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Inleiding

In 2004, direct na het overlijden van Willem Oltmans, besloot ik
dan eindelijk zijn Memoires te gaan lezen. Beginnend bij 1961 (het
toen chronologisch „oudste” verkrijgbare deel bij Papieren Tijger)
en gestaag doorlezend (onderwijl delen 1-5 bij antiquariaatsboekhandels zoekend). Inmiddels ben ik ruim veertig delen verder, die
allemaal gelezen als een steeds langer wordende blauw-oranje vlag
in de boekenkast staan. De obsessie van Oltmans, zijn grote gelijk
voor het nageslacht, is mijn fascinatie geworden. En daarmee
schijn ik tot een zeer select gezelschap te behoren, in het voorwoord bij deel 40 werd zelfs voor het eerst de term „cult” gebruikt.
Wie Oltmans wilde leren kennen, moest zijn boeken maar lezen,
daar stond het allemaal in. Ik hoef geen aanhalingstekens te gebruiken, want wie hem gekend heeft – al is het maar van radio of televisie – hoort het hem zeggen. En in zekere zin is het ook waar.
Het staat er waarschijnlijk allemaal in. Helemaal zekerheid bestaat
daarover nooit, maar gelet op de verscheidenheid aan onderwerpen per dag – die hem zeker niet altijd in een mooi licht plaatsen –
twijfel ik daar eigenlijk niet aan.
Vaak wordt de rode draad van al die delen gevonden in Oltmans’
levenslange gevecht tegen de Staat, die hem daadwerkelijk belemmerde in zijn journalistieke werkzaamheden en waarin hij pas laat
zijn gelijk kreeg. En daar hebben we wat ik feitelijk beschouw als
de kern van al die bladzijden dagelijkse notities: het verschil tussen
gelijk hebben en gelijk krijgen. Oltmans had heel vaak gelijk, maar
er waren diverse oorzaken voor een gebrek aan erkenning daarvan. Dat begon natuurlijk toen hij als journalist president Soekarno ontmoette en dit ertoe leidde dat Willem de eerste stappen zette buiten de gebaande paden. Tegen de zin van zijn werkgever,
tegen de zin van Den Haag waar het spel op de wagen kwam dat
in vrijwel alle delen vermeld wordt: „het gelazer met Luns” en „de
rode knop”.
Oltmans zag terecht, als één van de eersten, wel in dat niet overal
in de wereld landen geformatteerd kunnen en mogen worden volgens het Amerikaans democratische principe. Maar in de jaren
vijftig behoorde hij tot een onbegrepen voorhoede. De onmogelijkheid om als journalist daadwerkelijk en snel veranderingen te
7

1987

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 14:59 Pagina 8

bewerkstelligen, leidde ertoe dat hij ook ging ingrijpen in die werkelijkheid, door acteur te worden in de spelende kwesties. Soms
opzettelijk, zoals met Indonesië, soms per toeval, zoals bij de
moord op Kennedy toen hij in het vliegtuig naast de moeder van
Lee Harvey Oswald plaatsnam. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat juist die actievere rol ertoe leidde dat er nog een tweede waarschuwingslampje ging branden bij hen die de touwtjes in
handen hadden (en niet alleen in Den Haag). En dat Oltmans dat –
zeker in het begin – veel minder in de gaten had. Maar ook naast
de politiek had hij een zeer scherp oog voor ontwikkelingen in de
wereld, als een trendwatcher avant la lettre. Tientallen jaren voor
het peloton uit schreef hij bijvoorbeeld over Steve Jobs.
Als kroniek hebben zijn dagboeken een grote waarde op meerdere niveaus. Opmerkelijk genoeg zijn ze dat voor Oltmans zelf te
weinig geweest als het ging om zijn persoonlijke ontwikkeling,
waar hij wel regelmatig op zinspeelde als hij zichzelf vergeleek met
andere dagboekschrijvers. Al die dagelijkse notities leidden niet tot
een kritisch in de spiegel kijken. Elke strijd begon op niveau één.
Ondanks wijze raad van dierbaren om hem heen, kwam hij niet
tot datgene wat iedereen weleens te horen krijgt die graag gelijk
heeft en wil krijgen: choose your battles. Gelijk is ook een kwestie
van gunnen. En de gunfactor had hij zeker niet. In het verlengde
daarvan is het verbazingwekkend hoezeer een intelligente persoonlijkheid die zo goed oorzaak-gevolg processen kon inschatten
op het wereldtoneel toch zo tegenstrijdig kon handelen in zijn eigen leven, soms in een tijdsbestek van een dag. Zo waren er vaak
geldzorgen. En in de loop der jaren komen vaak genoeg brieven
van de bank voorbij die daarop duiden. Maar een dergelijke brief
was nog niet ontvangen of een financiële meevaller werd direct
geschonken aan zijn intieme vrienden, hoewel die zelf een inkomen hadden doch het geld (afgaand op de dagboekaantekeningen)
zelden leken te weigeren. Ook noteerde Willem vanaf de jaren
tachtig de alarmerende berichten over Aids. Dit weerhield hem er
niet van om direct weer een herensociëteit in te duiken voor het
nodige anonieme gerollebol. Daarnaast was het opmerkelijk voor
een journalist die een belangrijke bijdrage leverde aan de bekendheid van de (milieu-) Club van Rome om voor iedere gelegenheid het vliegtuig te pakken en uiterst inefficiënt de aarde rond te
vliegen. Maar enfin, hij maakte overal gemakkelijk contacten tot
op het hoogste niveau en stapte er daadwerkelijk op af, waar teveel van zijn collega’s zich liever beperkten tot het overschrijven
uit buitenlandse kranten.
Een lange reeks boeken is niet voor iedereen een uitdaging. De
Openbare Bibliotheek in Amsterdam had na een verschijningspe8

Jan Willem Wilkens
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Inleiding

riode van twintig jaar alle delen Op zoek naar de verloren tijd van
Marcel Proust in de kast staan. Je hoefde er geen bibliothecaris te
zijn om te weten dat het eerste deel regelmatig werd uitgeleend,
het tweede deel al minder vaak en de latere delen het pand aan de
gracht nooit verlieten. Bij Oltmans zou het zonde zijn om af te haken na het begin. Ten eerste zijn de delen met jeugdherinneringen in mijn ogen helemaal niet de interessantste delen. Oltmans
was geen groot stilist – en dat kon weleens het understatement van
het jaar zijn. In die eerste paar delen doet hij vergeefse pogingen
dat wel te zijn. En hoewel het als bronmateriaal onmisbaar is, weet
ik niet hoe ver ik gekomen zou zijn als ik daarmee was begonnen.
Juist die vrijwel ongecensureerde dagelijkse kost, maken het strijdgewoel sterker voelbaar en aantrekkelijk. Bij dit alles – het is vaker
opgemerkt – zijn de delen een mooie achterkant van de vaderlandse geschiedenis in de tweede helft van de twintigste eeuw.
Ruim voldoende aanleiding om al die delen te willen lezen. Ook
als Willem eens geen gelijk had.

■
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Amsterdam

1 januari 1987

Amerbos
Oudejaarsavond bij Toon Quarles is steeds een avond vol fijne
herinneringen, van het elkaar al meer dan veertig jaar kennen,
van De Horst, van de jeugdjaren in Bosch en Duin. Als jongeman bridgede Toon met mijn grootmoeder Poslavsky tegen
mijn moeder en mij. We nuttigden vanavond een door hem
zelf geschoten fazant. Hij verkondigde met enige trots gisteren
nog twee hazen te hebben geknuppeld in het bos. Ik zal dat
nooit begrijpen en keur deze Papoeamentaliteit af. Over vrouwen zei hij: „Because you want to buy a glass of milk, doesn’t
mean you have to buy an entire cow.”
NRC Handelsblad publiceerde een foto over zuiveringsacties van
het Surinaamse leger, met beenderen en schedels in het oerwoud als „tastbare bewijzen”. De foto’s waren natuurlijk genomen door Frans van Klaveren. Het blad meldde verder:

Ook het NOS Journaal deelde mee dat de betrekkingen tussen
Paramaribo en Den Haag een nieuw dieptepunt hadden bereikt. Hier staat men op het standpunt dat ambassadeur Van
Houten niet uit eigener beweging weg moet gaan. Ik belde na
terugkeer van het logeren bij Toon en Marlene Quarles in
Vught, minister Herrenberg in Suriname. „Laat maar uitlekken,” zei hij, „dat ze natuurlijk kunnen blijven doen of er niets
11

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 14:59 Pagina 12

1987

■

aan de hand is, maar in werkelijkheid hebben we er onze buik
van vol. Ze denken bij jullie, die zwartjes doen toch niets, maar
we hebben genoeg van die hautaine houding van Nederland.”
De brave Hans Warren kon de verleiding niet weerstaan in de
Haagse Post op te merken dat de eerste twee delen van mijn Memoires „vernietigend” waren ontvangen. Ik heb hem een briefje geschreven.
Er schijnt Den Haag veel aan gelegen te zijn om Klaas de Jonge
incommunicado te houden in het oude gebouw van de ambassade in Pretoria. Minister Van den Broek geeft toe dat de man
over vier paspoorten beschikte. Op vragen van de VVD-senatoren Van Boven en Struick van Bemmelen heeft de minister geantwoord dat er vanaf 19 juli 1985 reeds 485.000 gulden aan
Klaas was gespendeerd. Een belangrijk deel van die uitgaven
behelst de kosten voor bewaking door de Koninklijke Marechaussee.1 Ik blijf bij mijn voorstel aan ambassadeur Louw dat
ze dit sujet spoorslags op een vliegtuig zouden moeten zetten.
Hoe gevleid ik ook ben met de nieuwjaarswens van de vicepresident van Cuba, Carlos Rafael Rodriguez, ik had liever het
bericht gehad wanneer we ons boek zouden kunnen afmaken.
Ook Exxon trekt zich terug uit Zuid-Afrika, wat een absoluut
schandaal is. IBM, Coca Cola, Kodak en General Motors zullen
ook hun belangen in dat land van de hand doen.2
Garry Wills bevestigt wat Lloyd deMause al jaren verkondigt:
„Ronald Reagan is just as bewildered as we are, and with better cause. He was just doing what we wanted him to do, living
out our fantasies. He was our amiable Rambo, a non-threatening avenger on reassuring terms with Armageddon. He would
destroy the Evil Empire, yet not get us into trouble. His moral
clarity not only redeemed but made irrelevant his fuzziness
about reality.” 3
Carel Enkelaar belde. Ook hij is verbaasd dat Zaken doen niet
meer publiciteit heeft gekregen. „Je weet toch hoe dat gaat in
Den Haag,” zei ik. „Ze draaien zoiets af en schromen niet het
college van hoofdredacteuren in te schakelen, waar je zelf toch
alles van weet.”
„Ja, zeker weet ik dit,” aldus Carel. En daar blijft het verder bij.
Eindelijk kan het late NOS Journaal er niet meer omheen. Alle
tekenen wijzen er duidelijk op dat Suriname ambassadeur Van
Houten eruit gaat gooien.
1
2
3

De Telegraaf, 18 december 1986.
De Volkskrant, 31 december 1986.
Newsweek, 5 januari 1987.

12

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 14:59 Pagina 13

■

2 januari 1987

Amsterdam

Vaste prik. Arnold Burlage komt vanmorgen met een nieuwe,
vette kop in De Telegraaf. Joris Voorhoeve (VVD) heeft de Surinaamse nota – van minister Herrenberg – die verminderde diplomatieke betrekkingen voorstelt „hoogst misplaatst” genoemd. Joris is de laatste in het vaderland die begrijpt wat er
speelt. Maar Burlage voert natuurlijk juist hem op met een foto
naast die van Herrenberg. „De machthebbers in Suriname,”
schrijft de idioot Burlage, „verwijten Nederland zonder juiste
en harde feiten te noemen in de gebruikelijke krachtige taal
nog eens steun aan terreuracties vanaf Nederlands grondgebied.” Burlage meent dat Suriname met loze kreten Nederland
van medeplichtigheid beschuldigt. Godzijdank weten ze in Suriname wel beter. Ze hebben er enige tijd over gedaan om de
schofterij vanuit Nederland te onderkennen.
Amsterdam - Den Haag
Een groep van twintig jongeren heeft huisgehouden in een
pension te Assen waar 54 Tamil-vluchtelingen waren geherbergd.4 Volgens De Telegraaf woonden er tachtig Tamils.
Vreemd dat het niet vaker gebeurt.
Ik ontmoette op de Zuid-Afrikaanse ambassade de heren
Christo Landman en Isak Heath. De ambassade beschikt over
twee vrije tickets naar Johannesburg per jaar. Ik mag er de komende reis één van gebruiken. Dat helpt. Het is immers uitgesloten dat enige krant of ander medium mij zou uitsturen.
Naast de permanente sabotage van Den Haag heb ik nu ook tegenwind ten aanzien van Zuid-Afrika: men hoort te handelen
alsof dit land niet bestaat. Ze zijn gek. Bart in ’t Hout van de
AVRO schreef al dat een team naar Zuid-Afrika „te begrotelijk”
voor hen was. Hij loog. Ze willen niet. Bovendien maakte ik
duidelijk dat we met een Zuid-Afrikaans team konden filmen.5
Ik heb Landman en Heath toevertrouwd dat ik een boekje
over de situatie in Zuid-Afrika zou willen schrijven. Landman
4
5

De Volkskrant, 2 januari 1987.
Brief d.d. 23 december 1986.
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deed me uitgeleide. Hij zei dat de nieuwe ambassadeur Frank
Quint naar de nieuwjaarsreceptie van Beatrix en Claus op de
Dam zou gaan nog zonder zijn geloofsbrieven te hebben overhandigd. „De diplomatieke wereld is toch eigenlijk onzin,” aldus de zaakgelastigde van Zuid-Afrika in Den Haag. Ik dacht:
u zegt het.

De Courant/Nieuws van De Dag bracht vanmorgen de laatste
sensatie van Arnold Burlage in nog grotere letters dan De Telegraaf.
Maartje van Weegen opende het NOS Journaal vanavond met
een toespraak van Desi Bouterse, die aangaf dat de verhouding
met Nederland bezig was spaak te lopen. In navolging van De
Telegraaf bracht de NOS vervolgens Joris Voorhoeve in beeld,
die bij hoog en laag ontkende dat Nederland iets met de sabotage van Suriname te maken had. Je moet het lef maar hebben.
Weet Voorhoeve veel van wat er in de Haagse achterkamertjes:
van de inlichtingendiensten bekokstoofd wordt? Ze hebben
hier niet alleen „bruikbare journalisten” die collaboreren met
de verkeerde elementen binnen de staat, maar ook „bruikbare
politici” waar Voorhoeve er een van is. Ik wil graag aannemen
dat hij nog altijd niet door heeft hoe de Haagse „rode knop”
werkt. En als hij er ooit achter komt, is hij zeker het type dat
zich maar al te graag voor „samenwerking” met de schurken
zal lenen als hij er zelf beter van wordt, of daardoor carrière zal
kunnen maken.
In NRC Handelsblad staat EEN VRIJBRIEF VOOR SCHURKENSTRE6
KEN. Het betreft het boek: Er is niets poëtischer dan de waarheid.
Het zijn gedachtes van 28 schrijvers over Multatuli, die zich
een leven lang miskend zou hebben gevoeld „als bestuursambtenaar, als schrijver, als wijsgeer en als echtgenoot” (in die volgorde). De vaste kliek „grootheden” heeft zijn steentje bijgedragen. De kroon spant Maarten ’t Hart, die Douwes Dekker
„een door en door slecht mens” vindt. Multatuli is in de ogen
van deze Haagse mijnheer „een onuitstaanbare snoever, gebor6

NRC Handelsblad, 2 januari 1987.
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De Telegraaf schrijft in het artikel MISPLAATST dat Suriname van
de daken schreeuwt belasterd te worden en dat Den Haag
steun verleent aan de contra’s van Brunswijk, „beschuldigingen
die nergens op slaan, die niet met bewijzen worden gestaafd.”
Het is volgens deze onzinkrant Suriname dat bezig is de onderlinge betrekkingen te vertroebelen met beweringen die kant
noch wal zouden raken. Je hoeft alleen maar deze dagboeknotities vanaf 1983 na te lezen om vast te kunnen stellen dat het
precies andersom is.
Er kwam een nieuwjaarswens van Dewi en Karina Sukarno
met de post.
Ik belde minister Herrenberg in Paramaribo. Ik vertelde hem
dat NRC Handelsblad had gespeculeerd over onderlinge verschillen binnen de Surinaamse regering over de vraag of Van Houten buiten de deur moest worden gezet, en dat ik de indruk
had dat zijn ambassade in Den Haag daaraan mee deed. Hij
vroeg om een precisering. „Als Carlo Spier mij in het vliegtuig
naar Amsterdam zegt scherp gekant te zijn tegen maatregelen
versus Nederland, dan kan je nagaan wat hij bijvoorbeeld aan
An Salomonson van NRC Handelsblad vertelt.”
„Ik begrijp wat je bedoelt,” aldus de minister.
Albert Mol is benoemd tot ridder in de Nederlandse Leeuw.
4 januari 1987

Ik heb voor de Haagse Post een artikel over Suriname geschreven. Ik noem Brunswijk een crimineel. Wedden dat Daan
Dijksman onmiddellijk aan de telefoon hangt dat dit niet kan?
Ik zond het artikel in en prompt belde Daan: „Ja, je artikel is
wel bruikbaar, maar je gebruikt woorden als crimineel voor
Brunswijk.”
„Vind jij dan iemand die door de politie wordt gezocht vanwege een bankoverval in Saint Laurent geen misdadiger?”
„Nou, dat kan me verder niets schelen,” zei Daan.
„Ja, maar wat is waar?”
15

Amsterdam

neerd, bekrompen en eigenwijs.” Volgens ’t Hart wist Multatuli minder „dan een kind wat nu van de lagere school af
komt” en meer van dergelijke onbedaarlijke typisch, zelfgenoegzame Hollandse onzin. Intussen wijdt Rob Biersma in dezelfde krant een achtkoloms artikel aan Maarten ’t Hart, wat in
detail behandelt wie wat over wie gezegd heeft met ’t Hart als
mikpunt. Hoe kunnen zij zich met dergelijke prietpraat bezighouden.
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Jan Kikkert logeerde bij me en hoorde het telefoongesprek.
„Hoeveel krijg je voor je artikel,” vroeg hij.
„Om te beginnen is er nog niet over geld gesproken. Dat doen
ze nooit. Je moet er altijd om vragen.”
„Hoeveel kostte je reis,” vroeg Jan verder.
„Ruim vijfduizend gulden. En ik krijg met geluk 1.500.”
Ik heb meer dan intens genoten van de video van Vladimir
Horowitz’ optreden in Moskou. Het publiek was compleet geroerd, zoals ik dat van de mensen daar ken. Omdat ik eerst
Krystian Zimerman had gedraaid, vroeg Jan Kikkert wie het
beste van de twee was. Ik legde uit dat Zimermans jonge handen technisch onvergelijkelijk superieur waren aan die van
Horowitz. „Maar de volheid, de geacheveerdheid van de emoties achter de muziek zijn oneindig meer gelouterd, vol en onvergetelijk bij Horowitz uiteraard.”
Het is opvallend dat nieuwjaarswensen eigenlijk alleen binnenkomen van vrienden die niet ontvankelijk zijn voor de roddels
van Buitenlandse Zaken, zoals van ambassadeur Diaz en zijn
vrouw.
We zijn in de Oesterbar gaan eten met Jan en Babette Cremer,
Cor en Anne Knulst en Pieter Knulst met diens vriendin. Ik
botste met Babette over Zuid-Afrika. Anne Knulst was nog feller: „As long as they write in their laws that white people are
better than blacks, do not defend them.” Ook Jan Cremer zei
een uitnodiging te zullen aanvaarden voor de USSR, maar zeker
niet voor Zuid-Afrika. Ze begrijpen er dus helemaal niets van
en verliezen zich in kreten en geklets dat nergens op slaat.
Jan vertelde trouwens in 1973 – hij was toen 33 jaar, en woonde in Londen – samen met een groep journalisten door de burgemeester van Durban in Zuid-Afrika uitgenodigd te zijn geweest. Ze kwamen in een luxueus hotel terecht en gingen ’s
avonds naar de bar om bier te drinken. Ze groetten een zwart
meisje die tafels aan het schoonmaken was. Daarop weigerde
de barkeeper hen te serveren. Jan klom daarop achter de bar en
schonk zichzelf in. De barkeeper belde de politie, terwijl intussen ook andere journalisten binnen waren gekomen. De agenten arriveerden in korte kaki broeken en petten en een handgemeen brak los. Het incident deed de groep besluiten
Zuid-Afrika de volgende dag weer te verlaten. Hij zou er nooit
meer heen gaan. Het leek me een opbouwende gedachte een
reis voor hem te regelen.
Ook al vertrok Sovjetambassadeur Romanov tien jaar geleden
uit Den Haag om met pensioen te gaan, ook van hem kreeg ik
een nieuwjaarsgroet.
16
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Dirk Keijer uit Hilversum belde en deelde mee dat er problemen met zijn vrouw Inge waren. Ik kon het nauwelijks
geloven. Dat is een slecht voorteken.
René Mioch van de TROS-televisie vroeg om introducties bij
Oliver Stone en William Bast
en zelfs Randy Shilts in San
Francisco.

Time brengt Andrei Sacharov als een onverschrokken held,
naar aanleding van zijn terugkeer naar Moskou vanuit zijn verbanningsoord Gorky.7 Ik ben het daar nooit mee eens geweest.
Hij is gebruikt en heeft zich volgaarne laten gebruiken – daarin
aangezwengeld door zijn echtgenote Elena Bonner – voor
Koude Oorlogsdoeleinden onder het mom de wereldvrede en
gerechtigheid te willen dienen. Of Sakharov die doeleinden
heeft bereikt door zich voor de Amerikaanse anti-USSR propagandamachine te laten inzetten, zal de geschiedenis uitwijzen.
Ik lunch, op mijn uitnodiging, met Erik Jurgens en Aart van
der Want in het Hilton. Erik had de correspondentie met Pannenborg van Philips en Alexander King van de Club van
Rome meegebracht. Er is vanuit Den Haag weer schandalig
geroddeld om mijn betrekkingen met de opvolgers van Aurelio
Peccei van de Club van Rome voorgoed te verpesten.
Een hoofdartikel in het Algemeen Dagblad doet je afvragen wie
in hemelsnaam de onzin over Suriname op die redactie bijeenschraapt. „Zeker is wel dat het bewind, erger dan de afgelopen
jaren, worstelt met de weelde van ‘vrij land’ te beheersen, een
7

Time, 29 december 1986.
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Er lag ook een kerstgroet van
Hans Teengs Gerritsen, die zegt
dat het weer tijd wordt samen
te lunchen.
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land dat zichzelf bestuurt zonder inmenging van buitenaf: zonder bevoogding, zoals in het koloniale verleden.” Wat een
smerig geschrijf. Ze doen niet anders vanuit Nederland dan inmengen en bevoogden. En om nog een potje verder te stoken,
zet een anonieme verslaggever op de voorpagina van het Algemeen Dagblad:
Suriname werd in 1975
„vrij”. In 1980 onderging de
samenleving een omwenteling op zoek naar „een eigen
gezicht” voor een gecompliceerde combinatie van onderdanen bestaande uit Creolen, Javanen, Hindoestanen,
Indianen, bosnegers en noem
maar op. De belerende toon
vanuit de redactieburelen in
Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam is in dit verband
gewoon belachelijk. Alsof dit
koninkrijkje op een achternamiddag van de geschiedenis in elkaar geflanst werd. Het lijkt wel of de Hollandse heren er genoegen in scheppen Suriname de grond in te schrijven. Iets
dergelijks gebeurde met Indonesië, zeker voor de periode dat
aartsvijand nummer één, Sukarno, er de dienst uitmaakte. Nu is
Bouterse de kwaaie pier. Ze weten niet waar ze over spreken.
Ook minister Van den Broek wijst alle Surinaamse verwijten
van de hand en zegt ambassadeur Van Houten in Paramaribo te
zullen handhaven.
Wim Klinkenberg zegt me dat de nieuwe voorzitter van de
journalistenvereniging, Herman van den Akker – met wie ik
op het Baarns Lyceum heb gezeten – een gesprek met me wil
hebben over de laatste stunt van Buitenlandse Zaken in Pretoria en het over mij kwaadspreken bij onder anderen Rinus
Wijnbeek, nog voordat ik zelf was gearriveerd. „Ja, ik heb het
gevoel dat onze nieuwe voorzitter nog steeds een vriend van je
is,” aldus Wim. Dat zou me kunnen helpen.
Ronald Gase belde dat hij André Spoor een pittige brief had
geschreven omdat het stuk over oud-ambassadeur Boon nu al
maanden is blijven liggen en Spoor verder geen enkele brief
van Gase beantwoordde. Het verbaast me nauwelijks.
6 januari 1987

Een vervelende dag met veel verloren tijd. Ik heb een uur met
18

8
9

Nieuwsblad van het Noorden, 10 januari 1987. Het interview is terug te lezen op
www.delpher.nl.
Zie bijlage 1.
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Henk Meier van het Nieuwsblad van het Noorden bij Keijzer gezeten. Dat heet dan een paginagroot interview voor zijn krant.8
Ik ben bij advocaat Leo Spigt gaan praten om te zien of hij een
procedure wil starten tegen de staat vanwege het verspreiden
van roddels over mij. No cure no pay kan bij zijn kantoor niet,
maar hij wil wel een vriendenprijsje voor de NVJ calculeren. Hij
ziet uitstekende mogelijkheden. Na de lunch een tweede sessie
met Henk Meier. Ik moet hem eigenlijk helemaal niet.
Er is een brief van André Spoor gekomen, misschien zelfs eerder bij mij dan bij Gase. Zoals hij het voorstelt dat het met Den
Alerdinck zou zijn gegaan, is het dus niet. Ik denk dat Spoor
waarschijnlijk echt denkt dat ik drie jaar lang 50.000 gulden
ben misgelopen door eigen toedoen en niet omdat, de in zijn
ogen keurige, Frans Lurvink advocaat Slager inschakelde om
na te gaan hoe hij zonder enige vergoeding al mijn internationale contacten in de wacht kon slepen. Spoors brief is geschreven vanuit de optiek dat de breuk met Lurvink, eerst met Enkelaar en daarna met mij (want hij had mij nog nodig voor de
contacten in Moskou), aan Enkelaar en mij heeft gelegen. Maar
André vergeet dat ik nauwkeurig heb bijgehouden wat er wel
gebeurde. Ik heb de gebeurtenissen niet alleen maar verkeerd
in mijn hoofd, zoals hij schrijft, maar meedogenloos op papier.
Als Spoor spreekt over conflicten die mijn levensweg zouden
hebben geteisterd, dan haal je de crooks er zo uit. Bovendien
ben ik niet een reeks keren gehuwd en heb ik geen spoor van
kinderen achtergelaten. Over eerlijk door het leven gaan en
waarheid gesproken. Ik heb Spoor meteen een antwoord geschreven.9
Ron Abram schreef me naar aanleiding van mijn antwoord op
de beledigende brief van een lezer in zijn krant, dat ik een fascist zou zijn omdat ik het voor Zuid-Afrika had opgenomen
tegen Sonja Barend en Conny Braam, dat hij bleef bij zijn
standpunt dat een reactie niet langer dan 100 woorden mag zijn.
Wim Pretorius van het Zuid-Afrikaanse reisbureau Satour belde op dat ze mij een AVIS-auto aanbieden plus een belangrijke
korting in Sun Hotels. Ik kon merken dat hij blij was me dit te
kunnen meedelen.
De door Ronald Reagan uitgezonden misdadigers, ook wel
Contra’s genoemd, hebben in 1986 niet minder dan 2.247 soldaten van Nicaragua gedood, en 3.159 gewond.
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7 januari 1987

Josje Hagers komt met de kop INDRUKWEKKENDE BALANS VAN
en herdenkt op een hele pagina het
vijftigjarige huwelijksfeest van Juliana en Bernhard. Het toppunt van schijnheiligheid als je weet hoe Josje werkelijk over
de hele zaak denkt. „Tijdens haar regeerperiode nam koningin
Juliana een stapel wetsvoorstellen, Koninklijke Besluiten en
correspondentie door hoger dan de Utrechtse dom van 115
meter,” aldus Josje. „Volgens chef-kok H. Foks van paleis
Soestdijk,” meldt Hagers, „is de koninklijke familie vaak eenvoudiger dan het hofpersoneel.” Collega Hagers heeft kennelijk eieren voor haar geld gekozen.
Mijn antwoord op de beschuldiging een fascist te zijn is in het
Algemeen Dagblad verschenen:

EEN BIJZONDER HUWELIJK

Dijksman heeft van alles geschrapt in mijn artikel over Suriname om het „leesbaarder” te maken. In werkelijkheid censureren redacteuren wat niet in hun kraam te pas komt, of wat ze
denken dat de lezers liever niet onder ogen krijgen omdat het
teveel in strijd is met wat ze zelf over Suriname en Bouterse
20

8 januari 1987

Maastricht - Amsterdam
Sietse van der Hoek schrijft over mijn artikel in de Haagse Post:
„De malloot Willem Oltmans mag opnieuw een stukje in de
HP schrijven, als dat Desi Bouterse genoeg heeft van Nederland. ‘Dat verzekerde hij me afgelopen week in Paramaribo’.”
Alsof die zin zou weergeven wat ik berichtte.
Gisteravond gaf ik op verzoek van de Studenten- en Jongerenvereniging voor Internationale Betrekkingen een lezing in een
collegezaal van het gebouw In den Nieuwenhof van de Rijksuniversiteit Limburg. Peter van der Hijden haalde me van het
station. Hij heeft rechten gestudeerd. Ik heb eerst in Hotel de
l’Empereur mijn bagage op de kamer gezet. Voor de oorlog
stopten we hier altijd als we met de auto naar Zwitserland reden om broer Hendrik naar het Prinses Beatrix Lyceum in
Flims te brengen. Herinneringen dus.
10 Zie bijlage 2.
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denken. Dat valt allemaal onder „objectieve voorlichting”,
precies als vroeger met Indonesië en noem maar op. Zelfs de
woorden van ambassadeur Henk Heidweiller, „we moeten
Nederland politiek ver van ons houden,” zijn weggepoetst
door „Suriname-expert” Dijksman.10
Het Parool beweert dat Brunswijk binnenkort over zware wapens zal gaan beschikken. Althans, dit schijnt de man te hebben doorgebeld aan advocaat André Haakmat.
Ik had een ontmoeting bij de NVJ met Herman van den Akker, Hans Verploeg en Hendrik van Niftrik. Ze hadden 25 minuten uitgetrokken om mijn zaak tegen Buitenlandse Zaken,
die over een periode van dertig jaar gaat, te bespreken. Toen
we het hadden over de reacties op mijn optreden bij Sonja op
maandag, wees ik erop dat het Algemeen Dagblad me een fascist
had genoemd, maar dat Boom veel positiever had gereageerd.
Ze trokken onmiddellijk gezamenlijk van leer tegen Boom
Pers die ultra rechts zou zijn, en waar men voortdurend Wim
Klinkenberg en de NVJ neerzette als ultra links. In ieder geval is
de NVJ bereid aan Buitenlandse Zaken het incident bij Rinus
Wijnbeek in Pretoria te melden, namelijk dat ik door de ambassade „een gevaarlijke communist” ben genoemd. Ze wilden
weten of de ambassade uit eigen beweging Wijnbeek inlichtte,
hoe dat gegaan was, per telefoon (ongevraagd) of op een cocktail party en wat exact de formulering van de beschuldiging
was.
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Ik had avondeten met een paar studenten in een restaurant. Er
was één jongen, Thom Lenz, vierdejaars medicijnen uit Bergen, die op mijn radar kwam. Ik vroeg of hij aan muziek deed.
Hij had zelfs een piano mee uit Bergen naar Maastricht genomen. Hij was de penningmeester en voerde het hoogste
woord. De lezing verliep wel redelijk, over Zaken doen, ZuidAfrika, Bouterse, alles waar ik mee bezig ben. Met vragen erbij
duurde de bijeenkomst van 20:00 tot 22:30 uur.
Zowel Lev Tolstoj als zijn vrouw Sophia Behrs hield een dagboek bij. „If he is such a monster in his wife’s diaries, how does
he appear in his own,” aldus het knipsel uit The New York
Times dat ik in mijn dagboek aantref. „I fell in love with men
before I had any idea of the possibility of pederasty. Even when
I knew about it the idea of the possibility of a coïtus never occurred to me.” (…) „My love for Islavin spoilt the whole eight
months of my life in Petersburg. I never bothered about anything else but how to please him.” En: „I shall never forget the
night I was travelling with Dyakov from Pirogovo, and,
wrapped up under a travelling rug, I wanted to kiss him and
cry. There was sensuality in that feeling. My imagination never
painted any lubricious pictures. I have a terrible aversion to all
that.” Dit is een passage die ik zelf geschreven zou kunnen
hebben.
Marguerite Yourcenar rakelt de affaire Yukio Mishima nog
eens op, die in 1970 op een voor ons afschuwelijke manier zijn
leven beëindigde. Ik wist niet dat hij door zijn grootmoeder
was opgevoed. „At the age of eight I had a sixty year old
lover,” zei hij later. Oma was de achterkleindochter van een
daimyo (prins). „The imprisoned child slept in his grandmother’s room, was witness to her nervous breakdowns, learned
very young how to dress her sores, accompanied her to the
lavatory, wore the girl’s dresses which on a whim she sometimes had him put on and was sent by her to the ritual spectacle
of No, as well as the melodramatic and bloodthirsty Kabuki,
which he was later to emulate. This fey spirit no doubt planted
in him the seeds of madness once deemed necessary for genius.” 11 Ik zou Confessions of a Mask van Mishima willen lezen.
Heerlijke titel.
Minister Herrenberg gaf me het telefoonnummer van Michel
Aboikoni in Zeist, de zoon van de hoog bejaarde granman die
laatst door een cordon vaderlandse journalisten werd gebruikt
om anti-Bouterse uitspraken aan hem te ontlokken. Michel
11 The New York Times, 2 november 1986.
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Intussen meldde NRC Handelsblad dat Bouterse „met hulp van
huurlingen” een grootscheeps offensief zou beginnen – althans,
volgens de fameuze Frans van Klaveren. Er is natuurlijk geen
woord van waar.

Thomas Hamilton is overleden. Hij werkte 35 jaar voor The
New York Times op het hoofdkwartier van de VN. Ik heb hem
uitstekend gekend en menigmaal met hem samengewerkt. Hij
trok zich nooit iets aan van geroddel van Nederlandse diplomaten over mij.

23
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moet zo snel mogelijk naar Suriname komen. Desi Bouterse
wil met hem spreken. Ik ontmoet Michel morgen.
Eduard kwam vanmiddag naar Amerbos. Ik was weer helemaal
van de kaart. Hij zag er absoluut zalig uit in jeans, Armani sweater, de leren riem die ik uit Polen voor hem meebracht en
voor het eerst het horloge met twee uurwerken dat ik aan een
reis overhield. Hij bleef eten en ging pas de tweede helft van
de avond naar huis, want hij heeft morgen om 06:00 uur een
vlucht. Ik werd weer helemaal naar van het afscheid.
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Amsterdam - Den Haag
Hoe over het bezoekje van Eduard te schrijven? Ik voelde me
opnieuw compleet tot hem aangetrokken, maar behalve elkaar
omhelzen liet hij me geen stap dichter tot hem toe. Hierdoor
begon ik toch geleidelijk aan af te knappen en de sfeer veranderde ongemerkt omdat ik me begon af te wenden. Ik herinner
me wel dat ik op een gegeven moment tranen in mijn ogen
kreeg door de onzichtbare afstand tussen ons en dan lees ik
weer zoveel onbestemds in zijn ogen, ook angst en onzekerheid. Dan voel ik me ogenblikkelijk schuldig. Ik zei tegen hem
niet te weten waarom ik het deze keer zo naar vond vier weken naar Zuid-Afrika te gaan en hem achter te laten. En dan
denk ik altijd: eens zal ons laatste afscheid zijn.
Van Niftrik heeft namens de NVJ aan minister Hans van den
Broek geschreven over de sabotage van mijn werk in ZuidAfrika door de ambassade in Pretoria. Het is een brief zonder
werkelijke inhoud. Ik begrijp niet dat een zogenaamde vakorganisatie een dergelijk slap lulverhaal laat uitgaan.12 Daar zit
Hans Verploeg achter, die ik in mijn gevecht tegen de staat
voor geen cent vertrouw.

De notoire Burlage zag weer eens kans een gigantische kop in
De Telegraaf te krijgen ter verdere opruiing van de goegemeente tegen Desi Bouterse.
Even verdacht vind ik de serie branden bij Makro-vestigingen
van de SHV (Steenkolen Handels Vereeniging), zoals nu weer
in Nuth in Limburg. De media richten hun pijlen op de
RaRa-beweging (Revolutionaire Anti-Racistische Actie) maar
mij zou het niets verbazen wanneer eens zou uitkomen dat hier
12 Zie bijlage 3.
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Ik kreeg een hartverwarmende brief van Frans Kellendonk.14
Cecile van Lennep belde uit Vorden om me een goede reis te
wensen. „Ik ben intens jaloers op je,” zei ze, want Zuid-Afrika
is voor haar altijd het liefste land ter wereld gebleven.
Er kwam ook een expresbrief van Peter. Hij is per auto naar
Kaapstad vertrokken – met Edwin natuurlijk – en de sleutel
van hun flat ligt voorhanden bij de conciërge.
Zwitserland gaat Suriname twee Pilatus PC-7 verkenningstoestellen leveren, die gemakkelijk zijn om te bouwen voor gevechtsdoeleinden.15 Hier was Theo ook mee bezig. Ik vraag
me af of ze dit nu via hem tot stand hebben gebracht.
13 The New York Times, 7 januari 1987. Marshall Goldman was directeur van het Onderzoekscentrum voor Rusland aan Harvard. Ik heb hem in 1979 ontmoet en geïnterviewd.
14 Zie bijlage 4.
15 De Telegraaf, 10 januari 1987.
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geheel andere krachten tegen Zuid-Afrika aan het werk zijn.
Ik bracht een kort bezoek aan Isak Heath op de Zuid-Afrikaanse
ambassade. Hij woonde gisteravond een ontvangst van minister
Van den Broek voor 800 diplomaten bij. Toen Heath tegen
een Indonesische diplomaat zei Zuid-Afrika te vertegenwoordigen, wendde de man zich gedegouteerd van hem af. Moet je
nagaan wat voor regime deze Indonesiër zelf vertegenwoordigt: een coupgeneraal met miljoenen doden op zijn geweten.
Ik ontmoette Ton in ’t Veld, de opkomende man bij Panorama,
die ik een koude kikker vond. Ik stelde een vaste column voor,
maar daar was hij tegen. „Waarom? Dries van Agt wordt Europees ambassadeur in Tokio. Dat is compleet van de gekke. Een
kind om een boodschap sturen. Daar zou ik nou eens een column aan willen wijden.” Hij was niet te vermurwen. Het
wordt niets met Panorama.
Marshall Goldman vraagt zich in The New York Times af, hoe
ver Gorbatsjov kan gaan zonder een tegenreactie uit te lokken
van de conservatieven binnen de partij en de KGB.13 „There is
no question that he is a bold leader, but so was Nikita
Khrushchev. If he is to avoid Mr. Khrushchev’s fate, Mr. Gorbachev must be able to show, and relatively quickly, that his
gamble will pay off – that unleashing the country’s intellectuals
will bring economic and technological growth and not political
chaos.” Ik denk dat Goldman de spijker op de kop slaat. Het is
betrekkelijk eenvoudig om de deur van de kooi van Sakharov
open te zetten, maar het opensluizen van Sovjet minds is een
uiterst precaire operatie. Als de geest eenmaal uit de fles is...
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Klaas de Jonge heeft in Pretoria ANC-propagandamateriaal voor
zijn ramen gehangen, tot ergernis van de autoriteiten. De Telegraaf waarschuwt de door Den Haag geautoriseerde wapensmokkelaar dat indien door zijn gedrag en provocaties ZuidAfrika de diplomatieke onschendbaarheid van het gebouw zou
opheffen en hem alsnog zou arresteren, hij dit aan zichzelf te
danken heeft.
Eduardus Halim heeft van de directeur van de Juilliard School
of Music een brief gekregen dat hij dit jaar de winnaar is van de
Petschek Piano Debut Award. Hij gaat in april een belangrijk
recital in de Alice Tully Hall in New York geven. Ik heb steeds
geweten dat deze jongen het heel ver zal brengen.
Precies zoals ik verwacht had, schreef Elly Wempe, de Suriname binnengesmokkelde onderwijzeres uit Curaçao die optrad
als correspondente voor de Volkskrant, terug op de Antillen
prompt een artikel dat Suriname een politiestaat was. De stakker weet dus niet wat een politiestaat is – en premier Radhakishun zou een dronkenlap zijn.
Intussen heeft Carlo Spier een schrijven overhandigd op Buitenlandse Zaken dat ambassadeur Van Houten Suriname op 27
januari zal moeten verlaten. Prima. Het werd tijd. Alle Haagse
blunders uit de jaren 1945-1962 ten aanzien van Sukarno en
Indonesië worden immers herhaald in Suriname.
Bally Berrenstein van de Surinaamse ambassade stuurde mijn
ontmoeting met Michel Aboikoni in de war, die voor niets op
mij had zitten wachten. Toen ik hem later telefonisch thuis bereikte, bood hij aan alsnog in de auto te stappen en naar Amerbos te komen. Het zou een unieke avond worden.
Michel was opgeleid om later zijn vader te kunnen opvolgen
als granman. Hij was echter naar Nederland gegaan en is hier
nu al meer dan vijftien jaar met zijn vrouw en vijf kinderen.
Hij zou er nog vijf kinderen bij willen hebben. Hij heeft bij de
landmacht gediend en studeert momenteel criminologie. Hij
wil nog vier jaar verder studeren. Hij heeft ernaast een baan en
verdient 4.705 gulden per maand.
Hij bevestigde dat granman Aboikoni en Desi Bouterse juist altijd erg close waren. „Laat die jongen komen,” zei zijn vader
vroeger. Desi zat dan avonden lang aan zijn bed en luisterde.
Desi sliep bij de Aboikoni’s op de grond. „De fout die mijnheer Bouterse nu heeft gemaakt, is dat hij is gaan bombarderen
zonder eerst de granmans naar Paramaribo te hebben gehaald.
Wat nu is gebeurd, staat gelijk aan een oorlogsverklaring aan de
granmans.”
Michel – in de veertig – is een beauty. Ik had een veel oudere
26
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Michel legde het verschil uit tussen Aucaners en Saramaccaners, waar hij toe behoort. „Aucaners zijn fanatiek. Die hebben
een mening en paffen meteen en dan zien ze later wel wat er
verder gebeurt. De Saramaccaner gaat eerst nadenken over de
zaak en haar consequenties en zal dan pas besluiten te handelen
of niet.” Hij betwijfelt of het nog tot een topconferentie van
de bosnegers zal komen, zoals Bouterse en Herrenberg op het
oog schijnen te hebben. „Ik wil niet in een politiek geschil verwikkeld raken,” zei hij.
Amsterdam - Johannesburg
Eduard kwam al vroeg naar Amerbos. Hij hielp me inpakken.
Ik was hem erg dankbaar dat hij me naar Schiphol wegbracht.
Willie Gretton, manager voor de Benelux van de Suid-Afrikaanse Lugdiens deed me uitgeleide. We hebben nog zitten
praten. Hij was het met me eens dat de zaak Klaas de Jonge het
beste zo snel mogelijk zou moeten worden opgelost, en wel
door de man op een vliegtuig te zetten. Wim Klinkenberg was
op het vliegveld, want zijn vrouw vertrok naar Joegoslavië.
Ook hij vond dat ik moest proberen De Jonge uitgewezen te
krijgen, misschien via Jan du Plessis in Pretoria, die een direct
lijntje naar president Botha heeft.
Ik lees in het vliegtuig wat oude artikelen. Michael Gazzaniga,
professor in psychologie en neurologie aan Cornell University
schreef: „Believing is what we humans do best. Beliefs are central to the human experience, yet until recently the topic of
how beliefs are formed and why we are so committed to them
has been a topic more for philosophers and novelists than for
laboratory scientists.” Er zijn studies verricht hoe „two separate
27
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man verwacht en viel ongeveer flauw toen ik de deur opendeed en hem in zijn donkergroene legerbroek en een sweater
zag staan. Ik bracht meteen telefonisch contact tot stand tussen
hem en minister Herrenberg. Hij sprak respectvol tegen Henk
en vertelde zakelijk en direct zijn levensverhaal. Hij vertelde
hoe hij vele weken in Paramaribo op een afspraak met Desi had
gewacht en uiteindelijk onverrichter zake naar het bos was teruggekeerd. Herrenberg wilde per se dat Michel naar Paramaribo zou gaan. Via de ambassade zou zijn reis in orde worden
gemaakt. Hij zou voor twee maanden afwezigheid in Nederland gecompenseerd worden door Suriname met 9.000 gulden.
Hij wilde weten waar hij zou wonen als hij in Suriname was.
„Ik heb geen boshut in de stad,” zei hij met droge humor.
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mental systems – in the left and in the right brain – interact” bij
zogenaamde „split-brain patients”. Dan voert Gazzaniga een
psychologisch mechanisme op, ontdekt door Leon Festinger,
dat cognitieve dissonantie wordt genoemd. De theorie van
cognitieve dissonantie houdt in „that because people cannot
live in a state of conflict between a belief and something they
have done, something has to give: what gives is usually the belief.” Vraagtekens. Rome is tegen abortus. Geef je het geloof
in de rooms-katholieke kerk op omdat je met je vrouw een
abortus overeenkwam? Ik zie het verband niet tussen iets doen,
handelen en geloven. Gazzaniga herleidt alles tot het feit dat
een „brain is a modular organization: it is organized into relatively independent functioning units that work in parallel ways.
Furthermore, these modules frequently operate apart from our
conscious verbal selves.” Hij erkent overigens dat „we develop
‘beliefs’ about the nature of the Self, which become more multidimensional the more diverse the mental modules are in their
behavior.” En dan belandt hij bij vooroordelen. „Prejudices
can be learned at mother’s knee, through newspapers or television and in various other ways.” Gazzaniga gaat dan verder
voorbij aan de codering van hersenen in de jonge jaren waardoor opvattingen en „geloven” ontstaan die later niet meer zijn
weg te branden, een onderwerp waar ik al vele jaren over discussieer met Delgado.16

16 Psychology Today, november 1985.

28

JOHANNESBURG

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 14:59 Pagina 29

Johannesburg

12 januari 1987

Sun Hotel
Ik werd door Liz Jones van Satour verwelkomd. Zij reed mij
naar dit hotel, waar een heerlijke kamer was gereserveerd, kingsize bed, 34ste verdieping.
De Groene Amsterdammer pakte uit over Hermans en Zuid-Afrika.17 Carly Broekhuis en Felix Rottenberg bogen zich in een
lang artikel over de zaak Zuid-Afrika, die zij niet alleen slecht
kunnen beoordelen, maar waarbij ze tevens vermeden onderzoek te verrichten voordat ze hun bek opentrokken. Wat ik
niet wist, was dat W.F. Hermans ook met Adriaan van Dis is
gebotst en wel over Zuid-Afrika. In 1983 heeft Hermans dit
land bezocht en omdat hij vertelde wat hij waarnam, werd dit
in de lage landen aan de zee als pro-apartheid ervaren. De idioten.
Dagelijks komt er meer onwettige smeerlapperij van de CIA
boven tafel, en wordt dan in The New York Times uit de doeken
gedaan, maar wat verder geen enkele politieke of diplomatieke
consequentie heeft. Het Amerikaanse Congres heeft de CIA
uitdrukkelijk beperkingen opgelegd, ook wat betreft de hulp
aan de Contra’s tegen Nicaragua, maar de bewijzen stapelen
zich op dat de CIA gewoon met haar ondermijnende activiteiten in Midden-Amerika doorgaat. Over a government within a
government gesproken.18
De oorlog tussen Iran en Irak gaat ook vrolijk verder. Enorme
hoeveelheden soldaten sneuvelen, die blindelings absurde bevelen uitvoeren.19 Intussen blijkt nu dat naast kolonel North en
generaal Secord ook nog andere Amerikaanse „kolonels” betrokken zijn geweest bij geheime wapenleveranties aan Iran.20
Toen de nationale veiligheidsadviseur van Ronald Reagan,
Robert McFarlane eveneens in het geheim naar Teheran reisde, had hij als geschenk voor de Ayatollahs een Bijbel bij zich
gesierd met een door Reagan geschreven religieuze spreuk.21
17
18
19
20
21

De Groene Amsterdammer, 8 januari 1987.
The New York Times, 10 januari 1987, James LeMoyne.
The New York Times, 11 januari 1987, John Kifner.
The New York Times, 11 januari 1987, Stuart Diamond.
The New York Times, 10 januari 1987, Bernard Gwertzman.
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Amerikanen begrijpen niets van andere culturen en gedachtengoed, bovendien schromen ze niet zich volkomen belachelijk
te maken. Uit Washington wordt bijvoorbeeld schaamteloos
gemeld dat de Amerikanen jarenlang opzettelijk misleidende
geheime rapporten naar zowel Iran als Irak hebben laten uitlekken, bijvoorbeeld over het samentrekken van Sovjettroepen
aan de grenzen van Iran, waar niets van waar was.22 Eens zal de
geschiedenis worden geschreven over hoe de Amerikanen in
de Koude Oorlog (en daarna) hebben huisgehouden in de wereld.
Herbert A. Simon, politiek wetenschapper aan Carnegie Mellon University in Pittsburgh, die een pioneer was op het gebied
van kunstmatige intelligentie en de cognitiewetenschap, behoort tot de mensen die ik nog zou willen interviewen. Eens
benaderde ik hem, maar het liep mis. Wat hem in de richting
van de hersenen trok, waren constateringen als: „You do not
change people’s opinions by defeating them with logic.” Hij
kreeg de Nobelprijs voor de economie vanwege zijn theorie
van beperkte rationaliteit. „Simon’s theory of decision-making
predicts that people will not make the optimal decision. Instead, because of the limited information available to them and
their imperfect abilities to evaluate a situation, they will seek to
‘satisfice’ (a Northumbrian variant of satisfy) themselves.” 23 Als
je de abracadabra weglaat en gewoon Hollands toepast, denk ik
dat door gebrek aan correcte informatie (en voldoende informatie) iedereen vrijwel permanent verkeerde besluiten neemt
die anders zouden zijn uitgevallen als men maar geweten had
dat… Het is onmogelijk hier alles wat Simon stelt op te nemen,
wat ik eigenlijk wel zou willen. Plaatsgebrek dus.
13 januari 1987

Ik kom langzaam weer op gang in Zuid-Afrika na de gebruikelijke acclimatisatie, niet van de temperatuur buiten, maar van
de hartklop van de samenleving hier. De kranten maken melding van jonge Afrikaners die voortdurend sneuvelen „in the
service of their country”. Bijvoorbeeld The Star schrijft vandaag dat drie militairen, luitenant Michael Dreyer (24), Eugene
Meyer (19) uit Ermelo en Emil Tamsen uit Durban gesneuveld
zijn in gevechten met SWAPO-rebellen in Zuidwest-Afrika. Een
politieman, Gysbert Labuschagne (20) werd door een handgranaat in Gugulethu, een zwart woonoord, gedood. Twee andere politiemannen werden gewond. Zo gaat het dag in dag uit in
22 The New York Times, 11 januari 1987, Stephen Engelberg.
23 Psychology Today, oktober 1986.
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Pretoria, Holiday Inn
Vreemd om hier te zijn zonder mijn lieve Peter.
Het was trouwens een prachtige rit in de vroege ochtend van
Johannesburg naar hier. Ik realiseer me hoe bevoorrecht ik ben
dit allemaal te kunnen doen en weer over een AVIS Golf te beschikken.
Ik bracht opnieuw een bezoek aan Jan du Plessis, de Sovjetspecialist van de Zuid-Afrikaanse regering met een lijntje naar president Botha. Ik bepleitte opnieuw dat Klaas de Jonge op een
vliegtuig zou moeten worden gezet. „It makes a lot of sense,
what you say,” was zijn reactie. En ik dacht: en nu gewoon
doen en niet langer kletsen. „Let me feel the temperature of the
water,” vervolgde Jan, „give me one or two days.” Uiteindelijk
zou het minister Pik Botha van Buitenlandse zaken zijn die een
dergelijk besluit zou moeten nemen.
„Is he flexible enough,” vroeg ik.
„He is.”
„But what if Pik got a call from the State President Botha,”
dramde ik door.
„Perhaps, yes, that would help,” aldus Jan du Plessis. Ik legde
uit dat het me verder weinig te doen was om mijn eigen prestige in de zaak, want ik weet verder niet wie deze Klaas is, maar
waar het mij voornamelijk om ging, was dat op deze wijze
Hans van den Broek en zijn ministerie in Den Haag in hun
hemd komen te staan, omdat ze niet weten hoe ze zoiets
krachtdadig aan moeten pakken. Ik denk dat Jan mijn strategietje precies aanvoelde.
Het voorstel dat ik vorige reis deed om contacten tussen ZuidAfrika en de Sovjet Unie te helpen verbeteren, bleek in Pretoria gunstig te zijn ontvangen, al was het alleen maar om Carl
Nöffke en Georgii Arbatov (zij leiden de Amerika-instituten in
hun land) elkaar te laten ontmoeten. Ook zien ze in mijn tactiek duidelijk dat betere relaties met het Kremlin onder Gorbatsjov mogelijk een afname van de Sovjetbemoeienis in zuidelijk Afrika tot stand zou kunnen brengen. Jan drong op
voorzichtigheid aan. „Jullie zouden na feelers wellicht in Genè24 International BusinessWeek, 19 januari 1987.
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dit land. Ik kijk naar de blonde kop van luitenant Dreyer in The
Star.
Heb een artikel over Apple met John Sculley als trotse Macintosh promotor, naar Evgeny Velikhov en Georgii Arbatov in
Moskou gezonden.24
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ve een eerste contact tot stand kunnen brengen,” vervolgde ik.
Hij verwachtte overigens dat de betrekkingen met de VS verder
zouden verslechteren en merkte op: „Dit terwijl de dollar
steeds verder zakt en de rand naar boven gaat.” Vanmorgen
meldde The Star zelfs dat minister George Shultz van plan is een
gesprek te hebben met Oliver Tambo van het ANC.
Ambassadeur Frank Quint, de eerste gekleurde ambassadeur in
de Zuid-Afrikaanse geschiedenis, is zijn werk in Den Haag begonnen.25
14 januari 1987

Johannesburg
Ik ontmoette John Boom, directeur van Koninklijke Boom
Pers Beheer in Meppel. We lunchten in het Sun Hotel. Hij
vergeleek de antisemitische acties van de nazi’s met anti-apartheidcampagnes. Hij was het helemaal niet eens met mijn voorgenomen actie tegen Buitenlandse Zaken en hun roddelpraktijken, als bij Rinus Wijnbeek. Hij dacht dat het onmogelijk
zou zijn aan te tonen welke schade ik had geleden en dus geen
kans had een poging tot schadeloosstelling te winnen. Ik werd
woedend, want ik vond dat hij de smerige acties van Den Haag
goedpraatte. We kregen bijna keet tijdens de lunch.
’s Middags had ik een ontmoeting bij de SABC (South African
Broadcasting Corporation) met Christo Kritzinger. Ik stelde
hem voor een film te maken met Nederlandse families in ZuidAfrika, zoals met Ton en Ria Rebel en anderen. Hij vroeg wie
de eigenaar van het product zou zijn. „Jij,” antwoordde ik. Het
honorarium? Tienduizend rand met vervoer per vliegtuig en
hotels. Maar ik veranderde dit in 15.000 gulden, zoals ik van
de AVRO had gekregen voor vijftien dagen Suriname. Bovendien zei ik een film te willen maken die een gebalanceerd beeld
gaf van het Zuid-Afrika nu. Hij wilde ook weten of ik voor
SABC-televisie wilde zeggen wat mijn indrukken waren. „Natuurlijk.”
15 januari 1987

Ik leef als God in Frankrijk, inbegrepen in het heerlijke Sun
Hotel (5 sterren).
In Australië lusten ze bisschop Tutu evenmin. De Australische
oud-strijdersbeweging noemde Tutu „a witch doctor who
preaches hatred”. Vandaag wordt gemeld dat Tutu de „black
struggle” in Zuid-Afrika met een gevecht tegen Hitler verge25 The Citizen, 13 januari 1987.
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Ze waren in Amsterdam op hun tenen getrapt omdat ik deze
mijnheer een clown heb genoemd, maar het spijt me van overzee te moeten constateren dat Tutu zeer negatief bezig is ten
opzichte van zijn land.
Ik heb de brief van Frans Kellendonk vandaag beantwoord.
NRC Handelsblad publiceerde een gesprek met Henk Heidweiller. Volgens hem was het besluit om ambassadeur Dirk Jan van
Houten weg te sturen in Suriname eenstemmig genomen.26 De
reactie van minister Hans van den Broek stond de volgende
dag op de voorpagina van NRC Handelsblad.

26 NRC Handelsblad, 12 januari 1987, zie bijlage 5.

33

Johannesburg

leek. Hij mag dan in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede hebben gekregen, maar de man weet niet waarover hij babbelt.
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Ik ontmoette Jan Castelijn, een Zuid-Afrikaanse diplomaat die
vijf jaar in Den Haag op de ambassade heeft gewerkt. Hij had
het gesprek met Sonja gezien en had betreurd dat ik niet meer
feiten ter beschikking had toen ik voor de Nederlandse televisie optrad.
Dat is waar. Een reis is nauwelijks een begin. Ik had bijvoorbeeld kunnen zeggen – als ik ervan op de hoogte was geweest –
dat slechts 56 zwarte kinderen in een heropvoedingsgesticht –
geen gevangenis – zitten. Ook was men in Pretoria bereid mij
een SABC-helikopter te lenen om vanuit de lucht te kunnen filmen om aan te tonen dat er absoluut geen muur rond Soweto
wordt gebouwd.
Mijn pleidooi om Klaas de Jonge terug te sturen, werd beantwoord met gerichte vragen. „Minister Pik Botha heeft herhaaldelijk over deze zaak met de Nederlandse ambassadeur gesproken. Dan kan hij nu toch niet in het geheim De Jonge op een
vliegtuig zetten?”
„Alles kan. Hij kan de ambassadeur meedelen, nadat het toestel
is opgestegen: ‘De Jonge is op weg naar huis’.” Ik zei dat het
voor mij een bijkomstige plezierige zaak zou zijn, indien ik in
hetzelfde toestel zou kunnen reizen om bij aankomst te kunnen zeggen: mijne heren, hier hebt u uw held terug. Ja, hij wist
nu ook dat ik iets dergelijks op televisie had gezegd. „Gaat u
hem dan in het gebouw ophalen, want dan heb je kans dat hij
niet mee wil.”
„Welnee, geen haar op mijn hoofd denkt daaraan. U moet hem
ophalen en ergens achter in het vliegtuig zetten bij de toiletten,” zei ik. Castelijn was bang dat hij als een held zou worden
binnengehaald. „Ja, misschien, want ze weten niet beter. Maar
dat duurt twee dagen en daarna heeft nooit meer iemand ooit
van deze mijnheer gehoord.”
Ik gaf Jan du Plessis een kopie van mijn brief aan de NVJ en het
protest bij Buitenlandse Zaken over de waarschuwing van zijn
vriend Rinus Wijnbeek dat ik weer door de ambassade te
schande ben gemaakt. Ik zei dat ik hoopte dat Wijnbeek de
zaak zou bevestigen.
Jan Castelijn vertelde trouwens dat de zwarte studenten van het
Technikon – waar Wijnbeek rector is – affiches in het gebouw
hadden opgehangen, waarop te zien is hoe ze Wijnbeek met de
necklace-methode zullen ombrengen.27 Rinus had daarop Jan du
Plessis om advies gevraagd wat hij moest doen. Zijn advies was
een affiche zelf op de poort van het Technikon aan te brengen.
27 Bij de necklace-methode wordt een autoband gevuld met brandstof om iemands
nek gehangen en daarna aangestoken.
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16 januari 1987

Johannesburg - Kaapstad
Broer Hendrik haalde me van Malan Airport af. Hij reed bij
het achteruit gaan tegen een verkeerd geparkeerde auto aan,
waardoor een deuk in het achtergedeelte ontstond. We zijn er
snel vandoor gegaan. Ik had het boek van Gerard Croiset voor
hem meegebracht, waar hij om had gevraagd. Ik gaf hem ook
drie poloshirts en een fles wijn, die ik in Johannesburg had gekregen. „Dat is bij elkaar minstens honderd rand,” was zijn reactie. Henk is en blijft een geboren koopman.
Kaapstad, Sun Hotel
Om 21:30 uur kwamen Peter en Edwin van Wijk naar het hotel. Peter wachtte me alleen bij de lift op. Hij zag er super uit
en erg bruin. Hij had wel weer last van zijn rug, kon nauwelijks
omhoogkomen, maar gelukkig had ik sterke pillen voor hem.28
Heerlijk om hem terug te zien. Soms legde hij tijdens het eten
zijn hand even op de mijne. Ik dacht dan: warm, als een jongenshand.
17 januari 1987
THE RACE FOR A CURE. Zo prijst Newsweek op de omslag een
artikel over de AIDS-epidemie aan.29 Er zouden momenteel
3.675 AIDS-patienten in West-Europa zijn, en 12.656 in de VS.

Het aantal seropositieve personen is schrikbarend hoog. In
Frankrijk 200.000, in Brazilië, West-Duitsland, Italië en Australië ver boven de 100.000 in ieder land.
28 Zijn rugpijnen waren het gevolg van een duik van een schip in de Adriatische Zee in
de jaren zestig.
29 Newsweek, 19 januari 1987.
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Hij deed dit, met het gevolg dat de studenten zich voor het
voorval waren gaan schamen.
Ik ben zo bezig dat ik er eigenlijk niet aan toekom andere notities te maken, zoals dat ik zwarten aardig vind, althans zij die ik
ontmoet. Het blijft vreemd dat ik in 1953 op een schip zat om
naar Zuid-Afrika te gaan en eraf ging omdat ik van Bertie Hilverdink hield en bij hem wilde blijven. Hoe zou mijn leven
zijn verlopen als ik toen had doorgezet? Nu ben ik uiteindelijk
toch hier beland, deze keer voornamelijk omdat ik zoveel van
Peter houd.
Vanavond belandde ik voor de derde maal in de sauna aan
Dieppestraat en nu had ik beet. Seks met een gigantische Afrikaner kerel.
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In het vliegtuig ontmoette ik het echtpaar Holsboer, dat de uitzending Sonja op maandag had gezien. Mevrouw Holsboer wilde wel organiseren dat ik een groep hier wonende Nederlanders zou kunnen ontmoeten en spreken. Vanmiddag heeft de
bijeenkomst plaats.
Donovan Müller kwam naar het Sun Hotel, mijn vriendje van
de vorige reis. Hij droeg een witte korte broek en zag er erg
lekker uit. We eindigde in bed en hadden seks, gevolgd door
een uitstekend gesprek.
Opwekkend nieuws, ook erg verstandig. De KLM-directie zal
haar vluchten op Zuid-Afrika niet schrappen, zoals de antiapartheidfanaten graag zouden willen. De KLM laat haar vervoersbeleid niet bepalen door de politieke aanvaardbaarheid
van een land en zijn regering. Wel distantieert de luchtvaartmaatschappij zich van de apartheidspolitiek. Minister Hans van
den Broek heeft aanvullend verklaard dat hij het zou betreuren
als de SHV haar vestigingen uit Zuid-Afrika zou terugtrekken
als gevolg van de acties van RaRa en het platbranden van Makro-vestigingen in Nederland.30
Henk Hofland stuurde me een knipsel uit The New York Times
over de schrijver, Arthur Inman, die 17 miljoen woorden
schreef in 155 dagboeken over een periode van veertig jaar. Hij
schoot zichzelf dood in 1963 toen hij 68 jaar oud was. Daniel
Aaron heeft het materiaal in twee delen, samen 1.661 pagina’s,
samengevat uitgegeven bij de Harvard University Press. Michael Vincent Miller, een psycholoog en psychotherapeut,
vraagt zich nu in The New York Times af waarom lezers 1.600
pagina’s dagboek van een volslagen onbekende mijnheer krijgen voorgeschoteld. Miller noemt Inmans dagboek „a fascinating document, by turns bizarre and illuminating, poignant and
obscene. It is an epic record of obsessive preoccupations and
flamboyant pathologies. Delving into Inman’s diary is like being able to eavesdrop on the conversation in a priest’s confessional or a psychotherapist’s office. What kind of book is this?
At the very least, it is of considerable clinical interest: one could
hardly hope to find a more unusual or thorough going case history.” Dikwijls vraag ik me af wat – als er hoe dan ook nog naar
gekeken zal worden – de reacties zullen zijn op mijn dagboek.
Het is allemaal in handen van de goden.
Ik bracht de ochtend en lunch met Hendrik door. Hij liet me
een universiteit zien die voor kleurlingen was gebouwd. Later
spraken we veel over vroeger. In tegenstelling tot Theo, is hij
30 De Volkskrant, 14 januari 1987.
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31 Ik ben op de Waterhof geweest in 1956, onderweg naar Djakarta.
32 Javaans voor roddelpraat.
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buitengewoon lovend over wat mijn ouders deden om hen in
Zuid-Afrika een thuis te bezorgen. Hij onderstreepte dat mijn
vader vooral eigenlijk alles gaf, binnen de mogelijkheden van
de jaren vijftig, om hem op gang te helpen en dat hij een eigen
bedrijf kon opzetten. „Ik steun nog altijd op zijn advocaat die
mij iedere dag kwam bezoeken toen ik na mijn auto-ongeluk
in het ziekenhuis lag.”
Zit nu aan Sunnybrae Road in een park om zo dadelijk naar de
familie Holsboer te gaan. De bomen ruiken heerlijk. Ik luister
naar Mahlers vijfde. Was Peter maar hier. Gisteravond voelde
ik bijna fysiek zijn affectie, maar Edwin van Wijk is nu eenmaal
zijn playmate.
Bij de Holsboers ontmoette ik mijn oom Hans van Ketwich
Verschuur, oud directeur-generaal van het Nederlandse Rode
Kruis en één van de prominenten hier in de Nederlandse gemeenschap. Mijn oom Dirk Klink was getrouwd met zijn nicht,
Euske van Ketwich Verschuur. Mijn ouders emigreerden in
1959 samen met de Klinks naar Zuid-Afrika. Zij woonden op
het oude buiten de Waterhof aan de Hofstraat in Kaapstad.31
Hij kende dus mijn achtergrond en familie-omstandigheden uit
de eerste hand en al zou de ambassade als bij Rinus Wijnbeek
omong kosong 32 over mij hebben proberen te slijten, oom Hans
weet in ieder geval beter. Hij is een statige grijzende heer met
een stok en glashelder van geest, en heeft veel kennis over
Zuid-Afrika. Hij vertelde dat toen Joseph Luns naar Zuid-Afrika kwam, hij bij de Van Ketwichs had gelogeerd. De ambassadeur schijnt H.C. Carsten te heten en de consul-generaal hier,
A.H.J.M. Speekenbrink. Hij was fel gekant tegen het terugzenden van Klaas de Jonge en pleitte daar sterk tegen. Hij zei dat ik
minister Pik Botha zou moeten vragen om alle gegevens over
hoe diep de Nederlandse ambassade in Pretoria betrokken was
bij de subversieve activiteiten van Klaas de Jonge ten behoeve
van het ANC.
Alle gasten vanmiddag waren het er unaniem over eens dat de
wereldpers in linkse handen was en Zuid-Afrika aan het kortste
eind zal trekken. Men maakte gebruik van lokale krachten die
van negatief nieuws over Zuid-Afrika moesten bestaan. Een directeur van een bouwmaatschappij, Bill Milrea, zei dat Hendrik Verwoerd de apartheid had ingevoerd uit menselijke overwegingen, maar dat het totaal anders was uitgepakt dan
bedoeld. Als zakenman was hij van mening dat er een begin
moest worden gemaakt om zwarten beter voor hun diensten te
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vergoeden, al was het maar om het uit de hand gelopen geboortecijfer onder zwarten naar beneden te brengen. Iemand
vroeg: „En opvoeding, scholing?”
„Ja, dat ook, maar eerst evenrediger betalingen.”
Hendrik zei vanmorgen: „Ik ben opgehouden met filosoferen
over de toekomst van dit land. Ik woon hier nu meer dan 35
jaar en de problemen zijn dermate gecompliceerd, dat hoe
meer inzicht je erin krijgt, des te minder je begrijpt en kunt
verklaren wat er allemaal gebeurt, laat staan dat je een oplossing
zou zien.”
Hans van Ketwich zei: „Laat Klaas de Jonge schieten Willem,
want anders begin je meteen al verkeerd hier.” Toch voel ik
het op mijn klompen aan dat dit een smerige affaire is, die om
doorprikken vraagt. Maar misschien heeft hij gelijk, laten rusten.33
18 januari 1987

Gisteravond kwamen Peter en Edwin nog naar het hotel. Ik
schreef Peters moeder en zus dat alles oké was.
Ik reed met Hendrik naar Seapoint, waar we lang hebben zitten praten. Hij denkt dat de Sovjets loeren op de natuurlijke
hulpbronnen van Zuid-Afrika. Ik maakte hem duidelijk dat de
USSR zelf van de zestien mineralen die nodig zijn voor de moderne industrie, er van dertien de grootste voorraden ter wereld heeft. Een andere stelling van hem was dat Moskou zwarten uit Afrika met open armen ontvangt. „Blacks are unwittingly
tools of Moscow, as in Angola with 30.000 Cubans,” zei hij. Ik
heb hem vervolgens uiteengezet hoe ik sinds 1971 in Moskou
heb kunnen constateren dat Russen buitengewoon racistisch
zijn ingesteld. Om niet te spreken over Aziaten, die helemaal
op negers neerkijken als Untermenschen.
Hendrik zei dat Zuid-Afrikanen de naam Holland niet meer
wilden horen en dat de KLM of de gulden in de pers niet meer
werd vermeld. Mijn broer: „Europeanen verloren hun overzeese rijken en nu maken ze ons het leven zuur. Wij blanken,
hebben Zuid-Afrika opgebouwd zodat het in 1986 het enige
gebied dat tot de Eerste wereld gerekend kan worden in Afrika
is. Men verwacht van ons dat we ons werk zonder slag of stoot
aan de zwarten zullen overdragen. Een trap kunnen ze krijgen.” Hij zei ook: „The blacks did absolutely nothing to deserve this.” Het wond hem opnieuw op. Ik begrijp dit uitstekend, al bracht ik naar voren dat de Sovjets aanzienlijk minder
33 Had ik maar niet naar hem geluisterd, dan had ik toen al ontdekt wat er gaande
was.
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Voorzichtig sneed ik bij Hendrik de publicatie van mijn dagboeken aan en het feit dat Lex Poslavsky en Wim Hazeu naar
wegen zochten voldoende subsidie binnen te halen voor de
uitgave ervan. Hij vond 10.000 gulden per deel als subsidie veel
geld en gaf trouwens als zijn mening te kennen de publicatie
van mijn dagboek niet nodig te vinden. De delen dagboek die
hij had gelezen waren „aardig” maar geen must. Ik zet het idee
van me af dat hij zou willen helpen. Soms zegt hij niet te weten
wat te doen met de drie of vier ton die hij nog in Amsterdam
op de bank heeft staan. Maar goed, hij weet niet hoe mijn leven verlopen is en dat ik na alle systematische zwartmakerij
vastbesloten ben mijn eigen verhaal te vertellen.
Ik ben nu negen dagen hier en heb nog vijftien dagen over. Er
is nog zoveel te doen en te lezen, ik zal moeten aanpoten.
De SHV gaat haar investeringen uit Zuid-Afrika toch weghalen,
aldus president-directeur Paul Fentener van Vlissingen.
Intussen schijnt Desi Bouterse nu toch weer de gedachte te
hebben geopperd dat Nederland en Suriname hun betrekkingen op ambassadeursniveau zouden moeten handhaven. Maar
daar gaat Den Haag vooralsnog niet op in.
34 Zie bijlage 6.
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slecht zijn dan over ze wordt verteld en dat mijns inziens het
echte kwaad in Washington zit. Ook bracht ik voorzichtig naar
voren dat Zuid-Afrika over een wegennet beschikt als Frankrijk en dat de zwarte bevolking daar toch de grootste bijdrage
aan had geleverd, al hadden de blanken het gefinancierd.
We brachten aangename uren door in Seapoint, waar het
strand en ook het gigantische zwembad volkomen gemengd
zijn. Voor mij was het zwembad gratis als „senior citizen”. De
entree kost normaal twee rand.
Vandaag verscheen in de Sunday Tribune van Durban een opmerkelijk artikel door Colin Legum geschreven, waarvan de
kwintessens was dat de ideeën in Moskou over een „omwenteling” in Zuid-Afrika dichter bij de gedachtegang van president
Botha liggen dan bij die van het ANC.34 Eat your heart out Sonja
Barend en Conny Braam.
Ik belde met Jan du Plessis, maar die kende de inhoud van dit
opmerkelijke artikel nog niet. Dit is trouwens wat ik Wim
Klinkenberg zondag op Schiphol voorhield en waar hij het oneens mee was. Het is overigens ook de benaderingswijze die ik
stelde in een memo aan Vladimir Lomeiko.
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20 januari 1987

