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ZAKEN DOEN
Notities van een ooggetuige

Willem Oltmans

In den Toren

'What appears to the delusional world contains a story: an emotional fable: delusion derives from what psychoanalysis calls
'the unconscious': its existence is inferred from the evidence
provided by hallucination, fantasy, dream, slips of the tongue,
and symptomatic behaviors of various kinds. Delusional speech
is a form of intentional thought that required decoding and a
sensitivity to complex emotional logics. Delusion is the tyrant
inside the Self.'
Dr James Glass

voor:
Ernst van Eeghen
Gerrit Jeelof
S. Orlandini
Frans Lurvink
* 'Delusion: internal dimensions of political life', University of Chicago Press
(1985)
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Verantwoording
Vervuiling van het leef-milieu en vervuiling van het menselijk
brein gaan hand in hand, ook al krijgt radio-actieve straling op
spinazie in Nederland meer aandacht. Parallel aan de verspreiding van zure regen, die de wouden van Europa steeds verder
aantast, of parallel aan de systematische vernietiging van vitaal
belangrijke tropische regenwouden in Kalimantan (Borneo) of
het Amazone-gebied, vindt in de hoofden van mensen een nauwelijks waarneembare maar alarmerende verschuiving van normen en waarden plaats.
De Amerikaanse psychiater Robert Jay Lifton heeft deze onopgemerkte, geruisloze besmetting van het menselijk brein eens
omschreven met de term 'psychic numbing'. 1 Men raakt psychisch afgestompt voor evenementen, die eerder voor de geldende moraal en ethiek onacceptabel waren. Sluipend en onverhoeds wordt het brein steeds verder aangetast. Men is zich de
verschuiving van de psychische conceptie van abnormaal naar
normaal evenmin bewust als men zich realiseert, dat ieder m o ment dat men leeft de aarde in beweging is. Ons denken wordt
beïnvloed en bedorven, zonder dat we er erg in hebben.
Lifton herinnert er bijvoorbeeld aan hoe de mensheid in 1945 de
adem in hield bij het bekend worden van de atoomexplosies
boven Hirosjima en Nagasaki. En dat waren paaseitjes vergeleken bij de militaire mogelijkheden van 1985. Slechts een halve
eeuw later wordt het in brede kring als 'normaal' ervaren, dat er
in de Nederlandse volksvertegenwoordiging een meerderheid
kan worden gevonden voor het plaatsen van kruisraketten. Men
werd collectief geïmmuniseerd tegen de gewijzigde werkelijkheid, zoals ook met het verstrijken van de tijd het schrikbeeld
van Hirosjima werd uitgewist. De wereld is met 50.000 atoomwapens opgezadeld en gedraagt zich alsof er niets aan de hand is.
Atoomcentrales verrijzen als paddestoelen uit de grond en reeds
vier maanden na de ramp van Tsjernobyl zijn schrik en angst als
sneeuw voor de zon verdwenen. Men is al weer gedeeltelijk
psychisch verdoofd voor het effect van de opduvel uit de O e kraïne. Of zoals de New York Times er onlangs aan herinnerde:
'We weten dat de radio-activiteit van afval der nucleaire centrales 10.000 jaar gevaarlijk zal blijven voor het leefmilieu van
mensen. Zelfs onze beschaving is nog geen 4.000 jaar oud.'^
1. 'History and Human Survival', Robert Jay Lifton, Random House, New
York (1961) blz. 115, 339, 376.
2. The N e w York Times, 6juni 1986.
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Waar zijn we mee bezig? Overal wordt steeds meer van dit
dodelijke materiaal opgeslagen-of in de wereldzeeën g e d u m p t en weinigen houden zich bewust met de waanzin van dit gedrag
bezig. Het is al 'normaal' geworden. We zijn psychisch murw
gemaakt voor de werkelijkheid van ons absurde gedrag.
In het internationale verkeer tussen mensen bestaat er wezenlijk
geen god en gebod meer. Het volkenrecht staat reeds geruime tijd
op de helling. Het Handvest van de Verenigde Naties heeft zijn
aanvankelijk bindende kracht verloren. Amerika voerde ongestraft een vernietigings-oorlog in Vietnam, zoals de Sovjet Unie
dit in Afghanistan doet. Israël heeft zich nog nooit aan resoluties
van de V.N. gehouden. In de praktijk leven we in een rechteloze
jungle. Dertig jaar geleden was dit nog anders.
In 1956 kreeg Gamal Abdel Nasser geen geld uit het westen voor
het bouwen van de Assoean Dam. 1 Hij nationaliseerde het
Suez-kanaal. Londen en Parijs begonnen een invasie van Egypte,
maar Washington hield het hoofd koel. De conservatieve President Eisenhower verkoos de 'rule of law' boven de vrije teugel
laten aan emoties, nationalisme en imperialistisch gedrag. De
V.S. verkozen het volkenrecht boven geweld, ook al sympathiseerden zij met Engeland en Frankrijk. Dertig jaar later wordt de
Amerikaanse vloot naar de Middellandse Zee gezonden en laat de
conservatieve President Reagan Lybië bombarderen, alsof er
geen vuiltje aan de lucht is. Wanneer het kleine Nicaragua aan een
nieuwe sociale orde bouwt financieren de V.S. dezelfde fascistische bendes, die het volk van Nicaragua eerder met heldenmoed
wist te verdrijven. Wanneer daarop het Internationale Hof van
Justitie Amerikaanse oorlogshandelingen als het leggen van mijnen voor de havens van Nicaragua veroordeelt, dan onttrekt de
regering Reagan zich op laffe en onrechtmatige wijze aan de
jurisdictie van het Hof. Men is zich überhaupt niet bewust in
welke mate de psychische vervuiling het denken der Amerikaanse leiding reeds heeft aangetast. Met deze alom rechteloze
handel en wandel in een wereld tot de tanden toe gewapend met
waanzin-oorlogstuig zijn we verder van huis dan ooit. Hoeveel
mensen beseffen dit? Wie is bereid over aspecten van 'psychic
numbing' in zijn eigen bovenkamer na te denken? De funeste,
sluipende vervuiling van het brein is misschien wel het allergevaarlijkste symptoom van de twintigste eeuw.
Wat voor staten in het internationale verkeer geldt, gaat ook op
voor betrekkingen tussen mensen in het algemeen. Ook hier
1. Zie ook 'Memoires: 1953-1957', Willem Oltmans, Torenboeken, (1986)
blz. 156.
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wordt met ontoelaatbare machtsmiddelen gewerkt en laat men
traditionele vormen en gebruiken zonder meer vallen ten bate
van eigen gewin en voordeel. Zoals militaire, economische of
financiële druk tot standaard chantageprocedures zijn geworden
in de betrekkingen tussen 'beschaafde' staten,' zo hanteren tegenwoordig politici, managers, bankiers en zakenlieden in het
algemeen methoden en praktijken, die dertig jaar geleden nog
onaanvaardbaar werden geacht of als ordinaire oplichterij werden beschouwd. De psychische vervuiling heeft middels de aangetaste breinen der figuranten in de samenleving het morele en
ethische fundament van de gemeenschap steeds verder aangetast. Mafia-achtig denken en handelen vieren hoogtij. Men 'vergeet' met een stalen gezicht wat enkele maanden of een jaar eerder plechtig werd toegezegd of afgesproken. Ook het eertijdse
'gentleman's agreement' behoort tot het verleden. Wie denkt te
goeder trouw nog een afspraak te kunnen maken is rijp voor een
psychiater. Legt men een overeenkomst niet ruimschoots
vooraf met behulp van een jurist vast, dan kan men naar zijn
geld fluiten, zoals uit de hier volgende reportage van persoonlijke ervaringen met een 'bende van vier' uit de Nederlandse
samenleving zal blijken.
De V.S. zijn internationaal de beslissende toonzetters bij al het
onbehoorlijke gedoe. 'Newsweek' wijdde aan de heersende pathologie op Wall Street een omslag-artikel. 2 Zes handen, graaiend naar biljetten van 100 dollars, sierden de kaft in rode en
zwarte letters. De titel luidde: 'A 12 million stock scandal stunts
the financial world — and raises questions about the values of a
new generation of America's best and brightest who are making
millions doing deals...' Tien geïllustreerde weekbladpagina's
over 'de naakte jacht naar geld'. De drijfveer van de heren in
Wall Street: 'To get money, pure and simple.' Niemand heeft
het bemerkt, laat staan dat het nog op zou vallen, in welke mate
de breinen van zakenbonzen werden geïmmuniseerd om een
ontstellende dosis onfatsoen en oneerlijkheid tot vanzelfsprekende zakenprocedures te maken.
De conservatieve commentator William Safire deed in de 'New
York Herald Tribune' een aanvullende duit in het zakje. Zijn
bijdrage verscheen onder de kop: 'Criminal Business: Policing
the sharks of Wall Street.' 3 De geldjagers van 'Newsweek'
transformeerden tot 'de haaien' van de 'Tribune'. Safire: 'The
1. Zoals de huidige Nederlandse economische sancties jegens Suriname.
2. 'Newsweek', 26 mei 1986.
3. ' N e w York Herald Tribune', 5 juni 1986.
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arbitrageurs, who used to smooth out markets by buying or
selling to take advantage of price discrepancies, are now considered the sharks of Wall Street.' Hij vervolgde, dat niet alleen
een loopje werd genomen met tot dusverre geldende maatstaven, maar bij het zaken-doen in de V.S. had men tegenwoordig
steeds meer 'met het stelen van geld' van doen. Over het zich
toeëigenen wat een ander, die diensten verleende, feitelijk toekomt gaat dus ook deze reportage. Terwijl men vrijelijk gebruik maakte van contacten en persoonlijke relaties, die ik tijdens vijfendertig jaar journalistieke arbeid opbouwde, probeerden alle vier genoemde heren onder het leveren van een financiële tegenprestatie uit te komen. Ik geef toe, dat in de gevallen
Van Eeghen, Jeelof en Orlandini de fout ook bij mij heeft gelegen, omdat ik deze drie heren met ouderwetse goede trouw benaderde. Lurvink, die ik al niet vertrouwde toen ik hem voor
het eerst ontmoette, en die ik dus aan een contract vastspijkerde,
kwam eenvoudig zijn verplichtingen niet na en gedroeg zich als
een proleet.
Ook het taalgebruik in het internationale zakelijke verkeer is aan
ernstige vervuiling onderhevig. Het is doorspekt geraakt met
agressief en militair woordgebruik. De serieuze boekwinkels in
N e w York puilen uit van publikaties, die onderstrepen wat hier
wordt aangegeven. 'Wij zakenlieden zijn verplicht ons in een
vijandige samenleving als bij een complete oorlogstoestand op
te stellen,' aldus de directeur van enkele bedrijven in St. Louis,
Missouri.' William Peacock meende, dat de moderne entrepreneur zich diende te gedragen als een officier in het leger. Zakelijk
succes zou slechts zijn gegarandeerd, indien bij het zaken-doen
de grondbeginselen van oorlog voeren zouden worden toegepast.
Vroeger las men over 'slachting' van Vietcong-verzetsstrijders.
Tegenwoordig leest men over 'slachting' onder Amerikaanse
banken. 2 Overal waar iets scheef gaat of concurrentie in het geding is worden moord-en-doodslag termen gebruikt. Tomaten-oorlog, tarieven-oorlog tussen vliegmaatschappijen, EEG
versus C O M E C O N oorlog, genadeslag voor de Mexicaanse
economie, monopolies zetten elkaar het mes op de keel, doodsstrijd van kippenboeren, bedrijven worden zelfs ingevolge de
verlaagde olie-prijs 'tot zinken gebracht'. De verwording van
het taalgebruik in handel en industrie heeft vrijwel ongemerkt
1. 'Corporate combat: the application of military principles to business competition', Facts Publications, New York (1984).
2. De Volkskrant, 27 juni 1986.
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een radicale vervuiling ondergaan. Aangevuld met een constant
'bombardement' van reclame- en public-relations technieken
bij het verkopen van knollen voor citroenen, werd de psychische immuniteit gevestigd bij de kudde voor blijvende verwarring. De scheidslijn tussen militair jargon en de ondernemerswereld ging verloren. 'Psychic numbing' loste iedere gevoeligheid voor wat er werkelijk aan de hand was permanent op.
Wie let er eigenlijk nog op wanneer 'Time Magazine' op de o m slag zet: 'Electronic Wars: taking on Japan Incorporated.' 1 Verlucht op de kaft met de beeltenissen van de heren Wisse Dekker
en Cor van der Klugt van Philips meldde 'Time' zonder blikken
of blozen: 'Er is een oorlog aan de gang en wij zijn van plan die te
winnen,' aldus een hoge functionaris van Philips in Eindhoven,
die de concurrentieslag met Japan samenvatte. Ik heb zelf met
zo'n nieuwe stijl oorlogvoerder van Philips, als in hoofdstuk II
beschreven, enige tijd van doen gehad. Misschien hadjeelof de
studie van Peacock gelezen en achtte hij het geoorloofd een
guerrillatactiek in zijn relatie met mij te hanteren. Nadat hij bijvoorbeeld met koopman Van Eeghen in 1982 onomwonden
over een vergoeding voor mijn diensten had gesproken, schreef
hij mij in 1983 dat van een vergoeding nimmer sprake was geweest en dat hij pijnlijk was getroffen, dat ik hem met een rekening overviel.
Camus constateerde reeds lang geleden, dat de mens au fond
'een dubbelhartig wezen' was. Maar waar de mensheid anno
1986 over de hele linie mee wordt geconfronteerd is een systematische afkalving van ieder vertrouwen in normenbesef. In
tien jaren tijd zakte bijvoorbeeld het vertrouwen van het brede
Amerikaanse publiek in de reclame-industrie van 21 naar 7 procent; in de betrouwbaarheid van rechters en advocaten van 24
naar 12 procent; in sociale instellingen van 72 naar 42 procent;
om van vertrouwen in de politiek na Watergate maar helemaal
niet te spreken. 3 Wanneer men dan leest hoe de Zwitserse management-consultant, Ego Zehnder, de benodigde kwaliteiten
van top-managers samenvat, kan men zich slechts afvragen in
welke wereld hij leeft. 'Managers aan de top (Van Eeghen, Jeelof, Orlandini) moeten absoluut integer zijn,' schreef hij. 'Alleen als de manager een onkreukbaar karakter heeft zal hij geloofwaardig zijn in zijn onderneming en de zakengemeenschap
1. Time Magazine, 19 mei 1986.
2. In een brief d.d. 21 februari 1983 bevestigde Van Eeghen zijn gesprek met
Jeelof over dit geld aan mij.
3. 'Lying: Moral choice in public and private life', Sissela Bok, Pantheon
Books, New York (1978) XVIII Introduction.
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in het algemeen.' 1 Het soort witte raaf, die de heer Zehnder
voor ogen heeft bestond misschien nog in de tijd dat prinses
Wilhelmina werd aangehouden in haar koets bij Goejanverwellesluis, maar in 1986 vindt men een dergelijke 'heilige' misschien alléén nog onder A.O.W.'ers.
Hier is dan een feitelijke reportage, opgetekend tussen 1980 en
1986, over mijn ervaringen met vier keurige Hollandse mijnheren. Ze illustreert een betreurenswaardige trend. List en oneerlijkheid vierden hoogtij. Het hier ter sprake gebrachte gezelschap was er uitstekend van op de hoogte, dat ik de afgelopen
jaren enige bekendheid had verkregen als journalist, die geen
blad voor de mond neemt. De vier heren moeten mijn internationale contacten en daaraan verbonden diensten belangrijk genoeg hebben geacht, om er rekening mee te houden, dat bij onbehoorlijk gedrag en het schenden van vertrouwen, zij het risico
zouden lopen in de openbaarheid te komen. Twee van deze figuren zijn te elfder ure met de nodige bedreigingen komen aanzetten (Jeelof van Philips en Lurvink, ex-Philips lampenverkoper), alsof mij dit van het schrijven van dit overzicht zou hebben
kunnen weerhouden.
Zakelijk wangedrag uit de doeken doen heeft een sociale en hopelijk corrigerende functie in de maatschappij. Hiermee is het
algemeen belang gediend, zoals in de R.S.V.-, A.B.P.- en vele
andere affaires. Doorgaans komt het soort streken, zoals hier
werd uitgehaald, helemaal niet in de publiciteit. Van Eeghen,
Jeelof, Orlandini en Lurvink zijn bij deze tegen de lamp gelopen. Laat het hen een aanmoediging zijn, waarmee men zijn
voordeel kan doen. Zelf heb ik er in ieder geval van geleerd
vooral wat betreft het aanknopen van zakelijke relaties anno
1986. 2
Willem Oltmans
September 1986

1. NRC-Handelsblad, Supplement Mens & Bedrijf, 8 mei 1986
2. Waarbij dient te worden aangetekend, dat voorbeelden rond mijn activiteiten zouden zijn te geven van internationale zakelijke contacten van vóór,
tijdens en hopelijk na 1986, waarbij men zich in het internationale verkeer
stipt aan gemaakte afspraken hield en houdt.
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De Griekse godenwereld was indertijd reeds een mythologische reflectie van psychische onvermogens. 1
Willem Oltmans

20 november 1980
Parijs
Omdat ik een afspraak had met Admiraal Elmo Z u m walt, voormalig chef-staf van de Amerikaanse Marine in het
Intercontinental Hotel, bevond ik mij in de lobby en liep tegen
de Amsterdamse koopman Ernst van Eeghen aan.
We voerden een kort gesprek. Hij zei in militaire zaken geïnteresseerd te zijn. Hij had na de dood van zijn broer het handelshuis Van Eeghen in Djakarta contre coeur overgenomen. In hart
en nieren voelde hij zich militair. Hij was bij de tweede politionele actie in Indonesië ernstig gewond geraakt. Hij onderhield
ook contacten met Sovjet-militairen en vertelde, dat maarschalk
Ivanov op 'Berkenrode' bij Heemstede had gelogeerd. We spraken af elkaar in Amsterdam nog eens te ontmoeten.
14 maart 1981
Amstel Hotel
Vandaag zou een interview-boek worden gepresenteerd, dat ik met Academicus Georgi Arbatov, directeur van het
U.S.A. Instituut van de Sovjet Akademie van Wetenschappen
over de Sovjet buitenlandse politiek had geschreven. Ik besloot
ook Ernst van Eeghen uit te nodigen. Hij arriveerde te laat,
maar nam aan de tafel waaraan een twintigtal journalisten zat
onmiddellijk een dominerende plaats in. Van Eeghen stelde
geen vragen. Hij hield kleine redevoerinkjes. Hij lardeerde deze
met opmerkingen als 'Toen ik met Reagan en Bush ontbeet...',
waarvan later kwam vast te staan, dat het hier om massabijeenkomsten was gegaan, waarbij een groot aantal religieus georiënteerde personen bij de maaltijd aanwezig was geweest. Er
werd dus een andere indruk gevestigd dan de werkelijke. Hij
droeg de gebruikelijke blauwe, wat groezelige blazer, en grijze
1. Willem Oltmans, 'Made in Soestdijk', Impuls Boek, (1981) pagina 16
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flanel, die ik ook in Parijs had gezien en wat zijn 'uniform'
scheen te zijn.
Na afloop van de persontmoeting stelde ik hem aan professor
Arbatov voor. Er werden kaartjes uitgewisseld. Ik had hem die
avond echter niet tot het diner in mijn huis uitgenodigd, waar
wèl Andre Spoor en Jan Sampiemon van NRC-Handelsblad bij
aanzaten, evenals Jan van Beek, hoofdredacteur van de G.P.D.
(Gemeenschappelijke Pers Dienst.)
19 mei 1981
Heerengracht 462
Maakte in diens kantoor een interview met Ernst van
Eeghen. Liet hem later de tekst lezen. O p de vraag welk honorarium een dergelijk gesprek opleverde, antwoordde ik: 'Misschien 350 gulden.' 'Dat is schandalig,'antwoordde hij. 'U hebt
er veel werk aan gehad. Ik verdubbel dit bedrag indien u het
gepubliceerd krijgt.' Ik gaf de tekst aan 'Trouw' en later het
weekblad 'De Tijd'. Er was geen belangstelling.
12 augustus 1981
Van Eeghen had als gast van Sovjet militaire vrienden
samen met zijn vrouw een reis naar de U.S.S.R. gemaakt. Hij
had ook professor Arbatov bezocht. 'Ik heb daarbij voorgesteld,' aldus Van Eeghen, 'dat wanneer Nederland geen kruisraketten zou plaatsen de Sovjet-Unie zou afzien van het in stelling
brengen van SS-20's gericht op ons. Een dergelijke overeenkomst tussen Moskou en Den Haag zou vanzelf elders in Europa de aandacht trekken en dit zou de onderhandelingsmogelijkheden verder doen toenemen en verbreden.' Arbatov zou
hebben geantwoord, dat het Kremlin nooit eerder een unilaterale positie jegens een NAVO-land had ingenomen, maar hij
had gevraagd na een bezoek van de Van Eeghen's aan Irkoetsk in
Siberië opnieuw contact op te nemen. 'Wat in ons land absoluut
niet wordt beseft,' aldus Van Eeghen, 'is dat de raketten die
tegen ons staan opgesteld koppen van 300 megaton hebben. Het
zijn er zeven. De Hirosjimabom had 20 megaton. Bij een conflict zakt Nederland weg onder de zeebodem.'
Na Irkoetsk had professor Arbatov aan Van Eeghen voorgesteld, dat zij de gesprekken zouden voortzetten en dat deze met
een delegatie van bijvoorbeeld vijf personen naar Moskou zou
terugkeren. Hij wilde met mij overleggen hoe dit te realiseren.
Ik stelde voor, dat hij eerst één persoonlijkheid zou uitnodigen.
Nadat deze de uitnodiging had aanvaard zou men samen een
derde persoon kunnen kiezen enzovoorts. Ik adviseerde bij de
defensiespecialist van de P.v.d. A. uit de Tweede Kamer, Klaas
de Vries, te beginnen. Van Eeghen vroeg me dit te regelen. Ik
14

belegde een lunch voor de volgende dag.
13 augustus 1981
Den Haag, 'Le Bistroquet'
De eerste die Van Eeghen en ik in het restaurant ontmoetten was Willem Bentinck, diplomaat verbonden aan de
ambassade te Moskou. Van Eeghen bleek hem en zijn ambassadeur, de heer Van Agt, reeds te hebben ingelicht over het plan
een delegatie samen te stellen. Bentinck zou dan ook een paar
dagen later Klaas de Vries om nadere inlichtingen verzoeken,
waardoor De Vries al te weten kwam, dat Van Eeghen teveel
over de plannen rondkletste.
Ernst van Eeghen gaf een vlammend exposé van zijn inzichten
in de ontwapeningsproblematiek en van zijn twee gesprekken
met Arbatov in Moskou. 'Wat ik bij Arbatov vooral heb bepleit, ' aldus de Amsterdamse koopman, 'is dat het Kremlin zonder meer bekend maakt de SS-20's niet te zullen plaatsen. Zeg
nu eens niet, we zullen niet plaatsen mitsjullie het ook niet doen,
maar zeg, we plaatsen niet en we wachten met belangstelling de
reactie van West-Europa af.' De Vries, die tijd leek te willen
winnen, vroeg Van Eeghen: 'Wat denk je zelf van het plan: een
kans van slagen?' Er volgde een tweede pleidooi, waarna De
Vries opmerkte: 'Je moet niet denken, Ernst, datje voor je bemoeiingen ooit de Nobelprijs zal krijgen, want die gaat naar
anderen. Maar ik vind de idee van een missie naar Moskou belangrijk. Ik denk ook, dat het werk spoedig uit onze handen zal
worden genomen om door anderen te worden voltooid.' Hij
dacht aan Frinking van het C.D.A. en wilde ook met Van
Mierlo en Van der Stoel spreken. Hij schreef de verschillende
namen op de achterzijde van een sigarendoosje.
Van Eeghen deelde verder mee in Moskou te hebben ontdekt,
dat de SS-20's die op Nederland waren gericht niet 150 megaton
maar 300 megaton bevatten, wat defensiespecialist De Vries
scheen te verbazen. Ernst wijdde ook langdurig uit over de rol
van China in het wereldwijde ontwapeningsspel.
Ik kwam op mijn verzoek met beide heren overeen, dat ik mezelf in de marge van de onderneming zou opstellen, maar er wèl
de primeur van wilde behouden wanneer eenmaal het initiatief
in de publiciteit zou komen. Hier gingen zij volledig mee akkoord.
23 augustus 1981
Den Haag
Ontmoeting met Klaas de Vries. Minister Max van der
Stoel zou sceptisch staan tegenover het voorstel een delegatie
naar Moskou te zenden, omdat dit de indruk zou kunnen wek15