Ik lees natuurlijk alles wat los en vast zit over de politieke situatie. Albert Nothnagel, parlementslid van de Nationale Partij,
heeft – vlak voor de nieuwste maatregelen van de regering om
de pers verder aan banden te leggen – een artikel gepubliceerd
waarin hij schreef het een politieke blunder te vinden dat voormalige leiders als Malan en Verwoerd weigerden met het ANC
te spreken. De Cape Times schrijft in een hoofdartikel, TALKING
TO THE ANC, dat het pleidooi van Nothnagel om wel met de
verzetsbeweging te praten „common sense” aangeeft.
A.M. Rosenthal schreef het volgende na een bezoek aan ZuidAfrika, en hier kan ik me in vinden. „When you visit South
Africa, you live in a dream. You know that repression will get
worse. You know violence will increase. You know people of
good heart, white and black, are crying out themselves and are
unheard or silenced. You know that in the end there is only
one solution – black government shared by whites – but that
all the perfectly possible peaceful steps toward it and beyond
are now being eliminated, one by one by one, by the violence
and oppression begetting violence of resistance. And you know
too that the longer it goes on the more the likelihood of one
tyranny replacing another.”
Rosenthal is ervan overtuigd dat Zuid-Afrikanen in een droom
leven. „The idea that reality can be blanked out, that tyranny
can hide and be unknown is a fantasy. It has not worked before
and it will not work now. They dream, the South Africans, and
by the time they are shouted into wakefulness it may simply be
too late.” 35 Het standpunt van president Pieter Botha dat er pas
met het ANC gesproken kan worden wanneer het gewapende
verzet wordt opgegeven, is onhoudbaar. Dat zou allang duidelijk hebben moeten zijn.
UNSINKABLE SOUTH AFRICA aldus een artikel in The New York
Times.36 „What a wonderful delusion, kept afloat by force,” aldus de krant in een scherpe kritiek op nieuwe censuurbepalingen, nu ook jegens buitenlandse correspondenten. Laat ik
vooropstellen: zelf merk ik er absoluut niets van. Ik kan gaan
en staan waar ik wil, spreken met wie ik wil en me oriënteren
naar eigen goeddunken.
Vanmorgen had ik nog een lang gesprek in Seapoint met broer
Hendrik. Hij is pessimistisch over de toekomst. „Dit wordt
kaffer country,” zei hij. „Het kan nog tien of twintig jaar duren,
dus ik zing het nog wel uit. Wat er na mij komt, kan me wer35 The New York Times, 13 januari 1987.
36 The New York Times, 18 januari 1987.
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kelijk geen moer schelen. Ik beschouw mezelf als een buitenlander en buitenstaander, en ben hier om uit te rusten.37 Ik
woon in de dienstwoning van een appartementencomplex dus
ze zullen me wel met rust laten.” Hendrik haat Holland. „Ik
zou er zelfs niet overheen willen vliegen.” Dit verwonderde
me toch wel omdat hij een abonnement op Elseviers heeft en
de Nederlandse Post, een krant voor emigranten, en dagelijks
naar de Wereldomroep luistert. „Waar ze nu mee bezig zijn, is
koppen tellen,” aldus Hendrik. „Half of the blacks in this
country don’t know who their father is. Het is schedels tellen,
maar niemand vraagt zich af wat de modus operandi van die
kersenpitten is. Nu probeert het buitenland ons een valse oplossing op te dringen, wat gewoon belachelijk is. One man one
vote is een oneerlijk formule. Kijk naar de resultaten in Angola
en Mozambique. Als je naar Luanda gaat, denk je dat er een
atoombom is gevallen. De Portugezen hadden prachtige koloniën in het leven geroepen. Moet je nu gaan kijken. Het eerst
van alles branden de kaffers de kerken af, die kleine patertjes
hadden opgezet. Ze maken alles kapot. Geef je een zwarte man
een auto, dan is deze binnen de kortste keren kapot en staat hij
ergens onbeheerd en leggen de kippen er eieren in. Ze willen
gewoon het liefste in zelfgemaakte hutten wonen, zoals wij
vroeger op De Horst toch ook een hut in de tuin bouwden.”
Ik opperde bij Hendrik dat de onrust en vernielzucht van
zwarten mede het gevolg kon zijn van een gebrek aan een rustpunt, een gevoel van verantwoording in familieverband. „Ik
noem dat,” zei hij, „dat zwarten nog met een voet de junglementaliteit bezitten. Zimbabwe, waar ik eerst woonde, is gewoon één uitgestrekte jungle. Geen wonder dat de Engelsen
het maar opgegeven hebben. Zuid-Afrika is een ander verhaal.
Hier werd een Eerste wereld gebouwd, die nu botst met de
junglementaliteit van de zwarte meerderheid. Bovendien,
zwarten en kleurlingen zijn eigenlijk papegaaien. Het lijkt maar
of sommigen van hen verwesterd zijn. Ze doen alsof, maar zijn
het niet echt. Het vernisje is flinterdun. Zij imiteren, zonder
werkelijke achtergrond of fundament. Veel zwarten hebben
grond gekregen. Ze verbouwen niet, ze plegen roofbouw. Ze
hakken alles om, en wanneer de zaak naar de knoppen is verlangen ze nieuwe grond. Grondconservatie kennen ze niet. In
bijvoorbeeld Bophuthatswana zijn blanke boeren uitgekocht
en is het land onder zwarten verdeeld. Ze schreeuwen namelijk
altijd om meer. Hoe harder ze om hun zogenaamde vrijheid
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roepen, hoe sneller de vernietiging van Zuid-Afrika wordt ingeluid. Zo is het ook met de rest van Afrika gegaan. Vanmorgen hoorde ik een zwarte mijnheer in een Amerikaans radioprogramma verklaren dat Zuid-Afrikaanse zwarten gereed
waren dit land te leiden. En niemand was natuurlijk beter en
geschikter dan Oliver Tambo. Wat ze in Europa en Amerika
zouden moeten laten zien, is wat er werkelijk is gebeurd in landen in Afrika die one man one vote hebben gekregen.”
Hendrik zei verder nog: „Afrikaners zijn sterk, met Mirage jets
en ik denk zelfs de atoombom. Ze hebben genoeg troeven
achter de hand. Als zij zich bedreigd voelen, zal de afloop van
de confrontatie tussen zwart en blank hier zeker niet verlopen
zoals in de rest van Afrika. Maar tegen een zo grote overmacht
van zwarten is geen kruid gewassen. Wij konden in 1940 Hitler ook niet tegenhouden. Uiteindelijk is Zuid-Afrika een verloren zaak, al heeft het mij geen windeieren gelegd. Zo verloopt de geschiedenis nu eenmaal: dust to dust, we are nothing but
grains of sand. Niemand kan dat veranderen. De zwarten, en lees
Time deze week maar, zitten nog in hun dierlijke fase.” Hij
vertelde hoe een baby werd omgebracht. Ik dacht aan Vietnam
en het gedrag van Amerikaanse militairen in My Lai. Of anders
„onze eigen” Turco Westerling en consorten in Indië. „Het leven is toch te kort,” aldus mijn broer, „dus waar maak je je
druk om? Wie dat teveel doet, eindigt in een gesticht. Alle
goede en opbouwende dingen die de overheid hier doet, worden afgebroken alsof ze nooit gebeurd zijn. Hoeveel discussie
in binnen- en buitenland is er niet geweest over het slopen van
District VI hier in Kaapstad. Natuurlijk moest die buurt plat,
het was een wespennest van gangsters, moordenaars, drugsverslaafden en zwervers. De buitenlandse pers had het over ‘the
killing of the spirit of District VI’. Volslagen onzin.” Hij liet me
trouwens vanaf de Tafelberg die open plek in de stad zien.
21 januari 1987

Kaapstad - Johannesburg
The Star verwijst naar „a marathon treason trial” in Delmas,
waar topleiders van het UDF terechtstaan wegens samenzwering
tegen de staat. Het United Democratic Front wordt ervan beschuldigd een frontorganisatie te zijn van het verboden ANC en
de eveneens verboden communistische partij. Stuiptrekkingen
van het apartheidsregime.
W.F. Hermans zou een lezing houden in De Balie in Amsterdam, die reeds bij het begin werd onderbroken door een bommelding, aangekondigd door Felix Rottenberg, directeur van
42

Johannesburg
Ik zit op het terras bij de coffeeshop van de Randse Afrikaanse
Universiteit; het is heerlijk zonnig en heb de Vijfde van Gustav
Mahler op. Ik huil vanbinnen vanwege mijn zorgen om Peter.
Ik ben nog steeds verliefd op Eduard, maar mijn tranen zijn
voor Peter, vooral omdat hij zoveel kwetsbaarder is. Misschien
zit Peter toch, ik weet het wel zeker, van alle mensen het diepste in me.
Lees in Time over de film Platoon van Oliver Stone.39 „With
craft, crackle, a little bombast and plenty of residual rage, he has
created a time-capsule movie that explodes like a frag bomb in
the consciousness of America, showing how it was back then,
over there,” aldus Time. Er waren 2,7 miljoen Amerikaanse
soldaten in Vietnam gedurende die oorlog. Oliver was er vijftien maanden, in 1967-1968, raakte gewond en kreeg een
Bronze Star. Niet lang daarna ontmoette ik hem via mijn
vriendin de Libanese Najwa Sarkis, die werkte voor de Marokkaanse ambassadeur bij de VN. Stone trouwde later met haar.
Hij heeft het toch wel ver gebracht. Een omslagverhaal van
acht pagina’s in Time is niet niks. Ik schreef hem een briefje
toch wel trots te zijn eens aan zijn cinema-wieg te hebben gezeten, toen we elkaar in New York via Najwa ontmoetten.
Ik sprak twee uur met Carl Nöffke en een van zijn medewerksters. Hij vertelde dat de Amerikaanse oorlogsindustrie voor de
bouw van vliegtuigen titaan uit Zuid-Afrika nodig had. Hij
was het met me eens dat Pretoria dit gegeven veel te weinig
uitspeelde om concessies van Washington los te peuteren. Hij
onderstreepte verder dat door de wereldwijde boycot, in ZuidAfrika de overtuiging ontstond dat het land haar natuurlijke
hulpbronnen zelf tot producten moet verwerken in plaats van
die rijkdommen te exporteren en anderen aan productiewelvaart te helpen.
Nöffke vertelde dat het Kremlin er al zes maanden geleden bij
Washington op had aangedrongen het kalm aan te doen met
sancties tegen Zuid-Afrika. Hij heeft recent zes conservatieve
leden uit het Amerikaanse Congres op bezoek gehad, die vol38 NRC Handelsblad, 19 januari 1987.
39 Time, 26 januari 1987.
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De Balie. De zaal werd ontruimd. Typische Hollandse treiterij
zonder te weten waar het over gaat. Er werd met borden rondgelopen: „Vrijheid van meningsuiting slegs vir Botha, Reve,
Heldring, Oltmans, Quint en Hermans ‘die stem’ van het regime.” 38
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gens hem absoluut niets wisten van de realiteit in Zuid-Afrika.
„Some of these American politicians are on a crusade in America against sanctions for South Africa but they do not have their
ammunition ready and don’t know the most simple facts about
us,” aldus professor Nöffke.
Hij wist dat de Makro zich uit Zuid-Afrika had teruggetrokken, maar wist ook dat Safmarine en Rennies, twee locale bedrijven, de SHV-belangen in Zuid-Afrika hadden overgenomen. „The profits stay now with us and do no longer flow to
Holland. So who is the loser in the end?” Over de verslagen
van de debatten over de sancties in het Amerikaanse Congres
zei hij: „De moralistische redeneringen van Amerikaanse congresleden zijn nauwelijks te geloven.”
Ik vroeg hem wat hij dacht dat zou kunnen gebeuren om een
einde te maken aan de affaire Klaas de Jonge. Zijn eerste reactie
was dat De Jonge „a son of a bitch was” die gewoon, zonder
dat er Zuid-Afrikaanse politiemannen of Koninklijke Marechaussees om zouden komen, hardhandig uit het ambassade
gebouw zou moeten worden gehaald om in Pretoria terecht te
staan als wapensmokkelaar voor het ANC en de communisten,
met steun van Den Haag en de ambassade. Na over en weer
gepraat werden we het eens dat Pretoria mij eigenlijk het geheime materiaal zou moeten geven over de rol die de Nederlandse ambassade en Den Haag heeft gespeeld bij het binnensmokkelen van wapens voor het ANC. Dat zou ik dan in
Elseviers moeten publiceren. „Then they will declare the Dutch
ambassador persona non grata and they can put De Jonge on a
plane.”
Van Houten is vanuit Paramaribo in Den Haag teruggekeerd.
Hij zweeg als het graf en rapporteerde aan Van den Broek over
de situatie in de voormalige kolonie.40
Victor Krivda, de Sovjetambassadeur in Botswana, heeft benadrukt dat het Kremlin nooit anders heeft gedaan dan zich uitspreken voor de ontmanteling van apartheid.
Ik lees The White Tribe of Africa, van David Harrison.41 De Afrikaner Broederbond daar weet ik nog niets over. Deze club van
Afrikaners werd in 1918 opgericht onder voorzitterschap van
Henning Klopper. In 1925 had de Broederbond vijf onderafdelingen en 150 leden. In 1930 waren er 23 onderafdelingen
en 500 leden. In 1986 zijn er 800 onderafdelingen en 12.000
leden. De organisatie heeft een bondsraad die iedere twee jaar
onder maximum geheimhouding vergadert. Ze beschikt over
40 NRC Handelsblad, 21 januari 1987.
41 David Harrison, The White Tribe of Africa, MacMillan, South Africa, 1981.

44

42 Newsweek, 15 december 1986.

45

Johannesburg

een eigen hoofdkwartier in Hartbeespoort, 50 kilometer buiten Pretoria. Zij zijn de Afrikaner superelite, die de dienst uit
maken in dit land, zeker met de Nationale Partij aan de bak.
„Becoming a member of the Broederbond,” schrijft Harrison,
„involves a series of discreet enquiries about a nominee’s suitability that can take up three years. He who betrays the Bond,”
was een van de uitgangspunten, „will be destroyed by the
Bond. The Bond never forgets. Its vengeance is swift and sure.
Never yet has a traitor escaped his just punishment,” Ik vraag
me af in welke mate ik door de ambassade in Den Haag en Annetjie du Plessis in de richting van deze exclusieve geheime
Afrikaner kameraden ben gemanoeuvreerd.
Een man die mij steeds meer boeit, is de leider van de Zoeloes,
Mangosuthu Gatsha Buthelezi. Hij staat aan het hoofd van de
Inkatha Freedom Party (IFP) en leidt zes miljoen zwarten in
KwaZoeloe-Natal naar zelfzeggenschap binnen de republiek
Zuid-Afrika. In Paramaribo las ik zijn gesprek met Newsweek,
waarin hij zich uitsprak tegen sancties en voor de vrijlating van
Nelson Mandela, maar tegelijk is hij gekant tegen een gewelddadige omwenteling bij het verkrijgen van onafhankelijkheid.42
In 1980 stelde hij de
Buthelezi
Commissie in, die tot
taak kreeg „to enquire into and report and make recommendations on
the constitutional
future of the areas
of KwaZulu and
Natal within the
context of South
Africa and southern
Africa.” Het rapport
wijst het Westminster-type van democratie af als niet realistisch voor ZuidAfrika. Ook het opdelen van ZuidAfrika in twee staten is niet accep-
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tabel. Evenmin de politiek van „separate development”
(apartheid) die nu gevolgd wordt door de blanke minderheidsregering. KwaZulu-Natal heeft voor zichzelf het Indabamodel uitgewerkt, bestaand uit een parlement met twee kamers, een provinciale gouverneur, een premier gesteund door
een kabinet van 10 leden, een Bill of Rights, een onafhankelijke
rechtspraak en culturele raden. De eerste kamer zal 100 leden
tellen, zal worden voorgezeten door Oscar Dhlomo en zal
„racially mixed” zijn. De tweede kamer zal 50 leden hebben,
10 leden voor vijf groepen: Afrikaners, Engelsen, zwarten,
kleurlingen en Aziaten.43

Opmerkelijk is, dat een opinie-onderzoek onder blanken in
KwaZoeloe-Natal heeft uitgewezen dat 47 procent van hen de
Indaba-voorstellen van Buthelezi en zijn commissie steunt.
Slechts 16 procent van de ondervraagden zou het apartheidssysteem voortgezet willen zien.
43 The Buthelezi Commission, H & H Publications, Durban, 1982.
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The Citizen schrijft vanmorgen dat „the Dutch have the dubious honour of being the first to withdraw their interests in a
business because of terrorism.” Het gaat dus om de aankondiging van SHV dat zij zich terugtrekt uit Zuid-Afrika na de aanslagen van RaRa op Makro-vestigingen in Nederland. Het
blad vraagt zich af: „Is Dutch government support for the terrorist ANC not going to backfire on the Netherlands itself, besides placing South Africans of Dutch extraction and Dutch citizens living here at risk?” En waarom blijft Nederland weigeren
Klaas de Jonge aan de autoriteiten in Pretoria over te dragen?
„The Netherlands Government is prostituting the liberalism of
the Dutch people, who refused to bow their knees to the
Nazi’s but are being forced to bow their knees to the terrorists.
It is time Hollanders woke up to what is happening.”
Het is erg onbehaaglijk dat een vooraanstaande krant in Johannesburg zo over ons schrijft, en terecht. Wat zit er toch meer
achter de zaak Klaas de Jonge? Ik denk dat men in het ongewisse laat hoe die zaak werkelijk in elkaar zit. Pretoria weet het
precies en waarschijnlijk The Citizen eveneens. Alleen in Holland denken ze dat De Jonge een nationale held is.
Ik lunchte met Mike Rantho, een grote zwarte kerel die op
een Fulbright Scholarship aan de London School of Economics
had gestudeerd. Hij is de man die ik laatst misliep toen hij me
mee naar Soweto zou nemen. Hij noemde deze zwarte stad
nabij Johannesburg „a melting pot of South Africa based on
fear.” Hij vervolgde: „I have seen such fear only in two countries in the world, Israel and South Africa. Actually blacks and
whites could be the best of friends, but Nats (Nationalists) treat
us like dogs, like shit.”
Hij vertelde over een huiszoeking bij hem thuis. De politie was
op zoek naar gevluchte, jonge misdadigers en dacht dat zij in
Mike’s huis bescherming hadden gekregen. „Ik probeerde hen
duidelijk te maken dat mijn zoon 27 jaar was en dat ik zelf voor
de Urban Foundation werkte, maar dit maakte verder niets uit.
Meubels werden omgegooid en alles werd overhoop gehaald.
Dit is onaanvaardbaar gedrag van de overheid. Wanneer de
toestand slechter wordt, gaan de Engelsen, Duitsers, Nederlanders en andere buitenlanders hier weg en staan de zwarten tegenover de Afrikaners, want zij kunnen nergens anders naar
toe.” Toen ik het standpunt van mijn broer Hendrik lanceerde
dat Afrikaners en buitenlanders het land hadden gemaakt tot
wat het was, kreeg ik, wat was te voorzien, het antwoord:
„And what about the blood, sweat and tears of the blacks who
assisted in making it all possible?”
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„But I agree with you, it still is not too late,” ging Mike verder.
„There is still an enormous reservoir of goodwill towards
whites. But the Nats are preoccupied with the ANC. They must
not think that each black in this country is a communist. They
ignore our African humanism, which Christianity was able to
build on, especially here in black South Africa. But Afrikaners
still feel like gods towards us, while we realize they are rich and
we are as poor as a church mouse.”
Ik vind het artikel waar Hendrik het over had van John Greenwald in Time over THE WAR OF BLACKS AGAINST BLACKS en de
bloedige strijd om politieke macht die de townships in ZuidAfrika teisteren.44 Inderdaad wordt de necklace-methode – een
rubberband met benzine vullen en die aansteken nadat deze
om iemand is aangebracht – „one of the world’s most savage
forms of execution” genoemd. Winnie Mandela heeft ook al
gesproken over de bevrijding van Zuid-Afrika met lucifers,
doelend op deze methode. „Militant black youths first capture
a victim. Next, they chop off his hands or tie them behind his
back with barbed wire. Finally, they place a gasoline filled tire
over the terrified victim’s head and shoulders and set it ablaze.
The melting rubber clings like tar to the victim’s flesh, while
flames and searing fumes enshroud him. Within minutes the
execution is over. By the time the police arrive the charred
body is usually burned past recognition.” Deze methode wordt
in heel Zuid-Afrika overal in de townships toegepast.
Tachtig mijnwerkers zijn de afgelopen weken omgekomen bij
stamgevechten. Sinds de onrust losbarstte in 1984 zijn 2.300
mensen in Zuid-Afrika door geweld omgekomen. Drie kwart
van hen zijn zwarten die door onderlinge tegenstellingen om
het leven kwamen. De zogenaamde „comrades” die townships
terroriseren, zijn meestal jongens tussen de 14 en de 22, die
school hebben opgegeven en van roven, plunderen en moorden leven, dit uiteraard onder het mom voor de vrijheid van
Zuid-Afrika te strijden.
22 januari 1987

The Sowetan sprak met professor Es’kia Mphahlele, directeur
van het Funda Centre in Soweto, waar Mike Rantho me naar
toe zal brengen. „The fact is,” zei hij, „the white man has over
three centuries become accustomed to dreaming on our behalf.
On the basis of that grand illusion that he had about himself in
relation to us, he legislated a society into existence that was for44 Time, 26 januari 1987.
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Pretoria, Holiday Inn
Jan Castelijn was behulpzaam met het regelen van een gesprek
met Kobus Liebenberg, directeur Europa van het ministerie
van Buitenlandse Zaken in het Uniegebouw.
Ik heb opnieuw een paar uur met Jan Castelijn zitten praten.
„Zuid-Afrika is net zo groot als 2/3 van de totale EEG, daar wil
toch ook niemand eigenlijk weten van het schrappen van grenzen? Zelfs niet tussen Vlaanderen en Holland,” aldus Castelijn.
Hij onderstreepte dat Botswana, Swaziland en Lesotho hun eigen vertegenwoordigers bij de VN hadden. „The British decided to proclaim them independent states. Nobody protested in
the world. When President Botha creates homelands for blacks
in South Africa, the same people get indignant.” Hij vervolgde:
„In Zimbabwe most whites left and they are no longer a factor. In South Africa by now, whites are there to keep feuding
blacks from killing one another.”
Jan had de zaak Klaas de Jonge met Liebenberg besproken.
Deze had gezegd dat het uitgangspunt was dat het een zaak was
„tussen twee regeringen”. Alleen Henk de Mari en Arnold
Burlage hadden in De Telegraaf indicaties gegeven dat de Nederlandse regering bij de acties van Klaas de Jonge was betrokken. „In dat geval is de oplossing eenvoudig: zet zowel Carsten
als De Jonge op een vliegtuig,” antwoordde ik. Ik beklaagde
me trouwens bij Castelijn dat ik niet onder de indruk was van
de medewerking die ik van de zijde van Pretoria kreeg. „Let
45 The Star, 22 januari 1987.
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ever going to pull away in different directions, hopelessly fragmented.” Dus de blanken redeneerden „let’s dream together.
But wait, let me instruct you first what we should dream. On
the ruler’s terms,” aldus professor Mphahlele, „the dream is of a
beautifully fragmented South-Africa, black and white strolling
together occasionally in the cool of a jacaranda grove, but each
a nightmare of the other.”
The Star bericht dat een jongen van vijftien jaar voor de rechter
heeft getuigt hoe hij heeft gezien dat een blanke politieman,
Keith Blakelock werd vermoord toen hij brandweerlieden
probeerde te beschermen die een brand in een supermarkt probeerden te blussen.45 De man werd door een woedende menigte belaagd en met een machette bewerkt, terwijl zijn hoofd
werd afgehakt en op een paal gestoken. En dit was niet in
Zuid-Afrika, maar het gebeurde in Tottenham in het noorden
van Londen.
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me give you that advice, the arm-twisting against you is coming from The Hague.” 46
23 januari 1987

Johannesburg
Om 04:00 uur werd ik uit Californië gebeld door de secretaresse van Al Eisenstat van Apple, die ene Rex Smith mee naar
Moskou wilde nemen. Of ik voor de visa wilde zorgen. Ik
vraag me in goede gemoede af of deze Smtih niet een door de
CIA geplante kracht bij Apple is.
Pieter du Plessis was verhinderd mij te ontvangen en liet zich
vertegenwoordigen door luitenant-generaal b.d. Hein de Villefort du Toit, die Nationale Strategie op de Randse Universiteit doceert. Hij was vroeger enige tijd bij de generale staf in
Den Haag gedetacheerd. Hij kende mijn oom Hans van Ketwich Verschuur, via een zekere admiraal Mott. Het contact
met Du Toit verliep perfect. Ik begon eerst over Klaas de Jonge. „Maar het Hof in Pretoria moet hem eerst veroordelen,”
zei hij.
„Dat weet ik,” antwoordde ik, „maar de man is alle moeite
niet waard. Hij moet gewoon weg. En die mijnheer Carsten
kan op hetzelfde vliegtuig mee, want die heeft de zaak ook zitten flessen,” zei ik. Du Toit maakte notities. Na mijn pleidooi
zei hij het er in grote lijnen mee eens te zijn.
Ik legde hem uit dat ik eigenlijk zocht naar een mogelijkheid
om vier keer per jaar naar Zuid-Afrika terug te komen, om het
land beter te begrijpen. Ik gaf aan een ideeënmannetje te zijn
en dat ik me zou willen inzetten voor het bouwen van bruggen, zoals ik in de USSR heb gedaan met onder meer het boek
dat ik schreef met professor Georgii Arbatov. „Professor Arend
Lijphart van de universiteit van Californië wordt toch ook
voortdurend naar Zuid-Afrika gehaald om adviezen te geven,”
zei ik. „Lijphart is een kamergeleerde, daarentegen ben ik een
man van de praktijk met ervaring in Indonesië en Suriname. Ik
heb me als journalist herhaaldelijk met dekolonisatieproblemen
bezig gehouden.” Officieel zou ik bijvoorbeeld voor de SABC
films willen maken, maar de achtergrond van mijn aanwezigheid in Zuid-Afrika zou de betekenis moeten hebben die kanten van het Zuid-Afrikaanse vraagstuk te belichten die tot dusverre zijn blijven liggen. Du Toit zei dat de SABC veel te dicht
46 Ik schreef eigenlijk „van de ambassade in Den Haag”, wat zou betekenen dat de
Zuid-Afrikaanse ambassade me dwars zat. Met wat ik nu weet, bedoelde hij met
Den Haag de Haagse regering. Ik heb zonder nadenken ambassade opgeschreven
in mijn dagboek.
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Het drama Zuid-Afrika is gebouwd op een gigantisch onbegrip
veroorzaakt door steeds grotere aantallen zwarten tegenover
een kleiner wordende groep blanken. Ik raak steeds meer overtuigd dat zwarten eigenlijk in hun binnenste helemaal niet antiblank zijn, terwijl omgekeerd blanken beslist fundamenteel tegen zwarten zijn. Met een beetje grondige psychotherapie
moet het probleem uit de wereld zijn te helpen. Rassenhaat is
onzin. Het is een onbewust spel van angst voor de grote getallen dat de problemen veroorzaakt.
Eartha Kitt, actrice en zwarte Amerikaanse activiste, bezocht
Zuid-Afrika en wilde Winnie Mandela ontmoeten. Maar
dochter Zindzi Mandela maakte bekend dat haar moeder er
niets voor voelde Eartha Kitt te ontmoeten, die naar ZuidAfrika was gekomen terwijl er een culturele boycot was afgekondigd. Miss Kitt was in het land vanwege opnames voor de
film Dragonard waarin zij een rol speelt. Nota bene een film
over een zwarte slavenopstand in de Caraïben.47
Ik geniet van iedere minuut, ieder uur, iedere dag in dit land.
Ik lees en leer, ik verzamel materiaal dat van dienst kan zijn bij
het leveren van een bewuste bijdrage tot detente. Journalistiek
kan en moet niet alleen het vermelden van rampen of kortsluiting tussen landen en volkeren zijn. Voor mij moet de journa47 The Citizen, 24 januari 1987.
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bij de regering in Pretoria stond om vanuit een dergelijke positie te kunnen werken. „Kan ik dan geen onderzoeker worden
bij het Afrika Instituut in Pretoria,” vroeg ik. Hij nam de telefoon op en belde met Erich Leistner, de directeur. Ik zal hem
maandag al ontmoeten. Ik ben trots, ook tegenover mijn twee
broers die hier sinds 1950 zijn geweest, dat ik nu vooruitgang
boek om een bijdrage te leveren op niveau.
Ik had een ontmoeting met psychiater Casper Schmidt, verbonden aan het Psychohistorisch Instituut van Lloyd deMause
in New York, die hier lezingen had gegeven als gast van Carl
Nöffke. „Willem,” zei hij, „I am not afraid of the blacks in
South Africa. I am afraid of the whites. The Soviet Union, Israel and South Africa have a lot in common. All three nations
have inside colonies that scare them to death. All three demonstrate the same state of internal psychological development.
South Africa has so much power and they are so afraid of using
it. They use military power all the time, but they should be using diplomatic power and mind power.”
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list in zijn achterhoofd eerder gericht zijn op het helpen verkleinen van problemen en tegenstellingen in plaats van het vergroten en verergeren ervan. Sensatiezucht en leugens (Arnold
Burlage in De Telegraaf: Honderd doden bij Zanderij, die er
nooit zijn geweest) zijn een misdadige wijze van desinformatie
verspreiden met als enige uitkomst het verslechteren van een
situatie, dit alles ten behoeve van de stijging van de oplage van
de krant.
Dominee Allan Boesak is in Los Angeles tijdens een banket
verblijd met de Martin Luther King Jr. International Award. Ik
heb die man nooit vertrouwd en zie hem als een ondermijnende kracht bij het zoeken naar oplossingen voor Zuid-Afrika,
een gekleurde Arnold Burlage.
25 januari 1987

Je vergeet de rest van de wereld hier. George Church en Hugh
Sidey schilderen Ronald Reagan in Time af als een halve imbeciel die niet meer goed weet waar hij mee bezig is.48 Het blad
The Republic omschrijft de president reeds als „brain dead”. Hij
wordt 76 jaar. Church vraagt zich eveneens af: „Has the President wandered so far out of touch that he is losing his ability to
govern the country?” William Cohen, Republikeins senator
uit Maine: „I have the sensation we have slipped through a rabbit hole into something of a fantasy land.”
En Hugh Sidey herinnert eraan dat Reagan met Kerstmis een
stropdas droeg die het liedje Jingle Bells ten gehore bracht als hij
een klein knopje indrukte. Wat moeten de Sovjets beginnen?
Hoe kan je met een dergelijke idioot een serieus gesprek aangaan over ontwapening?
Een vooraanstaande parlementariër van de Nationale Partij
(NP), Wynand Malan is uit de partij getreden uit onvrede over
hoe de Nats de veiligheidssituatie in het land behandelen en
hoe er wordt omgesprongen met de Group Areas Act. Dit laatste onding, Wet no. 41 uit 1950 hield in: „Each (ethnic) group
may live only in allocated areas.”
„One South Africa with equal rights for all is the only way,” aldus Wynand Malan in de Sunday Times. „There must be effective participation in Government by all. No Government
should treat one section of the community differently from any
other. We have to take the present as our starting point and
move away through negotiation. This includes, among others,
the ANC.”
48 Time, 26 januari 1987,
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49 Sunday Times, 25 januari 1987.
50 Sunday Times, 18 januari 1987.
51 Redactie: De tekst op deze bordjes zou Verboden voor inlanders en honden zijn geweest en zou o.a. bij het zwembad Tjikine hebben gestaan. De Indonesische schrijver Mochtar Lubis vermeldt dit in een van zijn boeken. Dergelijk bordjes stonden
daar echter niet, maar door de hoge toegangsprijs was het bezoek aan dit zwembad voor „inlanders” onmogelijk. In 1934 werd echter wel bepaald dat de leden van
de besloten vereniging die het zwembad exploiteerde van Europese landaard dien-
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In een hoofdartikel schrijft The Sunday Star: „Has there ever
been a time of such turmoil in South African politics? In place
of the old, little-varying monolithic patterns, former party lines
are crumbling at the edges.” Behalve de NP’er Albert Nothnagel laat ook NP-politicus Frederik de Klerk van zich horen.
Ook hij roert zich in de pers, waarschijnlijk in verband ook
met naderende verkiezingen.
Hier staat dan weer een absurd bericht tegenover dat president
Botha zijn veto heeft uitgesproken over Gail Thomas, een
kleurlinge van 23 jaar oud die computerwetenschappen zou
geven op drie blanke scholen in Grahamstown. Thomas haalde
haar graad aan de Rhodes University en zou uitstekend in staat
zijn geweest deze post te vervullen. Het resultaat van dit presidentieel besluit is dat de drie scholen nu lessen in computerwetenschappen moeten ontberen, omdat geen andere kracht op
dit moment beschikbaar is.49 De zondagsbladen publiceren als
commentaar dat president Botha het contact met de realiteit
heeft verloren, hetzelfde liedje dat de pers in de VS over Ronald Reagan zingt. Toch voel je dat deze bladen ondermijnend
en tegen de regering in Pretoria bezig zijn.
Het is eigenlijk schandalig dat Washington „has dropped 10
South African-produced strategic minerals from its sanctions
package – because they are essential to US Defence.” Vijf bedrijven zijn om deze reden van de lijst van te boycotten bedrijven gehaald. Dit betekent dat er 139 Zuid-Afrikaanse bedrijven over blijven waarmee zaken doen verboden is.50
Dirk van Lennep, die met zijn broer in Zuid-Afrika woont, gaf
me het nummer van mijn Nijenrode klasgenoot Vic Vernède,
die in Randburg woont. Ik trof Vic aan met zijn vrouw, dochter en zoon in zijn wat afgelegen landhuis vol met antiek en
een gezellige sfeer. Hij houdt zich met import en export bezig.
Zijn vrouw Margriet helpt met alles, ook op kantoor. Het was
haast onvoorstelbaar dat we veertig jaar geleden samen college
volgden.
Er was een pijnlijk moment, toen ik erop wees dat in het oude
Indië ook bordjes bij zwembaden hingen met „verboden voor
honden en Javanen”.51 Vic, tenslotte een Indische jongen, en
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ook Margriet protesteerden hevig dat dit niet waar was. Niets is
zo verraderlijk als het geheugen. Zij reden me terug naar het
Sun hotel.
26 januari 1987

Pretoria
Het Uniegebouw ligt prachtig op een heuvel welke uitziet
over Pretoria. Ik sprak er met Kobus Liebenberg. Hij zei dat de
zaak De Jonge door Den Haag stipt volgens de gemaakte afspraken werd nageleefd: „Dus wij doen dat ook.” Van ZuidAfrikaanse zijde wachtte men nog op de getuigenis van Klaas
de Jonge zelf. Wat betreft de betrokkenheid van de Nederlandse ambassade in Pretoria had men geen bewijzen gevonden.
Liebenberg: „Hij was werkzaam voor het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking in Mozambique. We weten helemaal
niet of Den Haag betrokken was bij zijn activiteiten in ZuidAfrika.”
„Hebben ook baron Bentinck en de consul-generaal geen boter op hun hoofd,” vroeg ik. Daar ging hij in het geheel niet
op in. „Onze verwachting en onze hoop is dat we in de niet
verre toekomst een oplossing vinden.” Liebenberg bleek een
diplomaat oude stijl die kennelijk niet bereid was het achterste
van zijn tong te laten zien. Ik wist ook niet hoe het zat, maar
met deze man kwam ik niet verder en ik ben dan ook na een
half uurtje weer opgestapt.
Bij Ton en Ria Rebel had ik John Koenraads ontmoet, managing-director van Barang Line, een oud-marinier die bijzonder
gebeten was op Klaas de Jonge. Hij scheen te hopen dat op een
dag „iemand” het vluchtgebouw van De Jonge zou binnensluipen en de man overhoop zou schieten. „Ze kunnen hem toch
ook gewoon op een vliegtuig zetten? In Amsterdam schijnt het
500 gulden te kosten om iemand uit de weg te laten ruimen.”
„Ik doe het voor niets,” aldus Koenraads. Hij gaf ook aan dat
zowel de tweede man van de ambassade Hendrik Bentinck als
de consul-generaal tot over de oren betrokken is in de zaak De
Jonge. Vandaar mijn vraag aan Liebenberg, die er helaas niet op
inging.
Ik lees Illusion and Reality waarvan ik ook een exemplaar voor
Peter kocht.52 „The ideal world in which we profess belief is
den te zijn. Om het bad te bezoeken moest men lid van de vereniging zijn of lid voor
één dag worden. De bewering van Oltmans komt voort uit een postkoloniaal broodje aap-verhaal. Ook over de buitenlandse concessies in China is een vergelijkbare variant bekend. Zie ook: https://javapost.nl/2012/12/01/verboden-voor-honden-en-inlanders/.
52 David Smail, Illusion and Reality, J.M.. Dent & Sons, Londen, 1984.
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Het is toch nauwelijks te geloven dat in 1987 vier whites-only
cinema’s in Pretoria dicht moeten, omdat burgemeester Steyn
van der Spuy geweigerd heeft de kwestie in de gemeenteraad
bespreekbaar te maken. De betrokken theaters worden geëxploiteerd door de International Corporation of Los Angeles
(wat doen die hier?). Zuid-Afrika bevindt zich op een cruciaal
moment in haar geschiedenis en de krantenkoppen gaan over
55
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riddled with myth, and the secret world of anxiety and pain in
which we actually live our lives is the real one which we truly
share.”
„Human beings,” schrijft hij verder, „are not machines whose
nature has been fixed once and for all: the ‘truth’ about people
is not static.” Ik ben overtuigd dat fundamentele karaktertrekken blijven, als ze sterk en voldoende diepgeworteld zijn om
de levenslange invloed van buitenaf te weerstaan.
Ik word toch een beetje ziek van Zuid-Afrika, want er lijkt
niets te lukken. Christo Kritzinger zou me bellen over het besluit van de SABC om samen te filmen. Maar niks. Uit welke
hoek waait er weer een tegenwind?
Er lopen hier toch wel erge mooie jongens rond. Ik ben een
uurtje naar de sauna in Dieppestraat gegaan waar een Aziatische
jongen aangaf geneukt te willen worden. Ik dacht: vooruit dan
maar, voor één keer met een condoom. Maar hij haalde het er
weer af en wilde in nature onder het mes. Niet dus.
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gemengd bioscooppubliek. Het is overigens wel een feit dat je
nog altijd zwarte mensen tegen het lijf loopt die een lucht verspreiden die niet direct aangenaam – of dragelijk – is. Het is
soms zo erg dat je het op straat in Johannesburg opmerkt. Miljoenen zwarte shacks in Soweto en elders hebben ook geen
douche. Het is te verklaren. Vandaar ook dat koloniale overheersers die regels ontwierpen: all white cinemas. Het besef dat
dit anno 1987 niet te handhaven is, dringt wel erg langzaam
door.
Mike Rantho kwam me in het Sun Hotel halen en we reden
naar de zwarte voorstad van Johannesburg, Soweto, een plek
die de meesten blanken in dit land nog nooit hebben bezocht.
Ook Peter en Edwin vonden het maar een griezelige onderneming dat ik er heen ging. Mike kletste zoveel tijdens de rit door
Soweto, dat ik meer dan eens dacht: was ik maar alleen. Maar
goed, dan was ik de weg kwijtgeraakt, want nergens staan verkeersborden. Soweto geeft een troosteloze aanblik en is een
hopeloze zaak omdat er honderdduizenden mensen in onacceptabele omstandigheden verblijven. De meerderheid heeft
weliswaar geen zelfgemaakte hutten, zoals in India of andere
delen van de wereld, en bezit een soort van huisjes die iets acceptabeler zijn maar nog steeds met minimaal comfort.
Mike bracht me naar een gigantische supermarkt waar werkelijk alles voor een habbekrats te koop was. Mijn eerste gedachte was: in de hele Sovjet Unie bevindt zich niet één winkel als
deze na zeventig jaar socialistische revolutie. Om maar niet te
spreken over de rest van Afrika. Er waren ook wijken voor beter gesitueerde zwarten en zelfs wijken met moderne comfortabele villa’s met parkeerruimten voor twee auto’s. Ik moest lachen en stopte om een foto te maken toen ik een straatbord
zag: Tambo en Viljoen, dus een apartheidsfiguur onder een
53
ANC topleider gespijkerd.
Het is overigens opmerkelijk dat ik nog nooit ergens publicaties ben tegengekomen, die naast de armoedigste gedeelten van
Soweto ook plaats inruimden voor de wijken die in aanbouw
zijn, of die al een aanzienlijk welvarender aanblik geven.
We bezochten het Soweto Funda Centre, opgericht door de
Urban Foundation, een modern complex met gebouwtjes,
vergaderzalen en een auditorium voor lezingen en bijeenkomsten. We liepen er tegen Es’kia Mphahlele aan, de voorzitter
van deze stichting.
Ook de bierreclames in de tijdschriften ademen nu een andere
53 Zie de fotobijlage.
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In The New Nation verkondigt Klaas de Jonge zijn wijsheden
over hoe het onderwijssysteem in Zuid-Afrika reeds nu gewij54 The New York Times, 15 januari 1987.
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benadering uit. Ik zie een foto waarop een blanke jongen en
een kleurling samen bij een kampvuur bier drinken. Stapje
voor stapje gaat het in de goede richting.
Mike Rantho zei tijdens onze rit: „If we ran into a riot situation and you would become the target as a white guy, you
would be killed. They would kill me as well for being a white
collaborator.” Op een ander moment zei hij: „They spend too
much time in underlying our separateness. We are in this country still as far away from each other as we were three hundred
years ago. Your people, my people, it makes me sick, Willem.
We all share one piece of land. If there was a Hirosjima in
South-Africa tomorrow, we would all feel sorry for ourselves
and for our children.”
Christo Kritzinger belde om mee te delen dat de SABC 15.000
rand per maand te duur vond om als adviseur op te treden voor
het maken van televisieproducties. Ik baseerde dit het honorarium op wat de AVRO betaalde voor twee weken Suriname. Hij
kon 400 rand geven voor een televisie-interview. Ze waren
overigens van plan een interviewprogramma met Nederlanders
in Zuid-Afrika te maken, zoals ik voor Hilversum had willen
opnemen. „Dat kunnen jullie niet. Jullie hebben mijn blik en
benadering nodig om de juiste toon te vinden,” zei ik.
David Shipler schreef in The New York Times over US MORALS
54
AND SOUTH AFRICA’S METALS. De geavanceerde Amerikaanse
oorlogsindustrie steunt voor een belangrijk deel, en in sommige gevallen voor honderd procent, op tien mineralen uit ZuidAfrika. Vandaar dat de boycot voor deze strategische materialen
niet geldt.
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zigd en aangepast zou moeten worden. Hij heeft waarschijnlijk
gelijk. Ik kan dit niet beoordelen. Maar hoe kan de man interviews geven aan media in Zuid-Afrika vanuit zijn semi-gevangenschap? 55
28 januari 1987

Heerlijk geslapen, vol energie, heerlijk weer, klaar om er een
productieve dag van te maken.
Hans van Ketwich had gelijk: South Africa: The Road Ahead, gesprekken met negentien vooraanstaande Zuid-Afrikanen is
waardvol.56 Althans, sommige van de interviews, zoals met de
socioloog Lawrence Schlemmer, die het dilemma van ZuidAfrika als volgt samenvat: „The Group Areas Act, the Separate
Amenities Act, the segregation and separate administration of
education, and, underlying it all, the formal classification of the
population into distinct race groups by the Population Registration Act, are the basic legal structures supporting a pervasive
system of institutionalized differentiation.” Het gevolg is dat de
zwarte bevolking zich met „a sense of injured self-esteem”
blijft voelen (in eigen land) als „citizens with second class status”. Hij vervolgt: „Thus as South Africa develops, so do its social contradictions. The existential anguish grows as blacks become more and more similar to the white middle class. An
essentially ‘bourgeois’ rage becomes transformed in radical
rhetoric.”
„It is the symbolic effect of the Population Registration Act
which constitutes the kernel of the apartheid and racial inequality. There are few prospects in the short term of this law
being revoked however. Even the most immense pressure from
abroad or even dramatically increased internal unrest and social
protest are not likely to dislodge the Government from its
power-base in a segregated electorate.”
Om 11:30 uur heb ik aan de Randse Universiteit de video laten zien van het gesprek met Sonja Barend en Conny Braam
op VARA-televisie, gevolgd door een lunch. De meeste mensen
die er in november bij waren, kwamen wederom opdagen,
ook Nöffke en De Villefort du Toit. Deze laatste blijkt tot 1982
hoofd van de militaire inlichtingendienst van Zuid-Afrika te
zijn geweest, en is nu hoogleraar Nationale Strategie aan de
Randse Universiteit. Hij adviseerde vooral te blijven hameren
op de verschillen tussen Zuid-Afrika van toen en van nu. Het
55 The New Nation, 22-28 januari 1987, zie bijlage 7.
56 G.F. Jacobs, South Africa: The Road Ahead, Jonathan Ball Publishers, Johannesburg,
1980.
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57 Van Rensburg was professor in de literatuur. Hij citeerde tijdens de lunch Menno ter
Braak, die mensen die verstek lieten gaan als „literaire Hottentotten” had omschreven.
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zou beter zijn om op de televisie in Nederland beelden te tonen van de veranderingen die gaande waren. Anderen zeiden
dat het er vooral om ging stereotype beelden van Zuid-Afrika
te vervangen door nieuwe realiteiten. Gatsha Buthelezi was
bijvoorbeeld leider van de Zoeloes geworden via hun eigen
verkiezingsmechanismen en was niet door Pretoria aangewezen of benoemd.
Tijdens de lunch met de professoren Nöffke, de Villefort du
Toit, Du Plessis en Van Rensburg57, zei Nöffke dat hij vooral
diep getroffen was door het fanatisme waarmee Conny Braam
het ANC verdedigde. „Door aan het slot Hitler in het geding te
brengen, probeerde ze u indirect als een fascist af te schilderen.” Ik liet zien hoe dit in het Algemeen Dagblad reeds was gebeurd – onder leiding van Ron Abram.
Na de lunch haastte ik me naar Pretoria voor een ontmoeting
met Erich Leistner, directeur van het Instituut voor Afrika. Hij
heeft 28 medewerkers in dienst en beschikt over een budget
van 1,2 miljoen rand. Maar deze West-Duitser was een absolute eikel. Ik luisterde naar zijn geouwehoer en dacht: hoe kom
ik hier op een acceptabele manier weg.
Intussen belde De Villefort du Toit mij dat ik zo snel mogelijk
naar het Buro vir Inligting (vergelijkbaar met onze RVD) diende
te gaan voor een ontmoeting met generaal Tienie Groenewald.
Ik haalde het niet. Toen ik arriveerde, was hij reeds vertrokken.
Om 19:30 uur ontmoette ik Rinus Wijnbeek en zijn echtgenote in restaurant Baccarat in Rosebank, alwaar ze mij hadden
uitgenodigd. Rinus was moe. Hij had een vermoeiende dag
gehad vol personeelsproblemen op het Technikon waar hij
rector is. Ze baden samen en hielden elkaars hand vast voor te
gaan eten. Bij de lunch vanmiddag werd ook een gebed gesproken. Apartheid en bidden gaan hier hand in hand. Men is
zich van geen kwaad bewust, integendeel.
Wijnbeek: „I tell my people at school, you are free to do anything you want, provided I agree and allow it. Ik ben nu keihard, Willem, want dat is de enige manier.” Hij zou eigenlijk
een artikel willen schrijven over de vraag wat een ieder doet
om de situatie voor zwarten te verbeteren. Zelf, meent hij,
staat hij volop in de strijd om een bijdrage te leveren aan hun
scholing op het Technikon voor zwarte studenten.
Wat hij niet begreep was dat Pretoria Klaas de Jonge niet liet
vertrekken. Er moest een reden voor zijn en waarschijnlijk wist
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Pretoria aanzienlijk meer over de zaak De Jonge dan openbaar
was gemaakt. „Ze knijpen hem in Den Haag dat hij vrijkomt,
want De Jonge weet alles van het ANC. Den Haag weet ook
exact wat De Jonge op zijn kerfstok heeft. Ze weten precies
waar de ANC-bases in onze randstaten zijn. Pretoria wist allang
via welke routes de geheime wapens het land binnenkwamen.
Maar, waar ik niet achterkom, is waarom er uit de onderhandelingen rond Klaas de Jonge nog geen oplossing is voortgekomen,” aldus Wijnbeek.58
Tenslotte sneed ik het onderwerp van mijn gevecht met Buitenlandse Zaken aan en mijn aanval bij Sonja op maandag op minister Hans van den Broek, die verantwoordelijk is voor negatieve uitlatingen van ambassadeur Carsten en diens clubje in
Pretoria. Ik gaf een overzicht hoe het met Luns was begonnen
en door diens opvolgers was voortgezet. Ik lette op de ogen
van zowel Rinus als zijn vrouw, en niets van wat ik hen vertelde, scheen hen te verbazen. Ik benadrukte dat ik Rinus niet als
bron op televisie had genoemd, ook omdat hij gevraagd had dit
niet te doen, maar dat ik, desnoods informeel, een bevestiging
van hem nodig had. Ik gaf hem een kopie van de brief van de
NVJ aan Van den Broek.
Hij reageerde langzaam en aarzelend. „Ja, ik moet er natuurlijk
rekening mee houden dat ik nog naar Nederland wil kunnen
teruggaan.”
„Wat bedoel je,” vroeg ik, „dat je paspoortproblemen zou
kunnen krijgen?”
„Ja, ik heb toch weer een Nederlands paspoort nodig?”
Ik lachte hem uit en zei: „Zelfs ik heb nooit problemen met
mijn paspoort gehad. Ze zouden niet durven.” Vervolgens begon Rinus zijn eerdere verklaring nogal af te zwakken. Nu
herinnerde hij zich niet meer of ambassadeur Carsten hem had
opgebeld of dat mijn naam was genoemd tijdens een receptie.
„Eigenlijk heeft Carsten niet meer gezegd dan dat je een
vreemde man bent.”
Ik wierp tegen: „Je vertelde me in november iets heel anders,
dat Carsten echt voor mij had gewaarschuwd, dat ik gevaarlijk
was en jij me niet moest ontvangen.”
„Ja, dat is waar,” zei Wijnbeek letterlijk, waarop hij zich naar
zijn vrouw keerde en in het Afrikaans tegen haar zei: „Weet je
wie ik het eerst zal bellen? Dijkstra.” 59
Ik vroeg Wijnbeek namelijk eens te willen nagaan in Pretoria
58 Pas in 1992 kwam ik er zelf achter dat Den Haag bewust een rol had gespeeld bij het
terrorisme tegen Zuid-Afrika.
59 In 1996 ontdekte ik via Christo Landman dat het om NAVO-generaal Dijkstra ging.

60

29 januari 1987

Ik stopte in Pretoria eerst bij het huis van De Villefort du Toit
aan Weavind Street in een buitenwijk van de hoofdstad. Zijn
vader was een teleurgestelde boer-generaal geweest die Amerika bezocht en later ook naar tsaristisch Rusland reisde. „At the
time Russia was pro-boer.” Hij had documenten en brieven
van de reizen van zijn vader.
In het Buro vir Inligting ontmoette ik een aardige kerel, Casper Venter, die voor het Buro in Kaapstad is aangesteld. Hij
stelde voor om morgen een braai 61 bij te wonen die zou worden gegeven door de onderminister van Voorlichting Stoffel
van der Merwe. Hij gaf me er een perskaart voor en misschien
ga ik wel, al houd ik niet van dit soort „gezellige” bijeenkomsten.62
Ik sprak een half uur met Tienie Groenewald. Ik zei best in het
Instituut voor Afrika te willen zitten, als ik maar een film kon
maken. Dat zou niet eenvoudig zijn. Er volgde een lange uiteenzetting over „covert and overt operations”, waar ik overigens niets van begreep en ook verder niets over wil weten.
„Het enige wat ik wil,” zei ik hem, „is mijn werk doen en een
film maken.”
Hij vertelde hoe een zwarte piloot uit Mozambique, Adriano
X. met een MIG-17 naar Zuid-Afrika was gevlucht. Hij bleek
60 The New York Times, 23 januari 1987.
61 Een braai is vergelijkbaar met een barbecue.
62 Ben uiteindelijk dus niet gegaan.
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en bij de Nederlandse gemeenschap, wie ambassadeur Carsten
wellicht nog meer voor mij zou hebben kunnen waarschuwen.
Ik nam aan dat Dijkstra zo iemand was. Ik probeerde op zijn
gevoel te werken door te zeggen: „Ik steek in Nederland op televisie mijn nek voor Zuid-Afrika uit en wat doen jullie voor
mij?”
In Indonesië wordt weer gespeculeerd over Suharto’s vijfde
presidentstermijn, die in 1988 begint. Een voormalig minister,
Slamet Bratanata zegt dat Suharto „could have gone down in
history as a demigod.” De man kletst uit zijn nek. Suharto is en
zal altijd een ordinaire massamoordenaar blijven die president
Sukarno niet alleen verraadde maar hem bovendien liet dood
treiteren. Volgens Bratanata laat Suharto door verder te willen
gaan een tragedie zien van iemand die in de ban van de macht
is geraakt. Dergelijk geklets staat dan in The New York Times,
opgediend door Barbara Crossette die al jaren haar lezers over
Indonesië desinformeert.60
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een IQ van 147 te hebben. Adriano werd aan Groenewald toegewezen en ze werkten twee jaar samen. Daarop vertrok Adriano voor enige tijd naar de VS. Uiteindelijk keerde hij terug
naar Mozambique. Daar zou Adriano vanwege desertie zijn
geëxecuteerd.63
30 januari 1987

Johannesburg, vliegveld Jan Smuts
Stond vroeg op en zag een schitterende regenboog aan de horizon. Ik verheug me op de komende dagen in Kaapstad. Je zou
de rest van de wereld hier op de zuidelijke punt van Afrika bijna vergeten.
Maar eerst: mijnheer Oliver Tambo verklaarde tegenover journalisten in de VS dat blanken in Zuid-Afrika er wel aan zullen
wennen dat bloed vergoten zal worden, wat heilzaam zou werken op het regime.

Hij deed een beroep op de zwarte bevolking om aanslagen op
blanke dorpen en steden te intensiveren.64
Michail Gorbatsjov is nu 22 maanden met het hervormen van
de Sovjet Unie bezig. Hij lijkt iedere keer een stapje verder te
gaan bij het democratiseringsproces. Hij heeft voorgesteld dat
er voortaan in de partij in het geheim gestemd zal worden bij
de benoeming van personen op belangrijke functies. Ook beschuldigde hij de CPSU van „mismanagement and stagnation”.
Hij heeft zelfs kritiek op de KGB toegestaan vanwege onrechtmatige arrestaties.
63 Redactie: De desertie van luitenant Francisco Adriano Bomba in 1981 en even later
van zijn broer Bonaventura werd onderdeel van een propagandacampagne voor de
apartheidspolitiek van Zuid-Afrika, en tevens tegen het marxistische FRELIMO-bewind in Mozambique. Deze affaire speelde een rol in de Koude oorlogspolitiek van
de VS/Zuid-Afrika contra de USSR, door ondersteuning van respectievelijk RENAMO
en FRELIMO. Gorbatsjov zou later de steun aan FRELIMO stopzetten waarna ZuidAfrika en de VS stopten met de ondersteuning van RENAMO. Volgens het boek Total Onslaught zou Francisco Adriano Bomba – nadat hij te kennen had gegeven
weer naar Mozambique terug te willen keren – door de militaire geheime dienst
(MI) zijn vermoord omdat hij inmiddels te veel zou weten van de Zuid-Afrikaanse
betrokkenheid bij RENAMO. Zijn lijk zou zijn gedumpt aan de Mozambikaanse kant
van de grens. Bonaventura Bomba is ingezet in 1983 bij de moord op Orlando Christina, de militair leider van RENAMO. Van Bonaventura Bomba is hierna nooit meer
iets vernomen.
64 The Citizen, 30 januari 1987.
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Johannesburg - Kaapstad
Er is veel te doen over de Zuid-Afrikaanse film Place of Weeping, die ik ben gaan zien. Het verhaal gaat over een zwarte
werknemer op een grote boerderij, die door de blanke eigenaar
werd doodgeschoten en de strijd die er op volgde om de
moordenaar zijn straf niet te laten ontgaan. De film werd door
een 24-jarige Zuid-Afrikaan, Darrell Roodt, geschreven.
Nooit eerder werd een zo explosief thema in Zuid-Afrika gefilmd en uitgebracht.
Denis Worrall, de Zuid-Afrikaanse ambassadeur in Londen,
heeft ontslag genomen uit protest tegen apartheid. Het gebeurt
wel meer dat diplomaten out of touch raken met wat er thuis
gaande is.
Kaapstad, Sun Hotel
Broer Hendrik haalde me van het vliegveld. We reden eerst
naar Seapoint waar we lang hebben zitten praten. Ik leer veel
van hem ten aanzien van dit land.
31 januari 1987

Kaapstad
In de lift ontmoette ik een zwarte psychiater uit Lesotho, die
een conventie van psychiaters bijwoonde in dit hotel. Ik stelde
een ontmoeting voor. Hij zond me later een brief en nodigde
me uit om samen te ontbijten. Dit gebeurde om 08:00 uur
vanmorgen. Het werd een uiterst moeizame ontmoeting.67

65 The New York Times, 29 januari 1987, Bill Keller.
66 The New York Times, 29 januari 1987.
67 Helaas maakte ik verder geen aantekeningen.
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Johannesburg

De hervormingen lopen trouwens niet van een leien dakje.
Conservatieve leden van de Communistische Partij werken
Gorbatsjov tegen, zoals Bill Keller in The New York Times rapporteerde. Aleksandr Bovin schreef ook al in The New Times
dat de gevechten die Gorbatsjov moet leveren, herinneren aan
eerdere pogingen van Nikita Chroetsjov en Aleksei Kosygin,
inspanningen die in het verleden mislukten.65
Anthony Lewis is in Harare en schrijft dat de VS Afrikaners duidelijk moeten maken dat er een alternatief is voor geweld: „negotiating the future”. Lewis babbelt vrolijk over onderhandelen met het ANC terwijl ik overtuigd ben dat deze mogelijkheid
reeds is gepasseerd. Het wordt knokken in Zuid-Afrika.66
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Ook al zeggen medici dat er geen gevaar in schuilt, ik zou het
moedig vinden indien Diana AIDS-patiënten zou bezoeken en
begroeten. Er is nog zo weinig over die epidemie bekend.
Frederik van Zyl Slabbert citeert in zijn wekelijkse commentaar de chef-staf van het Zuid-Afrikaanse leger, die reeds heeft
gezegd: „We are in a state of war.”
„There is a massive clampdown on information: there is no
freedom of organisation, association or meeting. Major political opponents of the Government are either in prison, exile or
on the run and their organizations banned or impaired and virtually nothing is allowed to be reported which presents them
in a favorable light.”
De komende verkiezingen acht Van Zyl Slabbert nodig „to
give the President P.W. Botha a mandate to make a deal with
blacks on the future of the country.” Het gaat er nu om dat
„responsible whites negotiate with responsible blacks and tell
the outside world to mind its own business.” De commentator
valt Botha en Pretoria op een cynische manier aan, maar wat
zou hij dan willen dat de regering deed? Het land overgeven
aan een horde onkundigen die de klok hebben horen luiden
en, zoals in de rest van Afrika, na zogenaamde verkiezingen
binnen de kortste keren één grote puinhoop van dit land zouden maken.
De reportage in Time van John Greenwald over de strijd tussen
zwarten onderling in de Zuid-Afrikaanse townships, was volkomen raak.69 Ze hakken elkaar nu al aan moten over wie de lakens moet uitdelen.
Broer Hendrik liet me het Cecil Rhodes monument zien, waar
het koud was. We reden door naar de botanische tuinen, waar
het heerlijk was. Hij zette me later af bij Ketwich Verschuur in
Bishop Court, die met zijn gezin in een prachtig huis – met
zwembad – woont. Ik ontmoette voor het eerst Christine van
Ketwich, die me deed denken aan tante Euske van Ketwich
Verschuur.
68 The Star, 30 januari 1987.
69 Time, 26 januari 1987.
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Ik bracht het gesprek op Klaas de Jonge. „We weten alles,” zei
zij. Oom Hans nam het gesprek over. „Als die man naar Nederland gaat, of er wordt bekend wat zijn rol is geweest, hebben we een kabinetscrisis in Den Haag.” Hij gaf aan dat de Nederlandse regering jegens Zuid-Afrika een buitengewoon
smerige rol had gespeeld. „De minister van Justitie Korthals Altes moet verdwijnen,” meende hij. Ook had hij enkele vooraanstaande heren in Den Haag geschreven waarom er geen actie werd ondernomen tegen RaRa, terwijl men wist welke
mensen daar de leiding hadden. „Waar het op neerkomt,” aldus Hans, „is dat de Nederlandse regering door de knieën gaat
voor terrorisme.” Christine sprak over „de slordige rol” van
Nederland in de zaak De Jonge.
Hij zei dat ik hem Hans moest noemen, maar ik antwoordde –
op z’n Indisch – dat ik de voorkeur gaf aan oom Hans. Hij nam
me mee naar zijn heerlijke werkkamer. Zonde dat zij het huis
over een paar maanden gaan verkopen, omdat ze toch denken
op den duur terug naar Nederland te gaan. Er hing ook een
portret van zijn nicht Euske van Ketwich in zijn werkkamer.
Er stond een buste van de jonge Juliana en een foto van oom
Hans met Tsjang Kai-shek. Er stonden twee Statenbijbels en hij
zei: „Zo’n exemplaar heeft Beatrix de Paus aangeboden.” Hij
gaf me de Zuid-Afrikaans-Nederlandse vriendschapsdas, een
springbok met een leeuw.
Hans en Christine legden uit dat ambassadeur Hugo Carsten
zijn jeugd in Zweden doorbracht, waar zijn vader gezant was.
Zelf trouwde hij eveneens met een Zweedse. Hij is hier pas anderhalf jaar en viel met zijn neus in de boter rond de affaire
Klaas de Jonge. Ik begon opnieuw over dit heikele onderwerp
en vroeg: „Ik zou graag weten wat er gebeurd is.” Hij vertelde
dat een zekere Schipper, vroeger lid van de Irene Brigade, het
scherp oneens was met het standpunt van Holsboer dat De Jonge teveel geld kostte en naar huis gezonden moest worden.
Schipper en andere Nederlanders gaven er de voorkeur aan dat
het bekend zou worden wat Nederland via De Jonge tegen
Zuid-Afrika had ondernomen. Oom Hans was zo vriendelijk
mij naar het hotel terug te rijden. Ik geloof dat hij vanavond
ambassadeur Carsten zou ontmoeten in verband met de verjaardag van Beatrix en hij kon niet wachten Carsten „nieuwsgierig” te maken over mijn bezoek aan de Ketwichs.
Peter kwam naar het hotel. We zijn samen gaan eten. „Ieder
moment van de dag denk ik aan mijn toekomst. In Londen
kon ik volop werken. Hier kan en mag ik niets. Waar denk je
dat mijn slapeloosheid en onrust vandaan komt? Edwin maakt
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zich zelfs zorgen over zijn toekomst als acteur, maar hij heeft
hier ouders en familie.” Ik begreep dat er ook problemen tussen hen waren, maar intussen hadden wij een ouderwets
avondje samen.
1 februari 1986

Het rommelt in de Nationale Partij, ook doordat ambassadeur
Denis Worrall zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Zoals Cecile
van Lennep me al waarschuwde voor ik hier ooit kwam dat de
Afrikaner in het algemeen onbetrouwbaar was, zo zei ook
broer Hendrik gisteravond nog dat het zijn ervaring was dat
met Afrikaners geen afspraak te maken was, omdat zij zich aan
god noch gebod hielden. Maar hij vroeg zich meteen hardop
af of dat niet overal het geval was. Toen ik tegen Peter zei het
gevoel te hebben dat Pretoria me niet echt vertrouwt, zei hij:
„They are so lucky to have you, they should realize that. You
are the only one who really tries to understand the situation
here and do someting honestly about it.”
Ik heb het document dat psychiater Mohapeloa voor de conventie van psychiaters had geschreven, gekopieerd om Peter te
geven. Intussen vraag ik me af wat ik zou kunnen doen om Peter desnoods aan het studeren te krijgen in Zuid-Afrika. Ik zal
het met Pieter du Plessis overleggen. Hoe zou hij hypnosetherapie kunnen gaan doen?
Donovan Müller kwam naar het hotel in jeans en sandalen en
zag er aantrekkelijk uit. Hij vertelde dat zijn vader indertijd
zich als kleurling had laten registreren (als blanke), om een
Aziatische vrouw te kunnen trouwen. We eindigden in bed.
Ik maakte een autorit met Hendrik naar Stellenbosch. Daarna
via Helshoogte naar Franshoek. Hij liet me een plek zien waar
66

2 februari 1987

Ik voel me altijd huilerig bij een naderend afscheid van dierbaren.
Kaapstad - Johannesburg
Ik ben met Peter nog wat boodschappen gaan doen. Het was
heerlijk alleen met hem te zijn. We hebben nieuwe gympen
gekocht, die hij dringend nodig had. „Ik neem geen afscheid,”
zei hij, maar we voelen het beiden altijd heel diep. Hij zei:
„Vergeet vooral niet wanneer je over dit land spreekt vergelijkingen met de rest van Afrika te trekken.”
Time meldt dat minister George Shultz vecht om het buitenlandse beleid van de VS te ontfutselen aan „a set of cowboys in
the CIA.” In een besloten hoorzitting in het Congres heeft
Shultz openlijk toegegeven dat „parts of the Government were
simply out of control. There are clearly elements who believe
they are a Government onto themselves,” concludeerde Robert Torricelli, Democraat uit New Jersey.70 Alsof we dit niet al
heel lang wisten. Het blijft hoogst onaangename lectuur. Den
Haag loopt aan de leiband van die corrupte bende.
James Markham schreef in The New York Times: „A battle over
trade between the United States and Western Europe was
averted last week but the specter of war was not banished.” Het
artikel verscheen onder de kop: OLD ALLIES STILL TALK OF A
71
TRADE WAR. Ze merken niet meer, de idioten, dat ze het
woord oorlog voor alles gebruiken, ook voor concurrentie tussen de VS en de EEG. Hoewel, misschien wordt er inderdaad
70 Time, 2 februari 1987.
71 The New York Times, 1 februari 1987.
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hij een paar maal per week gaat zwemmen. De bavianen liepen
langs de wegen, zoals in de goede oude tijd de eekhoorns op
De Horst.
Er gaan op zo’n dag veel gesprekken verloren. Maar wat me iedere keer verbaast, is over hoeveel zaken we hetzelfde denken.
Van 1948 tot 1987 zagen we elkaar eigenlijk nooit, want ik zat
in Amerika maar we bleven op dezelfde golflengte – althans in
vele gevallen – voelen en denken. Toen we ergens waren gestopt, ben ik even in het gras gaan liggen, want ik was moe. Hij
liep een eindje door en zat op een steen de vallei in te turen. Ik
keek naar hem van verre en vond hem zo eenzaam. Hij is gek
op deze bergen. Ik zag de foto’s voor me van hem als baby met
mam en dacht aan de weg die hij heeft afgelegd tussen toen en
nu.
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even gemeen handel gedreven anno 1987 als dat er oorlog
wordt gevoerd.

3 februari 1987

Johannesburg
Ik bracht een bezoek aan J.D. van Wijk van de leerstoel Psychologie aan de Randse Afrikaanse Universiteit om te onderzoeken of Peter zou kunnen gaan studeren. Het leek hem zeker mogelijk. Er was zelfs een avondcursus waar Peter voor in
aanmerking zou kunnen komen. De man was aardig en behulpzaam. Hij vroeg me nadere details te bespreken met zijn
rechterhand, mevrouw Oberholzer.
Nadien sprak ik 45 minuten met Hein du Toit, wat eveneens
bijzonder plezierig verliep. Hij vertelde dat hij voor zijn colleges bepaalde boeken van Princeton University nodig had, maar
vanwege de Amerikaanse boycot ze niet geleverd kreeg. Hij is
kritisch jegens de huidige regering die veertig jaar aan de macht
is en om die reden volgens hem te arrogant is geworden. Dit
was een ongezonde ontwikkeling voor een goed functionerende democratie. Dat het parlement vijf maanden in Kaapstad
vergaderde, was ook schadelijk voor de politieke ontwikkelingen in het land. „Dat we noodmaatregelen moesten nemen,
68

4 februari 1987

Ik overlegde opnieuw met Jan Castelijn op Buitenlandse Zaken. Hij was eveneens teleurgesteld in Kobus Liebenberg en
dat het gesprek met hem op niets was uitgelopen. „Als ik Liebenberg was geweest,” zei hij, „had ik de minister gebeld en
gezegd: kijk, die Oltmans heeft goede ideeën.” Jan zei dat hij
„de Oltmans-lobby” desondanks zou voortzetten. Hij adviseerde me, eenmaal terug in Amsterdam, snel een ontmoeting
te hebben met ambassadeur Frank Quint en de heren Landman
en Heath. Hij was van mening dat de ambassade er te gemakkelijk vanuit ging dat de autoriteiten hier het spel intelligent
zouden meespelen.
The Citizen vermeldde weer dat zes personen in Mdantsane nabij Oos-Londen aan moten gehakt waren. Dag in dag uit staan
dergelijke gruwelijke berichten in de bladen, die ik hier niet
vermeld, omdat de incidenten zich dagelijks opstapelen. In een
later bericht werd gepreciseerd dat vijf van de zes met de necklace-methode in brand waren gestoken en de zesde persoon was
doodgestoken. De slachtoffers waren zestien tot twintig jaar
oud.
Er hebben in de zwarte woonoorden zogenaamde veroorde69

Johannesburg

was onafwendbaar bij de absolute scheve propaganda over ons
land in de wereld. Maar nu lijden we aan een gebrek aan controle op de regering van de zijde van het parlement. We moeten de grondslag voor onze besluitvorming verbreden.” Hij zei
dat vele jonge Zuid-Afrikanen, vooral zij die liberaal dachten,
nu aan dezelfde schuldgevoelens leden als jonge Duitsers na de
Tweede Wereldoorlog.
Du Toit meent dat Jan du Plessis van INSA (Institute for Strategic Analysis) in Pretoria „te idealistisch” is. Hij vond dat ik Philip Nel van het Institute for Soviet Studies in Stellenbosch
moest ontmoeten. „Hij spreekt ook Russisch en is een belangrijker contact.”
Overigens lopen er jongens op de campus van de Randse Universiteit rond om flauw van te vallen.
Vanavond nam Gillian van Houten een interview van 22 minuten met me op in de studio’s van SABC. Er zullen tien
minuten van worden uitgezonden.
Koning Goodwill Zwelithini van de Zoeloes heeft opgeroepen
„to support and love white South Africans in what he called
their traumas of transition from racist oppressors to true democrats.” Zoeloes geloven in 1987 nog altijd heilig in de koning. Mandela behoort tot het vorstenhuis van de Xhosa.
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lingen plaats via people’s courts, waar bijvoorbeeld Humphrey
Mkhize door comrades tot 400 zweepslagen was veroordeeld,
welke door zes personen tussen de 21 en 26 jaar werden toegediend. De zaak diende vandaag in het hof te Pretoria. Er is geen
beginnen aan om een overzicht te geven van het uit de hand
gelopen misdadige gedrag van mensen in het hele land.
Ik ontmoette Jan du Plessis een half uurtje in het Sun Hotel.
Hij maakte duidelijk waarom de regering van Zuid-Afrika
geen internationaal incident van de affaire Klaas de Jonge wilde
maken. Het is een feit, dat de sandinistische regering in Nicaragua een gevangen genomen spion, Sam Hall vrijliet met de
aantekening dat de man niet goed bij zijn hoofd was. Wie weet
gebeurt dit vroeg of laat ook met De Jonge.
Over de kwestie Rinus Wijnbeek zei hij met nadruk dat de
man in brede kring gerespecteerd was, ook op wetenschappelijke niveau, en dat hij om die reden niet gemengd mocht worden in een geschil met minister Hans van den Broek en ambassadeur Carsten. „I will advise Rinus for his own protection not
to get involved.” Ik antwoordde dat wanneer Wijnbeek zich
zou terugtrekken, ik hem in ieder geval als mijn bron zou identificeren.
Om 13:15 uur ontmoette ik Hendrik Verwoerd junior voor de
lunch.72 Hij zag er jonger uit dan ik had verwacht. Ik heb me
geconcentreerd op zijn droom om binnen Zuid-Afrika een all
white staatje te scheppen waar blanken baas in eigen huis zullen
zijn. Daarom zit hij in het bestuur van de Vereniging van
Oranjewerkers, die dit doel nastreven en er schijnen drie zones
voor zo’n blank gebied in aanmerking te komen. Ik probeerde
met man en macht zijn emoties en gevoelens te begrijpen en
volgen.
Ook kocht ik van hem een exemplaar van het boek van P.F.
Bruwer, Die derde vrijheidsoorlog woed… ons kan wen. Hij schreef
er een opdracht in.73 De man trof me als oprecht, patriottisch,
zeer begaan met het lot en de toekomst van Zuid-Afrika. Ik
kon me uitstekend indenken, mede gezien zijn achtergrond als
zoon van de voormalige premier Hendrik Verwoerd, die de
apartheid doordreef, dat hij dacht en voelde als hij deed. Ik
denk alleen dat er geen letter van zijn droom terecht zal komen.

72 Zie bijlage 8 voor een interview van Gus Silber met Verwoerd waarin hij zijn ideeën
uiteenzet.
73 Zie bijlage 9.
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Luchthaven Jan Smuts
Gelukkig heeft SAA mijn ticket veranderd in Business Class.
Minister Pik Botha van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat
het geweld onder zwarten in Zuid-Afrika het gevolg is van
maatregelen die het Congres in Washington tegen zijn land
heeft ingesteld.75 Een lid van het Congres, William Gray zei dat
de woorden van Botha hem aan Hitler deden denken, die de
schuld van de bouw van concentratiekampen bij Neville
Chamberlain had neergelegd.
Johannesburg - Amsterdam
De schrijver-dichter Jevgeni Jevtoesjenko geeft aan dat er in de
USSR toch iets zeer belangwekkends aan de gang is onder Michail Gorbatsjov. „In a surprisingly short time the chemistry of
our country’s air has undergone important, refreshing changes.
Only a blind man could fail to see it or call it a political fraud.
Glasnost is not a deception. It is an evolution. Gorbachev did
not invent it, nor did he impose it from above, as those in the
West sometimes believe. In his desire to accelerate the development and openness and the economy, he is reflecting the
historical imperatives that have emerged from our people
themselves.” 76 Hij geeft verder als voorbeeld wat er gebeurde
rond de atoomramp in Tsjernobyl, die voormalige Sovjetregimes zeker zouden hebben proberen af te schuiven op een mogelijke Amerikaanse samenzwering. „In the press,” aldus Jevtoesjenko, „we are seeing a complex but expanding process of
74 De Indonesische vrijheidsroep.
75 The Star, 5 februari 1987.
76 Time, 9 februari 1987. Ik schreef er in de kantlijn bij het met hem eens te zijn. In 1997
kan ik dat nog maar ten dele.
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Johannesburg

Vreemd om vandaag dit land weer te verlaten, waar ik nog zoveel zou willen doen om de situatie beter te begrijpen, vooral
ook over wat er in de zwarte gemeenschap leeft, naast de slogans van Merdeka! 74
President Botha heeft in ieder geval de suggestie voor een vierde kamer in het parlement voor zwarten van de hand gewezen.
Mangosuthu Buthelezi heeft de regering opnieuw scherp veroordeeld voor het bedrijven van „politics by prescription”
waardoor het geweld in het land alleen maar verder zal toenemen. Hij riep alle zwarten in het land op om mee te helpen
druk op Pretoria uit te oefenen, opdat het regime zal toegeven
aan eisen voor werkelijke democratische verhoudingen.
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‘detabooization’. High officials are openly criticized, including
government ministers and regional first secretaries, some of
whom are members of the Central Committee.” Vroeger werden kritische geluiden gevolgd door ontslagen, „criticism is
now a standard of behavior and not a tool of punishment,” aldus de schrijver.
„We are beginning to show political maturity. We are beginning to gather together our spiritual heritage. I do not idealize
what is happening, but Soviet writers know how to fight for
glasnost, for the right to one’s own opinion. We do not take it
as a gift.” En dan herinnert hij zich hoe hij in 1966 op bezoek
was bij Robert Kennedy in diens appartement in Manhattan.
„To my surprise, he invited me into his bathroom, turned on
the shower, and in a lowered voice he said; ‘I would like you to
tell your Government that the names of Sinyavsky and Daniel
were given to your agents by our agents.’ I was amazed, and I
asked why they would have done that.” Het ging om de zaak
van Andrei Sinyavsky en Yuli Daniel, die in het Westen hadden gepubliceerd onder de schuilnamen Abram Tertz en Nikolai Arzhak. Zij werden gearresteerd door de KGB en moesten terechtstaan. Jevtoesjenko vroeg dus in opperste verbazing
waarom Amerikaanse spionnen hun schuilnamen aan de KGB
bekend hadden gemaakt. Hij vervolgde in Time: „Robert
Kennedy smiled at my naïveté and said: ‘Because our people
wanted to take advantage of the situation, and your people
took the bait. Because of Vietnam, our standing has begun to
diminish both at home and abroad. We needed a propaganda
counterweight.’ The cynical logic of this was shattering. There
is more to this story, but the time has not come to tell it. I am
parting the curtain on this episode for the first time in 21
years.”
De Rus concludeert: „So when we have emptied our baggage
on the table of history, humanity will learn many interesting
and cautionary truths.”
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6 februari 1987

Amerbos
Op Schiphol vanmorgen een gigantische scène. Een treiterende douanier wilde niet alleen mijn hele koffer ondersteboven
halen, hij eiste ook nog dat ik een keurig verpakt cadeautje
voor Eduard zou open maken. Ik maakte een enorme heisa en
belandde bij de hoofdbaas, H. Hendriks die dreigde de hulp
van de Koninklijke Marechaussee in te roepen. Twee keurige
marechaussees verschenen, gaven een hand en het compromis
was dat het cadeautje voor Eduard in een kluis ging waar ik de
sleutel van meekreeg. Typische Hollandse miereneukerij. Dan
kom je weer thuis. Het zou me bovendien niets verwonderen
als de pesterij georganiseerd was.
Wim Pretorius van Satour en zijn vrouw haalden me uit vriendelijkheid af en waren rustig blijven wachten tot de rel was uitgewoed. Ik huurde een auto bij Hertz om eerst mijn visum
voor de USSR in Den Haag te gaan halen. Mijn VISA-kaart blokkeerde, wat ik heel gênant vond, maar Diner’s deed het wel.
Professor Wertheim had Wim Hazeu zijn mening gegeven
over de waarde van mijn dagboeken. Echt ronduit erachter
staan zal Wertheim nooit doen, want daarvoor ben ik „te weinig wetenschappelijk”.77
Ron Abram vind me „een aardige kerel” maar hij wil mij niet
de plaats in zijn krant geven die ik nodig acht om de beschuldiging een fascist te zijn te pareren.78 Erik Jurgens heeft zelfs de
moeite genomen het Algemeen Dagblad aangaande deze zaak te
schrijven.79
Zowel Ernst Stock uit Wenen als Stephen Cohen van Princeton University heeft geschreven ter ondersteuning van mijn
klacht en claim op Frans Lurvink.80
Bijzonder blij was ik met een brief van Patrick Mtshali de militair die ik een lift gaf en naar zijn kazerne bracht. Ik heb meteen geantwoord.
77
78
79
80

Zie bijlage 10.
Zie bijlage 11.
Zie bijlage 12.
Zie bijlagen 13 en 14.

73

1987

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 14:59 Pagina 74

Ik belde Al Eisenstat in het St. Moritz Palace Hotel. Hij bevestigde dat hij op 10 februari om 19:00 uur in Moskou zal arriveren (vanuit Zürich).
Even later belde Eisenstat terug en zei dat hij de reis naar Moskou moest afzeggen, want er was iets tussengekomen. Ik zei dat
dit volstrekt onacceptabel was. Behalve dat ik ervoor uit ZuidAfrika was teruggekomen, konden we de Sovjets niet nog eens
voor het hoofd stoten. Hij moest zich ook bedenken dat we
niet de enige leveranciers van computers in de wereld waren.
Hij zou morgen terugbellen. Ik antwoordde: „Wat je ook besluit Al, ik moet naar Moskou gaan, want ik wil niet dankzij
jullie mijn geloofwaardigheid in Moskou verliezen.”
„Als je alleen gaat, ga je niet voor Apple,” dreigde hij ook nog,
dus dan zou ik de reis zelf moeten betalen. De cheque van Apple was inderdaad gearriveerd in een enveloppe uit Californië,
die per boot was verzonden (3.672 dollar).
Ik heb Sonja bij de VARA dringend verzocht om een rectificatie
van het muur-om-Soweto-verhaal van Conny Braam dat volkomen uit de lucht was gegrepen. Ik wil opnieuw met die
dame op televisie om de zaak scherp te stellen. Maar Kees
Driehuis antwoordde namens Sonja dat ze er niet op terugkwamen. Dat noemen ze dan journalistiek bedrijven.
De logica van NRC Handelsblad is verbazingwekkend. In een
hoofdartikel werd verwezen naar ambassadeur Dirk Jan van
Houten, die een lijst met namen naar Den Haag stuurde van
Surinamers die bij zuiveringsacties van het leger zouden zijn
omgekomen.81 „Het was niet de bedoeling om die lijst te publiceren of om die activiteit van de ambassadeur in de openbaarheid te brengen,” aldus het blad. „Dat het toch is gebeurd,
is vervelend voor de bevelhebber, omdat dit soort publiciteit
de internationale reputatie van Suriname schaadt.” De lijst zou
alleen vervelend voor Bouterse kunnen zijn als die waar was.
Het feit dat hij zogenaamd per ongeluk uitlekte, bewijst de
kwade trouw van Den Haag om de internationale reputatie van
Suriname een nieuwe deuk te bezorgen, bij voorkeur aan de
hand van twijfelachtige gegevens. Zij die hoopten dat de lijst
waar was, haastten zich deze publiek te maken.
Hoe is het mogelijk dat de krant voorts durft te schrijven: „Het
(Surinaamse) verwijt dat ons land de groep Brunswijk steunt, is
evenmin terecht.” Er komt een dag dat de geschiedenis van het
dekolonisatieproces in Paramaribo zal worden geschreven. Dan
zal blijken hoe belachelijk dit hoofdartikel is geweest, tegen81 NRC Handelsblad, 14 januari 1987.
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82 NRC Handelsblad, 2 februari 1987, zie bijlage 15.
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over de feiten over wat zich werkelijk achter de Haagse coulissen afspeelde.
Een ander even onthutsend artikel in de NRC Handelsblad is van
Juurd Eijsvoogel, die de Nederlandse hulp aan het Zuid-Afrikaanse ANC „bescheiden” noemde.82 Ook die man liet zich in
Den Haag een oor aannaaien. Deze verzetsorganisatie krijgt
van minister Bukman 50.000 gulden meer dan vorig jaar, dat
wil zeggen 550.000 gulden. Officieel geeft Den Haag helemaal
geen geld aan het ANC, omdat het een gewapende verzetsbeweging is. Het geld zou bestemd zijn voor vluchtelingen in opvangkampen. De regering wil iedere schijn vermijden dat ontwikkelingsgeld voor de gewapende strijd in Zuid-Afrika zou
worden gebruikt. Wat ik over de rol van Den Haag, Klaas de
Jonge, de ambassade in Pretoria en de achtergronden van hoe
Nederland zich ter plekke gedraagt, heb gehoord van oom
Hans en vele anderen, strookt in de verste verte niet met het
misleidende verhaal van Eijsvoogel.
Ronald Gase vertelt eindelijk een brief van André Spoor te
hebben ontvangen met de mededeling dat hij zowel Gase’s manuscript (sedert juni 1986) als diens artikel over oud-ambassadeur H.N. Boon was kwijtgeraakt. Spoor ten voeten uit. Mij
schreef hij 28 december ll. dat ik geen onderscheid wist te maken tussen privé en openbaar. Types als Spoor verschuilen zich
achter „privé”, wanneer zij scheve schaatsen rijden. Het is
schandelijk zoals hij Ronald heeft behandeld. Astrid Waltmans,
Spoors secretaresse die mee naar Elseviers verhuisde, zei tegen
Gase: „André is een schat, maar het is moeilijk garen met hem
te spinnen.”
Ik belde lang met Cecile van Lennep. Zij heeft er spijt van me
niet te hebben geïntroduceerd bij haar kleinzoon Dirk (de
zoon van mijn vriend Frank) die naar Australië gaat emigreren.
Zijn Zuid-Afrikaanse vrouw haat deze stap. Cecile vroeg me
de oren van het hoofd en is nog altijd erg in Zuid-Afrika geïnteresseerd. „Tijdens de oorlog zat Pretoria op de Hitler-lijn en
wij, Hollanders, werden als oud vuil beschouwd. Wij hadden
toen veel steun van generaal Smuts en vooral mevrouw Smuts.
Het was een moeilijke tijd voor ons. En wanneer we mensen
uit Nederland ontvingen, ergerde mijn man zich altijd groen
en geel aan het geklets over Zuid-Afrika, waar hij naar moest
luisteren.”
Zij dacht (terecht) dat het niet eenvoudig zou zijn een boekje
over mijn indrukken te schrijven.

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 14:59 Pagina 75

1987

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 14:59 Pagina 76

Ik belde Frans Kellendonk, die aangenaam verrast was, en zei
spoedig naar de Antillen te vertrekken.
Ed wandelde Amerbos binnen. Zijn ogen waren lief, zijn haar
was lang, we waren close. Deze middag met hem is niet te beschrijven. Misschien wil ik het ook niet. Dat zijn momenten
die „privé” zijn à la André Spoor!
Ik belde Henk Herrenberg in Paramaribo. Hij vertelde dat
Michel Aboikoni die, mede door mijn toedoen en bemiddeling, naar Suriname was vertrokken, door militairen van de
groep Brunswijk in elkaar was geslagen en daarna is gegijzeld.
Hij had zijn vader, granman Aboikoni bezocht en was op de
terugweg met een boot naar Paramaribo. Hij werd op de beschulding pro-Bouterse te zijn gevangen genomen. De zaak
was zojuist in het nieuws gekomen met als gevolg dat er geknokt werd tussen Saramaccaners en Aucaners. Brunswijk had
verder Suralco platgelegd waardoor de economie van het land
zwaar te lijden had. „We bereiden ons op alles voor,” aldus
Herrenberg.
„Dat wordt een bloedbad,” zei ik, waar Henk het mee eens was.
„We moeten een spectaculaire stunt bedenken en wel zo gauw
mogelijk.” Hij repte overigens met geen woord over een
komst van mij naar Paramaribo.
Andrei Sacharov is door Michail Gorbatsjov ontvangen en
prompt stonden de dag erna, Henry Kissinger, Cyrus Vance,
Jeane Kirkpatrick en andere Sovjethaters bij de man op de stoep
voor een gesprek van twee uur. „Heel ontroerend,” zei Kissinger na afloop. Intussen drukte Vrij Nederland een belangrijk gedeelte van de jongste rede van Michail Gorbatsjov voor het
Centraal Comité van de CPSU over anderhalve pagina af.83 De
Sovjetambassade zond me de hele tekst. Glasnost en perestrojka
zijn alleen te begrijpen wanneer men leest hoe Gorbatsjov
hierover denkt en spreekt. „Het volk van de USSR,” zei hij,
„voelt het heilzame effect van publieke openheid, die een
norm in het Sovjetleven aan het worden is.” En over herstructurering zei hij: „Dit is slechts mogelijk via de democratie en
dankzij de democratie. Alleen zo is het mogelijk de meest creatieve kracht van het socialisme: vrijheid van arbeid en vrijheid
van denken in een vrij land, een kans te geven.” Wat is er in
hemelsnaam met die man gebeurd? Wat ik de afgelopen zestien
jaar in de Sovjet Unie hoorde, was dat de USSR de werkplaats
was van de meest vergevorderde socialistische democratie ter
wereld. Het begint erop te lijken dat Gorbatsjov bezig is be83 Vrij Nederland, 7 februari 1987.
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7 februari 1987

De Volkskrant kopt: BVD PRAAT GEZELLIG MEE OP GETAPTE TE85
LEFOON. Dat dit gewoon gebeurt in dit „vrije democratische
land” weet ik van mijn eigen getapte telefoon en is ook Peter
overkomen. „Dit is de BVD. Ik verzoek u dit gesprek onmiddellijk te beëindigen,” was wat hij onbeschaamd te horen
kreeg. Nu is de schrijver Thomas Ross (het pseudoniem van
Willem Hogendoorn) iets dergelijks overkomen, nadat hij telefonisch een afspraak maakte met kraker R. uit de Amsterdamse
Staatsliedenbuurt. Alleen Andrée van Es van de PSP heeft de regering vragen gesteld. Dat kennen we. Ze worden met een
kluitje in het riet gestuurd. Voor de andere, grotere partijen bestaan zulke incident gewoon niet. Die hebben blijkbaar altijd
wat beters te doen. En zo glijden we met z’n allen steeds verder
af naar onacceptabele toestanden. BVD afluisterpraktijken worden op die manier „gewoon”.
Ook in de Volkskrant een melding van een nieuwe stroom van
Surinamers naar Frans-Guyana.86 Er zouden nu 6.400 bosnegers naar het buurland zijn gevlucht. Het is allemaal kunstmatig
84 Elseviers, 7 februari 1987. Gorbatsjov zou in mijn ogen de grondlegger van de val
van de USSR worden.
85 De Volkskrant, 7 februari 1987.
86 De Volkskrant, 7 februari 1987.
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paalde sluizen open te zetten van het huidige politieke systeem,
die straks niet meer te sluiten zijn. Hij verleende lippendienst
aan Lenin en zei: „Kameraden! Wij begrijpen nu beter dan
vroeger de diepzinnigheid van Lenins idee over de levende, innerlijke band tussen socialisme en democratie.” Soms schiet
door mijn hoofd dat deze man een gevaar is voor de Sovjet
Unie, want hij wil niet alleen teveel hervormen, maar ook teveel tegelijk. Dit tempo is voor niemand bij te houden. Wie zal
het op hol geslagen paard bij de teugels vatten en tot bedaren
brengen voor er een ongeluk gebeurt?
André Spoor komt met Gorbatsjov, DE TOVENAARSLEERLING,
op de omslag van Elseviers. Boven het artikel plaatst Spoor de
kop: WE WANT GORBY. Hij betwijfelt of de nieuwe Sovjetleider
in het Westen ooit populair zal worden want „daarvoor is de
nieuwe secretaris-generaal van de Communistische Partij een
te afstandelijke persoonlijkheid.” Spoor: „Op dit moment is er
in brede kring ook te veel twijfel of Gorbatsjov de Grote Hervormer van de Sovjet Unie zal blijken te zijn, of dat hij de zoveelste mislukte en vastgelopen veranderingsgezinde Sovjetleider zal zijn.” 84
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aangezwengeld en wat zou er tegen kunnen worden gedaan?
Rond Saint Laurent zijn vluchtelingenkampen ingericht.
Wim Klinkenberg informeerde me dat Hans van den Broek
nog niet aan de NVJ had geantwoord inzake het nieuwste incident in Pretoria. Er lag ook een brief van Henk Hofland uit
New York.87
Carl Rogers is overleden. Hij werd geopereerd aan een gebroken heup en overleed aan een hartaanval. Het was Lex Poslavsky die mij op het spoor van deze psychoanalyticus zette. Ik
herinner me sympathieke gesprek met hem in La Jolla, Californië, nog goed. Misschien is de onvermijdelijk dood nog wel
het allergrootste avontuur waar we willens en wetens mee eindigen.
8 februari 1987

Amsterdam - Wenen
Van 26 tot 31 januari 1.1. heeft Jevgeni Siline de tweede Berkenrode Conferentie in Moskou georganiseerd met Ernst van
Eeghen, Jan Vis (D66), Bart Tromp (PvdA), Arie Oostlander
(CDA), generaal H. Felix en Ton de Kok (CDA) die een pagina
over dit gebeuren in de Volkskrant schreef.88 Het verhaal staat
vol met onbedaarlijke onzin rond het feit dat de Sovjetdouane
een Bijbeltje in beslag nam, wat nergens op slaat, maar wat als
overblijfsel van het verleden ook overgeslagen had kunnen
worden. Men had Georgii Arbatov natuurlijk ontmoet, die de
vraag stelde wat er met de wereld gebeurd zou zijn indien niet
JFK maar Ronald Reagan de Cubacrisis van 1962 zou hebben
moeten behandelen. Hij heeft meer dan gelijk. Met de kliek
van Reagan zou de ramp niet te overzien zijn geweest. De Kok
constateerde dat de meeste Sovjetcommentatoren overtuigd
zijn dat Reagan niet goed bij zijn hoofd is. Overigens dankte
de voorzitter van het gesprek, Arbatov, zijn goede vriend Ernst
van Eeghen onder meer voor de vaatjes haring die mee waren
gekomen. Vijf jaar geleden nam ik Van Eeghen – die er eigenlijk niets mee te maken had – mee naar de presentatie in het
Amstel Hotel van het boek dat ik met Arbatov had geschreven.
Daar stelde ik de koopman aan Arbatov voor. Ik ontmoette Arbatov in 1971 voor het eerst. Wij werden vrienden. Het kostte
me tien jaar voor ik de lezers hier, in Amerika en Japan kon laten meeprofiteren van de wijze waarop Arbatov communistische ideeën en strategieën voor Westerse oren verduidelijkte.
87 Zie bijlage 16.
88 De Volkskrant, 7 februari 1987.
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Endgame in South Africa? van Robin Cohen (waarin deze tabel
op pagina 22 werd opgenomen) doet me denken aan de uitspraak van de Britse consul-generaal, Lord Cromer, die van
1883 tot 1907 over Egypte regeerde en de Egyptenaren als
„playthings” omschreef, dus als kinderen, die tegen eigen misvattingen dienden te worden beschermd.89 Tot 1948 bepaalde
„social segregation” apartheid in Zuid-Afrika. Na 1948 achtte
men een „more watertight system of classification” noodzake89 Robin Cohen, Endgame in South Africa? The Changing Structures & Ideology of
Apartheid, James Currey, Londen, 1986.
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Wenen
Ik heb al weer veel beleefd. Ik had een dikke, gele Schiphol
Airport tas met tijdschriften en kranten na aankomst hier in het
toestel laten staan. Ik was nerveus, want ik wist niet meer zeker
of ik de voordeur van Amerbos wel had afgesloten. Ik belde
Thijs Lokhoff, die ging kijken. Alles was goed. Ik heb overal
navraag gedaan: de plastic tas was niet gevonden. De stewardess
wilde me niet terug laten gaan in het vliegtuig. Toen ik zei toch
te zullen gaan, dreigde zij de politie te zullen bellen. Een leidinggevende liet me echter weer het vliegtuig in. Niets. De
schoonmakers hadden de zaak waarschijnlijk weggegooid. Een
Oostenrijkse vliegveldbeambte was behulpzaam. We reden in
een auto naar verschillende schoonmaaktrucks bij andere toestellen, maar tenslotte per walkietalkie werd geadviseerd naar
de uiteindelijke afvalplaats te gaan. Er stonden drie of vier grote ijzeren afvalbakken en in de eerste zag ik meteen al mijn gele
Schiphol-tas. De man viste deze eruit. Ik betoonde me zeer
dankbaar. Opnieuw heeft de theorie van onze vader „de sleutel, die alle deuren opent” baat gehad. Zonder van hem te hebben geleerd hoe je zoiets oplost en doorzet om op te lossen,
zou ik niet zo hebben gehandeld.
Het is toch wel opmerkelijk om anno 1987 een tabel als deze te
lezen.
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lijk. Er werden kammen en potloden in het haar van inwoners
van Zuid-Afrika gestoken en als het krulde werd de persoon als
kleurling geclassificeerd. De Afro-Aziatische bevrijdingsoorlog
van na 1945 schijnt in die dagen aan de machthebbers in Pretoria volkomen voorbij te zijn gegaan.
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Moskou

9 februari 1987

Intourist Hotel
Bij aankomst op Sjeremetjevo al weer meteen een incident. Iemand die belangrijk leek onder het luchthavenpersoneel liep
langs en ik vroeg: „Do you have any trolleys?” Er stonden een
dozijn mensen op karretjes te wachten.
„Do you see a trolley,” antwoordde hij.
„No, but what a stupid reply.”
„Do you realize I can have you arrested for defamation of character?”
„Now, you really prove my point,” zei ik. En tegen een Engelsman naast me zei ik: „Russians are non-starters, exactly like
South African blacks.”
Ik moest nog door de douane. De man liep op de douaniers af
en smoesde met hen. Toen het mijn beurt was, gebeurde wat ik
inmiddels verwachtte. Alles werd overhoop gehaald. Ze pikten
de boeken die ik bij me had er hoe dan ook uit. Toen ook nog
vier kopieën van het artikel uit Durban werden gevonden, werden ook deze als „anti Soviet literature” in beslag genomen.90
Er werd een formulier ingevuld. Ik zei: „Oké, maar ik ga hier
niet weg voor ik alles terug heb,” en ging zo rustig mogelijk op
een stoel zitten. Na een poosje kwam hij zeggen dat ik alles kon
meenemen. „You can leave, have a nice stay in the USSR.”
Willem Smitt heeft alle gegevens die ik hem verstrekte over de
absurde houding van Den Haag jegens een bezoek van Beatrix
aan Moskou op twee pagina’s weergegeven en er de naam van
Peter Horvers boven laten zetten. Zo gaat dit met inside-information, want mijn naam blijft taboe.91
Ik belde de ambassade om de nieuwe ambassadeur, Piet Buwalda te kunnen bezoeken. Ik neem altijd een keer een proef op
de som. Je weet het nooit. Soms zit er iemand tussen die sense
maakt. De secretaresse vroeg: „Van wie bent u?”
„Van niemand,” zei ik. Het duurde even, maar ze lachte.
In Moskou wandelen na een sneeuwbui is levensgevaarlijk.
Het risico gebroken botten op te lopen is levensgroot. Ik wilde
90 Het had uiteraard niets met anti-Sovjet te maken.
91 Privé, 7 februari 1987, zie bijlage 17.
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naar Sergei Lossev bij TASS gaan, maar toen ik het gebouw naderde dacht ik: wat doe ik hier eigenlijk? Ik ben verder gewandeld en zag in de verte het kerkje uit 1629 van aartsbisschop Pitirim. Er was een mis aan de gang. Ik stond rustig in een hoekje
te luisteren en had een wollen muts op. Er kwam een misdienaar vertellen dat ik die af moest zetten. Ik wees op de vele dames met wollen mutsen. Dat was waar, maar heren hoorden in
de kerk niets op hun hoofd te hebben. „Dat is discriminatie,”
heb ik gezegd en ben weggegaan.
Ik luister naar Eduardus Halim die Rachmaninoffs derde
pianoconcert speelt. De psychologe Janet Lapp zegt dat luisteren naar muziek het antwoord is op aanhoudende migraine.92
Onderzoek heeft uitgewezen „that listening to music releases
endorphins, the body’s natural painkillers.” Zou het waar zijn?
Dit moet ik Peter vertellen.
Ik lunchte met Romanov. Hij was ouder geworden. Hij verzekerde me dat de oud-ambassadeur in Washington Anatoly Dobrynin en de oud-ambassadeur in Ottawa Aleksandr Yakovlev
de twee meest invloedrijke adviseurs rond the boss waren. Romanov zei dat 99 procent van de voorstellen die Gorbatsjov
deed en aan de orde stelde door het publiek werd goedgekeurd. „It are revolutionary changes, without doubt,” zei hij,
„and you know, Lenin already warned against the growth of
bureaucracy. It is terrible here. I once discussed this problem
with former Prime Minister Harold MacMillan in London. He
felt the British bureaucracy was even worse. MacMillan was a
very sincere man. He told me, all nuclear tests should be
stopped. I spoke to him, when the then ambassador was away. I
was in charge of the embassy in that particular case. One day,
he called me point blank and said he felt Nikita Khrushchev
should press Dwight Eisenhower on the issue of halting nuclear
testing.”
Ik liet hem het jongste artikel uit Privé zien, waar de nodige informatie in stond die ik via hem had gekregen. „Even more
stupid is, what the Dutch did with Prime Minister Aleksei
Kosygin’s proposals, when Max van der Stoel came here on an
official visit in 1974. You should still further investigate what
Van der Stoel did with those proposals for joint-ventures with
Shell.” Ik vroeg opnieuw of de heer Wagner van Shell na mijn
publicatie bij hem was gekomen. „Yes, Wagner came to talk
for two and the half hours, but it was a talk of a hare chased by
a dog, running in circles.”
92 Psychology Today, januari 1987.
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Romanov onderstreepte: „I very much agreed with a trip for
Prince Bernhard to Moscow. But Van der Stoel saw to it that
he sat next to me at a luncheon. He announced that it was impossible for Bernhard to go to the Soviet Union at the time we
had agreed. He had another trip to make. But I checked it. He
was at home in Soestdijk. Prince Bernhard himself was furious
about it.”
Hij vervolgde dat generaal buiten dienst David C. Jones onlangs op de Sovjettelevisie tijdens een interview had gezegd dat
wanneer de ontwapeningsgesprekken maar aan de militairen
zouden worden overgelaten, dat de problemen in een kwestie
van dagen uit de weg werden geruimd: „Because generals truly were aware of the possibilities and dangers.” Romanov vervolgde: „Actually, Bernhard said in 1977 or 1978 exactly the
same thing to me. The military have the authority and the
knowledge of the military matters at hand. Politicians will never settle disarmament questions. Prince Bernhard views were
very close to those of General Jones the other day on our television. And, I am speaking of his opinion ten years ago. What
can anybody expect from a man like Max van der Stoel?”
Romanov zei met nadruk: „Willem, remember, Prince Bernhard was officially invited by the Presidium of the Supreme Soviet. Queen Juliana was invited by President Nikolai Podgorny
during the dinner he gave for Princess Beatrix and Prince Claus
at the time. After the dinner the Dutch ambassador came to
check with me. He wanted to know if he had understood this
matter correctly. I said: ‘Of course, this was an official invitation for the Queen (Juliana).’ He asked even further: ‘Can I
send a cable about it?’ I said: ‘Sure you can. You can check
with the protocol officer of the Supreme Soviet, who is also
here.’ The ambassador went indeed to this person, who later
came to me and said: ‘Imagine the ambassador did not understand what Podgorny has said’.”
Romanov adviseerde al mijn kaarten op Apple Computers te
zetten. „You could be in two years their representative in
Moscow and remember, business is always an expanding affair.
I would have an excellent assistant for you. He is sixty years old
and recently retired. He would be your ideal second man.” Het
is interessant wat de ambassadeur zei, want het zou voor altijd
alle problemen oplossen. Maar eigenlijk wil ik liever voor mijn
latere dagen naar Zuid-Afrika, waar ook Hendrik, Theo en zijn
vrouw zijn, en Peter natuurlijk. Maar de ambassadeur zei:
„Leave South Africa alone; that is rubbish. I called the deputy
foreign minister for Africa, Anatoly Adamishian, but he said he
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was busy all week.” Dit had ik namelijk aan Romanov gevraagd in verband met mijn gesprekken met professor Jan du
Plessis in Pretoria en Carl Nöffke op de Randse Afrikaanse
Universiteit.
Romanov is ook niet meer verbonden aan het Afrika Instituut
van de Academie van Wetenschappen. Dirk Keijer had hij al
acht maanden niet meer in Moskou gezien. Dirk laat deze
oude heer nu vallen als een baksteen. Ik begrijp zoiets niet.
Wio Joustra interviewde Anthony Sampson over de sancties
tegen Zuid-Afrika, welke hij als een machtig wapen ziet.
Sampson schijnt een boek geschreven te hebben: Black & Gold,
dat binnenkort uitkomt.93 De centrale these luidt: „Niet internationale politieke druk zal uiteindelijk het apartheidssysteem
ten val brengen, maar het Westerse kapitalisme zal dit doen, dat
zich in Zuid-Afrika vestigde na de ontdekking van diamanten
in Kimberley en goud in de Transvaal nu een eeuw geleden.”
Sampson is dus voor sancties. De illustratie bij het artikel met
een foto van een onderuit gezakte oudere, kale heer in zijn
Londense flat, kan me behoorlijk opwinden. Aangezien Wio
Joustra eigenlijk geen tegengas kon geven omdat hij zelf in
onze media wordt volgepompt met pro-sanctie shit, is het koninkrijk weer een pagina misinformatie in de Volkskrant rijker.
Ik denk dat de affaire Zuid-Afrika heel anders zal aflopen dan
de meeste mensen zich nu voorstellen. Veel zwarten willen natuurlijk bevrijd worden van Pretoria, maar velen beseffen dat,
vergeleken bij de rest van het Afrikaanse continent, de actuele
situatie in Zuid-Afrika wat betreft de toekomst voor de autochtone bevolking veel hoopvoller is.
„Een luchtvaartboycot zou de blanken onmiddellijk raken,”
zegt de blanke mijnheer Sampson. „Blanke Zuid-Afrikanen
reizen veel, zwarten daarentegen niet of nauwelijks. Ook een
kolenembargo zou een klap betekenen voor Pretoria, maar tevens voor de zwarte bevolking, omdat veel zwarten emplooi
vinden in de mijnbouw.” Het verhaal wemelt van dergelijke
gemene suggesties aan het adres van de blanke minderheid. Ik
minacht dergelijke kletsmajoren die kletsen aan de hand van
onvoldoende informatie.
Vorige week om deze tijd lag ik in bed in Kaapstad. Nu ben ik
al weer in Moskou. What next? Wanneer de affaire met Apple
deze reis niet gepeild kan worden, dan laat ik de USSR voortaan
links liggen. Er gebeurt hier nu zoveel idioots onder leiding
van Michail Gorbatsjov en de verwarring is aanzienlijk. Boven93 Anthony Sampson, Black and Gold, Pantheon, New York, 1987.
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Vanmorgen bezocht ik ambassadeur Buwalda. Keurig in
streepjespak. Na zijn gehoorapparaat te hebben ingesteld, trokken we van leer. Nee, zolang Den Haag geen instructie had gegeven mij niet te ontvangen, was het een plezier mij te ontmoeten.
Ik vertelde hem allerminst in de euforie te delen aangaande de
glasnost en perestrojka van Michail Gorbatsjov en dat ik verre van
hoopvol was over de toekomst van de Sovjet Unie zoals sommige andere waarnemers wel waren. Hij was hier zelf pas in
oktober 1986 gearriveerd, op tijd voor het bezoek van Lubbers
en Van den Broek. Van Sovjetzijde had men een diner op de
ambassade weggewuifd. Ik vroeg hem of hij Romanov ooit
wel eens op de ambassade te dineren had gevraagd. Dit was niet
het geval maar hij dankte me voor de suggestie. Philips wilde
best een kleurentelevisiefabriek neerzetten, maar wanneer winsten niet naar het buitenland konden vloeien, had dit verder
geen zin. Ik vroeg of barter-trade geen oplossing kon zijn. „Inderdaad,” zei Buwalda, „maar dan komen ze met aanbiedingen
van producten die niemand in de wereld zal afnemen.” Hij
vervolgde: „De Finnen zijn nu bezig in joint venture een hotel
te beginnen.”
„Dan kunnen we hier ook een Golden Tulip neerzetten,” reageerde ik.
„Het zal nog lange tijd duren voor ik iemand in Nederland zal
adviseren hier een hotel neer te zetten.” Ik dacht: daar heb je
het weer. Ik vond de man overigens noch aardig, noch onaardig. Ik vertelde hem van de ellende die ik had ondervonden
van ambassadeur Hugo Carsten in Pretoria en dat die problemen nu al dertig jaar aanhielden. Ik heb vijf ambassadeurs gekend in Moskou, Tammenoms Bakker, Huydecoper van Nigtevecht, Reinink, Van Agt en nu Buwalda.
Toen ik na 45 minuten wilde vertrekken, vroeg Daan Rosenberg Polak of hij ook nog even met me kon spreken. Men
85
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dien heb ik geen zin meer in de ongemakken van reizen naar
Moskou. Wat is er – behalve het boek met Georgii Arbatov –
ooit van de grond gekomen hier? Geen boek met Jermen Gvishiani. Een boek met Evgeny Velikhov komt er natuurlijk ook
nooit. Ik heb me uitgesloofd voor Philips, voor Van Eeghen,
voor de organisaties voor Europese samenwerking en zoals
Hofland het eens uitdrukte: „het uiteindelijke resultaat is gelijk
Mein Kampf: zero.” Zelfs aartsbisschop Pitirim lijkt in rook opgegaan.
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trachtte met vereende krachten iets te doen voor de uit Peking
gevluchte Indonesische journalist, Surjono. Ook zou Wim
Wertheim rechtstreeks aan ambassadeur Buwalda over de zaak
moeten schrijven.
Het volgende bezoek was op de Academie van Wetenschappen
bij Velikhov. Ik had Nuclear Ethics van Joseph Nye voor hem
mee gebracht.94 Ik zag op zijn bureau een boek liggen over
„winning a nuclear war”. Ik lachte en zei: „That is crazy.”
„Well,” antwoordde Velikhov, „they would first have to build
a very big hospital.”
„They could turn the Pentagon into a casualty ward,” zei ik.
Ik onderstreepte bij Velikhov dat we tijdens dit bezoek van Al
Eisenstat duidelijke afspraken zouden moeten maken of we
konden de zaak verder vergeten. Velikhov: „I feel the same
way. We must move now.” De Sovjet Unie produceerde nu
op eigen kracht 60.000 computers voor scholen. „We have
moved this matter and are on target.” Hij schilderde de mogelijkheid van Sovjet-Amerikaanse samenwerking op dit gebied
aan de hand van wat in Genève tussen Gorbatsjov en Reagan
was overeengekomen, waarbij ze samen computers voor het
onderwijs naar India, Afrika en de rest van de wereld zouden
exporteren. „That really could become a huge program of
computer-building and here Apple comes into the picture.
There are three important fields: learning, medicine and communication,” aldus Velikhov. Men zou medische gegevens via
satellieten beschikbaar kunnen maken onder meer in de ontwikkelingslanden. Ik kreeg een visioen dat de zaak misschien
toch nog op zijn pootjes terecht zou kunnen komen.
Yuri Komichuk, Velikhovs rechterhand, had mijn telegram uit
Kaapstad ontvangen en ervoor gezorgd dat de visa voor Al Eisenstat en Rex Smith in orde zouden zijn.

Yuri vertelde overigens dat een andere functionaris, Belaouzov
94 Joseph Nye, Nuclear Ethics, Collier MacMillan Publishers, Londen, 1986.
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alles in het werk stelde om een spaak in het Apple-wiel te steken. Hij was het ook geweest die weigerde auto’s voor ons beschikbaar te stellen, tot de maat vol was en Velikhov zich van
hem ontdeed. Yuri zuchtte. Nauka Dobroselsky, de public relations man van de Academie die mijn plannen voor een boek
met Anatoly Alexandrov torpedeerde, was eveneens vervangen: „but we now have an even bigger idiot,” aldus Komichuk.
Er was nog een incident. Ik besloot vanmorgen in corduroy
broek, rode sweater en een groen ski-jack naar zowel Buwalda
als Velikhov te gaan. Toen ik in deze kledij de Academie van
Wetenschappen binnenging, vielen de ogen van de twee militaire klabakken bij de deur uit hun kassen. Men had kennelijk
Belaouzov gebeld, die direct beneden kwam. Hij smoesde met
Yuri die naar de garderobe ging waar ik mijn ski-jack had afgegeven. Hij kwam terug met mijn groene jack en zei dat vanwege hoge orders geen ski-jack tussen de zwarte jassen van de
Sovjetgeleerden en hun gasten paste. Het diende dus te worden verwijderd uit de garderobe en zou elders worden bewaard.
Op de valreep voegde ik eerder Velikhov nog toe of hij vooral
bij Eisenstat wilde benadrukken dat ik de vertegenwoordiger
van Apple in Moskou zou zijn. „Of course,” antwoordde hij,
„you brought him to me.”
Velikhov zal de voorzitter van een International Forum zijn dat
de USSR bijeen heeft geroepen. Zo’n 900 persoonlijkheden uit
de hele wereld zullen van 13 tot 15 februari over de wereldvrede discussiëren. De titel van de ontmoeting: International Forum for a Nuclear-Free World, and for the Survival of Humanity. Dat is een dus bijeenkomst die ik voor geen goud zou
willen bijwonen.
Yuri haalde me om 18:00 uur af om naar Sjeremetjevo te rijden
voor het verwelkomen van de Apple-gasten. De eerste tegen
wie ik aan liep in de VIP-room, was Daan Rosenberg Polak die
namens de Benelux de nieuw benoemde Spaanse ambassadeur
kwam afhalen. Yuri en ik werden begeleid door een stewardess
en een politieman om naar het Swiss Air toestel te kunnen gaan
en Eisenstat en Smith bij de deur van het toestel op te wachten. Al arriveerde in een Apple-sweater met pijp. De specialist,
de heer Smith, was een vreemde man met vreemde ogen. Ik
vertrouwde zijn komst absoluut niet. Velikhov zelf was verlaat
door een zitting van de Opperste Sovjet. We hebben in de VIProom op hem gewacht.
Eisenstat vertelde in Washington DC met vijf hooggeplaatste
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personen over ons project te hebben gesproken, inbegrepen
twee kolonels van het Pentagon. Hij wist nu waar hij aan toe
was en wat hij wel of niet met Velikhov kon afspreken. Later
legde hij dit letterlijk ook aan Velikhov uit. Terwijl we wachtten vertelde ik over Zuid-Afrika wat hem het commentaar
ontlokte: „Did you now swing to the right?” Altijd hetzelfde
liedje. Er moeten etiketten geplakt worden.
Velikhov arriveerde en nodigde ons uit tot maandag te blijven
en het Forum bij te wonen „and I can introduce you to General Secretary Michail Gorbatsjov.” Er zou maandagavond
ook een voorstelling in het Bolsjojtheater zijn. Ik voel er niets
voor, want hoe komen we dan weg? Velikhov hield ons als
worst Gorbatsjov voor, maar ik zie die man net zo lief niet.
We reden in een grote auto van het presidium naar het Intourist hotel, waar weer eens een nijpend tekort aan kamers was.
Eisenstat en Smith moesten een kamer delen. De bemanning
van Swiss Air werd gewoon weggestuurd. Maar ik spotte een
gay steward en – terwijl we allemaal bij de receptie stonden –
bood ik aan het andere bed in mijn kamer graag te willen afstaan. Er werd niet op in gegaan. Velikhov maakte er tegen mij
een uitstekend mopje over: „May be they were afraid of AIDS.”
We kregen een privékamer om samen te dineren. Het werd
een twee uur durend, plezierig gesprek. Velikhov ontvouwde
ideëen over „software programs and linkups with satellites”.
Moskou werkte al samen met de Amerikaanse Carnegie Foundation op dit gebied en Apple paste er uitstekend in. Er werd
ook veel in de ruimte geluld, over skiën in St. Moritz en de
luxe van Zwitserse hotels, terwijl er flink veel wodka bij gezopen werd.
Na afloop merkte Eisenstat tegen mij op: „I am an impatient
man and not encouraged by what I heard tonight. I want to
move fast.” Tegen mij zei Velikhov eerder, zoals dit hier steeds
gaat: „We will begin by small steps but I think we can make excellent progress with Apple.” In de lift overwogen we nog of
we voor het Gorbatsjov-evenement zouden blijven. Eisenstat
riep mij toe: „You completely fuck up my life.” Hij had al tegen Smith gezegd dat ze een telex moesten sturen naar Amerika om te zeggen dat ze langer zouden blijven. Ik ben er tegen:
Gorbatsjov of geen Gorbatsjov. Als we tot zakendoen komen,
oké. Is dit niet het geval, dan vertrekken we en spenderen geen
cent meer aan dit geklier wat me mijlen de keel uit hangt.
Tijdens het eten belandden we op het onderwerp AIDS. „We
are criticized for our conventional approach to sex,” zei Velikhov, „but in this day and age, it is a good attitude.” Al had
88
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Al Eisenstat zei eigenlijk gereed te zijn „alles” te ondernemen
met de Sovjets „provided it was economically viable”, in gewoon Nederlands: als hij maar geld kan verdienen. Vandaag
begint het spektakel. Volodja moet de schrijver Graham Greene van het vliegveld halen, die voor het Forum komt, evenals
Sophia Loren en Gina Lolobrigida. Ze zijn gek. Ik voel er niets
voor om te blijven en zeker niet om in een rij mijnheer Gorbatsjov een handje te mogen geven. Dat is meer iets voor Frans
Lurvink, die ook schijnt te komen. Althans, dat zei Molchanov.
11:00 uur, Academie van Wetenschappen van de USSR
Behalve onze driekoppige delegatie van Apple, waren aanwezig: Evgeny Velikhov, Victor Zachorov, adjunct-directeur van
het Instituut voor Informatica, Yuri Vishniakov wetenschappelijk secretaris van de afdeling Informatica, Znatoly Ioffi directeur Personal Computers, Anatoly Kushnerenko directeur
van de School of Education en Roy Gvisnakov van de Universiteit van Moskou en een secretaris van de Academie van Wetenschappen.
„We must work out some sort of cooperation,” begon Velikhov in een zwakke opening. „We must work together to develop some project.” Nog zwakker. Het ging erom plannen te
maken die aan het ministerie van Informatica konden worden
gepresenteerd. Ook contacten met Amerikaanse wetenschappelijke instellingen zouden kunnen worden uitgebreid. De
mogelijkheden tot samenwerking waren ongelimiteerd.
Eisenstat: „The application of software will be the easiest to
work on first. Systems software and hardware technology is
more difficult.” Tegen Velikhov zei hij: „You would have to
come to Washington. We would have to have discussions
89
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gehoord dat de eerste AIDS-patiënt in Japan was gelokaliseerd
„and the country went hysterical.”
In Reykjavik, zo vertelde Velikhov verder, had hij tien uur
lang tegenover de superhavik van Washington, Richard Perle
gezeten. Ik merkte op: „But Paul Nitze is not bad.” Yuri Komichuk was het hier absoluut niet mee eens, maar die weet van
Nitze of Washingtonse verhoudingen kennelijk niets. Binnen
de cirkel idioten rond Reagan is Nitze een verademing. En
Rex Smith was heel zwak tijdens het eten, hield zich de hele
tijd op de vlakte en bracht vrijwel niets van enige belang te berde. Ik vraag me dan ook nog steeds af wie die man eigenlijk is.
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there. Hardware cooperation will be difficult. Joint venturing
in manufacturing technology will be the most difficult. It is not
a big deal to put a computer together. Apple has special equipment to check their reliability, which is technology we will not
be allowed to share with you. You announced some time ago
that the Soviet Union was to build a million computers between 1985 and 1990. Is that project still on?” Velikhov bevestigde dit. Rex Smith zat alleen maar aantekeningen te maken
en kijkt met een constante blik van verwondering rond de tafel, maar houdt zijn mond. Wie is die man? Intussen begon het
ontzagwekkend te stinken in de conferentiekamer, dus heb ik
tot driemaal toe een raam open gezet.
Al zei tegen de Sovjets dat Apple bijzonder graag („I would
love to”) een fabriek voor computers in de USSR zou willen
neerzetten. „But we would have to know where the product
would go and we would have to make money on the project.
The cost is not important. Apple has lots of money. I have 650
million dollars in the bank right now. If we do set up a factory,
the USSR would not gain the right to export the product we
would manufacture here.”
Eisenstat vroeg zich hardop af of alle hindernissen wel weggewerkt konden worden. „Wanneer het lukt, zou ik een appartement in Moskou nemen en met Velikhov gaan skiën. Maar
Apple geeft in 1987 180 miljoen dollar aan onderzoek en ontwikkeling uit. Dus er wordt constant door onszelf naar nieuwe
technologie gezocht. Jullie vertrouwen voornamelijk op het
leger en universiteiten voor echt onderzoek. Dus hoe kunnen
we tot een overeenkomst komen? Via grote winsten? Via het
aanboren van nieuwe afzetmarkten?”
Tijdens de lunch met Smith en mij wilde Eisenstat 12 roebel
met 40 Zwitserse franken betalen, maar de serveerster kwam
terug en zei dat het bedrag slechts één lunch dekte. Ik kon het
niet langer aanzien dit geklungel en vertrok. Ik zag nog dat Al
met een American Express Card betaalde. Je ergert je hier continu aan de inefficiëntie en de kleine en grote oplichterijtjes. Ik
blijf me maar steeds afvragen: wat doe ik hier eigenlijk? Het is
prachtig koud en zonnig weer buiten. Ik zou willen wandelen.
Je ziet zo goed het verschil in werking van de breinen bij de
Sovjets en bij de Amerikanen.
„I am not willing to enter into a license agreement concerning
Apple II, unless it is linked to a substantial contract to buy hardware from us,” zei Al. En wat antwoordt de Sovjetzijde? „We
are interested in broad cooperation in different areas.” Ja, wat
moet je daarmee? Ik ken Al Eisenstat voldoende om te weten
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dat zijn brain dan reageert met: ik ben mijn tijd aan het verdoen. Daarop verliet Velikhov ook nog enige tijd de vergadering om een andere bijeenkomst te kunnen bijwonen.
„Even assuming that I could get permission from my Government, would I be willing to do it commercially? If I thought
the best minds in the world on laser memory were in the USSR,
I could still go to Japan too. Even you could go to Japan,” zei
Eisenstat. Maar hij vrijwielde verder. „If we would license the
Soviet Union for products to be sold here, what would Apple
get?” En daarop verplaatste het gesprek zich naar de mogelijkheid van een gezamenlijke ontwikkeling van een computer.
Na de lunch waren er een hoop jonge computerdeskundigen
gearriveerd, die Sovjetcomputers gingen demonstreren. Het
zijn machines die me niet kunnen interesseren, dus ik raakte
uiterst verveeld. Tot ik van Eisenstat een voor mij bedoelde zin
opving. „They are re-inventing the wheel here.” Ik krijg steeds
meer het gevoel dat Al de zaak hier eigenlijk al heeft afgeschreven. Toen Velikhov hem op de man af een vraag in die richting
stelde, antwoordde Eisenstat alleen maar dat hij alles nog eens
op een rij moest zetten en overdenken.
Intussen saboteerde Belaouzov zelfs de tickets om vanavond
naar het Bolsjoj te gaan. Vlak voor ons zei Yuri tegen Velikhov: „The bureau did not give the money.”
„Then get it,” zei Velikhov bits, die als vicepresident van de
Academie van Wetenschappen van binnenuit gewoon gedwarsboomd wordt. Er werd dus niets geregeld en toen ik bij
het servicebureau in het hotel navraag deed, was alleen het befaamde circus nog beschikbaar.
Tijdens het avondeten zei Eisenstat: „I donot understand how
an intelligent man as Velikhov could propose to me, to help to
rebuild their computer, to assist in redesigning it with them and
then think we would let them go ahead and produce the machine for themselves with us getting nothing out of it. Apart
from the fact that the US Government would never let us do it.
He should have known better. What would we in the end get
out of such a deal? Nothing.”
„Maybe you could negotiate a fee or a percentage,” stelde ik
voor.
„Well, if we were to get two million dollars, this would mean
nothing to us,” antwoordde Eisenstat. „We would have to put
three of Rex Smith’s people on this and we could perhaps use
them on other projects.”
De brutalen hebben de halve wereld maar dat is echt niet de
mijne. Mischien dat ik na deze trip nooit meer voor Apple zal
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werken. Ik krijg nog 12.000 dollar van ze en tot ziens. Dit gemarchandeer is niets voor mij. Al schepte op dat Apple net
250.000 dollar had geschonken voor het oprichten van een
Children’s Museum. Ze gaan hun gang maar.
Surjono belde.95 „Your support to get me out of here is unforgettable to me. I am a broken man from loneliness.” Zijn linkerbeen en arm waren verlamd „maar na behandeling kan ik ze
weer wat gebruiken”, zei hij. Het meeste verlangt hij naar
kranten, tijdschriften en boeken. Hij had Rosenberg Polak al
ontmoet en zijn kansen om naar Nederland te kunnen uitwijken worden steeds beter, ook door bemoeienissen van uitgever
Jan Mets.96
De verwarming in het Intourist hotel is weer eens uitgevallen.
Straks moet ik 918 dollar voor vijf nachten betalen. Dat noemen ze hier „room de luxe”. Dit land is bezaaid met Belaouzovs – of eikels in die klasse – die stiekem alles saboteren wat
beter had kunnen lopen om machtsspelletjes te kunnen spelen.
Dit gebeurt natuurlijk overal. Maar dit land kan het niet hebben, want het ligt financieel-economisch in de goot. Gorbatsjov zal nooit slagen met wat hij zich voornam te gaan doen.
Nooit. Hij zal worden afgezet, misschien wordt hij wel doodgeschoten, alleen God zal het weten. Dit zal de reactie van de
schurken (de communistische apparatsjiks) zijn wanneer zij niet
langer hun spelletjes kunnen spelen. Gorbatsjov helpt dit land
alleen maar verder de soep in. Ik wil hem helemaal niet ontmoeten. Ik wil maar één ding: weg.
Vanmorgen kwam Al Eisenstat één uur te laat beneden en besefte niet dat ik al een uur op hem zat te wachten. Hij had een
slaappil ingenomen. Vervolgens ontdekte hij op één broekspijp
van zijn zwarte kostuum een kalkvlek. Hij spoedde zich weg
om het te verwijderen met de mededeling dat zijn pak nieuw
was en 1.200 dollar had gekost. Waarom zijn zakenlieden toch
bijna altijd geldproleten? Ik vroeg hem waarom een Zweedse
dame me bij de receptie had gevraagd of ik wist waar hij was.
„De Zweedse tak van Apple wil hier ook iets beginnen,” zei
hij met een gezicht alsof hij zich betrapt voelde. Zo liggen dus
de kaarten. Ik breng hem bij de top binnen en Apple Zweden
neemt de zaak over. Een afgezaagde Schlager.
12 februari 1987

Wanneer ik met Al over Zuid-Afrika spreek en duidelijk maak
95 De naar Moskou uitgewezen Indonesische journalist.
96 Ik had Surjono in contact gebracht met Jan Mets. Het is uitsluitend aan de inspanningen van Mets te danken dat Surjono naar Nederland kon komen.
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97 Ook Eisenstat is vaag. Ook hij moet hogerop voor de uiteindelijke beslissingen.
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dat ze verkeerd bezig zijn met hun sancties en vertrek van Apple daar, antwoordt hij: „Everybody says this, who comes back
from South-Africa. Intuitively, I feel what they say and what
you say is right. But the question is, what to do about it.” Ik
dacht: eenvoudig, wees geen kuddedier.
Mijn vriend Jermen Gvishiani heeft een droom vervuld. Hij is
weg bij GOSPLAN waar Gorbatsjov hem plaatste en leidt nu het
Institute for System Analysis. Ik ging naar dit instituut in een
poging hem te ontmoeten. Een secretaresse kwam beneden die
kennelijk niet wist wie ik was. Ze gedroeg zich als een keukenmeid en saboteerde mijn bezoek. Maar kennelijk drong mijn
aanvraag toch tot Gvishiani zelf door. Ik werd later door een
assistent opgebeld dat ik morgen om 09:30 uur welkom ben.
Vandaag hebben we een druk programma afgewerkt. Tijdens
het bezoek aan het Naumov Institute for System Studies werd
Eisenstat enthousiast. Hier werd benadrukt dat computers gebruikt dienden te worden om „denken” te verbeteren. Al was
het honderd procent eens. „Here we have a powerful tool, but
it is not used properly. It leads even to dissatisfaction with
teachers. We do look for partners to use computers for teaching
to think, to use them as an integrated whole. Apple could be
interested in collaborating with you in this field,” riep hij uit.
Aleksandr Belyaeva, directeur van het Laboratory of Communication van het Institute of Psychology zei: „Computers could
change the entire approach to education. These new means can
give birth to a new system of education. We might find ways to
cooperate with you within the framework of our laboratory.”
Weer zo’n nietszeggende vage opmerking, omdat in dit land
uiteindelijk de besluiten altijd hogerop en elders vallen.
„Everything you say hits home,” aldus Eisenstat. „Our original
charter at Apple was through education. One computer for
every 30 students. But we do not use our computers well.
There is virtually no research on how to fully utilize this powerful tool.”
Ik zag direct de link met het denken van José Delgado en anderen en bracht naar voren dat er al lang werd gezocht naar „a design for a teaching-thinking computer”. De Carnegie Foundation schijnt ermee bezig te zijn. Eindelijk zag ik Eisenstat
enthousiast. „This project is sensational, it is marvelous. It is a
dream to make it into a reality. Apple might take part.97 I encourage you to continue this avenue.” We zouden in de ochtend Sovjetcomputers zien, maar dit ging niet door, want de
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verantwoordelijke man weigerde een papier te tekenen dat we
ze mochten bekijken. Yuri probeerde de eer van het vaderland
te redden en gaf ons een tour door Moskou. We eindigden in
het nieuwe Hammer Handels Centrum. Eerst moesten we
wachten tot „een beroemde haan” precies om 12:00 uur in de
toren kraaide.
We lunchten er. We spraken over de huidige ontdekking van
een gigantische corruptie op de beurs in New York. „Nothing
has changed,” zei Al. „Those crooked deals existed since time
immemorial, except now they are uncovered. That’s the only
difference. There is a very fine line to be drawn between what
is immoral and what is illegal. For instance: if I overhear in this
restaurant now, that so and so is buying up such a firm, and I
rush out and buy up the shares, am I being immoral? If I put a
microphone under this table, yes, then I act illegally. But what
if I keep my ear against this wall and overhear a conversation
which brings me profit? Am I punishable? And what if I invite
people to my house and shoot my mouth off, and someone else
goes out to buy stock, based on that information. Is that immoral or illegal?”
Eisenstat vertelde hierop over een Russische jood in Parijs,
Orlavsky, „who lived by his wits. He amassed fortunes purely
by moving in the right circles and obtaining this thin-line information. I have been to this man’s house and to his parties,
straight out of Alice in Wonderland.”
„You mean like Dynasty,” vroeg ik.
„No, La Dolce Vita,” zei Al.
Ik bracht een bezoekje aan Arbatov. Het viel me op dat hij veel
te dik was geworden, wat ik hem ook zei. Hij antwoordde dat
hij te druk was om erover na te denken. Ik denk dat Arbatov
en Velikhov in betere doen waren in het Brezhnev-tijdperk.
Ook vroeg ik me af of Arbatov me nu ontving als vriend, zoals
vroeger, of als een „voorbijganger”, zoals er zo veel uit de
Westerse wereld naar zijn instituut komen. Ik sprak uitvoerig
over Zuid-Afrika, Jan du Plessis en Carl Nöffke en zei dat de
Afrikaners in een stemming waren om vanwege de constante
druk van Washington de Sovjetkaart te spelen.
Zijn reactie verbaasde me. „That would be a risky operation,”
aldus Arbatov, „if this leaked, how would it look to other
African countries? Why should we take such a risk of contacts
between Nöffke and us? What are we to gain from such an adventure? Of course, we would find ourselves to the right of the
US Congress and probably it would embarrass the Americans to
a large extend. But why should we do South Africa’s dirty busi94

98 De Sovjets zouden een paar jaar later onderminister Adamishin naar Pretoria sturen.
99 Een Russische nicht van mij, zie Memoires 1981-1982.
100 Overigens waren de tapes die ik erbij had gegeven weg.
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ness? You tell them, when you see them again, that you spoke
to me and found no interest on my part whatsoever to engage
in pourparler with Pretoria.” 98
Toch vroeg ik hem of hij interesse had in een ontmoeting met
Nöffke als wetenschappers met specialisatie USA onder elkaar.
„No, I am not. Such a meeting would not achieve anything,
and serve no purpose. If it leaked, it would be bad.” Wanneer
Zuid-Afrika contacten wilde uitbreiden zou dit via handelscontacten in bijvoorbeeld Londen kunnen gebeuren en zou de
heer Oppenheimer kunnen worden ingeschakeld.
Irina Poslavskaya99 kwam naar het hotel om brieven en foto’s
van Lies Poslavsky uit Den Haag in ontvangst te nemen. Zij gaf
een brief mee om aan de familie in Nederland te geven. Ik vertelde haar dat ik eigenlijk geen zin meer had om ooit nog naar
Moskou terug te keren. „Dit land is ziek, van boven tot onder,” zei ik. „en met Michail Gorbatsjov aan het roer loopt alles
in de soep.” Zij vertelde dat Maxim in Tasjkent, de laatste min
of meer Poslavsky-afstammeling in directe lijn in de USSR, een
kind had gekregen. Haar zoon Igor zou het weekend vrij zijn.
Hij zit in militaire dienst.
Ik geloof ook niet meer in een boek met Velikhov. De taperecorder die ik in zijn bureau had achtergelaten, neem ik mee terug. Eisenstat zei begrip te hebben voor dit besluit.100 Velikhov
vroeg Eisenstat expliciet om te blijven voor het internationale
forum om Gorbatsjov te ontmoeten. Ik ga in ieder geval weg,
want heb geen behoefte de man een hand te geven.
Vanavond ben ik nog bij Volodja en Consuelo Molchanov
thuis geweest. Hij zei dat Volodja Feltsman, de pianist, nu wel
spoedig het land zou kunnen verlaten. Er zouden 40.000 uitreisvisa worden verstrekt en 5.000 Russen die geëmigreerd waren, wilden terug komen. Volodja zei dat de veranderingen
snel gingen. Punks discussieerden nu met leden van de Komsomol-jeugd op televisie. De standpunten van de nieuw opgekomen punks en de Komsomol-jeugd, stonden niet eens al te ver
van elkaar af. Enkele maanden geleden wist de overgrote meerderheid van mensen in dit land niet eens dat er punks bestonden. Drugs begon een serieus probleem te worden. Films die
al jaren verboden waren, kwamen nu vrij. Moscow News publiceerde artikelen over tsaar Nicholas II en andere historische onderwerpen die een jaar geleden nog ondenkbaar waren. Er was
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achttien jaar geleden een film over Lenin gemaakt, die in opdracht van de beruchte Michail Soeslov was vernietigd. Maar
een technicus in het filmlaboratorium had stiekem één kopie
bewaard en achttien jaar lang verborgen. De film was nu in vier
afleveringen op televisie vertoond en wat hem vooral had verbaasd, was dat voor het eerst was gebleken dat er in Lenins inner
circle ook strijd aan de gang was geweest.
Soms had Volodja heimwee naar Den Haag, naar de tijd dat hij
op de Sovjetambassade werkte. Maar er was hier een spannende tijd aan de gang en hij wilde er bij zijn. Hij heeft zijn eigen
televisieprogramma, en zegt koude handen te krijgen van de
spanning. Ik maakte hem duidelijk dat ik vreesde dat het zogenaamde Gorbatsjov-experiment in een ramp zou eindigen. Hij
gaf aan dat er inderdaad nog steeds sterke tegenkrachten waren,
die Gorbatsjov bestreden. „Je leest in The New York Times dat
Viktor Chebrikov, hoofd van de KGB, ambtenaren die onwettige arrestaties hadden verricht straffen heeft opgelegd.101 Wanneer Pravda zo’n bericht brengt, ja dat is misschien ‘vooruitgang’. Maar de rest van glasnost en perestrojka betekent een
zodanige stroomversnelling van ‘hervormingen’, dat ik vrees
dat de zaak bestuurloos word.” Volodja antwoordde dat vooral
wat er zich in de Partij afspeelde, gewoon sensationeel was. Het
ministerie van Buitenlandse Handel werd bijvoorbeeld eindelijk schoongeveegd. Er waren al 500 ambtenaren naar huis gezonden en in april zouden er nog eens 500 worden vervangen.
„Ik herinner me maar al te goed,” zei hij, „hoe vroeger Nederlandse zakenlieden steen en been klaagden over het gedrag van
de handelsmissie in Amsterdam, die graag cadeautjes in ontvangst nam en verder geen flikker deed om handelsbelangen te
helpen bevorderen.”
Ik vroeg hem of er misschien verband was tussen de hervormingsgezinde allure van Gorbatsjov en de supersnelle veranderingen in buurland en grootmacht China. Ook vroeg ik hem
of het misschien misdadig was om marxisme-leninisme te prediken naar de miljoenen in ontwikkelingslanden toe, terwijl
communisten zelf, in de bakermat van Lenin, zich op alle mogelijke manieren uit het keurslijf van de CPSU probeerden te
wurmen. Ik gaf hem als voorbeeld dat zwarten in Zuid-Afrika
via het ANC en de Communistische Partij gouden bergen werden beloofd, maar dat in werkelijkheid in Soweto een dermate
gigantische supermarkt stond waar de USSR na zeventig jaar
communisme nog in de verste verte niet aan toe is. En waarom
101 The New York Times, 8 januari 1987, Philip Taubman.
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Door de gebruikelijke bureaucratische ellende hier, kwam ik,
begeleid door Tamara Sachnazarova, veel te laat bij Jermen
Gvishiani, zodat er nog maar weinig tijd over was voor een behoorlijk gesprek. Bovendien was hij geflankeerd door een assistent en een dame van de afdeling buitenlandse betrekkingen
97
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staat die supermarkt daar? Omdat de blanken en het blanke zakenleven van Zuid-Afrika dit mogelijk maakten. In geen enkel
land in Afrika staat iets vergelijkbaars, waar de armste van de armen terecht kunnen. Ik vertelde professor Arbatov trouwens
ook over die supermarkt. Hij stond perplex en reageerde er
verder niet op.
Volodja had het hoofdstuk Lurvink uit Zaken doen woord voor
woord vertaald voor Vladimir Lomeiko. Na afloop had Lomeiko een pijnlijke zin uitgesproken: „Je kunt blijkbaar zelfs met je
vrienden in het Westen niet vertrouwelijk spreken.” Volodja
vervolgde: „Lomeiko is een diplomaat, dus hij heeft steeds van
ieder gesprek met een buitenlander een rapport moeten schrijven. Als Lomeiko’s vijanden door je boek bladeren en zij vinden daarin wat hij vertrouwelijk tegen jou heeft gezegd aan een
ontbijt in Genève...” Het verwijt liet me onberoerd. „Iedereen, Nederlander, Amerikaan of Rus die denkt dat hij mij kan
belazeren, moet twee keer nadenken, want ik sla terug. Het
kan me niet schelen wie het is, een diplomaat of wie dan ook,
zolang ik me aan de waarheid en wat werkelijk gebeurde houd.
Jullie hebben me bij Den Alerdinck allemaal laten vallen terwijl ik het allemaal mee opgezet heb. Jullie hebben allemaal je
banden met die rijke schurk verkozen boven de vriendschap
met mij. Dat vond ik pijnlijk, want ik dacht dat jullie je lieten
leiden door andere waarden.”
Hij wilde er niet verder op ingaan, maar zei wel dat het feit dat
ik geschreven had dat Lurvink de Sovjetafgevaardigden op de
conferenties had betaald, extra problemen had veroorzaakt.
Wie weet is Lomeiko’s aftreden als woordvoerder van Buitenlandse Zaken wel het gevolg van de Alerdinck-affaire. Hij
werd overgeplaatst naar de Commissie voor Mensenrechten
van de VN in Genève.
Volodja omschreef het te houden Internationale Forum als een
compleet circus. „Always remember where decisions are taken
and where the bullshitters are. This Forum means nothing.”
Ik zei tegen hem: „With everything that happens here now,
the USSR is not interesting to me anymore. They have gone
crazy.”

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 14:59 Pagina 97

1987

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 14:59 Pagina 98

van zijn Instituut, dus het werd geen vertrouwelijk gesprek als
vanouds. Wel maakte ik duidelijk er spijt van te hebben in Varna Frans Lurvink te hebben aanbevolen als een bonafide partner, want de man is een ordinaire schurk en het is mijn plicht
dit te melden.
„Are you sure,” vroeg hij.
„One hundred percent.”
„Did you break with him,” vroeg hij vervolgens.
„Completely, and so did a lot of other people in due course.”
Ik heb vandaag nog twee en een half uur met Romanov gesproken. Hij herhaalde enkele malen dat ik nu dan misschien
61 jaar was, maar moest nadenken over wanneer ik 71 of zelfs
81 zou zijn. Hij adviseerde om die reden alles op alles te zetten
dat Apple zou slagen. „If your American friends think they can
make here a 100 million dollars deal by coming twice two days
to Moscow, then they are dreaming and not serious. You
should tell them that you must be at regular intervals in
Moscow and I am ready to assist you wherever I can.” Hij zei
dit met nadruk en veel persoonlijke sympathie.
Over de algemene toestand zei hij: „We have had 25 years of
bla-bla-bla Soviet Government. Bla-bla-bla is easy. Thinking is
already more difficult and doing is even twice as difficult.”
Toen ik zei het absoluut belachelijk te vinden dat Moskou al
die beroemdheden uit Hollywood binnenvloog voor een Forum voor wereldvrede, antwoordde hij: „Okay, Willem, tell
me you have a better idea how to stop the arms race? We have
literally tried everything, even stopping unilaterally the nuclear
testing. What are we up against? The people we invited are
mostly connected with influencing public opinion. In the
mean time, they turn out in Hollywood these Rambo movies
that we intend to occupy the United States. This is all bloody
rubbish, but it creates in the US a Rambo mentality.”
Romanov vertelde dat Dirk Keijer uit Hilversum (Investronic)
een staf van vijf mensen heeft in Moskou. Hiervoor huurt hij
vier kamers op twee verdiepingen van het Intourist Hotel.
Daarnaast beschikt hij over een permanente flat in het hotel
van het Hammer Centre.
Op het moment dat ik met de auto van Intourist naar het vliegveld wilde vertrekken, riep Romanov naar me en vroeg te
stoppen. Ik opende het portierraam: „If you know a way to
send our greetings to the Queen and Prince Claus, will you do
it?” Hij vertelde trouwens dat zijn voorgenomen reis naar Nederland opzettelijk was gesaboteerd vanuit de Academie van
Wetenschappen. „Those basterds are petty, jealous administra98

Moskou - Wenen
Een schok. In de International Herald Tribune staat een bericht
dat de Surinaamse regering van Pertab Radhakishun is afgetreden. Henk Herrenberg is geen minister van Buitenlandse Zaken meer. Jules Wijdenbosch is tijdelijk tot premier benoemd.
14 februari 1987

Luchthaven Zürich
Theo en zijn vrouw kwamen gisteren uit Neuheim om me op
te halen. Theo had op 9 februari Hendrik in Kaapstad gebeld
voor zijn verjaardag op 10 februari. Hij had gezegd mijn bezoek aan hem erg plezierig gevonden te hebben. Op Schiphol
had een douanebeambte deze week gezegd: „U bent de broer
van de schrijver, loop maar door.”
Theo hielp met zijn computer een brief voor John Sculley van
Apple te maken voor verzending naar Californië.102 Ik stuurde
meteen mijn onkostendeclaratie mee. Hij gebruikt nu een
tweede IBM computer en is er voortdurend mee bezig. De bekende computerverslaving. Theo en zijn vrouw waren in een
uitstekende stemming.
John B. Oakes schrijft in de International Herald Tribune dat de
politiek van de regering Reagan de Sandinisten alleen maar
sterker heeft gemaakt en meer in de armen van het Sovjetblok
heeft gedreven.103 Een herhaling dus van wat in Cuba is gebeurd. Ze leren het ook nooit. Americas Watch gaf een rapport
uit dat stelde: „The Reagan-Shultz policy in Latin America is
not merely counterproductive: it is also self-destructive.”
De eerste Telegraaf die ik in handen krijg, gedateerd 13 februari
1987, heeft weer een alarmerende kop van de befaamde Arnold Burlage.

102 Zie bijlage 18.
103 International Herald Tribune, 14 februari 1987.

99

Moskou

tors, who sabotage everything,” zei hij. Ik kan ervan meepraten.
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Het Surinaamse kabinet zou hebben gedreigd af te treden als
Henk Herrenberg niet zou worden afgezet vanwege diens antiNederlandse beleid. Volgens Burlage heeft het leger toegegeven, maar op voorwaarde dat premier Radhakishun ook zou
verdwijnen. Verder meldde Burlage dat men zich in FransGuyana niet alleen zorgen maakt over de inmiddels 8.000 Surinaamse vluchtelingen in dat land, maar ook over de Libiërs die
aan de zijde van Desi Bouterse zouden vechten. Zij zouden
een bedreiging vormen voor de raketbasis in Kourou en het
Ariane ruimtevaartprogramma. Waar halen ze de onzin vandaan?
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15 februari 1987

Amerbos
Heerlijk om thuis te zijn. Ik ben allereerst, ondanks een motregentje, de polders in gegaan.
Ik belde Hendrik in Kaapstad. Mijn gesprek met SABC over
Zuid-Afrika was uitgezonden. Zijn telefoon had roodgloeiend
gestaan. „People who had not been talking to me for years
phoned. You also made a tremendous hit with the ladies.”
„That is the wrong group,” zei ik.
„I know, I know,” antwoordde mijn broer. Iemand had hem
zelfs een video gebracht van mijn interview. „She never smiles,
the interviewer, but you made her smile.” Het is dus goed gevallen en voor hem ben ik blij.
Professor Lipschits in Groningen vindt mijn dagboeken maar
niets. Hij zegt zelfs het door mij geschetste tijdsbeeld niet te
herkennen. „Ik vond (en vind) het werk als historische bron
niet belangwekkend genoeg om voor een subsidie in aanmerking te komen.” 104 Gelukkig zegt professor Herman von der
Dunk in Bilthoven iets heel anders.
Wout Woltz schrijft een voor mij onbegrijpelijk naïeve zin. „Als
Nederland Brunswijk echt zou steunen, dan zou de situatie er
nu al anders hebben uitgezien.” 105 Wat denkt Woltz, dat Nederland clandestien mariniers zou kunnen sturen zoals kolonel
Khadaffi immers Libiërs inzet? Zonder steun vanuit Nederland,
langs welke subversieve kanalen dan ook – dat hebben we gezien met Klaas de Jonge – zou er geen Brunswijk te velde zijn.
Eduard kwam naar Amerbos. De truc had gewerkt. Vorige reis
had ik een zilveren cadeautje voor hem uit Zuid-Afrika geweigerd uit te pakken en de douane stopte het in een kluis, opdat
ik het weer op kon halen wanneer ik het land verliet, wat ik op
weg naar Moskou heb gedaan. Gisteren zeilde ik zonder omkijken door de douane dus is het pakje er ongeschonden doorheen gekomen, zoals ik wilde.
Ik belde Henk Herrenberg, die opgewekt klonk. Hij is nog op
het ministerie en het was prima als ik volgend weekend kwam.
104 Zie bijlage 19.
105 Zie bijlage 20.
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Ik schreef Volodja Molchanov een brief waarin ik nog eens
duidelijk heb gezegd hoe ik heb ervaren dat ze me allemaal in
de steek lieten om vooral de voordelen die Lurvink bood niet
mis te lopen. Ik maakte duidelijk me verraden en verkwanseld
te voelen.
A mad system as the Soviet system, can be unwinded and
loostened up, reordered and reorganised, surely, but behaviorist tactics and the psychology van het haalbare moet
constant in de gaten worden gehouden. Haalbaar in de zin
van begrijpelijk in binnen- en buitenland. Wanneer je Andrei Sacharov jarenlang van verraad beschuldigt en dan van
de ene op de andere dag op een Internationaal Forum in Moscow laat spreken, is dit begrijpelijk voor Gorbatsjov, Arbatov en Velikhov maar de massa kan het niet volgen in jullie land. It is Robin Hood politics. Een soort impromptu
public relations, one expects from a disorderly society
like in Washington, not from Moscow. Er zitten dan ook
dichtbij Gorbatsjov „some disorderly people, and some of
them I know rather well”.