ken dat men van Nederlandse zijde een eigen 'deal' met Moskou
wilde maken. Ook de heer Van Mierlo had wat somber gereageerd. Maar De Vries wilde niet opgeven. Hij meende wèl dat er
een uitnodiging uit Moskou moest komen.
Intussen hadden De Vries en Van Eeghen een derde delegatielid
bereid gevonden mee te gaan: de heer Frinking van het C D . A.
Ook de heer Neuman van het Instituut voor Vredesvraagstukken had tenslotte 'ja' gezegd. O p zijn beurt had hij voorgesteld
de columnist Heldring van NRC-Handelsblad mee te nemen,
waar ik tegen protesteerde, omdat mij de primeur was beloofd.
'Dat is waar,' aldus De Vries, 'in dat opzicht hebben we met jou
een waterdichte afspraak.'
30 augustus 1981
Calgary, Alberta, Canada
Ik was hier op verzoek van VARA's Achter het Nieuws
om een televisie-interview met professor Arbatov te regelen,
die een Pugwash Conferentie bijwoonde. Wat mij overigens
duidelijk werd was dat men van Sovjetzijde letterlijk iedere opening naar gesprekken en contacten met het westen tot het uiterste wilde benutten, om eigen standpunten bij het internationale
verkeer in zo breed mogelijke kring te kunnen bepleiten.
Ik bracht Arbatov een persoonlijke brief van Ernst van Eeghen
met een overzicht van de vorderingen bij het samenstellen van
een delegatie voor Moskou. Hij zei de tekst ervan onmiddellijk
via de Sovjetambassade naar de autoriteiten in de U.S.S.R. te
zullen doorgeven.
21 september 1981
Amsterdam
Lunch met Ernst van Eeghen. Hij was nerveus omdat
hij nog geen antwoord van Arbatov had ontvangen. Hij benadrukte, dat de Sovjetzijde diende in te zien, dat dit de eerste maal
zou zijn, dat de Sovjet-Unie en Nederland bilateraal over ontwapening zouden spreken, buiten de N . A . V . O . om.
'Neuman ligt steeds dwars bij alles wat ik opper en voorstel,'
aldus Van Eeghen. 'Klaas de Vries heeft me in onze gesprekken
maar weinig ondersteund. O p mijn vraag hoe de P.v.d.A. tegenover het plan stond antwoordde hij: 'Luister, ik doe mee als
privé persoon, niet als politicus.' Van Eeghen had bovendien op
7 september opnieuw een brief gericht aan professor Arbatov en
die via de militair attaché, Generaal Rybakov, verzonden. 1
Hierin stelde hij voor, dat de delegatie op 24 oktober in Moskou
zou aankomen. Hij gaf in grote lijnen aan wie er mee zouden
1. Later bleek dat Arbatov deze brief niet had ontvangen
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komen, al had de V. V.D. nog geen afgezant aangewezen. Arbatov diende Heldring weer van de lijst te schrappen. Hij hoopte
dat de delegatie 28 oktober de gehele dag de gast zou kunnen zijn
van het Rode Leger. Intussen had Van Eeghen ook een bezoek
gebracht aan de Sovjetambassadeur, de heer Tolstikov, die er
twintig minuten voor had uitgetrokken om duidelijk te maken,
dat Van Eeghen en diens makkers het spel in Moskou niet via
Arbatov dienden te spelen, omdat hij, Tolstikov, voor veel belangrijker contacten zou kunnen zorgen.
'Bij terugkeer,' aldus Van Eeghen, 'wil ik met jou op televisie.'
'Dat is niet in het belang van de zaak. Ik wil op de achtergrond
blijven en de zaken regelen. Anderen moeten de interviews maken,' antwoordde ik. 'Dat heb jij gezegd, niet ik,' zei Ernst. Ik
besprak de indruk te hebben, dat alle partijen, inbegrepen Tolstikov, er op uit waren een persoonlijke goede beurt te maken.
Van Eeghen: 'Ik besef dit volkomen. Ik gebruik ze op mijn manier. Ik heb ze nu nodig, maar in de toekomst ga ik met een heel
ander gezelschap naar Moskou. Neuman wil heus niet alléén mij
het liefste wegwerken. Er wordt voortdurend benadrukt, dat jij
overal buiten moet worden gehouden. Neuman wil nog een
assistent van zijn Instituut, een mijnheer Hendrikse meenemen.'
'Zou dit een B. V. D.-mannetje kunnen zijn?' vroeg ik. 'Wat dan
nog?' antwoordde Van Eeghen.
23 september 1981
Lunch met Van Eeghen. 'Klaas de Vries weet maar heel
weinig van militaire zaken. Ik heb hem getest. Hij wist bijvoorbeeld niet welk gewicht kruisvluchtwapens hebben. Hij krijgt
ook niet de rapporten onder ogen, die ik vanuit Washington
ontvang.'
29 september 1981
Moskou, U.S.A. Instituut
Academicus Arbatov legde uit, dat hij tot dusverre
voornamelijk a titre personel met Van Eeghen en ons van gedachten had gewisseld, maar nu er inderdaad een delegatie was
gevormd, was het moment gekomen ambassadeur Tolstikov
volledig in te lichten. Met andere woorden, de Nederlandse delegatie diende een formeler karakter te krijgen, ook om in Moskou op verschillende niveaus te kunnen worden ontvangen.
Voor vertrek uit Moskou had ik een gedetailleerd gesprek met
de voormalige Sovjetambassadeur in Den Haag, Aleksandr Romanov. Hij adviseerde, dat Van Eeghen een brief met vijf punten aan ambassadeur Tolstikov zou moeten richten. Het programma van de delegatie zou uit de volgende punten moeten
bestaan: 1: ontmoeting met leden van het internationale comité
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van het Centrale Committee van de CPSU. 2: ontmoeting met
het internationale comité van de Opperste Sovjet. 3: een beleefdheidsbezoek aan Minister Andrei Gromyko. 4: ontmoeting
met de staf van het USA Instituut van Arbatov. 5: ontmoeting
met leden van de generale staf van het Rode Leger.
30 september 1981
Amsterdam
O m 10.00 uur lichtte ik Ernst van Eeghen in op diens
kantoor aan de Heerengracht. Hij riep zijn secretaresse binnen,
mevrouw Pannekoek, en zei tegen mij: 'Dicteer jij de brief voor
Tolstikov maar.' Hij zei later: 'Klaas de Vries is ook vol lof over
je activiteiten. Ik heb hem gezegd: 'Je kunt geen betere vent
hebben'.' Hij benadrukte verscheidene malen: 'Voor mij ben jij
de centrale figuur in deze onderneming, Willem.' De delegatie
had nu ook een afspraak met Minister Van der Stoel.
O m 18.00 uur werd ik met de nodige strijkages door ambassadeur Tolstikov ontvangen. Ik overhandigde de brief van Ernst
van Eeghen en gaf een toelichting.
O m 21.00 uur een ontmoeting met De Vries en Van Eeghen in
het Promenade Hotel. Opnieuw werd door beide heren de
afspraak bevestigd, dat ik exclusief de publiciteit over het te
nemen initiatief zou verzorgen. De Vries was tegen het meenemen van een televisieteam naar Moskou, maar na enige druk
van de kant van Van Eeghen en mij scheen hij bereid toe te
geven.
2 oktober 1981
Motel Vianen
Gesprek met Hans Jacobs en Willem Brugsma van de
V.A.R.A.-televisie. Zij staken hun verbazing over het door
Van Eeghen ontplooide initiatief niet onder stoelen of banken.
Men was geïnteresseerd een team mee naar Moskou te zenden
onder leiding van Brugsma.
3 oktober 1981
Berkenrode, Heemstede
Erika van Eeghen-van Panhuys had haar man gevraagd
mij mee naar huis te nemen. Ik genoot van de sfeer en de
omgeving van het buitengoed, die me helemaal terugbracht
naar mijn eigen jeugd. We tutoyeerden elkaar. Erika had altijd
piano gespeeld. Er stond een tweedehands overgenomen Steinway vleugel, waar ik direct achter ging zitten. Later op de
avond, terwijl Ernst en ik zaten te praten, maakte Erika een
tekening van mij. Ik begon het gevoel te krijgen werkelijke
vrienden te hebben gemaakt.
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4 oktober 1981
Klaas de Vries zei me ambassadeur Tolstikov te hebben
gesproken, die zuur had gedaan over het feit, dat hij niet vanaf
het begin van het initiatief was geraadpleegd, maar dat men aanvankelijk eerst met Arbatov had gesproken. Ook had de
V.V.D. inmiddels besloten professor Voorhoeve mee af te
vaardigen.
Daarna kregen we wrijving. De Vries was door de V.A.R.A.
benaderd en had gezegd, dat er geen team mee naar Moskou zou
kunnen gaan. Ik protesteerde. Hij scheen alle voorheen gemaakte afspraken te zijn vergeten. 'Wanneer Henk Neuman jou
bij aankomst in Moskou met een televisieteam ziet staan, zou hij
zich genomen voelen,' aldus De Vries. 'Ik ken die mijnheer niet
en hij laat me koud. Jij, Van Eeghen en ik maakten de afspraak
dat ik de primeur zou krijgen en wat doe je nu?' De Vries was
niet te vermurwen, hij schond zonder blikken of blozen een
gentleman's agreement.
15 oktober 1981
In de pers werd bekend gemaakt, dat een delegatie van
vredestichters naar Moskou zou gaan, bestaande uit de heren
Klaas de Vries (P.v.d.A.), P. Prinking (C.D.A.), de heren Neuman en Hendrikse van het Nederlandse Instituut voor Vredesvraagstukken, de heer Voorhoeve (V.V.D.) en de initiatiefnemer, de Amsterdamse koopman Ernst van Eeghen.
19 oktober 1981
Van Eeghen meldde dat tijdens het gezamenlijke gesprek met Max van der Stoel vooral de door Neuman binnengebrachte heer Hendrikse steeds dwars had gelegen. 'Die man
heeft een grote bek en dat verontrust me zéér,' aldus Ernst. Er
was verder een coupje gepleegd, kennelijk volgens een afspraak
vooraf, om Voorhoeve leider van de delegatie te maken. Maar
dat plannetje was niet opgegaan. De Vries bleef delegatieleider.
Ik vroeg Van Eeghen bij De Vries te interveniëren, omdat deze
tegenover de VARA deed of er geen afspraken met mij waren
gemaakt. Van Eeghen beloofde dit en heeft het ook gedaan.
Maar De Vries hield zijn been stijf. Voorhoeve had gevraagd:
'Gaat Oltmans ook mee?' 'Nee,' had De Vries geantwoord, 'die
heeft alléén contacten vooraf met Van Eeghen gehad. 'Van Eeghen vervolgde: 'Klaas de Vries is iemand die zijn eigen moeder
verkoopt. Hij laatje als een hete aardappel vallen wanneer het
hem beter uitkomt.' Ik dacht: 'En gij Brutus?'
Van Eeghen: 'Ik gebruik Klaas, zoals ik je al zei. Wanneer we uit
Moskou terugkomen, dan kan ik pas echt van leer trekken.
Trouwens, ik denk eigenlijk, dat Klaas op den duur in mijn
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kamp zal zitten. Hij is nu plus royaliste que Ie roi en draait met
alle winden mee. Klaas denkt alleen aan zichzelf en zijn carrière.'
'Ik walg van het hele zaakje,' zei ik. 'Wat wil je, Willem, met
politici?' Hij vervolgde: 'Ik verwacht niet veel van deze missie.
Het is slechts een eerste aanzet.' Ernst gebruikte Klaas; Klaas
gebruikte Ernst; het leek me een gezellige reis te worden.
29 oktober 1981
Onmiddellijk na thuiskomst van de speciale missie naar
Moskou telefoneerde Van Eeghen mij.
De gesprekken in Moskou met professor Arbatov waren in mineur begonnen maar gaandeweg toch plezieriger geworden. De
voorzitter van de Opperste Sovjet had in het Kremlin een onverteerbare propagandistische speech voorgelezen, die door de
delegatie tot vervelens toe was aangehoord. Deze heer Chitikov
had Luns een fascist genoemd en memoreerde dat Kamervoorzitter Vondeling zich indertijd in Moskou had misdragen. Men
kan zich inderdaad slechts afvragen hoe het mogelijk is, dat een
prominente Sovjetfunctionaris dergelijke lompe opmerkingen
kan maken, wanneer men een bezoekende delegatie voor een
standpunt probeert in te nemen. De Vries werd de speech te
gortig en hij had Chitikov onderbroken met de woorden: 'Luns
is geen fascist en de heer Vondeling is overleden.' 'Ik zei later
tegen Klaas,' aldus Van Eeghen, 'dat hij niet alleen had moeten
onderbreken: je had het gesprek een andere wending moeten
geven door bijvoorbeeld het onderwerp China aan te snijden.
Toch moet ik zeggen, dat Klaas een uitstekende delegatieleider
is gebleken.'
Hij vervolgde: 'Intussen sprak Klaas met iedereen mee. Soms
leken zijn standpunten dichter bij de V.V.D. te liggen. Neuman
gedroeg zich als een brave schoolmeester. Hendrikse bleek perfect Russisch te spreken. De man is fervent anti-Sovjet en absoluut niet geporteerd voor betere betrekkingen. Ik had een goede
relatie met Voorhoeve, maar hij trad weifelend op en scheen
moeite te hebben zijn houding te bepalen. Hij vroeg me op een
bepaald ogenblik zelfs of ik me mogelijk niet door de Sovjets
had laten intimideren.'
Bij de persconferentie op Schiphol had men Van Eeghen de
vraag gesteld, hoe hij aan het voortreffelijke contact met Arbatov was gekomen, dat beslissend voor het slagen van de onderneming was geweest. Hij biechtte me, mijn naam niet te hebben
durven noemen. Voorhoeve had op Schiphol gezegd, diep te
zijn schokt geweest door het verdraaide wereldbeeld van de militaire leiders in de Sovjet Unie. 'Wij zijn voor de Sovjet-Unie
volstrekt onbelangrijk,' had Neuman er aan toegevoegd. 'De
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delegatie keerde somber terug uit de Sovjet-Unie,' aldus het
A.N.P.
31 oktober 1981
Berkenrode, Heemstede
Erika van Eeghen serveerde hazerug. Ik had een maaltijd georganiseerd om André Spoor, hoofdredacteur van N R C Handelsblad, en Willem Brugsma door Ernst van Eeghen te
laten inlichten over de Moskou missie.
Het regende anecdotes. 'Klaas de Vries sprak tegenover ambassadeur Van Agt in Moskou,' aldus van Eeghen, 'alsof hij vóór
de stationering van kruisvluchtwapens was. Dus hij stelde zich
tot mijn onuitsprekelijke verbazing soms rechts van de V.V.D.
op. Toen we later in een groep van de ambassade naar het
nabijgelegen restaurant 'Praha' liepen hoorde ik De Vries zelfs
tegen de ambassadeur zeggen: 'Besteedt U maar geen aandacht
aan Van Eeghen. Hij kan-zeggen wat hij wil. Hij heeft toch geen
politieke macht.'
Ernst had een artikel geschreven, dat hij Spoor liet lezen, die
bereid was het te publiceren mits het van 4.000 tot 3.000
woorden werd teruggebracht.
Ook oud Sovjetambassadeur in Den Haag, Aleksandr Romanov, had zich in Moskou ten behoeve van de delegatie ingespannen en een aantal gesprekken bijgewoond. Van Eeghen was
eveneens in de flat van de oud-ambassadeur geweest, waar hem
was opgevallen, dat er getekende portretten van zowel koningin
Juliana als prins Bernhard, als kroonprinses Beatrix en prins
Claus stonden. Mij verwonderde dit eigenlijk niet, omdat het
mij bekend was dat ambassadeur Romanov indertijd hartelijke
betrekkingen met de koninklijke familie had onderhouden. Hij
kende vooral Beatrix en Claus uitstekend, die hij samen met zijn
vrouw had begeleid bij een officieel bezoek aan de Sovjet-Unie
in 1973.
4 november 1981
In Den Haag werd bekend gemaakt, dat opnieuw een
delegatie naar Moskou zou gaan, ditmaal samengesteld uit
parlementariërs. Ze zou bestaan uit de heren Scholten
(C.D.A.), Ter'Beek (P.v.d.A.), Bolkestein (V.V.D.) en Schaper (D'66).
10 november 1981
Moskou, U.S.A. Instituut
Ontmoeting met professor Arbatov. Hij was van mening, dat de delegatie van Van Eeghen het gestelde doel had
bereikt, namelijk om de discussie in brede zin te beginnen en een
basis voor verdere gesprekken te leggen. Klaas de Vries had een
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prettige indruk op hem gemaakt. Hij was zéér geïnteresseerd op
de hoogte te worden gehouden van de follow-up.
16 november 1981
Voorhoeve meldde op de opiniepagina van de N R C :
'Van Eeghen doet de Russen een plezier.' Hij schreef, als
mede-delegatielid notabene, onder meer: 'Van Eeghen vergroot
de verwarring over de kernwapens door te suggereren dat de
kruisraketten het vuur van de SS-20 zullen trekken...'
22 februari 1982
H. Neuman, directeur van het Nederlandse Instituut
voor Vredesvraagstukken had een rapport geschreven dat de
titel droeg Moskouse Verkenning. Tot verbazing van Ernst van
Eeghen bleek daarin het gesprek, dat de delegatie in Moskou
had gevoerd met de vooraanstaande militaire expert Valentin
Falin door Neuman te zijn vervalst.
Falin had de Nederlandse delegatie namelijk onomwonden gezegd, dat 'wanneer waar ook ter wereld een conflict zou uitbreken, bijvoorbeeld in het Nabije-Oosten, de U.S.S.R. zonder
aarzelen alle 'first strike weapons' — dus ook de in Nederland
geplaatste kruisvluchtwapens - zou vernietigen. 'Falin voegde
er aan toe,' aldus Van Eeghen, 'dat deze operatie met een dermate snelheid zou worden uitgevoerd, dat men in West-Europa
naar alle waarschijnlijkheid niet eens de tijd zou hebben om er
achter te komen waarom zij onder een Sovjet vernietigingsvuur
kwamen te liggen.' Van Eeghen verhaalde hoe na deze glasheldere uitspraak van Falin een doodse stilte in het gesprek was
gevallen. Hij had daarop Voorhoeve toegevoegd: 'Nu zie je het:
begrijp je nu hoe dringend deze besprekingen en ontmoetingen
zijn?' Voorhoeve had beteuterd gekeken, maar naar zijn schrifturen en uitspraken bij thuiskomst in Nederland te oordelen,
zijn oude V.V.D. aplomb weer ras hervonden.
'Hoe was dit gesprek nu door Neuman in zijn samenvattende
rapport weergegeven?' vervolgde Van Eeghen. 'Neuman — en
waarschijnlijk Voorhoeve-schreef doodgemoedereerd, dat Falin zou hebben gesproken over Pershing's II, die in Nederland
niet zullen worden geplaatst. De auteurs hebben blijkbaar gedacht, Van Eeghen zal het toch niet merken, wanneer we het
gesprek met Falin aldus samenvatten.'
Van Eeghen was diep verstoord over het gebeurde, dat op pagina 28 van Moskouse Verkenning stond. Hij telefoneerde met
Klaas de Vries. 'Weetje, dat ze het beslissende kwartiertje van
onze reis hebben vervalst?' vroeg Van Eeghen. De Vries had de
onjuiste weergave van het gesprek zelf niet opgemerkt, maar
was het met Van Eeghen eens. Daarop belde Van Eeghen met de
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heer Neuman. Deze zei meesmuilend, dat hij een verandering
zou aanbrengen. 'Dat is natuurlijk helemaal niet gebeurd,' aldus
de Amsterdamse koopman. 'Intussen is Neuman degeen die in
de ministerraad met zijn rapport is ontvangen om een toelichting te geven. Ik heb dus op 3 december 1981 brieven geschreven naar Van Agt en naar Van der Stoel om hun aandacht op de
uitspraken van Falin te vestigen. Weetje Willem, hoe Brugsma
reageerde, toen hij dit hoorde, 'die zaak hoort op het A.N.P. net
te komen.' Maar ook dat is natuurlijk niet gebeurd.' Van Eeghen vervolgde: 'Ik ben nu helemaal overtuigd, dat we met boeven hebben te maken. De Vries is nu wel aardig, maar hij laatje
morgen met evenveel gemak vallen. Hij zei me trouwens in verband met het Neuman-incident: 'Het zijn allemaal broodschrijvers.' 'Inbegrepen de Vries zelf,' antwoordde ik. Van Eeghen:
'Ik moet zeggen, dat ik Klaas nog niet op het vervalsen van rapporten heb betrapt.'
Ik kende Van Eeghen langzamerhand voldoende om hem in
vertrouwen te nemen over de pogingen die ik sinds enige tijd in
het werk stelde om een consultancy op gang te brengen ten behoeve van enige Nederlandse bedrijven in de Sovjet-Unie. Ik
had deze mogelijkheid onder andere in Moskou overlegd met
academicus Jermen Gvishiani, vice-voorzitter van het Comité
voor Wetenschap en Techniek van de Sovjet Raad van Ministers
— een belangrijke Sovjet autoriteit, sedert jaren verbonden aan
de Club van Rome — en deze had me niet alleen hulp toegezegd
maar ook aangemoedigd in die richting activiteiten te ontplooien. Van Eeghen was van mening, dat ik in Moskou diende
na te gaan in welke sectoren men bereid was orders te plaatsen.
'Dan worden wij partners, want je moet nu ook eens gaan nadenken over je financiële veiligheid voor je oude dag. Je weet
hoe dankbaar ik je ben voor alles wat je reeds voor mij hebt
gedaan. Laat ik je nu eens helpen een paar miljoen bij elkaar te
brengen.'
26 maart 1982
Wenen, Bristol Hotel
Ontmoeting met professor Jermen Gvishiani. Naast
een aantal onderwerpen van wederzijds belang, zoals bijvoorbeeld de kwestie Philips-Sovjet Unie 1 bespraken we opnieuw
een mogelijke consultancy in Moskou. Hij benadrukte, dat nagenoeg alle westerse bedrijven in de Sovjet Unie met tussenpersonen werken, die ter plaatse uitstekende contacten hebben en
die van Sovjet zijde worden vertrouwd. 'Zo weet ik, dat bij1. Zie hoofdstuk II van deze reportage.
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voorbeeld op dit moment het Zwitserse bedrijf Braun-Bovary
een contactman in Moskou zoekt. Jij zou ideaal voor Philips
kunnen werken en je weet, ik heb dit Gerrit Jeelof1 uitdrukkelijk
gezegd. Wanneer iemand dit verdient ben jij het,' aldus Gvishiani.
6 april 1982
Heemstede, Berkenrode
Diner bij de Van Eeghens. Ik stelde hem voor een eigen
groep te vormen, zoals in de vijftiger jaren Paul Rijkens een
aantal mensen bijeen had gebracht die het oneens waren met de
failliete politiek van Luns jegens Sukarno en Indonesië. Ik had
reeds eerder contact gelegd tussen Van Eeghen en oud E.E.G.
voorzitter Sicco Mansholt en deed hetzelfde tussen Mansholt en
professor Arbatov in Moskou. Mansholt zou de leider moeten
zijn.
Van Eeghen zei het hier volmondig mee eens te zijn. 2
23 april 1982
Amsterdam
Sicco Mansholt lunchte in mijn huis. We bespraken
uitvoerig de Oost-West problematiek. Ik kaartte de gedachten
aan, door Van Eeghen en mij ontwikkeld, waar hij wel oor naar
scheen te hebben. De onaangename complicatie was echter, dat
de heer Mansholt zich had voorgenomen van Europa naar Latijns-Amerika te zeilen. Hij had hier één jaar voor uitgetrokken,
dus er was in de nabije toekomst voor hem geen rol weggelegd. 3
27 april 1982
Heerengracht 462
Wanneer ik in Ernsts werkkamer naar hem zit te luisteren dwalen dikwijls mijn ogen naar de familieportretten van zijn
illustere voorgangers, die dit handelshuis in 1662 opzetten. Hij
had van Senator Sam Nunn bericht ontvangen, dat de Minister
van Buitenlandse Zaken, Generaal Alexander Haig, een plan
voor informele contacten met de Sovjets op Berkenrode had
afgewezen en afgedaan 'als een Sovjet list'. Van Eeghen was nu
bezig met een bevriende advocaat te New-York om andere
Amerikaanse politici te benaderen, zoals de Senatoren Cranston
en Matthias.
1. Lid van de Raad van Bestuur van Philips.
2. Wat ik die dagen nog altijd niet doorzag was, dat de koopman van de Heerengracht uitsluitend en alleen zelfde grote mijnheer in het bemiddelingsspel tussen Moskou en het Westen wilde zijn. In zijn gedachtengang was er
voor Mansholt geen leidende positie weggelegd.
3. Het gesprek met Mansholt verwerkte ik in één pagina interview voor Hervormd Nederland dat 6 juni 1982 zou verschijnen.
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Ik rapporteerde over mijn gesprek met Mansholt en bracht naar
voren, dat wij meer in de oprichting van een Commissie Mansholt dachten, strikt geconcentreerd op Europese participatie,
zonder de Amerikanen, want met Reagan en aanhang zou men
onverkort paranoïde gelazer houden.
7juni1982
Heerengracht 462
Lunchte met Van Eeghen. Senator Sam Nunn zou hebben besloten het negatieve advies van Generaal Haig naast zich
neer te leggen. Er werd druk gesleuteld aan het samenstellen van
een eerste 'Berkenrode Conferentie'.
De Sovjet ambassade had een boodschap overhandigd, waarin
voorzitter Chitikov van de Opperste Sovjet Van Eeghen had
verzocht naar Moskou te willen komen. 'Ik heb op dit moment
nog niets te zeggen en ga dus niet,' aldus de koopman.
Ik rapporteerde hem inzake mijn ervaringen met Philips en GerritJeelof. 'Het wordt tijd,' meende hij, 'datje een waterdichte
'deal' met Jeelof maakt, want anders zeggen ze straks, dat ze het
zelf wel af kunnen in Moskou. Zoals dit bij banken heet moetje
een bepaald bedrag als beschikbaarstelling voor je diensten vragen, bijvoorbeeld 25.000 dollars per jaar plusje kosten. Daarnaast moetje een percentage bedingen als j o u w aandeel bij eventueel te sluiten contracten.'
I juli 1982
Heerengracht 462
Van Eeghen kondigde aan gereed te zijn gekomen met
de samenstelling van een Amerikaanse delegatie, om op 'Berkenrode' te onderhandelen met de Sovjets, bestaande uit de Senatoren Nunn en Hatfield en de voormalige chef-staf Generaal
Jones. Men wil in Washington wèl nog ruggespraak houden
met de nieuwe Secretary of State, George Shultz. Zijn Washingtonse vrienden drongen opnieuw aan op contacten tussen
Van Eeghen en de Amerikaanse ambassadeur Deyss in Den
Haag, maar deze bleef alle ouvertures van de Amsterdamse
koopman tot een ontmoeting afwijzen.
II augustus 1982
Heerengracht 462
Lunch met Van Eeghen. De plannen gingen niet door.
Minister Shultz had, net als zijn voorganger Haig, ernstige bezwaren tegen informele contacten met de Sovjets op 'Berkenrode'.
De koopman vroeg zich af welke rol er door de Amerikaanse
instanties in Den Haag werd gespeeld en wie verder negatieve
invloed op dit Amerikaanse besluit zou kunnen hebben uitgeoe25