Ik schreef dat me de atmosfeer in Moskou had doen denken
aan Dolle Dinsdag in 1944 in Nederland toen men dacht dat
we van de nazi’s bevrijd zouden worden en het noordelijk deel
van het land toch in Duitse handen bleef.
Frans Kellendonk schreef een ellenlang kletsverhaal in NRC
Handelsblad over de Amerikaanse dichter Wallace Stevens. Wie
is daar in godsnaam in geïnteresseerd? Ik schreef Frans een
briefje dat ik me afvroeg voor wie hij dergelijke artikelen
schreef. „Zeker niet voor de conciërge van het kantoor van
Ernst van Eeghen en diens vrouw, bij wie ik gisteren boerenkool ben gaan eten.” Pier en Bep Bruning vonden de sfeer op
dit kantoor buitensporig hypocriet. „Je leert bij Van Eeghen
liegen, niet blozen,” zei Bep. Ernst had ook genereuze momenten, bijvoorbeeld toen hij hun keuken liet renoveren opdat zij haar rug minder zou belasten.
Henk Herrenberg belde uit Paramaribo dat hij wel enthousiast
had gezegd dat ik naar Suriname moest komen, maar „ik heb
nu niet meer de bevoegdheid om je reis te regelen. Bel het kabinet van de bevelhebber en regel het daar.” Ik zal dus contact
opnemen met manusje-van-alles Henk Venoks. Er moet iets
worden gedaan aan die duizenden vluchtelingen in Frans-Guyana, die op de loop zijn gegaan als gevolg van de psychologi102
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Chris Plumley uit Londen wil samenwerken om een film over
de moord op JFK te maken en toonde een promotieverslagje dat
aardig in elkaar zat.
De Soet, plaatsvervangend president-directeur van de KLM, bedankte Wim Hazeu schriftelijk voor Zaken doen. Hij heeft het
kennelijk niet gelezen, of hij is weer zo’n crook in de categorie
Orlandini, want dan zou hij nu aangeboden hebben mij te
compenseren voor mijn diensten aan de KLM. Maar: noblesse
oblige. Liever zo arm als een kerkrat dan mijn principes overboord.
Baarn
Ik ben samen met Wim Hazeu door de bewerkte tekst van het
derde deel van de Memoires gegaan en ben met de meeste coupures door Aize de Visser voorgesteld, akkoord gegaan hoewel
ze me dikwijls aan het hart gingen. Echt begrijpen wat ik heb
gedaan en waar ik mee bezig ben doen ze niet. Zelfs Wim en
Aize niet. Hazeu wil een schriftelijke garantie van 10.000 gulden hebben voor hij deel drie uitgeeft. Waar haal ik dat geld
vandaan? „Ik wil er zelf ook best wat insteken,” zei hij, „en
winst op Toon Hermans op jou overboeken. Het beste zou
zijn een stichting in het leven te roepen en privédonaties binnen te halen.” Lex Poslavsky had hem onder meer gezegd dat
hij „onze vriendschap hoog schatte en om die reden wilde hij
niets zeggen dat die vriendschap zou kunnen schaden.” Ik
vond dit een onprettige mededeling, want hij deed of hij meer
wist dan ik.
Omdat hij geen auto ter beschikking had, gingen we een uitsmijter eten in het oude stationnetje van Baarn, waar ik jarenlang vanuit het Baarns Lyceum het boemeltje nam naar Den
Dolder en De Horst in Bosch en Duin. Hij kondigde aan mij
een geheim te moeten vertellen. Beatrix had verboden de memoires van prins Bernhard, geschreven door Robert Ammerlaan, te publiceren. Ammerlaan had er acht jaar aan gewerkt.
Het copyright lag bij het Huis van Oranje. Wim benadrukte
dat prins Bernhard zelf de enige kopie in handen had, wat natuurlijk gelogen is. Als compensatie kreeg Ammerlaan een baan
als perschef van commissaris van de koningin Dries Van Agt, en
werd daar absurd hoog voor betaald. Maar daar was nu een einde aan gekomen omdat Van Agt naar Tokio was overgeplaatst.
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sche oorlogvoering door het Junglecommando en hen die
Brunswijk door dik en dun steunen.
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Ook niet voor niets natuurlijk. Niemand was erin geslaagd de
koningin van mening te doen veranderen. Zij had zelfs het traditionele defilé op paleis Soestdijk afgeschoten onder het motto: je kunt twee oude mensen niet urenlang op een balkon laten staan.
Hij vertelde ook ander sensationeel materiaal over de Oranjes
in bezit te hebben gekregen, namelijk de documenten van ene
baron Sixma van Heemstra, over de regeringsperiode van koningin Wilhelmina – gebaseerd op de notities van zijn moeder
de hofdame Johanna Schimmelpenninck en van zijn vader. Zij
was vooral close met Juliana in de tijd dat prins Bernhard op het
toneel verscheen in Grindelwald, Zwitserland. Hij noemde het
materiaal „hot stuff”. Koning Willem III had op Willem II geschoten en deze laatste was aan zijn verwondingen overleden.
Koning Willem II had paleis Het Loo als een bordeel gebruikt.
Van Heemstra nam met zijn boek wraak op het feit dat koningin Wilhelmina zijn vader, die particulier secretaris van haar
was, niet mee naar Londen wilde hebben.
Ik stelde Wim Hazeu voor dat we een poging zouden ondernemen om de memoires van Bernhard er toch door te drukken, dus via de publiciteit. De beste strategie zal zijn om eerst
met Hans Teengs Gerritsen te spreken. Dat is een uitstekend
voorbereidend kanaal. Maar misschien zijn nog drastischer
maatregelen nodig. André Spoor zou er een hoofdartikel in Elseviers aan kunnen wijden, maar na het verraad van Spoor in het
Lurvink-experiment kan hij zakken. „Willem, als je me verraadt als bron is onze verhouding voorgoed beëindigd,” aldus
Hazeu, die voor het eerst sinds ik hem ken een grote zwarte
sombrero droeg. Ik bezin me hoe dit aan te pakken.
Time publiceert negen schitterende pagina’s in kleur van dieren in Afrika. Over vijftig jaar zijn ze alleen nog achter prikkeldraad te zien, in het gunstigste geval. Koningstijgers in gevangenkamplazaretten. Lance Morrow schreef er een prachtige
tekst bij. „If the wild animals of Africa vanish from the face of
the earth, what exactly, will have been lost,” vraagt Morrow.
„The Africa of the animals is a sort of dream kingdom. Carl
Jung travelled to East Africa in 1925 and wrote of ‘a most intense sentiment of returning to the land of my youth. Africa has
the stillness of the eternal beginning’.” Dat beleefden Peter en
ik onlangs in Krugerpark. Die stilte moet zestig jaar geleden
helemaal divine zijn geweest. Er staat zoveel moois in Morrows
overpeinzingen. „Among the wild animals, individual life has
no claims. What matters is something collective, the species,
the tribe, the march of the genes: the drive of life, and its
104
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dreamlike indifference to the details of individual death. The
Great Chain of Eating. Nature at this level is bloody and sloppy, faintly horrifying and very beautiful. Life and death coexist
with a unique ecological compactness. Nothing is wasted. First
the lion dines, then the hyena, and then the vulture, then the
lesser specialists, insects and the like, until the carcass is picked
utterly clean, and what is left, bones and horns, subside into the
grass.” 106
Ronald Gase kwam langs, rechtstreeks van een bezoek aan de
weduwe van staatssecretaris Pieter Bot, die zich intens met de
kwestie Nieuw-Guinea heeft beziggehouden. Zij had hem enkele klappers uit het archief van haar man meegegeven. Nog
nooit had een journalist haar om dit materiaal gevraagd. Ik
moet zeggen: „mijn leerling” is uitstekend bezig. Maar dit wist
ik al toen ik hem als jonge student voor het eerst ontmoette.
Alleen John Jansen van Galen was een keer bij de heer Bot geweest toen hij nog leefde. Ik had een maaltijd geprepareerd en
vond dat hij eerst moest eten. Hij at als een razende, zo benieuwd was hij naar het materiaal in de klappers. Ik moet toegeven dat Ronald uniek materiaal in handen kreeg, inbegrepen
topgeheime memo’s van premier Jan de Quay en brieven,
waaronder „zeer geheim” van ambassadeur Herman van Roijen. Er was bijvoorbeeld een briefje bij aan Bot van 28 april
1961 waarin de ambassadeur Bot liet weten dat het onmogelijk
was geweest contact op te nemen op 25 april 1961 „because I
was all day buzy with prince Bernhard.” Dat was dus op het
moment dat ook president Sukarno in Washington was voor
zijn eerste bezoek aan JFK, tijdens welke visite hij ook in het
strikte geheim prins Bernhard ontmoette. Ze zijn er toen prima
in geslaagd dit allemaal voor me te verbergen, want Emile van
Konijnenburg en Koos Scholtens van de groep Rijkens, met
wie ik samen was, moeten er ook van geweten hebben als amices van Bernhard. Interessant.
De Journalist, een van de slechts geïnformeerde nieuwsorganen
in dit land, wijdde weer eens de nodige pagina’s aan de situatie
in Suriname en plaatste „trots” Robin Hood Ronnie Brunswijk op de omslag.107 Ze leren het nooit.
Volgens Carel Enkelaar is Gerd Ruge nu ook weg bij Lurvink
en Den Alerdinck.
Wim Wertheim zal ambassadeur Buwalda in Moskou schrijven
over Surjono. Daarna spraken we over Zuid-Afrika. Hij vergeleek Nelson Mandela zonder meer met Sukarno, waar ik het
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scherp mee oneens was. Bung Karno heeft nooit gezegd toen
hij terechtstond dat hij een communistische revolutie voor Indonesië wilde, zoals Mandela dit in Zuid-Afrika als oplossing
ziet. In Sukarno’s PNI zaten geen PKI’ers, zoals in het ANC, dat
in het bestuur zelfs topzwaar met communisten is geworden.
Wertheim vond dat P.W. Botha taal uitsloeg die hem herinnerde aan de woorden van gouverneur-generaal De Jonge in Indië. Gatsha Buthelezi vergeleek hij met de Sultan van Pontianak en Anak Agung Gde Agung, dus die Indonesiërs die een
nauwe betrekking met Nederland waren blijven voorstaan. Ik
ben er niet van overtuigd dat die vergelijking aangaande Buthelezi juist is. Vervolgens bereikte ons gesprek een climax. Ik
benadrukte dat het waanzin was om klakkeloos Indië met
Zuid-Afrika te vergelijken, omdat de afgelopen 300 jaar de positie van blanken in Zuid-Afrika niets te maken had met het
geringe aantal Nederlanders in het oude Indië (44.000 in
1957). „Wat weet jij eigenlijk van Zuid-Afrika,” vroeg ik hem.
„Ik heb er veel over gelezen.”
„Ja, ik ook, maar iedereen liegt en praat elkaar na over wat er
zich werkelijk afspeelt. Ik was zelf slachtoffer van de antipropaganda.”
„Heb je bijvoorbeeld met de vrouw van Mandela, Winnie gesproken,” vroeg Wertheim.
„Nee.”
„Zie je wel, je hebt je laten inpakken door de regering. Heb je
met mensen van het United Democratic Front gesproken?”
„Wat die te zeggen hebben, staat dagelijks in alle kranten.”
Tenslotte spraken we nog over Nicaragua en Wertheim vergeleek de Contra’s van Ronald Reagan met het leger van ZuidAfrika. De professor scheert alle bevrijdingsbewegingen over
één kam en „dus” is Zuid-Afrika in 1987 als Indonesië in
1945-1949. Zo is het dus niet.
Sietse Bosgra van het Komitee Zuidelijk Afrika krijgt zes kolommen op de opiniepagina van NRC Handelsblad om ANC-propaganda te ventileren. Het wemelt van de projecties en Hineininterpretaties, maar dat mag hem de pret niet drukken. Bosgra
beklaagt zich over „een groot gebrek aan kennis over aspiraties
van zwarte werknemers in Zuid-Afrika” en komt vervolgens
met een je-kunt-op-je-vingers-natellen artikel wat die aspiraties zijn.
Michail Gorbatsjov heeft zich beklaagd over het gedrag van de
regering Reagan bij de wapenonderhandelingen in Genève,
waarbij werd aangekondigd dat Washington het ABM-verdrag
opzegt. Hij deed dit in een toespraak tot 900 genodigde gasten
106

18 februari 1987

Marie Annet van Grunsven en Wim Noordegraaf spraken
voor Vrij Nederland met Desi Bouterse: DIE KRANTEN VAN JULLIE: IK VIND HET JAMMER DAT DE PERSVRIJHEID ZO GEBRUIKT
108
WORDT.
De man heeft volkomen gelijk. Ik laat er hier iets
van zien met de koppen in De Telegraaf, maar het is eigenlijk
nog veel erger. Het gesprek is een kalm en redelijk verhaal geworden, zoals ik hem ken.
„Ik kies ervoor om daadwerkelijk te werken aan een stuk nationale bevrijding en werkelijke onafhankelijkheid in plaats van
een papieren onafhankelijkheid met veel zeggenschap van buiten. Zolang iedereen weet dat hier een regime is met zulke
doelstellingen, zullen ze blijven vechten tot er weer een regering in het zadel zit die buigt en ja-knikt.” 109 Heel redelijk vervolgt Bouterse met voorzichtig te zeggen dat Den Haag op zijn
minst van goede wil zou kunnen getuigen, door Nederlanders
die openlijk aangeven zijn regime omver te willen werpen, beperkingen op te leggen. Zeker indien Nederland invulling wil
geven aan het begrip „bevriende natie”. Bouterse zegt niet dat
De Telegraaf liegt als Burlage komt met een kop HONDERD DODEN OP ZANDERIJ maar hij voert aan: „De meest wilde dingen
worden in jullie kranten geschreven. Ik vind het jammer dat
uw persvrijheid zo gebruikt wordt. Maar dat politici, waar je
toch van mag aannemen dat zij hun verantwoordelijkheden
kennen, zulke wilde berichten aangrijpen om de meest rare
vragen te stellen en de meest wilde uitspraken te doen, dat vind
ik wel een beetje minder prettige zaak.” Eigenlijk is het om je
dood te schamen dat een leider van een ander land zich geroepen voelt, en terecht, zulke uitspraken te moeten doen over
het zooitje in Den
Haag. NRC Handelsblad doet er vanavond ook weer
vrolijk verder aan
mee op de voorpagina.
108 Vrij Nederland, 21 februari 1987.
109 De latere regering Venetiaan.
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in Moskou. Buitenlandse Zaken in Den Haag reageerde laconiek. Ze worden er op het departement van Hans van den
Broek niet warm of koud van wat Gorbatsjov heeft te vertellen. Het schetst een verontrustend beeld dat de „apenrots”
vooral haar eigen importantie in de wereld schijnt te hebben.
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Volgens de krant riepen de betogers in Paramaribo: „Zeven jaren niets gedaan, Bouterse, tijd om nu weg te gaan.”
Ik had een ontmoeting met ambassadeur Frank Quint en Isak
Heath op de Zuid-Afrikaanse ambassade. Ik vroeg om hun
steun in Pretoria, omdat ik tot dusverre 16.000 gulden eigen
geld aan Zuid-Afrika had uitgegeven en het Afrika Instituut
mij slecht 180 rand per dag had geboden als ik daar medewerker zou worden. Ik sprak met Heath nog na, die vertelde bezorgd te zijn geweest dat ik niet voor een tweede maal een visum zou kunnen krijgen, maar het was toch in orde gekomen
en ik kon vertrekken wanneer ik wilde.110
19 februari 1987
Bouterse wordt op zijn wenken bediend. Burlage bericht hoe
de Raad voor de Bevrijding van Suriname – wie is aan het bevrijden, Chin A Sen of Bouterse? – een ode heeft gebracht aan
de bevolking van Suriname „voor de moed die met openlijke
demonstraties is getoond”.
Bomensnoeiers, ik haat ze. Je hoort de bomen huilen en kreunen van de pijn. Die mannen schijnen het maltraiteren van
groen als een genot te ervaren en zoemen er met hun gigantische zagen op los.
Ik schreef Hans Teengs Gerritsen onder meer: „Ik ben het
honderd procent oneens met de attitude van het verzet waar u
deel van uitmaakt, om die twee van Breda nu niet los te laten.
Ik begrijp niet hoe men de verantwoording op zich durft te nemen dit te doen. De collectieve verstandverbijstering van de
naziperiode behoeft men niet veertig jaar nadien nog te wreken. Wat wil het verzet bewijzen? Zoals het barbaarse stalinisme nog altijd Rudolf Hess vast houdt.”
Ik schreef Herman von der Dunk of hij eens naar mijn Memoires wil kijken, en heb ze aan hem toegestuurd.
Ronald Gase belde dat hij in het Bot-archief een brief uit 1961
vond van Luns aan de ministerraad waarin staat: „Van Oltmans
is bekend dat hij een agent is van Sukarno.” Zelfs Ronald
vroeg of ik door Sukarno was betaald. Geen cent dus. Nooit.
Er zat ook een brief tussen van Ernst van Eeghen aan partijgenoot De Pous (CHU) dat de groep Rijkens een stel onbelangrijke amateurs waren. Ik heb die brief gezien en vluchtig doorgelezen, typisch Van Eeghen.

110 Ik wist toen nog niet dat Den Haag wilde dat Zuid-Afrika mij geen visum zou verstrekken.
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Arnold Burlage gaat door.

Een gigantische kop voor een bericht dat een veertienjarige
scholier na een klap met een geweer van een der militairen tijdens de demonstraties – volgens onbevestigde berichten schrijft
Burlage ook nog – aan zijn verwondingen zou zijn overleden.111
De BBC meldde vanmorgen dat de VS en Engeland een VN-veto
zullen gebruiken tegen een verdere blokkade van Zuid-Afrika,
waar ik ook volledig tegen ben.
Prachtige pagina van Frans Suasso over Poesjkin. De dichter
had in 1836 voor duizenden roebels aan schulden. Schuldeisers
stonden op de stoep. Geen inkomsten. Hij leende geld bij
woekeraars en beleende alles wat los en vast zat bij pandjesbazen. Eine alte geschichte…
In 1823 was baron Van Heeckeren van Enghuizen gezant in
Sint Petersburg. Sommigen dachten dat hij een bastaardzoon
van koning Willem I was. Hij was 45 jaar en vrijgezel, maar
liep tegen een 21-jarige Fransman aan, Georges d’Anthès. De
jongeman trok bij de gezant in en werd spoedig als kornet aangenomen in het regiment van Harer Majesteits Chevaliers Gardes. In Nederland werd de liefdesaffaire (wat was het anders)
geformaliseerd en werd Georges tot aangenomen zoon van de
baron verklaard. Later raakte d’Anthès verwikkeld met de
vrouw van Poesjkin en de dichter daagde de Fransman uit tot
een duel. Baron van Heeckeren wist de zaak echter te sussen.
Zelfs de tsaar bemoeide zich ermee en ontbood Poesjkin om er
bij hem op aan te dringen geen rare dingen te doen. Een romantisch verhaal, om te verfilmen.112
Maartje van Weegen laat de heer Van Wijngaarde op het NOS
Journaal zeggen – voor de zoveelste maal – dat het einde van
Desi Bouterse nu nabij is. Ook Frans Weisglas deed zijn gebruikelijke duit in het zakje. Ik geloof er allemaal niets van.
Maartje weet echt van toeten noch blazen, daarom zit zij waar
ze zit.
111 De Telegraaf, 20 februari 1987.
112 NRC Handelsblad, 6 februari 1987.
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Handelsblad meldt dat Michail Gorbatsjov al gezinspeeld
zou hebben op aftreden. Dat is wel erg gauw als je pas bent begonnen. Hij heeft dit tegen journalisten gezegd toen hij zich
beklaagde dat de hervormingen die hij wil doorvoeren voortdurend worden gesaboteerd. Gorbatsjov wil bijvoorbeeld meer
dan één kandidaat bij verkiezingen, ter bevordering van het
democratische denken in de Sovjet Unie. Sovjetburgers zouden moeten leren zich open te uiten en tegenstrijdige meningen onder elkaar te kunnen verdragen. Wat ik ervan weet is dat
de Sovjet Unie nog in geen jaren aan „nieuw denken” toe, al is
het waar dat er misschien eens een begin aan moet worden gemaakt. Hoe zal dit aflopen?
Joop Daalmeijer interviewde Ruud Lubbers op televisie over
Suriname. Ze weten er allebei geen ene moer van. Ze weten
wat erover Suriname in de media wordt gezwamd, maar niet
hoe het is.

NRC

21 februari 1987

De voormalige consul-generaal van Koeweit, Mahmoud Rabbani schijnt OGEM vele miljoenen te hebben ontfutseld.113 Ik
heb altijd geweten dat hij een gepatenteerde schurk was.
Er is een gigantische heisa ontstaan over een uitlating van kardinaal Simonis van Utrecht. Hij heeft op de radio in een uitzending van het Humanistische Verbond blijkbaar gezegd dat
homoseksualiteit „een afwijking” was. Wat is het anders? Maar
hij zei ook dat de homocultuur een bedreiging voor de samenleving zou kunnen zijn. Dat lijkt me klinkklare nonsens. Het
COC heeft onder andere een kort geding tegen de kardinaal gelanceerd. Maar de president van de Utrechtse rechtbank C.L.
baron van Harinxma thoe Slooten heeft bepaald dat Simonis
mag babbelen wat hij wil. Terecht.
Volksschrijver Gerard Reve in gesprek met Paul Witteman in
VARA’s Achter het Nieuws heeft gezegd dat Simonis „niet geheel
bij zijn verstand is,” met de implicatie dat Reve dit wel zou zijn.
22 februari 1987

Weldadige rust. Mijn werkkamer op orde gebracht. Gele lentetakken op mijn bureau en tulpen op de ronde met leer bekleedde tafel. Ik draai een plaat van Gabriel Fauré.
De Volkskrant meldt dat de VS met hun bombardementen op
Libië daarbij op kolonel Khadaffi zelf mikten. Amerika wilde
hem dus doden. Dit heeft Seymour Hersh van The New York
113 De Volkskrant, 21 februari 1987.
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115 Zie bijlage 21.
116 Brief van 19 februari 1987.
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Times in de archieven van Washington uit 1985 ontdekt. Er
zou zelfs aan zijn gedacht een grootscheepse militaire aanval en
invasie op Libië te organiseren. Maar Egypte wilde niet meewerken en schijnt die ramp te hebben kunnen voorkomen.
Wat Amerika zich denkt ongestraft te kunnen permitteren in
deze wereld is eigenlijk onvoorstelbaar.
Kardinaal Simonis mag wel eens zijn eigen straatje schoonvegen. Newsweek wijdt vier pagina’s aan homo’s onder de geestelijkheid.114 Het blad meldt dat twintig procent van de 57.000
rooms-katholieke priesters in de VS homo zijn. De Jezuïet
Robert Carter zegt: „For a gay priest private psycho-therapy
practice is one of the few ways to earn a living.” Het Amerikaanse blad schrijft dat uitgerekend een onderzoek bij 375
priesters in het bisdom Utrecht van kardinaal Simonis heeft uitgewezen dat 84 procent van deze priesters zei een positieve
kijk op homoseksualiteit te hebben. Niet minder dan 28 procent van hen gaf toe zelf homo te zijn.
Wim Hazeu wil weer vijftien regels over Jawaharlal Nehru geschrapt zien. Wat te doen? Hij begrijpt nog altijd niet wat ik
schrijf. Ze halen de taalfouten eruit, waar het inderdaad van
wemelt, want ik let er niet op. It is the information that counts.
Ik kwam mijn vriend sergeant Martin Portier in mijn dagboeken tegen en besloot hem daarom op te bellen. Hij zei een
blauwe trui van mij te dragen, die ik hem jaren geleden gaf. Hij
wees er ook op dat zijn tweede zoon, Marcel, naar mij heette
en veel op me leek. Maar hij ging verder en zei te hopen dat ik
het schilderij van het gezicht op de sawah’s op Java van de
schilder Dake, dat ik op mijn 40ste verjaardag van mijn vader
kreeg, in mijn testament aan hen zou laten. Op die manier vergaat me de lust hem eigenlijk nog te bellen.
Hans Teengs Gerritsen gaat met vakantie naar Isola, maar we
spreken elkaar na 6 maart.115
Hans van Ketwich schreef uit Kaapstad. „Je gesprek met Netwerk kwam voor een tijdsduur van een minuut of tien op 13 februari goed over. Het was heel goed om na lange tijd weer
eens een Nederlander hier op de televisie te krijgen, een Nederlander die zich duidelijk vermanend tegen de Nederlandse
regering opstelt. Dat heb je dan toch bereikt. Als eerste optreden geslaagd. Slechts de opmerking dat naar mijn mening begeleidende handgebaren wat matiger zouden dienen te worden
toegepast.” 116
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23 februari 1987

Ik zou zonder dagelijks The New York Times te krijgen, nauwelijks meer kunnen functioneren zoals ik doe. Letty Cottin Pogrebin schreef het boek Among Friends.117 Zeventig procent van
de Amerikanen is niet op zijn gemak over vriendschappen. De
schrijfster wijdt dit allereerst aan „unrealistic expectations”.
Haar definitie voor Soul Mates: „With whom we are able to engage in self-disclosure, revealing aspects of our inner selves, our
feelings and weaknesses.” Verder zegt ze: „When you cross the
line physically the intensity is greater: but the price you pay is
that of exclusivity and suspicion. Friends are harder to make
than lovers.” En dat lijkt me in de roos.118
Justitie heeft een inval gedaan bij Florrie Rost van Tonningen
in Velp, terwijl zij afwezig was. Dit op aanwijzing van nota
bene een Joodse organisatie dat ze iets onwettigs zou hebben
gedaan. Het is niet voor te stellen dat dit gewoon gebeurt. Niemand zal haar helpen, want ze blijft 40 jaar na de oorlog hoogst
onpopulair.119
Time zette Gorbatsjov op de omslag met als uitgangspunt de
900 gasten die arriveerden toen ik vertrok uit Moskou.120 „He
is waging an almost desperate struggle to shake Soviet society
out of an apathetic torpor and to modernize its creaky economy through a sweeping restructure plan,” wat waar is. Maar
wat Time ook stelt, en waar ik het ook volkomen mee eens
ben, is: „How far can Gorbachev push his reformist campaign
without incurring the opposition of party conservatives or unleashing democratic forces that could ultimately destabilize Soviet society?” Die destabilisatie is er eigenlijk al. Trouwens,
waar haal je „democraten” vandaan na zeventig jaar marxismeleninisme?
Opmerkelijk is wat de Franse minister voor Mensenrechten,
Claude Malhuret erover zei. Hij noemde Gorbatsjovs conferentie een circus. „I am indignant about this big-production
film,” riep hij woedend, „with Gorbachev as the Tarzan of human rights and all others, like Paul Newman, Gregory Peck,
Yoko Ono, Graham Greene and many others appeared in it, all
of them in costumes and dressed by Pierre Cardin,” die trouwens zelf ook aanwezig was. Ik wist het wel. Ik wilde er niet
zijn. Het plan was waanzin.
117 Letty Cottin Pogrebin, Among Friends: Who We Like, Why We Like Them and What
We Do With Them. McGraw Hill, New York, 1987.
118 The New York Times, 29 december 1986.
119 De Volkskrant, 23 februari 1987. De klacht was van Stiba, Stichting bestrijding antisemitisme.
120 Time, 2 maart 1987.
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Ik bracht een buitengewoon gezellig bezoek aan Maarten
Schneider, eens mijn Nederlandse leraar op het Baarns Lyceum. Hij opende de deur en was ouder geworden, maar erg
herkenbaar.
Hij had mijn dagboeken ingekeken en als eerste raad gaf hij aan
dat ik de komende delen moest nalopen op wat ik in te scherpe
bewoordingen had gezegd. Ik dacht: ja, ja, de oud-directeur
van de RVD, His Majesty’s Voice, maar erger ook hoogleraar
perswetenschappen. Hij dacht verder dat er geen fondsen zouden bijspringen met de publicatie van het hele dagboek, want
mijn Memoires zijn geen wetenschappelijke studie. Een beroep
op het Prins Bernhard Fonds zou jammer van de postzegel zijn.
Hij adviseerde bevriende relaties, misschien de ACF waar mijn
familie een lange geschiedenis mee heeft gehad, om sponsoring
van mijn dagboeken te vragen. Een dergelijke sponsoring zou
ook bij de boekhandel beter overkomen. Dit onderwerp liep
dus met deze voormalige overheidsdienaar dood.
Ik vertelde hem over de memoires van prins Bernhard en mijn
voornemen de publiciteit via Spoor te spelen. Hij raadde dit
sterk af, wat me verbaasde. „Spoor is iemand die je niets zal laten merken en intussen denkt hij wat een rotjongen is dit
toch.” Hij zei dat Wout Woltz een betere route zou zijn.
Toen ik op Amerbos terugkeerde was Ed er al. Zijn auto stond
voor het huis. Hij zag er lekker uit in jeans en een groene coltrui. We hadden een heerlijke middag, maar (nog) geen seks.
Zou hij toch van me houden? Mijn affectie voor hem is nog altijd heel diep en hij weet het.
Ik kreeg een briefkaart van Wim Klinkenberg op avontuur in
China.
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24 februari 1987

Met zekerheid voorspelde Eduard: „Je gaat de komende drie
jaar nog niet hier weg.” 121
Cecile van Lennep had een brief van haar hartsvriendin uit
Zuid-Afrika ontvangen. Die schreef haar dat mijn televisie-interview daar een goede pers had gekregen. Ik antwoordde: „U
bent mede-architecte van dit resultaat. U hebt me gestimuleerd
te gaan.”
Ik ontmoette Henk Hofland in Keijzer. Er komt stap voor stap
een sprankje vertrouwen terug in onze relatie. Ik zal verder
niet uitwijden over Mimi Hofland en zijn relatieproblemen
met haar, maar hij zei bijvoorbeeld wel: „Besef je dat ik iedere
maand 4.500 gulden moet verdienen (aan vaste lasten) voor ik
een rolletje drop kan kopen?”
Ik legde hem de primeur over de memoires van prins Bernhard
uit. Hij achtte het onmiddellijk first class news. Ik zei voor deze
primeur de afspraak te willen maken met NRC Handelsblad, dat
Max Pam een interview met mij zou schrijven voor die krant.
Hij stond op en probeerde Woltz meteen te telefoneren.
Ik ontving een invitatie voor de viering van zeven jaar Surinaamse Revolutie. Ik belde met Ludwich van Mulier en het
was akkoord dat ik ook wat zal zeggen die middag.
Henk Hofland vroeg me bij de lunch of ik een foto van juffrouw Elly van Het Parool, zijn huidige vriendin wilde zien. Ik
antwoordde: „Nee, ik ben een Mimi Hofland-fan.” 122 Mimi
had trouwens zelf tegen Henk gezegd dat tijdens haar verblijf in
New York laatst, de uitjes met mij haar leukste dagen waren
geweest.
Ik heb vanavond Wout Woltz gebeld over de memoires van
prins Bernhard. Ik stelde voor dat het artikel „Glasnost op
Soestdijk” zou heten. Ik had eerst nog Wim Hazeu gebeld, die
in zijn garage bezig was. Hij kende Woltz niet. „Robert Ammerlaan heeft ook al tegen mij gezegd dat de zaak vroeg of laat
zou uitlekken.” Toen ik die titel bij Hazeu noemde, wist hij
niet wat glasnost betekende.
25 februari 1987

Gisteravond bleek Wout Woltz ook niet te weten wat ik met
glasnost bedoelde. Hoe is het in godsnaam mogelijk.
Er is een onvoorstelbare rel geweest over een omstreden passage in de show van Rudi Carrell aangaande Iran en ayatollah
Khomeini. De redactie van VARA Achter het Nieuws schrapte op
121 Ik ben inderdaad pas 30 april 1990 naar Zuid-Afrika verhuisd.
122 Ik was tenslotte getuige bij het huwelijk tussen Henk en Mimi.
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het laatste moment onder druk van minister Hans van den
Broek het bewuste fragment van veertien seconden. Paul Witteman, de voor Den Haag „bruikbare journalist”, deed wat
Van den Broek wilde en liet het gedeelte waarin damesondergoed naar Khomeini wordt gegooid verwijderen. Het is ook
geen verheven materiaal of informatie, maar dat is wat Carrell
doorgaans te zeggen heeft evenmin. Van den Broek liet Witteman weten dat Nederlanders in Teheran gevaar zouden lopen
als de show volledig zou worden uitgezonden.
Henk van Gelder schreef: „Ik denk niet dat het ooit eerder is
gebeurd dat een presentator bij de aanvang van zijn programma
door een minister werd gebeld met de dringende vraag of het
alle eventuele commotie waard is om uit te zenden wat hij
heeft aangekondigd. Witteman voldeed aan het verzoek des
ministers „en heeft daarmee een precedent geschapen.” 123
Toen ik het zag en hoorde belde ik Carel Enkelaar, die eraan
herinnerde dat hij in de kwestie van de executie van de SaoediArabische prinses niet voor een dergelijke druk door de knieën
was gegaan. Van den Broek loog natuurlijk dat de ambassadeur
in Teheran hem had gezegd dat Nederlanders anders gevaar lopen in Teheran. Of de ambassadeur loog dat naar de minister.
Er kwam later trouwens een Iraanse diplomaat op televisie, die
onderstreepte dat de uitzending van dit omstreden fragment in
West-Duitsland ook geen Duitse levens in Iran in gevaar had
gebracht. Van den Broek heeft dus leugenachtig gehandeld, in
de voetsporen van zijn grote meester Luns.
Henk Hofland gaf volmondig toe dat Lurvink een proleet was.
„In New York zat hij op een gegeven ogenblik naast mij en hij
begon over jou. Ik zal maar niet herhalen wat hij zei, maar ik
antwoordde dat hij bij mij over jou aan het verkeerde adres
was.” Ik hoop dat het waar is.
In de polders zag ik vier wilde zwanen laag overvliegen, wat
me deed denken aan de Britse bommenwerpers tijdens de
voedseldroppings in 1945.
Jan Mets organiseerde een Suriname-panel ter gelegenheid van
De revolutie uitgegleden van André Haakmat, dat heden verschijnt.124 Ook John Jansen van Galen en Gerard van Westerloo van Vrij Nederland zaten in de vrij volle zaal van De Balie.
René Vaarnold en zijn assistent Guno zag ik ook ergens zitten.
Haakmat schijnt te hebben geschreven dat de Decembermoorden door de Cubanen in elkaar zouden zijn gezet. Waanzin
dus. De uitwijzing van de Cubaanse ambassadeur Osvaldo Car-
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denas heeft ervoor gezorgd dat de VS Suriname niet zijn binnengetrokken. Haakmat is verder overtuigd dat het Junglecommando van Brunswijk nooit meer zal weggaan of zal worden opgeheven en dat er dus vroeg of laat gesproken zal
moeten worden met Desi Bouterse. Inderdaad: maar een dergelijk gesprek zal alleen maar kunnen leiden tot het opheffen
van dit Robin Hood-experiment.
Vanavond sprak ik vrij langdurig met Al Eisenstat. De secretaresse weigerde mijn collect call nota bene, dus het gebeurde op
mijn kosten. Al vertelde onze recente reis met de grote baas
John Sculley te hebben besproken. „We spent already too
much time and money,” zei hij, alsof dit mijn schuld was. En er
gebeurde exact wat Eduard voorspelde: ze zouden de 10.000
dollar die uitstonden overmaken. Hij ontkende dat er een gentleman’s agreement tussen ons bestond over een consultancy fee.
Moet je nagaan. Ik heb uitdrukkelijk een honorarium voor
twee jaar bedongen, wat hij steeds terugdraaide tot één jaar. Nu
zei hij: „The next year I will not go back to Moscow.125 And if
next year I would decide to take up the Soviet plan, I will at
that time decide whether to use you again or not use your services and connections at all. That is my final decision.” Het
kon niet duidelijker. Ik ben afgeschreven, want ze hebben me
niet meer nodig. Het is een herhaling van Lurvink. De contacten zijn gelegd en Apple in Stockholm kan de zaak overnemen.
Hij was nu van mening dat we op een te hoog niveau in Moskou hadden geopereerd. „If the Soviet side speaks to you about
our company, you should tell them that you are no longer associated with us.” Kon het nog duidelijker? To hell with them.
Nu bevestigt ook de Iraanse ambassadeur in Den Haag dat Nederlandse levens in Iran geen enkel gevaar liepen, dus Hans van
den Broek heeft alles uit zijn duim gezogen.
Michel van der Plas, klasgenoot Ben Brinkel van Nijenrode,
schreef zeven pagina’s over de leugens van Winston Churchill,
en over de houding van Koning Leopold III van België tijdens
de Tweede Wereldoorlog. De zoon van de Britse verbindingsofficier bij de Belgische vorst, admiraal Roger Keyes heeft een
biografie over de Belgische koning geschreven, die een totaal
ander beeld geeft over het zogenaamde „verraad” van Leopold
tijdens de oorlog. België werd gedwongen troepen te offeren
en militair gunstige stellingen op te geven opdat de slecht voorbereide Engelsen en Franse legers zich optimaal konden terugtrekken en ontsnappen via Duinkerken. De koning werd ver125 Wat hij eigenlijk benadrukte was dat er geen jaar consultancy fee voor mij in zou
zitten, want Moskou stond stop, althans dat zei hij tegen mij.
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26 februari 1987

Arnold Burlage doet nu of hij in Paramaribo is en produceert
weer een artikel onder een gigantische kop over Suriname, nu
over executies. Bovendien zou Brunswijk een tweede front tegen Bouterse in Nickerie hebben geopend nabij Wageningen,
vele honderden kilometers verwijderd van het oostfront. Er is
waarschijnlijk weer niets van waar, maar het wordt aan de man
gebracht door het meest populaire ochtendblad in het koninkrijk. Week in week uit, jaar in jaar uit gaat dit nu zo en het
beeld dat de lezers en vervolgens de publieke opinie langzamerhand moeten hebben van Bouterse en Suriname, heeft na
alle hetzes en leugens absoluut niets meer te maken met wat er
in Suriname werkelijk gebeurt.
Het ANP heeft een interview gehad met Klaas de Jonge. Vraag
niet hoe dit kan. Het staat in de Volkskrant. Hij zegt zich als
„een onwelkome gevangene van het ministerie van Buitenlandse Zaken te voelen en de situatie is onveilig.” Ambtenaren
hebben een aantal van zijn bezittingen in beslag genomen.
Ambassadeur Carsten had hem verzekerd dat het om een routinecontrole ging. Men wilde weten of hij wapens of explosieven in bezit had. Ook hadden twee marechaussees een kast
opengebroken en spullen in beslag genomen.
Albert de Lange van Het Parool zeurde gisteren of hij met me
mee mocht naar Paramaribo en of ik dan voor een visum wilde
zorgen. Ik zei: „Je moest zo nodig naar Brunswijk, ga daar maar
heen. Je artikelen in de krant slaan werkelijk nergens op.”
Het parlement heeft uitgesproken dat het niet uitzenden van de
grap van Rudi Carell over Khomeini duidde op „een wijze
zelfbeperking” van de zijde van de media, in casu Paul Witteman. Die jongen zit voor de rest van zijn leven gebakken in
Den Haag, zoals ik voor de rest van mijn leven op de blaren
van mijn gelijk in de kwestie Nieuw-Guinea moet zitten.
27 februari 1987

Door al het gedoe hier zou je vergeten wat er in de wereld gebeurt. De bende rond Ronald Reagan is compleet.
126 Elseviers, 28 februari 1987. Het boek is geschreven door Roger Keyes jr. en heet Outrageous Fortune, The Tragedy of Leopold III of the Belgians, 1901 – 1941, David &
Charles, Londen, 1984.
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volgens door Churchill afgeschilderd als pro-Hitler, en als zondebok gebruikt voor het militaire falen van Engeland en Frankrijk dat beeld moest blijven bestaan en is alszodanig in de geschiedenisboeken terechtgekomen.126

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 14:59 Pagina 117

1987

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 14:59 Pagina 118

Michail Gorbatsjov raakt steeds meer verstrikt in de intriges in
het Kremlin. Openlijker dan ooit te voren heeft hij verwezen
naar verzet tegen zijn hervormingsplannen in de top van de
CPSU. Hij schijnt te onderkennen „that increased openness and
expanded liberties may snowball out of control,” schreef Philip
Taubman in The New York Times.127
„Democracy is not the opposite of order,” had Gorbatsjov
gezegd. „It is order of a higher degree, based not on implicit
obedience and mindless execution of instructions, but on fullfledged, active participation by all of society in its affairs.” Ik
kan me nauwelijks een politieke opvatting indenken die, zeker
niet op dit moment in de geschiedenis van de USSR, van de ene
op de andere dag uitvoerbaar zou zijn.
De bende in Washington is ook niet mis. Robert McFarlane,
de adviseur voor nationale veiligheid op het Witte Huis, moest
naar het Bethesda Naval Hospital worden overgebracht na een
poging tot zelfmoord door het innemen van 25 tot 30 valiumtabletten. McFarlane ging over tot deze daad twee uur voor hij
verantwoording voor zijn daden moest afleggen voor een onderzoekscommissie in het Congres naar het Irangateschandaal.128
Er is de nodige activiteit rond het komende verhaal over de
memoires van Bernhard. Wim Hazeu zegt dat Robert Ammerlaan onder extreme druk van de Rijksvoorlichtingsdienst
staat. Hij heeft al tegen NRC Handelsblad gezegd een aantal jaren
niet meer aan „het boek” te werken. „Dat liegt hij,” aldus
Wim, „maar dat kan nu niet anders.” En hij voegde eraan toe:
„De zaak wordt net als met de Greet Hofmansaffaire via het
college van hoofdredacteuren gespeeld.” Wim Klinkenberg
adviseerde ook met Ben van der Velden contact op te nemen.
Ben bevestigde dat hij er de klok rond aan werkte. „Er moet
nog één persoon door de mand vallen, want ze kletsen allemaal
127 The New York Times, 25 februari 1987.
128 Newsweek, 23 februari 1987.
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alleen op basis van geheimhouding.” Hij wilde nog met Wout
Sonderman bellen, de broer van de omgekomen vlieger Gerben Sonderman, een vriend van de prins. Hij belde later nog
terug om het nummer van de Chanoeka’s te krijgen, om zodoende de weduwe van de vlieger op te kunnen sporen.
Ik belde Joop Daalmeijer om hem te wijzen op wat er vanavond in NRC Handelsblad zal staan. Hij vertelde dat Maartje
van Weegen laatst als een tijger gevochten had om mij in verband met Suriname in Het Capitool te krijgen, maar Pieter de
Vink en diens kliek waren tegen. Zo gaan deze dingen in Madurodam. Hij zou naar Ben van der Velden bellen dat de informatie al in de vroege avond bij de NOS televisie moet zijn.
Ik ontmoette René de Bok van de buitenlandredactie van Elseviers. André Spoor heeft John Wories met een gouden handdruk laten gaan. „Eigenlijk,” aldus René, „heeft Sytze van der
Zee collega Wories weggepest. Sytze gaat als een tank overal
doorheen. Jouke Mulder heeft ook niets meer in te brengen.
En straks walst Van der Zee ook over Spoor zelf heen. André is
trouwens vrijwel altijd afwezig. We zien hem nooit. Spoor kan
je onder vier ogen het gevoel geven achter je te staan, maar
wanneer je de kamer uit bent, weet je absoluut niet waar je aan
toe bent. Tegen een ander zegt hij weer wat anders. Tegen David van het Reve – de zoon van Karel van het Reve – die nu
eindredacteur is, zegt Van der Zee gewoon ‘zulke artikelen wil
ik niet in de krant hebben’. Van der Zee oefent absolute macht
uit. Het gevolg is dat we na eerst de opstand tegen Ferry
Hoogendijk te hebben gehad, nu naar elkaar zitten te kijken
met de vraag: waar sta jij? Of: wat zal hij doen wanneer ik mijn
mening zou geven? Gaat hij me verraden?”
René vertelde dat Adriaan van Dis alleen maar naar China is
gegaan omdat hij Zuid-Afrika niet in kon. „Die reportage heeft
tonnen gekost en Adriaan schijnt te denken dat hij de komende
jaren de krant voor tonnen zal kunnen blijven plukken. Spoor
begrijpt echter wel dat een dergelijke stunt niet kan worden
herhaald.” René wilde me spreken omdat Martine Aarts, van
een groep Amsterdamse Slavisten voor Elseviers naar Moskou
wilde reizen om te bestuderen welke veranderingen Gorbatsjov had doorgedreven. „Zij is toch geen variant op Raymond
van den Boogaard en ergens gelieerd met de BVD,” vroeg ik.
NRC Handelsblad heeft vanavond inderdaad op de voorpagina
de mededeling dat er een biografie over prins Bernhard is geschreven en dat Beatrix deze tegenhoudt.129 Om 19:15 uur te-
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lefoneerde ik met Wim Hazeu, mijn bron voor het bericht.
„Goed stuk,” zei hij. „Maar misschien moet je nog weten dat
Ammerlaan in 1986 een contract bij mij had voor twee en een
halve dag per week, want de rest van de tijd had hij nodig om
aan de biografie van de prins te werken.” Het bericht over de
Bernard-biografie werd uitgebreid gebracht in het NOS Journaal
van 20:00 uur. Maar er wordt bij gezegd dat het niet waar is,
omdat Robert Ammerlaan en Hans van der Voet van de RVD
de zaak ontkennen. Ammerlaan zegt er al in 1980 mee te zijn
opgehouden. Dit is in strijd met wat Wim me zegt over diens
contract tot en met 1986 met deze Ammerlaan. Ik informeerde
telefonisch Jan Sampiemon van NRC Handelsblad thuis, met de
informatie die Hazeu me als aanvulling had gegeven. Jammer
dat Hazeu dit belangrijke detail niet meteen verstrekte. Het bewijst immers dat Ammerlaan en de RVD liegen?
Peter schreef me over mijn televisie-interview van 13 februari
1.1.: „I have never been so proud of you. You mentioned reform needing time, and that the world should give South
Africa breathing space now. Also, you spoke in the context of
events in Suriname or Indonesia. You were nice and serious
and towards the end a funny note which made the interviewer
laugh, which was very nice, because she has never laughed on
television before. I was really terribly pleased because of the totally balanced view points you put forward.” Het betekende
veel voor me dit van Peter te horen.
Wim Kok dringt aan op het beëindigen van weduwepensioenen van gewezen Kamerleden die op grond van onvaderlandslievend gedrag waren uitgesloten van het lidmaatschap van de
tijdelijke Staten-Generaal. Hij richt zijn pijlen hiermee op de
weduwe Rost van Tonningen en de weduwe van graaf De
Marchant d’Ansembourg. Kok mag dan op Nijenrode hebben
gezeten, maar die attitude getuigt niet van vergevensgezindheid, maar van typische Hollandse eeuwigdurende wraakzucht.
De hele Haagse bende is hetzelfde: haat tot in de dood. Luns of
Kok, het is één pot nat.
28 februari 1987

Ik zou in het TROS-radioprogramma van Wim Bosboom en
Mireille Bekooij verschijnen. Eerst werd me op het hart gedrukt dat het onderwerp Zuid-Afrika vandaag taboe was. Ik
vroeg Mireille later waarom. „Hij wilde alleen met je over de
USSR spreken. Ik ben eindredactrice, maar hij is de baas.” Toch
vroeg ik Bosboom op de man af: „Waarom geen Zuid-Afrika?” Het antwoord van een zogenaamde prominente journa120
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list anno 1987: „Dat ligt moeilijk. Stel dat je zou komen vertellen dat apartheid toch niet zo slecht is.” Ik kon mijn oren niet
geloven. Toch wist ik er in te krijgen dat de supermarkt in Soweto nog niet zo slecht is en dat de USSR de steun aan het ANC
op een laag pitje zette. Jammer, ook de memoires van prins
Bernhard mochten niet te berde worden gebracht.
Wim Hazeu belde en zei dat hij eindelijk de macht en invloed
van de Rijksvoorlichtingsdienst in werking had gezien rond de
affaire van de Bernhard-biografie. Wat hem buitengewoon
geërgerd had, was dat Trouw vanmorgen Hans van der Voet aldus citeerde: „Ammerlaan is niets verboden. Hij heeft in 1980
zelf de beslissing genomen met zijn initiatief [WO: van een biografie over prins Bernhard] te stoppen.”
„Van der Voet liegt,” aldus Hazeu.
„Verbaast je dat nog,” vroeg ik hem. Hij belde later nog eens
op om een artikeltje uit De Gooi- en Eemlander voor te lezen.
Wim Klinkenberg, net terug uit China, reageerde met: „Na
het verschijnen van mijn biografie over Bernhard in 1979 kon
Ammerlaan wel inpakken, want alles stond er bij mij al in.” Hij
betwijfelde echter of Beatrix het boek had tegengehouden.
„De koning is onschendbaar, de minister is verantwoordelijk,”
zei hij. Het is mogelijk, maar naar mijn mening is, nadat het
boek van Klinkenberg in 1979 verscheen, de prins juist tot de
conclusie gekomen, zijn eigen verhaal te willen vertellen om
een aantal fabeltjes uit de wereld te helpen en sommige van zijn
eigen fabels erin te stoppen. Ammerlaan werkte er acht jaar
aan, dus van 1979 tot 1987 klopt exact. En Klinkenbergs tweede conclusie dat de minister en niet Beatrix de biografie tegenhield, betwijfel ik eveneens. Beatrix is hoofd van het Huis van
Oranje. De auteursrechten van Bernhards boek berusten daar.
Dus, wetende hoe Beatrix over sommige van de scheve schaatsen van haar vader denkt, lijkt het plausibel dat juist zij de tekst
achter slot en grendel liet plaatsen.
De Hollandse kruidenier weer op z’n best. Nadat NRC Handelsblad de primeur over de biografie van Bernhard via mij op de
voorpagina van de krant had gezet, viel een brief bij me in de
bus van hoofdredacteur Wout Woltz. Hij zegt een gentleman te
zijn, en dat hij het juist zo chique van me vond dat mijn primeur „als geschenk” aan de krant was aangeboden. Heel uitdrukkelijk, ook via Hofland, heb ik gevraagd als tegenprestatie
een interview met Max Pam in de krant te krijgen. Maar Woltz
is onder geen beding bereid „een tip te betalen met een interview.” Het was warempel wel wat meer dan een tip. Het is
echter niet onredelijk een honorarium te vragen voor waarde-
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volle informatie en dan komt de ware gentleman boven: „Ik
weet een ironische oplossing. Jij bent ons nog steeds ongeveer
2.700 gulden schuldig wegens het kort geding.” 130 Dus gentleman Woltz scheldt mij die schuld kwijt. We spelen quitte en
geen interview.131
Professor Ralph Slovenko van Wayne State University in Detroit, Michigan reageert aardig op de brief die ik hem vanuit
Kaapstad schreef.132
1 maart 1987
Ik stond op de bus te wachten en observeerde hoe een ekster
heel overdacht een tak in zijn nest wrocht. Fantastisch. De bodem moest blijkbaar worden versterkt.
Ik gaf bij de Haagse Post een memo van drie A4’tjes af over de
Bernhard-affaire voor Daan Dijksman en vroeg: „Je zit toch
niet te slapen?”
Kolonel Khadaffi heeft The Observer uitgelegd dat Libië wapens
naar de IRA zond omdat het Verenigd Koninkrijk de Yankees
toestond vanaf hun grondgebied Tripoli te gaan bombarderen.
Ik kan zijn redenatie uitstekend volgen.
Artis
Ik ontmoette Frans Peeters, chef nieuwsdienst van Het Parool
met een medewerker. Hij nam een gesprek van een uur op de
band op. Ik lichtte hem volledig in over het Bernhard-boek
van Ammerlaan. Het schijnt dat ook premier Ruud Lubbers
tijdens zijn wekelijkse gesprek voor televisie het bericht in NRC
Handelsblad over de biografie „onzin” heeft genoemd. Iedereen
liegt dus over deze zaak. Hoe durven ze het eigenlijk, want
eens komt dat manuscript boven tafel.
Ik heb de bijeenkomst van de Surinaamse Patriotten in de Koningszaal van Artis bijgewoond. Brunhilde Bhagwandin kwam
vragen of ik ook wilde spreken, wat ik na de pauze kort heb
gedaan. Ik zei andermaal niet te begrijpen waarom Suriname
de geschonden afspraken over de CONS-gelden niet voor het
Internationale Hof van Justitie aankaartte.133
Wim Klinkenberg begreep niet dat NRC Handelsblad niet meteen met aanvullende informatie was gekomen, bijvoorbeeld
wat ik Sampiemon vertelde over het contract van Ammerlaan
130 Dat was de zaak tegen Sytze van der Zee, die een gesprek aan een zwembad in Suriname als een regulier interview in de krant zette.
131 Zie bijlage 23.
132 Zie bijlage 24.
133 Zie ook Het Parool, Bob Frommé, 2 maart 1987.
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135 The New York Times, 14 december 1986.
136 Redactie: In 2003 wordt bij Willem darmkanker geconstateerd. Op 30 september
2004 past hij euthanasie toe. Zijn Memoires heeft hij niet zelf kunnen afmaken.
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bij Bosch & Keuning, nadat de RVD en Lubbers de krant in feite voor leugenaar hebben uitgemaakt. Ik bereikte Ben van der
Velden die met Klinkenberg zou spreken. Wim belde opnieuw
en vertelde dat Peeters van Het Parool contact had opgenomen.
Wim Hazeu schijnt intussen aan journalisten duidelijk gemaakt
te hebben het boek niet te kunnen uitgeven, want hij is niet in
bezit van het manuscript. Wim ontkent nu het bericht trouwens ook en zei eerst niet met mij gesproken te hebben, maar
later gaf hij toch toe dat dit wel was gebeurd. Klinkenberg antwoordt blijkbaar: „Oltmans en Hazeu zijn toch niet gek?” Ik
maakte ook contact tussen Peeters en Van der Velden. Het is
niet eenvoudig om in dit land van beunhazen en draaiborden
een recht-toe-recht-aan-bericht gepubliceerd te krijgen.
Richard Dawkins heeft The Blind Watchmaker gepubliceerd.134
„Many errors about evolution,” aldus Dawkins, „are due to
thinking about genes as if they formed blue-prints or pictures
of an entire organism. When we conceive of the genetic material as a program that controls development, we should not expect that material to look anything like the organism itself. If
we understand that, we find it less puzzling that a string of
chemicals can specify the structure of anything as complicated
as the human brain.” 135 Dat boek wil ik lezen.
Om 21:40 uur belde Nellie, de vrouw van broer Theo. Ik
schrok meteen. Hij kreeg donderdag pijn, werd vrijdag opgenomen en is geopereerd aan een tumor aan zijn dikke darm.
Het is nog niet bekend of het kwaadaardig is. Wat vreselijk.
Het zal hem erg ongerust maken, meer stress en dus allemaal
even schadelijk. Ook zijn zaken zullen stil staan, wat hem als
zelfstandig ondernemer ook veel zal bezighouden. Broer Hendrik mist zijn milt na een vreselijk auto-ongeluk. Wanneer zal
het mijn beurt zijn? De enige angst die ik eigenlijk heb, is dat ik
geen tijd meer zal hebben mijn dagboek af te maken.136
Robert Ammerlaan heeft aan Frans Peeters, na eerst de nodige
ontkenningen, onder druk toegegeven dat hij met mij over de
Bernhard-biografie had gesproken. Ik ben immers in de afgelopen jaren een aantal maal als ik bij Hazeu op bezoek was, ook
even bij Ammerlaan binnengelopen. We bespraken zelfs personen die er niet in zouden voorkomen, maar er wel in thuis
hoorden, zoals de ex-CIA-agent Werner Verrips. Of Bernhards
ontmoetingen met president Sukarno.
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Als Theo tien dagen in het ziekenhuis moet blijven, is het een
ernstige operatie. Ik zou willen dat ik hem kracht en troost kon
geven.
2 maart 1987

Michail Gorbatsjov blijft initiatieven nemen, nu over een verdrag over de nucleaire middellangeafstandsraketten.137 Minister
van Defensie Wim van Eekelen zei in een reactie op de ontwapeningsvoorstellen van Gorbatsjov dat de kans hierdoor groter
wordt dat er geen 48 kruisraketten in Woensdrecht zullen worden gestationeerd. Ook Hans van den Broek reageerde vanuit
New Delhi, dat als er van een zuivere ontkoppeling sprake is –
dus als het voorstel van Gorbatsjov los staat van Reagans ruimteprogramma – „dan is dit pure winst en een stap vooruit”.
Frans Peeters legde ook uit dat Rinus Ferdinandusse en Joop
van Tijn het bloed van Igor Cornelissen bij Vrij Nederland kunnen drinken. „Waarom trappen ze dan Igor er niet uit,” vroeg
ik.
„Dan zou Vrij Nederland helemaal in elkaar klappen. Toen ik
bij het weekblad kwam verkochten ze 130.000 nummers, toen
ik weg ging 100.000 en nu misschien nog 75.000.”
„Hoe werkt zoiets,” vervolgde ik. „Hoe kan Igor zo’n machtspositie innemen?”
„Hij heeft bij links Nederland een enorme aanhang,” zei Peeters. Frans zei ook dat Paul Witteman van Achter het Nieuws
geïnteresseerd was in de zaak Bernhard „maar ik weet niet of
hij me belazert of niet.”
Wim Hazeu vertelde met Ammerlaan te hebben getelefoneerd
en hem te hebben gevraagd waarom hij in godsnaam volhoudt
dat hij geen biografie van Bernhard schreef. „Iedereen bij de
uitgeverij wist immers dat je aan de Bernhard-biografie werkte?”
„Ja,” had Ammerlaan geantwoord, „het belang van het staatshoofd.” Frans Peeters vroeg of hij dit gesprekje tussen Hazeu
en Ammerlaan in de tweede editie mocht zetten. Ik zei: „Nee,
nog niet. Wacht nog even.” Wim Hazeu zei niet in beeld te
willen: „Televisie doe ik nooit.”
Het Parool kwam als volgt op de zaak terug:

137 NRC Handelsblad, 2 maart 1987.
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Fred Vermeulen vulde dit bericht op de voorpagina van Het
Parool aan met een artikel op pagina drie.138
Paul Witteman van de VARA belde. Hij wilde met me overleggen wie hij in de zaak van de biografie van Bernhard bij Achter
het Nieuws in beeld zou moeten brengen. Wim Hazeu was cruciaal. Witteman ging lunchen met de voorzitter, zei hij en zou
daarna beslissen. Hazeu belde. Hem had een boodschap bereikt
dat de VARA hem op televisie wilde brengen. „Je moet tegen
Witteman zeggen,” aldus Wim, „zo gaat dat niet. Zo moet je
Hazeu niet benaderen. Ik ben om 16:00 uur op mijn kantoor
aan de Prinses Marielaan. Wanneer ze me daar met een camera
zouden overvallen, dan is het een fait accompli en kan ik niet anders.” Ik belde Achter het Nieuws opnieuw en kauwde de te volgen strategie voor en het zal me benieuwen, want ze zouden
gaan.
Ik heb trouwens tegen Witteman gezegd: „Nadat je voor het
publiek en vele collega’s in de kwestie van Rudi Carrell voor
de overheid enigermate door de knieën bent gegaan, zou het
een psychologische zet van je zijn deze kwestie van de biografie
van Bernhard door te zetten. De man heeft zijn hele leven altijd zijn mond moeten houden. Laat hem nu op zijn oude dag
één keer zijn eigen verhaal vertellen.”
Ik overlegde met Frans Peeters wie er verder bij Witteman
over de Bernhard-affaire zouden kunnen verschijnen. „Wim
Kok,” vroeg ik.
„Die kijkt wel uit,” zei Frans.
Ik telefoneerde Ronald Gase, die thuis was vanwege de kro138 Zie bijlage 25.
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kusvakantie. Wilde hij? „Ik voel er niets voor, want dan krijg ik
iedereen in Den Haag tegen mij.” Mijn leerling is nog niet zo
ver zich hier juist niets van aan te trekken, zeker nu hij leraar is
en niemand hem iets zou kunnen maken.
De secretaresse van Hazeu zegt me dat Wim bij de heer W. van
der Willigen, de grote baas van Bosch & Keuning is geroepen.
De zaak speelt nu dus – na het gebruikelijke telefoontje uit
Den Haag – op het allerhoogste niveau.
Ik ben ongerust over Theo. Ik denk voortdurend aan hem en
voel me machteloos. Hij heeft zich altijd teveel opgewonden
over zaken.
Paul Witteman doet er niets aan. Het verbaast me niet van deze
man. Daan Dijksman belde dat toen Robert Ammerlaan aan de
Haagse Post was verbonden, er ook problemen waren geweest
gebaseerd op leugens van Ammerlaan. Peeters wil wel nog
steeds met de zaak doorgaan. Hij wilde medewerkers van
Bosch & Keuning aan de tand voelen, zoals Jan Vermulst en
anderen met de vraag of er wel of niet een boek in de maak
was. Hij vervolgde: „Hans van der Voet dacht met zijn ontkenning bereikt te hebben de zaak de grond in te boren, maar met
Beatrix in Oostenrijk en Lubbers in India was dit een uitstekend moment de zaak tot op de bodem uit te zoeken.”
Henk Hofland belde uit New York en vroeg naar het vervolg
van de Bernhard-primeur, die ik mede via hem in NRC Handelsblad had weten te krijgen. Hij vroeg me ook hoe het interview met Max Pam was gegaan. Ik antwoordde dat Wout
Woltz dit kennelijk niet wilde hebben, waarop Hofland antwoordde: „Dat zullen we nog wel eens zien.”
Hij had bovendien met ambassadeur Coen Stork geluncht. Die
had de zaak rond zijn hond Maloe opgebiecht en hij voelde
zich er behoorlijk schuldig over.139 „De foto die laatst in Keijzer van ons werd genomen was prachtig,” zei Henk.
3 maart 1987

Ik wilde over Eduard schrijven. Maar ik verban hem nu toch
echt stap voor stap uit mijn hoofd.140 Ik houd altijd rekening
met het verschil in leeftijd tussen ons, maar hij neemt steeds
meer een loopje met me, wat ik niet kan accepteren. Het is nu
te ver gegaan. Misschien is hij wel opgelucht dat ik me terugtrek. Maar ik doe het bewust en doelmatig. Het terugdraaien
van emoties is een duivels karwei.
139 Ambassadeur Stork liet zijn huisdieren door de chauffeur in Havana op straat zetten als hij naar Nederland moest.
140 Er stond hart maar dat is dus onzin.

126

141 The New York Times, 1 maart 1987.
142 Idem.
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Na een gesprek met Van der Willigen heeft Wim Hazeu nu tegen Lammers van Trouw gezegd: „Er staat niets op papier.”
Dus, zoals was te verwachten, is Wim nu zelf onder druk gekomen waarbij hij vanwege lijfsbehoud journalisten met een
kluitje in het riet stuurt. Ze hebben nu ook bij Bosch & Keuning de verbale snippermachine aangezet, want Robert Ammerlaan heeft geen acht jaar voor de grap aan het Bernhardboek gewerkt.
Ik lunchte met Reina Steenwijk, de vertegenwoordigster van
Inkatha, de partij in KwaZulu-Natal van Mangosuthu Buthelezi. Een slimme dame. Zij is een uitgesproken sympathisante
van de „free market approach for South Afrika”, zoals Buthelezi dit zelf steeds bepleit, in tegenstelling tot het ANC waar men
in tandem met de Communistische Partij van Zuid-Afrika een
geheel andere toekomst voor ogen staat. Ze geloofde blijkbaar
in een multiculturele samenleving en zou het „leuk” vinden
wanneer Nederland een smeltkroes van nationaliteiten zou
worden. We vroegen ons af hoe het hier over 50 of 100 jaar
zou zijn met de hordes buitenlanders die er hier ieder jaar bij
komen.
Ik was bij Jan en Babette Cremer. Iwan is een schat. Het zou
me niet verbazen als hij een nicht zou worden. Jan had zijn
zoon Cliff een camera gegeven, die hij tien jaar als kostbaar bezit had bewaard. Toen ze Cliff vroegen of hij er plezier van
had, antwoordde hij er twee tientjes op de lommerd voor te
hebben gekregen. Het contact tussen vader en zoon ligt stil.
Bus 33 van Centraal Station naar Noord verandert duidelijk
van huidskleur. Het is verbazingwekkend hoeveel Surinamers
tegenwoordig in dit voertuig zitten. Toen ik dit vanmiddag tegen Reina Steenwijk zei, bleek zij geschrokken vanwege deze
„racistische opmerking”. Wat heeft het in godsnaam met racisme te maken?
Naar schatting bevinden zich in Alaska nog tussen de 4.500 en
6.800 wolven. De gouverneur van deze staat heeft 30.000 dollar op zijn budget uitgespaard door „aerial wolf control” stop
te zetten. Dit betekende, vanuit helikopters wolven omleggen.141 In Yellowstone Park bevinden zich nog ongeveer 200
grizzlyberen. Deze dieren worden nog steeds illegaal afgeschoten, maar er is een rapport naar het Congres gestuurd om ook
daar een eind aan te maken.142
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Nauwelijks sta je op of je wordt herinnerd aan „de schoonheid
van de natuur”. Ik had rijstkorrels gestrooid, want de vogels
creperen van de koude. Een lijster met een fikse gele snavel
concentreerde zich dermate op het eten van een confrère onmogelijk te maken, dat hij zelf niet aan eten toekwam, terwijl
de andere ondernemende lijster aanvalletjes uitvoerde en korrel
na korrel binnenkreeg. Over een ander het licht in de ogen
niet gunnen.
Ik schreef Wim Hazeu een gij-ook-Brutus-kaart en verweet
hem tegen Lammers van Trouw niets te hebben willen zeggen
onder druk van de president-directeur van zijn bedrijf, Van der
Willigen. Nu is de hele zaak de nek om gedraaid omdat de
kroongetuige koude voeten kreeg.
De broer van Klaas de Jonge, Jan, verscheen bij Achter het
Nieuws. Duidelijk een veel dringender zaak dan een biografie
over Bernhard die in samenwerking met de prins zelf geschreven is. In Vrij Nederland staat onder Terzijde: „Beatrix heeft de
biografie van Bernhard tegengehouden omdat ze niet wil dat
er steeds hetzelfde over hem geschreven wordt.”
De bende in Washington gaat voort. President Reagan heeft de
benoeming van Robert Gates als directeur van de CIA teruggedraaid.143 Hij heeft nu William Webster benoemd.
De rol van Nancy Reagan en haar persoonlijke macht in staatszaken wordt door The New York Times omschreven als: „(…)
more powerful, more confident and more politically involved
than at any point in the Reagan Presidency.” 144 Hans Maarten
van den Brink meldt uit Washington dat wanneer Nancy haar
stekels opzet zij een echte draak is. Velen zien haar hand in het
feit dat stafchef Donald Regan de laan uit werd gestuurd en
door senator Howard Baker werd vervangen.
Time en Newsweek hebben beide op de omslag de vraag gezet of
Reagan er nog bovenop zal kunnen komen.145 Het rapport van
de Tower commissie over de Iran-contra affaire is niet mals
voor Reagan. De conclusies van de commissie waren voor
Newsweek aanleiding voor een kleine enquête.
Ook Renate Rubinstein laat haar licht over Zuid-Afrika schijnen.146 Wat schrijvers en schrijfsters altijd weer over het hoofd
zien, is dat men voor men eigen meningen op papier zet, een
minimum aan huiswerk doet waarbij aanwezigheid ter plekke
143
144
145
146

The New York Times, 3 maart 1987, Gerald Boyd.
The New York Times, 3 maart 1987, Bernard Weinraub.
Time en Newsweek, 9 maart 1987.
NRC Handelsblad, 4 maart 1987.
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– als in Indonesië, Suriname en Zuid-Afrika – onontbeerlijk is.
De informatie die men in een Amsterdams grachtenpandje vergaart, is voor het uitkramen van pertinente meningen over wat
bijvoorbeeld in Zuid-Afrika gebeurt onvoldoende.
Het Enzerinck, Vorden
Sylvia Juel-van Lennep haalde me van het station af. Cecile van
Lennep is nu 87 jaar, kwetsbaar maar volop in leven. We zetten
ons vrijwel meteen aan de lunch met omelet, zalm en spinazie.
Ik discussieerde met Sylvia over Zuid-Afrika, want kennelijk is
haar input in Denemarken sterk gekleurd door sympathie voor
het ANC. Haar moeder lag met mij op één lijn. Zij sprak over
de eerste diplomatieke post van ambassadeur Van Lennep als
jonge diplomaat in Berlijn, waar baron Gevers al een kwart
eeuw Nederland vertegenwoordigde als gezant.147 Ze waren in
Zuid-Afrika voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. „We
dachten,” aldus Cecile, „dat we vrienden hadden tot ZuidAfrika de kant van Hitler koos. We gingen bijvoorbeeld altijd
paardrijden bij een bevriende architect, die het Uniegebouw in
Pretoria had neergezet. Hij kwam ons na het bombardement
van Rotterdam troosten en zei: „Vreselijk, maar je zult eens
zien hoe mooi de Duitsers de stad weer zullen opbouwen.”
Ambassadeur van Lennep had hem bij zijn kraag gevat en buiten de deur gezet.
Het Enzerinck van de familie Van Lennep was aanvankelijk
verkocht aan een aannemer in Utrecht, maar werd doorverkocht aan een architect van 34 jaar en diens vriend. Cecile van
147 In die dagen sprak men nog niet van ambassadeur maar van gezant.
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Lennep is enthousiast over hen. Sylvia is wel lief. Zij heeft een
zoon Michael. Hij is achttien jaar en lijkt op mij, zei ze.

Ben van der Velden heeft niet opgegeven. Zijn bericht is weliswaar onwaar maar het toont opnieuw aan dat er van alle kanten
wordt gelogen. Ben schrijft dat Robert Ammerlaan nog in
1985 bij de RVD geïnformeerd zou hebben naar de mogelijkheid een biografie van prins Bernhard te maken. Ammerlaan
heeft nu toegegeven dat hij in 1975 mondeling met de prins afsprak nooit iets te zullen publiceren van wat de prins hem vertelde, als hij er geen toestemming voor kreeg. Verder kletste
Ammerlaan tegen NRC Handelsblad, dat hij na vijf jaar werken
aan de Bernhard-biografie tot de ontdekking kwam dat er niets
nieuws te melden was. Hij had al zijn werk naar de prins teruggebracht. Den Haag heeft hem dit verhaal ingefluisterd, want
ik zag hem nog onlangs met eigen ogen bij Wim op kantoor
aan de biografie werken, en sprak er met hem er tot voor kort
over. Ammerlaan trad op 1 januari 1986 zelfs in vaste dienst bij
Bosch & Keuning. Hij zou als „bruidsschat” de biografie van
Bernhard binnenbrengen.
Ik belde Ben van der Velden op die vertelde vanmorgen contact met Ammerlaan te hebben gezocht. Hem werd te kennen
gegeven dat Ammerlaan op vakantie was. Ben reed vervolgens
naar de woning van Ammerlaan, die in eigen persoon de deur
open deed. Ik drong erop aan dat hij met Joekes van de VVD
zou gaan lunchen om vragen in het parlement door te drukken. Maar dit achten journalisten hier niet tot hun „taak”.
Ik wist Wim Hazeu in een hotel in Brussel te bereiken. Hij reageerde geïrriteerd. Ik vertelde hem over Ben van der Velden.
Toen ik zei dat zijn uitlatingen tegen Lammers van Trouw mij
een gevoel hadden gegeven dat hij me had laten zakken, antwoordde hij: „Welnee, die Lammers is mal en heeft maar wat
geschreven.”
Bert Dreese belde en zei me een requisitoir van 60 pagina’s te
zullen zenden in mijn verwoede poging Lurvink te dwingen
130

148 Dit requisitoir zit in mijn dagboek.
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zijn toezeggingen na te komen.148 Dreese zei nog steeds te hopen dat men vanuit de tegenpartij uiteindelijk zou voorstellen
om „een regeling” te treffen. Helaas denkt mijn advocaat nog
altijd met behoorlijke mensen van doen te hebben. Lurvink en
Slager zijn schurken die aan elkaar gewaagd zijn.
Ik belde mijn schoonzuster Nellie. Theo is erg gedeprimeerd,
ligt op een kamer met vier anderen en windt zich enorm op dat
niemand ooit zijn mond houdt. Nel zei niet of de ontdekte tumor kwaadaardig was. Ik wilde het niet vragen.
De VARA Gids nummer 10 van 7 maart a.s. vindt het nodig een
stukje te wijden aan mijn laatste reis naar Zuid-Afrika. Het doel
van het bericht is verdachtmakerij, want mij werd niets gevraagd.
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Gorbatsjov schijnt tegen de premier van IJsland te hebben gezegd dat het in de USSR „vrijer” zal worden dan in de VS. Als
het waar is, is hij gek.
Ik bracht een bezoek aan zaakgelastigde Christo Landman op
de Zuid-Afrikaanse ambassade. Op de gang liep ik tegen ambassadeur Quint aan, die zei met genoegen op de radio gehoord te hebben dat ik gesproken had over de gigantische supermarkt in Soweto. Landman maakte notities met een gouden
pen. Ik zei een boekje te willen schrijven, waarop hij voorstelde dat de ambassade zou kunnen garanderen er duizend aan te
kopen. Ik zei dit met hem te willen bespreken omdat hij eerder
over financiële ondersteuning had gesproken. „Wil je een
voorschot,” vroeg hij.
„Nee, helemaal niet. Maar ik heb nu zelf 16.000 gulden geïnvesteerd en het belangrijkste is dat ze in Zuid-Afrika gemaakte
afspraken na zullen komen. Ik noemde generaal Du Toit en
diens pogingen na te gaan hoe ik bijvoorbeeld met steun van
de SABC een film zou kunnen maken. Ik vroeg hem Du Toit op
te bellen, wat hij toezegde.
Isak Heath werd geroepen. We gingen naar het filmzaaltje beneden waar het televisie-interview met SABC werd getoond.
Het was oké, maar er is toch nog veel weggeknipt, inbegrepen
wat ik over Mugabe en de levering van Zuid-Afrikaanse olie
aan Zimbabwe zei, wat ik vond inzake de boycot en het beter
uitspelen van Zuid-Afrikaanse mineralen, en ook mijn constatering van de supermarkt in Soweto was weggevallen.
Conny Braam sprak met Evelien Groenink in Vrij Nederland.
Ze daast in de ruimte. „Toen ik een tijd in zuidelijk Afrika
[WO: let op, niet Zuid-Afrika] was geweest,” aldus de voorzitter van de Anti-Apartheids Beweging Nederland, „en na weken weer in de spiegel keek, schrok ik me een ongeluk. Dat
witte gezicht! Ik was het vergeten!” Groenink verzuimt daarop
te vragen: wat had je dan gedacht? Braam vertelt hoe ze als onschuldig meisje van net in de twintig in contact kwam in Broek
in Waterland met een meisje „dat volledig in de war uit ZuidAfrika was teruggekeerd.” Vervolgens hangt ze een lang betoog op dat het de schuld van de blanken is dat zwarten in
Zuid-Afrika elkaar afmaken. „Ik word al wild als ik het woord
‘stammentwisten’ alleen maar hoor. De stammen worden bewust verdeeld door Pretoria, het is de politiek van dat land.
Zo’n Zoeloebeweging van Buthelezi past prima in het straatje
van P.W. Botha.” En verderop: „Ik voel me meer verwant met
een zwarte vrouw in Soweto dan met een blanke vrouw in
132
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Ik ging al om 06:00 uur naar Centraal Station om de Rheingold naar Bonn te nemen voor een bezoek samen met Brunhilde Bhagwandin en Ludwich van Mulier om met Duitse politici over Suriname te spreken. Laat ik het maar doen.

De bende in Washington neemt onheilspellende vormen aan.
Ambassadeur Heidweiller heeft gezegd dat Bouterse een trotse
man is en niet op zijn knieën naar Den Haag zal komen. Hij
noemde berichten in Nederland over een Libische militaire
aanwezigheid in Suriname grote „gemene leugens, naar het
model van de naziminister voor propaganda Joseph Goebbels.”
De vrije pers!
In Bonn ontmoetten Van Mulier, Bhagwandin en ik eerst
Wolfgang Wege van het International Department van de SPD.
Brunhilde had gezegd dat er ook leden van de PvdA zouden
komen, maar dat bleek niet waar. Kennelijk wist de Duitse zijde niet dat ik mee zou komen, ook zo prettig. Wege zei dan
ook: „We have here a political encounter, that is not meant for
the press.” Ik gaf hem maar een exemplaar van de Duitse uitgave van mijn Arbatov-boek en zegde toe geen letter te zullen
schrijven. Brunhilde stak een emotionele rede af die in tranen
eindigde. Zij vocht voor haar land, was intussen behangen met
149 Vrij Nederland, 7 maart 1987.
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Pretoria. Als ik hoor, er zijn weer honderd doden, denk ik
vaak: wat ben ik blij dat ik ze niet ken. In Londen, in de kantoren daar van het ANC, voel ik me vaak meer thuis dan hier.” En
om dit ruime voer voor psychologen te beëindigen: „Het is
vreselijk spannend en interessant (wat er in Zuid-Afrika gebeurt).” 149
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juwelen, een groot kruis op haar borst, grote beige randhoed,
beige jas en zwarte robe. Ludwich en ik keken de andere kant
op, want er was een stapel Kleenex nodig om haar gezicht weer
te fatsoeneren.
Bonn - Amsterdam
The New York Times schrijft dat er in Ljoebertsy, een voorstad
van Moskou, een sportschool is waar jonge Russen, die Arnold Schwarzenegger als idool hebben gekozen, „are pumping iron”. Er is een bodybuilding rage uitgebroken onder jongeren met als bij-effect dat zij zich zelf Ljoebers noemen, die
nu dikwijls Moskou onveilig maken. Het blad Ogonyok heeft
al geschreven dat de „muscle boys” uit Ljoebertsy in de straten als een soort vigilantes optreden tegen hippies en punks. Is
daarom Michail Gorbatsjov aan de bak gekomen, om dit
soort spektakels op touw te zetten in de Sovjetsamenleving?150
7 maart 1987

Klaas de Jonge heeft straf omdat hij interviews heeft gegeven.
Hij mag niet meer telefoneren met enkele vriendinnen, wat in
werkelijkheid betekent met zijn ANC-contacten. Den Haag liet
officieel weten dat hem beperkingen werden opgelegd.151
Premier Ruud Lubbers heeft gezegd dat er meer nodig is dan
de aankondiging van een ontwerpgrondwet in Suriname om
tot herstel van de goede betrekkingen met Nederland te komen. De Nederlandse regering wil concrete stappen zien, ook
waar het de naleving van de mensenrechten betreft.152 Hij is
gek. Ik zal hem een brief schrijven.
Garry Wills publiceerde een essay in Time, dat hier moet worden gereproduceerd.153
Henk de Mari van De Telegraaf vindt de rel over de biografie
van Bernhard „echt prachtig”. Hij lachte er smakelijk om dat
zijn krant er geen letter over had geschreven, alsof het nooit is
gebeurd. De uiteindelijk beslissing over wie en wat er in die
krant uiteindelijk mag of kan, wordt niet in Amsterdam genomen maar „elders”. Ook De Mari realiseerde zich dat niemand
Hans van der Voet had gevraagd waarom hij gelogen had over
deze zaak. Henk zei – zoals ook diplomaat Castelijn me in Pretoria had verzekerd – dat hij inderdaad „alles” wist van de zaak
150
151
152
153

The New York Times, 7 maart 1987, Bill Keller (dateline 5 maart).
De Volkskrant, 7 maart 1987.
Idem.
Zie bijlage 26.
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8 maart 1987

Gisterenavond heb ik op video het liedje We are the world opgenomen, een boodschap om koude rillingen van te krijgen.
Het was ijskoud in de polders. Bevroren tenen, maar heerlijk.
Ergens steeg een eskader van acht fazanten op. Alleen mannetjes. Waar waren de dames, nog in hun boudoir?
Gunter Pauli presenteert zijn biografie over Aurelio Peccei op
13 maart a.s. in Genève. Hij noemt mij als „confirmed guest”,
maar na de wijze waarop King en Schneider zich gedragen
hebben, vind ik het niet de moeite waard.
Maarten Schneider belde. Hij wil „als het zover is” best een recommandatie voor mijn Memoires schrijven. Hij had de rel over
de biografie van Bernhard gevolgd en begreep niet dat Gijs van
der Wiel nooit iets tegen premier Joop den Uyl had gezegd. Ik
begrijp dat uitstekend. Het is aanvankelijk een kongsi tussen
Bernhard en Ammerlaan geweest om geen slapende (verbiedende) honden wakker te maken.
De brief naar premier Lubbers is weg.154
Ik keek naar een mooie tenniswedstrijd in Bay Biscane, Florida
van twee Tsjechen: Lendl en Mečíř.
9 maart 1987

Amsterdam - Baarn
Het treintje is veel te klein. Mensen moeten staan. De service
van de Spoorwegen wordt steeds beroerder.
Roelant Oltmans is hockeytrainer en ik vraag me af: is hij familie?
Eduard kwam laat naar Amerbos. Ik wilde zo koel mogelijk
154 Zie bijlage 27.
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Klaas de Jonge. Hij mocht er geen letter over in De Telegraaf
schrijven. Daar heb je het weer.
Ewout Leefland, een van de onderofficieren die samen met Bouterse
en Horb in 1980 de coup uitvoerden, is door het Junglecommando
van Ronnie Brunswijk gevangen
genomen.
Het aantal werkelozen in de EEG
heeft voor het eerst de 17 miljoen
overschreden. Wat voor hoop kunnen jonge mensen nog hebben?

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 15:00 Pagina 135

1987

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 15:00 Pagina 136

blijven, maar hij was erg lief. Hoe moet het toch verder tussen
ons? Hij had een vlucht naar Alicante achter de rug en was eerst
bij de Dakota Club iets gaan doen. Ik serveerde een visje. Hij
schranste als gewoonlijk. Hij wil een maand met vakantie naar
Indonesië gaan. We zaten nog lang te praten in mijn werkkamer en pas bij zijn vertrek heb ik hem intens omhelsd.
Ik lunchte met Inge Keijer in het Regthuis in Loenen. Het was
gezellig. Ik laat wat zij vertelde over hun huwelijksproblemen
rusten. Ik hoop Dirk Keijer echter spoedig te zien. Zijn assis136

10 maart 1987

De Telegraaf meldt vanmorgen dat de populariteit van Wim
Kok dalende is, terwijl Ruud Lubbers van 52 naar 56 procent
steeg. Kok daalde van 51 naar 43 procent.
Het was heerlijk in de polders, zonnig en koud. Trekvogels bewogen zich in V-formatie in noordelijke richting.
Frederik de Klerk, de Zuid-Afrikaanse minister van Onderwijs,
bepleit dat zwarten in de nationale regering zullen worden opgenomen. Hij is de leider van de Nationale Partij in Transvaal.
Dit lijkt me een opmerkelijke uitspraak, vooral omdat hij als
mogelijke opvolger van president Botha wordt genoemd.156
Bert Dreese belde dat kasteel Den Alerdinck te koop zou staan
en dat Frans Lurvink failliet is. Dat lijkt me sterk. Ik belde Carel
Enkelaar, wiens reactie was dat hij het zielig vond voor Lurvink. „Wil je het in De Telegraaf hebben? Dat kan namelijk tot
punten en komma’s toe,” zei hij eerst. Maar hij schrok blijkbaar dat hij dit gezegd had en voegde er aan toe: „Dat mag je
niet in je dagboek schrijven.” Ik benadrukte dat ik het normaliter aan Henk de Mari zou hebben bericht, maar omdat hij in
Israël is, ik het via hem speelde.157
11 maart 1987

Lubbers is ziek. Hij liep in India een maagstoornis op.
Joop van Tijn van Vrij Nederland zei me dat hij Jos Slats had opgedragen mij te interviewen. Alleen had Jos de komende tien
dagen geen tijd. Ik geloof van Joop geen woord meer.158
Vanavond ga ik eten bij Wim en Tille Pretorius thuis.
155
156
157
158

The New York Times, 5 maart 1987.
NRC Handelsblad, 10 maart 1987.
Het zou op 24 maart 1987 in De Telegraaf verschijnen in het Stan Huygens Journaal.
Het gebeurde natuurlijk niet.
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tent Ruud (zware jongen) kwam ons met een smoesje lastig
vallen, kennelijk om in opdracht van Dirk poolshoogte te nemen.
Ik lees een artikel van Ronald Sullivan over de spectaculaire groei van
AIDS-gevallen in de gevangenissen
van New York.155 Op Rikers Island
zitten 50.000 gevangenen waarvan
11.000 tot 12.000 reeds het HIV-virus hadden opgelopen. Een grafiek
laat zien wat er aan de hand is.
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12 maart 1987

John Boom van Boom Pers kwam naar Amerbos. Hij heeft een
boekje over Zuid-Afrika geschreven dat hij de titel „Tragisch
Paradijs” wilde geven. Ik zei het met „tragisch” niet eens te
zijn.
Henk Heidweiller van Suriname sprak in Den Haag twee en
een half uur met Hans van den Broek en verklaarde „dat de bezwangerde lucht tussen beiden landen” was opgeklaard. Maar
Buitenlandse Zaken kwam natuurlijk met een negatief bericht
dat Den Haag twijfels had over de manier waarop de democratie in Suriname zal worden hersteld.159
In Elseviers deze week een interview met Jan Pronk.160 „Een integraal deel van de bevolking,” zegt Pronk, „de bosnegers,
wordt door het militaire regime tot slachtoffer gemaakt. Wat er
nu gebeurt, is nog erger dan de moorden van 1982.” Waar
haalt de man de onzin vandaan? Hij zal Arnold Burlage iedere
ochtend lezen.
Ronald Gase zet zijn onderzoek voort. Hij belde om te vertellen dat hij brieven vond van Luns aan Eelco van Kleffens, en
van Van Roijen aan Luns.161 Bovendien nog correspondentie
van Drees aan Van Kleffens, waar ik in voorkom. Verder
schreef Van Roijen aan Drees dat Smedts van Vrij Nederland het
voor me opnam, en Drees aan Van Kleffens dat hij het een
ramp vond dat de Kamercommissie 11 tegen 7 had gestemd
een onderzoek naar Luns te doen „want dan krijgt Oltmans
nog gelijk ook.” Mijn conclusie bij dit soort informatie is dat ik
eens in het gelijk gesteld zal worden. Mijn naam zal gezuiverd
worden. Het kan nog vijftig jaar duren, maar die dag zal aanbreken. Dan komt de uitgehaalde schofterij uit en worden de
leugens achterhaald.
De Anti Apartheids Beweging Nederland, het Komitee Zuidelijk Afrika en de werkgroep Kairos vragen de regering de beperkende maatregelen in Pretoria jegens Klaas de Jonge op te
heffen. Geen wonder want De Jonge is een exponent van het
gewapende verzet.
Luns ziet er langzamerhand uit als een imbeciel. René Steenhorst meldt in De Telegraaf dat „velen zich maar al te graag een
keer in zijn nabijheid koesteren.” De oud-secretaris-generaal
van de NAVO zit op het Franse droomschip De Mermoz voor
een cruise in het Caribisch gebied, samen met zijn vrouw Lia.
„Een unieke kans om de nog immer razend populaire Luns on159 NRC Handelsblad, 12 maart 1987.
160 Elseviers, 14 maart 1987.
161 Van Kleffens was minister van Buitenlandse Zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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13 maart 1987

Cognitieve psychologie onderzoekt al een aantal jaren
hoe en waarom mensen zichzelf aan de lopende band
voor het lapje houden. „In
recent years,” schrijft Daniel
Goleman, „cognitive psychology’s growing ability to
track the flow of information
through the brain has given
us a better understanding of
how people deceive themselves. At the same time there
is increasing evidence that in certain situations the ability to deceive ourselves may be helpful.” Twee Amerikaanse psychologen in Californië, Frances Cohen en Richard Lazarus hebben
hier belangrijk onderzoek naar verricht.
„When there is nothing you can do to change the threat you
face,” zegt Lazarus, „you are better of denying danger –
blocking it out of your mind. Self-deception in such cases, is
an effective way to stay calm, whether you are a patient
preparing for surgery or a passenger going through turbulence.”
Goleman wijst ook op het verschijnsel groepsdenken. Dit
treedt op „with the tacit agreement of members in any group
not to notice or openly acknowledge some troubling truth. It
plagues organizations both large and small, and business life is
rife with instances.” Hij geeft dan als voorbeeld Henry Ford II,
die blind was voor massale invoer in de VS van smallere Japanse
auto’s, waardoor Ford jaren achter raakte op wat er in de autoindustrie aan de hand was.162 Psycholoog Michael Callaway en
sociale psychologen hebben samen geconstateerd dat gevaren
van groepsdenken vooral optreden wanneer de groep een
krachtige leider heeft. „The antidote to groupthink, and to
self-deception generally,” schrijft Goleman, „is someone will162 Ik liep Ford eens tegen het lijf in het appartement van Dewi Sukarno in Parijs, waar
hij aan zijn trekken probeerde te komen (maar hij ving bot).
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gedwongen te aanschouwen.” Je vraagt je af of het
waar is dat deze eerste klas
oplichter nog altijd „razend
populair” zou zijn.
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ing to play the role of devil’s advocate, someone clear-sighted
enough to see through the shared blind spots.” 163
Hans van den Broek gaat bestuderen of de steun aan anti-apartheidsgroepen in Zuid-Afrika uitgebreid zou kunnen worden
met steun aan blanke activisten die apartheid bestrijden.164 Het
CDA en de VVD hebben de regering hierom gevraagd. Dus ze
zijn niet alleen koploper om economische strafmaatregelen tegen Zuid-Afrika doorgevoerd te krijgen, ze hebben van de affaire Klaas de Jonge blijkbaar nog niets geleerd. Het is rechtstreekse inmenging van Den Haag in de binnenlandse aangelegenheden van Zuid-Afrika. We leren dit soort kwalijke streken
blijkbaar allemaal van de grote broer in Washington DC.
Ik denk veel na over wat ik nu moet doen. Wat Ronald Gase
doorbelde, bewijst toch hoe ik sedert 1956 van alle kanten ben
gesaboteerd, waarbij ook nog vrienden als Henk Hofland afvielen. Het is een wonder dat ik er nog ben, althans in dit vak.
Nu wil mijn uitgever ook nog 10.000 gulden subsidie per deel
van de Memoires hebben. Eerst kwam deel twee met veel vertraging uit. Er werd niet voor publiciteit gezorgd en er werd
geen enkele advertentie geplaatst. Hazeu bestond het me een
contract te zenden zonder zelfs een voorschot te noemen. Wat
moet ik met die man? Maar hoe vind je een ander in dit land,
een land dat eigenlijk niets met me te maken wil hebben?
De zoon van Rudolf Hess zegt dat zijn vader negentig procent
van de tijd in de war is. Moskou weigert hem om humanitaire
redenen vrij te laten. Walgelijk.
14 maart 1987

Theo wil niet dat we opbellen om te vragen hoe het met hem
gaat. Ik schreef Hendrik in Kaapstad om hierover mijn beklag
te doen.
De destalinisatie, indertijd door Nikita Chroetsjov begonnen,
wordt onder Michail Gorbatsjov voortgezet. Een steeds verboden roman Children of the Arbat, van Anatoly Rybakov wordt
voor het eerst in een serie artikelen in het populaire blad Ogonyok gepubliceerd. Gorbatsjov citeert nog steeds Lenin als bron
van inspiratie, maar Stalin „as mystical figure from the past”
wordt nu definitief op de schroothoop van de historie bijgezet.165
Wim Klinkenberg belde om te vertellen dat er een boek met
brieven van een minister uit de jaren dertig is uitgekomen. In
163 Psychology Today, maart 1987.
164 De Volkskrant, 13 maart 1987.
165 The New York Times, 14 maart 1987, Philip Taubman.
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15 maart 1987

In het kielzog van het Iran-gate schandaal is nu Arturo Cruz,
de door Washington gefinancierde Contraleider tegen Nicaragua afgetreden. De dag na zijn vertrek stemde het Huis van Afgevaardigden met 230 tegen 196 stemmen om opnieuw 40
miljoen dollar niet aan de Contra’s te geven maar in plaats daarvan te bevriezen. The New York Times schrijft dat dat geen probleem hoeft te zijn als Ronald Reagan eindelijk zou begrijpen
dat het een illusie is om er vanuit te gaan dat de door de CIA gesteunde rebellen zouden kunnen winnen. Intussen zijn er honderden miljoenen aan het Reagan-experiment tegen de Sandinisten opgesoupeerd, waarbij duizenden doden vielen en het
doel in de verste verte niet werd bereikt.166
Ik hoorde Frederik de Klerk op de BBC zeggen dat de Group
Areas Act in Zuid-Afrika geschrapt diende te worden, want
gelijke rechten voor alle inwoners van Zuid-Afrika zouden
niet verwezenlijkt kunnen worden zonder dat de rechten voor
alle groepen mensen gelijk getrokken zouden zijn. Deze ongelijkheid veroorzaakte nog steeds het in de haren vliegen van
groepen zoals nu weer tussen Transkei en Ciskei. Opvallende
geluiden van deze minister uit het kabinet van Botha.
Amsterdam - Hilversum
De rooms-katholieke kerk
heeft haar veroordeling uitgesproken over „scientific intervention in human reproduction”. Ook werd verboden „to
obtain sperm by masturbation”
in het geval van onvruchtbaarheid van echtparen. Het Vaticaan heeft voorgeschreven wel166 The New York Times, 15 maart 1987.
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een brief uit 1934 staat de zinsnede: „Nog geen nieuws over
Bernhard.” Wim constateert dan ook, en wat hij in zijn biografie over de prins al stelde, dat de komst van Bernhard al in
1934 in de maak was. Ik zet er toch een vraagteken bij, want in
1934 overleden koningin Emma en prins Hendrik vlak na elkaar en het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de hoofden van Wilhelmina en Juliana, als laatst overgebleven Oranjes in dat jaar al
in de weer waren met het vinden van een gepaste prins-gemaal.
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ke bevruchtingsmethoden naar haar mening toelaatbaar zouden zijn. Het gebruik van condooms blijft verboden. Moet je
nagaan: 1987! 167
Ik was twee uur bij Dirk en Inge Keijer. Tussen die twee is het
helaas nog steeds hommeles. Ik heb met haar te doen. Opmerkelijk was dat Keijer ook niet zeker is dat waar Gorbatsjov mee
bezig is positieve resultaten zal brengen. Het hing er volgens
hem van af of hij er kans toe zag de KGB en de militairen mee te
krijgen. Hij vertelde dat Romanov kennelijk met Gorbatsjov
meeging maar diens vrouw Galina helemaal niet.
Ik gooide een balletje op over zakelijke contacten tussen ZuidAfrika en de USSR. Hij scheen duidelijk geïnteresseerd zowel
Jan du Plessis als Du Toit in Pretoria te kunnen ontmoeten.
„Zonder dat je de inlichtingendiensten mee hebt, kan je je
plannen vergeten,” zei hij.
Keijer wil Evgeny Velikhov ontmoeten en spreken, maar ik ga
het niet regelen. Ik geloof niet dat ik hem daar moet binnenbrengen. Over Zuid-Afrika vroeg hij: „Hoe zijn ze daar met
staal?” Hij onderstreepte een contract van vier miljard D-mark
in Nigeria te hebben voor het door de Sovjets daar gebouwde
staalconcern. Dit heeft Keijer uitsluitend aan contacten van Romanov in Nigeria te danken, die daar ambassadeur was geweest.
In ieder geval introduceer ik Dirk niet bij Velikhov voor we een
waterdichte overeenkomst hebben, bijvoorbeeld van 25.000
gulden naar Wim Hazeu voor de uitgave van mijn Memoires.
Ik belde met Hans Teengs Gerritsen. We gaan vrijdag lunchen.
Hij besprak hardop zijn agenda waar een ontmoeting met de
beruchte kapitein Westerling bij was. Ik maakte van mijn verbazing gewag. „Ja, ik zie de meest verschillende mensen,” aldus
Teengs Gerritsen.
„Maar Westerling wil Desi Bouterse afschieten,” zei ik.
„Niet meer,” aldus Teengs Gerritsen.
„Laat hem dan met mij mee naar Bouterse gaan en helpen
Brunswijk uit te schakelen.”
„Ik zal het hem zeggen.”
Volle maan, ook in Seattle (waar Eduard is) en Johannesburg
(waar Peter is). Er was trouwens een lieve brief van Peter.
16 maart 1987

De Journalist zette – in hun oneindige wijsheid – Ronnie
Brunswijk weer eens op de omslag. Ook daar is men blijkbaar
pro-Brunswijk en anti-Bouterse. Ze weten niet beter.168
167 The New York Times, 12 maart 1987, James Gleick.
168 De Journalist, 16 maart 1987.
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169 Simplisties Verbond, 15 maart 1987, satirisch programma van duo Kees van Kooten
en Wim de Bie. Redactie: Het Simplisties Verbond had aangekondigd dat zij zouden
beginnen met de Nederlandse Spitting Image. Een deel van de uitzending werd gevuld met reacties daarop. Kees van Kooten vroeg „Willem Oltmans” naar de reactie
van Desi Bouterse en Michael Gorbatsjov op hun plannen. Uiteindelijk zag het Simplisitisch Verbond af van een Nederlandse Spitting Image. Zie ook: http://www.kootenbie.nl/.
170 Deze verklaring is in mijn dagboek.
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Aart van der Want belde dat Van
Kooten en De Bie mij hadden geïmiteerd: grijze pruik, ring aan de
pink, ik kwam uit Moskou na een
ontmoeting met Gorbatsjov, gaf een
persconferentie op een toilet en
moest nu naar Bouterse.169 „Je was
natuurlijk weer aan het procederen,” aldus Aart, „maar ze namen
ook gas terug en zeiden met je boek
Wim de Bie als Willem Oltmans.
Zaken doen in de hand, en lieten de
foto op de achterzijde zien: ‘U bent
het helemaal niet’.” Eigenlijk laat me zoiets langzamerhand
koud. Het zou wel aardig zijn het terug te zien, maar ik loop er
geen straat meer voor om.
Ik bracht een bezoek aan Fons van Westerloo bij de AVRO in
Hilversum – bijgestaan door Coen Korver (die ik in Moskou
ontmoette, waar hij werkte als BVD-mol) – om te vertellen over
de film die Chris Plumley in Londen over de moord op JFK
maakt. Toen ik 2.500 gulden vroeg voor het binnenbrengen
van dit project trokken ze onmiddellijk de bekende zure kruideniersgezichten. Ook stelde ik voor een film met Nederlanders in Zuid-Afrika te gaan maken. Waarop Korver zei: „We
zullen dan wel eerst moeten weten wat die mensen gaan zeggen.” Idioter kan het mijns inziens niet. En dat noemt zich
journalist.
Er arriveerde een brief van Dewi Sukarno uit Djakarta. Karina
gaat naar de Harvard Summer School en daarna naar Boston
University. Dat is prima. Dewi schijnt een frontale botsing te
hebben gehad met de ander mevrouw Sukarno, Hartini, wat
erg te betreuren is.
Dewi heeft een verklaring van vier pagina’s uitgegeven.170 De
rel tussen de beide weduwen van Bung Karno schijnt ontstaan
te zijn rond een incident toen de hele familie Sukarno naar het
paleis werd uitgenodigd voor de herdenking van de Heldendag, waarbij Suharto de onbeschaamdheid had Sukarno uit te
roepen als held van Indonesië. Sukarno had deze benoeming,
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uit de koker van degene die hem later zou laten dood treiteren, niet nodig. Dewi stelt het voor alsof Hartini haar persoonlijk van de plechtigheid uitsloot – haar dochter Karina
werd wel gevraagd, maar bleef ook weg, ongetwijfeld op verzoek van haar moeder – terwijl ik overtuigd ben dat van de
zijde van het paleis druk werd uitgeoefend haar niet mee te
brengen. Zij voegde enkele brieven van Sukarno aan haar bij
het persbericht als om te onderstrepen dat zij recht van spreken had en ook recht op aanwezigheid in het paleis. Ik heb
Dewi geschreven.
Henk Hofland beklaagt zich in een essay over de statische democratie hier, die „geweldig vervelend is en met toewijding in
stand wordt gehouden. Zonder mij gaat het ook op die half
verdienstelijke, half zeurderige manier, en dat is mijn ‘objectieve’ reden om van mijn stemrecht geen gebruik te maken.” En
verderop: „Ik verg niet van de staat, waaraan ik mijn contributie betaal, dat hij mij van de wieg tot het graf verzorgt, maar
wel dat hij soms geen reden tot wantrouwen geeft.” 171 Hofland
op zijn best.
17 maart 1987

Ter ere van mijn vader die het gedicht in de jaren vijftig, toen
mijn ouders in Kaapstad woonden, schreef, heb ik in Ons Poëtisch Nederland, Bekende Nederlanders kiezen hun dichters „Die
Heere Sewentien het beveel” opgenomen. Ik ondertekende
met „’n immigrant”, omdat ik niet zeker was of mijn vader zijn
naam er onder had willen hebben.
Lex Poslavsky belde om te vragen hoe het met Theo is. Wat
kan ik hem zeggen? Ze vertellen me niets.
Wim Hazeu schrijft: „Je werd zondagavond gepersifleerd door
Wim de Bie. Nu ben je er pas echt!” 172 Onzin.
18 maart 1987

Voor het einde van het jaar, meldt de The New York Times zullen honderd Amerikanen hun mouwen oprollen om met een
nieuw experimenteel vaccin tegen AIDS te worden ingespoten.173 Op dit moment zouden 100.000 mensen in de wereld
door de ziekte zijn besmet.
Arnold Burlage zet zijn paniekzaaierij in De Telegraaf onverminderd voort. „De radeloosheid onder de bevolking in Suriname groeit met de dag” meldt deze beroepsleugenaar. „Het is
171 Haagse Post, 14 maart 1987.
172 Brief van 16 maart 1987.
173 The New York Times, 18 maart 1987, Lawrence Altman.
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In een andere gigantische kop in zijn krant rapporteert Burlage
(die al enige tijd boven zijn artikelen „Paramaribo” schrijft en
daarmee de lezers bedriegt, want hij zit in Amsterdam) dat nabij het vliegveld Zanderij massagraven zouden liggen. „De
moordcommando’s van dictator Desi Bouterse laten slachtoffers van hun executies en ander bruut geweld begraven in
een geheim massagraf, vlak bij de internationale luchthaven
van Zanderij.” 175
De Telegraaf meldt verder dat onderzoek heeft uitgewezen dat
Ronald Reagan geen AIDS heeft.
Tekenaar Frits Behrendt bedriegt
de Telegraaf-lezer met deze suggestieve spotprent, want de werkelijkheid is anders in Suriname.
Viktor Afanasjev, hoofdredacteur van de Pravda – met wie ik
eens een lang gesprek voerde, waarin hij ook inging op zijn
voorliefde voor skiën – heeft zich openlijk beklaagd over
„open gebieden” die ondanks de glasnost van Gorbatsjov nog
steeds bestaan.176 Hij uitte zijn kritiek bij de opening van een
congres voor journalisten, waarvan hij de voorzitter is. Hij gaf
als voorbeeld dat ecologische problemen, zoals de vervuiling
van het Baikalmeer in Siberië, een taboe zijn gebleven.177
Mijn schoonzuster belt uit Zwitserland. Theo weegt 66 kilo,
maar eet weer heel behoorlijk. Hij wil nog weinig praten omdat hij doldraaide van de drie anderen op zijn kamer. Niets
over hoe ernstig het is, dus ik zal er niet aan proberen te denken en eerst rustig afwachten.
Minister Piet Bukman van Ontwikkelingssamenwerking wil
174
175
176
177

Pienaren is in armoede leven.
De Telegraaf, 18 maart 1987.
Zie Memoires 1979-b
De Telegraaf, 18 maart 1987.
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hopeloos in het land. We pienaren nu echt.174 Geen boter, geen
margarine, geen olie, geen badzeep, geen poederzeep, geen afwasmiddel, geen toiletpapier, en geen stroom,” staat er in de
brieven die Burlage kreeg.
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Indonesië extra geld geven om de dalende olie-inkomsten te
compenseren waar het mee heeft te kampen. Het is niet te geloven. Om razend te worden. Dit gebeurt gewoon allemaal
onder de neus van de zogenaamde controlerende volksvertegenwoordiging. Het rund Bukman was in Djakarta en zegt
openlijk niet over mensenrechten te hebben gesproken (in
werkelijkheid de fascistische terreur van een militair regime),
want hij was in Indonesië alleen maar voor gesprekken over
IGGI-hulp van rijke industrielanden aan generaals.
19 maart 1987

Het is Theo’s verjaardag. Waar houdt hoop op en begint speculatie en realiteit? Ergens heb ik het gevoel dat hij oké is.
Trouwens, iedereen krijgt vroeg of laat zijn trekken thuis.
Wanneer zal het mijn beurt zijn?
Ik ben met schrijven van mijn Memoires op 24 november 1960
beland en zojuist in Havana gearriveerd.
Jos Slats was nog een maandlang te druk voor een interview,
maar in juni had hij ruimte. „Dat is afgesproken,” zei hij.
20 maart 1987

Waarom heb ik voorgevoelens dat mijn Pretoria-plannen, zoals
een film maken, niet uitvoerbaar zullen blijken te zijn?
De Raad voor de Zending en de Generale Diaconale Raad van
de Nederlandse Hervormde kerk gaan hun aandelen Philips en
Shell van de hand doen, omdat beide bedrijven in Zuid-Afrika
gewoon doorwerken, en terecht. Heer, vergeve het hen. Ze
weten niet wat ze doen. Moeten dan duizenden werknemers
in Zuid-Afrika werkeloos worden omdat ze hier de klok horen luiden en niet weten waar de klepel hangt?
Jan Cremer vertelde dat hij was gevraagd om in Berkeley, Californië, de Beatrix-leerstoel te gaan bezetten. Ik adviseerde hem
dit voor niet langer dan 8 tot 10 weken te accepteren, want dan
zou hij toch vroegtijdig weglopen. Maar waar denken ze dat
Cremer over zou kunnen praten?
De Haagse idioten sturen 20 miljoen naar Mozambique, maar
in de richting van Suriname wordt gedacht in tonnen. En ja
hoor, De Telegraaf heeft weer een paniekverhaal; klein, omdat
ze het zelf ook niet geloven.
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Bouterse zou de staat privé 100.000 dollar hebben verstrekt om
acute deviezenproblemen van het land te helpen oplossen,
werd aan dit bericht toegevoegd.
Jan Cremer noemde gisteravond prins Bernhard „een crimineel”, waar ik van schrok.
Ik genoot een buitengewoon gezellige lunch met Hans Teengs
Gerritsen in Le Bistroquet in Den Haag. Hij was in streepjespak, met olifantendas en een hoge onderscheiding in de revers.
Hij wilde Michail Gorbatsjov gaan bezoeken. Hij bezon zich
op „een regeling” om Rudolf Hess vrij te krijgen. Gorbatsjov
zou binnen enkele maanden naar Bonn komen. Misschien
zouden de twee van Breda ook naar Duitsland terug kunnen
worden gestuurd. Hij had hierover reeds met Sovjetambassadeur Blatov gesproken. Ook vertelde hij het afgelopen jaar
Ruud Lubbers goed te hebben leren kennen. Hij had een hoge
pet van hem op. Met Onno Ruding had hij overlegd dat niemand meer aan de pensioenen van verzetsmensen zou tornen.
„Over tien jaar zijn er misschien nog maar twee verzetsmensen
over.” Ruding was ermee akkoord gegaan. Daarop had hij
deze zaak aan Lubbers voorgelegd, die had gezegd: „Oké, we
doen het.”
Vervolgens had hij premier Lubbers meegedeeld dat hij,
Teengs Gerritsen, naar Gorbatsjov wilde gaan om een aantal
zaken door te spreken, inbegrepen een staatsbezoek van Beatrix aan Moskou en een mogelijke reis van Juliana en Bernhard
naar de USSR, die al heel lang door Soestdijk werd gewenst,
maar waar „de Haagse rode knop” steeds een stokje voor is
blijven steken. Lubbers had daarop gezegd: „Dan heb ik ook
nog iets voor je.” Ik ging er verder niet op in, want ik begreep
dat hij het toch niet kon vertellen.
Hij wilde dus zo snel mogelijk naar Moskou. Ik bood aan met
mijn contacten te willen helpen, maar drong erop aan om tegen niemand te zeggen via welk kanaal hij opereerde. „Samen
krijgen we dit wel voor elkaar,” zei ik. Daarop sprak hij duistere taal.
„Dan vallen ook nog een paar andere zaken op hun plaats.” Hij
gaf aan behalve de koningin ook Juliana en Bernhard hierover
nader in te lichten.
Vervolgens ging hij weer over op allerlei anekdotes. Bernhard
had hem gebeld: „Kom vader, we moeten samen naar Ajax.”
Of Beatrix die laatst bij hem in de Jaguar zat en opmerkte:
„Eindelijk zit ik in een behoorlijke auto.” Hij had geantwoord:
„U zou ook wat echte auto’s moeten hebben.”
„Het is een ontzaggelijk lief mens, Beatrix, geloof dat van me,”
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zei hij. Hans van der Voet was „een brave man, maar die kerels
hebben ook heel weinig ruimte.” Ik vroeg of hij over een biografie had nagedacht. „Die komt er op zijn vroegst over twintig
jaar, of over tien jaar.” Maar hij bedacht zich opnieuw en zei:
„Of over vijf jaar.” Ik vroeg of hij dan precies zou vertellen wat
hij dacht en hoe een aantal heikele zaken waren geweest. „Oh,
welnee, helemaal niet,” zei Hans. „Er zijn maar een paar mensen die dat werkelijk weten.”
Juliana en prins Bernhard waren gaan skiën. „De prins is iemand die op een speciale manier reageert. Wanneer hij misschien het plan heeft naar de Bahama’s te gaan en iemand zegt:
‘ja, want voor skiën is het nu te laat’, dan zal hij juist gaan skien.” Ik weet niet meer hoe we op Greet Hofmans terechtkwamen. „Juliana was toen zeer geïsoleerd,” vertelde hij. „Ik
kwam die dagen ook eens binnenlopen. Ik heb pasjes voor het
paleis. Er werd een bordje aangeschoven.” En toen herhaalde
hij het eerdere verhaal van koningin Juliana die navraag deed
wie de dame was met wie Bernhard in een Franse krant stond
tijdens een nachtclub-uitje in Parijs. De prins had haar wijs gemaakt dat de dame een vriendin van Hans was, maar dat is dus
al eerder in deze Memoires vermeld. In de dagen van het Greet
Hofmans-schandaal kwam Teengs Gerritsen een keer oog in
oog met koningin Juliana, die tegen hem zei: „Jij ook!” Hij begreep er eerst niets van. Juliana vervolgde: „Jij wil mij hier ook
al weg hebben?” Dit had Teengs Gerritsen echt boos gemaakt.
„Later heb ik er met Juliana nog wel eens over gesproken. Dan
zwakte ik het allemaal maar af, maar in de dagen van de Hofmans-affaire was ze echt niet goed.” 178
Bij het afscheid nemen spraken we duidelijk af dat mijn bemoeienis om zijn reis naar Moskou te bespoedigen tussen ons
zou blijven. Want ik weet dat als de verkeerde mensen er lucht
van krijgen, alles weer opzettelijk wordt verpest. Ik gaf hem
een hand, en vond hem aardig. Hij zei ook dat prins Bernhard
zich in zijn hart tot een man als Suharto van Indonesië voelt
aangetrokken „want hij wordt, als hij in Djakarta is, omringd
met koninklijke hoogheid voor en na.” Ik zei dit een echt
Duitse attitude te vinden en hield een relaas over Suharto als
massamoordenaar en verrader van Sukarno, die feitelijk een
kogel verdient, maar met miljarden Westers kapitaal in het
zadel wordt gehouden tegen de wil het Indonesische volk in.
Hans had een genuanceerd oordeel over Zuid-Afrika waar hij
ook samen met de prins is geweest. Hij kent ook Hans van Ket178 Hij bedoelde niet goed bij haar hoofd.
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Teengs Gerritsen benadrukte dat Desi Bouterse had moeten
begrijpen dat na het doodschieten van vakbondmensen onder
zijn verantwoordelijkheid – het viel me op dat hij deze juiste
formulering gebruikte – hij voor Nederland nooit meer acceptabel zou kunnen zijn en „dus” had moeten opstappen. Naast
het Algemeen Dagblad doet vandaag ook Het Parool weer mee
aan onrust en paniek zaaien en zet in een grote kop op de
voorpagina dat Brunswijk c.s. naar Paramaribo zou oprukken.
Journalisten als Karel Bagijn (Algemeen Dagblad) en Albert de
Lange (Het Parool) die nu al jaren achtereen aan de anti-Bouterse campagne meewerken op basis van verzinsels, leugens en
misdadig geklets in de ruimte – om van Arnold Burlage maar
niet te spreken; hij spant de kroon – zouden gediskwalificeerd
moeten worden om nog ooit een letter in een krant te mogen
schrijven.
Gisteren was ik uitgenodigd bij Egbert en Yvonne Kunst in
Den Haag. Bij het binnenkomen zag ik een gedekte tafel met
acht couverts. Ik rook onraad. De verrassing was groot. Zij
hadden Henk Asser en diens tweede vrouw Lydia van Reede
uitgenodigd, evenals Ab Klein en diens vrouw Nettie von
Baumhauer en een oude vriend van het Baarns Lyceum, Floris
Heshuijsen die een Zuid-Afrikaanse vriendschapsdas droeg.179
Hij had jarenlang gewerkt bij de atoomcentrale in Petten, maar
had nu het gevoel zijn hele leven in het verkeerde circuit te
hebben gezeten. Floris herinnerde zich dat ik eens door de heer
Vreeswijk (Natuurkunde) uit de klas werd gestuurd en weigerde. Waarop de docent had gezegd: „Als jij niet gaat, ga ik.” Hij
herinnerde zich niet hoe het incident was afgelopen. Ik herkende me wel in dat verhaal.
179 Lydia van Reede was een van mijn eerste grote liefdes. Zie Memoires 1925- 1953.
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wich Verschuur. Maar Turco Westerling, de walgelijke moordenaar van duizenden Indonesische burgers, was in zijn optiek
„een prima vent. Ik houd van kleurrijke figuren.” Ik herinnerde
hem aan de moorden van Westerling op Sulawesi. „Dat lag aan
de generale staf.” Toen ik zei dat Beatrix me officieel negeerde
terwijl jan en alleman naar Drakensteyn werden uitgenodigd,
zei hij: „Ik weet wel hoe dat is gegaan. Dat lag aan haar omgeving.” Dit was dus een diplomatieke formulering voor: „de
rode knop” verbiedt het haar. Het bewijst andermaal dat uiteindelijk leden van het koninklijk huis de gevangenen van Haagse
idioten zijn, die voorschrijven wie zij mogen zien en wie niet.

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 15:00 Pagina 149

1987

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 15:00 Pagina 150

Nettie werkt al tien jaar als raadsvrouwe in een ziekenhuis. Zij
is secretaris-generaal van de World Federation van het Humanistisch Verbond en werkt nauw samen met Rob Tielman.180
Ik staarde ook veel naar Lydia Asser-van Reede en probeerde
terug te denken aan de jaren op het Baarns Lyceum, toen ik
smoorverliefd op haar was, en broer Theo – met enig succes –
wist te koppelen aan haar zusje Metie. Bij een kerstfeest op De
Horst werd een groepsfoto genomen waar ze allemaal op staan.
Het lijkt onbeschrijflijk lang geleden.

Ook NRC Handelsblad kletst de andere kranten vanavond na, alhoewel in bescheidener letters.
Mimi Hofland vertelde dat Henk van Wout Woltz niet in Elseviers mocht schrijven, zoals André Spoor wilde. Zij vreesde dat
dit nadelig voor hem zou uitpakken tegen de tijd dat hij in de
VUT zou gaan. Mimi werkt nu los-vast in het krantenwinkeltje
van het Holiday Inn. Henk junior verdient bij in de Espresso
bar op Centraal Station. Ik belde Henk, die vertelde de kwestie
van mijn honorarium voor de Bernhard-biografie primeur met
Woltz te hebben besproken. Die had hem gevraagd: „Denk je
dat ik in mijn brief aan Wim de juiste toon heb bereikt?”
„Nee, dat heb je niet,” had Henk geantwoord. Wat hij natuurlijk had moeten zeggen, was dat de waarheid was dat ik met
Henk een honorarium had afgesproken waar Woltz zich op
sluwe wijze aan wist te onttrekken door er het korte geding tegen een andere ploert, Sytze van der Zee bij te betrekken.
Toch plantte ik de gedachte bij Henk: „We zouden eigenlijk
samen een show moeten hebben.”
Ik erger me groen en geel aan het onsportieve gedrag van John
McEnroe, in de match tegen Miloslav Mečíř. De Amerikaan is
een nare gifkikker. Intussen – over sport gesproken – gaat
Ruud Gullit voor 17 miljoen naar Milaan. Een ziekere toestand in de sportwereld is nauwelijks denkbaar.
NRC Handelsblad geeft de president van de Haagse Rechtbank,
Meindert Wijnholt, die het op een akkoordje gooide met
Droogleever Fortuijn ten tijde van mijn Claus-proces, een pa180 Redactie: Nettie Klein-von Baumhauer was secretaris-generaal van de International
Humanist and Ethical Union.
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Ik zag toch kans via dit bericht in de VARA Gids van 21 maart
iets te laten doorklinken – zelfs wat oom Hans van Ketwich me
had gezegd – inzake Klaas de Jonge.

181 NRC Handelsblad, 21 maart 1987.
182 Het Parool, 21 maart 1987.
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ginagrote foto vanavond.181 De lamzakken in dit land behalen
(althans bij hun leven) meestal de grootste roem en hoogste onderscheidingen voor den lande bewezen diensten. Maar O Weh
(naar Mahler), ze zullen eens ontmaskerd worden. Het gaat
niet om NU. Het gaat om voor ALTIJD.
Als donderslag bij een heldere hemel belde Theo eindelijk,
vanuit het kuuroord in Zwitserland waar hij voor herstel verblijft. Zijn stem klonk laag en herinnerde me meer dan ooit aan
de stem van broer Hendrik. Hij had een gezwel gehad zo groot
als een tennisbal en was bang dat hij nu als oom Gerrit Meijer
uit Wassenaar met een zak op zijn buik zou moeten leven,
maar het was nog niet zover. Hij zei de uitslag van het onderzoek nog niet te kennen. Hij had vandaag weer vier kilometer
gelopen en gaat pas volgende week weer naar huis. Ik dankte
de hemel dat hij belde.
Paul Arnoldussen schreef over het boekje Ons poëtisch Nederland, dat het irritantste gedicht in de bundel de keuze van mij
was (hij nam er vijf regels in het Afrikaans uit over) en besloot:
„De voorkeur van Willem Oltmans, die kennelijk nergens anders meer oog voor heeft.” 182 Dat komt ervan als je je vader
wilt eren.
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Volgens de The New York Times is er nu een geneesmiddel dat
in ieder geval de levens van AIDS-patiënten zou weten te verlengen. Het heet azidothymidine of AZT van de Burroughs
Wellcome Company. Reeds 5.000 AIDS-patiënten hebben het
middel, thans pas door de Amerikaanse regering goedgekeurd,
gebruikt.183
Stephan Edberg, een gentleman tennisser, won met 3-6, 6-3 en
6-1 van de etter John McEnroe.
183 The New York Times, 20 maart 1987, Irvin Molotsky.
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Ik schreef Beatrix een briefje dat ik vermoedde dat wij de enige
twee waren die morgen de verjaardag van mejuffrouw Buringh
Boekhoudt zouden gedenken.
Adriaan van Dis heeft in zijn programma iemand die zegt dat
Zuid-Afrika door de domste mensen in de wereld wordt geregeerd. Zoiets maakt me razend, maar er is niets aan te doen. En
dan het smoel van Van Dis, die fingeert aan de lippen van de
man te hangen. Terwijl Adriaan van de daken schreeuwt zoveel van Zuid-Afrika te houden, laat hij dit soort types aan het
woord. De volgende gast was Hugo Brandt Corstius, die aardiger overkwam dan ik me hem herinnerde, maar toch moet ik
die man niet. En de uitsmijter was Harry Mulisch die ik redelijk goed ken uit de tijd dat ik een paar huizen verderop bij het
Lido woonde. Mulisch wist al toen hij zestien was dat hij het
grote genie was, maar hij wist alleen nog niet waarin. Overigens gaat Adriaan met die gesprekken uitstekend om.
Ik kreeg een kaart uit Curaçao van Frans Kellendonk.

184 Dan hadden we seks maar na enkele keren stopte ik daarmee, want hij rook zeer
onprettig. Zou dat nog steeds zo zijn?
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Ismail Merchant, de Indiër die in de jaren vijftig meer dan eens
naar Kew Gardens kwam, heeft een prijs gewonnen met zijn
film Room with a View.184 Dit had ik van hem niet verwacht, in
tegenstelling tot Oliver Stone. Vreemd om Ismail, die ik jarenlang uit het oog verloor, hier in mijn stoel op Amerbos, opeens
via de beeldbuis in Hollywood te zie opduiken.
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Ronald Gase zendt me een kopie van een brief van Jerome
Heldring, die mij op 9 juli 1984 in een brief aan hem als volgt
omschrijft: „Intussen noemt u wel een bron voor deze mededeling en wel Oltmans. Ik laat daar of dit een heel erg betrouwbare bron is.”
Ook een andere zin uit deze brief frappeert mij. Oud-overheidsdienaar en nu (onafhankelijke) journalist Heldring geeft af
op collega Marcus van Blankenstein, die overleden is en zich
niet meer kan verweren, als iemand „die zijn eigen rol in de
politiek overschatte.” Dat is vaste prik bij zuurpruimen die
donders goed weten dat Van Blankenstein inderdaad een prominente rol in de Haagse politiek (achter de schermen) heeft
gespeeld, vooral, zoals ik zelf heb ervaren en in deze Memoires
uitvoerig beschreven is, in de kwestie Nieuw-Guinea.185 De
dooddoener van Den Haag is dan altijd dat zij die werkelijk
hun nek uitstaken, zoals de groep-Rijkens, hun rol erbarmelijk
zouden hebben overschat.
Professor Peter Hoefnagels is gebotst met Robert van de Roer,
redacteur bij NRC Handelsblad, bij wie ik aan de hand van mijn
ervaringen met hem eveneens een vraagteken zet.186 Hoefnagels beklaagt zich dat de journalist in kwestie hem van alles in
de schoenen schuift wat hij helemaal niet heeft geschreven
„met als de mooiste onzin Van de Roers conclusie: ‘Hoefnagels werpt zich op als beschermheer van fraudeurs’.” De professor verwijt Van de Roer verder dat hij niet goed leest. „Wie
niet goed leest of bevooroordeeld waarneemt, loopt groot risico niet goed te schrijven. Dat is gevaarlijk voor een journalist.
Dat is gevaarlijk voor de lezers van een journalist.” Ik vind dit
slap uitgedrukt. Bovendien, er is meer aan de hand. Een journalist die niet zelf op onderzoek uitgaat, is gevaarlijk. Een journalist die niet kan lezen, ja, die is gevaarlijk. Maar een journalist
die niet kan luisteren evenzeer en dat facet slaat Hoefnagels
over. Een journalist die onderzoek doet en vergeet zijn toerenteller eerst op nul te zetten, kan beter gaan studeren voor advocaat in kwade zaken. Als Hoefnagels over „goed schrijven”
spreekt, zou ik willen vragen wat hij bedoelt. Wat betekent
„goed”? Bedoelt hij feitelijk, naar waarheid? Want de journalist
die dat doet is in de ogen van Den Haag juist „gevaarlijk”.
De film Platoon heeft volgens Time al 93 miljoen dollar binnengehaald. Room with a View van Ismail Merchant en diens lover
Ivory heeft acht Oscar nominaties, evenals Platoon. Hoogst
185 Zie ook Memoires 1957-1964.
186 NRC Handelsblad, 24 maart 1987.
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Ook Trouw laat zich natuurlijk niet onbetuigd en doet graag
mee aan het paniek zaaien over Suriname, waar of niet waar.
Inderdaad zijn Lucien de Freitas en Irwin Wist van De Ware
Tijd blijkbaar naar Nederland gekomen. Om het naadje van de
kous te weten, zou je ook de Bouterse-kant van het verhaal
moeten kennen.
Max Pam vertelt me dat de redactie van NRC Handelsblad geen
interview met mij in de krant wil hebben.
Ik ben naar The Color of Money gegaan met Paul Newman en
Tom Cruise, omdat mijn vriend Richard Price het verhaal
schreef. Ik ben er toch uit weggelopen, want van teveel biljarten krijg je ook genoeg. Ik zou er met Richard over willen
spreken. Hoe zou het met hem gaan?
En nu is het „oorlog” tussen Amerikaanse televisiedominees
Tammy Faye, Jim Baker en Jimmy Swaggart. Er zijn er nog
meer, zoals Oral Roberts en Jerry Falwell. Een grote oplichtersbende. Nu zijn ze in „oorlog”, omdat de stakkers niet weten wat een oorlog is.188 Paus Johannes Paulus II heeft een encycliek van 114 pagina’s doen uitgaan „proclaiming the Virgin
Mary a ‘model’ for the Roman Catholic Church and calling on
all Christians to accept her as a source of unity because she is
their ‘common mother’.” 189 Nog meer, maar dan vreedzame
religieuze nep dus. Dat ietsje intelligent geprogrammeerde hersens er nog in trappen is onbegrijpelijk.
26 maart 1987

Deel vier van de Memoires is geschreven. Ook de bijbehorende
foto’s zijn compleet met de omslagfoto. Een pak van mijn hart.
Ik zou naar deel vijf willen doorstomen, maar ik laat het even
rusten.
Ik begin er weer heel langzaam aan te wennen alleen op Amerbos te wonen. Ik mis Eduard niet meer doorlopend. Het is duidelijk, ik moet hem vergeten. Ik begin wel steeds meer over te
hellen naar Zuid-Afrika te verhuizen en de ellende hier achter
me te laten.
187 Time, 30 maart 1987.
188 NRC Handelsblad, 25 maart 1987.
189 The New York Times, 25 maart 1987, Roberto Suro.
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merkwaardig dat de twee films dit jaar met het hoogste aantal
Oscars werden gedraaid door twee regisseurs, Stone en Merchant, met wie ik beiden een kwart eeuw geleden in New
York al bevriend raakte.187
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Wim Hazeu zegt dat ik een slecht geheugen heb. Ik zou zelf
hebben gezegd, om uitgaven van publicatie te verlichten, dat
ik het toekennen van een schrijvershonorarium had laten vallen. Ik kan het me niet herinneren, maar omdat ik mijn zakelijke instincten niet onder controle heb, zou het best waar kunnen zijn. Hij zei vervolgens (nota bene): „Geef mij dan 12.500
gulden subsidie op je deel Memoires, en houd er 2.500 gulden
voor je zelf van af.” Ik voelde me machteloos en stond perplex.
„Gezellig om dit gesprek in deel negentien te zetten,” zei ik.
„Ga je gang maar,” aldus Hazeu, „ik ben de enige uitgever die
je dagboeken wil uitgeven. Ze verklaren me allemaal voor
gek.” Ik dacht: wel ja, dat ook nog. „Wat ze zeggen is: ‘Oltmans is aardig voor een persiflage op televisie, maar verder
niet’.” Wat moet ik met die man? Misschien is hij inderdaad de
enige. Ik ga gewoon door met de dagboeken persklaar te maken, zodat het werk is gedaan en dan maar wachten op fondsen
om ze uit te geven, waarschijnlijk tot ik een ons zal wegen.
Het verwachtte briefje van de AVRO, van de hand van Fons van
Westerloo is gearriveerd. Geen geld om in Zuid-Afrika te filmen. Smoesjes.190
Henk de Mari vraagt wat Daan Dijksman voor een figuur is.
De Haagse Post zou hem hebben aangevallen. De Mari zou aan
de hand van het Eerste Kamerlid Tom Struick van Bemmelen
hebben gelopen in de Klaas de Jonge-affaire, die hij onvoldoende onderzocht zou hebben. Ja, ja. Henk zei de nummers
van de officiële paspoorten van De Jonge zelfs in de krant te
hebben gezet. Ik had Henk getipt dat Den Alerdinck te koop
stond, waarop hij Frans Lurvink belde. Die zei dit bericht „liever niet” in de krant te willen hebben. Hij bood De Mari
prompt een dinertje aan. Hij kreeg ten antwoord geen honger
te hebben: „Ik heb alleen maar honger naar nieuws.”
Theo belde. Hij is weer thuis en scheen zich uitstekend te voelen. Hij is een maand uit de circulatie geweest. Hij zei niets
over aanvullend onderzoek.
27 maart 1987

Lag vroeg wakker en piekerde over Eduard. Als hij nu belt,
verzin ik een smoes dat ik verhinderd ben. Maar als ik die
noodlottige stap echt zou nemen, dan is de liefde voor die jongen voorgoed over en zal ik hem nooit meer aanraken. Het
oude liedje dus. Maar dan zie ik hem liever niet meer. Hij zal
nooit meer een vriend als mij krijgen.
190 Zie bijlage 28.
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Ik werd om 03:00 uur wakker en lag te piekeren over ZuidAfrika, wat ambassadeur Carsten en zijn maten tegen me ondernomen zouden kunnen hebben en welke gevolgen dit zal
hebben. Ik dacht aan Cecile van Lennep. Zij belde vanmorgen,
en – als weduwe van een ambassadeur met uitstekende contac191 W.F. Hermans, De raadselachtige Multatuli, De Bezige Bij, Amsterdam, 1987.
192 Het Parool, 27 maart 1987.
193 Newsweek, 23 maart 1987.
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Ik belde lang met oud-ambassadeur Sukrisno, die in Amstelveen woont als vluchteling van het Suharto-regime. Het is
soms nuttig weer eens te praten met Indonesiërs die wel weten
hoe de geschiedenis is geweest en wat er werkelijk in Djakarta
is gebeurd. Hij zei niet te begrijpen dat Den Haag alle kaarten
op Suharto bleef zetten. „Het is onwetendheid,” antwoordde
ik.
Ik belde een half uur met Eduard. Toch weer.
Atte Jongstra schreef een halve pagina in Het Parool om duidelijk te maken, dat „het gelijk van W.F. Hermans, zuur en zeurderig is.” Hermans heeft het boek De raadselachtige Multatuli geschreven.191 Daarin is hij volgens Jongstra niet te pruimen. Ik
denk dat Hermans niet aan Multatuli kan tippen, zoals Jongstra
niet aan Hermans, en zo blijft er schrijverij aan de winkel. Maar
ik kan het ook mis hebben.192 Hermans schijnt erop gewezen
te hebben dat Multatuli in de laatste jaren van diens leven naar
de dood verlangde, wat volgens Jongstra „naar mijn gevoel wel
juist is.” Hoe oud is de schrijver van de Max Havelaar eigenlijk
geworden? Ik heb er veel over nagedacht deze laatste weken.
Wanneer op een dag mijn geld op is, dan zal ik moeten verdwijnen, want ik ben niet bereid mezelf te hoereren ten detrimente van wat ik als goed of fout ervaar, zoals vrijwel iedereen
doet om in leven te blijven.
Alberto Moravia merkte in Newsweek op: „It is true that Italy is
no longer a poor country. Modern Italians are a bit too materialistic. Affluence has brought materialism to Italy, and with it
vulgarity. From a spiritual point of view, Italy was better off
when it was poor.” 193
De Sociaal Economische Raad (SER) heeft van de vakbonden
FNV en CNV te horen gekregen dat de lijst met te boycotten
goederen richting Zuid-Afrika dient te worden uitgebreid. Zo
luidt nu dus ook het SER-advies aan Hans van den Broek en
staatssecretaris Van Rooy van buitenlandse handel. Heer, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen.

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 15:00 Pagina 157

1987

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 15:00 Pagina 158

ten aan het hof en in Den Haag – vertelde het volgende: „Ik
denk Wim, dat de ambassadeur in Pretoria een stap tegen jou
heeft ondernomen bij de Zuid-Afrikaanse regering. Ik voel dat
instinctief aan.194 Ze proberen je nu op alle mogelijke gebieden
tegen te werken. En je bent niet jong meer. Je wordt op die
manier financieel gekraakt. Ik heb er erg grote zorgen over.”
Zij is kennelijk op onderzoek uitgegaan na van mij gehoord te
hebben wat Rinus Wijnbeek me vertelde. Zij heeft nu waarschijnlijk in Den Haag gehoord hoe de vork in de steel zit. Ik
heb onprettige gevoelens die me aan de oorlog doen denken.
Ik schreef Isak Heath op de Zuid-Afrikaanse ambassade dat ik
me ernstige zorgen maakte.
Wat mevrouw Van Lennep mij in 1987 vertelde, zou exact het
scenario weergeven waarvan het bestaan me geleidelijk aan duidelijk zou worden. Vijfendertig jaar nadat de overheid in het grootste geheim de sabotage van mijn werk als journalist – in opdracht
van Joseph Luns – decreteerde en daarmee mijn fundamentele
burgerrechten in het geniep vanuit Den Haag begon te vertrappen, kreeg ik de eerste geheime codetelegrammen van Buitenlandse Zaken in handen, dit dankzij een beroep op koningin Beatrix. Pas tijdens haar staatsbezoek aan Pretoria in 1995 werd me op
het hoogste niveau van Zuid-Afrikaanse zijde te verstaan gegeven
dat de sabotage die ik daar ondervond, resulterend in de uitzetting
van 1992, uitsluitend vanuit Nederland werd georganiseerd. Uiteindelijk legde ook oud-premier Ruud Lubbers deze lezing van
mijn lot in een brief aan mijn advocaten in 1996 vast. Wat Cecile
van Lennep me in 1987 toevertrouwde, en de grote zorg die zij
over mij en mijn toekomst had ten aanzien van de schurken in
Den Haag die zich dit allemaal veertig jaar lang permitteerden, zou
ik pas in de loop van de jaren negentig begrijpen, omdat de schofterij me toen pas duidelijk werd.
Ik ontmoette Conny Braam in Schiller op het Rembrandtplein. Ik las eerst haar gesprek met Vrij Nederland nog eens door
en concludeerde andermaal: deze juffrouw is gestoord, maar ik
zal er het beste van maken. Ik wilde haar ontmoeten, ook omdat de VARA en Sonja Barend het verdommen op televisie te
melden dat er door het apartheidsregime geen muur om Soweto werd gebouwd en haar met die onzin te confronteren. Ze
was op tijd. We spraken een uur en veertig minuten. Ik hield
een pleidooi voor een gematigde koers. Met mijn inzichten ten
194 Zij wist meer dan ze me vertelde, maar kon haar bronnen niet bloot geven.
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195 In 1997, als het programma Buitenhof iemand uitnodigt om over de rechtszaak tegen Winnie Mandela te komen praten, is het nog steeds Conny Braam die komt opdraven.
196 Zonder de uitspraak terug te nemen, wil ik verduidelijken dat een overwinning van
ANC-SACP (inclusief het beleid dus) mij onmogelijk leek. Ik zag het ANC niet als absolute winnaar, noch als een club die de oorspronkelijk geplande links-communistische koers zou varen.
197 Weekkrant Suriname, 27 maart 1987.
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aanzien van Indonesië en Suriname was zij het geheel eens,
maar over Zuid-Afrika niet dus. Ze was onlangs in het geheim
in Zuid-Afrika geweest en van de 100 mensen die zij er had
gekend, zaten er 60 in de gevangenis. Dit verwonderde me
vooral omdat eruit bleek dat Pretoria blijkbaar toch kans zag de
belangrijkste communistische oproerkraaiers achter slot en
grendel te krijgen (als het waar was wat ze zei).
Over het niet aanleggen van een muur rond Soweto zweeg zij
als het graf. Geen reactie, wie zwijgt stemt toe. Zij weet natuurlijk heel goed dat ze heeft gelogen bij Sonja om de lachers
en uitfluiters van Willem Oltmans op haar hand te krijgen.
Maar evenals Sonja krijgt zij het niet voor elkaar ruiterlijk te erkennen gelogen te hebben, of toe te geven fout te zijn geweest.
Dat zegt veel van deze bij het publiek populaire dames.195 Ik zei
het racistisch te vinden om je „beter” te voelen in Soweto dan
in Pretoria, zoals zij in Vrij Nederland had gezegd. „Met de
mensen in Pretoria heb ik niets gemeen,” zei ze. Ik dacht: behalve je blanke huidskleur en Hollandse programmering, schat.
Ik benadrukte: „Het ANC zal nooit winnen. Daarmee wed je
op het verkeerde paard. Denk er maar aan dat ik je dit op 28
maart 1987 heb voorspeld.” 196 Dit onstelde haar zichtbaar.
Over Klaas de Jonge zei ze dat alle ontwikkelingswerkers van
Buitenlandse Zaken diplomatieke paspoorten hadden. Zij was
het met me eens dat De Jonge eruit moest: „Maar jij doet dit
alleen maar om Hans van den Broek een hak te zetten.”
„Dat is zeker zo,” antwoordde ik. Dat wilde zij ook, maar voor
haar bleef De Jonge een held. Ik zei hem niet anders te kunnen
zien dan als een misdadige terrorist. „Kleefmijnen zullen de
zwarten van dat land nooit ofte nimmer bevrijden Conny.” Ze
keek weer sip. In het geheel genomen was het een geciviliseerde ontmoeting tussen fervente tegenstanders.
Stanley Rensch, een mensenrechtenactivist in Paramaribo,
sloeg in grote rode letters opnieuw alarm in de Weekkrant Suriname: DODENLIJST IN PARAMARIBO, SURINAMERS VLUCHTEN.
Wat denken zulke mensen toch te bereiken? 197 Ook de fameuze Arnold Burlage is weer op het oorlogspad.
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Chin A Sen heeft volgens NRC Handelsblad in Washington gezegd dat Ronnie Brunswijk voorlopig aan een half miljoen
dollar (van de CIA) genoeg heeft om Bouterse omver te werpen.
Ik wist dat Chin A Sen een zwakke figuur was maar dat hij in
de VS in rechtse en ultrarechtse kringen zou gaan zoeken naar
centen voor het Junglecommando van Ronnie Brunswijk, bewijst toch wel andermaal in welke hoek deze man het steeds
weer zoekt. Evenals tijdens de aanloop met Roy Horb naar de
ramp van 8 december 1982 in Paramaribo. Ook twee „vertegenwoordigers” van Brunswijk arriveerden in Washington.
Hans Maarten van den Brink meldt zelfs dat het vaststaat dat er
contacten waren tussen de gepensioneerde generaal John Singlaub (expert op het gebied van speciale operaties en voormalig
CIA-commandant) en de terreurgroep van Brunswijk. Singlaub
staat ook aan het hoofd van de World Anti-Communist
League. En voegt spuit elf, Chin A Sen, zich bij dit onfrisse gezelschap. Geef mij maar Desi Bouterse.198
29 maart 1987

Ik was vroeg in de polders. Tranen kwamen weer in mijn ogen
wanneer mijn brein met Eduard bezig was. Ik kan er niet toe
komen om via tactische leugentjes, zoals dat heet, hem naar me
toe te trekken. Dan denk ik aan Henk Hofland, die al meer dan
dertig jaar Mimi bedriegt en maar wat zegt.
Ik schreef een lange brief aan Cecile van Lennep.199
De politieke partijen in Suriname hebben in een besloten zitting van het topberaad overeenstemming bereikt met legerleider Desi Bouterse over een ontwerp-grondwet.200
Raymond van den Boogaard beschrijft hoe de weerstand tegen
het beleid van Michail Gorbatsjov in de USSR krachtig toeneemt. De Sovjet Unie beleeft een levensgevaarlijke periode.201
30 maart 1987

Minister Frits Korthals Altes (VVD) van Justitie wil dat de EEG
vreemdelingen test op AIDS en dit besluit zo snel mogelijk invoert.202 Wat een idioot.
198
199
200
201
202

NRC Handelsblad, 28 maart 1987.
Zie bijlage 29.
NRC Handelsblad, 29 maart 1987.
Idem.
NRC Handelsblad, 30 maart 1987.
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31 maart 1987

Ik kreeg een briefje van Hans Teengs Gerritsen die zegt te hopen dat mijn missie naar Moskou zal slagen, om voor hem de
juiste deur open te zetten.
Oliver Stone kreeg zijn tweede Oscar voor beste regisseur na
het verschijnen van Platoon.
Henk Hofland belde om te zeggen dat hij de brief van Herman
von der Dunk „een doorbraak” vond. Maar zelf haalt hij niet
in zijn hoofd om over mijn verschenen dagboeken, waar hij
vrij prominent in voorkomt, te schrijven. Wim Klinkenberg
vond de reactie van Von der Dunk „formidabel”. Henk gaat
203 Zie bijlage 30.
204 Newsweek, 6 april 1987.
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Ik was verguld met de brief van Herman von der Dunk.203
Gistermiddag stond Eduard ineens voor mijn neus. Hij was
hartelijk en lief. Hij zag er zalig uit. Ik nam foto’s van hem.
Ambassadeur Antonio Diaz van Cuba telefoneerde dat er een
telex van vicepresident Carlos Rafael Rodriguez was gekomen
met de mededeling dat hij me zou waarschuwen wanneer te
komen „om te spreken over ons boek.” Ik heb helemaal geen
zin meer in dat project.
Newsweek over de sancties tegen Zuid-Afrika: „How
much does economic ostracism hurt? Not much, according to most of the early
signs. Many of the trade sanctions are not particularly severe: others can, at a price, be
evaded. Disinvestment – the
sale of foreign companies’ assets to local interests – may
actually help the country in
the short run.” 204 Maar de
Zuid-Afrikaanse economie
„trembles with nervousness
about what the future may
hold in store.” Sancties zijn
geen oplossing, hoogstens
een drukmiddel. Maar „de
boeren” zijn gewend alleen te staan. Zij zetten zich af tegen het
Britse imperium en dat zullen ze opnieuw doen tegen „de wereld” die chaos in het land wil opdringen.
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trouwens zelf naar Moskou. Wim vond het niet nodig dat ik
Hofland een introductie voor Georgii Arbatov zou geven, zoals ik met Klinkenberg zelf trouwens wel deed.
Hendrik belde me vanavond uit Kaapstad om te bevestigen dat
Theo kanker heeft. Zijn vrouw had gebeld dat hij terug in het
ziekenhuis was vanwege een tekort aan rode bloedlichaampjes.
Ik kreeg van dit bericht maagpijn met bijbehorende geluiden.
Ik belde Lex Poslavsky die ook niet begreep wat er gebeurd
kon zijn. We concludeerden dat ik niets anders kon doen dan
duidelijk maken dat wanneer hij wilde praten, ik direct zou
komen. Maar zo reageert Theo dus niet.205
1 april 1987

Wat dwalen er een verschrikkelijke gedachten door je hoofd
wanneer je zo’n rampzalige mededeling krijgt, dat je jongste
broer door een dodelijke ziekte is getroffen. Ik dacht aan de
stukken grond die hij in Florida kocht om later voor zijn pensioen te gebruiken. Ik stuurde Nel een expresse dat ik direct
zou komen als het nodig was of als ik kon helpen.
De ellendeling Frans Weisglas maakt de overeenstemming over
een grondwet in Paramaribo in De Telegraaf belachelijk: „Er is
nog slechts sprake van een stuk papier.” Wat mankeert die zielepoot toch? Dat de VVD die man hoe dan ook aan het woord
laat.
Jan Cremer belde en vroeg op welk adres hij Oliver Stone een
telegram kon sturen om hem te feliciteren, alsof hij de dagen
dat hij Stone de grond in praatte glad vergeten was. Maar iedereen kan zijn „mening” herzien.
Ik zou Henk Hofland ontmoeten bij Keyzer. Hij kwam niet
opdagen. Ik heb tenslotte alleen een zalmschotel gegeten. Ik
herinner me dat in het voorafgaande telefoongesprek ter sprake
kwam wie de lunch zou betalen. Ik stak niet onder stoelen of
banken dat het nu werkelijk eens zijn beurt was. Hij belde niet
af, maar bleef gewoon weg. „Ik heb nooit geld bij me,” was
zijn antwoord, waarop ik heb gezegd: „En jij kan het nota bene
declareren als je dat wilt.”
Het is een verschrikkelijk gevoel dat ik als broer niets kan doen
in de strijd die Theo nu moet voeren.
Hofland belde. „We hadden toch een afspraak,” zei hij. Hij had
op me gewacht bij Scheltema, een plek waar ik sinds de jaren
zestig nooit meer ben geweest, laat staan met hem. Als we elkaar zien, is het bij Keyzer. Ik geloofde hem dus niet. Hij vroeg
205 Ik schreef die dagen voortdurend en uitgebreid over Theo’s ziekte in mijn dagboek.
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Eindelìjk vanavond eens een positief geluid uit Suriname op de
voorpagina van het avondblad. In tegenstelling tot de VVD en
andere zuurpruimen zegt het CDA bij monde van het Kamerlid
Aarts, dat er een positieve reactie vanuit Den Haag moet komen. Ze hebben gelijk.
Het vreemde gevoel in mijn buik blijft. Ik denk dat ik naar
dokter Delprat moet.
Ronald Reagan heeft zich voor het eerst uitgelaten over AIDS,
niet in termen van „veilig vrijen” maar in de zin van het Vaticaan: abstinentie. Hij heeft er dus niet echt over nagedacht.
Typisch Beatrix. Zij bemoeit zich persoonlijk met de bestaande
regeling waarbij het predicaat „hofleverancier” mag worden
gevoerd. Het toezicht is verscherpt en bedrijven die niet langer
aan de banier „hofleverancier” voldoen, kan deze weer worden ontnomen.206
2 april 1987

Er zijn in ons land elf AIDS-patiënten met behulp van actieve
euthanasie overleden.207
Ik voel me zwaar aangegrepen. Hoe kan ik als een blok slapen
terwijl mijn broer tegen kanker vecht?
De Volkskrant zwakt de berichten uit Suriname weer vrolijk
verder af door op de voorpagina te zetten: BOUTERSE ZAAIT
TWIJFELS OVER ROL NA VERKIEZINGEN.
Cecile van Lennep heeft Ernst van Eeghen geschreven dat de
206 NRC Handelsblad, 31 maart 1987.
207 NRC Handelsblad, 2 april 1987.
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waarom ik „zo knorrig” deed. Het is naar om te zeggen maar
ik denk niet dat ik deze man ooit nog echt zal geloven na wat
er tussen ons zoal is gebeurd.
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regering via ambassadeur Carsten mijn werk in Zuid-Afrika
weer aan het saboteren was en dat ik het daardoor erg moeilijk
had. Wat ontzettend lief van haar. Ik ben haar erg dankbaar. Zij
las me tot tweemaal toe zijn antwoord voor, wat onder meer
behelsde: „Natuurlijk wil ik Willem Oltmans helpen, ik weet
alleen niet hoe.” Toch berispte ze mij dat ik Van Eeghen nooit
had mogen schrijven „wat je gevoel je zei” dat hij op televisie
vermeed om over Erica (zijn overleden echtgenote) te spreken.
„Dat ging je niet aan.” Dat is misschien ook wel zo, maar ik
was eigenlijk erg hecht met Erica van Eeghen-van Panhuys en
vond dat ik voor haar op moest komen, want ik weet hoe kasar 208 Ernst kan zijn.
Margaret Thatcher heeft tijdens haar bezoek aan Moskou op de
Sovjettelevisie het bekende Westerse verhaal afgestoken dat
kernwapens nodig blijven als effectief afschrikmiddel. Daarom
kunnen kernwapens dus ook niet worden afgeschaft, want hun
eliminering zou de wereld onveiliger en minder stabiel maken.
Georgii Arbatov heeft ogenblikkelijk op ITV-televisie geantwoord dat de mensen in de USSR „verbijsterd” zijn over haar
verhaal. Hij zei dat de wereld een holocaust tegemoet zou gaan
als haar opvattingen in Oost en West gemeengoed zouden
worden. „Ik heb eerlijk gezegd nooit gedacht dat ik dit nog
eens zou zeggen, maar ik denk dat president Reagan over nucleaire onderwerpen realistischer denkt dan mevrouw Thatcher,” aldus Arbatov.
Bert Dreese belde dat hij uit betrouwbare bron had vernomen
dat Frans Lurvink bepaalde financiële problemen had, en of ik
wellicht met een schikking van 100.000 gulden akkoord zou
gaan. Ik antwoordde: „Point d’affaire.” 209
Henk Hofland schreef een briefje. Toch geloof ik hem niet.
Smoesjes.210
3 april 1987

Gorbatsjovs hervormingen gaan niet over een pad met rozen.
The New York Times publiceerde er een artikel over: AMAZING
211
ENERGY FROM RUSSIA.
Gorbatsjov wordt echter ook openlijk en ondergronds tegengewerkt, wat een waarnemer deed
opmerken: „If Mr. Gorbachev goes on at this rate, he will not
last four years.” Er circuleert in Moskou nu ook een video (ondergronds) waarin Raisa Gorbatsjov wordt bekritiseerd en be208
209
210
211

Indonesisch voor ruw.
In geen geval.
Zie bijlage 31.
The New York Times, 3 april 1987.
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Weekkrant Suriname stimuleert weer eens de gedachte onder
Surinamers dat het kolonialisme in veredelde vorm – via binnenmarcherende mariniers – zou kunnen terugkeren. Ook in
Suriname botsen „oud denken” en „nieuw denken”, net als in
de USSR.
212 The New York Times, 1 april 1987.
213 Wat ik toen nog niet wist maar waar Cecile van Lennep me voor waarschuwde, was
dat Den Haag bezig was mijn werk in Zuid-Afrika te saboteren.
214 Wilhelmina, Eenzaam maar niet alleen, Ten Have, Amsterdam, 1959.
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lachelijk gemaakt, bijvoorbeeld door gebruik van haar „Western wardrobe”. In Londen zou zij inkopen hebben gedaan
met een American Express Gold Card.212
Het lijkt wel of mijn Zuid-Afrikaanse plannen in het slop zijn
geraakt. Ik heb een brandbrief aan Hein de Villefort du Toit
gezonden dat ik op 16 maart had zullen terugkomen om samen
met het Information Bureau (Casper Venter) een film te maken om de meningen van Nederlanders in Zuid-Afrika te registreren, maar dat druk van ambassadeur Quint en de ambassade
in Den Haag niets schijnt uit te halen in Pretoria.213
Ik werk rustig verder aan deel vijf van mijn Memoires, wat weer
een opwindend deel wordt. De eerste 28 pagina’s zijn af.
Ik schreef Eduardus Halim om hem succes toe te wensen bij
zijn komende, belangrijke recital in New York.
Vreselijk, dat je zelf een nagenoeg normaal leven leidt terwijl
je broer verwikkeld is in een hevige strijd met een ongeneselijke ziekte.
De PvdA, een club van duidelijke lichtgewichten, heeft Marjanne Sint tot voorzitster gekozen. Zij was eens manager bij de
VNU, zoals Willem Drees eens stenograaf in het parlement was.
Ook de Rooie Vrouwen hebben een nieuwe leidster. Hoe kan
het publiek in dit land in hemelsnaam enig vertrouwen hebben
in zo’n zonderling gezelschap? De anderen zijn ook niet voor
de poes met Van den Broek, Kok, Voorhoeve en Van Mierlo.
Zoals Wilhelmina reeds in haar memoires schreef: „De laatste
vijfenzeventig jaren hebben weinig werkelijke staatslieden opgeleverd.” 214 De PvdA heeft van een ramp als Ien van den
Heuvel niets geleerd.
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NRC Handelsblad schrijft schoorvoetend dat de reactie van Buitenlandse Zaken op de aangekondigde vrije verkiezingen in
Suriname „enigszins te koel” is geweest. Waarom schrijven de
sukkels niet recht voor de raap wat hun mening is.
Ik had een telefoongesprek met Jan Cremer. Over Piet Grijs en
diens Multatuli-pagina in de Volkskrant. „Die door inteelt aangevreten geest is hartstikke gek. Zijn vader was vroeger hoog
in de regering en nu voelt hij zich ook nog professor, in wat
niemand mag weten. Die man schrijft onder dertien schuilnamen. Een man in een gekkenhuis heeft er misschien maar vier
of vijf, of twee, Napoleon en Jezus. Dan moet je om 15:00 uur
naar Arti gaan. Daar zitten ze straks allemaal voor Welingelichte
Kringen met Joop van Tijn. Er wordt op kosten van de VPRO
gedronken en straks samen ook nog gegeten.”
Ik vertelde hem dat Hofland me gewoon had laten zitten in
Keyzer en dat hij hengelde naar contacten in Moskou, waar hij
naar toe gaat, maar dat ik er nu eens geen zin in heb. „Ik verdom het.”
„Jij bent veel te aardig,” aldus Jan.
„Nee, ik probeer mensen alleen maar correct te behandelen,”
zei ik.
„Je moet Hofland het adres van de Lubjankagevangenis geven
en dan zeg je: het wachtwoord is ‘Lenin is een klootzak’, en
Henk, dan gaat de poort wijd voor je open en is je bedje gespreid.” Later belde hij terug dat hij een brief aan de Volkskrant
had geschreven en hij zou me een kopie zenden.215

4 april 1987

De Volkskrant schrijft erg positief over Ronald Gase’s nieuwe
boek Beel in Batavia, uitgegeven door Wim Hazeu.
Ook Lubbers weet niet waar Suriname over gaat. Hij vertrouwt op adviseurs die hem onvolledig en kennelijk eenzijdig
inlichten. Er komt geen ontwikkelingshulp naar Paramaribo
voor er verkiezingen zijn geweest. Pure chantagemethoden en
koloniaal denken. Het stoute kind moet eerst leren gehoorzaam te zijn aan de wensen vanuit het Torentje.
16 april a.s. loopt mijn abonnement op The New York Times af.
Ik loop er al dagen over te delibereren of ik me kan veroorloven dit te verlengen. Ik kan niet buiten die krant en de waardevolle informatie die uiteindelijk ook voor mijn dagboeken is
bestemd.