fend. Hij noemde in dit verband ook de heer Voorhoeve en
diens nauwe banden met de Amerikaanse ambassade. In hoeverre de inlichtingendiensten zich met de kwestie hadden bemoeid bleef in ons gesprek eveneens een open vraag. (Op dat
tijdstip vertrouwde hij me nog niet toe, dat hij in verband met
zijn Sovjet initiatieven ook door de B.V.D. was benaderd.)
Sicco Mansholt berichtte me per brief, dat hij een schrijven van
professor Arbatov had ontvangen. 'Ik interpreteer dit antwoord
als zéér positief,' schreef hij. 'Hoofdzaak blijft om hier voldoende invloedrijke personen bijeen te krijgen om een soort
Olaf Palme-commissie samen te stellen. Ik betwijfel dat sterk.
Inderdaad: de Partij van de Arbeid heeft geen werkelijke visie op
een nieuw stuk buitenlandse politiek. Ze komt niet verder dan
het steunen van Atlantische Bondgenootschappen, etcetera.
Het is hoogstens kwakkelen in de marges. De vraag blijft wanneer het ijzer heet genoeg zal zijn om te smeden. Dat is niet een
kwestie van hoe een aantal Nederlandse politici denkt, maar een
kwestie van het politieke klimaat voor een andere oplossing te
kiezen, dan die, welke nu door samenwerking van de V.S. en
Europa wordt gezocht: dat wil zeggen door dreiging met raketten de Sovjet-Unie te dwingen tot concessies inzake haar nucleaire machinerie. Wij geloven er niet in, dat dit een succesvolle
weg zal zijn, maar dat is niet zo relevant. Ik zie het zo, dat eerst
zal moeten blijken dat deze weg op niets uitloopt, en dat dit zal
blijken in Genève einde 1983. Zeker niet eerder. Voordien is er
weinig te doen, behalve stelselmatig hameren op het andere
aambeeld, zelfs al verklinkt het geluid in de woestijn...'
Mansholt had blijkbaar ook een kopie van Arbatovs brief naar
Van Eeghen gezonden. Deze zei het stuk linea recta doorgezonden te hebben naar Senator Hatfield. Hij moet mijn afkeurende
blik hebben opgevangen, want hij vroeg: 'Had ik dat niet moeten doen?' 'Natuurlijk niet,' antwoordde ik, 'en zeker niet zonder eerst Mansholt te hebben opgebeld en geraadpleegd.'
20 augustus 1982
'Hotel de l'Europe'
Lunch met Ernst van Eeghen (gastheer) en Gerrit Jeelof, Lid van de Raad van Bestuur van Philips, om mijn activiteiten voor Philips in Moskou te bespreken en er een financiële
basis voor af te spreken.
Van Eeghen draaide een uitgebreid repertoire anecdotes en verhalen af, zodat ik verscheidene malen probeerde het gesprek in
handen van Jeelof te leiden. Dit gelukte soms. Deze had onlangs
de president van Pakistan ontmoet, die had gezegd: 'I am a general, but everyone wants me to leave my post.' Philips heeft
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duizend man in dienst in Pakistan. In Bangla Desh lag het veel
moeilijker, ook al had ambassadeur W. Sinnighe Damsté Philips belangrijke steun gegeven.
Maar Ernst brak weer door en begon over de handel met het
Oostblok te redekavelen. Ik kreeg de indruk, dat de beide heren
het prima konden vinden, want zij spraken in ieder geval in termen van gelijkgestemdheid, ook i.v.m. de mogelijkheden van
een driehoekshandel met de Sovjet-Unie: Philips, Van Eeghen
en Co en de USSR. Van Eeghen benadrukte zich in een gemakkelijke positie te bevinden, omdat in zijn bedrijf geen ondernemingsraad bestond, dus ook geen C A . O. 'Ik heb vijftig man in
dienst en moet de man een omzet van 2 miljoen bereiken wil ik
de zaak drijvende houden.' Hij had zojuist een uitstekende zaak
gesloten met de verkoop van hout uit Joegoslavië naar China.
Slechts éénmaal in het gesprek liet Van Eeghen zich ontvallen:
'Ja, Willem heeft goede contacten in Moskou.'Jeelof haakte er
absoluut niet op in en antwoordde glashard: 'Ernst, ik zal binnenkort contact met je opnemen en onze man voor barter-trade
naar je toespelen.' En tegen mij: 'Dan zullen de heer Van Eeghen
en ik nagaan hoe wejou bij die handel zouden kunnen inschakelen.'Jeelof moest naar een fund-raising vergadering op 'Nijenrode' en excuseerde zich en vertrok. Ik liep met Ernst naar diens
kantoor op de Heerengracht. 'Ik heb het gevoel,' zei hij, 'datje
in dit gesprekje positie bij Jeelof hebt versterkt.' Ik zei onomwonden, dat ik me door hen beiden opgelicht voelde, dat de
bijeenkomst was belegd om te bespreken hoe Philips mij voor
reeds bewezen diensten en toekomstige activiteiten zou kunnen
honoreren, en in plaats daarvan hadden beide heren van de gelegenheid gebruik gemaakt zelf in zaken te gaan, of althans de
mogelijkheid daartoe nader te onderzoeken. Ik begreep dat ik
een kans had gemist. Ik had met de vuist op tafel moeten slaan en
moeten eisen dat er, zoals afgesproken, over mijn zaak werd
overlegd. Ik geef toe, daar bezit ik niet de natuur voor. Tegen
diepe onbeschaafdheid en onoprechtheid vecht ik liever niet.
23 september 1982
Moskou
Ontmoeting met E. Siline, vice voorzitter van het C o mité voor Europese veiligheid en samenwerking. Deze organisatie is zonder twijfel het voornaamste propaganda-apparaat
van het Moskouse regeringsstelsel. Siline kondigde aan, dat er
in Wenen een Oost-West Conferentie zou worden georganiseerd.
Van Nederlandse zijde zou er aan worden deelgenomen door
het Comité van vriendschap en samenwerking met de
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Sovjet-Unie, voorgezeten door de bejaarde advocaat Kappeijne
van de Copello, mij sedert vele jaren bekend. De leiding van de
Conferentie lag bij de Belgische kanunnik Raymond Goor.
Academicus Jermen Gvishiani had het Sovjet Comité geadviseerd mij te verzoeken de publiciteit van de Conferentie te willen leiden. Ik zegde toe dit verzoek in overweging te nemen.
Men wilde Ernst van Eeghen vragen als 'bankier' van de Conferentie te fungeren en de fondsen te beheren. Ik raadde dit Siline
af, evenals ik later koopman Van Eeghen zelf adviseerde zich ver
van een dergelijke organisatie te houden, opdat hij zijn onafhankelijke positie zou bewaren.
24 september 1982
Moskou, U.S.A. Instituut
Wat me verwonderde was, dat professor Arbatov er
niet van op de hoogte scheen, dat het Comité van Siline zich
inmiddels was gaan bezig houden met een mogelijke 'Berkenrode Conferentie' georganiseerd door Van Eeghen. Hij zei:
'Sam Nunn en die mensen zijn top experts. Indien wij een afvaardiging naar Heemstede zouden zenden, zal de ontmoeting
tot in de perfectie moeten worden voorbereid.' Hij vervolgde:
'We hebben natuurlijk voortdurend contacten, zoals Van Eeghen zich die voorstelt. O p dit moment is in Moskou Admiraal
Noel Gaylord uit de V.S.'
We bespraken ook het Mansholt Plan en Arbatov meende, dat
die club zich vooral zou moeten concentreren op een verdere
uitbouw van de besluiten van Helsinki in 1975.
14 oktober 1982
Heerengracht 462
Ernst van Eeghen vroeg mij een briefte lezen, die hij op
het punt stond Senator Sam Nunn toe te zenden. Ik was geshockeerd. Zonder enig voorbehoud verkondigde hij bijvoorbeeld,
dat de Sovjet Minister van Buitenlandse Zaken, Andrei Gromyko, zijn initiatief dwarsboomde. Ook zou de heer Siline hem
hebben gewaarschuwd, dat hij de nieuwe Sovjetambassadeur in
Den Haag, Victor Beletzki als 'de vijand' diende te beschouwen.
Ik vroeg over deze laatste zin een verklaring. 'Dat heeft Siline
mij onder vier ogen toevertrouwd,' aldus Van Eeghen. 'Maar
vind je dan, datje een dergelijke mededeling in een brief naar
Washington zou moeten herhalen?' vroeg ik. Van Eeghen vond
dergelijke vragen lastig en irrelevant. Hij was immers solist in
optima forma en was als koopman van het familiebedrijf niet
1. De plannen van Mansholt zouden na diens terugkeer van de zeiltocht naar
Latijns-Amerika niet worden gerealiseerd.
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gewend zich iets aan meningen van anderen gelegen te laten liggen. 'Het was absoluut noodzakelijk, dat ik de woorden van
Siline in Washington liet uitlekken,' aldus Van Eeghen, 'want
het is de enige manier om de Amerikanen uiteindelijk te laten
happen. Bovendien weet ik, dat mijn brieven ook bij Shultz
terecht komen.'
20 oktober 1982
Ernst van Eeghen heeft een afspraak gemaakt met Gerrit Jeelof om in Eindhoven te komen lunchen op 9 november
a.s. Er zal worden gesproken over mogelijke barter-trade op het
oostblok. Ik antwoordde, dat ik het vreemd vond, dat hij naar
Jeelof ging, terwijl mijn zaken met Philips nog altijd niet waren
geregeld. 'Je moet Jeelof opbellen man,' adviseerde Van Eeghen, 'want er zijn maar heel weinig eerlijke zakenmensen. Je zal
zelf voor je geld moeten vechten. Bel hem desnoods thuis op.'
11 november 1982
Ernst van Eeghen en een zijner medewerkers lunchten
vandaag bij Philips te Eindhoven. Dat was dus het vervolg-verhaal van de lunch in Hotel de l'Europe. Ernst hield zijn woord.
Na afloop had hij Gerrit Jeelof terzijde genomen. 'Hij vroeg mij
eerst,' aldus Van Eeghen, 'ofjij en ik vrienden zouden blijven.
Nou reken maar, heb ik hem gezegd. Vervolgens heb ik hem
gezegd, dat jij er recht op had te weten waar je aan toe was met
Philips. Hij vroeg me in welke grootte van bedragenjij dacht. Ik
heb hem toen geantwoord, datje perjaar en voor den duur van
twee jaren op 25.000 gulden onkostenvergoeding rekende plus
25.000 gulden honorarium, dus een totaal van één ton. Ik heb
hem maar niet gezegd, dat ik dit eigenlijk een jodenfooi vond
voor wat jij de laatste maanden voor Philips hebt gedaan. Hij
antwoordde: 'Okay, I got the message.' Willem, naar mijn mening komt j o u w zaak met Philips in orde.'
Verder kondigde hij aan, dat Senator Sam Nunn zich opnieuw
uit het 'Berkenrode'-initiatief had teruggetrokken.
1 december 1982
Heerengracht 462
Ernst van Eeghen telefoneerde of ik op zijn kantoor
kon komen. Van Eeghen & Co had besloten opnieuw een poging te ondernemen zaken in de Sovjet-Unie te gaan doen. Een
aantal jaren geleden had men in Moskou een belangrijke transactie in chemicaliën rondgebreid, maar de Sovjets hadden de
'deal' op het laatste moment afgezegd. Nu wilde hij mij aan zijn
staf voorstellen.
2 december 1982
Heerengracht 462
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O m 10:15 begon de bespreking van Ernst van Eeghen
met de heren Maarten J. van Ancum Plas, manager chemical
division van Van Eeghen International B. V., Ronald Develing,
directeur van Central Buyers B. V. en mijzelf. Enige jaren geleden wilde men chemicaliën uit de Sovjet-Unie betrekken tegen
de levering van 'chips', maar de economische recherche had
voor deze vorm van zaken doen een stokje gestoken. Men was
zich bewust, dat thans volkomen legale contracten zouden kunnen worden gesloten via de D.D.R. en Bulgarije, maar Ernst
zei, dat hij ook tegen die vorm van zaken doen met het Oostblok
was. 'We moeten met kleine partijen chemicaliën beginnen, opdat we er eerst de slag van krijgen van zaken in Rusland te doen.'
Ik zou mij moeten verplichten exclusief voor Van Eeghen als
consultant in de Sovjet Unie op te treden. 'Wanneer we om te
beginnen een contract van 300.000 gulden en een contract van
tien miljoen kunnen sluiten in Moskou,' aldus Ernst, 'dan zou ik
het eerste nemen. We moeten eerst leren zaken te doen in dat
land.' Tegen mij: 'We streven naar contracten in de tonnen,
maar dan iedere maand. Hebben we een omzet van 2 miljoen,
dan betekent dat voor jou in ieder geval een overmaking van
200.000 gulden, want ik ben bereidje tien per cent te geven.' We
zouden een 'letter of intent' tekenen en de condities vastleggen.
Nadat de andere heren zich hadden teruggetrokken, moest ik
eerst weer allerlei brieven lezen, zoals aan Senator Hatfield en de
brief van 30 november 1982 aan premier R. Lubbers. Van Eeghen is ervan overtuigd, dat de premier de militaire zaken, die
aan de Oost-West betrekkingen ten grondslag liggen, niet begrijpt. Hij schreef Lubbers onder meer om diens aandacht te
vestigen op de reactie van Minister Caspar Weinberger in Brussel op de uitspraak van Georgii Arbatov, dat MX raketten 'frist
strike weapons' waren.
5 december 1982
Sinterklaasavond op 'Berkenrode.' We waren met zijn
vieren, omdat de 90-jarige oom Louis van Eeghen bij Ernst en
Erika logeerde. Na het diner werd er abrupt aangebeld en een
lading cadeautjes was op de stoep gedeponeerd. Er waren veel
geschenken, ook voor mij, alle voorzien van door Erika geschreven gedichten. Het werd een avond, zoals ik me die uit
mijn jeugd herinnerde op onze buitenplaats 'De Horst'.
Ernst gaf me en passant nog een reprimande. Beide heren, Van
Ancum Plas en Develing waren na mijn bezoek aan de Heerengracht bij hem komen klagen, dat ik ter vergadering in Calvin
Klein-jeans en een tweed-jasje was verschenen. 'Do in Rome as
the Romans do,' adviseerde Van Eeghen. 'Nu je in zaken gaat
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zuljeje anders moeten kleden.' Toen zij mij beiden als altijd met
de auto naar het station reden voegde Ernst me nog toe: 'Je bent
nu op dejuiste weg: wanneer je het verstandig aanpakt kanje via
ons contract een stevige boterham verdienen.'
6 december 1982
Vandaag ontving ik van de heer Develing de toegezegde
'letter of intent'. Ik tekende en zond de doorslag terug.
Later ontmoette ik op de Heerengracht de partner van de heer
VanEeghen, deheerC.A. deBruijn, eens diens militaire oppas in
het leger in Indonesië en nu een man met blijkbaar veel gewicht in
het Van Eeghenconcern. Ernst kondigde aan, dat er 1 per cent
commissie in zat wanneer ik een partij knoflook kon verkopen
van anderhalf miljoen. Toen ik vroeg, of ik dr Jermen Gvishiani
een telex zou kunnen versturen, antwoordde hij: 'We hebben hier
vijf telexen op dit kantoor, maar doe het liever ergens anders,
want ik vertel niet mijn hele staf, datje nu onze consultant bent.'
De Bruijn benadrukte nog op de valreep, dat Ernst 'de grootste
produkten-handelaar in Europa was,' wat me zéér 'fraglich'
toescheen.
8 december 1982
Heerengracht 462
Lunch met Van Eeghen. Hij scheen bezorgd dat Moskou nog altijd niet had gereageerd op zijn Aide-Memoire van 19
november 1982. Hij had deze onlangs in Brussel aan E. Siline
overhandigd. De inhoud:
'I herewith declare that my Committee is prepared to enter into
direct contact with Senators M. Hatfield and S. Nunn regarding
an informal two days' meeting between them and a United States
general on the one side and a comparative Soviet delegation on
the other side in The Netherlands or any other place in Europe at a
time mutually agreed upon. I would appreciate receiving a similar Aide-Memoire from above mentioned Senators at their earliest convenience, after which direct correspondence could start.'
Signed E. Siline
Vice President
Soviet Committee for European
Security and Cooperation
Van Eeghen: 'Wanneer ik dit stuk niet per ommegaande en
getekend uit Moskou ontvang, dan ben ik in Washington uitgespeeld. Siline waarschuwde, dat hij ditmaal niet om Andrei
Gromyko heen kon enje weet hoe deze mijnheer tegenover ons
initiatief staat.'
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Er volgde weer een serie anecdotes, waarvan me er één in het
bijzonder opviel. Ernst van Eeghen was eens op paleis Soestdijk
in gesprek met koningin Juliana en prins Bernhard, waarbij hij
meemaakte, dat Z.K.H, de vorstin feitelijk de kamer uit stuurde
met te zeggen: 'Je moet nu maar eens weggaan.' Ik vond deze
uitspraak een nogal levendige illustratie van het beeld, zoals ik me
dit zelf via andere bronnen in het verleden over de werkelijke
verhoudingen op Soestdijk had gevormd.
Intussen ontving ik van Ernst van Eeghen een lange lijst van
chemicaliën, die Van Eeghen & Co in de Sovjet-Unie wilde
verhandelen. Ook ontving ik kopieën van telegrammen betreffende eerdere onderhandelingen, plus een lijst van Sovjet functionarissen waarmee contacten waren geweest.
30 december 1982
Brussel, Gare du Nord
Ontmoeting met de Belgische kanunnik Raymond
Goor. Een vriendelijke oude baas, wat nerveus, maar een man die
precies weet wat hij wil. Hij legde me omstandig uit, dat er in
februari a.s. een Vienna Conference zou worden gehouden over
'Proposals to avert the dangers of war from Europe.' Ernst van
Eeghen stond reeds als thesaurier-generaal van de conferentie op
de lijst. Hij vroeg mij of ik bereid was als consultant voor public
relations en pers op te treden. Omdat ik wist dat dr Jermen
Gvishiani mij had voorgesteld, leek me dit, ook in Philips verband, raadzaam om te overwegen.
11 januari 1983
Heerengracht 462
Lunch met Van Eeghen. E. Siline had uit Moskou getelefoneerd, dat er nog altijd problemen waren met het Ministerie
van Buitenlandse Zaken over het tekenen van de Aide Memoire.
Ik vroeg advies welk honorarium ik diende te vragen voor de
public relations job bij de komende Weense Conferentie. Hij
vond een bedrag van 5.000 dollars eerder te laag dan te hoog.
Uiteindelijk vroeg ik 2.500 dollars, wat, naar ik later begreep, de
Sovjet zijde absurd hoog had gevonden. Dit illustreert slechts
hoe weinig Sovjetfunctionarissen van verhoudingen in het westen weten of begrijpen. Ze willen proberen mee te doen, lijken
bereid westerse expertise aan te trekken, en hopen daarbij voor
een kwartje op de eerste rij te kunnen zitten.
Wat Philips betrof verzekerde Van Eeghen me andermaal: 'Ik ben
er absoluut van overtuigd, dat Jeelof je uiteindelijk die 50.000
1. Zie ook Memoires: 1925-1953 en Memoires: 1953-1957, Willem Oltmans,
Torenboeken, Baarn, 1985/1986.
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gulden per jaar zal uitbetalen. Maar wacht en heb geduld tot de
accreditatie voor hun kantoor in Moskou afkomt.'
15 januari 1983
Ernst belde om te spreken over zijn correspondentie
met premier R. Lubbers, die zich voort schijnt te zetten. 'Ik
probeer hem uit te leggen wat voor waanzin het is om firststrike weapons bovengronds in Nederland te laten plaatsen,
vooral wanneer de Amerikanen zelfs de MX ondergronds in
gewapend beton afwijzen.' Van Eeghen kon wel eens groot gelijk hebben.
22 januari 1983
Heemstede, Berkenrode
Na het diner en het vertrek van Pieter van Panhuys ontspon zich rond de knappende haard een verhitte discussie met
Ernst over 'de oprechtheid' van Chitikov, Falin en Siline wat
betreft 'de mogelijkheden voor een derde wereldoorlog'. Ernst:
'Man, Falin heeft ons zelf gezegd, dat de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van oorlogvoeren in de
ruimte (het heelal) de mensheid veel sneller bij een nieuw conflict zou doen belanden, dan algemeen werd beseft.'
Soms dommelde Ernst in en kon ik heerlijk met Erika spreken
over allerlei andere zaken, ook mijn persoonlijk leven betreffende. Ik raakte bijzonder op haar gesteld. Nadat ik had gezegd
liever naar Amsterdam terug te keren voor de nacht, merkte
Ernst op: 'Het verwende jongetje, dat in zijn eigen bed wil slapen.'
30januari 1983
Ernst van Eeghen is in Washington D.C. om te proberen zijn Amerikaanse partners tot geduld te bewegen. Hij zou
vandaag met de Senatoren Hatfield en Nunn in de 'Cosmos
Club' lunchen.
5 februari 1983
Wenen, 'Schönbrunn'
Lunchte met de heer Mr. N.J.C.M. Kappeyne van de
Copello, die ik reeds vele jaren ken en altijd een uitzonderlijke
man heb gevonden. Hij zit vol met zinnen als: 'Toen ik in London Winston Churchill de Grotius prijs overhandigde... Toen
Juliana tegen mijn vrouw zei... Toen ik vanwege het Concertgebouw in een concentratiekamp belandde... Toen ik Bertrand
Russell van het vliegveld haalde...' enzovoorts.
Dr. Jermen Gvishiani verzekerde me: 'Ja, ik weet, dat de Philipszaak veel en veel te lang duurt. Ik heb de nodige reprimandes
uitgedeeld. Maar die accreditering zit in een 'overall package' en
de uiteindelijke goedkeuring zal nu wel spoedig komen.'
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Ik had de Nederlandse delegatie naar de Conferentie weten te
versterken met de aanwezigheid van het P.P.R.-kamerlid H.
Waltmans en met professor dr Hylke Tromp, de opvolger van
professor Bert Röling van het Polemologisch Instituut in Groningen. Door de aanwezigheid van zowel Ernst van Eeghen als
generaal M.H. von Meyenfeldt kon van een representatieve
Nederlandse vertegenwoordiging worden gesproken.
Ook mijn oude vriend dr Aurelio Peccei, voorzitter van de Club
van Rome arriveerde, naar hij me zei, 'voornamelijk omJermen
Gvishiani een plezier te doen'. Voor mij was het een genoegen
ook Sean McBride terug te zien, winnaar van de Nobelprijs èn
de Lenin prijs. Alexei Chitikov voerde de Sovjet delegatie aan,
waar ook Radomir Bogdanov, onderdirecteur van het U.S.A.
Instituut van Georgii Arbatov, deel van uit maakte.
De Conferentie duurde twee dagen en werd op 7 en 8 februari
1983 in het Hofburg-paleis gehouden.
7 februari 1983
Wenen, 'Schönbrunn'
Ernst van Eeghen arriveerde laat en rechtstreeks uit
Washington. Hij ging vrijwel onmiddellijk in conclaaf met de
heren Chitikov en Siline. Ook Bogdanov werd in de pourparlers betrokken.
Later gingen we samen de stad in. 'Weetje,' zei hij, 'dat zowel
Klaas de Vries als het kamerlid Frinking pas nu hun vliegtickets
van onze reis in 1981 naar Moskou aan mij hebben terugbetaald,
na veel theatraal getraineer en gemarchandeer?' Klaas de Vries
was de correspondentie met Van Eeghen over het vliegbiljet
begonnen met de opmerking: 'wanneer ik de prijs van het vliegbiljet had geweten, zou ik niet zijn gegaan'. 'Ik heb hem geantwoord,' aldus Van Eeghen, 'maar de prijs van een paar duizend
gulden stond er toch op?' Hij voegde me en passant toe: 'Jouw
bestemming in het leven, Willem, moet nog komen, wanneer je
eenmaal Christus als de verlosser hebt aanvaard.'
8 februari 1983
Wenen, 'Schönbrunn'
Urenlang diner samen met van Ernst van Eeghen en
Radomir Bogdanov. Hier werd de basis gelegd voor de deelname van de heer Bogdanov aan latere Berkenrode Conferenties. 1
18 februari 1983
1. De details en gegevens over deze Vienna Conferentie en de inhoud van gevoerde gesprekken, vooral ook met Sovjet partners, bewaar ik voor de Memoires, die ik aan het schrijven ben.
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Ernst van Eeghen telefoneerde of ik naar zijn kantoor
wilde komen om 'mijn vertegenwoordiger uit Genève, André
Schneider te ontmoeten.' 'Wat heb ik er aan,' antwoordde ik,
'dan gaan jullie toch maar naderhand met mijn contacten aan de
haal, net zoals je met Jeelof hebt gedaan.' 'We hebben nog helemaal geen zaken met Philips gedaan,' zei hij, 'en bovendien zijn
barter-trade aangelegenheden veel te ingewikkeld voor jou.
Maar wat wil je dan?' 'Ik wil nu eindelijk eens waterdichte en
keiharde afspraken maken, want tenslotte breng ik contacten
van onschatbare waarde binnen.' Ik ben niet gegaan.
20 februari 1983
'Beste Ernst,
We kennen elkaar nu een paar jaar en de vriendschap is begonnen met mijn inspanning voor de door jou gewenste contacten
in Moskou, eigenlijk in het belang van iedereen: ontspanning.
Door deze contacten aan de top in Moskou veranderde ook je
positie in Washington en kon jeje laten voorstaan op openingen
naar het Kremlin. Dit gebeurde allemaal uit vriendschap en con
amore. Dat was 1980-1981. Nu zijn we in 1983.'
Ik herinnerde hem er verder aan, hoe hij had aangeboden 'uit
grote, grote dankbaarheid voor alle contacten die je voor me
hebt gelegd' mij te zullen adviseren en assisteren bij het opvijzelen van mijn bankrekening, waarover ik hem alle details schriftelijk had verstrekt. 'Toen kwam je genereuze aanbod om voor
Van Eeghen & Co in Moskou te gaan werken. Maar sindsdien
zijn er alweer drie maanden verstreken...'
24 februari 1983
Hylke Tromp belde. Hij is bezig een gezelschap bijeen
te brengen om naar Moskou te gaan. Het lijkt wel of iedereen,
die ik met de heren in Moskou in contact breng, geïnfecteerd
raakt om met lust en ijver gesprekken tot stand te brengen.
T r o m p had reeds met het C D . A. en met Den Uyl en Ed Nijpels
gesproken in Den Haag.
28 februari 1983
Heerengracht 462
Precies als ik verwachtte. Van Eeghen nodigde me
slechts uit om over zijn eigen problemen in Moskou en Washington te spreken. Hij scheen in zak en as, dat niemand reageerde en zijn 'chateau en Espagne' van wereldvrede bemiddeling dreigde ineen te storten. Hij smeekte me bijkans om in hemelsnaam opnieuw professor Arbatov te bellen, want ik begreep, dat hij het zelf langzamerhand niet meer durfde.
Wat later in het gesprek stelde hij voor, dat ik direct naar Moskou zou vertrekken om een begin te maken met het onderzoe35

ken van de markt voor Van Eeghen & Co en aanverwante bedrijven. 'Dan kun je tevens professor Arbatov gaan spreken en
bij Siline uitvinden hoe de vlag er bij hangt.' Ik begreep, dat het
hem nauwelijks te doen was om de zakelijke belangen, maar om
zijn eigen vermaledijde spelletje in Washington.
Van Eeghen hevelde me over naar de heren De Bruijn en Van
Ancum Plas, die er niets voor voelden drieduizend gulden te
betalen voor mijn reis naar Moskou. De Bruijn raakte zelfs geheel buiten zichzelve van woede en kafferde me op een hoogst
ongebruikelijke wijze uit, als nieuwe consultant van zijn bedrijf.
Dit deed mij eraan denken, dat hij tenslotte eens in het leger in
Indië de schoenen van de heer Van Eeghen had gepoetst. Wat
me ook duidelijk werd was, dat Van Eeghen De Bruijn en Van
Ancum Plas absoluut niet had toevertrouwd, dat hij in feite
wilde dat ik plotseling naar Moskou reisde (op kosten van Central Buyers B. V.) om zijn combine met de Senatoren Hatfield en
Nunn van de grond te krijgen. Het leek me daarom beter hierover tegenover de medewerkers maar te zwijgen.
2 maart 1983
Moskou, U.S.A. Instituut
Academicus Georgii Arbatov was van mening dat in
dit stadium Van Eeghens plannen via de ambassades in Washington D.C. en Den Haag officieel dienden te worden aangekaart. 'Er zal in ieder geval nooit kunnen worden gesproken op
'Berkenrode' wanneer de ministers Shultz en Gromyko niet van
te voren zijn ingelicht,' aldus professor Arbatov. 'Jullie zijde
heeft via Senatoren George Shultz geïnformeerd, zodat het aan
onze kant nodig werd om Andrei Gromyko er bij te betrekken.
Ik kan je echter verzekeren, dat onze achterdocht jegens de huidige élite in Washington diep is en weloverwogen. Reagan en
zijn groep zijn tot alles in staat. We moeten van onze zijde uiterste voorzichtigheid betrachten, vooral met dergelijke privé-ontmoetingen. Er mogen geen bedrieglijke illusies worden
geschapen, vooral wanneer die de betrekkingen tussen staten
betreft en dan nog wel super-powers.'
5 maart 1983
Amsterdam
Voor het eerst bezocht Ernst van Eeghen mijn huis in
Amsterdam. We aten een broodje. Hij mopperde dat de pindakaas bijna op was. Hij scheen opgelucht, dat professor Arbatov
positief tegenover zijn initiatieven stond.
Hij informeerde zelfs niet naar mjn bemoeiingen in Moskou ten
behoeve van zijn eigen bedrijf. Ik begon me af te vragen of het
mogelijk was, dat hij de hele operatie van mijn zogenaamde
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consultancy voor Van Eeghen & Co in Moskou had verzonnen
om mijn reizen, die zijn politieke initiatieven in de Sovjet-Unie
moesten helpen bevorderen, zodoende via zijn company te kunnen afschrijven. Van Sovjet-zijde werd mij trouwens in Moskou
bij herhaling gevraagd: 'Is Van Eeghen wel een eerlijke zakenman?' Dit verwonderde mij, omdat hieruit bleek dat men van de
zijde van het Ministerie van Buitenlandse Handel in Moskou
blijkbaar andere maatstaven hanteerde ten aanzien van contacten
met de heer Van Eeghen, dan de propaganda-Industrie onder
leiding van E. Siline en diens medewerkers.
9 maart 1983
Heemstede, Berkenrode
Wat een gezellig diner had moeten zijn, werd een scheldpartij .Ernst van Eeghen kwam laat thuis en trok meteen van leer.
Intern was er op zijn kantoor keet ontstaan over de drieduizend
gulden voor mijn Moskoureis, die het reisbureau 'Vernu' had
voorgeschoten en welk bedrag met opvallende vertraging uiteindelijk door 'Central Buyers' was voldaan. Bij alle verwijten,
die ik naar mijn hoofd kreeg geslingerd - en waarbij Erika een
ernstig en bezorgd gezicht zette - kreeg ik ook te horen: 'En ik ben
nog wel voorjou naarjeelof gegaan!' Ik antwoordde: 'Dat is niet
waar: je wilde voorje eigen zaken naar hem toe.' 'Ach, Willem, je
bent verward,' was immer het uiteindelijk weerwoord wanneer
hij zich in het nauw gedreven voelde.
14 maart 1983
Van Eeghen belde. Geen nieuws van Georgii Arbatov.
Sam Nunn heeft me ook al gewaarschuwd: 'De Sovjets kletsen
een hoop en beloven gouden bergen, maar ze komen hun afspraken niet na.'
N o g geen uur later belde Van Eeghen opnieuw. 'Ik ontving
zojuist een telegram van Arbatov.' In mijn hart dacht ik, de man
verdient het niet.
25 maart 1983
Volgens Van Eeghen was generaal Jones, voormalig
voorzitter van dejoint Chiefs of Staff, bezig met een nieuw plan,
dat einde april gereed zou zijn. Men had hem midden in de nacht
hierover uit Washington opgebeld. Hij vroeg wat te doen met
Georgii Arbatov. Ik zei: 'Doe niets: overlaad hem niet met telegrammen: wees zuinig op dat contact: wacht tot het april is.' Ik
betwijfelde of hij mijn advies zou opvolgen.
28 maart 1983
Heerengracht 462
Ernst van Eeghen deelde me aarzelend mede, dat hij
bezoek had gehad van heren van de Binnenlandse Veiligheids
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Dienst. Hij werd van die zijde gewaarschuwd vooral niet te intiem met mij te zijn en voor mij op te passen. Ernst had hen
gevraagd of ze soms dachten, dat ik een Sovjetspion was. Nee,
dat helemaal niet, maar desondanks diende hij voor mij op zijn
quivive te zijn.
Ik werd woedend, maar liet er niets van merken. Hij ging er
trouwens verder niet op in, vroeg alléén of ik wilde beloven dit
B.V.D.-incident niet in mijn dagboek te noteren. Hij begon
weer over zijn problemen met Arbatov en was bang, dat deze
wanneer hij in Washington was direct, en zonder hem, met Sam
Nunn of generaal Jones zou gaan spreken.
29 maart 1983
Keizersgracht 384
Ik raadpleegde Mr. H.M. Voetelink, mijn raadsman,
wat ik aan dergelijke interventies van de B.V.D. zou kunnen
doen. 'Helemaal niets,' antwoordde hij. 'Je moet leren met de
praktijken van de B.V.D. te leven. Ik word immers herhaaldelijk als deken van de advocaten bedreigd. Ik heb dan ook een
geheim telefoonnummer.. De B.V.D. ontkent straks dat zij iets
dergelijks tegen Van Eeghen zou hebben gezegd.' Hij voegde er
aan toe: 'Wanneer de B.V.D. mij ooit overjou benadert, zalikje
dit ogenblikkelijk laten weten.'
5 april 1983
Genève, 'Hotel Richemond'
Ernst van Eeghen had doorgegeven, dat ik —tijdens een
verblijf bij mijn broer en zus in Zwitserland - op eigen kosten
naar Genève zou komen om kennis te maken met zijn zakelijke
relatie aldaar, André Schneider. Bovendien zou ik dan aan beide
heren, die zakelijke belangen in Algerije hadden, de voormalig
president-directeur van de Algerijnse Gas Industrie, oud-ambassadeur Abdelkadir Chanderli, een vriend van mij sedert 1958
in N e w York, voorstellen. Zo gezegd, zo gedaan. We lunchten
vandaag enkele uren in dit hotel.
7 april 1983
Sprak met de heer Mazlow van de Sovjet Handels Missie hier, die me de vraag stelde: 'Waarom zouden we met tussenpersonen werken wanneer we rechtstreeks zaken kunnen doen
in Nederland? Van Eeghen & Co zijn agenten. Ik wil u niet ontmoedigen, maar u zult het niet eenvoudig hebben om voor dat
bedrijf zaken in Moskou te gaan doen. Ze weten dit, mijns inziens, bij Van Eeghen heel precies. Ik begrijp eigenlijk niet
waarom zij tegen beter weten in u voor hun karretje proberen te
spannen.'
Schiphol, 15 april 1983
38

Samen met Ernst van Eeghen vloog ik naar Parijs voor
een ontmoeting met Georgii Arbatov op de Sovjet-ambassade
in de Rue de Grenelle. Het gesprek zou pas om 22:15 kunnen
plaatshebben. We werden bij aankomst aldaar door de ambassadeur in Frankrijk, Yuri Vorontsov ontvangen. Ook mevrouw
Vorontsov was aanwezig, evenals een assistent van de ambassadeur. Zij begeleidden ons naar een op de eerste étage van de
ambassadeurswoning gelegen salon, waar professor Arbatov
op ons wachtte. Hij was in een prima stemming.
Hij begon met te zeggen, dat hij twee dagen geleden de Amerikaanse uitgave van ons boek, The Soviet Point of View met een
voorwoord van Senator J. William Fulbright aan Yuri Andropov had gebracht.
Daarna startte Van Eeghen een lange tirade. Ik zat op hete kolen,
want Arbatov kennende wist ik dat hij het slap geklets vond.
Toen van Eeghen tenslotte ook nog begon over zeven naar de
Amerikaanse ambassade in Moskou gevluchte Quakers, heb ik
ingegrepen.
Professor Arbatov maakte Ernst duidelijk, dat 'indien Senator
Sam Nunn oprecht was, hij zich niet achter George Shultz zou
verschuilen. Maar goed, ik heb mijn eigen medewerker in
Washington, de heer Berezhkov. Ik zal hem vragen over uw
voorstellen met Nunn te gaan spreken. Trouwens, het is waarschijnlijk, dat ik generaal Jones op de komende Dartmouth
Conferentie zal ontmoeten.' Ik zag Van Eeghen verbleken; hij
had steeds al gevreesd buiten spel te worden gezet. Arbatov bewoog zich precies in die richting. Maar alsof hij Ernsts zorgen
aanvoelde vervolgde hij: 'Ik heb reeds vijfmaal per telefoon met
ambassadeur Beletski over deze en andere zaken gesproken. Ik
denk, dat ik in juni in Nederland zal zijn, dus dan kunnen we
onze gesprekken voort zetten.'
Van Eeghen was buiten zichzelf van blijdschap toen we tegen
middernacht het ambassadegebouw verlieten. Hij liep sneller,
hij was totaal opgewonden. Hij wilde onmiddellijk naar een telefoon. Ook zou hij binnen de kortste keren naar Washington
vertrekken. Arbatov had zelfs een dronk op Van Eeghen (en
mij) uitgebracht en onder meer gezegd: 'You are a nice guy.
You can be sure, that your information and proposals have reached the highest of levels in our Government.'
'Willem, dit is de eerste werkelijke doorbraak sinds ik bezig ben.
Ik moet onmiddellijk de secretaresse van Sam Nunn bellen. We
hebben samen een historische reis gemaakt. Ik ben je zéér, zéér
dankbaar. Ik zal je nooit in de steek laten, dat weetje.' Ik antwoordde, misschien wel te onvriendelijk: 'Zegje nu straks ook,
39

als met Philips, datje het best allemaal zelf had kunnen regelen?'
'Je weet, dat wanneer Jeelofje nu niet eindelijk betaalt, ik voor je
zal interveniëren bij Philips, want dat zou een schoftenstreek
zijn. 1 'En hoe staat het met onze eigen chemicaliënzaken in
Moskou?' vroeg ik vervolgens. 'Willem, ik zeg je op mijn
woord van eer, ik wist niet dat er indertijd in Moskou een principebesluit was genomen, dat ze met ons geen zaken wilden
doen.' 'Maar de heer Mazlow van de handelsmissie heeft je dit
anders persoonlijk gezegd en beargumenteerd.' 'Mazlow
kletst,' was zijn desperate uitweg. 'Zie eerst maar eens Willem,
waar je met mijn hulp over één jaar zakelijk en financieel zult
zijn.' 'Ik geloof er niets van,' zei ik. 'Ik heb nog nooit iemand
gezien,' aldus Van Eeghen,' die zo zijn eigen glazen ingooit als
jij. Aan de ene kant ben je geniaal, maar aan de andere kant kan je
dingen zeggen, waardoor je blijvende vijanden maakt.' 'Ja, omdatje in het leven mensen tegenkomt, die zo verward zijn, datje
ze van tijd tot tijd een spiegel voor moet houden en dan lopen ze
weg, of ze worden zo gemeen als een roofdier dat kan zijn.'
21 mei 1983
Heemstede, 'Berkenrode'
Na een reis naar Madrid, Caracas, New York en Londen dineerde ik vanavond voor het eerst weer bij de Van Eeghens. Na geijkte discussies over de conferentie met de Sovjets,
het regime Bouterse, en 'het wordt nu tijd dat Philips je betaalt,
je hebt er absoluut rechtop,' nodigden zij mij vooral van de zijde
van Erika, spontaan uit 27 mei mee naar een religieuze conferentie op 'Windsor Castle' te gaan. Ik aarzelde eerst, maar nam tenslotte de invitatie aan.
mei 1983
Ernst gaf me op zijn kantoor mijn airline ticket. Zijn
secretaresse bracht Engelse ponden binnen: 'Moet je ook nog
ponden hebben, ha, ha, ha!'
Hij begon weer over Philips. 'Je moet nu toeslaan, anders zeggen ze later, het is al zolang geleden.' 'Ik doe niet anders,' antwoordde ik. 'Ja, maar ofje nu je geld krijgt interesseert me.' Hij
wilde een diner geven wanneer Arbatov volgende maand in N e derland was. Hij vroeg me, wie hij er voor zou vragen. 'Houd
het intiem. Vraag Beletski en bijvoorbeeld Willem Brugsma en
zijn vrouw.' Hij vroeg me Arbatov te benaderen ('ik zal je telefoongesprekken met Moskou betalen') en vantevoren te regelen, dat hij op 'Berkenrode' zou komen.
1. Ook dit heeft Van Eeghen toen er niet werd betaald door Philips natuurlijk
nooit gedaan. Hij werd plotseling oost-indisch doof voor mijn probleem.
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27 mei 1983
'Cumberland Lodge,' Great Windsor Park
Na een lunch in Londen met Lady Armherst arriveerden we hier in de late middag. We zullen er tot de 30ste blijven.
1 juni 1983
O p aandrang van Ernst van Eeghen heb ik een memorandum gezonden naar diens medewerker Van Ancum Plas,
waarin ik mijn eerste lobby in Moskou ten behoeve van hun
bedrijf nader preciseerde en samenvatte.
Ernst: 'Wanneer Jeelofje nu je geld niet geeft schrijf ik hem een
brief, want dat zou schofterig zijn. Maar ik ben overtuigd, datje
uiteindelijkje duiten krijgt.'
Amsterdam, 8juni 1983
Dear Ernst en Erika,
Jullie lezen altijd zoveel, dat jullie met mij onderwerpen
delen, van Jonas in de walvis tot en met de reikwijdte van
MX-raketten. Deze keer wil ik het omgekeerde doen, omdat ik
bij het lezen van een studie van een experimentele psychologe
aan de Universiteit van Washington, werd herinnerd aan sommige van onze recente gesprekken. Elisabeth Loftus toonde aan
een groep studenten een korte videotape van acht demonstranten, die een collegezaal binnenstormden om tegen iets te protesteren. Daarna vroeg ze aan de ene helft van de protesterenden,
'was de leider van de vier studenten een man?' Aan de ander helft
vroeg zij, 'was de leider van de twaalf studenten een man?' Een
week later vroeg zij aan beide groepen hoeveel demonstrerende
studenten het lokaal waren binnen gekomen. Het gemiddelde
van de vier-groep was 6,4 en het gemiddelde van de twaalfgroep was negen. Wat ik wil zeggen is: de meeste mensen onthouden noch de originele feiten van wat gebeurde, noch wat er
nadien aan juiste of onjuiste informatie aan het herinneringsbeeld werd toegevoegd. In werkelijkheid ontstaat in het brein
een ratjetoe van wat men 'denkt' hoe het is geweest, plus x plus
één nevenfactoren. Zelfs is onder hypnose gebleken, dat van het
originele gebeuren weinig waars in het geheugen overblijft.
Mensen lopen rond met een eindprodukt, dat weinig meer met
de werkelijke feiten van toen heeft te maken.'
'In discussies tussen Ernst en mij bij het reconstrueren van toezeggingen, beloften of afspraken duikt aan het einde van het
latijn gekomen bij Ernst meer dan eens de slotfrase op, 'Willem,
je bent verward.' Het is waar, dat ik op de Conferentie van
Windsorjullie het antwoord schuldig moest blijven mij het verhaal van Jonas in de Walvis niet precies te herinneren. Jullie beschouwden dit als een blunder. Toch geloof ik, dat ik met be41

hulp van mijn dagboek beter in staat ben om terug te lezen - niet
zozeer alleen in mijn geheugen, maar via de duizenden dagboekbladen met aantekeningen op het moment zelfgemaakt wat er zich tussen ons de afgelopen jaren afspeelde, dan jullie. Ik
bedoel, dat het misschien nog eens duidelijk zal worden, dat ik
uiteindelijk minder verward ben dan jullie soms mogen denken.'
19juni1983
Heemstede, 'Berkenrode'
Zoals gevraagd had ik via tal van telefoongesprekken
met Moskou een afspraak met professor Arbatov en diens echtgenote gemaakt, om vandaag bij de Van Eeghens te komen dineren. Ook ambassadeur Beletski was aanwezig en Willem
Brugsma en diens Poolse echtgenote. Eerder in 1981 had ik op
verzoek van ambassadeur Tolstikov de heer Bolkestein (VVD)
bij professor Arbatov binnengebracht voor een gesprek in het
'Amstel Hotel'. Nu was Bolkestein staatssecretaris voor Economische Zaken en was hij eerder in de middag naar 'Berkenrode'
gekomen om met Arbatov in park te wandelen. Ik had de Van
Eeghens gevraagd hoe laat we werden verwacht. Ernst antwoordde: 'Komjij maar tegen 19:00 uur.' Toen ik tegen die tijd
arriveerde, bleken alle andere gasten reeds uren geleden te zijn
gearriveerd, terwijl ook de Brugsma's er allang waren. Als
grondlegger van de bijeenkomst bevreemdde me dit. (Maar ik
kon niet weten, dat Van Eeghen na het bezoek van Georgii Arbatov aan 'Berkenrode' - bij welke gelegenheid de beide heren
elkaar voortaan ook zouden tutoyeren — besloten had mij verder
niet alleen niet meer in zijn relatie met Moskou te betrekken,
maar ook het getekende contract met Central Buyers B.V.
bruusk te discontinueren. Ernst werkte naar een totale breuk
toe, waarvan ik wist dat Erika het hier absoluut niet mee eens
was. En ik vroeg me opnieuw af welke druk de B.V.D. in dit
verband op hem uitoefende. Wandelend in Windsor had Van
Eeghen mij andermaal vertrouwelijk meegedeeld, dat de
B.V.D. ook al veel eerder dan hij mij had meegedeeld, bij hem
was gekomen om tegen zijn banden met mij te adviseren. Wat
mij vooral nogal bevreemdde was, dat hij enerzijds mij wilde
doen geloven zich geen zier van de B.V.D.-intriges aan te trekken, maar anderzijds duidelijk nerveus was, dat ik mogelijk details hierover in mijn dagboek had opgenomen).
Wat me werkelijk bezorgd maakte was, dat professor Arbatov
meedeelde dat mijn vriend Academicus Jermen Gvishiani tijdens een bezoek aan Boedapest een hartaanval had gekregen.
11 juli 1983, Amsterdam
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Ernst van Eeghen zwijgt nog steeds in alle talen. Hij
heeft, naar zijn overtuiging, de buit binnen en mij niet meer
nodig.
31 juli 1983
Heemstede, 'Berkenrode'
Diner bij Ernst en Erika. Van Eeghen maakte zich zorgen na het bezoek van Arbatov op 19juni niets meer van hem te
hebben vernomen. 'Denk je dat ik nog ooit iets van hem zal
horen?' was zijn vraag. 'Misschien is Arbatov met vakantie,'
antwoordde ik, 'en hij kent natuurlijk ook nog andere mensen in
de wereld dan jullie.' 'Weetje w a t j e moet doen, Willem, je
moet een carrière beginnen als pianist en conferencier. Dat zou
je beter uitkomen, dan proberen in zaken iets te bereiken.' 1 'Ik
meen anders, dat ik vrij goed ben in het leggen van contacten,
dus als consultant. Ik dacht dat jij daar als eerste van kon meepraten.' Hij antwoordde verschrikkelijke last van spit te hebben
de laatste tijd, allemaal een gevolg van zijn oorlogsverwonding
uit Sumatra.
7 september 1983
De zomer was voorbij. De Van Eeghens waren terug
uit Wengen, Zwitserland. Ik belde Ernst op kantoor. Hij deed
eerst uitermate koel, maar nadat ik had gezegd naar Moskou te
zullen gaan, draaide hij als een blad aan een boom om. Hij zag
weer kansen om zijn Sovjet contacten via mij te heractiveren. Ik
begon het hem langzamerhand niet meer kwalijk te nemen, o m dat ik concludeerde dat zaken-doen tenslotte een soort tweede
natuur in een mens oproept, welke rücksichtslos is en op zakelijk overleven - j i j of ik - is gebaseerd. 'Ik heb Arbatov al twee
brieven geschreven en kreeg geen antwoord. Toevallig heb ik
hem gisteren geseind,' aldus Ernst. 'Zieje Arbatov in Moskou?
Kanje niet even langs komen? Want dan moet ikje over een heel
ernstige zaak inlichten.'
8 september 1983
Heerengracht 462
Ik belde Ernst dat ik om 15:00 uur bij hem langs zou
kunnen komen. 'Oh, fijn, gezellig Willem.' Hij was weer één en
al charme en mijn allerbeste vriend. Eerst liet hij me de beide
brieven aan Arbatov lezen. In zijn dossier zaten verder memo's
van hooggeplaatste Amerikanen ingesloten.
Aan het einde van ons gesprek, dat uitsluitend bedoeld was om
namens hem bij Academicus Arbatov te gaan spreken, vertrouwde hij me opnieuw toe: 'Morgen komen hier weer twee
1. Een nieuwe aanloop naar het opzeggen van ons contract.
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heren van de B.V.D. met me praten, maar niet over jou hoor.'
Ik antwoordde: 'Nee, want die gesprekken zouden weinig
nieuws opleveren en die heb je dus al gehad.' Leren met de
B.V.D. te leven noemde Mr H.M. Voetelink dat dan. Het leek
de moffentijd wel.
15 september 1983
Moskou
Maakte deze reis samen met Carel Enkelaar, hoofd van
de programmadienst van de N O S televisie.
Professor Arbatov was in Yalta, maar ik had een ontmoeting ten
behoeve van Van Eeghen en diens combines met Radomir Bogdanov op het U.S.A. Instituut.
19 september 1983
Amsterdam
Bracht Van Eeghen telefonisch verslag uit, maar hij
scheen uitermate geïrriteerd, dat Arbatov niet in Moskou was
geweest en dat ik via Bogdanov had geopereerd. Hij legde vrijwel meteen de hoorn op de haak met de woorden: 'Ik zie je nog
wel eens.' Ik moet toegeven, ik dacht zelf ook langzamerhand
'barst'.
Een medewerkster van Van Eeghen telefoneerde me even later,
dat Van Eeghen instructies gaf aan de telefoniste en ander personeel, dat er absoluut geen contact meer met mij mocht zijn. Ik
vroeg me opnieuw af of het bezoek van de beide heren van de
B.V.D. van 14 september 1983 aan Van Eeghen misschien toch
onder andere over mij zou hebben kunnen gaan.
21 september 1983
Ernst van Eeghen telefoneerde om mij toe te vertrouwen, dat hij na communicaties uit Amerika gisteren professor
Arbatov een telegram had gezonden. Ik deelde hem mede zeer
binnenkort opnieuw in Moskou te zullen zijn.
Een medewerker bij Van Eeghen & Co. meldde, dat een Russisch sprekende secretaresse in dienst was genomen om de handelscontacten met de Sovjet-Unie te gaan onderhouden. Volgens het bestaande contract was dit onderwerp op dit moment
dus nog altijd mijn afdeling.
23 september 1983
Vandaag ontving ik een brief van Central Buyers B. V.
welke eindigde met: dat men tot de slotsom was gekomen de
overeenkomst met mij van 3 december 1983 'met inachtneming
van een opzegtermijn van drie maanden' te laten vallen. 'Het
spijt ons, dat u niet aan onze verwachtingen hebt kunnen voldoen, doch maken u hier overigens geen verwijt van,' durfde
Van Eeghen mij ook nog te laten schrijven.
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27 september 1983
Ik telefoneerde van Van Eeghen & Co. 'Ernst, waarom
heb je het contract opeens opgezegd?' Antwoord: 'Nou, omdat
ik jeuk aan mijn neus heb,' was het meer dan directe antwoord.'
Ik: 'Are you serious?'
Daarop volgde een stortvloed van verwijten en we hingen op.
Een paar dagen later arriveerde een brief van de heer Van Eeghen, die ik tot op heden nooit heb geopend. Tijdens het Windsor-weekeinde had ik een Bijbel van de Van Eeghens cadeau
gekregen met een schitterende opdracht van eeuwige vriendschap en trouw, getekend door Ernst en Erika. 'Ik geloof jullie
nooit meer' schreef ik in de kantlijn en retourneerde het geschenk naar 'Berkenrode.'
1 oktober 1983
Moskou, U.S.A. Instituut
In een lang gesprek met professor Arbatov bepaalde ik
me, wat Van Eeghen betreft, slechts tot de mededeling dat ik tot
de slotsom was gekomen, dat Ernst vóór alles zakenman was,
en dat die combinatie met mijn menszijn niet de beste was. 'Ja,'
antwoordde hij, 'E. Siline en zijn mensen zijn ook nogal teleurgesteld in Van Eeghen, maar misschien hadden zij te hoge
verwachtingen.' Het was hem blijkbaar ook niet ontgaan, dat ik
als laatste was gearriveerd op het diner te 'Berkenrode'. 'Ik begrijp ook niet,' aldus Arbatov, 'waarom hij zich zo opwindt
over onze directe contacten met zijn Amerikaanse vrienden. Ik
ken Senator Sam Nunn natuurlijk al velejaren en Generaaljones
en wie hij allemaal nog meer noemt. Toch is Ernst een 'nice
guy',' aldus Arbatov. 'Ja, dat heb ik ook lange tijd gedacht,' zei
ik.
27 oktober 1983
Londen
Bracht enkele dagen met Georgii Arbatov in Engeland
door. Lichtte Ernst van Eeghen maar niet in, dat ik hem zou
ontmoeten, want hij zou me ongetwijfeld weer met veel charme
en poeslief hebben opgezadeld met brieven en boodschappen.
Na het verbreken van het contract met Central Buyers B. V. en
de laatste visite van de B.V.D.-heren op Heerengracht 462 waren de Van Eeghens trouwens in lucht opgegaan.
Vandaag gaf Arbatov voor The Royal Institute of International
Affairs in 'Chatham House' een persconferentie, waarbij ons
boek in de Engelse editie als uitgegeven door Zed Books Limi1. Henk de Mari meldde dit antwoord in De Telegraaf van 30 maart 1985 in
een reportage over Van Eeghen.
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ted (met een voorwoord van Sir Michael Foot) werd gepresenteerd.
7 november 1983
Amsterdam
Een medewerker van Ernst van Eeghen zegt dat de
grote baas naar Washington is vertrokken voor zijn Moskoulobby. Ik was zelf een aantal dagen in Tokyo, en ontmoette ook
de uitgever van de Simul Press, die mijn Arbatov boek in Japan
uitbracht. 1
18 juli 1984
Amsterdam
Alhoewel ik nu meer dan een halfjaar geen contact met
Ernst of Erika van Eeghen heb gehad - ik had steeds verwacht,
dat Erika mij nog wel eens zou bellen - verneem ik via mijn
contacten van binnenuit Van Eeghen & Co., dat de B.V.D. nu
ook een actie voert om te weten te komen hoe Ernst precies
opereert, hoe hij zijn reiskosten declareert op zijn eigen bedrijf,
met welke Russen hij het meeste contact heeft en vooral ook
welke Russen hem mogelijk het sterkste beïnvloeden. Nu ik
geen contacten meer met Van Eeghen heb, en hem dus - al
thans zo redeneren deze halfzachte B.V.D.-agenten - niet meer
kan beïnvloeden, wordt er naar andere mogelijkheden van
'Communistische invloed' gezocht. Het is eigenlijk te gek om
los te lopen. Ernst van Eeghen is iemand die volmaakt zijn eigen
weg bewandeld en door niemand werkelijk kan worden beïnvloed, zelfs niet door Erika. Haar voornaamste taak is haar man
zoveel mogelijk op het rechte pad te houden en hem van zijn
kwalijkste streken, zoals ook ik die heb ondervonden, af te
houden.
7 september 1984
Ik word opgebeld, dat Erika van Eeghen vandaag plotseling op 'Berkenrode' is overleden. Dit is tragisch nieuws.
Erika was 62 jaar. De verwijdering tussen ons was door Ernst
veroorzaakt, want met haar had ik steeds een belangrijke mate
van verwantschap gevoeld, al kon ik haar diep gelovige benadering van het leven niet spontaan delen.
Schreef Ernst een briefje van medeleven.
10 september 1984
'Berkenrode,'
'Beste Willem,
Dank voor je brief. Nog onlangs zei ze mij, dat ze nog steeds
hoopte dat jij Christus zou aannemen en een kind van God zou
1. In Japan zijn reeds twee drukken van ons boek verschenen.
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worden. Misschien is dit een boodschap voor je. Als steeds,
Ernst.
P.S. Zou jij Georgii Arbatov willen inlichten namens mij?'
Mijn reactie op deze brief was tweeërlei. Misschien was Van
Eeghen een kind van God en ik dus niet, maar ik dankte de
hemel, dat ik in mijn relatie met 'vrienden' andere prioriteiten
liet gelden en andere waarden hanteerde. Bovendien shockeerde
zijn P.S. me in het bijzonder, omdat hij het heengaan van Erika
gebruikte voor een gewenst signaal aan Arbatov, dat de betrekking met mij was hersteld. Ik wenste aan zijn spelletjes niet meer
mee te doen. 1
23 november 1984
De Telegraaf meldde in een voorpaginabericht vanjos
Hagers, dat Ernst van Eeghen zijn eerste Berkenrode Conferentie had gehouden. 'Overleg Strikt Privé' schreef het blad, 'Russische generaals in ons land op vredespad. ' Generaal Simojan
stond op een begeleidende foto, evenals Radomir Bogdanov,
die Van Eeghen en ik in Wenen voor de plannen konden interesseren. Hij werd door De Telegraaf als K.G.B. Generaal vermeld. Dat was misschien niet juist, maar het stond er wel.
24 maart 1985
Ernst van Eeghen doet weer van zich spreken. Hij is op
een nieuwe vredesmissie in Moskou over de rakettenkwestie.
De voornaamste kranten maken er melding van. Hij zal ook
dezer dagen een assistent van premier Ruud Lubbers ontmoeten
om verslag uit te brengen.
Intussen verneem ik via een contactpersoon, dat Henk de Mari
van De Telegraaf Ernst van Eeghen achter de broek zou zitten.
Men wilde uitzoeken of de heer Van Ancum Plas van Van Eeghen & Co inderdaad enkele jaren geleden computeronderdelen,
die op de lijst van verboden strategische goederen stonden van
C O C O M , aan een Sovjet diplomaat zou hebben gegeven. Mijn
contactpersoon werd eveneens herhaalde malen door de
B.V.D. ondervraagd en ook Henk de Mari schijnt met hem in
contact te staan. Van Eeghen zelf verscheen gisteren op televisie
en vertelde onder meer twee uren met Leonid Zamiatin van het
Centrale Comité van de CPSU te hebben gesproken.
25 maart 1985
Van Eeghen zit midden in een media Blitz. Vandaag
verscheen een vijf-koloms interview, met foto, met Theo Westerwoudt in NRC-Handelsblad. Hij verscheen ook in verschei1. Enige tijd later zei dr Arbatov me in Moskou van Ernst bericht te hebben
ontvangen over het heengaan van Erika.
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dene televisieprogramma's en schermde veelvuldig met namen
van heren aan wie ik hem had voorgesteld.
30 maart 1985
Na reeds een eerste opzienbarend artikel over Van Eeghen te hebben geschreven op 27 maart, publiceerde Henk de
Mari vandaag, in de zaterdagkrant, één pagina over Ernst, zijn
persoon en zijn activiteiten. O p de vraag of hij door de Sovjets
werd gebruikt, antwoorde Van Eeghen over de lengte van de
pagina, 'Misschien gebruik ik de Russen wel.' De Mari wijdde
ook één kolom in het verhaal aan mijn betrekkingen met Ernst
en Erika, maar het moet duidelijk zijn, dat iederejournalist er de
voorkeur aan geeft zijn eigen weergave van gebeurtenissen te
g e w e n presenteren.
8 april 1985
Men kan met Van Eeghen de draak steken naar hartelust, maar het blijft opvallend dat Michail Gorbatsjov nu in
Pravda bekend maakte, dat er geen SS-20's meer zullen worden
bijgeplaatst tot 1 november a.s., de datum dus dat Nederland
haar rakettenbesluit moet nemen. Het is ook een feit, dat Anatoly Gromyko en Vladimir Lomeiko, na Den Alerdinck Conferentie 1 nog een aantal dagen in Den Haag verbleven en met een
groot aantal personen van gedachten wisselden. Van Eeghens
missie in Moskou en ons initiatief Lomeiko en Gromyko junior
één week naar Nederland te halen kan mede tot het Sovjet besluit inzake de raketten aanleiding zijn geweest.
17 april 1985
Ernst van Eeghen publiceerde een uitstekend overzicht
op de opiniepagina van de N.R.C.: 'Verificatie van Sovjet raketten is lastige zaak maar er zit beweging in.' Opnieuw demonstreerde de koopman, dat hij zijn militaire materie voortreffelijk beheerste.
14juni1985
Via mijn contacten bij Van Eeghen & Co vernam ik, dat
Henk de Mari nog steeds de gangen van Ernst nagaat en onder
de loupe neemt. Er zou in Genève een company zijn opgezet, die
belasting-ontwijkend zou kunnen werken, maar de heer Van
Eeghen had inmiddels gedreigd een advocaat te zullen inschakelen en verdere onderzoekingen zouden prompt zijn gestaakt.
3 september 1985
Henk de Mari van De Telegraaf belde en wilde weten,
of Ernst van Eeghen naar Moskou zou reizen en of generaal
Lammers met hem mee zou gaan. Ik verzekerde hem geen con1. Zie Hoofdstuk IV.
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tact meer met Van Eeghen te hebben en dat ik dus niet op de
hoogte was. De Mari was kennelijk nog steeds op het oorlogspad ten aanzien van deze 'vredes-stichter'.
7 september 1985
Tot mijn niet geringe verbazing zond Ernst van Eeghen mij een dikke enveloppe met een verslag van de Cumberland Lodge Conferentie uit mei 1984, die ik samen met hem en
zijn inmiddels overleden vrouw, Erika, had bijgewoond. Vanwaar deze plotselinge gevoels-eruptie?
16 september 1985
Ontmoeting met Henk de Mari in het Victoria Hotel.
Hij is in het bezit van allerlei documenten aangaande de handel
en wandel van Ernst van Eeghen. Ik zei hem: 'Waar ben je eigenlijk op uit?' Dat wist hij niet precies, maar het bleef een boeiende zaak. Had Van Eeghen handel met het Oostblok gedreven
of niet? Ik stelde, dat naar mijn mening Van Eeghen dit wel zou
hebben willen doen, maar dat de Sovjets geen zakelijke contacten met hem wensten te onderhouden.
1 november 1985
Nauwelijks teruggekeerd van een reis naar Suriname
en de Verenigde Naties in New-York, viel ik met de neus in de
boter wat betreft het rakettenbesluit, dat 1 november door de
Nederlandse regering werd genomen. Ernst van Eeghen had ter
elfder ure nog een heroïsche poging ondernomen om via zijn
door mij oorspronkelijk aangekaarte contacten in Moskou een
reddingspoging te ondernemen. Hij had de afgelopen week
voor opzienbarende deining in de media en op televisie gezorgd.
Ook premier Lubbers en de regering waren bij het incident betrokken. (Dit is niet de plaats en ook niet de bedoeling er hier
verslag van te doen. Dat zal in mijn Mémoires gebeuren).
Ik besloot Van Eeghen te telefoneren en hem te complimenteren
met zijn initiatief. Dit verraste hem. Hij stak vrijwel meteen van
wal, als vroeger, met wat er allemaal was gebeurd en wat hij in
feite had bereikt. Ik vreesde, dat wat dat betreft hij door pure
illusies werd gedreven.
8 november 1985
Na een telefonische uitnodiging bezocht ik voor het
eerst sinds 1983 Ernst van Eeghen in diens kantoor aan de Heerengracht. Hij was erkentelijk voor mijn bezoek en praatte honderd uit over wat hij allemaal in Moskou en hier had ondernomen om het rakettenbesluit te helpen terugdraaien. Deze poging was dan nu mislukt, maar hij gaf niet op. Er werd thee
geserveerd door de trouwe mevrouw Bruning en het leek even
op vroeger. Wat me voor het eerst duidelijk werd, was dat Ernst
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in feite door premier Lubbers was verraden en verkwanseld.
Van Eeghen had namelijk vóór vertrek naar Moskou, althans
naar zijn zeggen, uitdrukkelijk het groene licht voor zijn reis
gekregen van de regering. En terwijl Van Eeghen zich tot het
uiterste inspande rond het Kremlin riep Minister H. van den
Broek doodgemoedereerd de Sovjet ambassadeur, de heer Blatov bij zich en deelde mee, dat het inmiddels voor ieder gebaar
vanuit Moskou te laat was. Anatoly Blatov informeerde zijn
regering exact op het moment dat Georgii Arbatov en andere
heren in conclaaf waren met Michail Gorbatsjov om te bestuderen welke démarche ten aanzien van Nederland alsnog zou kunnen worden genomen. 'Ik heb Merkelbaclr om een uitleg gevraagd, maar hij had zelf geen verklaring voor de stap van Van
den Broek bij Blatov. Je moet wel even bedenken, Willem, wat
voor een Minister van Buitenlandse Zaken we tegenwoordig
hebben, een man, die vóór zijn gesprek met Minister Shevarnadze in New-York al een verklaring aan de pers geeft wat werd
besproken. Ik verzeker je, dat ze dergelijk gedrag in Moskou
absoluut niet gebrijpen,' aldus Van Eeghen.
14 november 1985
Genève
Ernst van Eeghen had me gevraagd een briefje voor
professor Georgii Arbatov mee te nemen, die hier was in verband met de top-ontmoeting tussen Reagan and Gorbatsjov.
Hij schreef: 'Please do something to restore my creditworthiness in this country!'
Arbatov las de briefen zei tegen mij, 'What about my credability?'
16 november 1985
Middernachtelijk telefoongesprek met Ernst van Eeghen. Hij was in Brussel geweest en had gesproken met de Rus
E. Siline, van het Comité voor Europese Samenwerking en
Veiligheid. Ik concludeerde:
'Lubbers heeft je, met Van den Broek, ordinair gedouble-crossed.'
'Ja, dat heeft hij ook gedaan.'
'Ik vind, datje dat moet zeggen.'
'Dat heb ik tussen de regels door ook inderdaad gedaan.'
'Je moet in dit opzicht duidelijke taal spreken, klip en klaar.'
'Oh, ik zal er nooit om liegen.'
Ik besloot glashard Daan Dijksman van de 'Haagse Post' deze
details te verstrekken. 2
1. Naaste medewerker van Lubbers.
2. Zie Haagse Post, Rubriek 'Bezigheden', d.d. 7 december 1985.
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17 november 1985
Schreef Lubbers van hieruit een briefje, dat ik het een
infame rotstreek van hem en zijn minister Van den Broek vond
om - terwijl zij er dus vantevoren van in kennis waren gesteld,
dat Ernst van Eeghen een uiterste poging zou ondernemen om
de rakettenkwestie alsnog in acceptabele banen te helpen leiden
(ook conform de wensen van het overgrote deel van de Nederlandse bevolking) - Van Eeghen achter zijn rug om te verraden
en verkwanselen. Had dan vooraf gezegd: 'Nee, we hebben de
zaak al te lang laten verslonzen en op haar beloop gelaten: gaat u
maar niet; we willen nu niet meer.'
Daar krijg je natuurlijk geen antwoord op, want de man zit met
een mond vol tanden. Niemand beter dan Lubbers weet welke
serie scheve schaatsen er ten aanzien van de rakettenkwestie en
de Sovjet-Unie in Den Haag is gereden, met bovendien de mannetjes van de B.V.D. die overal waar maar enigszins mogelijk
was anti-Sovjet vuurtjes stookten (tot op 'Den Alerdinck' van
Frans Lurvink toe).
4 januari 1986
Ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar was Ernst van
Eeghen zo vriendelijk mij een geschenk te sturen: een gloednieuwe, geïllustreerde uitgave van het Nieuwe Testament,
voorzien van een opdracht, dat hij en Erika, zijn in 1984 overleden vrouw, nog altijd hoopten dat ik een kind van God zou
worden. In alle objectiviteit vrees ik, dat zij, die niet over hun
medemensen heen lopen, en niet reilen en zeilen in de wereld
van zakenlieden, of waar zij ook werkzaam mogen zijn, met
gebruik van een constante stroom van bedrog en onwaarheid,
waarschijnlijk meer staat zouden kunnen maken op een sympathiek gehoor of onthaal in het eeuwige rijk der hemelen, dan de
succesvolle, keiharde zakenman, die a la Van Eeghen 100 miljoen per jaar omzet, en beknibbelt en kissebist over een reisje
van drieduizend gulden van een gewaardeerde medewerker
naar Moskou, om hem na drie maanden weer even zo vrolijk
totaal ongemotiveerd zijn congé te geven.
Ik telefoneerde Ernst om hem te bedanken voor zijn cadeau. Hij
was die dag uitzonderlijk goed geluimd. Hij nodigde me
prompt uit opnieuw in het voorjaar mee te gaan naar de religieuze conferentie op Windsor Castle. Ik reageerde met te zeggen: 'Niet dit jaar Ernst. Misschien later, wanneer we elkaar
mogelijk weer wat meer hebben ontmoet.' Daarna hoorde ik
niets meer, tot een telefoontje vlak voor Pasen, dat hij opnieuw
1. Zie ook Hoofdstuk IV.
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in het huwelijk was getreden. Ik hoopte, dat hij gelukkig zou
zijn, maar wist, dat ik Erika van Eeghen nooit zou vergeten.