215 Zie bijlage 32.
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5 april 1987

Driebergen - Amsterdam
Ik ontmoette op station Driebergen Michel Aboikoni, die terug is uit Suriname, om zijn wederwaardigheden te horen. Hij
kwam veertig minuten te laat, was zeer vermagerd, maar ongeschonden.
De essentie van zijn verhaal was dat de BVD aan Eddy Jozefzoon
van de Nationale Verzetsraad had verteld, dat Desi Bouterse
Michel financierde en dat hij „dus” een spion van Bouterse
was.216 Het kan niet anders dan dat de BVD de gesprekken tussen Herrenberg, Michel en mij op Amerbos heeft afgeluisterd,
of die van Michel rechtstreeks aan Berrenstein van de Surinaamse ambassade. Dat het mogelijk is dat het zo heeft plaats
gehad, vervult me met afgrijzen. Het zijn Gestapomethoden in
ons vrije, democratische koninkrijk. Michel heeft met Desi gesproken in het huis van Herrenberg. Bouterse had hem verteld
dat zijn vader om zijn komst naar Suriname had gevraagd en
om die reden achtte de regering het haar plicht hieraan mee te
werken en de overkomst mogelijk te maken. Michel komt spoedig naar Amerbos om alles uitvoerig uit de doeken te doen.
Via mijn tante Poslavsky in Bilthoven hoor ik dat Theo erg depressief is. Hij is bezorgd over zijn zaken, die stil staan. Ik voel
me nog steeds misselijk in mijn maag. Lex Poslavsky heeft
Theo al aangeboden naar hem toe te komen als hij er behoefte
aan zou hebben.
6 april 1987

Wie zouden toch aan het Junglecommando van Brunswijk en
zijn trawanten dergelijke indianenverhalen influisteren, om ze
in de Nederlandse kranten te krijgen? Zijn het de padvindertjes van de BVD of de CIA? Het is werkelijk van de gekke.
216 Via mijn telefoon op Amerbos werden ook bedragen overeengekomen.
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Kon vanwege broer Theo weer niet slapen.
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Ik moet lachen om een artikel in The New York Times, dat heet:
217
WHEN POLICY MAKERS BECOME COWBOYS. Grosso modo denken en doen alle Yankees als cowboys. Echt ontgroeid zijn zij
de wildwestmentaliteit nooit. Dus wanneer ze ook nog een
cowboy filmheld uit Hollywood in het Witte Huis neerzetten,
is het hek echt van de dam.
Ik kreeg een brief van Hans van Ketwich uit Kaapstad.218 Hij
herhaalt dat de Klaas de Jonge-boter op het hoofd van Hans
van den Broek rust. Die affaire laat me niet los.
7 april 1987

Ik sliep weer verschrikkelijk slecht.
Hoe leg je een vogel uit om niet in de zonnewering een nest te
bouwen? Ze zijn steeds bezig, dus iedere keer rol ik het uit.
Eens is een nest met jonge vogeltjes, omdat ik niet wist dat het
er zat, plat gerold in het zonnescherm.
Theo weegt nog maar 42 kilo. „Je weet, hij vertelt dus nagenoeg niets over zichzelf of zijn toestand. Hij wil werken en
windt zich verschrikkelijk op dat zijn zaken stil staan. Hij heeft
al contracten verloren,” aldus zijn vrouw Nellie. Zij bezoekt
hem dagelijks in het ziekenhuis.
Richard Green schreef The ‘Sissy Boy Syndrome’ and the Development of Homosexuality.219 Greens conclusie is dat sissy boys een
grote kans hebben om als volwassene homo- of biseksueel te
zijn. Deze psychiater schijnt onder sissy vrouwelijk te verstaan.
Zij hadden meisjes willen zijn. Zij speelden ook liever met
meisjes. „And they avoided rough-and-tumble play and sports,
the usual reasons for the epithet ‘sissy’.” Ik wil dat boek wel
een keer lezen.220
8 april 1987
Michel Aboikoni en ik zijn het eens dat ik namens hem zo snel
mogelijk naar Bouterse zou moeten gaan, waartoe ik een telegram naar Paramaribo heb verzonden. Desi had hem gezegd
geen enkele van de brieven die Michel hem in het verleden
stuurde, te hebben ontvangen.

217 The New York Times, 5 april 1987.
218 Zie bijlage 33.
219 Richard Green, The ‘Sissy Boy Syndrome’ and the Development of Homosexuality,
Yale University Press, New Haven, 1987.
220 Psychology Today, april 1987, Jeff Meer.
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Wim Pretorius, op dit moment de enige Zuid-Afrikaan die
zich vol gas voor mijn zaak inzet hier, heeft gisteren met ambassadeur Quint en Heath gesproken die twee telegrammen uit
Pretoria lieten zien die over mij gingen. „De linkerhand weet
niet wat de rechterhand doet in Pretoria,” aldus Wim. „Ik kan
je echter zeggen dat de ambassadeur en de heer Heath zich tegenover jou schamen. Ik heb er aan toegevoegd dat ook ik me
als Zuid-Afrikaan diep schaam tegenover jou.” Hij is van plan
rechtstreeks Casper Venter te bellen.
Jules Wijdenbosch is de nieuwe premier van Suriname geworden. Ambassadeur Heidweiller is tot minister van Buitenlandse
Zaken benoemd. En mijn vriend Harvey Naarendorp overhandigde al enige dagen geleden zijn geloofsbrieven als ambassadeur in Rio de Janeiro.

Ik liep even bij Mimi Hofland binnen in het krantenwinkeltje
van het Holiday Inn Hotel. Ik vertelde bij Keyzer voor niets op
Henk te hebben gewacht. „Je moest eens weten Wim, hoe
dikwijls hij dat mij heeft geflikt. Je kan geen woord van hem
geloven.” Hofland zit in het Cosmos Hotel in Moskou. Hij is
per trein naar de USSR gegaan, een reis van 48 uur.
Ik kreeg een brief van Osvaldo Cardenas, de voormalig Cubaanse ambassadeur in Paramaribo.221

221 Zie bijlage 34.
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9 april 1987

Christo Landman, de Zuid-Afrikaanse zaakgelastigde in Den
Haag, heeft de gemeenten Spijkenisse en Brielle brieven geschreven dat een moralistische veroordeling van Zuid-Afrika
allerminst rechtvaardig en billijk kan zijn. „U bent misleid door
een stortvloed van eenzijdige publiciteit, die als het ware een
vendetta tegen Zuid-Afrika is.” Natuurlijk is dit waar. Landman hield het nog netjes. Hetzelfde gebeurt met Suriname aan
de hand van de meest misdadige leugens. De gemeenten Spijkenisse en Brielle hadden de regering namelijk opgeroepen
stappen te ondernemen ten behoeve van „de gekleurde bevolking van Zuid-Afrika”. Hans van den Broek riep ambassadeur
Quint op het matje om te protesteren tegen inmenging door
Landman van de binnenlandse aangelegenheden van het koninkrijk. Die man is idioot.
De dag begon met een gesprek van een half uur met Cecile van
Lennep. Ze was erg lief. Ze zei dat Ernst van Eeghen haar nu
toch ook tegenviel en kennelijk niets had gemeend van zijn
brief aan haar. Ik legde uit dat het mij ook enige jaren had gekost om door de façade van Van Eeghen heen te komen en zijn
ware gezicht te ontcijferen. „Je moet hem niet schrijven,
Wim,” zei ze, „je kunt hem beter opbellen want dan zet je
hem meer voor het blok.” Ik dacht: wat slim eigenlijk, dat heb
ik me niet eerder bedacht. „En dan moet je refereren aan je
vriendschap met Erica in dat telefoongesprek,” vervolgde zij.
„Ik heb ook in mijn brief aan hem er op gewezen hoe Erica op
jou was gesteld.”
„Ik denk niet dat ik dat zal doen,” zei ik. „Dat gaat me te ver.”
Ik begrijp dat de reprimande namens Van den Broek aan Quint
werd uitgedeeld door Vegelin van Claerbergen, directeur Afrika en Midden-Oosten van het ministerie. In Paramaribo heb
ik voldoende over die mijnheer gehoord om me over het feit
dat juist die superkoloniaal, plus royaliste que le roi, Quint de les
heeft gelezen. Ik schreef Christo Landman zich niets van die
zak aan te trekken. En ik schreef mijnheer Vegelin van Claerbergen een pittig briefje.222 Ook schreef ik andermaal premier
Lubbers en trok vergelijkingen met het dekolonisatieproces in
Indonesië dat men nu opnieuw de ene blunder na de andere in
Paramaribo uithaalt. „Luistert u in hemelsnaam naar wat ik u
bij herhaling heb geschreven: alle blunders ten aanzien van Indonesië worden, alsof men geen ene maat in de koloniale partituur meent te moeten overslaan, jegens Suriname herhaald.
222 De tekst is wel erg rauw geworden. De brief is in het dagboek.
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10 april 1987

Gisteren zei Cecile van Lennep nog aan de telefoon dat je beter
geen krant meer kunt lezen. „Kijk nou wat Geertsema weer
heeft gedaan.” Het evangelistenpaar Lucas en Jenny Goeree
heeft een boekje gepubliceerd: Sodom is Nederland. Homoseksuelen worden erin als misdadigers afgeschilderd en AIDS is hun
straf. VVD-senator Geertsema heeft hen een brief geschreven
waarin hij hen toewenst (Lucas Goeree is 69 jaar) – dat ze zelf
AIDS zullen krijgen. Onvoorstelbaar dat een Kamerlid en voormalig minister van Binnenlandse Zaken en vooraanstaand VVDlid een dergelijke brief schrijft en aan de pers vrijgeeft.225
223 Brief van 9 april 1987, ook deze is in het dagboek.
224 NRC Handelsblad, 10 april 1987.
225 De Volkskrant, 10 april 1987.
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Terwijl u in dit land, denk ik, de enige bent om dit in te zien
en er effectief wat aan te doen.” 223
Adriaan Vlok, de Zuid-Afrikaanse minister van Orde en Gezag
gaat Frederik van Zyl Slabbert, voormalig leider van de
Progressieve Federale Partij, vervolgen voor het in bezit hebben van verboden lectuur, namelijk geschriften van Nelson
Mandela van het ANC. Krankzinnige zaak in dit late uur.
Ik heb Ernst van Eeghen opgebeld. Hij sprak met elan over de
brief aan Cecile van Lennep heen en begon meteen over hoe
hij in zes weken viermaal in Moskou was geweest. Hij leek Arbatov te kleineren. Ik herinnerde hem eraan dat zijn werkelijke
Sovjetcontacten juist met hem waren begonnen. Hij bazelde
maar door over raketten en eindigde met „laten we contact
houden.”
Professor Herman von der Dunk belde. Hij vertelde op het
Bilthovens Lyceum bij broer Theo in de klas te hebben gezeten
en hem vorig jaar op een schoolreünie weer te hebben ontmoet.
Prinses Diana heeft een AIDS-ziekenhuis bezocht en gaf patiënten een hand en sprak met hen. Moedige jonge dame.
Teengs Gerritsen heeft zijn mening over de twee van Breda
toch herzien. Hij pleit nu voor hun vrijlating.224 Ik kan me nog
herinneren dat ik tegen hem zei dat het vasthouden van die
twee nog wreder is dan executeren.
Ik had toch geen abonnement op The New York Times moeten
nemen. Veel te veel geld. Ik moet serieus gaan bezuigen. Op
de sauna, op de telefoon, geen diners meer met anderen. Ik ga
maandag nog naar Wertheim en dan is het klaar. Ik moet eerst
weer geld gaan verdienen.
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Jan Mulder steekt de draak met een tentoonstelling van de 53
ordetekenen (versiersels) van Joseph Luns, die in vitrines op paleis Het Loo voor bezoekers werden uitgestald.226
W.F. Hermans trok in de Volkskrant een pagina uit om Stoker
aan te vallen. Ieder woord aan Stoker besteed, is er een te veel.
Dat geldt voor Hermans maar ook voor Jan Cremer.
Jan Cremer belde. Hij geeft op 30 april een feestje. Ik belde
Eduard om te vragen of hij mee wilde.
Jan had het stuk van Hermans ook gelezen. Verder beklaagde
hij zich dat Babette iedere maand, als zij ongesteld is, drie dagen in een oorlogssituatie verkeerde.
Ik denk iedere dag veel aan Theo. Ik moet vanavond Nellie
bellen, ook al ben ik aan alle kanten aan het bezuinigen.
Ik vond warempel $ 400,- in mijn bureaula. Dat gaat me helpen om naar de VS te gaan.
Nellie zei dat het stukken beter gaat met Theo. Hij steunt
steeds minder op haar arm. Maar nu heeft hij overal kritiek op.
„Zelfs zijn eten stuurde hij terug. Dat heeft hij nooit gedaan.”
Ik hoop zo dat hij er bovenop komt.
11 april 1987

Ik begon om 08:00 uur te schrijven en herbeleef intens wat er
in 1961 gebeurde. Het is alsof ik in contact ben met de toenmalige (reeds lang overleden) Indonesische ambassadeur in
Washington, Zairin Zain.

Het NRC Handelsblad liet zich via Hans Buddingh weer verleiden tot een alarmerende kop over Suriname. Het alarm is deze
keer gebaseerd op een gesprek met de geneesheer-directeur
van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo, I.E.S. Does. Er
is op korte termijn tien miljoen gulden aan medische hulp nodig. Het is inderdaad een schandaal dat de Haagse overheid niet
onmiddellijk uit de tegoeden van CONS-gelden die Suriname
toekomen, en honderden miljoenen bedragen, geld hiervoor
vrijmaakt.
226 De Volkskrant, 9 april 1987.
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12 april 1987

13 april 1987

Gary Hart, senator voor Colorado, heeft zich beschikbaar gesteld voor het Witte Huis als tegenstander van George Bush bij
de komende verkiezingen. Hij wordt „een nieuwe generatie
Democraat” genoemd.228
Alle 28 mariniers die bewakingsdiensten deden in de Amerikaanse ambassade in Moskou zijn teruggeroepen, evenals de zes
die het consulaat-generaal in Leningrad bewaakten.229 Er is een
schandaal uitgebroken over sergeant Clayton Lonetree die ’s
nachts Sovjetagenten de ambassade binnenliet om hen in de
gelegenheid te stellen afluisterapparatuur te plaatsen, zelfs in afdelingen waar de CIA opereerde. De Russische receptioniste,
Violetta Seina, moet ook voor de KGB hebben gewerkt. Zij
schijnt Lonetree tot dit gedrag te hebben overgehaald. Hij zal
wel met haar in de koffer hebben gedoken. Veel heibel in de
VS over deze zaak.
Ik ontmoette Wim en Hetty Wertheim in Nol in ’t Bosch bij
Rhenen. Mam genoot vroeger van zo’n uitje. We hebben twee
en een half uur gezellig zitten praten. Ze zijn hartelijk die twee
oudjes. Wim gaf me een artikel van 33 pagina’s van Dale Scott
over de Suharto-coup van 1965. Later heb ik het in de trein
227 Time, 13 april 1987.
228 The New York Times, 14 april 1987, Robin Toner.
229 The New York Times, 13 april 1987, Richard Halloran.
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Ik lag weer wakker van zorgen om Theo, maar ook over mijn
huidige precaire positie zonder enige financiële zekerheid.
Nieuw alarm in Time. Er dreigt een confrontatie tussen de VS
en Japan over de handel en de voor Amerika nadelige handelsbalans.227
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gelezen. Ik kreeg gerommel in mijn maag van ergernis. Nu begrijp ik wat generaal Alamsjah voor een smeerlap was, nog veel
meer dan ik ooit dacht. En dan de rol van ambassadeur Marshall Green. Ik ken de meeste hoofdrolspelers in het manuscript
van Scott. Ik ben ontzet en woedend over de duizendmaal
smeriger manipulaties van de CIA die ik ooit voor mogelijk heb
gehouden. Het tripje kostte me zeven uur, maar het was nodig.
Ik had de Wertheims al een aantal jaar niet meer gezien.
Bij thuiskomst wachtte een brief van mevrouw Hartini Sukarno.230
14 april 1987

Adriaan van Dis zat gisteravond in een paars streepjesshirt, dure
das en pochette bij Sonja. „Ik hoor dat je wel eens een das van
honderd dollar koopt,” zei Sonja.
„Als man alleen,” was het antwoord, „moet je jezelf wel eens
een cadeautje doen. Ja, toen was de dollar nog drie gulden,”
waarmee hij geraffineerd als hij is aangaf een das van driehonderd gulden te hebben gekocht.
Wout Woltz antwoordt dat mijn boekje Zaken doen „tussen de
wielen moet zijn geraakt.” Ze krijgen zoveel boeken om te bespreken. „We kunnen helaas niet alles recenseren.” Een oneerlijke brief van een oneerlijk man dus.231
Toen professor Wertheim mij er gisteren aan herinnerde niet te
vergeten dat de USSR een grootmacht was, antwoordde ik dat
wat overtrokken te vinden. „En hun raketten dan,” vervolgde
hij.
„Dat is waar, maar een grootmacht waar 280 miljoen mensen
alleen aardappelen en kool te eten hebben, daar zet ik een
vraagteken bij. Ze zijn een grootmacht voornamelijk in de verbeelding van de burgers van de USSR en vooral door de opgezweepte hysterie in het Westen om de gigantische oorlogsindustrie aan de gang te houden,” antwoordde ik. Ook was hij
het niet eens dat de CIA betrokken zou zijn geweest bij de coup
in Paramaribo in 1982. „Hebben ze alle rechtse lieden omgebracht?” Het is immers de vaste truc in CIA-scenario’s, om zowel rechtse als linkse figuren om te brengen? Zoals in Djakarta
naast anti-Sukarno generaals ook uitgesproken pro-Sukarno
generaals omkwamen.
Het Junglecommando van Brunswijk is door de Franse gendarmerie gedwongen om een gegijzelde indiaan vrij te laten.232
230 Zie bijlage 35.
231 Brief d.d. 13 april 1987.
232 De Volkskrant, 14 april 1987.
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Desi Bouterse richt de NDP op.

Z1237-fotokatern_MEM 16-12-16 15:02 Pagina 2

Met Christine van Ketwich-Verschuur.
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Mike Rantho (Urban Foundation) brengt me naar Soweto.
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Doorsneestraat in Soweto.

Straat in Soweto.
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Funda Centre – cultureel centrum Soweto.

Villa’s in Soweto voor de hogere inkomens.
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Soweto: nieuwe wijk in aanbouw (1987).
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Soweto, villa in aanbouw voor Winnie Mandela.

Wijk voor de beter gesitueerden in Soweto.
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Links Peter, midden Edwin van Wijk, rechts Stuart, Holiday Inn, Sandton.

Met Peter en Edwin op Sea Point.
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Stuart Jones.
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Broer Hendrik laat de Kaap zien.
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Henk laat zien waar hij altijd gaat zwemmen.
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Eduard Voorbach, Amerbos, 1987.

233 Idem.
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Dick Houwaart, voorzitter van de Anne Frank Stichting, heeft
buikpijn gekregen van het bericht dat Helmut Seyss-Inquart,
kleinzoon van de vertegenwoordiger van Hitler in Den Haag
in oorlogstijd, zich inzet voor strijd tegen het fascisme. In dit
verband mag Helmut hier niet gezien worden. Dat is weer de
Hollandse tik van haat en wraak tot in den dood.233
Frank Quint ontving me, lurkend aan zijn pijpje, aller hartelijkst op de Zuid-Afrikaanse ambassade. Christo Landman
kwam er ook bij. Er werd op een groot zilveren blad thee geserveerd, maar voor mij dus, op verzoek, koffie. Ik hield een
emotioneel betoog dat ik meer steun had verwacht uit Pretoria
om „bruggenbouw-projecten” te kunnen verwezenlijken. Ik
nam een sprong in het diepe als het ware en wat ik het minst
had verwacht, gebeurde. Ik zal a.s. vrijdag al op weg zijn naar
Zuid-Afrika. De trip is bedoeld als voorbereiding voor een
nieuwe reis van drie maanden (van 15 september tot 15 december) om te filmen. De ambassadeur bood een vrij ticket op
SAL aan. Omdat er geen potje onvoorziene uitgaven was, had
Christo moeten bedelen bij verschillende departementen.
Landman: „Wat we bereid zijn met jou te doen, schept een
precedent. In de zestien jaar dat ik bij Buitenlandse Zaken ben,
is er nog nooit zoiets gebeurd. Zelfs wanneer minister Pik Botha het plan zou tekenen, dan moet het nog eerst naar de auditeur-generaal. Dus Willem, heb alsjeblieft een beetje geduld.”
„Ik was net zo verbaasd dat we geen antwoord ontvingen uit
Pretoria als u,” zei Quint. „Maar deze ambassade, de heren
Landman en Heath – en ik dus – steunen uw reis volkomen.”
Het was trouwens mijn voorstel om eerst deze onderzoeksreis
te maken en in het najaar te gaan filmen. „Dat zou mij zeer
aangenaam zijn,” aldus Quint, „want dan hebben we meer tijd
om alles behoorlijk te regelen.” Ik belde later Peter in Johannesburg om te vertellen dat ik er aankwam.
Typisch Hans van den Broek. Hij heeft op vragen vanuit de
PvdA in de Kamer geantwoord dat hij geen reden ziet om het
onderzoek naar de dood van de vier IKON-journalisten in El
Salvador, vijf jaar geleden, te heropenen. Types als Luns en Van
den Broek (om Van der Stoel niet te vergeten) zullen nooit iets
doen – als ze dat in de hand hebben – waardoor Washington in
verlegenheid wordt gebracht.
Er is een draaibrief van Ernst van Eeghen binnengekomen, typisch de man. „Ik schreef haar,” aldus zijn brief, „dat ik niet
zou weten hoe.” Hij schreef ook niet te weten of ik wel hulp
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nodig had omdat ik daar zelf niet over gesproken had. Hij vond
het „ondiscreet” om mij daar naar te vragen.234 Dat is dus een
ander verhaal dan hij Cecile van Lennep had geschreven.
Waarom deze discrepantie? Ik schreef hem terug met de vraag
waarom hij Cecile schreef: „Natuurlijk wil ik Willem Oltmans
helpen.”
15 april 1987

Drie Amerikaanse mariniers zitten vast op beschuldiging Sovjetagenten de ambassade in Moskou te hebben binnengelaten.235
Allan Blooms boek The Closing of the American Mind doet veel
stof opwaaien.236 Bloom voert een kruistocht tegen de tekortkomingen in het Amerikaanse onderwijs om jongeren te stimuleren een minimum aan kennis op te doen. Een kwart van
duizend ondervraagde studenten dacht dat Franklin D. Roosevelt president van de VS was tijdens de oorlog in Vietnam. De
helft van deze studenten wist niet wie Churchill of Stalin waren, terwijl drie kwart van de studenten niet wist wie Henry
David Thoreau of Walt Whitman waren. Sommigen dachten
dat de acteur Peter Ustinov een leider was van de Sovjetrevolutie in 1917.237 Ik weet uit ervaring in de 25 jaar dat ik zelf lezingen gaf op Amerikaanse scholen, colleges en universiteiten
dat jongeren noch over de VS zelf, noch over de wereld een
minimum aan kennis hebben.
De verkoop van organen voor transplantaties is verboden in de
238
VS. John Schwartz meldt in Newsweek
dat „no U.S. laws or
court decisions govern the cell-market.” Hij vervolgt: „Who
owns excised tissue, and who should profit from it? Today researchers thriftily make use of what surgeons used to throw
away, reworking everything from infant foreskins to the stillliving detritus of other surgeries into ‘cell-lines’ – cultures that
can survive for some time. From these, researchers make diagnostic kits and produce chemicals such as hormones or cancer
drugs. This year more than 350 companies should produce up
to 360 million in products.”
Tot mijn grote verwondering belde Theo in de vroege avond.
Hij klonk rustig en was spraakzaam. „Ze behandelden mij als
een kleuter daar in het ziekenhuis,” zei hij. Hij was er nog niet
helemaal achter wat hem lichamelijk precies was overkomen.
234
235
236
237
238

Brief d.d. 11 april 1987.
The New York Times, 15 april 1987.
Allan Bloom, The Closing of the American Mind, Simon & Schuster, New York, 1987.
Newsweek, 20 april 1987.
Idem.
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Cecile van Lennep belde al vroeg. Zij had zich geërgerd aan
het feit dat NRC Handelsblad een pagina had gewijd aan de opvattingen van Joseph Lelyveld van The New York Times over
Zuid-Afrika, „en aan jou doen ze niets.”
„Deze zaken worden al vele jaren vanuit Den Haag via het college van hoofdredacteuren zo georkestreerd,” zei ik, „ik weet
langzamerhand hoe het hier gaat.” Ik vertelde haar dat mijn
dagboeken me eens zouden vrijpleiten.
„Maar dat maken jij en ik niet meer mee,” zei ze.
„Dat is irrelevant,” antwoordde ik.
„Maar ik begrijp,” aldus deze buitengewoon heldere 88-jarige
dame, „dat die gedachte jou sterk maakt.”
„Dat doet het zeker.” Zij lachte toen ik haar vertelde dat ik in
een briefje aan Ernst van Eeghen nu toch naar Erica van Eeghen had verwezen.
Christo Landman gaf een uitstekend interview aan de Volkskrant. Ik zal het aan Cecile van Lennep toezenden.239
Ik liep tegen collega Ed van Kan aan, die er gezond uitzag. Hij
riep in herinnering hoe hij in New York, nadat hij door mij
aan een aldaar werkende Sovjetjournalist was voorgesteld, vrijwel meteen bezoek had gekregen van twee FBI-agenten die bedreigingen uitten als „if you want an US residence status, you
better don’t see those Russians.” De ander liep de titels van zijn
boekenkast langs. Ed was hierna zelfs bang terug te gaan naar
de VS. Dat begrijp ik niet. Fuck the FBI. Trouwens, ik ben nooit
rechtstreeks door inlichtingendiensten benaderd. Als ze het deden, gebeurde dit via bijvoorbeeld Werner Verrips die bij me
239 De Volkskrant, 16 april 1987, zie bijlage 36.

177

Amsterdam

Hij vroeg mij om aan Lex Poslavsky over te brengen dat hij
hem graag wilde spreken zodra hij in staat was naar Nederland
te komen. Hij moet nu vier maanden lang iedere week gecontroleerd worden. Ik belde zowel Poslavsky als Hendrik in
Kaapstad en vroeg hem stante pede Theo op te bellen.
Pieter du Plessis belde vanuit Johannesburg. Hij vroeg of ik
drie in plaats van twee weken wilde komen. „Zeg me Willem,”
zei hij tot mijn verbazing, „hoeveel rand moet ik voor je bij elkaar bedelen?”
„Laten we het daar over hebben als ik er ben,” zei ik, maar ik
dacht: het enige wat ik wil is werken, om mijn kosten te kunnen dekken. Ik vroeg hem bij Carl Nöffke na te gaan of er een
plaats voor mij was in zijn Amerika-instituut.
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binnenkwam via Emile van Konijnenburg van de KLM, dus
langs een vertrouwde weg en onder een alias. Zoals fotograaf
Peter Zonneveld van De Telegraaf via Hofland mijn huis wist
binnen te komen. En Dirk Keijer (nota bene) via Sovjetambassadeur Romanov „een vriend van me” werd.
17 april 1987

Ik kreeg een expresbrief van Peter, die erg meeleeft met het
bericht dat Theo ziek is geworden. Ik denk constant aan
Theo’s situatie.
Ik werkte vandaag zestien uur aan deel vijf en bereikte 16 juni
1961.
Van Arend Lijphart is het boek uit 1985 Power-sharing in South
Africa vertaald en zal binnekort verschijnen in Nederland verschijnen.240 Hij spreekt over „een pacificatie democratie”, die
de mensen niet verdeelt, maar welke verschillende culturen samenbrengt, vooropgesteld dat de betrokkenen het zelf willen.
„Naties moeten groeien, die kun je niet kunstmatig stichten.”
Over een oplossing die rechten van de blanke minderheid beschermt, zegt hij: „De blanken krijgen (in mijn model) misschien meer dan waarop ze moreel gezien recht hebben. Maar
als je uit revanchistische gevoelens zegt: straffen, dan zie ik
voor Zuid-Afrika geen oplossing.”
„Over Buthelezi en Inkatha heb ik een algemeen positie oordeel. Hij heeft zich het meest constructief opgesteld wat betreft
een pacificatiemodel, samen met de Progressieve Federale Partij (blanke oppositie). Het is volledig onjuist om Buthelezi als
een handlanger van Pretoria af te schilderen. Hij heeft onafhankelijkheid voor KwaZulu altijd afgewezen, altijd de vrijlating
van Mandela geëist, altijd gezegd, dat het ANC moest worden
gelegaliseerd.” Ik hoop dat de dames Sonja Barend en Conny
Braam professor Lijphart lezen. Ik ben overigens blij met dit
interview, want ik zit zelf op de Lijphart-lijn.241
18 april 1987

Het ministerie van Buitenlandse Zaken antwoordde eindelijk
op mijn klacht via de NVJ over de handelswijze van de ambassadeur in Pretoria en de ambassade in het algemeen.242 Totaal onbevredigend. Hans Verploeg voegt er een briefje aan toe: „Het
240 De politocoloog professor Lijphart is verbonden aan de Universiteit van Californïe.
Zijn boek Machtsdeling: de oplossing voor Zuid-Afrika? verscheen in 1987 bij Becht,
te Haarlem.
241 De Volkskrant, 17 april 1987, zie bijlage 37.
242 Zie bijlage 38.
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19 april 1987, Pasen

In Het Capitool komen eigenlijk nooit echte mensen of meningen vanuit de massa aan de orde. Het is meest quasi-intellectueel geklets, waarbij het een belangrijk uitgangspunt is om „bekende Nederlanders” aan de bak te laten komen. Het zal de
invloed van John van Haagen zijn, maar inderdaad, ik wacht
op de dag dat ze eens problemen bespreken van de werkende
klasse, of mensen uit de Kinkerstraat of de Jordaan aan het
woord zullen laten.
Ik luister naar het Oskar Back Concours. Marleen Asberg, leerling van Herman Krebbers speelt prachtig.
De BBC zendt een film uit over de weg naar de macht van Hitler.

243 Zie bijlage 39.
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eerste deel van dit antwoord lijkt me niet een juiste weergave.
Het tweede deel vraagt om een schriftelijke verklaring jouwerzijds.” Vier maanden hebben de klootzakken nodig gehad om
voldoende leugens bijeen te schrapen voor een nietszeggend en
ontwijkend antwoord.
Liederen van Fauré blijven voor mij ten nauwste verbonden
met mam, die ze aan de vleugel op De Horst zong en speelde.
Er is zon maar geen echte zon, als vroeger. Een soort smog versluiert de lucht.
De Weekkrant Suriname is razend dat minister Van den Broek
Henk Heidweiller een gelukstelegram zond na diens benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken. Chin A Sen noemde het telegram „voorbarig” terwijl andere Surinaamse organisaties hier zeggen „verbijsterd” te zijn. Het illustreert slechts de
overspannenheid van de oppositie tegen Bouterse, want het telegram van minister Van den Broek is weinig meer dan routinematig.
Mijn oude vriend Tissa Wijeyeratne, oud-minister van Buitenlandse Zaken van Sri Lanka, zond weer eens een levensteken
met persoonlijk en familienieuws uit Kandy.243
Leon Wecke schrijft dat het Instituut Spaans van de Katholieke
Universiteit in Nijmegen het manuscript van ambassadeur Osvaldo Cardenas al grotendeels vertaald heeft en het zal uitkomen als Dosschrift nummer 20, De revolutie van sergeanten, onder auspiciën van het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken.
Ook dat project heb ik op de rails gezet.
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20 april 1987

Bij het schrijven van deel vijf van mijn Memoires, herbeleefde
ik mijn eerste touche met Erik van der Leeden in Hotel Vondelhof in Amsterdam, alsof het een vorig weekeinde gebeurde.244
Ik heb het dus ook voornamelijk zo gelaten. Waar zou die jongen nu zijn? Wat is er toch in hem gevaren? Hij was toen 19,
nu is hij ook al grijs.
21 april 1987

Ik schreef gisteren vijftien uur aan mijn Memoires. Ik was om
07:00 uur beneden om te beginnen. Het is ook spannend om
de toenmalige ontdekking van Erik te herbeleven.
Henk de Mari belde. Hij had nog niet kunnen achterhalen wie
de zakenman was geweest die Bouterse geld had gegeven. Hij
zei dat afgelopen zomer op het strand van Zandvoort drie
mensen om hem heen in mijn Memoires aan het lezen waren.
Wim Pretorius zei dat mijn ticket betaald is. Ik vertrek op vrijdag en kom op 15 mei terug.
Henk de Mari belde opnieuw. Frits Gongrijp is overleden. Hij
is verongelukt toen hij met zijn auto wilde oversteken. Henk
moest een bericht maken voor in de krant. Hij wilde niet dat ik
het uit de krant zou vernemen.
Ik ontmoette mijn oude vriend Bertie Hilverdink en gaf hem de
naaktfoto terug die Godfried de Groot eens van hem maakte.
Hij vond het jammer dat hij zijn polshorloge had aangehouden.
22 april 1987

Ik heb twee uur met Michel Aboikoni gesproken. Hij vertelde
hoe Desi Bouterse hem had aangeraden niet alleen naar zijn vader te gaan in het binnenland: „want het is gevaarlijk.” Er zouden boevenbenden in het binnenland rondtrekken. De vader
van Michel had te kennen gegeven zijn zoon te willen zien, ik
geloof via de commissaris voor de bosnegers, Libretto. Om die
reden was door Bouterse en Herrenberg besloten het via mij te
spelen en niet via de ambassade in Den Haag. De granman had
twee jaar geleden al te kennen gegeven te oud te zijn geworden voor effectief leiderschap van de Saramaccaners. „Hij is
soms wat seniel,” aldus Michel. „Mijn vader en zijn strategen
willen een massale ondersteuning van Desi Bouterse onder de
bosnegers organiseren als de stad Paramaribo hem zou laten
vallen. Dan kan Desi naar Langetabbetje gaan en doen wat
Brunswijk nu doet.”
244 Touche was mijn woord om aan te geven dat ik seks met iemand had.
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245 Daar zie je weer de problemen voor Bouterse. Zelfs zijn naaste medewerkers verzuimen te doen wat hij vraagt en Bouterse draait voor de brokken op.
246 Zie bijlage 40.
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Michel zei dat hij Herrenberg dringend had gevraagd om een
auto en chauffeur, want hij had zijn rijbewijs in Zeist vergeten.
Bij het wegvallen van een auto was hij per boot naar zijn vader
gegaan. „Mijn vader was de oudste onder de granmans. Hij was
een wijze man onder de bosnegers. Hij had de hoogste anciënniteit. Hij had de wijsheid. Hij heeft gevaren toen hij jong was
en woonde enige tijd in Brazilië.”
Na met zijn vader te hebben overlegd, moest Michel terug naar
Paramaribo om zijn vaders gedachten aan Desi Bouterse over
te brengen. Michel heeft wekenlang gewacht. Niemand had
tijd. Desi niet, Herrenberg niet.245 Hij wilde Desi onder vier
ogen ontmoeten, want zijn vader had gevraagd of Bouterse
drie dagen naar het binnenland kon komen en voor die tijd
spullen kon nemen. Na drie weken wachten, is Michel teleurgesteld naar zijn vader teruggegaan. Daarbij werd hij als eerste
zoon van een granman ooit gekidnapt en mishandeld. „Toen
mijn vader uiteindelijk van mij hoorde dat Desi niet kwam, zei
hij: ‘Ajah ajah’, wat bij ons betekent: heel erg. De creolen in de
stad kleineren de bosnegers altijd. Desi had nog tegen Herrenberg gezegd dat hij voor een auto voor mij moest zorgen, maar
dit heeft Herrenberg dus verzuimd uit te voeren. Ik zou nooit
gekidnapt zijn als ik over een auto had beschikt en ik niet daar
zou zijn blijven slapen.”
Michel benadrukte dat Desi de eerste Surinaamse leider was,
„ook al deed hij het pas na vijf jaar,” die naar het binnenland
ging en de bosnegers serieus nam. „Hij bezocht ook mijn vader, luisterde vele uren naar hem en bleef op de grond bij ons
slapen. Mijn vader zei toen: ‘Hij ziet er goed uit, Desi, maar hij
heeft geen ervaring en nu staat hij ineens voor die taak. Hij
moet gestut worden’.”
Ik vroeg Michel of hij dacht dat het nu te laat was voor een
verzoening. „Ja, het is allemaal geëscaleerd. De stad heeft altijd
een loopje met het binnenland genomen. Ze nemen onze
wensen niet ter harte. Desi had grote steun van de bosnegers
kunnen krijgen. Mijn vader wilde dat hij stevig stond, met volle steun van het binnenland. Mijn vader heeft over Desi tegen
mij gezegd: ‘Hij zou mijn kleinzoon kunnen zijn,’ want als
mijn vader naar hem keek in zijn korte broek, zag hij Desi als
een jongen.”
Er lag een nieuw briefje van Ernst van Eeghen.246 Ik heb hem
geantwoord: „Wat bedoel je met ‘fantasie wereldje’? Cila van
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Lennep heeft me je brief tweemaal voorgelezen. Zouden we
weer meteen botsen? Waarom ging het een paar jaren goed tot
de BVD bij je binnen liep? Jij en ik, dear Ernst, botsten alleen als
je onoprecht bent en je beloften en toezeggingen – en een
plechtig ondertekend contract – niet nakomt.” Ook schreef ik
dat hij het uit zijn hoofd kon zetten dat ik ooit geïsoleerd zou
raken, althans niet meer dan ik zelf geïsoleerd wilde zijn, afgeschermd van schurken als hij.
Ergernis over de gifgrond langs de grote weg op mijn dagelijkse rit. Jongetjes waren bezig met grote stenen een bulldozer te
mollen. Ik stuurde er een vader op af. Je kan wel aan de gang
blijven. Ondragelijke stank van passerende bromfietsen. Dan
heb je een zogenaamde minister voor milieuproblemen, een
lachertje. In de stad was het vanmiddag gajesdag, met Ajax-petjes, bierflesjes, fritesbakjes, alles werd op straat gekwakt, bijna
nergens politie, slenterende proleten. Ik zette er de pas in en iemand riep: „Pas op opa!” Dat had ik nog nooit gehoord.247
23 april 1987

Ik schreef Desi een brief van drie pagina’s onder andere over
Michel Aboikoni. Ik ben allerminst zeker dat hij deze brief ooit
onder ogen zal krijgen.
Hans Verploeg vraagt om een getekende verklaring mee terug
te brengen uit Zuid-Afrika (liefst van Rinus Wijnbeek) over
wat de ambassade deze keer tegen mij heeft misdaan. Hij heeft
gelijk maar Rinus doet het in zijn broek.248 Het was trouwens
het antwoord op mijn brief van 21 april waarin ik onder meer
om een gesprek met het bestuur vroeg.249
Hans Warren maakt een kalender voor Meulenhoff. Wim Hazeu zegt dat hij mij er ook in opneemt. Aardig van hem.
Mimi Hofland vertelde dat zij erg moe wordt van de tien jaar dat
Henk nu bij juffrouw Elly Thijssing van Het Parool woont. Het
kost haar veel energie om die situatie uit te zitten. „Dan zit juffrouw Thijssing met haar blote gat in mijn huis in Zuid-Frankrijk te zonnen en ik heb me blaren op mijn handen gewerkt van
schoffelen in de tuin. Daar ben ik niet voor aangenomen,” zei
ze. Ik vind het onbegrijpelijk dat Mimi zich op de wijze die zij
doet, staande weet te houden. „We hadden het vroeger zo gezellig met z’n vieren, maar de jongens respecteren hem nu ook niet
meer vanwege die verhouding met die juffrouw.”
247 Redactie: Ajax speelde die avond de halve finalewedstrijd voor de Europa Cup 2 tegen Real Zaragoza en won met 3 – 0.
248 Zie bijlage 41.
249 Zie bijlage 42.
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24 april 1987
Er is inderdaad, geloof ik, moed voor nodig te leven zoals ik
doe en heb gedaan. Ik lig tegenwoordig ’s ochtends al vroeg
wakker van de „piekerans” 252 over hoe het verder moet.
Cecile van Lennep belde. Ze had over mijn situatie nagedacht.
„Misschien moet je ambassadeur Carsten gaan ontmoeten,” zei
ze. Ik betwijfel of dit zin heeft. „Bereid je voor op meer teleurstellingen,” zei zij.
Inge Keijer zegt dat zij op 1 april opnieuw met Dirk is getrouwd.
Zou er toch hoop zijn? 253
Amsterdam - Johannesburg
Er waren in Amsterdam maar vijftig passagiers in deze jumbojet. Het toestel stroomde pas vol in Frankfurt. Duitsers denken
anders over Zuid-Afrika.
Playboy heeft prins Norodom Sihanouk geïnterviewd.254 Hij
wijst er terecht op dat de gevolgen van de Amerikaanse beslissing om Cambodja bij de oorlog in Vietnam te betrekken, deze
250 De Volkskrant, 22 april 1987.
251 De Volkskrant, 23 april 1987.
252 Redactie: Vermoedelijk ontleent Willem deze term aan het boek Piekerans van een
straatslijper van Tjalie Robinson, pseudoniem van Jan Boon. Het in 1952 gepubliceerde boek is een bundeling van columns die onder dat pseudoniem verschenen
waren in de Nederlands-Indische krant De Nieuwsgier, welke van 1945 tot 1957 in
Djakarta verscheen. Piekerans is Indisch-Nederlands/Petjo voor „piekeren”, „mijmeren”, „ergens over nadenken”. http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/20ste/tekst/
lg20056.html.
253 Zij waren aanvankelijk om belastingtechnische redenen gescheiden.
254 Playboy, april 1987.
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Premier Jacques Chirac is ook al in Frans-Guyana geweest.
Nog dagelijks komen Surinaamse vluchtelingen in het buurland aan. Er moet iets aan worden gedaan.250
In Indonesië zijn onder strenge persrestricties zogenaamde verkiezingen gehouden. Er zijn bijna 94 miljoen stemgerechtigden die op 283.534 kieslokalen worden verwacht. Suharto’s
Golkar-partij is bij voorbaat zeker van de overwinning. Zo
werkt dit tegenwoordig in Indonesië. Generaal Ali Sadikin gaf
een interview aan de Volkskrant.251 Hij bekritiseert de belachelijkheid van Suharto’s verkiezingen, waarbij er dus geen tegenkandidaten zijn. Tot 1971 waren er naast de Golkar nog negen
partijen, nu maar twee, de PPP en de PDI. Hij wijst erop dat het
leger 400.000 man telt op een volk van 160 miljoen. Waarom
zou het leger de dienst uit maken? „Het leger moet loyaal zijn
aan de grondwet en niet aan een handje vol mensen, zoals dat
nu het geval is.”
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oorlog tot een van de „worst genocides of the century” heeft
gemaakt. De killing fields hebben 700.000 tot 2 miljoen dode
mannen, vrouwen en kinderen opgeëist. Wat vergeten we toch
gemakkelijk hoe het echt is gegaan. „All our misery comes
from the United States,” aldus Sihanouk. „It comes from the
Nixon-Kissinger policy to destabilize my regime in the sixties
and to support Lon Nol.” Eens zal de geschiedenis Amerika
veroordelen voor haar misdadige buitenlandse politiek en het
opzetten van fascistische regimes in Congo, Indonesië en Cambodja via marionetten als Mobutu, Suharto en Lon Nol. Waarom moet het zo lang duren voor men dit inziet? Een afschuwelijk verhaal van Sihanouk en oh zo waar.
We naderen Johannesburg.
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25 april 1987

Hillbrow
Peter en Edwin haalden me af. Het was een vroegertje voor
deze langslapers. Bij Hertz was een Volkswagen Golf gereserveerd. Alles liep gesmeerd. Peter reed met mij mee naar Circle
Court.
Er is een militaire inval van Zuid-Afrika in Zambia geweest
omdat volgens Neil van Heerden van Buitenlandse Zaken in
Pretoria 150 ANC-terroristen gereedstonden Zuid-Afrika te infiltreren. Pretoria heeft Zambia, Botswana en Zimbabwe gewaarschuwd dergelijke infiltraties niet te kunnen tolereren.
Washington en Londen schreeuwen moord en brand over „de
schending van grenzen van andere landen.” En Klaas de Jonge
dan, die onder dekking van papieren van Hans van den Broek
infiltreerde om de verzetsorganisaties van meer wapens te
voorzien? Intussen schijnt Oliver Tambo, president van het
ANC, officieel te kennen te hebben gegeven „a negotiated resolution of the conflict in our country” voor te staan. Dit zou een
vooruitgang zijn.255
26 april 1987

Jonas Savimbi

Jonas Savimbi, de leider van de door ZuidAfrika gesteunde Unita in Angola, schijnt
mede onder druk van Zambia en Zimbabwe
bereid te zijn de spoorlijn naar Lobito voor de
export van koper na twaalf jaar weer open te
stellen. Zuid-Afrika is hier verontrust over
omdat niet gecontroleerd kan worden of er
wapens zullen worden vervoerd. De randstaten schijnen de hulp te hebben ingeroepen
van president Mobutu van Zaïre (puppet van
de Amerikanen) om van Washington gedaan
te krijgen, dat Unita hierover met de MPLA tot
een akkoord zou kunnen komen. Weer de
schurk Mobutu die een sleutelrol speelt.

255 The Star, 25 april 1987.
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Chief Gatsha Buthelezi heeft in Londen gezegd „that he and
his people were disgusted with the South African Government’s intransigence and were not going to wait for State President P.W. Botha to have a change of heart.” Hij waarschuwde
dat hij de leider was van „very angry people, who could go on
a violent rampage which could leave previous conflicts as pale
reflections of what violence could be in South-Africa.” 256
27 april 1987

Gisteren werd ik verwacht als spreker op een bijeenkomst van
het Komitee Suriname te Rotterdam.257 Ik ben in Zuid-Afrika
en kan niet aanwezig zijn.258
De verkiezingen staan voor de deur. De Nationale Partij probeert met paginagrote advertenties kiezers van de Progressieve
Federale Partij af te troggelen. Colin Eglin, leider van de PFP
zegt: „We will not be able to solve the problems of our country
unless we abandon what is left of apartheid. Put differently, unless we replace compulsory group separation with freedom of
association” komen we er niet uit. Eglin heeft gelijk maar de
NP bestrijdt hem nog steeds met alle mogelijke middelen.
Peter vertelde dat Hillbrow nu voor 35 procent zwart is en
langzamerhand een zwarte wijk wordt. Er gaan stemmen op
dat het tij ook hier aan het keren is. Er wordt van alles vanuit
gebouwen waar zwarten wonen op straat geflikkerd, zoals een
fles, die achter Peter en Edwin neerkwam toen ze in Hillbrow
liepen.259 Op het postkantoortje in Hillbrow beklaagde een
blanke man zich over deze veranderingen. „Letters are up too
and they cost now 16 cents.”
„That happens all over the world,” zei ik, „and remember this
country is still a paradise.”
„Yes, but it is now going to hell, my friend.”
Ik antwoordde: „I do not think so.” Maar ik betrapte me op de
vraag aan mezelf: waar baseer je dit eigenlijk op? Het was een
voorspelling waar iedereen op hoopt, maar hoe zal het werkelijk gaan? Toch denk ik dat het redelijk goed zal aflopen – al
heb ik geen bewijs –, en ziet het er vooralsnog somber uit.
Zuid-Afrika haalt toch wel boevenstreken uit. Pretoria heeft
het bericht verspreid dat Zimbabwe MIG-29’s had aangeschaft
(wat niet waar was), alleen om een voorwendsel te hebben te256 Sunday Tribune, 26 april 1987.
257 Zie bijlage 43.
258 Later zou mijn BVD-dossier vermelden dat ik op die dag in Rotterdam was bij een
pro-Bouterse vergadering. Gelogen dus.
259 Tien jaar later zou Hillbrow voor 99 procent zwart zijn.
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187

Johannesburg

gen de regering in Harare te kunnen optreden indien dit nodig
werd geacht.260 Intussen staat de affaire wel in vette letters in
Zuid-Afrikaanse kranten.
Gisteravond, toen Peter was gaan stappen, had ik een gesprek
met Edwin van Wijk. Ze hadden in februari blijkbaar een crisis
en Peter wilde naar Nederland terug. Peter had Edwin de mogelijkheden getoond om te gaan studeren, zoals ik die aan de
Randse Universiteit voor hem had opgeduikeld. Maar Edwin
vreesde dat Peter er nooit toe zou komen. Het schijnt dat Peter
een aanbod heeft gehad in een nachtclub te zingen. „Ze staan
in de rij om daar te kunnen zingen en Peter nam het niet aan.
Hij zei dat hij nu eenmaal gewend is te zingen op een podium,
zoals jarenlang in de Royal Opera in Covent Garden in Londen, maar om in een club op te treden met de mensen dicht
om zich heen schrikt hem blijkbaar af.” Edwin is vooral bezorgd dat Peter over tien jaar de pensioenleeftijd bereikt, maar
geen pensioen zal hebben opgebouwd. Daar komt wel bij dat
Peter in Zuid-Afrika eigenlijk niet mag werken, en als wordt
ontdekt dat hij dat toch doet, zal hij meteen worden uitgewezen.
Edwins eigen one man show van de Barones gaat ook onzekere
tijden tegemoet, want zijn Amerikaanse manager lijkt minder
geïnteresseerd om hem aan optredens te helpen. Dus de situatie van Peter en Edwin is zorgelijk. Vooral Peters toekomst
blijft me verontrusten, zoals dit eigenlijk al vanaf we elkaar
leerden kennen in 1967 steeds is geweest.
Joe Slovo is afgetreden als chef-staf van Umkhonto we Sizwe,
de militaire tak van het ANC. Diana Games schrijft in The Star
dat de maatregel werd genomen om de beschuldiging dat het
ANC door communisten wordt geleid te ontkrachten. Ook de
door Du Toit bij mij aanbevolen Philip Nel, van het Institute
of Soviet Studies aan de Universiteit van Stellenbosch noemt
het besluit „een propagandamaatregel”.
De cafetaria van de Randse Universiteit is gedurende lunchtijd
overbevolkt en hartstikke vol met Afrikaner beauties, jongens
die er gezond en vrij onbeschadigd uitzien. Ook het aantal
zwarte en gekleurde studenten verbaast me eigenlijk. Ze hokken wel bij elkaar, zoals ik dit jarenlang op Amerikaanse colleges en universiteiten heb gezien.
Ik sprak drie kwartier met Pieter du Plessis. Naast het bespreken van mijn eigen zaken vroeg ik hem mij te introduceren bij
een psychiater, opdat ik meer informatie kon krijgen over hoe
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we Peter misschien toch in die richting aan het werk konden
krijgen, bijvoorbeeld in een psychiatrisch ziekenhuis. Trouwens, soms denken Peter en Edwin allebei dat zij de theaterwereld beter nu kunnen verlaten en bijvoorbeeld een coffeeshop
op Sea Point bij Kaapstad zouden moeten beginnen. „Dan
noem je die shop The Baroness,” zei ik, „en dan treed je er
tweemaal op een avond in op.”
Als ik in Johannesburg op straat loop, vang ik menig lach van
zwarten op. Het is alsof de autochtone bevolking instinctief
aanvoelt hoe je tegenover zwarten staat: als mens en gewoon
een andere inwoner van Zuid-Afrika, of als een witman die
neerkijkt op zwarten als minderwaardig en daardoor onbetekenend. De overgrote meerderheid van de zwarten heeft – ondanks alles wat is gebeurd – verder geen probleem met blanken, dat voel ik gewoon. Daarom denk ik dat het
contraproductief is en misschien zelfs gevaarlijk om bijvoorbeeld een spoorwegstaking te forceren over een probleem met
één man. Niet alleen de 25 miljoen rand schade die zo’n staking veroorzaakt is gekkenwerk, het verhoogt de woede en
strijdlust onder zwarten, terwijl dit juist vermeden zou moeten
worden. Het beleid moet gericht zijn op het kalmeren van
zwarten, niet het tot razernij brengen van de onderdrukten.
28 april 1987

Vandaag vertelde Pieter du Plessis dat hij zijn best had gedaan
een psychiater te vinden. „Weet je, de psychiaters in Johannesburg zijn verdeeld in joodse en niet-joodse psychiaters.” Ik
vertelde hem dat Peter en Edwin inmiddels andere plannen
hadden en een gesprek niet meer nodig hadden. Peter zei gisteren trouwens tegen mij: „I might be neurotic, but I am not
ready for a psychiatrist.” Dat weet ik ook wel, maar waar ik
naar zocht is een ingang voor Peter, voor werk dat zijn werkelijke belangstelling heeft.
Adriaan Vlok, minister van Openbare Orde, heeft gezegd dat
de Nationale Partij nu lang genoeg heeft gedroomd en dat er
geen alternatief meer is. Dus de macht in het land zal gedeeld
moeten worden met alle bewoners van Zuid-Afrika. Dit is
geen kleinigheid uit zijn mond.261
Minister van Buitenlandse Zaken Pik Botha daarentegen waarschuwde dat niet uit het oog diende te worden verloren dat het
ANC opdracht had gegeven „to butcher, murder and necklace”
iedere zwarte Zuid-Afrikaan die bereid was met de regering te
261 The Star, 28 april 1987.
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Gisteren zagen we de film Platoon. Oliver is er perfect in geslaagd de waanzin van oorlog, en in het bijzonder de oorlog in
Vietnam, duidelijk te maken. Twee dingen ergerden me: het
krankzinnig geluidsniveau tijdens de hele film en de overdaad
aan schuttingtaal.
Er waren trouwens zowel zwarte als blanke bedelaars in Hillbrow op straat, wat ik niet eerder heb gezien. Verder is het volkomen veilig en wordt er niet in auto’s ingebroken, zoals in
Amsterdam.
Rinus Wijnbeek heeft een Amerikaanse logé, daarna begint
zijn school weer en daarna is hij een paar weken weg, dus ik
zie hem pas de volgende reis. Hij ontwijkt me, want hij weet
wat ik wil: een brief welke bevestigt dat hij door ambassadeur
Carsten voor mij werd gewaarschuwd. Ik kan dus nog geen
bewijsstuk voor de NVJ meebrengen.
Ik was met Peter op het plaatselijke kantoor van Binnenlandse
Zaken en kletste de heer Prinsloo erin om Peters visum ruim
te verlengen. Ik zei tegen Peter: „Heb je geobserveerd hoe ik
dit varkentje waste?”
„Ik zie je zo al jaren bezig,” antwoordde hij.
Time heeft in verband met de verkiezingen van komende
week op het omslag: HINTS OF HOPE, AFRIKANERS BEGIN TO
262
UNBEND. Dit laatste is waar.
Het is een uitstekende reportage, al wordt de algemene toestand als „a hotbed of rebellion,
unrest, murder and arson” schromelijk overdreven. Dat is een
valse voorstelling van zaken, ten opzichte van hoe wij het leven hier ervaren. Het artikel citeert de Zuid-Afrikaanse ambassadeur in Washington, Piet Koornhof, die al aankondigde:
„Apartheid is dead.” Hij kan slechts bedoeld hebben dat de
apartheidswetten worden losgelaten, want onverbloemd racisme zal hier nog decennia lang voortwoekeren, net als elders in
de wereld.
„Fear is an Afrikaner growth industry. If they can control their
breeding,” zegt een andere geinterviewde, „and we can control our avarice, there is no reason we can’t somehow get together. We do the planning, they do the work.” Toekomstige
262 Time, 4 mei 1987.
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onderhandelen. Hij noemde in dit verband de PFP een paard
van Troje, omdat deze partij zich door het ANC liet gebruiken
om onderhandelingen met Pretoria af te dwingen. Ik denk dat
dit niet waar is en dat Pik dit zelf ook uitstekend weet.
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generaties zullen dit beeld van hoe Time 1987 zag met opperste
verbazing lezen.
Ik wilde naar de sauna gaan maar trof overal politie aan, de zaak
was afgezet. Naast de herensauna ligt namelijk het hoofdkantoor van de zwarte vakbond COSATU. Daar vond een inval
plaats. Ik werd door een soldaat naar nummer 266 Jeppe Street
begeleid. Binnen hoorde ik dat de politie een martelkamer in
het vakbondshoofdkwartier had gevonden en zes verkoolde lijken van zwarten, die geweigerd hadden zich aan te sluiten. Een
ontsnapte gevangene had de politie gealarmeerd. Een televisieploeg was een Indiër aan het filmen, die in het bestuur van COSATU zou zitten en alle beschuldigingen ontkende.
Schreef Peters moeder dat alles goed was.
30 april 1987

Gerard van Westerloo besteedde zijn energie om acht pagina’s
te vullen over het Junglecommando van Ronnie Brunswijk en
diens bijbehorende heldendaden.263 Allemaal ouwe koek met
een opgeklopt sensationeel sausje geserveerd.
Enos Mabuza, Chief Minister van het thuisland KaNgwane,
heeft blank Zuid-Afrika opgeroepen „to make a clean break
with an unrepresentative form of Government. To any clearthinking South African, it should be abundantly clear that
apartheid, and not the ANC, the agitators and the revolutionaries, has brought us to where we are: a country that is at war
with itself and whose beloved soil is drenched with the blood
of its sons and daughters.” 264 Ik wil zowel Gatsha Buthelezi interviewen als Enos Mabuza.
Om 11:00 uur ontmoette ik Du Toit. Hij was met een secretaresse bezig een IBM computer uit te pakken. Hij vroeg hoe het
kwam dat er trage vorderingen werden gemaakt. Ik legde uit
dat opdrachten van Hollandse media uitgesloten waren, a) omdat de ambassade en Den Haag tegen waren en b) omdat er in
het vaderland geen belangstelling bestond voor een niet à priori pro-ANC, en pro-Klaas de Jonge benadering van de problemen. Ik vertelde dat ik al veel eigen geld in mijn Zuid-Afrikaanse leerschool had gestoken en dat ik hoopte opdrachten te
krijgen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de AVRO-opdracht in
Suriname voor 15.000 gulden. Hij meende dat er een potje van
100.000 rand moest komen. Ik dacht: dat is mannentaal. Maar
toen ik even later vertelde Edwin van Wijk 500 rand te willen
geven voor de kamer in zijn flat (met Peter) die ik gebruik,
263 Vrij Nederland, 25 april 1987.
264 Business Day, 30 april 1987.

190

1 mei 1987

Ik droomde dat president Sukarno eindelijk in Nederland werd
ontvangen. Maar ik werd zorgvuldig van hem afgeschermd en
kon geen enkele plechtigheid bijwonen, belemmeringen om
hem terug te zien, waar Bung Karno nota bene zelf mee akkoord zou zijn gegaan. Een andere droom was te vaag om te
noteren.266
Soms zijn kleine incidenten indicatief voor een situatie. Peter
vroeg Edwin hem om 10:00 uur wakker te maken omdat hij
met mij mee wilde naar de Randse Universiteit. Hij deed dit
niet en ik ging alleen. Saboteerde Edwin dat Peter met mij de
hort op ging? Ik confronteerde Edwin met die vraag, maar hij
bleef stil. Peter trouwens ook. Na het gesprek met Du Toit
haastte ik mij terug naar Hillbrow waarna Peter en ik naar Pretoria vertrokken.
Ik had een indringend gesprek met Casper Venter op het Information Bureau. Ik legde uit dat wanneer ik een positie als
adviseur in het Instituut van Carl Nöffke zou kunnen krijgen,
ik een solide basis had om van daaruit projecten te starten zoals
een film maken en een boek schrijven. We werden het overigens eens dat een film, omdat de SABC een verlengstuk van de
regering was, met een onafhankelijke filmmaatschappij zou
moeten worden gedraaid.267 Het struikelblok bij alles bleek het
door mij genoemde honorarium van 15.000 gulden.
Ook vertelde ik Venter dat Oliver Stone een uitstekende
vriend van me was en of het een gedachte zou zijn hem te vragen een speelfilm in Zuid-Afrika te komen maken, bijvoorbeeld over gebeurtenissen uit de Boerenoorlog. Du Toit had
265 Playboy, mei 1987, SIXTY SECONDS OVER TRIPOLI.
266 Ik vermeld soms mijn dromen als curiositeit, want ik begrijp er niets van.
267 Later zou blijken dat ik, zonder het in de gaten te hebben, met een geheime organisatie van de militairen in zee was gegaan.
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achtte hij dat duur. Hij zei zelf in Hillbrow over een studio te
beschikken van 250 rand per maand voor het geval hij hier wilde overnachten en niet naar zijn huis in Pretoria wilde terugrijden. Hij bood aan een soortgelijke studio voor mij te regelen.
Het was aardig bedoeld, maar ik dacht: man, hoe durf je?
Andrew Cockburn reconstrueerde het Amerikaanse bombardement op Libië voor Playboy.265 Eigenlijk zouden de Amerikanen kolonel Khadaffi om vergiffenis moeten vragen en Libië
voor zover mogelijk schadeloos stellen, voor wat eigenlijk een
ordinaire oorlogsmisdaad van Ronald Reagan en zijn rotkliek
is geweest.

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 15:00 Pagina 191

1987

■

MEM43-revisie_MEM 16-12-16 15:00 Pagina 192

me immers duidelijk gemaakt dat men zelfs de huidige situatie
in het land niet echt kon beoordelen, wanneer je de werkelijke
geschiedenis van de Afrikaners niet had bestudeerd. Daarom
moest ik ook The Boer War van Thomas Pakenham doorploeteren.268 De Boeren verklaarden Engeland op 11 oktober 1899
de oorlog. De Britten dachten dat de slag met Kerstmis zou zijn
beslist maar de Boerenoorlog zou bijna drie jaar duren en door
de Boeren worden gewonnen.
De Engelsen brachten 365.693 man op de been, aangevuld met
82.742 soldaten uit Britse koloniën. Er zouden 22.000 Britten
sneuvelen. Aan de kant van de Boeren sneuvelden 7.000 van
de 87.365 man en nog eens 2.120 vrijwilligers van overzee die
zich bij de Boeren aansloten, plus nog eens 13.300 Afrikaners
uit de Kaapprovincie en Natal. Ook waren er 18.000 tot
28.000 mannen, vrouwen en kinderen omgekomen in Britse
concentratiekampen, dus geen Duitse maar een Britse „uitvinding”.
Ik bepleitte bij Casper Venter dat de man die een Oscar kreeg
voor Platoon, de ideale filmmaker zou zijn om de Boerenoorlog
te verfilmen opdat „de wereld” dan beter zou kunnen begrijpen waarom Afrikaners, die deze eeuw Zuid-Afrika in een eerstewereld-economie hadden omgebouwd, zo verbeten voor
hun land streden. Venter achtte dit een realiseerbaar project en
was enthousiast. Hij telefoneerde David Stewart, de baas van
het Information Bureau. We gingen vrijwel meteen een etage
hoger om hem te ontmoeten. Ik legde uit wat ik had bedacht
maar de man reageerde erg achterdochtig. Mij best. Het is ook
even wennen als een Nederlander met een dergelijk project
komt, als je net de stunt van Klaas de Jonge achter de kiezen
hebt.
Overigens beklaagde ik me bij Stewart en Venter over het feit
dat de SABC de beste stukken uit mijn interview over Lubbers
en Van den Broek had weggeknipt. „Yes,” zei Stewart, „they
are afraid there.” Ik interrumpeerde hem en zei: „By being
afraid they messed up my strategy through censoring my
words, and in doing so, I failed to make the headlines in Holland I had aimed at.” Stewart zei dat hij contact zou opnemen
met SABC, maar ik zal wel eens nagaan of het ook is gebeurd.
Gatsha Buthelezi heeft in een gesprek met premier Jacques
Chirac van Frankrijk duidelijk gemaakt dat wanneer het ANC
aan de macht zou proberen te komen via een revolutie, dit door
een bloedbad van ongekende proporties zou worden gevolgd.
268 Thomas Pakenham, The Boer War, Jonathan Ball Publishers, Johannesburg, 1979.
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Hierdoor zou een uiteindelijke oplossing in de weg worden gestaan door een extreem lange periode van geweld. Hij vroeg de
Westerse landen zich in te zetten voor gezamenlijke „efforts to
steer South Africa away from a final violent Holocaust.” 269 Als
Buthelezi zijn mond open doet, realiseer ik me dat zijn analyses
de enige juiste zijn te midden van de kakofonie van absoluut redeloos emotioneel geklets over Zuid-Afrika.
De advocaat-generaal van Transvaal heeft de klacht tegen Frederik van Zyl Slabbert voor het in bezit hebben van Mandela’s
boek ingetrokken. Dit soort absurditeiten gebeurt omdat „oud
denken” en „nieuw denken” ook hier nog steeds botsen, precies als in de USSR.
Luchthaven Jan Smuts
Peter stond vroeg op om voor mijn vertrek nog koffie te maken, de onvolprezen Douwe Egberts, waarvan ik een lading
had meegebracht. Koffie hier is niet om te zuipen.
Johannesburg - Kaapstad
Ik zag in de vertrekhal een lekkere kerel, blond, corduroy
broek, een beetje uilig, maar niet onaantrekkelijk. Hij deed me
aan Casper van den Wall Bake denken. Uitgerekend zat hij in
dit toestel naast mij. Hij bleek een jonge zakenman van Duitse
origine. We hebben dezelfde benadering over apartheid. Hij
waarschuwde echter dat het probleem dieper en ernstiger was
dan ik aannam.
Ritz Hotel, Kaapstad
Hendrik haalde me af. We zaten lang op Sea Point te praten.
Over mijn plan voor een film met Oliver Stone zei hij: „Schrijf
het op, want je hebt je lesje nu wel geleerd. Ze hebben je tot
nu toe nog geen cent betaald voor wat je allemaal hebt gedaan.” Dat is waar, maar het beroerde is: ik geloof in wat ik doe
en doe het net zo lief voor niets. Maar op een dag heb ik zelf
niets meer.
269 The Citizen, 1 mei 1987.
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Ik vroeg Hendrik of hij naar Zwitserland zou zijn gekomen als
Theo’s ziekte rampzaliger was geweest. Ik herinnerde hem eraan dat toen mam stervende was, en zij liet blijken naar hem te
verlangen en ik hem vervolgens smeekte om te komen hij dat
niet deed, terwijl hij wel kwam op haar begrafenis. „Wim,” zei
hij, „ik heb een droom gehad voor mams dood. Het was alsof
zij aan mijn bed stond, zoals jij en ik nu zitten te praten. Zij
vroeg mij naar haar toe te komen. Ik antwoordde: ‘Nee mam,
ik ben net op bezoek geweest bij u in Holland, dus ik kom nu
niet weer’.” 270
„Waarom niet,” vroeg ik in zekere wanhoop.
„I did not feel like it,” was het letterlijke antwoord. Ik sloeg allerlei gedachten over en zei: „Misschien had je wel zo’n sterke
geestelijke band met haar dat je niet hoefde te komen.” Toch
wil ik Lex Poslavsky vragen hoe dit in elkaar zit. Ik voel me zo
ver van hem verwijderd bij deze emotionele vraagstukken.
2 mei 1987

We maakten vandaag een autorit van 300 kilometer door de
bergen naar Worcester. We hebben ontzettend veel gelachen
en plezier gehad, foto’s gemaakt, het was een prachtige omgeving. Hij sprak ook over onze jeugdjaren op De Horst, zijn
verblijf in Woerden toen hij daar op de HBS zat, en later op het
Prinses Beatrix Lyceum in Flims in Zwitserland. Hij zei als kind
nooit echt in onze ouders geïnteresseerd te zijn geweest: „And
I never was afterwards.”
„But they loved you most,” zei ik.
„Ja, zo gaat het altijd,” zei hij bijna nonchalant. Ik was verbijsterd. Hij vertelde vanaf zijn prille jeugd eigenlijk in niemand
geïnteresseerd te zijn geweest. „I was totally satisfied with myself,” waarbij hij zich op de borst klopte. „I have never been
really interested in other individuals.” Hij benadrukte dat het
meisje dat hij ooit adopteerde omdat haar ouders gescheiden
waren, en de moeder zich geen raad met haar wist, hem 26.000
rand had gekost. Stel je voor dat ik ook maar één moment zou
gaan berekenen in guldens en centen wat mijn vriendschap
met Peter of Eduard, mij heeft gekost?
Vanavond zat ik bij de zee in mijn dagboek te schrijven toen ik
een jonge militair met een zwarte baret in zijn eentje naar de
zee zag staren. Ik hield hem in de gaten, volgde hem naar de
winkelstraat en sprak hem aan. Nu ligt hij naast me in bed. Later meer.
270 Inderdaad was hij zes maanden voor haar overlijden speciaal voor mam naar Nederland gekomen, het land dat hij verafschuwt.
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David Kapp (18) kwam na een spaghettimaaltijd mee naar de
kamer en plofte op bed. Ik ontknoopte de veters van zijn soldatenlaarzen en ontdeed hem van zijn uniform, waarna ik hem
met inderhaast gekochte babyolie begon te masseren, zoals ik
dit in New Delhi en Singapore zelf heb ondergaan. Hij vroeg
me ook alles uit te trekken en ging op natuurlijke wijze tot wederactie over. We masturbeerden uiteindelijk samen. We keken vervolgens televisie en om 04:30 uur volgde een tweede
complete ronde.
Ik vertelde Hendrik vanmorgen over David. „Zoiets is mij in
63 jaar nog nooit overkomen,” riep hij uit. Maar hij heeft een
platonisch vriendje van vijftien jaar.
We reden naar Stellenbosch waar ik bij hem thuis een afspraak
had met Philip Nel, directeur van het Instituut van Sovjet Studies. Hij bleek zeer kritisch ten aanzien van de Nationale Partij.
Heel Stellenbosch stond erover op zijn kop. „If we allow the
Nats to muddle thru any further, that will guarantee the rise to
power of the ANC.” Daarom zouden velen op Denis Worrall
stemmen, de voormalige ambassadeur in Londen die naar de
blanke oppositie is overgelopen. Ik noemde Worrall een verrader die zijn land en zijn minister op een belangrijk moment in
de strijd de rug had toegekeerd. Ik was niet onder de indruk
van professor Nel.
Ik nam het boemeltje terug van Stellenbosch naar Kaapstad.
Het is vervelend om te zeggen, maar ik was eigenlijk blij dat er
rijtuigen voor blankies waren. Hendrik haalde me af. We brachten een bezoek (met bonbons) aan Dies Jongens, een vriendin
van mijn moeder die zeer, zeer hoog opgaf over tante Nien.
Het greep mij aan, dit bezoek, waar Hendrik geen fluit van begreep ook al had hij het opgemerkt. Hij zette me af bij de Van
Ketwich Verschuurs, waar Hendrik niet mee naartoe gaat,
want hij vindt ze „afschuwelijk”, evenals tante Euske Klinkvan Ketwich in de dagen dat de hele familie op Waterhof
woonde. Hij mijdt ze als de pest.
Christine van Ketwich werkte blijkbaar vroeger ook bij het
Rode Kruis in een topfunctie, evenals oom Hans die (geloof
195
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We spraken over leven en dood op onze autotrip en Hendrik
zei volledig vrede te hebben te moeten sterven, wat me opnieuw grenzeloos verbaasde. „You have read,” zei hij, „in the
book on Gerard Croiset about the lights he saw around the
dead. The lights come to fetch you. I almost long for the moment, not that I will drive myself into a brick-wall.”
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ik) directeur-generaal was. Soms vergezelde Christine de koningin als hofdame. Koningin Juliana kon wel eens bij haar
binnenlopen en vragen of zij nog een suggestie had voor een
smakelijk toetje bij het avondeten. Ze waren het eens met de
benadering van het koningschap door Beatrix. „Je bent een koningin of je bent het niet. Juliana maakte er nog al eens een
potje van,” aldus oom Hans. „Ja, tot ergernis van Bernhard,”
zei ik, wetende wat mejuffrouw Buringh Boekhoudt daarover
had opgemerkt in de jaren dat zij Beatrix begeleidde. Bij zijn
eerste bezoek aan paleis Soestdijk als functionaris van het Rode
Kruis, stelde Juliana voor met de kinderen te gaan zwemmen.
Hans probeerde er zich er zo tactisch mogelijk aan te onttrekken door er op te wijzen geen zwembroek te hebben meegebracht. De koningin toverde er vervolgens een tevoorschijn,
waarschijnlijk een van de prins.
Hans is nu 83, heel slank en grijs, heeft drie jaar in een Jappenkamp heeft gezeten, maar reed me als de wiedeweerga door het
verkeer naar het Ritz op Seapoint.
4 mei 1987

De tijd vliegt. Mijn rug is weer tot rust gekomen na de wat
wilde nachten met David Kapp.
Luchthaven Malan
Heerlijk ochtendje met broer Hendrik. Mijn broer had besloten een speech af te steken omdat ik eerder tijdens mijn bezoek
had gesproken over „fundamentele goodwill” van zwarten voor
blanken. „Wim, je moet gewoon begrijpen dat we hier in een
jungle leven. Het woord ‘goodwill’ is een anathema en een begrip dat niet bestaat. Hier op aarde is alleen ‘ill-will’. Goodwill is
gereserveerd voor heaven. Wat hier op dit moment gebeurt, is
dat er een overname aan de gang is, dat is alles. It is a question
of naked power. Eat or be eaten. South-Africa is confronted
with an all-out war of take-over power. We are simply seeing
the laws of the jungle being applied.” Ik vrees eigenlijk dat hij
gelijk heeft.
Ook Hans van Ketwich zei iets dergelijks. „Wat je moet benadrukken, is dat Zuid-Afrika nu strijdt om democratie te behouden zonder verlies van democratische rechten voor etnische
minderheden. West-Europa en Amerika vechten om een democratie die ze bezig zijn te verliezen. Hier wordt geknokt om
de rechten voor alle minderheden.” Helemaal duidelijk was
het me niet, maar we waren al bij het hotel. Hij raadde af, zoals
Cecile van Lennep had geadviseerd, om met ambassadeur
196
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De zwarten moeten wel boos zijn. Het is ook een belachelijke
situatie dat heel Afrika „vrije verkiezingen” achter de kiezen
heeft en hier is het nog steeds whites only business. Het is een
anomalie. Ik zie de mensen op straat en je kunt ze niet kwalijk
nemen dat ze woedend zijn. Het staat als een paal boven water
dat zij deze eerstewereldeconomie niet zelf kunnen leiden, dus
wat is de oplossing? Je kan niet anders dan sympathiseren met
de zwarte meerderheid. Laat staan dat ze zo ruw uitgesloten
blijven worden zoals nog steeds gebeurt.
Ben wel verbaasd dat Mangosuthu Buthelezi aan Denis Worrall
een adhesiebetuiging heeft gezonden met zijn vertrek uit de
NP. „Black South Africans are eager for signs of hope,” zei hij,
„that there is a real ferment taking place in the NP.” 272
Business Day wijst erop dat het in de gelederen van de NP, de
regeringspartij, aan alle kanten rammelt. Prominenten uit het
verleden als Louis Luyt, David de Villiers, Harald Pakendorf en
Wimpie de Klerk273 keerden de NP de rug toe, evenals Sampie
Terreblanche van de Universiteit van Stellenbosch, de genoemde Dennis Worrall en ook Kurt von Schirnding. De
scheurtjes van binnenuit het machtsblok nemen kennelijk gestadig toe.
Het is constant onrustig op de Universiteit van
de Witwatersrand, meestal tussen extreem linkse studenten en extreem rechtse. De politie arresteerde 120 oproerkraaiers. Robbie Botha
fotografeerde een politieman voor de Sowetan.
Daar zou ik wel mee willen gaan fietsen.
Eén student, Alfred Kwele, kreeg achttien
maanden voorwaardelijk omdat hij in het bezit was van een pamflet Umsebenzi van de
Zuid-Afrikaanse Communistische Partij (SACP).
271 Zie bijlage 44.
272 The Citizen, 5 mei 1987.
273 De broer van F.W. de Klerk, de latere president.
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Carsten te gaan spreken. „Dat dient geen enkel doel,” zei hij.
Hij heeft waarschijnlijk gelijk. Ze kunnen het op die ambassade
niet zetten dat hun man achter tralies zit (Klaas de Jonge) en ik
me vrij beweeg en probeer via positieve bijdragen de gemoederen te helpen kalmeren.
Bij thuiskomst in Hillbrow lag er een welkomstbriefje van Peter.271
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6 mei 1987

Ik was al om 08:15 uur op de Randse Universiteit en ging naar
de coffeeshop waar het wemelde van de beauties. Je weet niet
waar je het eerst moet kijken, bang om iets te missen. Het is
verkiezingsdag. Bespottelijk dat in 1987 in zo’n groot gebied
van Afrika alleen blanken mogen kiezen. De stad was desondanks volkomen rustig vanmorgen. Ik probeer me in te leven
hoe zwarten zich vandaag moeten voelen. Ik zie een absolute
beauty opstaan in een roze joggingbroek en een wit sweatshirt.
Ik heb veel nagedacht over de relatie tussen Peter en Edwin en
mijn botsing met Edwin gisteravond toen we alleen waren. De
baas van een modellenbureau had gebeld en Peter voor een fiks
bedrag een klus aangeboden, waarin hij voornamelijk zijn lijf
moest tonen. Zijn onmiddellijk reactie was: geen sprake van.
Maar na zuur kijken van Edwin, want een substantiële bijdrage
van Peter voor hun gezamenlijke kosten was zeer welkom,
doet Peter het toch en niet omdat hij het zo plezierig vindt,
maar uitsluitend voor de poen. Er volgde een lange litanie van
bezwaren tegen Peter, waarvan ik er desnoods een aantal kan
onderschrijven maar als puntje bij paaltje komt verdedig ik Peter tegen wie dan ook en zeker tegen Edwin. Die jongen is
charmant, intelligent, heeft een prachtige toneelstem, is misschien wel een geboren acteur maar an incurable chatterbox en hij
kan aan de uitstraling en de verschijning van Peter in de verste
verte niet tippen. Hij lijkt me op dit punt jaloers op Peter, is
erg bezitterig en terwijl iedereen Peter mag vanwege zijn bescheiden optreden en intelligente reacties en gesprekken, kan
je rustig stellen dat als ze ergens samen zijn, Edwin met man en
macht probeert de aandacht op zich te vestigen. Maar de reacties vallen verreweg ten gunste van Peter uit. Maar goed, echt
weten wat er tussen anderen speelt, doe je nooit, ook niet bij
Peter.
Generaal Du Toit arriveerde een half uur te laat. We hadden
dus maar een half uurtje over. Ik vertelde van mijn ontmoeting
met David Stewart en Casper Venter en lanceerde mijn Oliver
Stone-plan. Ik zei ook dat ik rondliep met de gedachte een
boek te schrijven over de rassenproblemen in de VS in één jaar,
om duidelijk te maken dat de situatie in Zuid Afrika – behoudens apartheidswetten – niet al te veel van sommige andere
plekken op aarde verschilt. Hier was hij niet enthousiast over.
Ik zet het natuurlijk toch door.274
Du Toit zei: „Er is nu genoeg gepraat. Actie is wenselijk.” Hij
274 Apartheid USA 1988, verscheen in 1989 bij Perskor Publishers, Johannesburg.
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De Nationale Partij met P.W. Botha won de verkiezing van
blanke Zuid-Afrikanen.275
Ik stuurde een kaart aan Anatoly Gromyko.