CONCLUSIE
Ernst van Eeghen is in 1986 een vijfenzestig-plusser, met een
behoorlijke Stichtse achtergrond, ook al tafelt hij als een dragonder. In wezen is hij altijd militair gebleven. 'Mijn Moeder
was al een Doreel en de dochter van een generaal,' liet hij zich
eens ontvallen. Pas nadat de pretendent van het in 1668 opgerichte koopmanshuis van Eeghen, zijn oudere broer dus, onverwachts in Djakarta aan een ziekte was overleden, deed de stamhouder, zijn vader, een beroep op hem de firma te gaan leiden.
Hij bleef echter sterk in militaire zaken geïnteresseerd en trad in
het verre verleden ook wel op als militair adviseur bij de
C . H . U . Hij heeft de ontwikkelingen in de militaire sector steeds
nauwkeurig bijgehouden en beschikt over een ongekende dosis
parate kennis. Dit moet Ernst worden nagegeven.
Ik ben er ook van overtuigd, dat hij oprecht wil zijn in zijn streven een bijdrage te leveren aan het helpen verminderen van de
spanningen tussen Oost en West. Dit is bovendien het aspect dat
de Sovjets in Van Eeghen geïnteresseerd doet zijn. Academicus
Georgii Arbatov bijvoorbeeld, gelooft hem, wanneer hij zegt
zich te willen uitsloven voor een verbetering van de betrekkingen en een afname van de krankzinnige bewapeningswedloop.
Anderzijds is het onmiskenbaar duidelijk, dat Ernst van Eeghen
bij het zaken-doen is meegezogen in de steeds verder afzakkende
moraal. Wie wil overleven of wie succesvol in de business wil
zijn, zal er toe over moeten gaan met de wolven in het bos mee te
huilen. Niet alle entrepreneurs hebben de meest elementaire
principes van common decency laten varen — en verscheidenen
van hen zullen in mijn mémoires ter sprake komen — maar de in
deze vier gevallen gesignaleerde trend is algemeen en wijd verspreid. De gedragscodes, zo die vijftig jaar geleden nog bestonden, zijn reeds lang met de muziek mee. De free-for-all mentaliteit viert op alle continenten hoogtij. De gevolgen zijn er dan
ook naar.
Voor iemand als Ernst van Eeghen, die in ieder gesprek minimaal één keer de naam van Jezus Christus laat vallen, lijkt zijn
gedrag bij het zaken doen, binnen en buiten zijn bedrijf, in strijd
met de leer van zijn Heiland. Dit zal met overleven in het
atoomtijdperk hebben te maken, maar het is toch een niet te
verteren tegenstrijdigheid.
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'The mind does not have an instant capacity to grasp
reality in its full chaotic richness: nor does the body last
long enough for the brain to process information piece
by piece like an all-purpose computer. Rather, consciousness races ahead to master certain kinds of information with enough efficiency to survive.' 1
Edward O. Wilson

17-18 oktober 1981
Eerde bij Ommen
Deze twee dagen werd een eerste reünie georganiseerd
van oud-Nijenrodianen van het eerste studiejaar van het Nederlands Instituut voor het Buitenland uit de jaren 1946-1948. Han
en Irthe André de la Porte-van Pallandt hadden het kasteel
'Eerde' en de op het landgoed gelegen villa ter beschikking gesteld aan een vijftigtal reünisten. Onder hen was Gerrit Jeelof,
die per 1 januari 1982 zou toetreden tot de Raad van Bestuur van
Philips.
Ik maakte van de gelegenheid gebruik een uitgebreid gesprek
met hem te hebben over bemoeiingen, die ik ten behoeve van
Philips reeds tien jaar lang in Moskou had uitgevoerd.
In 1970 was ik via de veiligheidsadviseur van de presidenten
John F. Kennedy en Lyndon B. Johnson, McGeorge Bundy, in
contact gekomen met dr Philip Handler, president van de National Academy of Sciences in Washington D.C. Deze had mij
geattendeerd op het bestaan van de 'Club van Rome' en mij
geïntroduceerd bij de oprichter, dr Aurelio Peccei in Rome. In
overleg met Carel Enkelaar van de NOS-televisie bereidde ik in
1971 een documentaire voor over het later bekend geworden
rapport van de 'Club van Rome': 'Grenzen aan de groei.' Peccei,
die samen met de schoonzoon van de toenmalige premier van de
Sovjet Unie, Aleksei Kosygin, de joint-venture automobiel fabriek Fiat-Lada in Togliatti had gebouwd, was van mening, dat
1. 'Biophilia, The human bond with other species', Harvard University Press
(1984) biz. 101.
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men geen televisiefilm over dit wereldonderwerp zou kunnen
maken zonder de Sovjets er bij te betrekken. Dr Jermen M.
Gvishiani, vice-voorzitter van het Comité voor Wetenschap en
Techniek van de Sovjet Raad van Ministers werd dus door mij
in de film 'gepland'. O p 8 april 1971 schreef dr Peccei hem of hij
mij voor een interview wilde ontvangen. O p 22 april ontmoette
ik dr Gvishiani in Parijs. O p 13 mei 1971 was ik voor het eerst in
Moskou om hem met een team van de Sovjettelevisie te filmen.
Na afloop belde hij naar profossor Georgii Arbatov, die ik een
uur later ontmoette en met wie ik geheel onverwacht eveneens
een interview filmde. Bij de N O S in Hilversum was Arbatov
toen nog totaal onbekend. Mijn film ging naar de plank, want
hij was precies tien jaar te vroeg opgenomen.
Maar uit die eerste kennismaking met dr Gvishiani volgden andere ontmoetingen. Reeds op 10 oktober 1971 spraken we twee
volle uren in het Intercontinental Hotel te Parijs. Nadat tijdens
ons gesprek aan het ontbijt een telefoon was gebracht en hij een
gesprek had gevoerd, vertelde hij bij de beëindiging: 'Dat was
Max Grundig. Wat we echter eigenlijk zouden willen is met
Philips tot zaken komen. We hebben een aantal pogingen ondernomen om met de heren in Eindhoven in contact te treden,
maar zelfs onze ambassade in Den Haag komt er niet door heen.
We sluiten contracten met bedrijven in de V.S. (I.B.M.), Telefunken en Grundig in West-Duitsland en er zijn voortdurend
onderhandelingen aan de gang met Japan, maar Philips zwijgt.
We zouden bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in video-apparatuur, high fidelity amplifiers en kleine taperecorders. Ik zou
graag een bezoek aan Philips brengen,' zei de schoonzoon van
de Sovjet premier zonder de geringste schroom. 'Ik kom binnenkort trouwens naar Den Haag, want de heer Sydney van den
Berg heeft mij als voorzitter van de Internationale Kamer van
Koophandel uitgenodigd.' Ik zei: 'Maar die man is lichtelijk
hysterisch. Hij was de eerste die onlangs na het spionageschandaal in London luide verkondigde, dat 'alle Sovjet spionnen' uit
Nederland gesmeten dienden te worden.' Gvishiani vroeg mij
hem de knipsels te doen toekomen, opdat hij er Van den Berg
over zou kunnen aanspreken.
Ik reageerde op het Philips-verhaal met de mededeling, dat ik
zou zorgen, dat zijn bezoek aan Eindhoven zou plaatsvinden.
Hij zei mijn pogingen zeer te waarderen.
Via mijn vriend Enk Feldhaus van Ham bij Philips kwam ik te
weten dat de heer Van Riemsdijk in Afrika was op dat moment,
maar dat Vice-President Leclercq de meest geschikte Philips
functionaris was om over een bezoek van Gvishiani te polsen.
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Ook telefoneerde ik met Ir Hazeu, lid van de Raad van Bestuur.
Hij reageerde met: 'We hebben niet zulke prettige ervaringen
met de Sovjet-Unie. Ze betalen niet.' Later liet de heer Leclercq
me door een medewerker telefoneren, dat na contact met 'Den
Haag' besloten was geen bezoek van dr Gvishiani aan Philips in
diens programma op te nemen.
De daarop volgende tien jaren ontmoette ik dr Gvishiani jaarlijks in Moskou, New-York, Parijs, Wenen en andere plaatsen
en altijd weer beklaagde hij zich erover, dat Philips bleef weigeren hem te ontvangen of werkelijk belangrijke zaken met de
Sovjet-Unie te doen. In de latere zeventiger jaren, toen de heer
Romanov ambassadeur in Den Haag was en vriendschappelijke
betrekkingen onderhield met het koninklijk huis, heeft ook
Prins Bernhard zich eens ingezet om de heer Frits Philips er toe
over te halen zakelijke betrekkingen met de USSR aan te knopen. Maar deze morele herbewapener was niet te overreden.
Dus: tegen het nieuwe lid van de Raad van Bestuur, Gerrit Jeelof, aanlopende in 1981 op kasteel Eerde sneed ik vrij uitvoerig
dit onderwerp aan en vertelde van mijn ervaringen nu eindelijk
de kans schoon ziende een daadwerkelijke opening naar Moskou te kunnen bewerkstelligen. Jeelof was zéér geïnteresseerd
om Jermen Gvishiani te ontmoeten en stelde voor, dat we na 1
januari 1982 contact over deze aangelegenheid dienden te hebben. Hij had lange tijd niet in Nederland gewoond. Hij vond het
hier te lande nogal een troep, 'en het woord Zuid-Afrika is blijkbaar taboe'.
Vjanuari 1982
Eindhoven
Dr W. Dekker, de nieuwe president van Philips, kondigde aan, dat naar zijn mening de multinational in de lift zat.
Omdat hij een aantal jaren in Japan heeft gewerkt gaat men er
van uit, dat vooral die ervaring hem van pas zal komen bij het
leiden van het bedrijfin de concurrentiestrijd tegen Japan.
27 januari 1982
'Beste Jeelof,
Niet zolang geleden had ik in zijn werkkamer in Moskou een gesprek met dr Jermen Gvishiani — ook over Philips. Je
weet over wie ik spreek na onze ontmoeting op 'Eerde'. Wat ik
heb bepleit, en ik geloof dat een eerste resultaat gezien moet
worden in de Sovjet order van 300 miljoen voor IHC - dat het
een ernstige tekortkoming zou zijn Nederlandse bedrijven niet
een stuk van de taart te geven bij de huidige en komende orders
voor het Siberische gas-gebeuren.
In short, het werd een boeiend gesprek, ook over long term
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prospects. Ik ben 15 februari a.s. uit de V.S. terug en zal je dan
proberen te bereiken.'
2 februari 1982
Gerrit Jeelof schrijft mij onder meer: 'Wat betreft dr
Jermen Gvishiani kan ik je meedelen, dat ik eind deze week een
ontmoeting met hem zal hebben in Wenen. Zodra wij weer beiden in Nederland zijn, is het misschien goed een gesprek te hebben.'Jeelof volgde dus mijn advies om een persoonlijke demarche bij dr. Gvishiani te nemen.
4 maart 1982
Er is veel te doen over Nederlandse participatie bij het
aanleggen van een gas-pijpleiding naar Siberië. President Reagan probeert Europese samenwerking bij dit project te voorkomen, maar Frankrijk, West-Duitsland in het bijzonder, en ook
Italië trekken zich niets van Washington aan. Terecht. Een consortium van Nederlandse banken is bereid te investeren in deze
Sovjet onderneming. Ook een aantal Nederlandse bedrijven,
waaronder Philips, dingt mee naar orders. Voor Philips betekende dit na het vertrek van Frits Philips en de machtsovername
door Wisse Dekker (gesecundeerd onder meer door Gerrit Jeelof) een doorbraak. Maar wie had verondersteld, dat het Sovjet
Ministerie van Buitenlandse Handel na twintig jaar lang bij Philips nul op het request te hebben gekregen zou staan te trappelen
van ongeduld om de markt voor elektronische expertise vanuit
Eindhoven te openen, rekende mis. Ook kleinere bedrijven, die
bijvoorbeeld mikten op het aanleggen van pompstations in Siberië, vingen bot in het zog van het beslissende nee op het Philips bod.
26 maart 1982
Wenen
Uitvoerig gesprek met dr Jermen Gvishiani 1 in het
Bristol Hotel alhier. Al spoedig bleek, dat Gerrit Jeelof hem in
Wenen de vorige maand een bezoek had gebracht. Hij was binnengekomen, aldus dr Gvishiani, met de woorden: 'Ik begrijp,
dat wij een wederzijdse vriend hebben, Willem Oltmans.'
Daarop had de Rus er omstandig op gewezen, dat ik de enige
Nederlander was geweest, die zich reeds tien jaren had beijverd
om Philips in de voornaamste kringen te Moskou ter sprake te
brengen en de belangen van de multinational in de Sovjet-Unie
te helpen bevorderen. Ook gaf hij Jeelof een overzicht hoe zijn
eigen pogingen het bedrijfin Eindhoven te bezoeken, ondanks
1. Secretaris-generaal Michail Gorbatsjov benoemde dr Gvishiani in 1985 tot
Vice-Minister van GOSPLAN: (het Sovjet planbureau)
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verscheiden interventies van de Sovjet ambassadeurs in Den
Haag, en zelfs van prins Bernhard, categorisch schipbreuk hadden geleden. Ik dankte hem voor zijn loyale positie ten opzichte
van mijn inderdaad niet aflatende pogingen het ijzeren gordijn
tussen Philips en de USSR vroeg of laat te doorbreken. Met
Jeelof als partner binnen het Philips Politbureau scheen dit thans
te zullen gaan lukken.
Daarop probeerde ik er achter te komen, waarom Philips het
bod op een order van één miljard voor de levering van elektronica en computers voor de gaspijplijn naar Siberië was misgelopen. Dr Gvishiani was hier uitermate duidelijk over. 'Wij hebben uiteindelijk een Franse offerte aangenomen om de volgende
reden,' zei hij. 'Onze specialisten en ministeries kwamen tot de
conclusie, dat indien Washington en de heer Reagan uiteindelijk
druk op de Nederlanders zouden uitoefenen om niet in het Siberische gas-project te participeren, de Nederlanders naar onze
berekening eerder door de knieën zouden gaan dan de Fransen.
Eerlijk gezegd, Willem, het bod van Philips was gunstiger voor
ons, ook omdat de prijs beneden die van de Fransen lag, terwijl
Frankrijk met drie bedrijven de betreffende order zou gaan uitvoeren. Philips had het geheel alléén kunnen doen.' Ik antwoordde: 'Dus summa summarum: omdat er geen vertrouwensrelatie bestaat tussen Philips en Moskou liep Eindhoven
een order van één miljard mis?' 'Dat zou je inderdaad aldus kunnen formuleren,' zei hij. Ik vroeg of hij tijdens zijn gesprek met
Gerrit Jeelof deze informatie had besproken, opdat Philips in de
toekomst er zijn voordeel mee zou kunnen doen. 'Daarvoor ken
ik de heer Jeelof nog te weinig,' aldus dr Gvishiani. Hij had er
echter geen enkel bezwaar tegen indien ik Jeelof de details van
ons vertrouwelijke gesprek zou meedelen. Opnieuw begreep ik
de ontzagwekkende betekenis van een vertrouwensrelatie bij
het zaken doen in Moskou. Een schitterend voorbeeld op dit
gebied is de betrekkingen die V.M.F, sedert vele jaren met de
Sovjet-Unie heeft opgebouwd en waarbij jaarlijks voor honderden miljoenen zaken worden gedaan.
6 april 1982
Berkenrode, Heemstede
Diner bij de Van Eeghens. Ernst, die een gigantische
sigaar rookte, raadde me aan veel aandacht aan een consultancy
in Moskou voor Philips te besteden. 'Al die bedrijven doen via
consultancies zaken. Hoe denk je dat ze in het Nabije-Oosten
opereren? En je moet een behoorlijk bedrag vragen. Speel het
koel en zakelijk.' Ik vroeg hem aan welke grootte van bedrag hij
dacht. 'Minstens een ton per jaar plus kosten, want met jouw
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voortreffeljke relaties moet jejezelf niet te goedkoop aan de man
brengen.'
7 april 1982
Eindhoven
Uitzonderlijk plezierige lunch met Gerrit Jeelof. Zijn
bureau bevindt zich nog op de 10de verdieping van het oude
gebouw. We lunchten (van gouden borden) op de 12de verdieping. Hij wees me een nieuw V.I.P. gebouw, dat in aanbouw
was en waar de Raad van Bestuur zich in de toekomst zou vestigen. We spraken langdurig over zijn carrière bij Phillips, nadat
we allebei Nijenrode achter ons hadden liggen, en in welke landen hij had gewerkt. Hij bleek een verwoed liefhebber van zeezeilen.
Geleidelijk aan kwamen we op Philips-USSR. Ja, hij had een
aardige indruk van dr Jermen Gvishiani gekregen en apprecieerde zéér mijn advies met hem te beginnen. Gvishiani had hem
uitgenodigd in mei naar Moskou te komen, maar daar had hij
het nu te druk voor. Hij wilde pas naar de Sovjet-Unie gaan ter
gelegenheid van de opening van een Philips-kantoor. Daarvoor
waren nu de eerste stappen (twintig jaar te laat) ondernomen.
Hij had de indruk dat de USSR zich wilde liëren met het Europese videosysteem. In dit opzicht was de Philips fabriek in Wenen een juweeltje. 'De Sovjets hebben belangrijke tegoeden bij
Oostenrijkse banken als gevolg van Sovjet energieleverantie.
Daarom was er kans op, dat Philips en Moskou transacties zouden kunnen sluiten via het Oostenrijkse concern.' Wanneer het
eenmaal tot werkelijke zaken met de Sovjet-Unie zou komen
sloot Jeelof helemaal niet uit, dat Philips in joint-venture een
belangrijke fabriek zou bouwen, bijvoorbeeld voor televisietoestellen. Maar hij benadrukt eveneens, dat Philips 60.000
werknemers in de V.S. had, dus dat Eindhoven terdege rekening diende te houden met de door het westen opgestelde beperkende maatregelen ten aanzien van het leveren van technologie aan de Sovjets.
Dit leek mij het geschikte moment om Jeelof in te lichten wat de
werkelijke redenen waren geweest, waarom Philips de order
van één miljard in de Sovjet-Unie was misgelopen. Frankrijk
had toch ook terdege rekening te houden met de beperkende
maatregelen van C O C O M ? Jeelof scheen uitermate verbaasd
over deze informatie, maar toonde zich bijzonder dankbaar deze
te hebben gekregen, omdat 'dit een waardevolle tip voor de toe1. Later in mijn gesprekken met bondskanselier dr Bruno Kreisky zouden ook
deze Sovjet tegoeden ter sprake komen, waarover hij zich zorgen maakte.
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komst kan zijn bij onze betrekkingen met Moskou'. Ik deelde
verder mee, dat ik me thans, in overleg met dr Gvishiani, op het
gebied van consultancy voor de Sovjet-Unie zou begeven en
Jeelof zegde toe er bij Philips bekendheid aan te zullen geven.
Ook wees ik nog eens op mijn tienjarige actie Philips binnen het
Sovjet handelsgebied van de grond te krijgen. Hij bevestigde,
dat dr Gvishiani op zéér waarderende toon over mijn bemoeiingen had gesproken. 'Weetje wat,' aldus Jeelof, 'we moeten nu
eerst afwachten wanneer we onze accreditatie voor Moskou
ontvangen. Daarna zal ik je voorstellen aan onze man in Moskou en gezamenlijk zullen we dan nagaan watje voor ons zou
kunnen doen in de USSR. De uiteindelijke beslissing ligt bij de
toekomstige directeur, maar je begrijpt, we kunnen vanuit hier
(de Raad van Bestuur) wel het nodige zetje geven.'
'Maar kan ik niet, gezien mijn uitstekende contacten, ook op
andere niveaus dan dr Gvishiani, proberen een duw te geven aan
jullie accreditatie?' vroeg ik. 'Dat is uitstekend,' antwoordde
Jeelof, 'houd me op de hoogte van watje doet.'
8 april 1982
'Beste Gerrit,
Terugdenkende aan ons gesprek van gisteren moet het
mij van het hart, dat het mijns inziens een fout is niet in de naaste
toekomst in te gaan op de uitnodiging van dr Gvishiani naar
Moskou te komen. Ik geloof, datje het hem er nodeloos moeilijk door maakt. Het zou aan die zijde kunnen worden geïnterpreteerd, datje er geen aparte reis voor over zou hebben, mits de
accreditatie voor Philips is los gekomen. Geloof me, het is een
ernstige miscalculatie in mei niet naar Moskou te gaan. Je dient
hierbij te bedenken, wat het parcours van Philips de afgelopen
twintig jaar (waar jij weliswaar niet verantwoordelijk voor
bent) is geweest.' 1
4juni 1982
Wenen, Hotel Bristol
Gerrit Jeelof had ik ingelicht naar Oostenrijk te zullen
gaan voor een ontmoeting met drjermen Gvishiani en dat ik me
had voorgenomen na te gaan wat zou kunnen worden gedaan
om de accreditatie van Philips in Moskou te helpen bespoedigen. De houding van Philips jegens de Sovjet-Unie over de afgelopen decennia had nu eenmaal veel tegenwind in de bureaucratie aldaar opgeroepen. Jeelof telegrafeerde me nog om voor1. Jeelof zou het advies naast zich neerleggen, met alle gevolgen van dien. In
1986 wacht Philips nog steeds op een werkelijk belangrijke order uit de
USSR.
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zichtig te werk te gaan vanwege de verscheidene niveaus
waarop de belangen van Philips in Moskou werden aangekaart.
Maar hij gaf opnieuw het groene licht bij Gvishiani.
Mijn vriend, oorspronkelijk afkomstig uit Georgië, en gehuwd
met Ludmyla Kosygin, arriveerde om 16:30 in een donkerblauwe Mercedes van de Sovjet ambassade. We spraken al spoedig over het onderwerp Philips.
'Grundig bezit bij ons nog steeds de eerste plaats. Dit terwijl wij
steeds van mening zijn geweest, zoals ik je al tien jaren geleden
in Parijs uiteen zette, dat wij Philips die plaats hadden willen
toekennen. In tegenstelling tot Grundig heeft Philips immers
alles: taperecorders, video-2000, de hele handel, alles wat wij
samen met hen tot ontwikkeling hadden willen brengen. Maar
tot nu toe is de aanwezigheid van Philips in de Sovjet-Unie gelijk aan nul komma nul. Ik vind, dat jij voor ze zou moeten
werken. Je zou je bij ons vooral moeten gaan bezighouden met
bekendheid geven aan Philips als elektronica-bedrijf. Niet zozeer in de sector van reclame en adverteren, maar omdat je zelf
bij ons bekendheid hebt, zou dit voor Philips van belang kunnen
zijn. Je moet bijvoorbeeld aanwezig zijn wanneer ze hun kantoor in Moskou openen.' 1
Dr Gvishiani vroeg me, nadat we het bespoedigen van de aangevraagde accreditatie hadden besproken, om hem een telex te
zenden refererend aan het bezoek, dat volgens hem Gerrit Jeelof
met enige heren op 14 juni aan Moskou zou brengen. 'Zend de
boodschap naar mijn bureau in Moskou en zet erin dat we hier
de Philips-accreditatie hebben besproken en dat dit zeker door
de heer Jeelof in Moskou zal worden aangesneden. Dan gaat
mijn staf vast aan het werk.' Ik wist dus niet, dat Jeelof het voornemen had naar de USSR te gaan, maar juichte dit toe, ook
omdat ik hem dit sterk had geadviseerd.
Gvishiani vervolgde: 'Jij zou vooral invloed kunnen hebben
wanneerjeje bemoeide met het persgebeuren bij de opening van
het Phüips-kantoor. Je zou in overleg met de mensen van Philips voor televisiepresentatie kunnen zorgen. Je hebt er bij de
staatstelevisie de contacten voor. Jij zou veel kunnen doen om
de reputatie van Philips in de Sovjet-Unie te verbeteren. Jij verdient het en wanneer ik Jeelof en Lapp^ in Moskou spreek, de
14de juni, zal ik nog eens extra benadrukken, dat het in hun
belang is jou in te schakelen, daar kun je van verzekerd zijn.'
1. Toen het kantoor uiteindelijk in 1983 openging, werd ik natuurlijk niet uitgenodigd door Philips.
2. De toenmalige directeur van Philips Oostenrijk.
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Even later vroeg hij: 'Of zal ik direct vanuit hier vast een telex
over ons gesprek aan de heer Jeelof zenden?' Ik vond dit een
prima gedachte. Hij nam een stuk papier, vroeg om de adressering van Jeelof en schreef onmiddellijk een telegram uit.
Intussen werd bekend gemaakt, dat de heer Tolstikov vervroegd uit Den Haag zou vertrekken om te worden opgevolgd
door Viktor Beletski als nieuwe Sovjet ambassadeur.
7juni 1982
'Beste Gerrit,
Zojuist ontvang ik de kopie van het telegram, dat dr
Gvishiani vanuit Wenen naar je zond op basis van het gesprek,
dat ik aldaar met hem had. Ik heb bovendien een andere tekst
gezien, waarin hij zijn staf opdroeg a.s. maandag reeds bij hem
te rapporteren over de stand van zaken rond de Philips accreditatie. Ook wilde hij worden ingelicht over de voorbereidingen
betreffende j o u w bezoek.'
14juni 1982
Besloot te checken of Jeelof zich in Moskou bevond.
Mevrouw Boer, zijn secretaresse, deelde echter mee, dat hij in
vergadering was in Eindhoven en dat men niet begreep hoe het
gerucht van een reis naar Moskou in de wereld was gekomen. Ik
concludeerde, dat Jeelof mijn advies dus toch niet had opgevolgd. Hij ging later deze week naar Tokyo, maar dan had hij
toch enkele dagen in Moskou kunnen stoppen?
Gerrit Jeelof belde later vanmorgen terug om te zeggen, dat hij
uitstekend begreep hoe het misverstand was ontstaan. Directeur
Lapp en enkele heren zouden naar Moskou reizen en dr Gvishiani had, omdat hij Jeelof had uitgenodigd, als vanzelfsprekend
aangenomen dat hij mee zou komen. 'We moeten elkaar spoedig spreken,' zei Jeelof,' want je bent bijzonder actief geweest.'
5 augustus 1982
Eindhoven
Ik werd nog vriendelijker ontvangen dan voorheen.
Het nieuwe V.I.P.-gebouw vorderde snel. Jeelof zei bijvoorbeeld: 'Zie je die oprit, die is voor als de koningin komt.' In zijn
werkkamer bemerkte ik deze keer een kleurenfoto van zijn zeiljacht en er stond een zilveren trofee van een Royal Yacht Club.
Ik benadrukte, dat het me een onplezierig gevoel gaf als voormalige Nijenrode kameraden nu financiële afspraken te moeten
maken, maar dat ik meende dat ik recht had op een remuneratie,
gezien de vele activiteiten, die ik ook het lopende jaar had ontwikkeld. Hij was het hier mee eens, maar stelde er tegenover,
dat hij weinig kon doen zolang de Sovjet-Unie niet een accreditatie had verleend. Pas dan zou kunnen worden nagegaan welke
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rol ik zou kunnen spelen, indien deze door de te benoemen
directeur in Moskou zou zijn gewenst. 'Ja, maar ondertussen
bepleit ik Philips belangen op verscheiden niveau's bij de Sovjets
- zoals eergisteren bij de nieuwe ambassadeur- en ik maak kosten
van verschillende aard, ik geloof toch recht te hebben op vaste
afspraken.' Hier wasJeelof het mee eens. 'Weetje wat, Gerrit, ik
heb een goede vriend en raadsman in Ernst van Eeghen. Wilje mij
het plezier doen met hem en mij te lunchen en dan kunnen we
tijdens dat gesprek mijn financiële afspraken met Philips in de
rails zetten?' Hij ging hier direct mee akkoord. We maakten een
afspraak voor 20 augustus om 13:00 in Hotel de l'Europe. Ernst
van Eeghen zou gastheer zijn.
Toen we terugliepen naar zijn kantoor wilde ik blijkbaar een
verkeerde deur in gaan. Jeelof hield me tegen met de woorden,'
'Daar zit de mijnheer bij wie je later de centen moet gaan halen.'
Deze opmerking versterkte mijn indruk, dat Jeelof thans in termen dacht, dat er op den duur met mij diende te worden afgerekend.
20 augustus 1982
Amsterdam, Hotel de l'Europe
De nadere beschrijving van de bovenstaande lunch gaf
ik in het eerste deel van dit boek.
22 augustus 1982
'Beste Gerrit,
Het verheugde me te constateren dat koopman Van
Eeghen en koopman Jeelof het prima met elkaar konden vinden,
maar voor mij was deze luncheon nauwelijks bevredigend. Ik
had de bijeenkomst, zoalsje wist, gearrangeerd om mijn huidige
en toekomstige activiteiten in Moskou te bespreken. Wat werkelijk plaats vond was dat Philips en Van Eeghen & Co een gesprek
voerden over barter-trade. Ik kan mij echter niet langer permitteren niet met jou tot principe afspraken te komen.'
Ik zette uiteen, dat na wikken en wegen Van Eeghen en ik tot de
conclusie waren gekomen dat ik eenjaarlijkse retainer van 40.000
dollar zou voorstellen, plus kosten. Ik gaf tevens mijn bank-adres
en vroeg hem mij vóór 26 augustus een antwoord te zenden.
15 september 1982
'Beste Gerrit,
Twee maal ontving ik een signaal van dr Gvishiani, dat
het nuttig zou zijn elkaar te spreken. Ik vertrek nu dus naar
Moskou en ben de 22ste terug. Ik begrijp, datje met vakantie
bent, hoop datje herboren terugkeert.'
20 oktober 1982
'Beste Gerrit,
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Je totale stilte bezorgt me. Bij onze eerste ontmoeting
stelde je al in het vooruitzicht, datje me in contact met jullie
Sovjet-man zou brengen. Ik heb me dit jaar gestadig, en toch in
overleg met jou, beijverd de belangen van Philips op verschillende niveaus in Moskou te bepleiten. Ik geloof nu toch wel, dat
we op basis van eerdere gesprekken en mijn brief van 22 augustus een en ander definitief moeten regelen.' Ik sloot mijn interview in de 'Haagse Post' met Vadim Zagladin in, waarin ik ook
Philips ter sprake had gebracht.
4 november 1982
Ernst van Eeghen moedigde me constant aanjeelof bij
Philips op te bellen. Hij zei wel dat hij nooit werkelijk de bedoeling had gehad zich te bemoeien met mijn financiële perikelen
met Jeelof, 'want dat zou deze immers nooit acceptabel hebben
gevonden?' 'Waarom waren we dan bij elkaar in Hotel de l'Europe?' 'Ik wilde Jeelof best eens spreken over mogelijke zakelijke contacten.' 'Waarom was ik daar dan bij aanwezig,' vroeg
ik. 'Dat was ook helemaal niet nodig want ik had via mijn eigen
contacten Jeelof zelf kunnen bereiken?' Hij vervolgde: 'In deze
wereld is het ieder voor zichzelf en je moetje eigen gevechten
leveren. Het is trouwens mooi, wanneer hij je nu alsnog zou
ontvangen, want hij weet tenslotte waar je voor komt en waar
het over gaat: geld.'
Vandaag sprak ik met mevrouw Boer, de secretaresse. Het zou
niet vóór 19 november mogelijk zijn om Jeelof in Eindhoven te
spreken. O p 9 november zou de heer Van Eeghen bij Jeelof lunchen, samen met een medewerker van diens kantoor.
'Beste Gerrit,
Het steeds weer uitstellen van een gesprek vind ik een
onaangename verrassing, temeer daar je vóór je vakantie in augustus toezegde alles na terugkomst te zullen regelen. Je liet
mijn brieven onbeantwoord. Het is nu november. Ik meen, dat
ik er recht op heb, en doe dan ook een beroep op al je toezeggingen, te weten waar ik wat Philips betreft aan toe ben, voor ik
opnieuw me inzet voor Philips in Moskou.'
9 november 1982
10:15
Gerrit Jeelof telefoneerde me uit Eindhoven. 'Je kent
ons standpunt. We hebben alle formaliteiten vervuld voor de
accreditatie van ons kantoor in Moskou. De bal is nu in hun
hoek. We staan bovendien niet te trappelen zaken in de USSR te
doen, gezien hun huidige financiële positie, zoals je zult begrijpen.' Ik wees op mijn veelvuldige activiteiten over een zéér
langdurige periode ten behoeve van Philips. Hij antwoordde
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zich dit terdege bewust te zijn. 'Ik ben danook nog altijd van
plan je voor te stellen aan onze directeur in Moskou, wanneer
het kantoor eenmaal open gaat. Dan zal hij moeten beslissen of
hij van je diensten gebruik wilt maken.' 'Maar intussen heb ik
veel tijd en kosten geïnvesteerd uit privé-fondsen,' antwoordde
ik, 'en om die reden heb ik je een duideljk voorstel gedaan in
mijn brief van 22 augustus.' 'Dat weet ik,' zeijeelof,' maar we
kunnen pas tot zaken komen nadat ons kantoor open gaat.'
10 november 1982
'Beste Gerrit
Ik herhaal deze keer dringend mijn vriendelijke verzoekje te kunnen spreken, omdat ik in overleg met jou gedurende 1982 mijn uit 1971 daterende lobby heb geïntensiveerd. Ik
heb een aantal reizen en kosten gemaakt. Ik wens hiervoor gehonoreerd te worden, zoals bij een dergelijke consultancy gebruikelijk is. Geheel los van het feit ofjullie directeur in Moskou
van mijn diensten te zijner tijd gebruik wenst te maken, kan ik
me niet langer permitteren en ben ik ook niet bereid, mijn gedane bemoeiingen met Philips onafgerond te laten.'
Ik las de brief aan Van Eeghen voor. 'Uitstekend,' zei Ernst,' en
dat zou ik niet zeggen, als ik dat niet vond. Het staat er heel
zakelijk. Zo moetje dat doen. Kijk, als de man een grote schoft
is, dan verander je er toch niets aan, maar ik denk niet dat hij dat
is.' Hij voegde er aan toe: 'Ik heb in mijn leven veel vreemde
kerels ontmoet, maar zo iemand als jij nog nooit.'
11 november 1982
Ernst van Eeghen lunchte vandaag bij Gerrit Jeelof in
Eindhoven en besprak uitvoerig mijn belangen met dit lid van
de Raad van Bestuur. (In het eerste hoofdstuk heb ik hier verslag
van gedaan.)
17 november 1982
Gerrit Jeelof telefoneerde me vanavond om te zeggen,
dat de geruchten, verspreid door de ambassade in Den Haag,
onjuist waren, dat de accreditatie van Philips in Moskou rond
was. 'Dit is niet het geval. Dus wanneer je komende week in
Moskou bent, hoop ik datje extra druk kunt uitoefenen om de
zaak te bespoedigen. Administratief hebben we nu alles er aan
gedaan en tenslotte graag of niet,' zei hij letterlijk. Hij zei verder, dat er nu ook problemen waren bij Philips in Wenen als
gevolg van scherpe Japanse concurrentie. De Philips aandelen
waren zelfs iets gezakt. Ik antwoordde, dat ik reeds een voorlopige afspraak met dr Gvishiani had op 22 november, nu deze het
ziekenhuis had verlaten en weer in functie was, en dat ik ook via
contacten bij het Centrale Comité actie zou voeren.
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22 november 1982
Moskou
Mijn eerste gesprek vond plaats met een lid van de top
van het Centrale Comité van de CPSU. Ik had, via de ontmoeting met deze functionaris in ieder geval de absolute zekerheid
dat de kwestie Philips weer op verschillende agenda's terecht
zou komen.
Voerde ook gesprekken bij het Comité voor Wetenschap en
Techniek, het Comité voor Europese veiligheid en samenwerking en het U.S.A. Instituut van de Akademie van Wetenschappen. Mij werd verzekerd, dat de accreditatie van Philips in
principe rond was. Het was slechts een kwestie van tijd om
daadwerkelijk beschikbaar te komen.
25 november 1982
'Beste Gerrit,
Thans kan ik je rechtstreeks vanuit het Centrale C o mité van de CPSU meedelen, dat de vergunning voor het
kantoor van Philips in Moskou binnen veertien dagen zal
worden afgegeven. Ik besprak de kwestie aldaar, ook met
iemand uit de directe omgeving van Vadim Zagladin, die zo
vriendelijk was me op het vliegveld vóór vertrek nog telefonisch te bereiken. Hij zei de nodige maatregelen te hebben
getroffen en ik kon jullie dit meedelen. De zaak is definitief
rond.'
8 december 1982
'Beste Gerrit,
Voorjouw informatie; ik heb met Ernst van Eeghen en
de directie een consultancy-contract gesloten.'
21 december 1982
'Beste Gerrit,
Jermen Gvishiani telegrafeerde mij, terwijl ik in
New-York was, dat hij mij 27 december wilde spreken. Ik kan
die dag onmogelijk in Moskou zijn, maar ik heb vandaag met
hem getelefoneerd en opnieuw gereclameerd, dat we niet begrepen waarom nog maar steeds de accreditatie voor Philips niet
was afgegeven. Ik begrijp, dat er een Sovjetdelegatie in Eindhoven is geweest, uitgezonden door het Ministerie van C o m m u nicatie in Moskou.'
23 december 1982
'Beste Gerrit,
Ik heb contact gehad met de functionaris, die mij 25
november op het vliegveld in Moskou nog liet opbellen met de
boodschap dat jullie accreditatie rond was. Hij verzekerde me
vandaag opnieuw: 'Willem, het is nu nog een kwestie van
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dagen. We werken er aan. Wanneer ik je spreek, zal ik je uitvoeriger inlichten.'
7 januari 1983
'Beste Gerrit,
Gisteren ben ik opnieuw vanuit Moskou door een
functionaris uit het Centrale Comité van de CPSU opgebeld.
Men had zich inderdaad vergist. De Philips-accreditatie is door
alle betrokken instanties unaniem goedgekeurd. Het wachten is
nog op één vergadering, die het besluit moet goedkeuren. Mij
werd gezegd: 'Het is nog slechts een formaliteit.' Op mijn vragen wanneer die 'damned meeting' dan eindelijk plaats zou vinden, moest men een antwoord schuldig blijven. Overigens begrijp je, ook uit het jongste interview van ambassadeur Beletski
met Friso Endt van NRC-Handelsblad, dat er schot in zit.'
25 januari 1983
'Beste Gerrit,
Nu we ongeveer één jaar hebben gepasseerd, dat we
samen en in overleg de contacten met Moskou activeren, wil ik
je er aan herinneren dat ik gedurende 1982 tal van onkosten heb
gemaakt, mede in jullie belang, en duidelijk in het belang van
een toekomstige handelsrelatie tussen Philips en de U.S.S.R.
Het contact Philips-Van Eeghen, zoals dit in Hotel de l'Europe
door mij werd aangezwengeld was niet bedoeld om nadien zelf
permanent uitgeschakeld te zijn. Het lijkt me correct, indien je
nu eindelijk met mij een financiële regeling treft en dit niet van
eeuwigheid tot zaligheid uitstelt.'
5 februari 1983
Wenen, Schönbrunn
'Beste Gerrit,
Sprak hier vandaag met dr Jermen Gvishiani. Hij was
als wij, diep verontrust, dat jullie accreditatie nog altijd niet was
afgegeven. Hij zei reeds opnieuw de nodige reprimandes te hebben uitgedeeld. Maar de Philips aanvraag zit in een 'overall package', dat is het probleem.'
21 februari 1983
Ernst van Eeghen schrijft mij onder meer het volgende:
'Jij was al jaren zakelijk in contact met hem voordat Jeelof en ik
elkaar door j o u w tussenkomst (in Hotel de l'Europe) ontmoetten. Alhoewel er verder contact heeft plaatsgehad tussen mensen van Jeelof en mij, is hier nog niets concreets uitgekomen en
het zou mij zeer verwonderen indien zich in de naaste toekomst
positieve mogelijkheden zouden voordoen.'
Hij vervolgde: ' O m jou te helpen heb ik met Jeelof de kwestie
van je commissie aangesneden. Hij heeft mij toen gevraagd hoe68

veel ik redelijk achtte. Ik heb toen maar een bedrag van 50.000
gulden genoemd, omdat jij mij dit bedrag zelf eens hebt laten
weten (en waarvan Van Eeghen zelf zei: 'Het is een jodenfooi' en
de heer Teengs Gerritsen later opmerkte: 'Je had een miljoen
moeten vragen bij j o u w contacten.') Jeelof antwoordde toen:
'Thank you, I got the message.' Van Eeghen wees er voorts op:
'Ongetwijfeld zal dit bedrag pas loskomen wanneer Philips een
definitieve toezegging van de Sovjet-Unie heeft ontvangen.'
Dit schreef Van Eeghen ter bevestiging van een gesprek met
Jeelof uit 1982. Hoe zeer het geheugen van het lid van de Raad
van Bestuur hem in de steek zou laten, zou worden aangetoond
door een brief die hij mij 23 november 1983, nog geenjaar later,
zou schrijven.
7 maart 1983
'Beste Gerrit,
Zoals ik aan mevrouw Boer telefonisch doorgaf: ik ben
drie dagen in Moskou geweest en sprak met een aantal functionarissen betrokken bij jullie accreditatie. Ik begrijp, datje op 21
maart in het buitenland bent, maar kunnen we elkaar daarna
spreken?'
17 maart 1983
Sovjet ambassade
Bezoek aan ambassadeur V. Beletski. Hij was verheugd over het afkomen van de Moskou accreditatie en zei, dat
hem was meegedeeld, dat de heer Van der Klugt 1 de post in de
Sovjet-Unie zou gaan bezetten. Hij verklaarde, mede op instructie vanuit Moskou, er toe te zullen overgaan in gesprekken
met Philips functionarissen er op te wijzen, dat het bedrijf zou
moeten overwegen gebruik te gaan maken van mijn diensten,
gezien de vele contacten, die ik in Moskou over een periode van
twaalf jaar had opgebouwd. De heer Beletski was kennelijk op
de hoogte van soortgelijke adviezen van de zijde van dr Gvishiani en anderen. Hij meende, dat alhoewel de accreditatie was
afgegeven, de vergunning zelf nog niet in Eindhoven kon zijn,
maar een en ander was onderweg. Hij tipte me, dat Moskou
offertes had gevraagd voor de aankoop van één miljoen cassettes. Japan en West-Duitsland hadden reeds aanbiedingen gedaan, maar hij raadde me aan Philips te adviseren mee te doen.
'Beste Gerrit
In je afwezigheid heb ik vandaag via mevrouw Boer de
informatie naar Philips trachten door te spelen, dat om een aan1. Na een gevecht met Jeelof zou van der Klugt in 1986 Wisse Dekker als
President van Philips opvolgen.
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bieding werd gevraagd voor de levering van één miljoen cassettes. Ik ontving deze informatie van de Sovjet-ambassadeur, die
benadrukte, dat hij mij dit eerst had willen toespelen en dat
Eindhoven dit nog niet wist. Ik vermoed dat het in de situatie
past dat Moskou die order jullie wil doen toekomen.'
30 maart 1983
Eindhoven
Lunch met Gerrit Jeelof. We spraken anderhalfuur samen in het nieuwe V.I.P.-gebouw. Ik zag Eduard Panneborg,
die ik uit het Club van Rome-verband kende in een aangrenzende lunch-kamer binnen gaan. Toen we na veel omwegen
belandden bij onze zakelijke contacten, begon Jeelof met te zeggen, dat mijn verzoeken om een consultancy fee hem inderdaad
hadden verbaasd. Ik vroeg: 'Waarom? We hebben vanaf onze
eerste ontmoeting over geld gesproken, zodat je bij onze eerste
lunch hier al zelf zei, dat ik een verkeerde deur in wilde gaan
omdat daar de mijnheer zat 'waar je straks je centen moet halen'.
'Ik refereerde aan al mijn activiteiten, waarover ik hem voortdurend had ingelicht, aan de lunch in Amsterdam met de heer
Van Eeghen, en later het gesprek tussen Van Eeghen en hem,
waarbij een bedrag van 50.000 gulden per jaar was genoemd. 'Je
hebt toen zelf gezegd, 'I got the message'. Nu hebjeje accreditatie in Moskou en nu moeten we eens afrekenen.' Jeelof antwoorde: 'Wanneer je aanwijsbare verdiensten hebt gehad betalen we dat natuurlijk ook.' 'Ik denk, datje dan het beste eens in je
eigen dossier betreffende mijn rapporten aan jou zal moeten kijken.' Hij zegde toe de zaak te zullen na gaan.
Daarop bracht ik de tip van ambassadeur Beletski ter sprake
over de één miljoen cassettes. 'Het is waar,' aldus Jeelof,' dat
ambassadeur Beletski jou hier reeds heeft genoemd. Scherp
mannetje, die Beletski. Maar de man, (Van der Klugt) die we
voor Moskou hadden bestemd heeft andere taken gekregen. Ik
weet dus nog niet wie het wordt. Van hem zal jouw medewerking afhangen.' 'Dat neemt niet weg, dat ik inmiddels anderhalf
jaar bezig ben, om niet te spreken over de vele activiteiten van
vóór 1981.' 'Wanneer de man in Moskou jou nodig heeft, dan
zal de Raad van Bestuur deze stap zeker steunen,' aldus Jeelof.
7 april 1983
Ontmoette de heer Mazlow van de Sovjet Handelsmissie in Amsterdam. Hij verzekerde me, dat de befaamde accreditatie op 30 maart 1.1. in Eindhoven was overhandigd.
'Beste Gerrit,
Terwijl wij onlangs genoegelijk zaten te lunchen waarvoor nog hartelijk dank — is de accreditatie voor Moskou
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bij jullie binnen gekomen. Ook sprak Mazlow opnieuw over de
mogelijkheid voor Philips om mee te dingen bij de verkoop van
één miljoen cassettes aan de Sovjet-Unie.'
Je begrijpt, dat ik met belangstelling je bericht tegemoet zie,
omdat je me van den beginnen beloofde pas te kunnen betalen,
nadat de accreditatie er was.'
6juni 1983
Gerrit Jeelof van Philips had eindelijk, na vele telefoontjes van mij naar zijn secretaresse teruggebeld en gezegd, dat hij
met vakantie ging en na de vakantie zou hij alles regelen. 'Ik
houd mijn woord, dat ik je aan onze nieuwe man in Moskou zal
voorstellen en daarna wordt alles veel gemakkelijker,' zei hij
letterlijk. Ik antwoordde, dat ik toch zeker een honorarium en
kosten voor een lobby van twee jaar zou mogen berekenen, te
weten 100.000 gulden, en dat wanneer we in september bijeen
zouden komen, in feite, het derde consultancy-jaar in zou gaan.
'Nou, nou,' antwoordde Jeelof,' we zijn natuurlijk geen liefdadigheids-instelling.' 'Okay, dat weet ik, maar ik ben het ook
niet,' was de toon waarop Jeelof en ik de zomer ingaan.
Ik vertelde Ernst van Eeghen van dit telefoongesprek. 'Schrijf
het maar in je dagboek: je hebt het uitstekend gedaan enje hebt
gelijk.'
19juni1983
Heemstede, Berkenrode
Diner bij de Van Eeghens ter ere van de heer en mevrouw Arbatov, ambassadeur Beletski en de Brugsma's.
Tijdens een gesprek tussen professor Arbatov en de ambassadeur en mij, kwam de Philips-affaire ter sprake, waarbij zowel
Arbatov als Beletski mij op het hart drukten mij geen zorgen
over Jeelof te maken. 'Ik ben er van overtuigd, dat jij voor Philips in Moskou gaat werken,' zei Arbatov. Beletski voegde er
aan toe: 'Je weet, ik zal vanuit mijn positie er een steentje toe
bijdragen, datje betrekkingen met Philips zich in positieve zin
ontwikkelen.' Dit gesprek stelde me in zekere zin gerust, maar
ik onderschatte de activiteiten van de B.V.D. in dit opzicht,
welke waarschijnlijk niet alléén bij Van Eeghen was gaan kleppen, maar ook bij Philips. Je vraagt je in goeden gemoede af, wie
deze kwasi James Bond figuren hun instructies geeft en wat de
motivering van deze heren kan zijn bij hun ondermijnende activiteiten. Van waar en door wie is er controle op dit voornamelijk reiziger en rovertje spelende apparaat?

1. De order is naar Italië gegaan: het Philips aanbod was te duur.

71

2 oktober 1983
Moskou
Omdat de zomer voorbij was en waarschijnlijk de vakantie van Jeelof dus ook - en over een betaling was nog altijd
niet gesproken, noch was hij zijn belofte nagekomen mij aan de
Moskouse directeur van Philips voor te stellen — bezocht ik verscheidene contactpersonen, die ik eerder in verband met de Philips accreditatie had leren kennen. Mij werd opnieuw in de boezem van het Centrale Comité van de CPSU verzekerd, dat men
het zou toejuichen indien ik in enige capaciteit voor Philips in
Moskou zou gaan werken. Ambassadeur Beletski was ook in
die zin geïnstrueerd. Ik begreep dat Vadim Zagladin van een en
ander op de hoogte was.
12 oktober 1983
Bijna dagelijks heb ik de afgelopen week mevrouw
Boer, de secretaresse van Jeelof, gebeld om te proberen naar
hem door te breken en hem zijn belofte gestand te laten doen,
dat hij na de zomervakantie de zaak met mij zou regelen en mijn
kosten en verdiensten zou verrekenen. Bovendien zou ik, zoals
Jeelof vanaf den beginne plechtig had toegezegd, worden voorgesteld aan de nieuwe directeur van Philips voor Moskou.
'Beste Gerrit,
Het lijkt me - gezien mijn langdurige activiteiten ten
behoeve van Philips en onze afspraken en toezeggingen van jou,
niet langer acceptabel, wanneer de kosten en het afgesproken
honorarium met Ernst van Eeghen, nu dus voor twee jaar, niet
vóór 31 oktober a.s. zouden zijn afgewikkeld. De heer Van
Eeghen heeft enige tijd geleden mij schriftelijk zijn gesprek met
jou over mijn honorering bevestigd, dus laat er please geen twijfel over bestaan, dat meer dan éénjaar geleden jij nauwkeurig op
de hoogte was van de voorwaarden onder welke ik mijn bemoeiingen voor Philips voortzette.'
Ook deelde ik Jeelof mee, dat ik van de autoriteiten in Moskou
een klacht jegens Philips had vernomen. De heren in Eindhoven
hadden middels een Belgische impressario ingeschreven voor
350.000 gulden als bijdrage voor een tournee van het Russische
staatscircus. (Ik dacht overigens wél: ze draaien hun hand niet
om drieëneenhalve ton voor olifanten en clowns uit te trekken
en voor één ton voor mij geven ze geen thuis.) Na het neerschieten van het Koreaanse passagiersvliegtuig had Philips meteen
geweigerd dit bedrag uit te betalen. In Moskou meende men,
dat Philips hiermee een contractuele verplichting verbrak. Ik
schreef Jeelof: 'Er wordt bepaald niet licht aan getild op hoog
niveau in het Kremlin. Ik wilde je hiervoor dus waarschuwen.'
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13 oktober 1983
Mevrouw Boer van Philips belde, dat de heer Zweers,
directeur voor Moskou, contact met me zou opnemen.
18 oktober 1983
Taal noch teken van Jeelof noch van Zweers.
21 oktober 1983
Zelf Zweers in Eindhoven opgebeld. We spraken een
halfuur. Hij bleek van niets te weten en zei, dat de heer Jeelof
hem absoluut niet op de hoogte had gebracht van activiteiten,
die ik voor Philips zou hebben uitgevoerd. Hij bevestigde wel,
dat ambassadeur Beletski mijn naam bij verschillende gelegenheden had genoemd, 'ook toen ter sprake kwam hoe de moeilijkheden op te lossen bij de Philips huisvesting in Moskou'. Hij
gaf toe, dat het niet erg vlotte tot dusverre in de U.S. S.R., 'maar
die problemen kunnen ook aan onze kant zitten', zei hij.
'Wanneer u intern niet hebt besproken, wat ik tot dusverre in
overleg met de heer Jeelof heb gedaan, dan heeft het ook nauwelijks zin om verder te spreken,' zei ik. 'Wat ik dan wel van Philips verlang is, dat ze mij de ton, die ze schuldig zijn verrekenen.
U behoeft niet te denken, dat ik mij verder zal opdringen, want
ik ga er met even veel plezier meteen tussen uit. Maar ik wens
wél betaald te worden voor wat ik al heb gedaan.' 'Ik begrijp dus
dat u geld van ons wilt hebben,' antwoordde Zweers. Hij zegde
toe, eerst met Jeelof te zullen spreken en dan zou ik nader horen.
In Eindhoven werd eveneens bekend gemaakt, 'dat Philips en
Sony samen een overeenkomst waren aangegaan over het tot
ontwikkeling brengen van een basisformaat voor een uitleesbaar geheugen in computers'. Ik dacht, het ware te hopen, dat ze
ooit een uitvinding doen, die de vervalsingen in de geheugens
van heren als Van Eeghen en Jeelof kunnen helpen voorkomen.
Tijdens de jaarlijkse receptie van de Sovjet Ambassade ter gelegenheid van de Oktober Revolutie, begin november 1 nam ambassadeur Beletski mij onverwachts bij de hand en bracht me
naar een Vice-President van Philips met de woorden: 'Mijnheer
X., ik wil u gaarne aan Willem Oltmans voorstellen, ik denk
namelijk, dat u beiden wel het een en ander hebt te bespreken.'
Mijn eerste gedachte was, niet Jeelof lost zijn menigmaal gedane
belofte om mij aan Philips mensen die zich met de USSR bezighouden voor te stellen in, maar de Sovjet ambassadeur doet dit.
Wat een blamage!

1. Omdat ik bij thuiskomst van een reis naar Japan mijn rechter (schrijf) arm
had gebroken, moet ik hier op mijn geheugen afgaan en kan ik de naam van
de Vice-President niet meedelen.
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Ik legde de betreffende functionaris omstandig uit hoe ik me
door Philips en Jeelof opgelicht voelde en wat er de afgelopen
jaren was gebeurd. Hij fingeerde, waarschijnlijk, er niets vanaf
te weten en zei: 'Wanneer u inderdaad geld van ons krijgt, dan
kan dit niet uit de pot bestemd voor Moskou komen, maar dan
zal Jeelof u maar uit fondsen, die de Raad van Bestuur ter beschikking staan, moeten betalen.' 'Het zal mij een zorg zijn,
mijnheer, wie met me afrekent, maar ik vind, dat voor een multinational die dit jaar 28 miljard heeft omgezet er met de bevriende relaties op uiterst onzorgvuldige wijze wordt omgesprongen. Dag mijnheer.'
17 november 1983
Ontmoeting met Leonid Zamiatin 1 op de Sovjet ambassade in Den Haag. Ambassadeur Beletski benadrukte opnieuw, dat hij op verschillende niveaus bij Philips kenbaar had
gemaakt, dat het in het belang van het bedrijf zou zijn mij enige
tijd in Moskou voor public relations-activiteiten in te schakelen.
Ik begon me af te vragen of Philips, juist omdat de Sovjet ambassadeur er op aandrong, er niet over piekerde dit advies op te
volgen.
18 november 1983
Ook de heer Zweers van Philips liet verder niets horen,
dus telefoneerde ik hem vandaag. Wat de betaling betreft, hij
had zich binnen het bedrijf georiënteerd - ik nam dus aan ook
met Jeelof gesproken — en men zag geen reden om mij überhaupt
één cent te betalen, noch voor onkosten, noch als honorarium.
Ik zou hierover nog schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
Ik zei, dat ik dit op geen enkele wijze acceptabel vond en me zou
beraden wat er tegen te doen.
23 november 1983
Gerrit Jeelof schrijft mij, terwijl ik dus in de veronderstelling verkeerde, dat hij met Van Eeghen - met wie ik hem om
die reden in contact had gebracht - een afspraak had gemaakt
voor een honorarium van 50.000 gulden per jaar, inmiddels dus
opgelopen tot 100.000 gulden, dat onze lunches en telegrammen, telefoongesprekken en briefwisselingen een zuiver privé
karakter hadden, voortspruitend uit het feit dat we eens samen
studeerden, en dat hij bijzonder is teleurgesteld, dat ik thans
financiële aanspraken meen te hebben op Philips. 'Het is niet
prettig,' aldus Jeelof, 'te moeten constateren, dat privé ontmoetingen ontaarden in financiële aanspraken (let op) die bovendien
1. Leonid Zamiatin was woordvoerder van de partijtop in Moskou. In 1986 is
hij Sovjet ambassadeur in London.
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volledig ongegrond zijn...'
Zo liet ook Jeelofs geheugen hem in de steek hoe onze relatie
werkelijk was verlopen, hoe we wel degelijk tijdens lunches bij
Philips over financiële compensatie hadden gesproken, hoe hij
zich zelfs had laten ontglippen, toen ik een verkeerde deur in
wilde gaan, 'daar moetje later je centjes halen' en hoe hij tegen
de heer Van Eeghen zelfs had gezegd, nadat deze het bedrag van
50.000 gulden had genoemd - wat me toch, gezien de miljardenomzet van Philips een beschaafd honorarium toescheen - 'I
got the message'. Duitelijker kan het niet.
Ik deelde Van Eeghen mee wat Jeelof had geschreven. Hij, de
Amsterdamse koopman, was diep verontwaardigd, althans zo
deed hij zich voor. Hij zou me door dik en dun in deze zaken
helpen en karakteriseerde Jeelofs houding als 'een schoftenstreek'.
6 januari 1984
'Beste Gerrit,
Ik ben bereid een gesprek met je te hebben. Ik ben 28
januari terug uit het buitenland. Mocht ik op die datum geen
schriftelijke bevestiging hebben, datje tot een ontmoeting bereid bent, acht ik me vrij om andere maatregelen te nemen, die
het honoreren van mijn claim, als vervat in de brief aan de heer
Zweers, zullen moeten inleiden.' In overleg met mr H.M. Voetelink, ook wat deze tekst betreft, verzond ik deze brief aangetekend.
12 januari 1984
Den Haag
Bracht een bezoek aan ambassadeur Viktor Beletski.
Vladimir Molchanov, van de pers-afdeling, woonde het gesprek bij. Beletski wist, dat wij vrienden waren. Ik zette uiteen
waar Jeelof ten aanzien van mij mee bezig was. 'Ik vind, dat
Gerrit Jeelof zich als een gangster gedraagt,' zei ik. 'Weet u dit
nu pas?' antwoordde de ambassadeur. 'Ze hebben niet zo maar
28 miljard omzet gemaakt.'
ójanuari 1984
Keizersgracht 384
De afgelopen maand had ik grotendeels gebruikt voor
het gereed maken en afschrijven van het Desi Bouterse boekje.
Inmiddels had ik mijn raadsman H.M. Voetelink een dossier
gezonden met betreffende stukken aangaande mijn claim op
Philips, inbegrepen de brief van Ernst van Eeghen, waarin deze
bevestigde met Jeelof een bedrag van 50.000 gulden per jaar
voor mij te hebben afgesproken.
'Juridisch kan je niets tegen Philips beginnen,' aldus Voetelink,
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deken der Amsterdamse advocaten. Na een vurig pleidooi mijnerzijds was hij tenslotte bereid (ik vrees met lange tanden) een
persoonlijke brief aan Jeelof naar diens huis in Waalre te zenden.
Voetelink was overigens nogal opgewonden, dat hij als adviseur van het Franse Consulaat was uitgenodigd voor een receptie ter ere van Franqois Mitterand.
19 maart 1984
Zojuist teruggekeerd van een reis naar Suriname en de
V.S. vernam ik van advocaat Voetelink, dat hij door de heer
Jeelof op 27 maart a.s. om 09:15 in de ochtend in Eindhoven was
besteld om over mijn claim te spreken. O m te beginnen vond ik
het een miserabel zwaktebod van Voetelink, dat hij, die vanuit
de Holbeinstraat met openbaar vervoer naar Eindhoven zou reizen, dit absurd vroege uur had geaccepteerd. Daarnaast vond ik
het van Jeelof buitengewoon onwellevend.
'Beste Gerrit,
Tussen jou en mij, kan je niet een wat hebbelijker tijd
afspreken met mr H.M. Voetelink, deken van de advocaten? Hij
moet tenslotte uit Amsterdam-Zuid komen. Ik geloof graag,
dat je een druk zakenleven hebt, maar to behave this way is
stretching it a bit too far. We hebben het op Nijenrode (voor wie
dit nog nodig hadden) toch anders geleerd?'
26 maart 1984
Aangezien Gerrit Jeelof de afspraak met de heer Voetelink niet had verplaatst naar een meer aanvaardbare tijd voor
iemand die uit Amsterdam moest komen en omdat ik me voor
mijn voormalige Nijenrode-studiegenoot geneerde, zond ik mr
Voetelink, naar diens woning, een volop bloeiende hortensia
met de boodschap: 'Sorry voor het vroege uur morgen, Willem
Oltmans.'
27 maart 1984
Het gesprek Jeelof-Voetelink heeft plaats gevonden in
het bijzijn van een Philips-advocaat, de heer Rutgers. Jeelof had
zich beklaagd, dat vanaf het begin onze contacten hij deze geheel
als privé tussen hem en mij had beschouwd en dat hij in een
onmogelijke positie was gemanoeuvreerd om nu te worden gedwongen Philips een rekening te presenteren. Voetelink zei, dat
hij overwoog een voorlopig getuigenverhoor te doen plaatsvinden en dat het hem toescheen, dat dit bijzonder onaangename
publiciteit voor Philips zou veroorzaken. De heren waren uit
elkaar gegaan met de afspraak dat Jeelof zich opnieuw zou beraden wat te moeten doen.
19 mei 1984
Na in Madrid, Havana en New York te hebben ge76