275 The Citizen, 7 mei 1987.
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zou me aan een vriend introduceren. Tegen Pieter du Plessis
had de generaal gezegd: „Doe jij nu niets meer, het komt in
orde.” En nu zei hij tegen mij: „Voor u vertrekt, zal ik u zeggen of het maken van een film kan of niet.” Dus nog steeds
vervelende onzekerheid. Het schijnt alleen maar te draaien om
het geld.
Vervolgens een lang gesprek met professor Carl Nöffke, die in
de grond van de zaak een ouwehoer is. Hij achtte het een mogelijkheid dat Oliver Stone een film zou maken van de Tweede
Boerenoorlog. „Het was een der meest epische oorlogen uit de
geschiedenis,” zei hij. Britse edelen waren gewoon aan het
hoofd van hun troepen te gaan en sneuvelden als eersten. „Met
dit vermoorden van het Britse blauwe bloed, is de ondergang
van het Britse imperium begonnen.”
Ik haastte me naar huis en ging met Peter een steak eten op het
terras van het Holiday Inn in Sandton. Voorzichtig kaartte ik
aan dat Edwin zich soms gekwetst voelde als Peter hem voorstelde als „een acteur” en niet als „mijn vriend”. „Als je er nog
eens met hem over spreekt,” aldus Peet, „moet je hem er maar
eens aan herinneren hoe ik me voelde toen we enkele maanden bij zijn ouders in Kaapstad doorbrachten en Edwin mij behandelde als a virtual stranger. Hij was soms zelfs bang om naar
me te kijken ten overstaan van zijn ouders.”
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Ik wist niet dat de NOVIB het United Democratic Front in
Zuid-Afrika helpt financieren.
The New York Times bracht hulde aan Winnie Mandela voor
haar oproep aan blanken om vooral niet te stemmen. „Zij was
‘wijs’ met haar advies.” 276
Eindelijk had ik een ontmoeting met de zwarte
psychiater uit Soweto,
Solly Rataemane in het all
black General Hospital van
Hillbrow. Terwijl ik op
hem zat te wachten, probeerde ik in de cafetaria
wat te gebruiken. Maar de
blanke matrone die er de
scepter zwaaide, zei dat daar alleen zwarten werden geserveerd,
dus het ging mijn neus voorbij.
Ton Rebel verzorgde een re-entry visum voor Peter, waar ik
hem erg dankbaar voor was. We kunnen nu dus ook naar Swaziland.
Solly Rataemane was jong, zag er goed uit en was erg aardig.
Hij was tweemaal in de VS geweest, maar had er niet gestudeerd, zoals me was verteld. Op 1 januari gaat hij naar GrootBrittannië om zich verder in kinderpsychiatrie te specialiseren.
Het klikte meteen. Terwijl hij telefoneerde, gaf hij me zes pagina’s notities die ik als interview met hem kon gebruiken. Hij
is hoofd van de psychiatrische kliniek in Hillbrow. „I started it
here,” vertelde hij, „but I am not mentioned in hospital publications.” Hoe kan dit in godsnaam? Ik mocht drie van de zes
pagina’s kopiëren. Hij zou een toekomstig interview voorbereiden.
Advertenties ondergaan veranderingen. Een advertentie voor
kinderkleding van kledingketen OK, heeft een blank en een
zwart meisje samen op een foto.
8 mei 1987

Holiday Inn, Ermelo
Solly was aardig maar leek niet zeker of hij me wel kon vertrouwen, wat me verwonderde. Toch denk ik er een vriend bij
te hebben.
Peter en Edwin hadden een afscheidsdiner bereid. Dat is weer
een positieve kant van Edwin, hij gunde ons kennelijk dit trip276 Business Day, 7 mei 1987, Simon Barber.
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Hart zou het moeten opnemen tegen de huidige vicepresident
en oud-CIA-directeur George Bush. De geheime diensten nemen geen risico. Ik kan me overigens nauwelijks voorstellen
dat Hart een echte bedreiging voor Bush zou hebben gevormd.
9 mei 1987

Lugogo Sun Cabanas Hotel, Mbabane, Swaziland
Terwijl Peter een dutje deed, ben ik een paar uur door het
Mlilwane Wildpark gereden. Het allerheerlijkste was dat ik
maar twee auto’s tegenkwam. Maar veel andere dieren dan
springbokken en wilde zwijnen heb ik niet gezien. Er was ook
een buitengewoon stil en mooi rustig meer waar ik van genoot.
De uitslag van de verkiezing is aldus: NP kreeg 123 zetels, PFP
19 en de Conservatieve Partij 21. Gatsha Buthelezi zei ontsteld
te zijn over de uitslag. „The NP cannot deliver the goods it has
promised to the white electorate. We must negotiate if we are
going to avoid violence as the final arbiter of what should and
should not be done.” Het blad Sowetan hield een eigen verkiezing onder zwarten en van de 17.404 lezers van de krant kreeg
Mandela 838 stemmen, Oliver Tambo 743, aartsbisschop Tutu
691 en de zittende president Botha 119.
Volgens Business Day hebben 630.000 werknemers en 500.000
zwarte scholieren en studenten in Witwatersrand gehoor gege277 The New York Times, 8 mei 1987.
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je. Wel een zinnetje: „The longer we know each other, the
more difficult the goodbye’s become.”
We kwamen hier om 23:30 uur aan.
De Washingtonse „rode knop” heeft haar vuile werk weer gedaan. De Democratische kandidaat voor het presidentschap,
Gary Hart trekt zich terug uit de race nadat de Miami Herald
had bekendgemaakt dat de gehuwde senator uit Colorado een
gedeelte van het afgelopen weekeinde samen met de 29-jarige
actrice en fotomodel Donna Rice had doorgebracht.277 The
New York Times maakte het aldus op de voorpagina bekend:
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ven aan de oproep tot stayaway als protest tegen de geheel blanke verkiezing, zoals door Pretoria georganiseerd.278 Ook veel
mijnen lagen plat. De treinen naar Johannesburg waren vrijwel
leeg.
The Citizen brengt de uitslag als een triomf voor Pretoria. Het
valt me tegen van die krant. Het is hoogstens een Pyrrusoverwinning. Business Day heeft het over „headless rulers” en The
Star schreef: „The ‘darkest age’ in South African history has
dawned with the landslide election victory of the National Party and the white shift to the Right, says the Archbishop of
Capetown, Desmond Tutu.” Het blad citeert ook Mangosuthu
Buthelezi: „Even those of us who are committed to non-violence would rather die than accept the NP’s prescription of a
sugar-coated apartheid pill.” De UDF van onder meer dominee
Allan Boesak kwam er niet aan te pas. Dat is de club die vanuit
Zweden en Nederland (via de NOVIB zogenaamd) werd gesteund.
The Star publiceerde een foto van de gigantische villa die Winnie Mandela voor zichzelf laat bouwen in de wijk in Soweto,
bekend als Beverley Hills.279
10 mei 1987, Moederdag

Nelspruit
Vijf dagen geleden vroeg ik Peter om zijn moeder te schrijven.
Hij schreef de enveloppe. Verder gebeurde er niets. Nu is het
te laat. We arriveerden hier gisteren. Heerlijk hotel boven op
een berg.
Gisteren begon afschuwelijk. Peter had zich opgedoft en was
uitgegaan. Ik sliep tegen middernacht en zat om 07:00 uur aan
het ontbijt te lezen en knippen van kranten. Om 09:45 uur
wilde ik naar de kamer om een douche te nemen en te scheren,
maar de deur was ferm op slot. Zoiets maakt me razend. Hij zei
dat hij de deur op slot had gedaan omdat een schoonmaakster
had willen binnenkomen. „With your dirty mind, you think I
did it deliberately.” Hierdoor ontstond een afschuwelijke scène, die me herinnerde aan de donkerste dagen van onze ontmoeting twintig jaar geleden. Het heeft me zo diep verdrietig
gemaakt dat het geen zin heeft te proberen dit incident te beschrijven. Ik wil de krankzinnige beschuldigingen die we naar
elkaars hoofd gooiden niet opschrijven, noch ooit meer overdenken. Ik kreeg zo’n rugpijn van alles dat het nodig was een
arts te raadplegen. Ik weet dat die pijn de nacht met David
278 Business Day, 7 mei 1987.
279 The Star, 9 mei 1987.
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Ik bewaarde twee postzegels. Vlinders blijven mijn favoriet.

Ook gisteren in de namiddag botsten we opnieuw over iets
stoms als de vraag hoe laat het was. Toch reden we via ons geliefde Sabie terug naar huis. Het gebeurde bewijst andermaal
dat ik gelijk heb om alleen te blijven en alleen te leven, omdat
ik gewoonweg ongeschikt ben voor een abonnement op een
persoon.
Randse Afrikaanse Universiteit, 09:50 uur
Er wachtte gisteren een lieve brief van Eduard in Hillbrow.
Zijn laatste zin: „Als je afspraken maakt, denk eraan: op papier!”
280 The Star, 9 mei 1987.
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Kapp begon, maar het was nu ondragelijk. We reden naar een
kliniek in de buurt van het paleis en ene dokter Kelly schreef
me drie verschillende pillen voor, driemaal daags in te nemen.
Ik zie dat Hans van den Broek in een reactie op de overwinning van de NP heeft gezegd dat „President P.W. Botha consolidated unprecedented power, and the EEC should act positively to help him bring about long-promised reform.” Dat valt
me mee.280
De rijke inwoners (blank) van Nelspruit beschouwen brunch in
dit hotel op zondag blijkbaar het uitje van de week. Deze
Transvaler Boeren zien zwarten kennelijk nog steeds als under
class, wat ze ook zijn, maar juist wanneer je er zelf immers niet
toe behoort, vereist een minimum aan beschaving de zwarte
bedienden als mensen te behandelen. Maar hier is dat niet het
geval. Men kijkt het personeel dat bestellingen komt opnemen
niet eens aan. Dit zal de polarisatie tussen de bevolkingsgroepen
alleen maar verder doen toenemen, wat verzoening als uiteindelijke oplossing onmogelijker maakt. We lunchten en genoten
van het heerlijke eten en waren weer normaal tegen elkaar.
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Ik zag hier weer een stuk in de cafetaria, waarschijnlijk de lekkerste van allemaal, lichte broek, kaki hemd met opgerolde
mouwen, donkerblond en een sensationeel lijf, brede schouders, ernstig, alleen en op zichzelf.
Time noemt de uitslag van de verkiezingen „a roar for apartheid”
en „a dangerous swing to the right of white voters.” 281 Twee
miljoen blanke stemgerechtigden hebben de NP een driekwart
meerderheid van 166 zetels in het parlement gegeven. In
Transvaal behaalden de Conservatieven (CP) het verontrustende aantal van 22 zetels. De leider van deze partij, Andries
Treurnicht was in de wolken. Toch zijn het angststuiptrekkingen van een stervende dinosaurus.
Gatsha Buthelezi heeft gezegd dat de mogelijkheid van een militaire junta in dit „devil’s hour of glory” van rechts niet uitgesloten moet worden. „Whites have increased the anger of
moderate blacks by rejecting an opportunity to break South
Africa’s spiral of violence.” Buthelezi beklaagde zich dat blanken nog altijd niets hadden geleerd van het feit dat een „tricameral parliament” de zwarten in het land alleen maar onhandelbaarder had gemaakt.
Peter heeft toch nog een expresbrief voor Moederdag naar Tilburg gezonden.
The Citizen becommentarieert het succes van van Treurnichts
CP. Hij kreeg 547.559 blanke stemmen, oftewel 26,62 procent
van het totaal. De Herstigte Nasionale Partij van Jaap Marais
kreeg 2,9 procent van de stemmen, dus ultrarechts behaalde
bijna 30 procent.282 Dat is dus een belangrijk deel van de blanke
bevolking waar vooral de „verlichte Afrikaners” in de NP tegenop zullen moeten boksen.283 De HNP wil Zuid-Afrika opgedeeld zien, zoals Zwitserland met een Duits, Frans en Italiaans gedeelte. Ze vergeten daarbij dat het in Zwitserland om
één etnische groep gaat, blanken van ongeveer hetzelfde niveau van welvaart en ontwikkeling.
Toen Mike Rantho de Rachmaninoff-platen uit Rusland
kwam ophalen zei hij dat ook hij de dag van de verkiezing
thuis was gebleven, daartoe aangespoord door zwarte verzetsmensen die de deuren langs waren gegaan om erop toe te zien
dat de boycot zou werken. Onze eigen gedienstige, Gladys uit
Soweto, bleef ook weg. Rantho bevestigde haar verklaring dat
veel zwarten uit angst voor het verzet en mogelijke represailles
thuis waren gebleven. Zijn zoon volgt een bijzondere school.
281 Time, 18 mei 1987.
282 The Citizen, 11 mei 1987.
283 Het was F.W. de Klerk die de uitdaging zou aannemen.
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Holiday Inn, Pretoria
Werkloosheid onder de zwarte bevolking bedraagt 18,1 procent, aldus Business Day vanmorgen. Althans onder de 4,96
miljoen zwarten die „economically active” zijn. Van de zwarte
beroepsbevolking tussen de 15 en 34 jaar is 71,9 procent zonder werk, wat een rampzalig hoog cijfer is.284
Vanmorgen werd ik door Casper Venter op het Information
Bureau met open armen ontvangen. Hij had wel 25 boeken
geselecteerd over de Boerenoorlog. Hij stelde voor dat de bekende miljonair van hotels en andere zaken, Sol Kerzner zou
optreden als gastheer wanneer Oliver Stone naar Zuid-Afika
zou komen. Peter heeft in een theatershow opgetreden met
Kerzners voormalige echtgenote, de filmster Anneline Kriel. Ik
zei dat ik Kerzner zelf wilde spreken voor ik het project bij
Oliver aankaart, maar de man is in het buitenland. Casper belde
meteen naar diens kantoor.
Een jonge arts in Durban, de
Indiër Vijay Ramlakan,
knokte in het King Edward
VIII Hospital een aantal jaar
tegen de rampzalige toestanden in het ziekenhuis dat hij
in de armen van het ANC
werd gedreven en onlangs tot
twaalf jaar gevangenisstraf
werd veroordeeld.
Tijdens zijn rechtszaak benadrukte de arts dat blanken in
Zuid-Afrika leden aan kwalen als gevolg van overdaad en „an inactive lifestyle” terwijl
zwarten het slachtoffer waren van „poverty, lack of sanitation,
284 Business Day, 12 mei 1987.
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Mike heeft constant zorgen om de veiligheid van de jongen.
Hij zei dat P.W. Botha helemaal niet wil hervormen en dat zijn
land nu „the dark ages” binnengaat.
Ik wachtte vergeefs op Solly Rataemane, maar we hebben nu
telefonisch een nieuwe afspraak gemaakt. Hij denkt, geloof ik,
nog steeds dat ik een spion voor Pretoria ben. Ik ben een spion
voor mezelf. Ik liet echter wel een briefje achter dat ik het weinig elegant van hem vond om mij anderhalf uur te laten wachten en vervolgens in rook op te gaan.
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housing and food”. Van de duizend nieuw geboren zwarte kinderen, overleden in Zuid-Afrika 282 als gevolg hiervan voor
hun eerste verjaardag. Onder de blanke bevolking was dit cijfer
6 op de 1.000. Al was bovengenoemd ziekenhuis het tweede
grootste hospitaal op het zuidelijk halfrond, er heersten onacceptabele toestanden. „There are often three patients to one
bed and seriously ill patients have to sleep between or under
beds,” aldus Ramlakan voor zijn rechters. Tien kilometer verderop lag het Addington Hospital voor blanken, waar een aantal afdelingen (en dus bedden) waren gesloten door gebrek aan
patiënten. Het systeem van apartheid botste met zijn plichten
als arts. Hij werd opstandig en nu is hij opgesloten voor twaalf
jaar. Alleen het beroerde is dat Ramlakan er ten onrechte vanuit lijkt te gaan dat indien het ANC aan de macht zal komen, er
veel zal veranderen in de deplorabele situatie voor zieke zwarten in Zuid-Afrika. De blanken brengen het geld via de belastingen op om de ziekenhuizen te betalen, want de zwarte
meerderheid weet feitelijk niet wat het woord „belasting” betekent. Ze gaan er bijvoorbeeld vanuit dat licht en water gratis
is.
Vanmiddag heb ik eindelijk psychiater Solly Rataemane uit Soweto 45 minuten geïnterviewd. Een gedeelte van ons gesprek
heb ik op de band opgenomen.285 We hadden een intens
contact. Ik koester warme gevoelens voor hem. Er zijn drie
zwarte psychiaters in Zuid-Afrika, twee in Johannesburg en
één in Pretoria. Hij had samen met Vijay Ramlakan gestudeerd
en was diep geschokt over diens veroordeling: „He is one of
the finest doctors in this country with one of the finest minds.”
Hij was ervan overtuigd dat het artikel in de Weekly Mail maar
een gedeelte van het werkelijke verhaal over deze arts vertelde.
Solly aarzelt om met de pers te spreken. Het maakt hem bang
voor mogelijke repercussies. „As scientists, we want to maintain freedom of movement, be able to attend international conferences and I want to be free to learn. The Government could
clamp down on us and even detain us at will.”
Ik legde uit niet op een sensationele kop in de krant (of een
boek) uit te zijn, maar dat ik in Zuid-Afrika was met het primaire doel bruggen te bouwen tussen de mensen hier en de
rest van de wereld, zeker richting Nederland. Hij gaf toe dat ik
de eerste buitenlandse journalist was die hem had benaderd
285 Het ontbreekt mij aan tijd om de bijbehorende bandopname op de zolder van Westerkade 3D te gaan opgraven, te beluisteren en hier weer te geven. Helaas. Redactie: raadpleeg Beeld en Geluid: LA 315, Lot 1, item 228. ACC, datum 12 05 1987, content Solly Rataemane.
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John Wilson, de baas van Shell in Zuid-Afrika heeft de regering scherp bekritiseerd voor het recente politie-optreden tegen COSATU, waar ik toevalligerwijs ooggetuige van was. „We
must come to our senses before it is too late,” aldus Wilson. „It
is likely to fuel the bitterness and growing polarization between
capital and labor.” Hij heeft volkomen gelijk.
Ik haastte me naar de SABC voor een interview. Wat bleek, was
dat Hans Urtel van de radio-afdeling vier minuten beschikbaar
had, maar er was geen televisie-optreden gepland. Ik ben vertrokken met de mededeling dat vier minuten onvoldoende waren. Wat me steeds weer opvalt, is hoe ongeciviliseerd en ruw
Afrikaners eigenlijk zijn.
14 mei 1987

Vanmorgen ontmoette ik Theo Vorster, PR-manager van Sasol,
een soort Zuid-Afrikaanse Shell. Ze maken bijvoorbeeld olie
uit steenkool. Ik probeerde zijn gigantische bedrijf te interesseren financieel mee te doen aan een eventueel door Oliver
Stone te maken film in Zuid-Afrika. Ook hij achtte het geboden dat Satour mij een ticket zou geven om in Hollywood de
zaak met Oliver aan te kaarten.
Winnie Mandela vertelde in de Sowetan dat zij tijdens een bezoek aan haar in aanbouw zijnde „paleis” in Soweto plotseling
door twee mannen met mutsen over hun hoofden werd geconfronteerd, die geweren op haar richtten. Toen zij haar herkenden, renden ze weg.286 Burgemeester Nelson Botile van
Soweto had gezegd dat mevrouw Mandela haar gas en elektriciteit had betaald, maar dit werd door haarzelf in de krant ontkend. Niet betalen is een vorm van zwart verzet namelijk.
Ik sprak enkele uren met brigadier-generaal Koos van Rensburg, die in Pretoria het persbureau Elite leidt. Hij is een vriend
van generaal Hein du Toit. Aardige man, maar er kwam verder
286 Sowetan, 13 mei 1987.
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voor een gesprek. „I once did write an article for the Sowetan,”
vertelde hij, „but the foreigners perhaps don’t read it.” Ik
maakte duidelijk de krant niet alleen dagelijks te lezen, maar
dat ik me had verwonderd en geërgerd aan Afrikaners die het
blad niet in huis wensten te hebben. Niet alleen verklaren Afrikaners je voor gek als je eens in Soweto poolshoogte bent gaan
nemen, ze zijn er zelf nooit geweest, mijden de plek als de pest
en bannen het bestaan ervan uit hun gedachten.
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niets uit. Het enige wat hij wilde toezeggen, was dat hij zou
onderzoeken waar fondsen geworven zouden kunnen worden
om een film te maken.
15 mei 1987

Holiday Inn, Pretoria
Peter is mee en geniet van het zwembad. We logeren als altijd
in Holiday Inn.
De aartsbisschop van Canterbury, Robert Runcie, heeft opgeroepen tot gerichte acties tegen Zuid-Afrika, zoals in de sectoren van de goudhandel en banken. De stakker weet kennelijk
niet waar hij het over heeft, in tegenstelling tot de mijnheer
van de Shell.
De New Nation wijdt enkele pagina’s aan de South African
Council of Churches, geleid door dominee Frank Chikane en
de kameraden Beyers Naudé, Desmond Tutu en Allan Boesak.
Het is me het groepje wel.
Ik denk dat de meeste journalisten stevig leunen op een set
waarden en ideologieën. Ze slepen deze „bagage” mee waar ze
gaan en staan. Wim Klinkenberg bijvoorbeeld. Wanneer ik
naar Moskou ga, stel ik me erop in me niet te laten leiden door
de bagage van negatieve gevoelens jegens het communisme,
waar ik sinds De Horst aan ben blootgesteld, inbegrepen wat
mijn eigen Russische familieleden onder bijvoorbeeld Lenin en
Stalin is overkomen. Het heeft geen enkele zin als journalist
naar Zuid-Afrika te reizen en als een spoorzoeker te proberen
meegebrachte vooroordelen bevestigd te krijgen. Eén zo’n
vooroordeel is dat alle mensen gelijk zouden zijn, ongeacht ras,
afkomst en input, wat onzin is. Apartheid is een onding, zeker
voor mij als Nederlander. In Nederland hebben we er geen begrip voor, hoewel met de ongebreidelde toestroom van vluchtelingen en opportunisten uit andere oorden de raciale status
quo wel verandert. Wie in Zuid-Afrika komt, moet eerst begrijpen waar de politiek van apartheid uit is voortgekomen,
wat de wortels ervan zijn geweest en tot welk punt deze apartheid het land in 1987 heeft gedreven. Iedere à priori positie is
voor een journalist ongepast.
Van Rensburg heeft snel gehandeld.
Om 10:00 uur komt deze vooraanstaand filmer me al ophalen
voor een gesprek. Daar kan veel
van afhangen.
Het liep anders. Zijn dochter Erika
kwam en reed me naar het kantoor
208
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Er zijn spanningen tussen Peter en de moeder van Edwin. Gisteren had Peter een heel diner bereid. Toen Edwin met zijn
ouders uit Pretoria terugkwam, hadden ze al gegeten. Vanmorgen wilde mevrouw Van Wijk koffie van gisteren opwarmen,
waar Peter niet over piekert. Hij vindt dat zij zich niet moet
bemoeien met de gang van zaken in huis. Er zitten bij de moeder dezelfde addertjes onder het gras als bij haar enige zoon,
Edwin, de vriend van Peter.
Ik zocht en vond Indaba My Children, van Vusamazulu Mutwa.
Het is het verhaal, of de vele verhalen, die ouderen aan kinderen vertellen en eigenlijk vat dit boek de tribale geschiedenis,
legenden, gebruiken en religieuze overtuigingen van de autochtone bevolking samen. Het boek verklaart veel over hoe
het brein van een zwarte functioneert. Vergelijkbaar wellicht
met de sprookjes uit het Westen waar blanke kinderen van
jongs af aan mee worden opgezadeld.288
The Citizen is van mening dat „the sweeping victory” voor de
Nationale Partij te wijten is aan de opgelegde sancties van
overzee, waardoor ook de CP steeg tot een „force to reckon
with”. Iets dergelijks schijnt in 1977 te zijn gebeurd, toen vicepresident Walter Mondale Zuid-Afrika opriep tot one man one
vote. De sancties hebben Afrikaners niet handelbaarder gemaakt, maar juist de andere kant opgedreven. Dit land zegt
tegen de wereld: „Stop telling us what we should do. We don’t
need your advice, we don’t need your interference, and we
spurn your pressures. We are going to do what we have to do,
287 Jaren later zou ik ontdekken dat deze man voor de militaire inlichtingendienst
werkte.
288 Vusamazulu Mutwa, Indaba My Children, Kahn & Averill, Londen, 1985.
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van haar vader in Sunnyside, een buitenwijk van Pretoria. Jans
bleek een geweldige vent. Ik gaf hem een overzicht van wat ik
tot dusver in zijn land had gedaan. Daarna zette ik uiteen wat ik
met Oliver Stone zou willen doen en dat ik daarvoor een ticket
naar Hollywood nodig had plus 5.000 dollar onkostenvergoeding. Hij vertelde met een Frans televisieteam samen te werken aan een film over Zuid-Afrikaanse witch doctors. Een ander
project was een film die heette: The Lion that ate Spaghetti. Peter
zei later: „Die film klinkt niet bepaald aantrekkelijk voor mij.
De titel trekt me niet naar de bioscoop om de film te zien. Jou
wel?” Toch geloof ik dat mijn filmplannen via deze man gerealiseerd zullen kunnen worden.287
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in our own way and for our own reasons. So stop bugging
us.” 289
Time vroeg zich af hoe het staat met ons ethisch besef.290 Eigenlijk handelt deze reportage over hetzelfde thema als mijn boekje Zaken doen. „Hypocrisy, betrayal and greed unsettle the nation’s soul.” Openlijk wordt de vraag gesteld hoe dit komt en
wat er tegen te doen is. Geen hond is meer te vertrouwen. Oliver North (Iran-gate), Robert McFarlane (Witte Huis), Michael Deaver (Witte Huis), Ivan Boesky (Wall Street schandaal),
Gary Hart (kandidaat Witte Huis betrapt op buitenechtelijke affaire), Clayton Lonetree (de marinier die in Moskou de KGB
binnenliet op de ambassade), Jim and Tammy Bakker (oplichters en evangelisten), misschien zelfs Edwin Meese de minister
van Justitie en Reagan zelf. Socioloog David Riesman van
Harvard noemt het „a transition mentality”, wat zou kunnen
betekenen dat het allemaal nog veel erger kan worden. Meer
dan honderd medewerkers van Ronald Reagan worden reeds
op verdenking van corruptie onderzocht. Washington wordt
een steeds grotere onbetrouwbare bende en het zal alleen maar
erger worden. In West-Duitsland is het al zover dat Michail
Gorbatsjov populairder is dan Reagan. Idioot, want ze zijn
geen van beide koosjer.
17 mei 1987

Anthony Lewis noemt de wijze waarop de Amerikaanse pers
op de loer heeft gelegen om presidentskandidaat Gary Hart erbij te lappen via „stakeout journalism” een voor de pers weinig
verheffende vertoning.291 Op die manier durft niemand zich
meer kandidaat te stellen voor openbare functies. Iedereen
heeft toch wel eens iets gedaan wat niet door de beugel kon?
William Safire sprak in The New York Times over „keyhole
journalism”.292 Hij schreef: „Every normal person has something intimate to hide.” Hij sprak over „vicious new rules” onder journalisten om de meest intieme details te publiceren
waardoor vrijwel niemand meer veilig is.
Had een nachtmerrie van formaat. Ik droomde dat ik op een
eiland was en door twee oude dames in een bos werd gelokt.
Toen ze bedreigend werden, heb ik ze in hun auto de afgrond
in geduwd. Hierna was ik nergens meer veilig. Overal waar ik
ging wachtten moordcommando’s, zelfs op Amerbos. Ik her289
290
291
292

The Citizen, 15 mei 1987, redactioneel.
Time, 25 mei 1987.
The New York Times, 5 mei 1987.
The New York Times, 11 mei 1987.
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De voorpagina van The Sunday Star noemt de lange lijst van
nieuwste Zuid-Afrikaans miljonairs, naast een overzicht van de
inkomens van de bazen van de grootste bedrijven. Je zou mo293 Welke film heb ik gezien? Was de droom geïnspireerd door de sabotage vanuit Den
Haag?
294 The New York Times, 16 mei 1987, Felicity Barringer.
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inner me verder niets meer en zelfs dit kostte me veel moeite.293
Hoe meer ik over deze uithoek van de wereld nadenk, hoe
meer ik geneigd ben van mening te zijn dat dit deel van Afrika
onder blanke leiding zou moeten blijven. De Sovjets – die zelf
enorme racisten zijn, vraag het iedere Afrikaan of Aziaat die in
Moskou verblijft – poseren als vrienden van de zwarten, terwijl
het ware motief slechts is problemen te veroorzaken voor het
Westen. Natuurlijk proberen ze hun fucking marxistisch-leninistische Lebensraum uit te breiden. Maar overal waar communisten neerstrijken, valt binnen de kortste keren de zaak in
puin. Ondanks de tekortkomingen en sociale onrechtvaardigheid van het zogenaamde kapitalistische systeem is dat toch de
enige manier om landen weer op poten te krijgen. Helaas,
want als het communisme werd uitgevoerd zoals het is ontworpen en bedoeld, zou het een onvergelijkelijk meer rechtvaardiger resultaat kunnen opleveren voor „alle” mensen. Voor
ons was de USSR een ramp, maar materieel kreeg de bevolking
van de Sovjet Unie door communisme over de hele linie een
menswaardig bestaan. Dit ten koste van de zogenaamde vrijheid van gedachten, informatie en creativiteit welke in het
Westen onbeteugelde nieuwe hoogten heeft bereikt. Intussen
heeft de USSR vanuit Bajkonoer in Kazachstan de Energia
gelanceerd „the world’s most powerful rocket, capable of
putting a 100-ton space shuttle in orbit,” aldus The New York
Times.294
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gen verwachten dat de superrijken, die fortuinen opbouwen
die in geen enkele redelijke verhouding tot hun behoeften
staan, zichzelf vrijwillig beperkingen zouden opleggen om de
koek geleidelijker en eerlijker te verdelen. Wie heeft een jaarinkomen van tien miljoen dollar nodig? Had Gerrit Jeelof van
Philips niet een inkomen van negen ton of een miljoen? Who
needs it? In dit opzicht respecteer ik Hendrik die 25 jaar erg
hard werkte, alles van de hand deed en vervolgens bescheiden
– haast primitief – is gaan leven terwijl hij veel andere mensen
bleef helpen.
Ik denk dat wat in het klein moet gebeuren, ook op wereldwijde schaal noodzakelijk is. Namelijk dat de rijke landen met
gigantische overschotten veel meer bereid moeten zijn om van
overdaad af te zien en vrijwillig hun overvloed met minderbedeelden moeten delen. Op dit moment geven de rijke landen
aalmoezen aan de arme broeders in de derde wereld om hun
geweten af te kopen (als ze een geweten hebben overgehouden). Ik zou zonder meer Amerbos bereid zijn op te geven en
verruilen voor een comfortabele eenpersoons flat. Ik heb in
mijn eentje geen vijf kamers en twee badkamers nodig.
Ik had een uitgebreide lunch met Nijenrode-klasgenoot Vic
Vernède en zijn vrouw Margriet de Kock, zijn dochter Martina, zijn zoon Scipio en diens vrouw Bridgid Rusell, in de tuin
van hun huis in Randburg. Vic vond de grootste vergissing van
Den Haag dat het cultureel verdrag met Zuid-Afrika had opgezegd, waardoor ook geen studentenuitwisselingen meer plaats
konden hebben.
Bij thuiskomst in Hillbrow was er vlakbij ons flatgebouw een
schietpartij tussen zwarten geweest. Er lagen drie dode mannen
in een grote plas bloed op straat, terwijl er ook gewonden waren. De Group Areas Act had een duidelijk doel, namelijk de
blanke bevolking te vrijwaren van dit soort toestanden. De
schietpartij bewijst eigenlijk dat het gewld nu door bewoners
van Soweto naar de straten van Johannesburg wordt verplaatst.
18 mei 1987

Hillbrow

212

295 Alan Paton, Hope for South Africa, Frederick A. Praeger, New York, 1959.
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Dat prijkt op de voorpagina van The Star. Ook de altijd waakzame Amerikanen zouden zich hierover ernstige zorgen hierover. Ik begrijp daar niets van. Ik ben volkomen vrij te gaan en
te staan waar ik wil en te ontmoeten wie mij goeddunkt. Er
wordt me geen strobreed in de weg gelegd en eruit gesmeten
worden is niet aan de orde. Ze weten gewoon dat ik hier niet
naartoe ben gekomen om wat mis is, of wat wij in het hoge
noorden als mis beschouwen, te accentueren als om te bewijzen hoe geweldig we het bij het rechte eind hebben om Klaas
de Jonge het land in te zenden met kleefmijnen om blanke
boeren op te blazen. Waarom gebeurt hier wat er gebeurt?
In 1959 las ik Hope for South Africa van Alan Paton.295 In die dagen werd de bevolking nog geschat op 3 miljoen blanken en 11
miljoen „non-white people”. Nu is het 5 tegen 38 miljoen.
Vandaag schrijft The Sowetan dat Paton nu van mening was dat
Gatsha Buthelezi „the best statesman was the country had at the
moment and one of the few politicians able to lead the country
out of the political logjam. I have an extremely high opinion of
him,” aldus de schrijver. „He is one of the most powerful figures on the political stage, fluent, extremely knowledgeable and
impossible to buy. He will only sit down and talk to P.W. Botha
if Nelson Mandela is released and our future depends on the relationship between these two men.” Mijn indruk na wat ik van
Buthelezi gezien en gelezen heb, is dezelfde. Het diepgaande
verschil tussen hen is dat Buthelezi voor de voortzetting van een
vrijemarkteconomie is terwijl Mandela tot over zijn oren in de
communistische „val” is verstrikt.
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Winnie Mandela heeft in de Pollsmoor Prison een gesprek gehad met Mandela en Walter Sisulu. Het onderwerp was de hurencrisis in Soweto, waar de zwarte bevolking weigert „rents
and utilities” te betalen uit protest tegen de apartheid. Burgemeester Botile van Soweto houdt vol dat Winnie alles heeft betaald en dus niet uit haar huis gezet zal worden. Zij ontkent dit.
Die dame is een onruststoker met waarschijnlijk ook een gebrek aan verstand.
Frontline heeft Winnie op de omslag.296 Onder de kop THE NEW
ROYALTY, schrijft Nomavenda Mathiane, een journaliste uit
Soweto, dat er de nodige verhalen de ronde doen over de activiteiten en het gedrag van leden van de Mandela Football
Club, die schijnt te fungeren als een beschermingsbrigade voor
deze „Mother of the Nation”.
Het artikel over Michail Gorbatsjov in Newsweek begint met
zijn woorden: „I believe deeply in what we have begun. I believe deeply. And if I were told that we must stop the process of
restructuring, I would never agree. For me, there is no other
way.” 297 Hij zal doorgaan met perestrojka (hervorming), glasnost
(openheid) en demokratizatsiya (democratizering). Gorbatsjov
schijnt nog allerminst vast in het zadel te zitten met zijn hervormingsrage, waar ik met Wim Klinkenberg al hopeloos over
van mening verschil. Wim ziet Gorbatsjov als een reddende
engel, terwijl ik denk dat hij een ramp voor de USSR zal blijken
te zijn.298
Vooral Egor Ligachev, de tweede hoogste functionaris in de
CPSU en partij-ideoloog, schijnt wel bereid te zijn economische
hervormingen door te voeren maar politieke hervormingen
zouden rustiger, meer weloverwogen en beperkter dan nu
moeten worden bijgeslepen. Ook het staatshoofd Andrei Gromyko, Vladimir Scherbatsky (Oekraïne), premier Nikolai Ryzhkov en Heydar Aliyev zijn van mening dat Gorbatsjov te hard
van stapel loopt. Ik heb steeds, sinds dit experiment begon,
mijn hart vastgehouden. De USSR is in een zeer onstabiele situatie terecht gekomen.
19 mei 1987

Twintig jaar geleden ontmoette ik Peter in Amsterdam. Het
lijkt gisteren en het lijkt heel lang geleden. Hij is totaal een deel
van mijn leven geworden.
P.W. Botha opent vandaag het parlement dat als gevolg van de
296 Frontline, april 1987.
297 Newsweek, 25 mei 1987.
298 Onze gezamenlijke vriendin Marina van der Heijden woonde dit twistgesprek bij.
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300 Vrijwel alle inwoners van Zuid-Afrika zijn twee- of meertalig.
301 Richard Nixon, The Real War, Warner Books, New York, 1980.
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verkiezingen een nieuwe samenstelling heeft. The Citizen wijdde er een pagina aan.299
Ik lunchte met Solly Rataemane bij Papa Dante in Hillbrow.
Ook Hein du Toit arriveerde, omdat ik deze jonge psychiater
aan een belangrijk contact wilde helpen, voor het geval er ooit
moeilijkheden met het regime zouden zijn. Solly ging perfect
om met de situatie. De generaal eveneens. Het klikte meteen
tussen hen. Solly vertelde dat Zuid-Afrika 270 blanke psychiaters had, tien tot vijftien Indiërs en een kleurling. Naar zijn mening was er nog steeds geen relevante studie gemaakt over
„stress related problems for blacks.” Er was ook geen vergelijkende studie voorhanden van „stress for whites compared to
stress for blacks.”
Generaal Du Toit wilde weten of zwarte wetenschappers zich
geremd voelden door radicale studenten. Solly antwoordde dat
dit inderdaad een rol speelde. Omdat ik hem had voorgesteld
een serie interviews met zwarte professoren van verschillende
disciplines te maken en misschien te bundelen, zei hij grote
moeite te hebben om collega’s te overtuigen aan dit project
mee te doen. Wat me verbaasde, maar dat is weer die ruwe
kant van de Afrikaner, was dat Du Toit onomwonden aan Solly vroeg of hij ooit in aanraking met de politie was geweest.
Volkomen open antwoordde hij: „Ja, één keer in 1977.” Hij
werd toen van iets verdacht waar hij niets mee te maken had.
Nadien had hij reizen naar de VS, Denemarken en andere landen gemaakt.
Solly is blijkbaar een Zoeloe, en behalve Engels spreekt hij de
Bantoetalen Zoeloe en Xhosa.300 Hij gaf een uiteenzetting over
de problemen om patiënten van andere stammen via een tolk
te moeten behandelen. „You ask a question and there follows a
five minute conversation, after which the interpreter says: ‘The
answer is no’.” Rataemane beklaagde zich er eveneens over dat
het gigantische Baragwanath Hospital in Soweto geen psychiatrische kliniek had.
De lunch was uitgelopen. Ik spoedde me naar de Rand University voor een gesprek met professor Nöffke. Hij wees erop
dat Richard Nixon in zijn boek The Real War, de oorlog in het
Nabije Oosten had vergeleken met het interne conflict in
Zuid-Afrika tussen zwart en blank.301 Nöffke zou Nixon voor
een bezoek in Zuid-Afrika willen ontvangen. Ik antwoordde
dat ik eigenlijk in los-vast verband, onbezoldigd research-fellow
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zou willen zijn van het USA Instituut aan Rand om een vlag te
hebben waaronder ik me in Zuid-Afrika zou kunnen bewegen.
Hier had hij geen bezwaar tegen. Hij gaf me een nummer van
het voortreffelijk uitgegeven tijdschrift van zijn instituut. Ik
spoedde me terug naar Hillbrow waar ik Peter in de keuken
hoorde zingen. Hij was bezig een vismaal te bereiden „want
het was tenslotte een speciale dag.” 302 Om die reden schreef ik
ook naar zijn moeder, omdat hij er zelf niet aan toekomt.
20 mei 1987

Een Mirage van de Iraakse luchtmacht heeft een Exocet-raket
op het Amerikaanse fregat Stark, die in open zee lag, afgevuurd
waardoor 28 Amerikaanse matrozen werden gedood. President
Saddam Hoessein zond Ronald Reagan een telegram dat hij
het ongelukkige incident betreurde en hoopte dat de betrekkingen tussen beide landen er niet onder zouden leiden.
Gunnar Myrdal is overleden. Ik herinner me hem uitstekend,
evenals zijn vrouw, die vorig jaar overleed.
Bemoeiziek Den Haag heeft bij monde van Hans van den
Broek de EEG-landen gevraagd de boycot van investeringen in
Zuid-Afrika, plus beperkte sancties, te doen volgen door een
„advies” hoe Afrikaners in de toekomst naar oplossingen zouden moeten zoeken.
Ik gaf een exposé over hoe ik over mijn werk in Zuid-Afrika
denk en hoe ik het aanpak, voor acht studenten van Du Toit
aan de Randse Universiteit. Aardige, belangstellende groep.
Du Toit zei dat het uitstekend was gegaan. Hij overhandigde
me een envelop met een cheque voor honderd rand. Hij zei
ook dat Jans Rautenbach „the best deal” was die hij voor me
had kunnen vinden om een film te maken.
Ik voelde dat ik Eduard moest bellen. Ik kreeg hem te pakken.
Hij bleek van streek, want er was borstkanker ontdekt bij zijn
moeder.
21 mei 1987

The Sowetan kondigt de doodstraf aan voor een necklacemoord.303 Overzee wordt natuurlijk weer schande geroepen en
Pretoria terroriseert die arme zwarten.
Business Day wijdt een groot artikel aan de leider van de conservatieven (CP) Andries Treurnicht, die in het parlement heeft
gezegd dat indien zijn club het voor het zeggen had, er „a
white fatherland of powersharing” zou komen. Hij achtte het
302 We kenden elkaar op 19 mei 1987 twintig jaar.
303 The Sowetan, 21 mei 1987.
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onmogelijk „a non racial society for the whole of South
Africa” in het leven te roepen. Er moest een „free white nation” komen met een eigen regering. Ik ben ervan overtuigd
dat een op de drie blanken in dit land het met deze inzichten
hartgrondig eens is. Treurnicht waarschuwde als een roepende
in de woestijn dat de hervormingsplannen van de Nationale
Partij zouden leiden tot afstand van macht aan de zwarte meerderheid in het land, met alle gevolgen van dien. Wanneer je je
werkelijk inleeft in het voelen en denken van deze Afrikaners,
zijn ze uitstekend te begrijpen. Maar de geschiedenis van Afrika
en de wereld wijst in een andere richting en de stroom is niet
meer te keren.
Een limpet mine, het spul dat Klaas de Jonge ook zo graag het
land binnenbracht onder dekking van Hans van den Broek,
heeft buiten het gerechtshof in Johannesburg het leven gekost
van drie politiemannen en vijftien mensen op straat.304 Het is
de vraag of terrorisme in dit land het gewenste doel voor zwarten sneller dichterbij zal brengen, want het polariseert de bevolkingsgroepen alleen maar verder, terwijl de bereidwilligheid
om tot een compromis te komen afneemt.
Voor vertrek naar Amsterdam zou ik nog een ontmoeting met
Jans Rautenbach hebben om bindende afspraken te maken.
Zijn dochter belde dat de bespreking werd afgelast. Ik was geschokt en maakte duidelijk dat ik juist hiervoor mijn vertrek
naar Amsterdam had uitgesteld. Rautenbach was plotseling
naar Kaapstad vertrokken. Geen tijdige boodschap. Geen excuses. Niets. In paniek belde ik generaal Du Toit die mij met
Rautenbach in contact had gebracht. Du Toit vroeg: „Wat wilt
u dat ik doe?”
„Misschien kunt u de hulp van Casper Venter van het Information Bureau inroepen,” zei ik. Dit was moeilijk want Venter
304 The Citizen, 21 mei 1987.
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belde hem nooit terug. Na nog andere pogingen Venter te bereiken, belde deze ook mij niet meer terug. Du Toit belde wel
terug met de mededeling dat mijn filmplannen „over teveel
schijven liepen.” Maar hij bleef bereid mijn plan te helpen
coördineren. Ik benadrukte dat Wim Pretorius dringend had
geadviseerd het land niet te verlaten voor er bindende afspraken waren gemaakt. Toen ik hem vertelde wat Rautenbach
had geflikt, reageerde hij: „Dat is het einde van al je plannen.”
Intussen heb ik besloten niet te vertrekken.
Mijn steun en toeverlaat Pretorius kwam naar het Holiday Inn
in zijn oude mini en zat bij de pakken neer. „Willem, waarom
vergeet je Zuid-Afrika niet? Of ze vertrouwen je niet, of wat er
precies aan de hand is weet ik niet, maar ze laten je in ieder geval merken dat ze niets met je willen doen.” Ik antwoordde dat
ik niet van plan was zomaar op te geven en Du Toit of Nöffke
te laten schieten. „Ik geloof Du Toit ook niet meer,” aldus Pretorius, directeur van Satour in Amsterdam. Hij was het wel
eens dat mijn plannen helemaal niet meer zouden lukken als ik
eenmaal in Amsterdam zou zijn.
23 mei 1987

Om 08:30 uur belde Du Toit reeds. Ik zei niet van plan te zijn
te vertrekken voor ik wist waar ik aan toe was. „Ik bewonder
uw volharding,” zei hij. „We moeten een paar boze geesten
verwijderen.”

The Citizen komt weer eens met een kop die laat zien hoe het
team Lubbers en Van den Broek „begaan is” met het lot van
Zuid-Afrika.305 Ze hebben een ontwerpresolutie ingediend bij
de EEG om door de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel te laten bespreken. Den Haag zegt erbij: „It is not a recipe.
It doesn’t say do this or do that. We are submitting a number of
general principles. They include political unity – meaning no
homelands, protection for minority groups, respect for the cultures of the minorities and equality before the law.”
305 The Citizen, 23 mei 1987.
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Ik las dit bericht en dacht: waar halen ze de arrogantie vandaan?
Zonder over een minimum aan objectieve informatie te beschikken over dit land, dokteren ze op de apenrots zoiets uit en
maken zichzelf wijs „een belangrijke” bijdrage te hebben geleverd. Het is te bespottelijk voor woorden.
De journalist die naar Zuid-Afrika reist, zit in een vicieuze cirkel. Om te beginnen zullen redacties geen geld steken in reizen van verslaggevers die niet „bruikbaar” zijn, dus die geen
kopij op bestelling leveren waardoor de redactie niet het risico
loopt dat lezers hun abonnement zullen opzeggen. Mijn Amerikaanse lezingenmanager William Colston Leigh zei me eens:
„Bill, denk eraan, je gehoor wil graag eigen vooroordelen bevestigd zien. De succesvolle spreker vertelt zijn luisteraars wat
ze horen willen.” Ik heb het 25 jaar op het Amerikaanse lezingenpodium uitgehouden omdat ik een strategie had ontwikkeld mijn publiek eerst te vertellen wat ze wilden horen (bijvoorbeeld, dat Nixon een held was) maar dan slaagde ik er
geleidelijk aan dikwijls toch in – zoals dit in Indonesië heet putar putar, dus in kringetjes – daarna de meest ongezouten kritiek te lanceren. Soms mislukte de truc en dan werd ik nooit
meer teruggevraagd en ging er een vernietigende brief uit naar
het lezingenbureau.
De journalist in Zuid-Afrika anno 1987 die „bruikbaar” is en
waar een krant dus bereid is om geld in te steken de kostbare
reis te maken, kijkt wel uit om niet aan de wensen van de bazen thuis tegemoet te komen, want het zou zijn laatste buitenlandse opdracht zijn. De „ervaren journalist” weet immers
exact tot hoever hij kan gaan om zijn „gehoor” niet in de gordijnen te jagen. Ik ben bij deze situatie gedwongen mijn eigen
trips naar Pretoria te financieren. Wanneer één artikel over de
situatie in dit land, zoals ik die heb ervaren en zie, ongeschonden in NRC Handelsblad zou worden gepubliceerd, zouden ongetwijfeld honderden opzeggingen volgen. Het blijft een kostbare zaak om naar de waarheid te zoeken, en eraan vast te
houden door het uitdragen van onplezierige feiten. In Den
Haag heeft mij dit sinds 1956 inzake Indonesië, Sukarno en
Nieuw-Guinea behoorlijk genekt.
Onderwijl kan ik openlijke financiële steun van Zuid-Afrikaanse zijde niet accepteren omdat ik binnen de kortste keren
via de gebruikelijke verraderlijke kanalen tot collaborateur van
het apartheidsregime zou worden gebombardeerd. Er zijn volgens generaal Du Toit toch al „boze geesten” – dus Zuid-Afrikaanse autoriteiten die mij wantrouwen – die de gok niet wagen om via mij een televisiefilm met Jans Rautenbach te laten
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maken.306 Bovendien staat als een paal boven water dat ik niet
bereid ben – en nooit bereid ben geweest – om me voor iemands karretje te laten spannen, en dat ik alleen feiten presenteer die ik op eigen kracht en met eigen onderzoek heb verzameld.
Ik lees Childhood in South Africa, een boek met essays geschreven door wetenschappelijke onderzoekers.307 Ik ben diep geschokt hoe zij beschrijven wat in dit land al die jaren als de gewoonste zaak van de wereld wordt beschouwd. Ik zou een
exemplaar voor de apartheidjuffer in Amsterdam, Conny
Braam, moeten kopen en haar erop wijzen dat dit de methode
is om Zuid-Afrika te helpen, via wetenschappelijk en objectief
onderzoek in plaats van met kleefmijnen en necklacing.
24 mei 1987

Solly Rataemane belde op vanuit het Hillbrow Hospital. Ik
ging er direct heen. Hij gaat naar een conferentie in Luzern van
9 tot 15 oktober rondom het thema „Medical Psycho-therapy:
transcultural perspectives”. Hij was bereid, zoals ik had gevraagd, voor of na Zwitserland een paar dagen naar Amsterdam
te komen. Ik zie het al voor me: Sonja, die een zwarte psychiater uit Soweto, die een internationaal congres heeft bijgewoond, in haar programma in gesprek laat met Conny Braam.
Solly vertelde vanmiddag om 16:00 uur een lezing te zullen geven in Hotel Braamfontein. Hij nodigde me uit de bijeenkomst
bij te wonen. Toen hij opnieuw een uur te laat arriveerde, vergezeld van enkele zwarte heren zei hij, „Willem, some of our
people do not want you to be here as a journalist, because they
would be afraid to ask questions.” Ik dacht werkelijk: barst! Per
slot van rekening had hij me uitgenodigd. Ik heb een uur zitten
wachten. Ik trek mijn handen van Rataemane af.
Koning Mswati III (19 jaar) van Swaziland heeft op beschuldiging van verraad een minister uit het kabinet, sommige leden
van de koninklijke familie, alsmede een voormalige premier laten arresteren. De koning zal zijn adviseurs hebben die in zijn
naam handelen. In Den Haag werd Wilhelmina staatshoofd
toen zij tien jaar oud was, alhoewel haar moeder koningin
Emma, als regentes, tot het achttiende jaar van haar dochter de
honneurs waarnam. Maar dat was wel honderd jaar geleden.
306 Ik had toen nog niet door dat de boze geesten in Den Haag zaten. Iets wat ik pas in
1995 zou ontdekken.
307 Kan het boek niet meer vinden, het moet in Hillbrow zijn achtergebleven. Redactie:
Willem bedoelt het boek Growing up in a Divided Society The Contexts of Childhood
in South Africa, onder redactie van Sandra Burman en Pamela Reynolds, Raven Press,
Johannesburg, 1986.
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Mangosuthu Buthelezi deed weer glasheldere uitspraken. „As
long as leaders like Nelson Mandela remain in jail, no blacks –
including myself – are free to choose their own destiny.” Hij
zei dit in een toespraak bij de lunch in Durban ter ere van de
schrijver Sir Laurens van der Post. Hij zei dat hij zich gaarne
beschikbaar stelde om Mandela te dienen wanneer zwarten in
Zuid-Afrika werkelijke vrijheid hadden gekregen. Omgekeerd
zei hij ervan overtuigd te zijn dat, indien een toekomstige situatie dit vereiste, Mandela eveneens bereid zou zijn het land te
dienen als Buthelezi de leiding zou hebben.308
Ik ontmoette in Pretoria Casper Venter. Wat er gebeurd is
weet ik niet, maar nu deed ook hij koel en gereserveerd. Het
leek wel of al zijn enthousiasme om met mij samen te werken
verdwenen was. Hij leek mij zelfs subtiel aan te moedigen maar
naar Holland terug te gaan. „My hands are tied. Ik kan niets
meer doen,” waren zijn woorden. Ik antwoordde dat ik ervan
overtuigd was dat, als ik eenmaal naar Amsterdam zou zijn teruggekeerd, er helemaal nooit meer iets van onze plannen terecht zou komen. Hij had er geen verklaring voor dat Jans
Rautenbach plotseling ons plan een film te maken had afgezegd en adviseerde de generaals Du Toit en Van Rensburg te
laten uitzoeken hoe de vork in de steel zat.
Ik ontmoette vervolgens Du Toit in de Pretoria Club. Ik vertelde hem nu over Rinus Wijnbeek en zijn informatie over
hoe ambassadeur Carsten al tegen mij had geageerd al voor ik
ooit in Zuid-Afrika was geweest. Het leek of hem een licht opging. Du Toit was het eens dat indien Carsten ten nadele van
mij bij Wijnbeek had geïntervenieerd, dit materiële schade
voor mij had betekend. Hij zei al eerder de indruk te hebben
gekregen dat Den Haag er tegen was dat ik in Zuid-Afrika
werkte. Hij gaf geen verdere bijzonderheden.
Teruggekeerd in Hillbrow telefoneerde Solly Rataemane om
zich te verontschuldigen voor wat er gisteren was voorgevallen. Hij zei zelf ook verbaasd te zijn geweest dat zijn vrienden
zich tegen mij keerden, want in het verleden had hij wel eens
meer buitenlandse bezoekers uitgenodigd. Hij onderstreepte
dat er incidenten waren geweest met andere buitenlandse journalisten en dat het voor hen moeilijk was na te gaan wie een
308 The Citizen, 25 mei 1987.
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Nu gaat Swaziland door deze fase van opgroeien tot moderne
natie.
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vriend en wie een vijand was. „You could have told them, I am
a friend,” zei ik. Hij antwoordde dat hij ook de positie had
kunnen innemen geen lezing te willen geven, indien ik niet
werd toegelaten. „I found myself in between two devils,” zei
hij. Bovendien moest hij met zijn eigen achterban rekening
houden. Ik vertelde hem het incident als hoogst onaangenaam
te hebben ervaren en dat ik mij steeds meer afvroeg waarom ik
nog in Zuid-Afrika wilde zijn. Hij zei verder dat men niet had
gewild dat zijn lezing op de band werd opgenomen, want men
dacht dat Solly mij dan de opname zou geven. „Do you see in
what position I am myself,” aldus de psychiater.
26 mei 1987

Ik belde generaal Van Rensburg. Nee, hij wist niet wat er was
gebeurd. „All I did is introduce you to Rautenbach and hope
you two would be making a film.” Had hij dan Rautenbach
niet gevraagd of er een kink in de kabel was gekomen? Ik kreeg
sterk het gevoel dat hij meer wist dan hij kwijt wilde.
Hans van den Broek liep weer een blauwtje in de EEG. De
krachtige resolutie die Den Haag indiende betreffende een
„declaration of principles”, bestemd voor een „post-apartheid
Government” werd door Groot-Brittannië, West-Duitsland en
Portugal geblokkeerd. Dat is niet niks en toont voor de zoveelste keer aan wat een armzalig slechte en onzorgvuldig voorbereide diplomatie Den Haag blijft voeren.309
Ik ontmoette Pieter du Plessis op de Randse Afrikaanse Universiteit. Ik legde hem uit wat er rond Rautenbach speelde. Hij
wilde slechts zeggen: „Vreemd, vreemd.” Later voegde hij eraan toe: „We South Africans have been intimidated all our
lives, which has made us inhibited.”
Daarna sprak ik een uur met Carl Nöffke. Hij gaat me helpen
bij de publicatie van mijn boekje over racisme in de VS vandaag
de dag. Dan kunnen zwarten in dit land lezen dat het ook in de
VS nog niet koek en ei is tussen de etnische groepen, terwijl de
apartheid daar na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk aan
werd afgeschaft.
Van Nöffke liep ik naar het kantoor van Du Toit. Hij zei dat
Jans Rautenbach geen schuld trof „dat hij aldus had gehandeld.” Ik wilde de zaak niet verder op de spits drijven en vermeed te vragen wat de redenen dan wel waren. Ik wilde het
ook liever niet weten omdat ik vooruit wil zien. Du Toit ging
akkoord dat ik me permanent in Zuid-Afrika zou gaan vesti309 Business Day, 26 mei 1987.
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27 mei 1987

Om 08:30 uur ontmoette
ik Stuart Jones in de Golden Egg. Na een kop koffie gingen we rechtstreeks
naar Circle Court en de
koffer in om hem een
massage te geven. Peter
had al extra handdoeken
klaar gelegd met een
briefje.
Ik begon Stuart te masseren terwijl hij op zijn buik
lag. Het was voor hem de
eerste keer dat hij seksueel contact had met een man. Hij ontspande totaal. Ik kon via mijn vingers voelen hoe heerlijk hij
het vond om bekneed te worden. Een stil verlangen dat hij
misschien wel duizendmaal gevoeld had tussen de mannen van
zijn para-bataljon. Hij had zijn spijkerbroek nog aan, maar na
twee keer omdraaien trok ik deze ook uit. Hij deed zijn ogen
dicht. Ik begon zijn bruin verbrande torso met olie in te smeren. Ik zag zijn erectie door zijn slip heen. Maar ik liet deze
eerst nog met rust. Pas toen ik voelde hoe geil hij van alles was
geworden, haalde ik zijn slip van zijn kruis en begon ook daar
te oliën. Geleidelijk aan begonnen we te zoenen. Het contact
werd steeds intenser. Hij begon zijn spieren te gebruiken. We
223
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gen. Hij zei bereid te zijn me daarbij te helpen. „Ik zal het op
mij nemen om uw belangen hier te coördineren.”
Later liep ik in het restaurant Golden Egg op Pretoria Street in
Hillbrow tegen een juist gedemobiliseerde parachutist aan, Stuart Jones. Hij zei later: „I thought, when you came in: ‘there is
an interesting man’. Then when I heard you talk ordering your
food I noticed your accent.” Ik nam zelf het initiatief hem te
ontmoeten. We gingen ergens koffie drinken. Ik nam hem
mee naar de flat en stelde hem aan Peter voor, die hem ook
zeer aantrekkelijk vond. Later reden we nog even naar de
Randse Universiteit waar we een sapje dronken op het terras
en waar ik de eerste serie foto’s van hem nam.
Ik had ook een lang telefoongesprek met Rinus Wijnbeek, die
bereid was mijn zaak met generaal Du Toit te bespreken. Hij is
druk met 22 bezoekende dominees uit Holland, maar vond het
een uitstekende gedachte dat ik in Zuid-Afrika kwam wonen.
Ook het Oliver Stone project juichte hij toe.
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kwamen in een gigantisch nummer terecht waarbij we in ons
beider sperma zwommen.
Na een douche reden we naar het Holiday Inn in Sandton
voor roereieren. Later keerden we opnieuw terug naar het terras van het Holiday Inn, nu samen met Peter en Edwin. Ik was
al een reis naar Amsterdam voor Stuart aan het regelen. Hij was
erg lief en zei: „It is all a dream. I cannot believe this is happening.” Hij vroeg of ik vrouwen voorgoed had afgeschreven.
„Dat kan je wel zeggen,” antwoordde ik. Hij was op 21 mei
1966 geboren, dus eigenlijk pas 21 jaar geworden. Het jaar dat
ik Richard Thieuliette in New York ontmoette, kwam dit
piepkuiken dus uit het ei. Hoe is het mogelijk, want hij is inmiddels alweer een afgezwaaide parachutist. Zijn vader overleed toen hij tien jaar was. Het klikte niet met zijn stiefvader.
28 mei 1987

Ik wachtte vergeefs om 08:30 uur in Golden Egg, ging naar
huis en schreef Stuart een gemene brief dat ik zijn ticket naar
Amsterdam zou annuleren. Ik wilde het in de bus gaan stoppen
bij zijn broer in Hillbrow, waar hij logeert. Toen ik de lift uitkwam, was hij juist gearriveerd in een groenachtige broek,
donkerblauw (wijd) shirt en een jack met gekleurde voering.
We went straight to bed. It was heaven.
We hadden een uur lang intense seks met ups and downs, waarbij ook een 69 aan de beurt kwam zonder dat we nog klaar
kwamen. Stuart is een perpetual kisser. Toen we uiteindelijk
spoten, viel het me eigenlijk – tot mijn verbazing – op dat ik
meer sperma produceerde dan hij, zelfs aanzienlijk meer. Hij
nam een douche. Ik bracht hem weg tot het einde van Pretoria
Street waar we elkaar een hand gaven. The kid wandelde weg
en ik staarde hem na. Hij loopt lekker. I brooded, I brooded a
lot.
Smuts International Airport
Ik ben nog met Peter naar het terras in Sandton geweest. Hij
hielp me later pakken. Het werd een erg emotioneel afscheid,
als altijd met Peter.
Johannesburg - Amsterdam
De 22 dominees die onder de hoede van Rinus Wijnbeek waren geweest, zitten aan boord. Rinus heeft ze mee naar Soweto
en het Kruger Park genomen. Ze zijn het erover eens dat de
publiciteit in Holland aan het misdadige grenst wanneer over
Zuid-Afrika wordt gesproken. Ik probeerde uit te leggen dat
224

310 OMNI, maart 1987.
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hetzelfde voor Suriname gold. Ze hadden ook een gesprek gehad met ambtenaren van de inlichtingendiensten. Het zou niet
„waterdicht” te bewijzen zijn dat de ambassade in Pretoria onder een hoedje met Klaas de Jonge had geopereerd. Een dominee was wel in het gebouw geweest waar De Jonge zich bevindt, maar mocht hem niet ontmoeten.
Ik lees een gesprek met Alice Miller.310 Zij bepleit andermaal
dat „what we need is a total revision of the methods of child
rearing and our traditional view about it.” Precies waar ik al jaren met Delgado over heb gesproken. Er gebeurt natuurlijk
niets.
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29 mei 1987

Amerbos
Wim Pretorius haalde me van Schiphol af, wat ik erg waardeerde. Hij bracht me tot het Hilton vanwaar ik een taxi naar
huis nam. Er wachtten stapels post. Ik belde Theo in Zwitserland, die vertelde weer aan het werk te zijn gegaan en slechts
eens in de veertien dagen voor controle terug te hoeven komen. Hij voelde zich weer uitstekend. Gode zij dank.
Eduard kwam eten, maar ik wist meteen dat er iets was gebeurd. Hij heeft een nieuw vriendje en lijkt verliefd.
NRC Handelsblad berichtte 7 en 11 mei over een „richtsnoer”
van minister Hans van den Broek aan de voorzitter van de
Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, Kees van Lede,
waarin de regering een beroep doet op het bedrijfsleven om
„rechtstreekse investeringen in Zuid-Afrika te staken.” Straks
haalt Van den Broek de heer Luns nog in wat betreft het kwaad
dat hij heeft aangericht.
Ernst van Eeghen antwoordde 26 april. „In je laatste zin maak
je mij weer eens voor crook uit. Van zo iemand wil je toch zeker
geen hulp hebben? Zoals ik Cecile ook schreef, hoe ben je te
helpen? Je blijft je eigen vijand en rommelt alles door elkaar.
Tenslotte geloof je dan nog je eigen verhaal.”
Ik antwoordde:
Ik vind je lang niet altijd een crook. Soms ben je glad en
oneerlijk, wanneer het je zo uitkomt en je andere kanten
ken ik ook maar al te goed en die zijn positief. In laatste
instantie denk ik dat je in je hart zeer goed weet wie je
wat verschuldigd bent en tegenover wie je wel degelijk in
het krijt staat. Een ervan ben ik. Ik wil ook helemaal geen
hulp van je in de zin van een dienst vragen. Ik probeer je
een spiegel voor te houden dat je eindelijk zult toegeven –
na alle en uitgebreide diensten die ik jou heb bewezen – je
eindelijk eens zult gaan inzien welke „ereschuld” je aan
mij hebt.
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30 mei 1987

Ik belde lang met Cecile van Lennep. Ik schetste haar de moeilijkheden die ik in Zuid-Afrika had ondervonden. Zij herhaalde dat Hans van den Broek en Buitenlandse Zaken mij ongetwijfeld in de wielen probeerden te rijden. Zij lijkt zich nu
schuldig te voelen mij ooit te hebben geadviseerd op reportage
naar Zuid-Afrika te gaan.

Ik zie dat Arnold Burlage in De Telegraaf zijn anti-Bouterse
campagne vrolijk heeft voortgezet met de gebruikelijke koppen in de krant. Bouterse zou op verschillende fronten zware
verliezen zijn toegebracht. Twee bruggen en een complete kazerne zouden zijn opgeblazen.311
De 22 dominees die te gast waren bij Rinus Wijnbeek hebben
volgens Trouw bekendgemaakt dat apartheid in Zuid-Afrika
vrijwel verdwenen zou zijn.312 Het is een weergave van het
ANP van wat ze in werkelijkheid zeiden. Apartheid zal nog
honderd jaar voortwoekeren. Wat ze hoogstens hebben bedoeld te zeggen, is dat blanken en zwarten in 1987 heel anders
in het land met elkaar omgaan dan toen de apartheid strikt
werd doorgevoerd en gehandhaafd, te beginnen in de jaren
zestig onder Hendrik Verwoerd. Wat de dominees eveneens
benadrukten, was dat zij betreurden dat er in Nederland voornamelijk geluisterd werd naar bisschop Tutu en dominee Bey311 De Telegraaf, 22 april 1987.
312 Trouw, 30 mei 1987, zie bijlage 45.
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Ik schreef verder dat Zaken doen hem tot inkeer had moeten
brengen. Dat ik het boekje mede schreef omdat de reconstructie van de werkelijkheid hem zou hebben moeten inspireren
om tegen mij te zeggen: Yes, I used you, en ik heb er veel door
bereikt en nu is het mijn beurt.
Zo’n brief aan Ernst van Eeghen is boter aan de galg gesmeerd.
Eens een crook altijd een crook.
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ers Naudé – en Boesak niet te vergeten – waardoor men „onvolledig en onjuist” werd ingelicht. Misschien geloven ze dit
hier pas als die boodschap van dominees komt.
Een onaardig briefje van Georgii Arbatov dat hij me desnoods
nog één interview wil geven en daarmee basta. Het toont aan
wat een nerveuze situatie rond Gorbatsjov is ontstaan. Vroeger
zou een dergelijke boodschap ondenkbaar zijn geweest. Ik
krijg schoon genoeg van die fucking Russians. Ze zijn bezig alles
wat ze hebben opgebouwd met een sneltreinvaart in de soep te
draaien.
Jan Cremer stuurde me een kaart met Jayne Mansfield, een heldenfeit uit zijn leven waar hij op teert, zoals ik soms op Sukarno.313 Hij vertelde geen belangstelling te hebben gehad voor de
films van Oliver Stone Platoon en El Salvador. „Ze draaien in
achteraf bioscopen.” Maar hij belde intussen eigenlijk om het
adres van Stone te krijgen, iemand op wie hij tegelijkertijd afgeeft als een cocaïnesnuiver en zwarte-hoerenloper.
De maker van de film over de ramp in Tsjernobyl, Vladimir
Shevchenko is nu zelf aan een te grote dosis straling overleden.
Omdat de Haagse Post een dubbelinterview gaat maken met
Hans Warren en mij, vroeg ik Lex Poslavsky en Wim Hazeu of
zij nog suggesties hadden. Lex: „Het interessante van jouw
dagboek is vanwaaruit jij de feiten groepeert. Zo was het, daar
stond ik toen dit of dat gebeurde. Dan bouw je er een brug
naar toe hoe dit een wisselwerking heeft met jouw specifieke
manier van denken. Jij hebt een hoeveelheid materiaal aangedragen welke gereconstrueerd kan worden de komende kwart
eeuw.” Wim Hazeu wees erop dat Hans Warren eigenlijk een
dichter was. Hij schreef een heimelijk dagboek in de geest van
het journal intime van Paul Léautaud. „Bij Warren doet het jaartal er verder niet toe. Jij bent journalist. Jij bent naar buiten toe
gericht. Jij bouwt je dagboek op feiten en bent bezig met geschiedschrijverij.”
Ik haalde het essay van Warren Het dagboek als kunstvorm, met
tekeningen van Peter Vos.314 Een boekje van 21 pagina’s. Hij
doet alsof ik maar wat zeg over de hoeveelheid dagboeknotities die ik heb gemaakt en zegt vervolgens: „Door Willem Oltmans en Anne Frank zouden we haast gaan denken dat we toch
een prachtige traditie van dagboekliteratuur in ons taalgebied
hebben.” Hij vertelt veel tijd aan de stijl van zijn dagboek te
besteden en dit als zijn schrijversplicht te zien. Ik realiseer me
altijd weer hoe ik in het Engels denk en woorden vanuit die
313 Zie bijlage 46.
314 Hans Warren, Het dagboek als kunstvorm, Bert Bakker, Amsterdam, 1987.
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31 mei 1987

Een negentienjarige Duitse jongen, Matthias Rust is in een
Cessna 172 in Hamburg opgestegen, vloog naar IJsland, nam
aldaar brandstof in, stopte in Bergen (Noorwegen) en Helsinki
(Finland) om uiteindelijk doodgemoedereerd op het Rode
Plein in Moskou naast de muur om het Kremlin te landen.316
De heisa die hierop in de Sovjet Unie is ontstaan, is kolossaal.
Wat blijft erover van het ondoordringbare verdedigingsstelsel
van het Sovjetluchtruim? Ze zeggen, dat Matthias erg laag
heeft gevlogen om de radarinstallaties te ontwijken.