werkt vond ik bij thuiskomst een brief d.d. 3 mei van raadsman
Voetelink met de mededeling: 'Philips biedt in der minne fl.
15.000,-tegen finale kwijting bij acceptatie vóór 1 juni 1984. Ik
weet, dat u hogere bedragen in uw hoofd hebt, maar ik zelf denk
aan bescheiden proceskansen, terwijl de Heer Van Eeghen het
niet prettig zal vinden om voor een voorlopig getuigenverhoor
te worden opgeroepen, waarin hij ook mogelijk zou afzwakken
wat hij destijds heeft geschreven. In afwachting, steeds gaarne,
t.t. H.M. Voetelink.'
Ik telefoneerde Voetelink. 'Jeelof beloofde na de vorige zomer
alles te zullen betalen en me voor te stellen aan de directeur voor
Moskou. Hij hield geen enkele belofte, of waren dat ook privé
toezeggingen?' 'Wel,' zei de advocaat, 'ik denk ook eigenlijk
niet dat de heren van Philips reeds het achterste van hun tong
hebben laten zien. Ik wil overwegen om voor u een tegenbod te
doen van 25.000 gulden, maar ik moet u wel adviseren dit dan te
accepteren, want meer zit er mijns inziens niet in.'
23 mei 1984
Ik zond mr H.M. Voetelink een concept voor een brief
aan Jeelof van Philips, waarin ik ten ene male weigerde akkoord
te gaan met een afkoop van 15.000 gulden of 25.000 gulden,
omdat geen van beide bedragen in de verste verte zelfs de bare
kosten, die ik de afgelopen jaren voor mijn Philips lobby had
gemaakt, dekten.
24 mei 1984
Vandaag drong de heer Voetelink er krachtig bij me op
aan indien Philips met 25.000 gulden over de brug wilde komen, dit bedrag te accepteren en Philips en Jeelof ten snelste te
vergeten. Ik weet niet in welke stemming ik was, en in welke
mate ik de hele affaire beu was, en omdat ik au fond misselijk
werd van Jeelof en het gedrag van Philips heb ik tenslotte tegen
Voetelink gezegd: 'Gaje gang dan maar.' Deze liet er geen gras
over groeien en schreef Philips nog dezelfde dag:
'De heer Oltmans geeft een andere lezing over zijn voor u verrichte diensten en beroept zich daarbij mede op het gesprek tussen de Heren Van Eeghen en Jeelof, waarbij de eerste een bedrag
noemde van fl. 50.000,— en de tweede daarop reageerde met 'I
have got the message', zoals de Heer Van Eeghen cliënt ook
schriftelijk bevestigt.
Ik laat een en ander op dit ogenblik voor wat het is, maar kan ik
u ter vermijding van een voorlopig getuigenverhoor het volgende voorstellen bij regeling in der minne. Cliënt zal zich verder niet meer met de aangelegenheden van Philips bemoeien, u
betaalt cliënt via een der rekeningen van mijn kantoor fl.
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25.000,—. Namens cliënt, die een doorslag van deze brief ontvangt, verklaar ik nu voor alsdan dat deze na die betaling niets
meer uit welke hoofde ook van u te vorderen heeft.'
25 mei 1984
Bij ontvangst van bovenstaande tekst was ik met stomheid geslagen. Ik realiseerde me nu pas ten volle, dat ik al die tijd
voor mijn recht had gevochten en dat ik in één moment van
zwakte, ook omdat ik die dagen andere, persoonlijke problemen
aan mijn hoofd had en misschien minder strijdbaar was dan
anders, iedere kans had verspeeld op juridische gronden Jeelof
ooit nog te kunnen dwingen zijn beloften en toezeggingen na te
komen.
30juli 1984
Den Haag
Ambassadeur Beletski geeft me in een gesprek te kennen, dat er een kans is, dat Philips een fabriek voor kleurentelevisietoestellen in de USSR gaat bouwen. Er zijn ook besprekingen
aan de gang over de levering en/of fabricage van video disks. Hij
adviseerde me, om niet op te geven op den duur voor Philips in
Moskou te werken. In ieder geval zou hij doorgaan mijn naam bij
Philips te laten vallen wanneer zich de gelegenheid voordeed.
2 augustus 1984
Een oud-ambassadeur en advocaat, die ik raadpleegde in
verband met de Philips en K. L. M. affaires adviseerde me het over
een andere boeg dan raadsman Voetelink te gooien, en de heren
Orlandini en Jeelof'om een gebaar te vragen'. Hij vervolgde: 'De
informaties die jij Jeelof toespeelde waren alléén al van onschatbare waarde. Toenjeelof bij Philips begon en in Italië een frigidaire-fabriek had overgenomen vroeg de betreffende tussenpersoon
ook om een gebaar. Philips wilde een tapijt aanbieden. Hij vroeg
om een Rolls Royce en kreeg die ook. Onthoud dit wanneer je
met deze heren moet onderhandelen. Hetzelfde geldt voor mijnheer Orlandini. Dat hij nooit je brief van 5 oktober 1983 beantwoordde betekent juridisch immers dat je een stilzwijgende
overeenkomst met de K.L.M, had.'
15 augustus 1984
Staatssecretaris dr W. van Eekelen van Buitenlandse
Zaken verklaarde dat de regering zeer beducht was met de V. S. in
conflict te komen door de export van verboden technologie naar
het Oostblok. 1
Ik schreef, mede om milde druk op Jeelof uit te oefenen een brief
over dit onderwerp in de N . R . C . 2 Ik vermeldde maar eens
1. NRC-Handelsblad 9 augustus 1984
2. NRC-Handelsblad 15 augustus 1984
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publiekelijk, dat Philips enige jaren geleden een order van één
miljard elektronica in de Sovjet-Unie was misgelopen uit laffe
angst voor Washington, en dat diezelfde order toen naar onze
N A V O partner Frankrijk was gegaan. 'Men begreep in Eindhoven niet waarom deze mammoetorder aan Philips voorbij
was gegaan,' meldde ik in de N . R . C . 'Ik heb daarop op het
hoogste niveau in Moskou (dus van dr Jermen Gvishiani als
hiervoor vermeld) het volgende antwoord gekregen en onmiddellijk aan de heer Gerrit Jeelof van de Raad van Bestuur gemeld: 'Wij gaven zonder meer aan Philips de voorkeur, maar
kozen Frankrijk omdat wij vermoedden, dat zelfs al zou Philips
de order hebben aanvaard, Nederland uiteindelijk voor druk
van Reagan door de knieën zou zijn gegaan.' (etcetera.)
Advocaat Rutgers van Philips zou zich ogenblikkelijk beklagen
bij mr H.M. Voetelink, dat ik had toegezegd me niet meer met
Philips te zullen bemoeien. Ditmaal liet Voetelink iets van zijn
tanden zien en antwoordde Rutgers, dat het mij vrij stond mijn
journalistieke beroep uit te oefenen en informaties waarover ik
de beschikking had, wereldkundig te maken, ook wanneer deze
Philips betroffen.
Daarop belde Rutgers mij rechtstreeks met een pleidooi me te
onthouden van publiciteit betreffende Philips. Ik maakte duidelijk, dat ik nog altijd geen genoegen nam met de zogenaamde
juridische afwikkeling via Voetelink. Moreel was Philips mij
wel degelijk een consultancy fee schuldig. Ik had nu middels de
publiciteit een eerste tip van de sluier opgelicht en de heren reageerden ogenblikkelijk. Ik zei tegen Rutgers er verre de voorkeur aan te geven de zaak geruisloos af te wikkelen.
21 augustus 1984
'Beste Gerrit,
Vandaag sprak ik blijkbaar op jouw verzoek met de
heer Rutgers, maar het is natuurlijk duidelijk dat jij en ik een
gesprek 'van man tot man' behoren te hebben... ik doe dan ook
opnieuw een beroep op jou deze zaak rechtstreeks via een gebaar
van jouw kant met mij af te wikkelen.'
1 september 1984
Gerrit Jeelof zendt me een uitnodiging voor de tweede
reünie van Nijenrode (1946-1948) welke 22-24 oktober in Eindhoven zal worden gehouden. Jeelof zal gastheer zijn. Omdat
onze affaire bij de eerste reünie in Eerde in 1981 was begonnen,
besloot ik te wachten tot wij elkaar tijdens de komende ontmoeting zouden spreken. Een gunstiger gelegenheid voor hem om
een gebaar te maken zou zich niet meer voordoen.
27 augustus 1984
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Advocaat Rutgers zegt op verzoek vanJeelof mijn brief
van 21 augustus te beantwoorden. Mijn claim op Philips was
reeds 'geruime tijd geleden afgedaan' dus in een gesprek 'van man
tot man' zag de heerjeelof van de Raad van Bestuur dan ook niets.
21 oktober 1984
Eindhoven, Hotel Cocagne
Hartelijke ontvangst der reünisten door Gerrit Jeelof.
Gisteravond gaf hij te zijnen huize in Waalre een diner voor de
ongeveer vijftig reünisten. Mevrouw Jeelof kwam tijdens het
diner haast me zitten. Geanimeerde gesprekken, maar niemand
repte tijdens het weekeinde in Eindhoven over de uitstaande
problemen tussen de familie Jeelof en mij. De enige reünist, die
van de details op de hoogte was, was Han André de la Porte, die
me wel eens veelbetekenend aankeek, maar vanzelfsprekend
zweeg. Jeelof liet wat mij betreft een laatste kans voorbij gaan een
elegante oplossing voor ons geschil voor te stellen.
21 december 1984
Na mijn mededeling aan Philips, dat ik overwoog een
verslag over het geval Philips-Oltmans samen te stellen, schreef
de heer Rutgers mij vandaag onder meer:
'Ik moge u erop wijzen, dat wij overeengekomen zijn, zie de brief
van mr Voetelink d.d. 24-5-84, dat u zich niet verder met de
aangelegenheden van Philips zult bemoeien. Wij staan er op, dat
u zich aan deze overeenkomst zult houden. Ook meer in het
algemeen wil ik u er op wijzen dat wij de ons ten dienste staande
middelen zullen gebruiken als onze belangen geschaad dreigen te
worden. Met vriendelijke groeten, Philips International B.V.,
mrJ.A. Rutgers.'
26 december 1984
'Zéér geachte heer Rutgers,
Het is mij volmaakt onbegrijpelijk hoe u als raadsman
van Philips B. V. een dergelijke brief als die van 21 december 1.1.
heeft kunnen doen uitgaan (aangetekend). Hoe kunt u - of uw
cliënt de heerjeelof- zich voorstellen, dat men met een dergelijk
niet ter zake doende betoog een journalist zou kunnen intimideren, omdat deze intimidatie op Philips papier werd afgedrukt?
Integendeel, ik denk dat het bezwarende dossier er slechts langer
en opmerkelijker door wordt. Ik heb me in de brief van Voetelink
tot niets anders verplicht dan mij niet langer meer bezig te houden
met het behartigen van belangen van Philips in de Sovjet-Unie,
zoals ik de voorgaandejaren met de heerjeelof was overeengekomen en ook intensief heb gedaan.'
1 april 1985
Den Haag
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Aangezien ik jarenlang, door mijn vriendschap met
Aurelio Peccei, voorzitter van de Club van Rome, meer dan
eens op vergaderingen Professor dr ir A.E. Panneborg, indertijd lid van de Raad van Bestuur van Philips en nu President
Commissaris van deze multinational, had ontmoet, besloot ik
op hem een beroep te doen om de heerjeelof er toe te bewegen
zich uiteindelijk fatsoenlijk op te stellen. Ik stelde een memorandum op van drie pagina's, dat ik hem vanmiddag in het Koninklijk Instituut van Ingenieurs heb overhandigd. Hij zei meteen al
het een moeilijke zaak te achten vanwege de tussenkomst van
Voetelink en het daarbij gesloten tractaat. Ik gaf dit toe, maar
voerde anderzijds aan, dat men mij van verschillende kanten had
geadviseerd Philips om een gebaar te vragen, en dat ook Van
Eeghen, die indertijd namens mij had bemiddeld, het vanjeelof
'een schoftenstreek' vond. Hij zou de zaak onderzoeken. Ik
lichtte Gerrit Jeelof schriftelijk in een démarche via Panneborg
te hebben genomen in een uiterste poging het 'geschil' achter
gesloten coulissen op te lossen.
O p verzoek van de heer Lurvink overhandigde ik professor
Panneborg een Alerdinck-brochure.
21 mei 1985
Schreef de heer Panneborg van Philips, dat ik mij er
over verwonderde na zes weken nog niets van hem te hebben
vernomen. Ik dacht: 'Ze zullen me wel lastig vinden, maar dat
heb je er van bij onbehoorlijk gedrag.'
18juni1985
Eindhoven
Philips maakte bekend een beeldbuisfabriek in China te
zullen gaan bouwen. Waarom niet in de Sovjet-Unie?
4 juli 1985
Lunch met H. Teengs Gerritsen in Le Bistroquet in
Den Haag. Hij regeerde op mijn Philips-ervaringen nogal onthutst en zei meteen: 'Maar wat is dat ook nu voor een consultancy fee: 50.000 gulden per jaar is niets man. Je had meteen één
miljoen moeten vragen. Je hebt met die informatie bij bijvoorbeeld Jermen Gvishiani over het mislukken van het contract van
één miljard voor Philips toch een inlichting van onschatbare
waarde voor ze gekregen. Daar kunnen ze toch hun voordeel
mee doen? Heb je 25.000 gulden gekregen, kosten incluis? Nee,
dat is schandelijk.' Ik realiseerde me, opnieuw, dat ik in de Philips zaak een grotere lul was geweest, dan ik tot dusverre voor
mogelijk had gehouden. Teengs Gerritsen gaf bovendien een
advies. 'Wisse Dekker is een eerlijke kerel. Leer van mij, je moet
altijd naar de hoogste gaan. U zoudt moeten uitzoeken via uw
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contacten waar Dekker de komende dagen zal verschijnen en
daar komt u als journalist vanzelf ook in en dan schiet u hem op
de man af over deze zaak aan. Bovendien, u bent kennelijk in een
positie nog altijd beweging te brengen in de Philips belangen in
Moskou. Wie weet bieden ze u alsnog die p.r. job aan, en dan
komt de affaire op zijn pootjes terecht.' De heer Teengs Gerritsen gaf mij toch weer enige hoop. Ik dankte hem voor zijn belangstelling, toen hij me in zijn twaalf-cylinder Jaguar bij het
Centraal Station afzette.
17 juli 195
Eindhoven,
Gerrit Jeelof schrijft me in verband met mijn Panneborg-initiatief. Hij herinnerde andermaal aan de regeling door
mr H.M. Voetelink getroffen, 'zodat je geen aanspraken op
Philips hebt'. Omdat ik in een interview met Bibeb in Vrij N e derland van 6 juli 1985 hem 'een ordinaire kruidenier' had genoemd schreef hij verder mij deze boodschap te zenden 'ook
vanwege je recente interview'.
19 juli 1985
'Beste Gerrit,
Je bent natuurlijk uitermate smerig bezig. Je schrijft,
dat ik geen aanspraken heb op Philips. Je bedoelt waarschijnlijk
juridische aanspraken'. Je weet zéér goed over welke aanspraken ik in het gesprek met Bibeb heb gerept en de verplichtingen
tegenover mij, die je niet bent nagekomen. De afspraak, die je
met Ernst van Eeghen maakte staat bovendien op schrift. De
consequenties van je hoogst onbehoorlijk gedrag —hoe je je ook
wendt of keert, je verschuilt je slechts achter Philips advocaten zalje zelf moeten dragen. Er is maar één oplossing: en dat is een
eerlijk gesprek en een faire afwikkeling van wat ik voor Philips
deed. De keuze is aan jou.'
18 augustus 1985
Besprak mijn Philips problemen met de weduwe van ir
H.A.G. Hazeu, voormalig lid van de Raad van Bestuur. Mevrouw Hazeu was sedert dertig jaren een persoonlijke vriendin.
Ik wilde haar gedachten peilen. Ze raadde me, evenals Hans
Teengs Gerritsen, aan mij rechtstreeks tot Wisse Dekker te
wenden. Het toeval wilde, dat mevrouw Hazeu op een
schildersklasje zat samen met mevrouw Jeelof. Maar de beide
dames vermeden kennelijk het controversiële onderwerp Willem Oltmans aan te roeren. Jammer, want mevrouw Hazeu
kende me waarschijnlijk beter dan de Jeelofs en had hen kunnen
verzekeren, dat ik wanneer ik meen in mijn recht te staan voor
een eerlijke zaak niet gauw opgeef.
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19 augustus 1985
Vandaag vroeg ik. de heer Wisse Dekker - zonder
rechtstreeks aan Teengs Gerritsen of mevrouw Hazeu te refereren - of ik hem voor een gesprek kon ontmoeten. Ik stuurde de
brief aangetekend.
7 september 1985
Op 5 september ontving ik een schrijven van advocaat
Rutgers van Philips, dat indien ik met de heer Wisse Dekker
wilde spreken om oude koeien uit de sloot te halen dit voor alle
partijen tijdverlies betekende, en andermaal verwees de jurist
naar de overeenkomst met H.M. Voetelink van vorig jaar.
4 april 1986
(aantekenen)
'Waarde Jeelof,
Het lijkt me slechts juist en correct je te waarschuwen,
zoals ik dit reeds de afgelopen twee jaar herhaaldelijk onder je
aandacht bracht, dat ik mij door jou en dus door Philips, opgelicht voel met die zogenaamde afwikkeling, die jullie mr H.M.
Voetelink afdwongen en die in flagrante strijd was met het 'understanding' dat Ernst van Eeghen met jou had bereikt te mijnen
behoeve. Ik besef, dat je je gedekt voelt door de zogenaamde
juridische afwikkeling van onze bemoeiingen met elkaar, maar
ik wijsje er op, datje op geen enkele van mijn verzoeken deze
zaak met elkaar te bespreken bent ingegaan, zodat je me later
geen verwijten kunt maken wanneer ik nu de opties ga gebruiken, die mij open staan om in bredere kring duidelijk te maken
hoe jij en Philips bevriende relaties behandelen. Met een groet,
Willem Oltmans.'

CONCLUSIE
Ik vind deze ervaring eigenlijk treuriger dan die met Ernst van
Eeghen. Jeelof, zoon van een onderwijzer uit Leeuwarden,
werkte zich op naar de top van Philips. Hulde! Hij kreeg uiteraard een geheel andere sociaal-psychologische programmering
(bagage) mee dan de telg uit het Amsterdamse patriciërsgeslacht. O p 'Berkenrode' hangt het trappenhuis vol met stambomen van voorvaderen en voormoederen van de Van Eeghens.
Jeelof, die uit een minder in de watten gelegd milieu voortkwam
en een self-made businessman kan worden genoemd, bleek echter reeds zover te zijn geïmmuniseerd voor de realiteiten van zijn
eigen verleden, dat hij, als Van Eeghen, dubbel en dwars blijk
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gaf zich die noodzakelijke mentaliteit voor succesvol zaken
doen bij de algemene habitres van de tachtiger jaren eigen te
hebben gemaakt. De heren werden ongemerkt meegezogen in
het prevalerende zakenklimaat en hebben er geen oog meer
voor, dat men op een dergelijke wijze niet met anderen om gaat.
Jeelof zal een jaarinkomen van een klein miljoen hebben. Wie zal
het zeggen? Het zal me een worst wezen. Het zij hem gegund.
Hij woont in een elektronisch bewaakte villa. Heeft een uitstekend huwelijk en is gelukkig met zijn kinderen. Hij zeilt en
geniet op het water. Wanneer hij met de Concorde uit de V.S.
komt dan staat op Orly de Philips-jet naast de Concorde geparkeerd en behoeft hij slechts van het ene in het andere toestel over
te stappen om binnen het uur thuis te zijn. Dus de doorsneeburger in dit land zal tegen mijnheer Jeelof opzien als de man,
die een droom in vervulling zag gaan. Hij is wel tezelfdertijd in
een elektronica oorlog met Japan gewikkeld en genoodzaakt
met de messen op tafel te strijden, wil de gigant met 346.000
werknemers in zestig landen niet het loodje leggen. Het bedrijf
maakt miljarden en miljarden winst, maar diezelfde mijnheer
Jeelof maakt een afspraak voor 50.000 gulden per jaar, en biedt
na tweejaar dienstverlening voor 100.000 gulden een eenmalige
betaling van 15.000 gulden. Mjn advocaat weet dit bedrag tot
25.000 gulden verhoogd te krijgen, welk bedrag naar het kantoor Nauta van Haersolte werd overgemaakt. Daar hield men
zonder ooit een behoorlijke specificatie in te dienen er meer dan
12.000 gulden op achter, naar men zei vanwege mijn opgelopen
rekening bij raadsman H.M. Voetelink. Herhaalde verzoeken
om een specificatie bleven ook bij dit gerenommeerde advocatenkantoor onbeantwoord. Zodat men bij een dergelijke stand
van zaken verplicht wordt eveneens een ander advocatenkantoor te zoeken.
Wat het verhaal Jeelof-Rutgers-Dekker-Voetelink mijns inziens
andermaal verduidelijkt is, dat we in de samenleving met een
onzichtbare ziekte hebben te maken. Ashley Montagu sprak
eens van 'een aandoening van een mentaliteit, van de moraal,
van het mens-zijn in de elektronische eeuw', de Philips eeuw,
het nationale bedrijf, dat in 1991 haar honderdjarig bestaan zal
vieren. Het vernietigende effect van deze ziekte is veel groter en
diepgaander dan algemeen wordt beseft. 'Its destructive toll is
already greater than that of any war, plague, famine, or natural
calamity on record. Its potential damage on the quality of
human life and the fabric of civilized society is beyond calculation. For that reason this sickness of the soul might well be
called the Fifth Horseman of the Apocalypse. Its more conven84

tional name, ofcourse, is dehumanization...1
Dat, Gerrit Jeelof, is mijn boodschap voor jou. Van de ene oud
Nijenrodiaan aan de andere. Jij mag dan vrijwel de hoogste
trede van het vaderlandse bedrijfsleven hebben bereikt, maar in
de strijd om die positie ben je blijkbaar een vitaal belangrijk ingrediënt in het leven verloren, namelijk het besef, dat men zich
jegens elkaar, niet op die manier gedraagt, als jij deed. Je hebt
voor Philips inderdaad 75.000 gulden, die je me schuldig bent,
uitgespaard. Die heb je dus in je oorlogvoering om het Philips
bestaan gewonnen. Watje verloren hebt - maar dat besefje dus
niet m e e r - is een gevoel voor eerlijkheid en fairness jegens een
ander, die je opzettelijk tweejaar in de waan liet, dat je je beloften zou nakomen. Zelfs Ernst van Eeghen sprak van 'een schoftenstreek van Jeelof, omdat hij degeen was die de afspraak van
50.000 gulden per jaar met je maakte. Het ga je goed.

The Dehumanization of Man, by Ashley Montagu and Floyd Matson,
McGraw Hill Company, N e w York (1983)

85

Ill

'Logic is how we ought to think if objective truth is our
goal - and the everyday world is very little concerned
with objective truth.'
Julian Jaynes^

In Suriname had zich in december 1982 een moordpartij voorgedaan. Ik wist er noch de details noch de achtergronden van,
maar wat me opviel waren sommige berichten, waarin bevelhebber Desi Bouterse er van werd beschuldigd persoonlijk de
penissen van de slachtoffers te hebben verwijderd. Dit deed mij
onmiddellijk denken aan de nacht van de lange messen in Djakarta op 30 september 1965, waarvan later meer dan duidelijk
werd aangetoond, dat Indonesië met een C.I. A coup had te maken gehad. Eerst probeerde men de moordpartij in de schoenen
van Sukarno te schuiven, omdat Washington hem ten onrechte
als vijand beschouwd en hem weg wilde hebben. De C.I.A.
vond generaal Suharto bereid het vuile werk te doen om hoogverraad te plegen en President Sukharno op een geniepige manier over een periode van twee jaar uit diens macht weg te masseren. 2
Ik betwijfelde of wat het publiek via de media te lezen, te horen
en te zien kreeg over de tumultueuze gebeurtenissen in Paramaribo overeenkwam met de werkelijkheid. Ik besloot om contact
op te nemen met de Surinaamse overheid.
14 maart 1983
'Z.E. Ambassadeur H. Herrenberg
Hierbij zou ik u willen verzoeken mij a.s. vrijdag voor
een privé gesprek te ontvangen.
18 maart 1983
Uitstekend gesprek met de ambassadeur van Suriname. Herrenberg stond op het punt naar Paramaribo te vertrekken. Hij wilde de mogelijkheden van een ontmoeting met
Desi Bouterse onderzoeken.
1. The origin of Consciousness, Houghton Mifflin Co. (1976) biz. 41.
2. De door de Duitser O.G. Roedcr geschreven Suharto biografie heet dan
ook, The Smiling General.
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6 april 1983
De Surinaamse ambassadeur telefoneerde om mee te
delen, dat hij van de bevelhebber het groene licht had ontvangen
om mij bij hem binnen te brengen. De aanbeveling van Herrenberg moet krachtig zijn geweest. Het zegt veel van de relatie van
de diplomaat met het opperste gezag in zijn land.
20 april 1983
Paramaribo
Via een bezoek aan Madrid, waar mijn boek Sobre la
Intelligencia Humana in de Aula XXI reeks van Santillana was
uitgekomen, en een verblijf van enkele dagen in Venezuela, arriveerde ik gisteren vanuit Miami met de SLM vlucht 755. Ambassadeur Herrenberg verwelkomde me aan de vliegtuigtrap en
nam me mee naar de V.I.P. room.
De daaropvolgende dagen waren het begin van mijn hernieuwde kennismaking met Suriname en de dekolonisatieproblematiek van dat land. (Het was tevens het begin van een reeks
gesprekken met luitenant-kolonel Desi Bouterse, de nieuwe
machthebber. Het was ook het begin van een reeks contacten,
die mij geleidelijk aan in de positie zouden manoeuvreren, dat ik
later dat jaar zou kunnen gaan bemiddelen tussen de Surinaamse
leiders en de K.L.M.) 1
30 mei 1983
Het Parool voerde een campagne tegen ambassadeur
Herrenberg, die zich met de handel in narcotica zou hebben beziggehouden. Ik bracht hem in contact met mr H.M. Voetelink,
die op zijn beurt de verdediging van de ambassadeur overhevelde naar zijn confrère professor dr H.J.M. Boukema. Deze
nam deze précaire zaak op zich onder de nadrukkelijke restrictie
dat dit niet betekende, dat hij het eens was met de regering van
bevelhebber Bouterse.
15 juni 1983
Paramaribo
Nieuwe reis naar Suriname om met bevelhebber Bouterse verder te werken aan het boekje, dat ik over hem samenstel.
23 september 1983
Ik ontvang een enveloppe van het Hoofdkwartier van
het Nationale Leger in Suriname. Bevelhebber Bouterse schreef
op 9 september (BNL-2283) dat hij niet in de gelegenheid was in
de naaste toekomst onze gesprekken af te ronden. Ik oefende
namelijk, via ambassadeur Herrenberg, druk uit, om het ma1. Zie ook 'Ingesprek met Desi Bouterse,' Uitgeverij Jan Mets, (1984)
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nuscript van het boekje spoedig af te kunnen maken.
2 oktober 1983
Den Haag
Omdat ik nog steeds het Desi Bouterse-manuscript
wilde voltooien bezocht ik ambassadeur Herrenberg in Den
Haag. Hij vertelde, dat de president-directeur van de K.L.M.,
de heer S. Orlandini, hem zojuist om een onderhoud had gevraagd. De moeilijkheden tussen Suriname en de K.L.M, over
de lijn naar Paramaribo waren onder controle. Orlandini was de
laatste waar hij op dit moment mee wilde spreken. 'Wat ze hier
in Nederland maar niet willen begrijpen,' aldus de ambassadeur, 'is dat we in Suriname een dekolonisatieprobleem hebben.' Hij vervolgde: 'Het is een feit, dat de K.L.M, met Suriname in de problemen gaat komen, want per 15 oktober a.s.
gaat British Caladonian op Paramaribo vliegen, met grotere
toestellen en met meer comfort. We gaan dan via Londen de lijn
verzorgen.'
Ik antwoordde, dat de affaire me pijnlijk deed denken aan de
jaren vijftig-zestig toen Nederland in eenzelfde dekolonisatieprobleem was verwikkeld met Sukarno en Indonesië. Ik legde
uit, dat ik indertijd, toen Ernst van der Beugel president-directeur van de K.L.M, was, dus in 1961, eveneens betrokken was
geweest bij het herstel van de betrekkingen tussen de K.L.M, en
Indonesië. 'Nou,' zei de ambassadeur, 'eigenlijk ben je met je
relatie tot de bevelhebber opnieuw in een uitstekende positie om
te bemiddelen. Ga jij maar eens met Orlandini praten en laat me
weten, wat hij heeft te zeggen. Maar denk er om, vraag wel een
behoorlijke consultancy fee.'
4 oktober 1983
Hilversum
Terwijl ik in gesprek met Leo Kool van de N O S was
belde de heer Orlandini mij terug. Hij had mijn boodschap ontvangen. Ik had de K. L. M. gezegd: 'Ik spreek met de heer Orlandini of ik spreek niet.' Ik legde Orlandini uit, dat ambassadeur
Herrenberg de instructie had niet met hem contact te hebben,
maar dat ik over informatie beschikte, die voor de K.L.M, voor
belang zou kunnen zijn.
5 oktober 1983
K.L.M. Amstelveen
Vanmorgen telefoneerde ik ambassadeur Herrenberg
om hem te zeggen, dat ik om 11:00 uur met Orlandini zou spreken. 'Jij bent prima geplaatst om dit gesprek te voeren, doe je
best. Ik ben op kantoor, wanneer je me nodig hebt.'
O m 10:30 verscheen Orlandini's chauffeur, Rinus, bij mijn huis
89