315 Zie bijlage 47.
316 The New York Times, 30 mei 1987, zie bijlage 48.
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taal moet opzoeken om te vertalen in het Nederlands, waardoor er een ratjetoe van taalvermengingen in mijn kop ontstaat
die er verder wat mij betreft geen moer toe doen. Ik concentreer me absoluut niet op stijl, maar zoals Lex Poslavsky terecht
zegt, op feiten en geschiedschrijving.
Ik vind een voetbalmedaille van mijn vader van „Go-Ahead:
1912”. Hoe is het mogelijk? Ik moet hem wegdoen, wat me
aan het hart gaat.
De zoon van oud-premier Hendrik Verwoerd stuurt me een
verzoekschrift aan de staatspresident P.W. Botha om zelfbeschikking toe te staan voor de Oranjewerkers, die een eigen
blanke staat willen stichten.315
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Michail Gorbatsjov maakte van deze unieke gelegenheid gebruik de bezem door de militaire top van de USSR te halen. Hij
zal waarschijnlijk met de benoeming van generaal Dmitri Yazov een minister van Defensie hebben binnengehaald, die hem
trouw is en gelooft in hervormingen van het Sovjetsysteem.
Het dubbelgesprek met Hans Warren bij de Haagse Post verliep
in een redelijke sfeer, tot het moment dat Hans zei dat hij zijn
jonge vriendje Mario even ging halen. Daarna veranderde de
sfeer. Warren wilde macho overkomen bij zijn vriendje. In ieder geval kwamen toen enige addertjes onder het gras vandaan.
In Vrij Nederland had ik Warren een keer „een prutser” genoemd – vooral Mario herinnerde zich dit pertinent –, en tegen Max Pam had ik gezegd Warren „een provinciaal” te vinden. „Dat vind ik nog,” voegde ik toe. Verder hadden ze
begrepen uit deel één van mijn Memoires dat ik homo was. Na
de derde keer geen seks met Micheline Vernier te hebben gehad, stond dit volgens hen vast. Bovendien had mijn vriend
Bertie Hilverdink dit ook gezegd. Ik dacht bij mezelf: ze lezen
nu eenmaal toch wat ze willen lezen dus waarom er tegenin
gaan? Hans Warren was erg boos geworden toen ik had geschreven over de mores van hoogvliegend personeel (Micheline was stewardess bij Air France), want hij had haar juist zo
aardig gevonden. Ik vroeg eerst of ik dit wel zo had geschreven. Het boek werd erbij gehaald. Inderdaad. Warren: „Je hebt
mij gevraagd of ik er nu uit was, maar ik denk dat jij er nog niet
uit bent.” Ik wilde weg. Warren was 23 jaar getrouwd, kreeg
twee meisjes en een jongen en hij denkt blijkbaar dat hij mij
kent of doorziet. Ik denk dat ik eerlijker ben geweest tegen
Inez Röell, Micheline Vernier en Frieda Westerman dan hij
met zijn langdurige façade van een heterohuwelijk. Ik ben op
een bepaalde manier homo, zeker, maar niet op de wijze zoals
Warren denkt of mij wil opdringen. Ook probeerde Warren
me nog te pakken op de achttien pagina’s per dag die hij voor
mijn dagboek had uitgerekend. Dat cijfer moest bewijzen dat
ik overdreven zou hebben over de omvang van mijn notities.
Dit verpestte de stemming nog meer. Ik vertrok zelfs zonder
hem een hand te geven. Helemaal het toppunt vond ik zijn
achterdocht over de zijns inziens vele jongens waarover ik
schreef. Toen ik uit het dagboek dat ik bij me had de foto’s van
Stuart Jones liet zien, reageerde hij (alsof ik loog): „So what, I
can also show pictures of boys. Dat bewijst toch niets.” Die
man wil gewoon niet geloven wat ik zeg, wat ik schrijf of wat
ik in mijn leven gedaan heb.
Vladimir Horowitz heeft op 24 mei opnieuw een recital in het
230
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Ik ontmoette Christo Landman op de Zuid-Afrikaanse ambassade. Ook Heath voegde zich bij ons. Hij keek voortdurend
bedenkelijk. Ik gaf een overzicht van wat me in hun land was
overkomen, maar ze vermeden licht in duistere zaken te scheppen. Landman kondigde zelfs aan in juli naar Pretoria te zullen
terugkeren, wat jammer is, want ik heb nu zijn steun.
Ik bracht vervolgens een bezoekje aan Antonio Diaz, de ambassadeur van Cuba, die eveneens zijn terugkeer naar Havana
aankondigde, en wel in juli. Oud-ambassadeur Osvaldo Cardenas was in Nederland geweest en had Leon Wecke en anderen ontmoet in Nijmegen, alwaar zijn boek over zijn ambassa317 NRC Handelsblad, 25 mei 1987.
318 Idem.
319 Newsweek, 1 juni 1987.
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Concertgebouw gegeven, bijgewoond door Beatrix en Claus.
Mijn oude vriend, de pianist George van Renesse schreef een
commentaar en meende dat de entreeprijs van 200 gulden gerechtvaardigd was.317 Terecht vraagt Van Renesse aandacht
voor de mens Horowitz, want andere pianisten als Arthur Rubinstein, Svjatoslav Richter en Vladimir Asjkenazi spelen minstens even mooi, maar het is de geest van Horowitz die alle
verschil uitmaakt.
Typerend voor het duo André Spoor en Sytze van der Zee, de
nieuwe hoofdredactie van Elsevier – zoals het blad nu heet –
luidt de kop in NRC Handelsblad: ER IS ZEER VEEL KREUPELHOUT WEGGEHAKT. Ze schijnen flink te hebben huisgehouden
onder medewerkers van het blad, die er al jaren werkten en die
nu dus voor „kreupelhout” worden versleten.318
Newsweek schrijft over Boris Becker met als rode draad de vele
miljoenen dollars die moderne tennissers binnenhalen, enerzijds omdat ze uitstekend tennis spelen en anderzijds via reclame-inkomsten. In 1986 zou Boris 10 miljoen dollar bij elkaar
hebben getennist.319 De sportwereld raakt steeds verder verziekt.
Jouke Mulder, een door Spoor weggezuiverde redacteur van
Elseviers belde op. Adriaan van Dis ontvangt 2.000 gulden om
iedere week op vrijdag de redactielunch voor te zitten. Hij zegt
dat er met geld wordt gesmeten. Ook Henk Hofland onderhandelt al over een positie bij het blad. „Het wordt nog eens
een miljoenenschandaal,” aldus Jouke. „Spoor koopt zich de
dienstbaarheid van insiders die uit de school zouden kunnen
klappen.”
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deurschap in Paramaribo zal verschijnen. Ik sprak in krachtige
termen over „de nieuwe wind” van Gorbatsjov in Moskou, die
ik als desastreus omschreef. Ook zei ik dat ze Matthias Rust gewoon de Leninprijs voor vliegerij hadden moeten aanbieden
plus een lunch in het Kremlin en het aanbod voor een studiebeurs om Aeroflotpiloot te kunnen worden. „Bedenk je eens
hoe belachelijk zij zich hebben gemaakt in Moskou,” zei ik tegen Diaz. „In plaats van Rust te behandelen met humor als een
uitstekend uitgevoerde stunt, zenden ze de minister van Defensie naar huis en krijgt een luchtmaarschalk zijn congé. Ze
maken zich belachelijk en beschikken niet over zelfrelativerende humor. Mevrouw Diaz was met andere dames van het corps
diplomatique naar Huis Doorn waar de laatste Duitse keizer verbleef in de jaren twintig en dertig.
Terwijl we spraken, kwam er een telefoontje van Buitenlandse
Zaken (protocol) over een lunch met Beatrix en Claus en een
afscheidsdiner van Hans van den Broek. (Niet voor Herrenberg, wel voor Diaz.) Hij is zeven jaar Cubaans ambassadeur in
Den Haag geweest.
Ik belde lang met Mimi Hofland. Ik zal het meeste maar overslaan maar één zaak is illustratief. Mimi kreeg van de ene op de
andere dag het inkomen van Henks activiteiten bij Welingelichte Kringen van de VPRO niet meer overgeschreven, dus zei ze tegen Hofland: „Ik zal Doorenbos bij de NOS eens bellen wat er
aan de hand is.” Het antwoord van Henk was: „Dat hoef je
niet te doen. Doorenbos is met pensioen.” Mimi heeft toch gebeld en Doorenbos bleek allerminst met pensioen. Hij vertelde
haar dat die inkomsten al vele maanden naar een ander gironummer waren gegaan. „Maar goed mevrouw, ik zal het weer
naar u overboeken,” aldus Doorenbos. Mimi vertelde daarop
al haar moed bij elkaar te hebben geschraapt en Doorenbos te
hebben teruggebeld om hem duidelijk te maken „dat mijn man
nu dit geld liet overmaken naar zijn vriendin. Moet je bedenken, Wim, hoe vernederend dit voor mij was,” aldus Mimi
Hofland. Zij meende dat haar leven als mevrouw Hofland op
een soap opera leek.
2 juni 1987

Theo belt dat hij 1 juli weer op Amerbos komt logeren. Het
schijnt hem weer goed te gaan, godzijdank.
Op 9 april 1987 heb ik Vegelin van Claerbergen een woedende
brief geschreven omdat hij ambassadeur Quint van Zuid-Afrika op het matje had geroepen om een reprimande uit te delen
naar aanleiding van de brief die zaakgelastigde Christo Land232

320 Zie bijlage 49.
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man naar twee gemeenten schreef dat zij de regering in Pretoria veroordeelden zonder behoorlijk te zijn geïnformeerd. In
Suriname heb ik voldoende over het walgelijke gedrag van Vegelin gehoord (hij bleef zich als gouverneur-generaal van dat
land gedragen, nog vele jaren na de onafhankelijkheid) om me
te kunnen voorstellen hoe graag en op welke toon hij de heer
Quint een lesje heeft willen leren. Ik noemde hem „an arrogant basterd” en voegde eraan toe dat eens zou uitkomen wat
voor „second-raters” hij en Hans van den Broek waren.
De minister nam meteen de kans waar mijn brief aan Vegelin,
die ik als vertrouwelijk had gemarkeerd, aan Herman van den
Akker door te sturen. „Deze brief van zijn hand is wellicht illustratief voor de wijze waarop de heer Oltmans zijn bezwaren
pleegt te formuleren en verhelderend voor de omlijsting met
behulp waarvan zijn klachten over het functioneren van mijn
Ministerie moeten worden gezien.” 320
Prompt zond het bestuur van de NVJ mij een brief via Hans
Verploeg, die weer eens aankondigt dat „de geneigdheid van
de NVJ” mij in mijn strijd tegen Buitenlandse Zaken door deze
brieven eerder afneemt dan toeneemt. Maar het probleem is en
blijft al heel lang dat de afgelopen dertig jaar geen enkel protest
van de NVJ bij Buitenlandse Zaken het geringste resultaat heeft
opgeleverd. Ik geef toe exact geschreven te hebben wat ik
voelde, wat ongetwijfeld „ongebruikelijk” is in het milieu van
zowel het ministerie als ook de NVJ. Het zal me worst zijn. Ik
word in Pretoria alweer geruime tijd door de loopjongens van
Van den Broek zwartgemaakt en tegengewerkt en wanneer dit
niet meespeelde, had ik misschien helemaal niet op de bespottelijke berisping van Vegelin versus Quint gereageerd.
Hans Warren stuurde me zijn dagboeken. Ik schrijf hem naar
eerlijkheid dat ik de eerste helft van onze ontmoeting voor het
interview wel prettig had gevonden, maar dat na de komst van
zijn wederhelft de teneur veranderde, waar ik een minder prettige herinnering aan heb overgehouden.
Ik schreef minister Van den Broek onder andere: „Een beetje
stoken uwerzijds bij mijn beroepsorganisatie kan natuurlijk
nooit kwaad na alle smerige praktijken door uw ministerie jegens mij bedreven. U begrijpt dat mijn formuleringen na dertig
jaar misdadig gekoejeneer van de zijde van het ministerie van
Buitenlandse Zaken er niet vriendelijker op zijn geworden.
Want te beginnen met de heer Luns, ook zo’n fraai exemplaar,
is er sedert 1960 een stroom van brieven van uw departement
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bij de NVJ binnengekomen, met de meest stellige verzekeringen dat mij geen duimbreed in de weg zou worden gelegd. Dit
soort briefjes, waarmee de NVJ werd gerustgesteld, is evenveel
waard als het papier waarop ze werden geschreven.”
Vervolgens gaf ik een opsomming wat me tijdens de ambtsperiode van deze Van den Broek zoal is overkomen en dat zijn
verontwaardiging over mijn brief aan Vegelin me had geamuseerd.321
Ik geniet al enkele avonden van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano in Brussel. Een Japans meisje speelde prachtig. Mams lievelingsstuk, Gaspard de la nuit uit 1908.
Ik heb Hans van den Broek een cadeautje gezonden, een exemplaar van The Future of an Illusion van Sigmund Freud. „Alhoewel beyond repair – zelfs voor Freud kan het nooit kwaad iemand de juiste input te doen toekomen. You are doing terrible
things to this country – uw ‘politiek’ jegens Suriname is misdadig
en gebaseerd op chantage,” schreef ik op de titelpagina.
John Boom uit Meppel belde en noemde Hans van den Broek
hartstikke gek en absoluut zeer schadelijk voor dit land „met
zijn zendelingenmentaliteit.”
Waarom wordt Matthias Rust niet op een vliegtuig naar WestDuitsland gezet, wat inderdaad de enige lucide oplossing voor
deze vermakelijke gebeurtenis zou zijn.
3 juni 1987

Handelsblad meldt dat het derde internationale AIDS-congres in Washington DC „een gekkenhuis” is. Er zijn zesduizend
bezoekers/deelnemers, vijfhonderd journalisten en er moet
naar 300 voordrachten worden geluisterd. Het totale bedrag
aan maatschappelijke kosten van AIDS is door The Wall Street
Journal op 55,5 miljard dollar beraamd.322 Ronald Reagan, die
tot dusverre deed of AIDS niet bestond, heeft nota bene voorgesteld dat bruidsparen in de VS zich aan een AIDS-test zouden
moeten onderwerpen.
Ik zie nu dat, terwijl ik in Zuid-Afrika was, de Surinaamse regering op het punt heeft gestaan om 140 miljoen dollar op te
strijken. Een Nederlands bedrijf wilde veertig scheepsladingen
chemisch afval in Suriname dumpen. Het is bij de wilde spinnen af. Ook werd in Paramaribo 4.500 ton melkpoeder uit
Nederland afgekeurd. Deze bleek beschimmeld te zijn. Hollanders blijven lekkere jongens. Ze maken zich in Den Haag o
zo druk over Bouterse, maar wat doen ze zelf?
NRC

321 Zie bijlage 50.
322 NRC Handelsblad, 2 juni 1987, Janhuib Blans.
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Nadat Eduard gisteren op Amerbos arriveerde, stond mijn eigen leven weer even helemaal stil. De heer Moes kwam de tuin
fatsoeneren. We zaten later buiten in chaises longues te praten.
We haalden een snack in het Sonesta Hotel en om 19:30 uur arriveerde Casper van den Wall Bake, wat wel een succes was
met Eduard. Bij het weggaan vroeg ik: „Denk je dat we ooit
nog eens samen zullen slapen?”
„Dat weet ik niet,” antwoordde hij ontwijkend. Van achter
zijn stuur zei hij nog: „Denk eraan om afspraken met Oliver
Stone op papier te zetten wanneer je naar hem toe gaat.”
Ik bracht een bezoek aan Herman von der Dunk in Bilthoven.
Hij wil delen I, II en III van mijn Memoires best voor Elsevier bespreken en nam zich voor met André Spoor te gaan lunchen.
Hij wil breken met NRC Handelsblad. „Wout Woltz heeft geen
greep op de zaak,” zei hij, „en bij de redactie wordt teveel personeel verwisseld en strijd gevoerd.” Hij vond Spoor wel glad,
en geneigd teveel compromissen te sluiten. Hij was echter een
goede manager. „Hij heeft van NRC Handelsblad toch ook een
goede krant gemaakt?” Hij vond die krant nu hopeloos. Er
ging de nodige lof naar Henk Hofland.
Ik ontmoette vervolgens Michel Aboikoni in De Schouw bij
station Bilthoven. Hij zag er weer sexy uit in kale jeans, een
geruit hemd en sweater en zijn grote handen voelden lekker,
maar waren koud. Hij heeft zijn baan hier verloren omdat hij
gevolg gaf aan het verzoek van zijn vader (via Bouterse en
Herrenberg) om naar Suriname te komen. In plaats van een
inkomen van 4.800 gulden per maand heeft hij nu met vrouw
en vijf kinderen 1.400 gulden per maand (bijstand). Een bijkomende reden kon zijn dat hij hier nu als pro-Bouterse
235

Amsterdam

John van Haagen bracht vier uur op Amerbos door. Hij vertelde nog eens het hele verloop van de gevolgen van kanker bij
zijn vrouw Greet, wat een absoluut drama is geweest en eindigde met het toepassen van euthanasie. Hij zei dat hij voelde
dat zijn hart, waaraan hij verscheiden malen werd geopereerd,
achteruit gaat. Hij was ook veel te zwaar.
Er kwam een brief van Cardenas. Hij verontschuldigde zich dat
hij me niet kon treffen toen hij een paar dagen in Nederland
was. Spoor had hem om een exemplaar gevraagd van zijn boek
De revolutie van sergeanten om het in Elsevier te recenseren. Wim
Meijer had gesuggereerd het boek te presenteren in het parlementsgebouw. Hij wilde weten wat ik van die voorstellen
vond.
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wordt gezien. Daar komt nog bij dat hij in Suriname van al
zijn persoonlijke bezittingen is beroofd. Onbegrijpelijk dat
Bouterse, noch Herrenberg zich hebben ingezet hem te compenseren.
Der Spiegel laat in een illustratie zien hoe de jonge Duitse piloot
eerst nog een paar rondjes rond het Kremlin en het Rode Plein
heeft gevlogen. Ook in West-Duitsland wordt gedacht dat
Rust de stunt in opdracht of in samenwerking met Westerse
inlichtingendiensten uitvoerde om de Sovjet Unie en Michail
Gorbatsjov in verlegenheid te brengen.
Time meldde dat de nieuwste Sovjetraket, Energia, „a 220 foot
rocket capable of thrusting more than 100-ton payloads into
orbit – at least four times that of the US space shuttle orbiter –
may push the balance of space power decisively into Soviet
hands. They now have the muscle to do what the Pentagon
cannot for the forseeable future: orbit antisattellite and antimissile laser and particle-beam weapons for Star Wars – like battlestations in outer space.” 323
Ik bezocht Lex Poslavsky aan de Sweelincklaan in Bilthoven.
Ik vertelde over Zuid-Afrika en de ontmoeting met Solly Rataemane. Lex zal helpen, wanneer de psychiater uit Soweto in
Amsterdam zou komen, hem de juiste collega’s te laten ontmoeten. Hij onderstreepte trouwens dat Wim Kok niet de persoonlijkheid had om zich te onderscheiden als een opmerkelijke staatsman.
6 juni 1987

Op de Amerikaanse vliegbasis Soesterberg zijn seksrazzia’s onder militairen gehouden om homo’s op te sporen. De Koninklijke Marechaussee doet er nota bene aan mee. Ook biseksualiteit onder militairen wordt opgespoord, waarbij men gebruik
maakt van agenten die zelf homo zijn. Wat een verradersbende.
Er zouden al 36 militairen zijn ontmaskerd en uit militaire
dienst zijn ontslagen. Homo’s die tegen de lamp liepen, werden gewoon verleid. Het lijkt wel de nazitijd.324
Amsterdam - New York
President Botha is per legerhelikopter naar de zwarte
woonoorden Sebokeng en Sharpeville gevlogen. Hij werd hartelijk ontvangen zowel door burgemeester Esau Mahlatsi van
Sharpeville als door de plaatselijke bevolking. In diens toespraak vroeg de burgemeester de staatspresident wel om zwar323 Time, 1 juni 1987.
324 De Telegraaf, 6 juni 1987, Wilma Nanninga.
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325 NRC Handelsblad, 5 juni 1987.
326 George Byron, Brieven en dagboeken, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1986.
327 NRC Handelsblad, 6 juni 1987.
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ten in het land gelijke vertegenwoordiging in het parlement te
geven.325
Bij de Arbeiderspers is Brieven en dagboeken van Lord Byron
verschenen.326 Byron voelde zich ongemakkelijk als hij dingen
moest verzinnen. Ik ken dat gevoel maar al te goed.
Ik wilde nu, juni 1987, kenbaar maken dat mijns inziens Michail Gorbatsjov faliekant verkeerd bezig is en heb deze mening opgehangen aan het incident met de jonge Duitse piloot
Matthias Rust. Ik moet dit in de vorm van een brief in NRC
Handelsblad doen, want als journalist krijg ik de kans niet door
het gestook en zwartmaken door de overheid.327
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Ook het dubbelinterview met Hans Warren is in de Haagse Post
verschenen.328 Henk Hofland schreef in hetzelfde nummer een
essay over het geheugen, geïllustreerd met een tekening van
een Heinkel bommenwerper uit de oorlog, toestellen die van
Soesterberg opstegen om Engeland te bombarderen en dikwijls
rakelings over De Horst scheerden. Ik moet lachen als hij
schrijft: „In ieder geval weet ik veel meer dan de meeste mensen (over vroeger). Ik merk het, als het gesprek op onze jeugd
komt en ik aan de beurt ben om mijn eigen voorraad (herinneringen) aan te boren.” Hij voert het tempo zelfs op wanneer de
slimste uit een gezelschap zegt: „Jij hebt een formidabel geheugen!” Knap staaltje van jezelf aanpraten hoe perfect iemands
geheugen zou werken. „Mijn geheugen is betrouwbaar,”
schrijft de neurofysioloog Henk Hofland, die kennelijk zijn
eerste boek over hoe het brein werkt nog moet lezen. Het geheugen is juist meer dan berucht om zijn onbetrouwbaarheid,
iets waar ik mezelf bij het teruglezen van dit dagboek meer dan
eens op heb betrapt. Brave Henk speldt zichzelf maar wat op
de mouw.

328 Haagse Post, 13 juni 1987, zie bijlage 51.
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7 juni 1987

Gisteren heb ik tot middernacht met Bertie Hilverdink zitten
praten. Hij is tot over zijn oren verliefd op een zekere Mitch.
Hij zei nooit eerder een relatie te hebben gehad als met deze
man. Ik ken dit verschijnsel. De laatste verliefdheid lijkt eerst
altijd dieper en blijvender dan alle relaties ervoor. Maar goed,
de romance zij hem vergund.
Ik bezocht Eduardus Halim, die duidelijk maakte financiële
problemen te hebben. In februari speelde hij het tweede pianoconcert van Brahms, dat werd opgenomen. Ali Alatas en andere Indonesische diplomaten waren naar een recital gekomen.
Terwijl Halim zat te praten over het piepkleine flatje dat hij samen met zijn vriendin bewoont, besloot ik de permanent vertegenwoordiger bij de VN een brief te schrijven of men van die
zijde Eduardus te hulp zou kunnen komen.
Mijn oude vriend Alex van Maarseveen heeft AIDS. Ik belde
hem omdat hij aan de balie van het St. Regis Hotel, waar hij al
jaren werkt, ontbrak toen ik hem gister daar zocht. „Ik heb er
vrede mee, Willem,” zei hij. Vreselijk. Ik kan me zoiets niet
indenken.
8 juni 1987

Het is nauwelijks voor te stellen dat een overheid doet wat Ronald Reagan en diens minister van Justitie, Edwin Meese nu willen. Zij stellen voor om gevangenen in federale gevangenissen en
mensen die in de VS willen komen wonen, op AIDS testen.329
Jeremy Gerard schrijft in dezelfde krant dat AIDS „is increasingly causing death and illness in the worlds of art and entertainment.” Gerard voegt eraan toe dat de zich uitbreidende ziekte
op die manier een krachtig effect heeft op „the substance and
spirit of creativity.”
Burgemeester Edward Koch van New York heeft opdracht gegeven een campagne te lanceren waarbij vooral jongeren
wordt geadviseerd zich van seksuele contacten te onthouden.
Hoe kan dit nou? Wat een absurd en onrealistisch advies! 330
329 The New York Times, 9 juni 1987 Robert Pear.
330 The New York Times, 8 juni 1987, James Barron.
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Ik volg de verhoren in de Irangate-affaire op televisie. Een typisch Washingtonse beerput gaat open. Fawn Hall, de secretaresse van Oliver North is zevenentwintig en ziet eruit als een
dure glamour poes. Ze lijkt me wel oprecht, alhoewel dat is
vrijwel onmogelijk wanneer dergelijk smerige spelletjes worden gespeeld.
Op 31 mei 1.1. vroeg The New York Times zich af of de omvang van de Amerikaanse vloot nog wel noodzakelijk was gezien de algehele ontspanning, die bezig was zich te voltrekken
tussen Oost en West. Prompt komt U.S. News & World Report
met THE SILENT WAR BENEATH THE WAVES vergezeld van de gebruikelijke afschrikwekkende tekeningen die moeten illustreren wat er allemaal onder water op de wereldzeeën gebeurt of
mogelijk is.331 Volgens deze publicatie beschikt de Amerikaanse
marine over 96 „nuclear attack subs – as well as 37 strategic
subs – the ones carrying ballistic atomic missiles.” Volgens het
blad beschikken de Sovjets echter over 350 onderzeeboten,
waaronder 265 „attack and cruise-missiles subs”, waarvan er
141 bij de noordelijke vloot zijn gestationeerd. Compleet geschift. Wat zou men in beide landen niet van al die honderden
miljarden dollars of roebels nu gespendeerd aan waanzinnig
oorlogstuig – als afschrikmiddel om vooral geen oorlog te beginnen – hebben kunnen doen voor armen, werklozen, of sociale en opvoedkundige programma’s om mensen een acceptabeler leven te bieden.
9 juni 1987

Ik bracht een bezoek aan mijn oude vriend Arnold Hutschnecker op 500 East 77 Street (flat 16-31), waar hij nu beschikt over
een ruim appartement met uitzicht op de rivier en Long Island.
Hij ging uitvoerig in op een auto-ongeluk in 1985 – zijn secretaresse bestuurde de wagen – waardoor hij drie dagen op intensive care lag. Onlangs werd hem gevraagd college te geven in
een ziekenhuis in Milford, Connecticut. Maar hij antwoordde:
„How to teach compassion in this age of technology?”
Ik vertelde hem over Zuid-Afrika en dat men in Pretoria graag
zou zien dat Richard Nixon een bezoek aan Zuid-Afrika zou
brengen via Carl Nöffke van Rand University. Hij vertelde
nog onlangs door Nixon een redevoering toegezonden te hebben gekregen. Eerst wilde hij een briefje schrijven maar hij had
toevallig onlangs besloten zijn oude vriend te gaan bezoeken.
Hij toonde zijn agenda waar een notitie in stond Nixon te bel331 U.S. News & World Report, 15 juni 1987, zie bijlage 52.
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len, maar ik wilde niet kijken of spieken hoe Nixon kon worden bereikt. Hij had geen goed woord over voor Ronald Reagan „who sollicits a lot of secret advise from Nixon.”
Oliver Stone heeft uptown een schitterend appartement gehuurd omdat hij in New York bezig is met de opnames van
zijn nieuwe film Wall Street. Ik ontmoette hem in een restaurant dichtbij en even later kwam zijn vrouw Elisabeth binnen,
blond, slank en groot. Oliver had een vervelende dag van filmen achter de rug waarbij alles verkeerd was gegaan. Gisteren
had hij op de set een snee in zijn pols opgelopen. Zoon Shawn
was zijn oogappel. Een zwarte babysitter paste op.
Eerst vroeg ik hoe vol zijn agenda was. Hij hoopte Wall Street
op tijd gereed te hebben, maar als de acteurs en actrices 1 juli
gingen staken, zat er niets anders op dan alles stop te zetten.
Dan had hij bij het hervatten van de opnames later nog tien dagen nodig. El Salvador was op Sovjettelevisie geweest. Hij had
afgezien van het maken van een film in de USSR, want hij was
overtuigd dat Gorbatsjov zo min mogelijk in de wielen moet
worden gereden. Ik gaf Oliver mijn Arbatov-boek en schreef
erin (op zijn verzoek): „To Oliver Stone: let’s do something
together, if not in South Africa in the USSR.”
Ik had namelijk het onderwerp Zuid-Afrika op een geschikt
moment aangeroerd en een reactie gekregen, zoals ik die zelf
had gegeven, vroeger wanneer ik gesprekken had over ZuidAfrika met Theo. Na 1986 is dit bij mij allemaal veranderd na
mijn reportage ter plekke. Ik vertelde van de gigantische supermarkt in Soweto. Oliver reageerde hierop met: „What do the
blacks want, freedom or affluence?”
„Both,” heb ik geantwoord. Maar dat kan juist niet, en zeker
niet zolang ze niet weten wat werken is. Ik praatte als brugman
over de mogelijkheden de Tweede Boerenoorlog te verfilmen.
Hij antwoordde: „Who cares about whether the Dutch or the
British fought there?” Hij was niet te vermurwen. Ik viel dus
terug op mijn alternatieve plan en vroeg of hij, indien daartoe
uitgenodigd werd, een bezoek aan Zuid-Afrika wilde brengen.
Daar kwam geen nee of ja op, maar meer iets van dat hij liever
naar Mexico op vakantie zou gaan als hij even vrij was. Typisch
wat de boer niet kent dat vreet hij niet. Toch, toen ik er later
op terugkwam, zei hij: „Maybe.”
We wandelden naar hun flat, want de oppas moest naar huis.
Oliver nam me mee naar zijn werkkamer waar zijn zoontje van
twee en een half sliep en bleef doorslapen. De zitkamer was bezaaid met speelgoed. Bij het afscheid omhelsde Oliver me en
zoende me, dus deed ik hetzelfde.
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10 juni 1987
Het was volle maan gisteravond. Vandaag is het meer dan
prachtig weer. Wanneer bracht ik voor het laatst rozen aan
mijn moeder op deze dag?
Ik stuurde prins Bernhard een artikel van John Noble Wilford
over panda’s in China.332 Ik voegde er een verhaal aan toe over
hoe jammer het was dat „men” zijn autobiografie tegenhield,
terwijl hij er het volste recht op had het bij zijn leven in de
winkels te kunnen zien liggen.333
Ik bracht mijn brief voor ambassadeur Ali Alatas bij de Permanente Missie van Indonesië op 325 East 38 Street. God zegene
de greep. Ik hoop van harte dat zij Eduardus Halim een steuntje in de rug zullen geven.
Ik ben naar Kew Gardens gegaan om oude plekjes waar ik vele
jaren heb gewoond terug te zien, eerst kort met Frieda en toen
met verschillende vrienden. Het is een schitterende dag en ben
er dankbaar voor. Ik kom tot niets.
Schreef Oliver Stone een briefje naar zijn flat Carnegie Hill
Tower, 40 East 94 Street.
Weer een verjaardag weggewaaid. Het is maar beter dat we
nooit van te voren weten of het de laatste was.
11 juni 1987

Het is al enkele dagen onrustig in Oost-Berlijn waar mensen
werd verboden zich bij de muur op te houden om naar rockconcerten in West-Berlijn te luisteren. De protesterenden hieven spreekkoren aan dat de muur weg moet en scandeerden
„Gorbatsjov! Gorbatsjov!” 334
Ik volgde de persconferentie van Ronald Reagan in Venetië,
waar de zeven rijkste industrielanden een top hielden. Hij lijkt
bepaalde onderwerpen uit hoofd te leren en op te lepelen en
daarna kletst hij meestal in de ruimte.
Premier Jules Wijdenbosch is in Washington en hij heeft me
proberen te bereiken. Hij is hier om een vergadering van de
Organization of American States (OAS) toe te spreken, tot grote
ergernis blijkbaar van de Amerikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Henk Heidweiller is mee. Ik belde terug, maar
we werden verbroken. Later maakte ik een afspraak hem aanstaande zaterdag in Washington DC te ontmoeten.
Ik dineerde bij Harold Schönberg, muziekcriticus van The New
York Times op 160 Riverside Drive. Hij deed me wat aan Al
332 The New York Times, 17 maart 1987.
333 Zie bijlage 53.
334 The New York Times, 10 juni 1987, Serge Schmemann.
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12 juni 1987

In Florida is een jongen van veertien jaar achter slot en grendel
gezet omdat hij AIDS heeft en seksueel actief was, waardoor hij
een gevaar voor de samenleving opleverde.335
Hier in New York wordt het aantal drugsverslaafden die zich
met naalden injecteren op 225.000 geschat. Dit bevordert de
verspreiding van AIDS nog meer. Tot op dit moment stierven al
5.867 personen in New York City aan AIDS.336
Ronald Reagan heeft gisteren op enkele passen afstand van de
beruchte muur in Berlijn een rede gehouden en luidkeels gesommeerd: „Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev
tear down this wall.” 337 Dat is wel uitzonderlijk krachtige taal.
In 1961 was ik samen met de fotograaf van Magnum, Leonard
Freed in Berlijn toen de muur werd opgericht. Dit onding staat
er al weer een kwart eeuw.
Ik bezocht Halim in de Juilliard School of Music. Hij speelde
Variations on a Theme of Paganini van Brahms voor me. Daarna
ben ik naar een andere oude vriend gegaan, Hashram Zainoeddhin, de architect.338 Hij heeft een opdracht gekregen een universiteit op het eiland Sumatra te bouwen, mede gefinancierd
335
336
337
338

The New York Times, 12 juni 1987, Robert McFadden.
The New York Times, 12 juni 1987, Ronald Sullivan.
The New York Times, 12 juni 1987, Gerald Boyd.
Zie ook Memoires 1961-1963, 1964-1966, 1972-1974, 1977-1978.
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New York

Eisenstat denken. Met zijn vrouw had ik eerst enige moeite,
maar Harold is een aardige kerel. We hadden een wonderbaarlijk gesprek, ook over zijn voornemen een biografie over Vladimir Horowitz te schrijven. Schönberg heeft de meest fantastische collectie grammofoonplaten denkbaar, waaronder een
complete collectie originele Rachmaninoff opnames. Ook Volodja Feltsman en natuurlijk mijn favoriet Eduardus Halim
kwamen ter sprake. Andere interessante tafelgasten waren Walter Sullivan en echtgenote. Walter was indertijd culturele attaché op de Britse ambassade in Moskou.
„I hardly know you,” zei Schönberg tijdens de gesprekken,
„but you are an incurable romantic.”
„Look who is talking,” aldus mevrouw Schönberg, de pot de
ketel verwijtend dat die zwart ziet. Hij vertelde ook dat hij
aanvankelijk met Horowitz samen een boek wilde schrijven en
dat hij tot het jaar 1930 zijn levensverhaal reeds heeft opgenomen. Maar Wanda Horowitz-Toscanini bemoeide zich er
steeds mee, en de pianist had altijd smoesjes klaar om zich aan
het werk te onttrekken, zodat hij er de brui aan had gegeven.
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door de Wereldbank. Van de 350 miljoen dollar die werd toegekend door de Wereldbank, bereikte misschien tien procent
de plaats van bestemming op Sumatra. Hij vroeg me deze corruptie geheim te houden.
13 juni 1987

Washington
Uitstekende ontmoeting met premier Jules Wijdenbosch van
Suriname in aanwezigheid van ambassadeur Arnold Halfhide –
die een vette sigaar rookte – in het Watergate Hotel in Washington DC. Het gesprek was in de roos en super vertrouwelijk. Ik
brak vooral een lans voor Michel Aboikoni en bepleitte dat hem
een betrekking op de ambassade in Den Haag zou worden aangeboden, nadat zijn leven – eigenlijk door toedoen (ongewild)
van Bouterse en Herrenberg – voorlopig totaal verwoest is.
Vervolgens vertelde Wijdenbosch, hoe Hans van den Broek –
toen Den Haag er lucht van kreeg dat Desi Bouterse, Jules
Weidenbosch en Henk Heidweiller naar de OAS in Washington zouden gaan – zich naar de VS had gespoed om hun reis te
kunnen verzieken. Dat zijn dezelfde stunts die Joseph Luns uithaalde om te voorkomen dat president Sukarno in Londen, Parijs, Rome en Bonn zou worden ontvangen. Het lukte in Londen, maar het mislukte in Frankrijk, Duitsland en Italië. Alle
blunders die tegenover Indonesië en Sukarno werden uitgehaald, worden volgens het boekje herhaald tegen Suriname en
Bouterse. Het resultaat van de handelswijze van Hans van den
Broek is geweest, zoals NRC Handelsblad berichtte, dat Bouterse
thuis bleef en Wijdenbosch en Heidweiller zonder diplomatieke égards werden ontvangen.339 Dat dit in naam van het koninkrijk gebeurt, is een grof schandaal.
Intussen heeft Wijdenbosch op 10 juni een rede voor de OAS
gehouden en gaf daarbij een exemplaar van de ontwerp-grondwet aan de leden van de coalitie van het noordelijke en zuidelijke Amerikaanse continent. De ambassadeur beloofde enkele
exemplaren naar Amerbos te zullen zenden.
Wijdenbosch vertelde verder dat Brunswijk doorging met hitand-run-aanvallen tegen het Surinaamse leger, waarop ik uit de
doeken deed hoe oud-ambassadeur D.J. van Houten nog een
poging had ondernomen om Brunswijk in Parijs de kast in te
laten draaien. Wijdenbosch: „Den Haag steunt Brunswijk onderhands, want als ze daar en in Washington het maar zouden
willen, was hij morgen van het toneel verdwenen.”
339 NRC Handelsblad, 10 juni 1987.
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New York
Het overheersende gevoel in New York is: teveel mensen, teveel idioten, te smerig en vies, de straten zijn hopeloos vol met
gaten, in de bus rammel je erdoor uit elkaar, men prijst artike245

New York

Ik antwoordde: „De brave Haagse heren fulmineren in de wereld tegen terrorisme, maar Zuid-Afrika en Suriname vormen
daar een uitzondering op. Van den Broek speelt een maffiaspel.” Ik herinnerde hem aan Turco Westerling, de voormalige
kapitein uit het Koninklijk Nederlandse Leger, die terreur in
Indonesië ontketende en gered werd door een vliegtuig van de
Koninklijke Marine.
Jules vertelde eveneens over het lanceren van de Nationale Democratische Partij (NDP) door Desi Bouterse, waarvan Wijdenbosch de voorzitter is en Bouterse zelf de tweede man achter
de schermen blijft. Zo ken ik Bouterse. Zo heeft hij dit uitgekiend, want hij weet dat uiteindelijk bij hem de feitelijke leiding berust. Ik vind het maar een griezelig experiment. Wijdenbosch leek er erg optimistisch over te zijn. Ook bracht ik
het gesprek opnieuw in de richting van een klacht van Suriname bij het Internationale Hof, omdat Den Haag op onwettige
gronden de CONS-gelden die Suriname toekomen achterhoudt.
Ik legde uit de zaak met de ambassadeur van India in Paramaribo in detail besproken te hebben en dat Suriname een voormalige rechter van India bij het Hof in Den Haag als advocaat zou
kunnen krijgen. Ook Sovjetambassadeur Igor Bubnov in Paramaribo had gezegd dat een klacht haalbaar was. Ambassadeur
Halfhide ging nog verder: „Het zou het beste zijn de hele tent
(ambassade) in Den Haag te sluiten en alleen het consulaat-generaal in Amsterdam open te houden.”
Premier Wijdenbosch sprak soms vertrouwelijk met mij, als
Halfhide aan de telefoon was. Zo vertelde Jules dat minister
Heidweiller weer naar Den Haag wilde om een gooi te doen
naar het terugwinnen van D.J. van Houten als ambassadeur in
Paramaribo. „Ik heb hem duidelijk gemaakt,” aldus de premier, „dat als er iemand naar Den Haag gaat, dan ben ik dat.”
Halfhide ondersteunde de benadering van het Internationale
Hof en zei tegen Wijdenbosch dat de premier bij terugkeer in
Paramaribo tegen de pers zou kunnen zeggen dat stappen bij
het Hof in voorbereiding waren.
Ik vloog met de Shuttle terug naar Manhattan en viel in het
toestel in slaap.
Ik geniet intens van dit laatste weekeinde in New York.
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len constant te hoog (ik zag een heerlijk trosje druiven, drie
dollar 65 cent, gaf het natuurlijk terug), de mensen zijn gespannen, snel geïrriteerd, zijn altijd gehaast, toeteren als gekken, het
is een samenleving op weg stuurloos te worden, terwijl niemand het meer merkt. Robert Jay Liftons „immunization process sets in”, het wordt gewoon. Bertie moet 15.000 dollar van
zijn agent hebben voor uitgevoerde schoonheidsbehandelingen. Hij belt de accountant al dagenlang maar de man hangt
op, of er wordt gevraagd om terug te bellen. Intussen weet letterlijk niemand antwoord te geven wie ze denken dat de volgende grote leider van deze samenleving zal worden.
Mijn oude vriend Kenneth B. Clark, de zwarte psycholoog,
spreekt op televisie over „rage and outrage of blacks against subtle or open racism.340 How to deal with this rage? Hitler got rid
of Jews through yellow stars. Blacks in America don’t need that
sign.” Clark wijst er vervolgens op dat straffen voor „interracial
violence” veel lager zijn dan wanneer woedende zwarten blanken aanvallen. Eerst werd gehoopt dat de benoeming van zwarte burgemeesters de situatie voor zwarten zou helpen verbeteren, maar ook dat gebeurde niet. Zwarte burgemeesters werden
gekozen, maar kregen noch de middelen, noch de bevoegdheden die ze nodig hadden. „Skin colour remains a determining
factor to what happens to a person in America,” aldus Clark. Hij
ging zelfs zo ver te zeggen dat donker gekleurde Puerto Ricanen niet dezelfde kansen krijgen als lichter gekleurde landgenoten. Hij denkt dan ook niet dat er tot het jaar 2000 veel zal veranderen in de verhouding tussen de rassen in de VS. „The
twentieth century will be marked by the colour-line between
people. It will remain a factor to be wrestled with.” Ik ben meer
overtuigd dan ooit, dat ik voor het Zuid-Afrikaanse publiek een
boekje moet gaan schrijven om te laten zien wat er zich in de
VS op het gebied van rassenstrijd afspeelt.
The New York Times meldt dat de USSR enorme raketten in aanbouw heeft „that could convert sunlight into electricity for
cities and industry.” De onlangs gelanceerde raket Energia is er
een voorloper van. De president van de Academie voor Wetenschappen van de USSR, Guri Marchuk spreekt over „the industrialization of space”.341
Paul Kennedy, historicus aan Yale University analyseert de problemen rondom de ontspanning in de USSR: WHAT GORBA342
CHEV IS UP AGAINST. Hij noemt Gorbatsjov „the most intelli340 Zie Memoires 1972-1975, 1976-1978.
341 The New York Times, 14 juni 1987, William Broad.
342 The Atlantic, juni 1987.
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15 juni 1987

Ik schreef Hans van den Broek vanwege diens ondermaatse
(van Luns nageaapte) gedrag jegens Suriname. Dat die mijnheer zich maar moet bedenken dat zijn smerige streken nu misschien niet in de openbaarheid komen, maar dat zijn gedrag
eens bekend zal worden.344
Kort bezoekje aan Arnold Hutschnecker in diens praktijk aan
Park Avenue. Hij vond Gorbatsjov „a blessing”. Ik liet het
maar zitten, want de man is een onvoorstelbare ramp. „Gorbachev is sincere. He wants to electrify the nation, like Lenin
343 Zie Memoires 1959-1961.
344 Zie bijlage 54.
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gent and dynamic leader of the USSR since Lenin himself what
can hardly be disputed.” Ik schreef in de kantlijn: „en de gevaarlijkste leider sinds Lenin,” want ik ben ervan overtuigd dat
als dit zo doorgaat, hij zeventig jaar werk en offers om een socialistische samenleving op te bouwen, binnen de kortste keren zal vernietigen. Paul Kennedy zegt dat Gorbatsjov verder
wil gaan dan Joeri Andropov en dat is precies de ramp. In de
kantlijn: „Omdat Andropov besefte dat hervormingen stap
voor stap dienden te geschieden.”
Geraldine Page is overleden. Ik zag haar ooit acteren.343 Zij was
een prominente actrice in de VS.
Kapitein Etienne Boerenveen, de rechterhand van Desi Bouterse, die hier gevangen zit nadat de Westerse geheime diensten
een val voor hem zetten in Florida in verband met een gesprek
over drugshandel is naar Danbury, Connecticut overgebracht.
Premier Wijdenbosch zei tegen mij in Washington: „Ze houden opzettelijk Boerenveen vast omdat ze weten dat Desi hem
nodig heeft.”
Ik antwoordde: „Voor mij was het vanaf het begin duidelijk dat
Washington en Den Haag achter deze smerige affaire zaten.”
„Boerenveen is vooral bekend met Oost-Suriname waar
Brunswijk zit en waar we hem juist nu erg nodig hebben.”
Rutgers University Press heeft de eerste volledige publicatie
van brieven van Fjodor Dostojevski verzorgd. Na zijn eerste
roman Arme mensen (1846) werd hij gearresteerd door het regime van de tsaar vanwege zijn contacten met socialistische sympathisanten en naar Siberië verbannen. In 1859 keerde hij naar
Sint Petersburg terug, maar in de jaren zestig week hij naar
West-Europa uit en schreef er zijn beroemdste romans. De
brieven die hij naar Rusland schreef, zijn nu gebundeld en bevatten schitterende passages.
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taught. It was the West that made the USSR strong by threatening Mother Russia by building military bases all around them,”
aldus de psychiater. „If Gorbachev does not succeed, we will
get the old Bolsheviks back. If we do not help him, we may
cause the military to take over in the Soviet Union.”
Eduardus and Judy Halim kwamen bij Bertie Hilverdink dineren. Eduardus denkt dat ambassadeur Alatas en de Indonesische
regering hem niet echt te hulp zullen komen, omdat hij een
Indonesiër van Chinese origine is.
16 juni 1987

Ik kocht Frye boots voor Jan Cremer. Hij had me gevraagd die
voor hem mee te brengen.
Opmerkelijk vind ik het standpunt van de voormalige WestDuitse kanselier Helmut Schmidt, die voorstelt de NAVO op te
heffen. Er moet een Europese defensie-organisatie komen met
de Franse en Duitse legers als kernmacht. Ik ben het hier zeer
mee eens. We moeten van Amerika af. Nu er een andere wind
waait in Moskou, wordt het de hoogste tijd dat Europa de kant
van de Charles de Gaulle-visie opgaat, één Europa, maar dan
niet van Normandië tot de Oeral, maar van Normandië tot
Kamtsjatka.345
New York - Amsterdam
De dissident Vladimir Boekovski schreef in het blad Commentary het artikel WILL GORBACHEV REFORM THE USSR? Ik denk dat
de man in meer dan één opzicht gelijk heeft. Gorbatsjov helpt
de USSR naar de knoppen. Ik lees verder een pocket van Strobe
Talbott en Michael Mandelbaum waarin Gorbatsjov en Reagan worden vergeleken, beide rampzalig als je het mij vraagt.
De huidige vorm van Sovjetsocialisme werkt duidelijk niet en
moet doorbroken worden, in het belang van de mensen in dat
land op de eerste plaats. Maar is Westers kapitalisme het beste
alternatief? De excessen in de zogenaamd vrije Westerse wereld
zijn al even desastreus. Het was Herman Kahn die de term „the
chronic poor” gebruikte voor wat hij zag als de onvermijdelijkheid van „armen”, hoe je de samenleving ook inrichtte.
Hoe een gulden middenweg te bereiken?

345 The Wall Street Journal, 16 juni 1987, Robert Keatley.
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17 juni 1987

Amerbos
Premier Jules Wijdenbosch heeft, zoals we in Washington bespraken, inderdaad bij terugkeer in Paramaribo bekend gemaakt dat Suriname de kwestie van de toegezegde CONS-gelden aan de orde gaat stellen bij het Internationale Hof van
Justitie. Prima. Professor Peter Kooijmans, volkenrechtdeskundige aan de Universiteit van Leiden, heeft reeds gezegd dat
door Suriname de „rebus sic stantibus-clausule”, welke door
Den Haag werd gehanteerd op basis van mensenrechtenschendingen, inderdaad aangevochten kan worden.346
De jaarlijkse IGGI-conferentie om de fascistische dictatuur van
Suharto op de been te houden, heeft bij de conferentie in Den
Haag onder leiding van minister Bukman een recordbedrag
van 6,5 miljard gulden opgeleverd. Ze zijn hartstikke gek, maar
het gebeurt, en niemand verroert een vin in de Haagse politiek.
De smeerlap Mobutu in Congo heeft nog meer Westerse steun
gekregen, namelijk 1,48 miljard dollar. Hoe is het godsterwereld mogelijk dat dit gewoon gebeurt?
Het is een vorm van samenzwering. An Salomonson, ook zo’n
expert in Indonesische zaken, schrijft dat minister Piet Bukman
weigerde de kwestie van de mensenrechten op de agenda te
plaatsen. Dezelfde Haagse idioten die steigeren over mensenrechten in Suriname, zwijgen als het graf wanneer het Indonesië betreft. Het zijn gewoon gepatenteerde lafbekken, niet anders. Tegen Paramaribo durven ze een grote bek op te zetten
maar in Djakarta staan ze te buigen als knipmessen. En denk
maar niet dat Salomonson dit aspect in haar artikel voor onze
eerste kwaliteitskrant zal belichten.
Het Vrije Volk komt met het nieuws dat Bouterse in de malafide
wapenhandel zou zijn getrapt. Er zijn twee verouderde Alouette III helikopters aan Suriname geleverd die in slechte staat zouden verkeren.347 Ik voel me altijd en beetje schuldig als ik over
helikopters lees omdat ik Desi Bouterse op die gedachte bracht.
Er lag een stapel verjaardagskaarten en andere post. De Randse
346 NRC Handelsblad, 17 juni 1987.
347 Het Vrije Volk, 18 juni 1987.
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Afrikaanse Universiteit bedankte voor de boeken die ik voor
ze meebracht.
Casper van den Wall Bake is door Ernst van Eeghen ontvangen, maar er is verder niets uit voortgekomen. Generaal Bake
was woedend geweest dat Casper naar Van Eeghen was gegaan
(op mijn advies). Carine Bake werkt nu voor Jiskoot in Baarn,
die Van Eeghen eveneens onbetrouwbaar vond.
Jan Cremer stuurde een artikel dat hij voor de Volkskrant
schreef.348 De tekening is van Waldemar Post.
Michel Aboikoni vertelde dat de procedure tegen Den Haag
van de Surinaamse regering bij het Internationale Hof „the talk
of the town” is onder Surinamers. Henk de Mari wist niet te
vertellen of het bericht ook in zijn krant had gestaan.
Ik belde Peter. Hij stond op het punt weg te gaan. Ik zei dat hij
19 juni moest verschijnen bij het UWV. „Kun je niet zeggen dat
ik in Brabant in de bossen zit?” Alsof je dat langer dan vijf dagen kunt volhouden. De show van Edwin was een groot succes. Ik was misschien niet aardig genoeg tegen Peter, maar ik
erger me groen en geel aan dat gelazer en dat hij zijn zaakjes
niet zelf regelt.
18 juni 1987

Aart van der Want belde dat Harry Aarts (CDA) in Met het oog op
morgen had gezegd de actie van Wijdenbosch „ernstig” te vinden. Hij hoopt dat er eerder een gunstige oplossing met Suriname komt. De Telegraaf rept natuurlijk met geen woord over
de Surinaamse actie bij het Internationaal Hof.
19 juni 1987

Eindelijk heeft Desi Bouterse met een reporter van The New
York Times gesproken, zoals ik steeds tegen hem zei dat zou
moeten gebeuren. Volgens De Telegraaf heeft hij onder meer
verteld dat hem miljoenen waren geboden om elders politiek
asiel aan te vragen. Ze kennen die man niet.
Frans Kellendonk heeft over het dubbelinterview van Hans
Warren en mij in de Haagse Post gezegd: „Twee oude mieën in
gesprek.”
Gisteravond heeft Herman von der Dunk in Heidenheuvel
met André Spoor gedineerd. De hoogleraar geschiedenis heeft
eerder tegen mij gezegd de medewerkers van het Zaterdags
Bijvoegsel van NRC Handelsblad „hufters” te vinden. Hij heeft
nu een los-vaste afspraak om voor Elsevier te gaan schrijven.
348 Zie bijlage 55.
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Mams verjaardag. Haar zuster, tante Jetty Meijer uit Wassenaar
telefoneerde. Zij vertelde 24 februari 1988 negentig jaar te zullen worden, maar lachte dat zij al tweemaal in coma had gelegen dus die leeftijd misschien niet eens zal bereiken. Zij was blij
dat ik weer regelmatig contact had met broer Hendrik. „Hij is
volkomen gelukkig,” zei ik. Het antwoord kwam meteen:
„Net als ik.”
Valentin Falin heeft in Moskou gezegd dat de jonge Duitse piloot Matthias Rust binnenkort vrij zal komen. Het wordt de
hoogste tijd. Ze nemen zichzelf in het Kremlin nog altijd te serieus.
Peter belde uit Zuid-Afrika. Edwins show als de Barones Carol
van Reefenhausen in een theater in Kaapstad is een laaiend succes.
23 juni 1987

Mijn vriend Frits van Eeden stuurt een aankondiging van een
tentoonstelling. Hij zei me in Amsterdam steeds mis te lopen.
Hij gaat 10 juli weer naar Florida maar hoopt me voor die tijd
te treffen.
Uit het niets belde mijn oude vriend Martin Portier op. Hij
vroeg of ik zijn verjaarskaart nauwkeurig had bestudeerd en op
de kleur had gelet. „Ik herinner me nog zo goed,” zei hij, „de
dagen dat ik vaker bij je was. Wij lachten en wij huilden en
soms hebben we samen gebeden of brandden we samen een
kaarsje in het Begijnenhof.” En: „Mijn geest is steeds bij jou,
waar je ook bent in Amerika of Zuid-Afrika. Ik ga in feite arm
in arm met jou, altijd. Dat is in de geest. De Here God is jouw
349 Zie bijlage 56.
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Dat zou jammer en dom zijn. Hij moet voor NRC Handelsblad
behouden blijven. Ik vertelde hem dat ik Wout Woltz reeds
had gealarmeerd.
Aardige brief van generaal Du Toit uit Pretoria. Ik denk dat hij
me door dik en dun blijft helpen.349
Michel Aboikoni kwam met het openbaar vervoer naar Amerbos, want zijn auto was door de bank in beslag genomen wegens verzuim van een afbetaling van 215 gulden per maand.
Zijn financiële problemen na de door Henk Herrenberg aangezwengelde escapade naar Paramaribo, zijn zorgelijk. Bouterse en Herrenberg laten hun landgenoot in zijn sop gaar koken,
wat allesbehalve in orde is.
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leidsman, je mag hem nooit vergeten. Ik geef je alleen maar die
raad mee als je broer. Wanneer je een kaars gaat branden zullen
de engelen blij zijn.” Hij vervolgde, net als Hendrik doet, met:
„Je zult verantwoording over je ziel dienen af te leggen. Ken je
wel het belang van de ziel? Ik houd in de geest erg veel van jou
en als ik dat zeg weet ik dat het de waarheid is.” Terwijl ik naar
zijn woorden luisterde, vroeg ik me af waarom ik zo koel bleef.
Ik staarde later voor me uit en dacht terug aan de tijd dat we in
elkaars armen sliepen, om hem als toen weer in mijn armen te
voelen. Is dat niet een voorwaarde voor werkelijke verbondenheid? Er waren op zijn verjaardag 107 mensen geweest. Hij had
rijsttafel gemaakt.
Martin was eigenlijk ontzettend hartelijk in zijn telefoongesprek, zoals het vroeger altijd tussen ons was.350
Ik sprak ook met Cecile van Lennep. Zij vertelde te verstijven
van ouderdom. Hoe kan dat? Zij kan niet meer lopen. Sylvia,
haar dochter uit Denemarken, kwam haar niet opzoeken:
„want zij heeft logés.” Wat moet er gebeuren als dit de laatste
zomer van haar moeder is? Ik vertelde over Zuid-Afrika maar
zij waarschuwde me: „Reken op niemand, ook niet op die
nieuwe vriend van je, generaal Du Toit. Afrikaners zijn zeer
onbetrouwbaar.”
Erik Jurgens vertelde mijn brief in NRC Handelsblad gelezen te
hebben waarin ik Michail Gorbatsjov als de gevaarlijkste man
sinds Lenin omschreef. „En wat nu met je contacten in Moskou,” vroeg hij. Ik probeerde hem uit te leggen dat dit voor
mij geen factor is wanneer ik een mening heb en deze verkondig.
24 juni 1987

Ernst van Eeghen vermijdt opnieuw een ontmoeting. Hij vindt
dat onze standpunten zo ver uiteen liggen dat een gesprek dat
niet zal verbeteren. Volgens hem is daar niemand mee gediend.
Misschien heeft hij ook wel gelijk. We zouden keet krijgen
omdat ik hem een spiegel zou voorhouden. Ik antwoordde aldus:
Dank voor je brief. Je zoekt uitvluchten. Het maakt het algehele beeld van Ernst van Eeghen als vriend en als mens er
niet gunstiger op. Jij had mij zes jaar geleden nodig. Ik
heb je zonder onderbreking op je wenken bediend.
Nu heb ik jou eens nodig, en wil je een wederdienst vragen
350 Ik lees deze aantekening in 1998. Zijn portret als militair in Korea heb ik nog steeds
naast mij staan. Dat zal tot het einde zo zijn.
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Ik sprak met de hoofdredacteur van uitgeverij Bert Bakker,
want als er iets is waar ik Van Eeghens hulp bij zou willen vragen, dan is het een methode vinden om subsidie voor de uitgave van mijn dagboeken te krijgen. Hij vertelde dat de boeken
van Warren pas na het vierde of vijfde deel van zijn dagboek
zijn gaan lopen. „Zo’n uitgave is een zaak van lange adem,” zei
hij. „Je moet er achter staan of niet.”
25 juni 1987

Rudie van Meurs van Vrij Nederland, die al vorig jaar beloofde
mijn boek Zaken doen te zullen bespreken, heeft het niet gedaan natuurlijk en komt ook niet aan de telefoon. Henk Meier
van het Nieuwsblad van het Noorden beloofde met Kerstmis mijn
Memoires te zullen bespreken. Ik stuurde hem een kaartje ter
herinnering.
Peter is weer in Nederland voor een gesprek over zijn werkeloosheidsuitkering in Amsterdam, waar men het naadje van de
kous wilde weten over onze relatie. Want als Peter en ik lovers
zouden zijn, was er een nieuwe wet aangenomen die het gebruik van de keuken op Amerbos regelde terwijl ook diende te
worden uitgevlooid of Peter aan mij huur betaalde. Hij was
eerst heel boos geworden vanwege de typisch Hollandse impertinente mierenneukerij. Er is zelfs een mogelijkheid dat ze
het huis komen inspecteren.
Ik kreeg een kaartje van Jan Cremer en Babette uit St. Tropez.
16:00 uur
Tante Jetty Meijer is plotseling overleden. Hoe vreemd dat ik
gisteren nog een aardig gesprek met haar voerde ter gelegenheid van mams verjaardag, en om ook weer een bezoekje aan
253
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waar ik mijns inziens tussen fatsoenlijke mensen in alle
opzichten recht op heb, ook gezien je vele niet nagekomen
toezeggingen en beloften. Maar nu geef je plotsklaps niet
thuis, en verschuil je je achter niet ter zake doende argumenten. Ik kom niet naar je toe om oude koeien uit de sloot
te halen, maar om je hulp te vragen nu ik die nodig heb.
Gelukkig heb ik een schoon geweten jegens jou, dus je moet
het maar met je eigen geweten uitzoeken hoe te handelen.
Wanneer Erica van Eeghen nog zou hebben geleefd, zou zij je
zeker aan je verplichtingen jegens mij hebben herinnerd.
Zij is er helaas niet meer om je op het rechte spoor te
houden.
groet WILLEM
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haar af te spreken. Haar halfbroer Elie Poslavsky belde dat er
een plaats voor mij in een volgauto was gereserveerd. Maar ik
ga niet naar een begrafenis uit beleefdheid. Mijn gevoel zegt
me in haar geval: nee. Je bewijst niet iemand een laatste eer
wanneer je die vorm van respect niet kunt opbrengen.
Peter leest het begin van mijn boekje Het dagboek als Camera
Obscura. Het is nog in wording, maar hij vind het goed. Ik
stuurde het eveneens aan Lex Poslavsky.
26 juni 1987

Het Centraal Comité van de CPSU heeft Gorbatsjovs hervormingsplannen voor de Sovjeteconomie goedgekeurd. Ook
versterkte hij zijn positie door drie bondgenoten in het Politbureau geïnstalleerd te krijgen, namelijk Aleksandr Jakovlev,
Nikolai Slyunkov en Viktor Nikonov. Gorbatsjov stak een
rede van enkele uren af. Ik houd mijn hart vast voor die man.
Leonard Bernstein gaf een concert voor het AIDS Fonds.
Ageeth Scherphuis sprak in de pauze met een AIDS-patiënt en
gaf hem een zoen. Dit vond Peter – die Ageeth hier met Joop
van Tijn meer dan eens op Amerbos ontmoette – aanleiding
om haar een briefje met een steunbetuiging te sturen.
Rudie van Meurs zegt een artikel over Zaken doen geschreven
te hebben en het gaat nu naar de redactie van de boekenbijlage.
„Ik kom mijn belofte na,” zei hij.351
Ik lunchte met Hans Teengs Gerritsen in het Promenade Hotel. Ik zag zijn groene Jaguar al staan toen ik bij het hotel
kwam. Hij zat De Telegraaf te lezen. „Dat is een krant met behoorlijke leesbare letters, gezellig. NRC Handelsblad en de Volkskrant zijn saai.” Ik zei dat De Telegraaf een leugenkrant was. „Of
ze liegen, zal ik zelf wel uitmaken,” antwoordde hij. Alsof dit
ten aanzien van bijvoorbeeld de Suriname-berichtgeving mogelijk zou zijn.
Hans was nog steeds laaiend enthousiast over Gorbatsjov. „Hij
ziet er aardig uit en hij heeft enorm veel lef! Voor het eerst
wordt gelachen in het Kremlin [WO: waar ik hem gelijk in gaf].
Ze staan ook met vriendelijke gezichten op de plaatjes. Zijn
vrouw kleedt zich goed. Hij heeft tenminste de moed het roer
om te gooien.” Hij zou Gorbatsjov nog steeds graag willen
ontmoeten, maar Moskou had nog niet gereageerd. Joop Wolff
van de CPN had hem uitgenodigd om in het Verzetsmuseum de
Oost-Duitse leider Honecker te ontmoeten. „Hij stond tegen
me te buigen als een knipmes. Die man maakte een indruk als351 Dit zogenaamde artikel is natuurlijk nooit verschenen.
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of hij thuis een fietsenstalling runde.” Hans zei het liefste tegen
Honecker te hebben willen zeggen: „Why the hell are you still
shooting people at the Berlin Wall.”
Hij vertelde dat prins Bernhard twee weken in China was geweest „en maandag wordt hij 76 jaar.” Ik dacht: hoe werkt dit,
prins Bernhard krijgt wel toestemming van de regering naar
Peking te reizen maar niet naar Moskou. Ik zei dit tegen
Teengs Gerritsen en voegde eraan toe dat ik opnieuw zou proberen in Moskou een uitnodiging aan Bernhard te bepleiten.
Intussen bestudeerde ik zijn rimpelige gezicht en realiseerde
me dat hij oud werd. Zijn kinderen uit zijn laatste huwelijk
gaan nu naar de middelbare school en lijken hem jeugdig te
houden. Zijn zoon had als detective in een toneelstuk opgetreden met een trenchcoat en hoed op van zijn vader. Hans was verbaasd over het toneeltalent van zijn zoon. Ze schijnen een
huisje aan de plassen te hebben waar ze veel samen genoten,
maar nu heeft zijn zoon een eigen boot.
Hij vond Hans van den Broek „een erg aardige man”.
„Ik geloof het graag,” zei ik, „maar het is een mediocrity in buitenlandse zaken en een lulletje rozenwater.”
„Ja, maar wat wil je,” aldus Teengs Gerritsen, „hij vertegenwoordigt met Lubbers nu eenmaal de gemiddelde Nederlander. De werkelijke regeerders, de eigenlijke heren die de dienst
uit maken, zijn toch eigenlijk een kerngroep van zakenmensen.
Shell, Philips, KLM en dergelijke trekken zich toch immers geen
barst aan van wat er in Den Haag wordt gekletst. Ze praten
maar.” Hij was geporteerd van minister Ruding, die bij hem
om de hoek woonde en bij wie Financiën in goede handen
zouden zijn.
Ik zat op hete kolen, want van waar ik zat, zag ik dat Frits van
Eeden was gearriveerd op het terras, met een donkerbruine
borzoi. Frits en zijn dieren. Hij wilde mij zijn tentoonstelling
in het kerkje laten zien, waar zijn zus Inez de scepter zwaait. Er
waren prachtige nieuwe schilderijen. Geen enkele vergelijking
met het wilde geklodder van Jan Cremer. Uiteindelijk liet hij
me vijf kleine werkjes zien en ik voelde het aankomen, ik
mocht er één uitkiezen. Het maakte me eigenlijk verlegen, ook
omdat hij had gezegd dat de gemiddelde prijs ervan 900 gulden
was, in de VS 2.000 dollar. Eigenlijk wilde ik helemaal geen cadeautje hebben. Uiteindelijk zei ik welke ik het mooiste vond
en dat kreeg ik. Ik wilde hem waar andere mensen bij waren
niet omhelzen. Ik haastte me terug naar Amsterdam om Peter
nog te zien voor hij weer naar zijn moeder in Tilburg vertrok.
Ik belde Wim Hazeu opperde het idee dat Robert Ammerlaan
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een boek zou schrijven met Teengs Gerritsen, die dan alsnog
een aantal van de denkbeelden van zijn vriend Bernhard op de
markt zou kunnen brengen. Hij antwoordde: „Ik geloof niet
dat na de rel in NRC Handelsblad over de Bernhard-autobiografie de betrekkingen tussen Ammerlaan en de koninklijke familie nog erg goed zijn.”
„Wat doet dat er toe? Teengs Gerritsen is een grappige kerel.
Als hij het wil doen, doet hij het ook.” Ik suggereerde nog:
„Dan nemen we een ander, Jouke Mulder.”
Hans van den Broek sprak met de Surinaamse zaakgelastigde in
Den Haag. Over de Surinaamse klacht bij het Internationale
Hof heeft Joop den Uyl gezegd: „Suriname wil de indruk wekken dat Nederland zijn verplichtingen niet nakomt. Nederland
moet zich niet in de beklaagdenbank laten zetten en dient uit te
leggen wat in 1982 leidde tot de opschorting van de hulp.” Van
den Broek antwoordde hierop: „We moeten niet in paniek raken en ons standpunt gaan uitdragen. Daarmee zou de suggestie gewekt kunnen worden dat dit van invloed zou kunnen zijn
op de uitspraak van het Internationale Hof.” Van den Broek
ziet ambassadeur Van Houten niet naar Paramaribo teruggaan,
want Desi Bouterse heeft gewaarschuwd: „Niet door de voordeur, niet door de achterdeur, niet langs de regenpijp komt
Van Houten hier terug.” 352
Iedere keer als ik de onzin van de bewindslieden beluister ten
aanzien van Suriname, denk ik opnieuw: jullie moesten eens
weten hoe gemakkelijk het is om met Desi Bouterse tot een
oplossing te komen.
In Alphen aan de Rijn is een bedrijf van Shell in de fik gestoken, omdat dit concern zaken met Zuid-Afrika blijft doen. De
actiegroep RaRa heeft opnieuw de verantwoordelijkheid opgeëist. Ik betwijfel of er wel een RaRa bestaat, of het niet de
inlichtingendiensten zelf zijn die gevaarlijke spelletjes spelen.
Wout Woltz bedankte per brief voor de tip om Herman von
der Dunk voor NRC Handelsblad te behouden.
Al Eisenstat schrijft de plannen voor de USSR op de plank te
hebben gelegd. Een zogenaamd keurig afscheepbriefje.353
27 juni 1987

Ik ontdekte dat Theo en Nellie niet op de hoogte waren van
het overlijden van onze tante. Ik heb voor bloemen gezorgd.
Lex Poslavsky, haar halfbroer, gaat alleen naar Den Haag om
het condoleanceregister te tekenen – samen met mejuffrouw
352 NRC Handelsblad 26 juni 1987.
353 Zie bijlage 57.

256

354 The New York Times, 27 juni 1987, James Markham.
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Karreman, de voormalige huishoudster van grootmoeder Poslavsky – want ook hij zal niet naar de begrafenis gaan. Hij had
net als ik de nodige bedenkingen tegen haar.
Ik kreeg opnieuw een brief van Du Toit uit Pretoria.
De KGB heeft tegen het blad Der Stern gezegd dat Matthias Rust
een idealistische jongeman is, die er vredesideeën op nahoudt
waar de KGB het mee eens is. Rust zit nog steeds vast in de Lefertovo-gevangenis maar wie weet komt hij spoedig vrij. Belachelijk dat het zo lang moet duren.354
Daniel Goleman schreef een boeiend artikel over hoe mensen
via hun geheugen hun leven herscheppen om het verleden in
overeenstemming met hun huidige leven te brengen. Er is studie verricht naar persoonlijke herinneringen bij mensen en hoe
hierbij krachten werken „that create, distort and sometimes
erase images that constitute each person’s autobiography. Sorting through the fiction and fact with which each of us paints
the canvas of our lives, the new research is assaying with new
precision which aspects of a person’s memory are likely to be
most accurate and which aspects are skewed or even erroneous.” David Rubin, psycholoog aan Duke University, zegt:
„Most people would be quite surprised at how malleable their
memory is – even those memories they feel most certain
about.” Wat onderzoek uitwijst is „how the present paints the
past” omdat men gedeelten van zijn leven „vergeet” die niet
langer passen bij het huidige beeld van zichzelf. Wat Rubin
eveneens onderstreept, is dat bij psychotherapeutisch onderzoek door psychoanalytici sterk wordt afgegaan op de kundigheid waarmee men over het verleden spreekt. „But answers are
likely to be highly colored by
their current view of themselves. And the vaguer the
question – for instance, how
happy was your childhood? –
the more open to inaccuracy
the answer will be.”
Goleman herinnert eraan hoe
Freud „biases and holes in
memory saw as a clue to a
person’s deepest conflicts.
Psychoanalysis tries to get
past a patient’s ‘screen memories’ that are false memories
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that hide painful truths – and retrieve a better understanding of
those truths.” 355
Trouw publiceerde vandaag een artikel over Christo Landman –
„de sterke man en ideoloog van de ambassade” – ter gelegenheid van zijn terugkeer naar Zuid-Afrika.
28 juni 1987

Er kwam een brief van Herman von der Dunk.356
Ik zit lekker te schrijven en zie er als een berg tegenop om naar
Den Haag te gaan om het condoleanceregister van tante Jetty
te tekenen. Het zit allemaal in mijn gedachten. Is het nodig in
persoon te gaan?
Ik maakte vandaag drie ritten in de polders. Tijdens de laatste
tocht trof ik een stevig jong schaap midden op de polderweg
aan. De hele kudde mekkerde vanuit het weiland mee. Ik probeerde met man en macht het dier weer via een opening in het
gaas terug te drijven. Hoe stom is een schaap? Daarna lukte het
me om een hek open te wurmen en onder luid gemekker
keerde hij bij zijn lotgenoten terug. Er werd door vele dieren
flink aan hem geroken. Hij stond er bedremmeld bij te kijken,
echt schaapachtig, als een jongetje dat kattenkwaad heeft uitgehaald.
29 juni 1987

355 The New York Times, 23 juni 1987.
356 Zie bijlage 58.
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Ik belde met Derk Sauer van de Nieuw Revu. Ik probeerde uit
te leggen dat hij met zijn redactie bezig was op het verkeerde
paard te wedden, door een nul als Ronnie Brunswijk die vanuit Den Haag door misdadige elementen werd aangezwengeld,
steeds weer als held op te voeren. Ik adviseerde dat het de
hoogste tijd was om de vlag te verhangen wilde men Nieuwe
Revu nog enigszins serieus kunnen nemen.
Ik had mijn uitgever Wim Hazeu en mijn oom Lex Poslavsky
een uittreksel van het begin van mijn nieuwe boekje gestuurd.
Wim antwoordde: „Een anti-dagboek-pamflet-Warren boekje
heeft geen enkele zin. Overtuigender bewijs moeten gewoon
je dagboeken zijn.” 357 Dat is wel zo, maar wanneer komen
mijn dagboeken uit?
Poslavsky antwoordde:

357 Brief d.d. 26 juni 1987.
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Arnold Hutschnecker schrijft me dat Richard Nixon de komende weken verhinderd is wegens ziekte en hij voegt eraan
toe zelf tegen „dealings” met het Botha-regime te zijn. Hiervan had ik gezegd dat het niet zou moeten gebeuren. Mijn invalshoek was Carl Nöffke en de Randse Universiteit. Jammer.
De zogenaamde Surinaamse Verzetsraad is weer in beroering.
Chin A Sen en Jozefzoon zijn eruit gestapt.
Komsomolskaya Pravda is de paranoïde geestesgesteldheid van
het Brezhnev-tijdperk en daarvoor nog niet kwijt. Ze zeggen
dat Matthias Rust met zijn vliegtuigje door de CIA op pad werd
gestuurd. Eigenlijk kan dit ook best het geval zijn geweest. Ze
zijn ertoe in staat.
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Ik ben zenuwachtig over de komst van broer Theo, nu hij een
paar maanden ernstig ziek is geweest.
(wordt vervolgd)
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