in Amsterdam-Noord. Hij reed me in de B.M. W. van zijn baas
naar het hoofdkantoor in Amstelveen.
Ik werd ontvangen in het K.L.M, gebouw door Ron Wunderink, directeur voor public relations. Ik maakte van de gelegenheid gebruik hem te herinneren aan mijn brief van vorig jaar,
gedateerd 12 november 1982, waarin ik hem had geschreven,
dat de K. L. M. niet public relations minded was. Ik had een brief
van de heer Ernst van der Beugel ingesloten, gedateerd 8 juni
1961. Hierin dankte de toenmalige president-directeur van de
K.L.M, mij voor de rol, die ik samen met Emile van Konijnenburg had gespeeld, om Sukarno er toe over te halen een schuld
van Garuda Indonesian Airways van zes miljoen gulden aan de
K.L.M, terug te laten betalen. Van der Beugel schreef onder
meer: 'Dank zij uw gewaardeerde bemoeiingen vertrouw ik dat
deze zaak spoedig haar beslag zal krijgen.'
Daarom zei ik deze ochtend tegen Wunderink: 'Ron, bedenk
wel, je hebt de kopie van twintig jaar geleden, jullie hebben me
nooit een vrij ticket gegeven, terwijl mij in 1961 twee eerste
klasse around-the-world tickets waren toegezegd. Deze keer
met Suriname laat ik me niet opnieuw door jullie belazeren.'
Wunderink was één en al charme. Nu was hij P.R.-directeur en
de K.L.M, tapte tegenwoordig uit een ander vaatje.
Ik sprak één uur met Orlandini en Wunderink over de problemen van de K.L.M.-lijn op Suriname. Orlandini probeerde me
ervan te overtuigen, dat eigenlijk de stop in Paramaribo voor de
K.L.M, 'een punt achter een komma was'. 'Maar u vond het
toch de moeite waard belet bij de ambassadeur te vragen,' stelde
ik daar tegenover. 'Nou ja, het is natuurlijk beter wanneer we de
oude relatie met Suriname zo spoedig mogelijk herstellen, want
tenslotte zijn de reizigers op de eerste plaats de dupe van deze
problemen.' Orlandini voerde voornamelijk het woord, terwijl
Wunderink, met rose p.r. overhemd en das met rose olifantjes
(van Prins Bernhard nageaapt) veelal beamend meeknikte.
'Met de S.L.M, hebben we au fond een uitstekende relatie,' aldus de president-directeur, 'die we niets liever dan zouden willen voortzetten. Wij beschouwen de S.L.M, als een uitstekende
partner. Wij zijn ook van mening, dat we de rechtstreekse verbinding met Paramaribo in stand dienen te houden. Wij hadden
van onze kant geen enkele wens tot dit conflict, integendeel. In
de Luchtvaart wordt wel eens meer gedreigd, maar de dreigementen worden niet in daden omgezet. De huidige vijandigheid
tussen de K.L.M, en de S.L.M, is dan ook onaanvaardbaar. Wij,
als K.L.M., zitten eigenlijk voornamelijk onder de paraplu van
de overall slechte verhouding tussen Paramaribo en Den Haag.'
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'Maar heeft mevrouw Smit-Kroes niet wat te gemakkelijk geredeneerd, dat er doorgevlogen zou kunnen worden op afzonderlijke vergunning voor landingen, zonder dat er een luchtvaartverdrag tussen Nederland en Suriname zou zijn?' vroeg ik. Ik
ging op informatie van ambassadeur Herrenberg af. Orlandini:
'Misschien herhaal ik me zelf nu, maar de botsing met de
S.L.M, gaat veel verder dan dat er financiële overwegingen in
het geding zouden zijn. Het is in feite een lijnrechte onderbreking van de S.L.M.-K.L.M, operatie. Het dreigt steeds meer
een prestigeslag te worden. Dat is een ramp. Wanneer je eenmaal vertrouwen in je huisarts hebt ga je toch ook niet plotseling
naar een andere dokter? Het is ondenkbaar, mijns inziens, dat er
geen directe verbinding meer zou bestaan tussen twee gelijkgestemde bevolkingsgroepen in Suriname en Nederland. Het gaat
immers om twee volstrekt vriendschappelijke volkeren?'
'Ach, maar na 15 oktober en zonder de K.L.M, zal Suriname
ook overleven,' antwoordde ik. 'U hebt gelijk, met de verbreking van de lijn op Paramaribo eindigt de wereld niet.' Vooral
ook teruggrijpend in mijn geheugen in het conflict NederlandIndonesië en het stopzetten van de K.L.M.-vluchten op Djakarta, vroeg ik Orlandini: 'Wat hebt u tot dusverre ondernomen
om druk op de regering Lubbers en mevrouw Schoo uit te oefenen?' Daar reageerde hij met enige verbazing op, alsof ik een
nieuwe gedachtengang aandroeg. 'U kunt inderdaad Herrenberg gerust op het hart drukken, dat het niet de K.L.M, is die de
politiek jegens Suriname bepaalt.'
Ik stelde Orlandini voor, dat ik direct van zijn kantoor naar Den
Haag zou gaan om Herrenberg de inhoud van ons gesprek mee
te delen. Ik telefoneerde daarop met de ambassadeur vanaf de
werktafel van de president-directeur van de K.L.M. 'Kom maar
hier,' was het antwoord. Wunderink suggereerde, en was dus
ook nog nuttig, dat ik opnieuw met de B.M.W. van de heer
Orlandini en de trouwe Rinus zou gaan. Zo gebeurde het, dat ik
een paar minuten later op de snelweg naar Den Haag zat.
Ambassadeur Herrenberg ontving me ogenblikkelijk. Ik las
hem de notities van mijn gesprek met de heer Orlandini voor.
Hij liet er een fotokopie van draaien. We kwamen tot de conclusie, dat het eigenlijke gevecht rond de K.L.M, in Paramaribo
diende te worden gevoerd, en aangezien de bevelhebber het
laatste woord had in deze zaken, het aanbeveling verdiende dat
ik naar Paramaribo zou gaan. Ik zou de reis kunnen koppelen
aan het afmaken van mijn boekje.
Terugkerende op het K.L.M, hoofdkantoor te Amstelveen,
moest de heer Orlandini inmiddels snel naar Nijenrode vertrek91

ken voor een bestuursvergadering, waar ook de heer Gerritjeelof
van Philips aan deel zou nemen. Ik vroeg Orlandinijeelof mijn
groeten over te brengen.
Ik liet bij de heren Orlandini en Wunderink een brief, gedateerd 5
oktober achter, met onder meer de volgende inhoud:
'Zeer geachte heer Orlandini,
Gezien mijn persoonlijke contact met luitenant-kolonel
Desi Bouterse, premier Erroll Alibux en ambassadeur Henk
Herrenberg, heb ik dus aangeboden als trait d'union op te treden.
De Surinaamse zijde ging hiermee akkoord.
Ik ben bereid mijn bemiddeling ook als ik bijvoorbeeld naar
Paramaribo zou moeten gaan, op basis van reis- en verblijfkosten
aan te bieden, plus duizend gulden per dag, hetgeen het normale
tarief is als vastgesteld voor freelance arbeid door de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten.) Mocht mijn bemiddeling uiteindelijk een positief resultaat afwerpen, en zal de lijn op
Paramaribo worden hersteld, bedraagt mijn consultancy fee ineens een bedrag van 100.000 gulden. Het leek mij zakelijk en juist
een en ander van te voren mee te delen en met u overeen te komen.
hoogachtend,
Willem Oltmans'
23 november 1983
Paramaribo
Vloog via Londen met Caladonian Airways naar Suriname. Ik lichtte Ron Wunderink telefonisch in, dat ik mijn lobby
ten behoeve van de K.L.M, zou gaan beginnen. Hij wenste me
succes.
24 november 1983
Nuttig gesprek met de Nederlandse ambassadeur
Hoekman. 'Bouterse zal voor geen prijs de revolutie laten torpederen,'meende hij. Maar hij was het er volmondig mee eens, dat
ik de K.L.M.-belangen in de eerste plaats met hem, Bouterse,
diende te bespreken. Eveneens een gesprek met de Minister van
Financiën Winston Caldeira, die een schrandere, een beetje onaangenaam felle anti-Nederlandse indruk op me maakte. Hij was
misschien niet tegen Nederland persé, maar in ieder geval wél
emotioneel sterk betrokken bij het dekolonisatieproces. We bespraken het K.L.M, probleem.
Overleg met de heren Kolader van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de oud minister van B.Z. Harvey Naarendorp,
chef-de-kabinet van bevelhebber Bouterse.
30 november 1983
'Fort Zeelandia'
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Lang en geanimeerd gesprek met Desi Bouterse in zijn
werkkamer in het fort. Hij vroeg me de kwestie K.L.M, eveneens met kapitein Boerenveen te bespreken.
2 december 1983
Overleg met ambassadeur Hoekman. Gedurende deze
veertien dagen werkte ik eveneens aan het boekje van Bouterse.
Daarnaast sprak ik op alle verschillende niveaus over de K. L. M.
confrontatie. In het algemeen, ook bij Desi Bouterse zelf, bestond recalcitrantie jegens Nederland, eerstens vanwege het
eenzijdig opzeggen van contractueel aangegane financiële verplichtingen per CONS-verdrag, en tweedens over de neo-kolonialistische houding tegenover de Republiek vanuit Den Haag
in het algemeen. De stemming was, ook bij Bouterse, 'eerst
moet Nederland zijn financiële verplichtingen nakomen, dan
zullen we over de K.L.M, lijn spreken'.
24 december 1983
Den Haag
Ambassadeur Herrenberg bleek nu van mening te zijn,
dat 1984 het jaar zou worden, 'waarin de breuk met Nederland
totaal wordt'. Ik antwoordde, dat me dit een typisch PALUstandpunt toescheen. 'Suriname is niet in een positie een dergelijk harde houding in te nemen. Bovendien,' zei ik, 'heb ik niet
de indruk, dat het de uitdrukkelijke wens van de bevelhebber
zou zijn coüte que coüte met Den Haag overhoop te liggen.'
Daar was hij het mee eens.
Hij toonde verder levendige belangstelling voor de gevoerde
K.L.M, lobby in Paramaribo. Ik begreep, dat hij beleidshalve
geen contact met Orlandini ambieerde, maar dat een acceptabele oplossing voor het geschil hem niet onwelkom zou zijn.
'Wanneer ga je bij de K.L.M, praten?'vroeg hij. 'Na nieuwjaar,'
antwoordde ik.
28 februari 1984
Paramaribo
Na het Bouterse boekje te hebben gepubliceerd, vloog
ik voor enkele weken naar Havana, Cuba, om daarna via
Mexico en Miami naar Suriname te reizen. Ik had Ron Wunderink vóór vertrek telefonisch meegedeeld aan de tweede etappe
van mijn K.L.M, lobby te zullen beginnen.
Vandaag zond ik S. Orlandini het volgende telegram: 'Making
fast progress, stop, this afternoon three ministers met with Fred
Derby to discuss speedy resumtion negotiations luchtvaart verdrag and re-establishment cooperation K.L.M.-S.L.M. Will
keep you informed, Oltmans.'
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2 maart 1984
Paramaribo
Na langdurig met Fred Derby te hebben gesproken, die
als vakbondsleider een belangrijke vinger in de pap had bij het
S.L.M, conflict met Nederland, en die sterk geporteerd bleek te
zijn voor een hervatten van de samenwerking met de K.L.M.,
zond ik de heer Orlandini een tweede telegram:
'Fred Derby arrives April 7 in Amsterdam for talks with FNV
let me arrange lunch between him and you since he is a key
figure in the reestablishment luchtvaart verdrag I will report to
you upon return March 18 also informed Dutch embassy here,
Oltmans.'
7 maart 1984
Amstelveen
'11252 B KLM NL IW attention Mr Oltmans Refer
your telex to Mr Orlandini regret to inform you that due to
various commitments he is unable to accept your suggestion,
stop' (geen ondertekening)
Inmiddels bevestigde NRC-Handelsblad in een bericht mijn
mededelingen aan Orlandini, dat Fred Derby tegenover de pers
had verklaard te willen bewerkstelligen, dat de lijn op Amsterdam en de samenwerking K.L.M.-S.L.M, spoedig zou worden
hersteld. Dit leek me geen gering succes toe. In continueerde
mijn lobby op het hoogste niveau in Suriname.
'Eigenlijk,' zei de chef-de-cabinet van Desi Bouterse, mr Harvey Naarendorp, 'zit Desi nog steeds vast aan ons advies van
vorig jaar, dat er geen sprake zou kunnen zijn van toenadering
tot Den Haag - of jullie K.L.M. - zolang de Nederlandse regering niet haar contract met ons, vastgelegd in het CONS-verdrag, nakomt en de betalingen, die ons rechtens toekomen, hervat. ' Maar ook Harvey Naarendorp was het er mee eens, dat een
ombuiging van het K.L.M, beleid wellicht in het belang van alle
betrokken partijen zou kunnen zijn, en van Suriname op de eerste plaats. 'Het lijkt wel, alsof we zo gewend zijn met de K.L.M,
mensen te werken, dat de S.L.M, niet kan wennen aan die
nieuwe buitenlandse maatschappijen waarmee we thans samenwerking opbouwen. Ik zal wel dezer dagen met Desi over de
K.L.M, spreken.' Naarendorp was ongetwijfeld op dat m o ment een uiterst belangrijke bondgenoot.
19 maart 1984
Amsterdam
Via Miami, New York en Londen keerde ik in Nederland terug. Evenals bij eerdere thuiskomst uit Paramaribo telefoneerde ik Ron Wunderink van de K.L.M. Evenals bij vorige
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gelegenheden kwam hij opnieuw met spoed naar het Hilton
Hotel aan de Apollolaan om naar mijn laatste bevindingen in
Suriname te luisteren. Ik rapporteerde opnieuw in detail waar ik
mee bezig was geweest, wie ik allemaal had gesproken en dat de
K.L.M. Fred Derby als belangrijke bondgenoot diende te beschouwen, die reeds veel tot een zekere kentering had bijgedragen in het politieke klimaat in Paramaribo en althans ten aanzien
van de K.L.M, water in de wijn wilde doen.
31 maart 1984
Hilton-Schiphol
Ontmoeting met ambassadeur Herrenberg, die een Surinaamse rechter van een vliegtuig moest gaan halen. Hij stond
op het punt naar Suriname te reizen en zegde toe, wanneer hij
met Desi Bouterse in de sauna zou zijn, de K.L.M.-affaire opnieuw aan te snijden.
9 april 1984
De Telegraaf opende met een kop over de voorpagina,
geschreven door A. Burlage, PARAMARIBO H O U D T KLM
B U I T E N SPEL. Ik wist zéér goed, dat de K.L.M.-S.L.M.-affaire precies de andere richting op ging, waar we nu vier maanden met vereende krachten aan hadden gesleuteld. Mijn reactie
was dan ook: 'Des te waardevoller zal de K.L.M, straks mijn
lobby vinden, wanneer blijkt, dat Desi Bouterse de banden met
de K.L.M, laat herstellen.'
18 mei 1984
Alsof het vorige bericht van april nooit was gepubliceerd berichtte De Telegraaf vandaag, dat er toch weer direct
overleg was tussen de K.L.M, en de S.L.M, om de luchtlijn
Amsterdam-Paramaribo te hervatten. Ik wist dus uit de eerste
hand van welke zijnde men er bij bevelhebber Bouterse en het
hoogste militaire gezag op had aangedrongen die gevoelige arm
tussen beide landen niet te laten verlammen. Het stond voor mij
vast, dat het nog slechts een kwestie van tijd zou zijn en de toestellen van de K.L.M, zouden weer naar Zanderij gaan en omgekeerd.
21 mei 1984
Amsterdam
'vertrouwelijk
Zeer geachte heer Orlandini,
Zojuist opnieuw teruggekeerd vanuit Latijns-Amerika
geloof ik u nu te kunnen melden, dat ook bevelhebber Desi
Bouterse thans om is ten aanzien van het heropenen van de lijn
Amsterdam-Paramaribo. In maart-april 1.1., toen ik u vanuit
Suriname seinde over de reis van vakbondsleider Fred Derby,
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zei Bouterse nog tegen mij, de hervatting van de betaling van
ontwikkelingsgelden en de heropening van de K.L.M, lijn als
één package te beschouwen. Maar ook Derby, die een vooraanstaande vakbondsleider bij de S.L.M, is, had me uitdrukkelijk
op het hart gedrukt er bij Desi Bouterse op te wijzen, dat van alle
luchtvaartmaatschappijen die werden benaderd, de K.L.M, absoluut de beste voorwaarden aanbood en dat zijns inziens de lijn
snel diende te worden hersteld, mede met het oog op de overlevingskansen van de S.L.M, zelf.'
'Ik heb die dagen eveneens uitvoerig gesproken met Harvey
Naarendorp, oud-Minister van B.Z. en chef-de-cabinet van de
bevelhebber, die me onder meer zei: 'Desi zit nog vast aan ons
advies van vorig jaar.' Met vereende krachten is er dus aan het
standpunt van het militair gezag gesleuteld.'
26 mei 1984
Schiphol,
Ambassadeur Herrenberg was zojuist teruggekeerd uit
Suriname. Hij wilde me meteen spreken. We ontmoetten elkaar
opnieuw in het Hilton op Schiphol. 'De afwerking van de
K.L.M, zaak komt jou nu toe. Jij hebt je er het meeste voor
ingespannen. Neem direct contact op met Orlandini of Wunderink en probeer na te gaan wat hun wensen nu zijn en wat er
moet gebeuren, want het kan nu niet op het laatste moment
weer door dwarsliggers in de soep worden gedraaid. Verzamel
zoveel mogelijk informatie en kom dan onmiddellijk naar Suriname.'
Ambassadeur Herrenberg zou op 30 mei afscheid nemen van
Koningin Beatrix en naar Paramaribo teruggaan.
30 mei 1984
O p mijn herhaalde verzoek me te bellen telefoneerde
Ron Wunderink vanmorgen voor het eerst met de volgende
mededeling. 'Orlandini wil de zaak met Suriname puur formeel
spelen. Het is Suriname geweest, dat het luchtvaartverdrag
heeft opgezegd. Hij heeft me gezegd, dat indien ambassadeur
Herrenberg nader geïnformeerd wilde worden, daarvoor
geijkte kanalen bestaan. De Surinaamse regering zou gemakkelijk via de ambassadeur in Paramaribo of via de K.L.M.-vertegenwoordiger aldaar alle benodigde informatie kunnen inwinnen. En wanneer noch de ambassadeur noch de K.L.M.-vertegenwoordiger in Suriname acceptabel zouden zijn, dan kan ambassadeur Herrenberg me zelf een briefschrijven.'
Ik vroeg Wunderink: 'Waarom laat Orlandini me nu pas deze
boodschap geven? Waarom reageerde hij niet op mijn brief van
5 oktober vorig jaar, dat hij niet van mijn diensten gebruik wen96

ste te maken en dat ik niet op een remuneratie ervoor behoefde
te rekenen? Je bent zelf notabene iedere keer wanneer ik uit Suriname kwam in het Hilton komen opdraven om de laatste informaties in te winnen. Ik heb schriftelijk en telegrafisch herhaaldelijk met jullie gecommuniceerd, communicaties die ook per
telegram werden beantwoord. En nu de lijn op Paramaribo op
het punt staat heropend te worden, wordt er ineens gezegd, dat
ik niet acceptabel zou zijn als tussenpersoon. Dat ruikt naar oplichterij, Ron. De brief van 5 oktober 1984 was een stilzwijgende overeenkomst.' Ik wilde maar niet vragen: 'Is de B. V.D.
ook al bij jullie geweest met hun Gestapomethoden?'
Wunderink: 'Ik geef toe, dat we inderdaad die brief nooit hebben beantwoord en dat we je niet hebben gewaarschuwd.' Ik
antwoordde: 'Door iedere keer naar mij toe te komen en contacten met me te onderhouden, lietje me opzettelijk in de waan, dat
jullie van mijn diensten gebruik wensten te maken. En hoe moet
ik nu vrijdag naar Paramaribo? Daar rekenen Desi Bouterse en
ambassadeur Herrenberg immers op?' Wunderink bood daarop
aan, mijn ticket via zijn kantoor voor te schieten.
Ambassadeur Herrenberg was even verontwaardigd als ik en
sprak soortgelijke woorden als Van Eeghen over Jeelof debiteerde, 'bij de K.L.M, zijn het schoften.' Hij vervolgde: 'Wacht
maar, de dag komt dat Orlandini je weer telefoneert wanneer
éénmaal de zaak goed vastloopt. Je had Wunderink natuurlijk
duidelijk moeten maken, dat bevelhebber Bouterse heel goed
weet, dat hij via de ambassadeur in Paramaribo zou kunnen
werken. Maar hij wil dit juist via jou doen, a. omdat hij je vertrouwt, en b. omdat hij Buitenlandse Zaken er juist buiten wil
laten. Zou Wunderink of zou Orlandini dat niet hebben begrepen?' De ambassadeur benadrukte andermaal: 'Dat we jou naar
voren schoven was juist om de officiële kanalen te kunnen omzeilen. ' En tenslotte: 'Laat het je een troost zijn, dat de bevelhebber en ik precies weten, hoe de K.L.M, je stank voordank geeft.
Er komen ook nog wel andere tijden.' 1
1 juli 1984
Paramaribo
Na bezoeken aan Havana, Mexico en Miami arriveerde
ik in Suriname. Ik nam onmiddellijk contact op met de
K.L.M.-vertegenwoordiger, de heer Ramdani. Hij zei: 'Het
militair gezag heeft tenslotte toegestemd om met de K.L.M, in
zee te gaan. Ik heb er heel hard voor gelobbied.' 'Hebt u met
1. Bij het ter perse gaan van dit manuscript is de heer Herrenberg Minister van
Buitenlandse Zaken.
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bevelhebber Bouterse gesproken?' vroeg ik. 'Nee, dat niet.'
'Hebt u met diens Chef-de-cabinet gesproken?' 'Nee.' 'Dan geloof ik niet, dat u de indruk zou mogen vestigen dat u werkelijk
invloed zou hebben gehad op dit besluit van Desi Bouterse.'
'Dat is wel zo, maar wanneer de militairen eenmaal zeggen, dat
het nu een zaak van de regering Udenhout is, dan moeten ze het
ook verder in handen van de ambtenaren laten. In ieder geval zal
ik contact met u opnemen indien u voor deze zaak nog nodig
heb,' aldus Ramdani. Ik vroeg hem of er nog steeds een geschil
bestond met de K.L.M, over het gebruik van een verlengde
DC-8 versus een DC-10. Hij antwoordde: 'In zekere zin ja.'
'Dan moet er nu eigenlijk in Amstelveen worden gelobbied,' zei
ik. 'Dat zou je wel kunnen zeggen,' aldus Ramdani.
5 juli 1984
Paramaribo
Bevelhebber Bouterse had me gevraagd naar zijn
werkkamer in de Memre Boekoe Kazerne te komen. Ik moest
even wachten. In tegenstelling tot sommige ministers in Suriname, kwam hij om de hoek vragen of ik nog even wilde wachten, omdat hij bezoek had van een ambassadeur.
Ik begon met me te beklagen, dat ik ondanks een geldig visum
bij aankomst op Zanderij door de militaire politie was aangehouden. Bouterse antwoordde, dat er meer klachten waren en
dat er ook controle werd uitgeoefend om incidenten te voorkomen. 'Dan gaat het een tijdje goed en daarna gebeurt er weer iets
als met u. Sorry.' Over de regeling met de K.L.M, zei hij: 'We
hebben die stappen laten nemen om zuiver politieke redenen,
maar het zou een misrekening zijn, wanneer de K.L.M, zou
denken dat we in een dermate 'squeeze' zitten, dat we niet ergens anders een gewenst toestel zouden kunnen krijgen. Laten
we nu maar eens zien hoe het verloopt met de K.L.M. U heeft
uw zin gekregen. Blij?' Ik vertelde hem in het kort hoe Orlandini en de K.L.M, na al mijn moeite nu jegens mij handelden.
Hij trok een gezicht, alsof hij wilde zeggen, 'en verbaast je dat?'
13 juli 1984
NRC-Handelsblad maakte vandaag bekend, dat zondag de rechtstreekse luchtverbinding tussen Amsterdam en Paramaribo zou worden hersteld. Ik zal contact met Wunderink
opnemen, want ik heb nu recht op een consultancy-fee en op
mijn onkostenvergoeding.
23 juli 1984
Omdat ik Wunderink steeds maar niet aan de telefoon
kon krijgen schreef ik hem als volgt:
'Beste Ron,
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Heb aan de Haagse Post, die morgen uitkomt, een interviewtje gegeven over een aantal zaken, ook de K.L.M, betreffende. Zou je graag vóór je met vakantie gaat spreken om een
aantal zaken op een rij te zetten.'
In de Haagse Post zei ik onder meer:
'Rechtstreeks, jazeker. Ik heb me direct met de K.L.M.-zaak
bemoeid. Ik heb vorig jaar in oktober al een gesprek gehad met
Orlandini en vervolgens een bemiddelingspoging ondernomen
tussen de K.L.M, en toentertijd ambassadeur Herrenberg. Uit
een gesprek met Fred Derby, de vakbondsleider die rechtstreeks
verantwoordelijk is voor de S.L.M.-vakbond, bleek me dat men
in S.L.M.-kring sterk was geporteerd voor zakelijke contacten
metdeK.L.M. Ik ben toen naar de bevelhebber gegaan. Ik heb bij
hem krachtig gepleit voor de ontkoppeling van K.L.M.-S. L. M.
belangen en de ontwikkelingsgelden. Ik heb hem gezegd, dat het
psychologische effect op de bevolking, ook in Suriname en op
Surinamers in Nederland, dat door herstel van rechtstreekse
vluchten tussen Paramaribo en Amsterdam teweeg zou worden
gebracht, de voorrang verdiende. Het heeft er tenslotte toe geleid, dat de regering-Udenhout carte blanche kreeg van het militair gezag om tot een regeling te komen met de K. L. M. Zo is het
gegaan. Bouterse heeft me gezegd, dat het politieke besluit om de
K.L.M, weer landingsrechten in Paramaribo te geven bedoeld is
als een signaal aan Nederland.'
Dit H. P. -interview beschouwde ik als een signaal aan OrlandiniWunderink, dat ik beslist wilde afrekenen voor mijn diensten.
8 augustus 1984
Na vele opeenvolgende vergeefse telefoons naar de
K.L.M, heb ik opnieuw Wunderink geschreven,
'Beste Ron,
Ik zou het op prijs stellen je na je terugkeer uit Korea
spoedig te spreken, opdat we onze zaken kunnen afhandelen.'
29 augustus 1984
Keizersgracht 384
Overhandigde mr H.M. Voetelink mijn K.L.M, dossier en vroeg hem een advies. Na eerste lezing zei hij meteen al:
'Een formele overeenkomst had u dus niet met Orlandini, althans
niet rechtens, maar ik geef toe, dat uw claim op de K.L.M, kans
van slagen heeft. De werkwijze van Orlandini kennende neem ik
ook aan, dat ze bereid zullen zijn een regeling met u te treffen.
Maar we zullen voorzichtig te werk moeten gaan.'
10 september 1984
Na bijna twee maanden lang nul op het request te hebben
gekregen gelukte het me vandaag Wunderink aan de telefoon te
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krijgen. We zouden elkaar om 14:00 als voorheen in het Hiltonhotel ontmoeten. Het bleek hem allemaal niet precies meer voor
de geest te staan, verkondigde hij nu. Hij erkende opnieuw, dat
de K.L.M, had verzuimd te reageren op mijn brief van 5 oktober 1983, maar dat was geen opzet geweest. 'Dat lijkt me
vreemd,' zei ik, 'want intussen hebben jullie al mijn brieven,
rapporten en telegrammen geïncasseerd voor noppes en als vanzelfsprekend, terwijl Orlandini en jij zéér goed wisten dat ik in
de veronderstelling verkeerde een consultancy voor jullie uit te
voeren.' En ik voegde er aan toe: 'Bovendien wordt ik voortdurend door je kantoor er aan herinnerd, dat het ticket naar Suriname van juni nog open staat en of ik dit maar even wil voldoen.
Ik maakte drie reizen naar Paramaribo waarbij ik heb gepleit
voor herstel van de betrekkingen met de K.L.M.' Hij ontweek
een antwoord en zijn houding was totaal anders dan bij al onze
vorige ontmoetingen. Hij vermeed zelfs me aan te kijken en was
nerveus. Hij beloofde mij tegen 25 september van zich te laten
horen.
11 september 1984
'Beste Ron,
Dit is om onze afspraak te bevestigen, dat ik bij terugkeer uit Suriname op 24 september van je zal vernemen, hoe we
de uitstaande kwestie spoedig kunnen afronden. Vooral omdat
tenslotte de K.L.M, al weer twee maanden vliegt op Suriname
vraag ik je medewerking de afwikkeling vlot en geruisloos te
doen zijn.'
26 september 1984
aangetekend
'Zeer geachte heer Orlandini,
Begin deze maand had ik een gesprek met uw medewerker Ron Wunderink, die me toezegde bij mijn terugkeer uit
Suriname op 25 september (gisteren) mij de uitkomst mee te
delen van een gesprek met u. Ik begrijp, dat hij tot 6 oktober in
Seoul zal zijn, maar deze gang van zaken is voor mij niet acceptabel, want hij liet me opnieuw geen bericht... Ik moet u dan
ook verzoeken uw invloed aan te wenden dat in de zéér naaste
toekomst de verplichtingen van de K.L.M, jegens mij zullen
worden gehonoreerd.'
11 oktober 1984
Verzocht mr H.M. Voetelink een brief aan de heer S.
Orlandini te schrijven als opening naar een oplossing van een
settlement met de K.L.M. Mijn claim bedraagt 100.000 gulden
plus 25.000 gulden kosten.
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16 oktober 1984
Keizersgracht 384
Nauta van Haersolte
'Amice,
O p grond van de van u ontvangen stukken en uw
daarop gegeven toelichting kan ik als volgt berichten.' Na een
aantal van mijn argumenten te hebben geciteerd concludeerde
de raadsman, dat een juridische grondslag voor een aanspraak
jegens de K.L.M, ontbrak. Hij achtte het dan ook niet zinvol
zich namens mij tot de Heer Orlandini te wenden.
17 oktober 1984
Ik antwoordde Voetelink, dat hij me enkele maanden
geleden bij het lezen van mijn brief van 5 oktober 1983 aan de
heer Orlandini nog had gezegd: 'In juridische taal zou deze brief
kunnen worden beschouwd als een stilzwijgende overeenkomst.' Wunderink heeft me zelf tot tweemaal toe gezegd, dat
de K.L.M, een fout heeft begaan, door op die brief niet te
antwoorden, dat ze niet met me in zee wilden gaan. Ik deed dan
ook een vlammend beroep op hem alsnog een brief namens mij
naar Orlandini te zenden.
18 oktober 1984
'Beste Ron,
Ik vind het onbegrijpelijk, dat ik zes weken geleden
met je uitdrukkelijk afsprak, datje mij na een gesprek met de
heer Orlandini tegen 25 september zou benaderen. Je houding,
afgezien van datje nauwelijks first class public relations bedrijft
is bovendien in flagrante tegenstelling met de ontmoeting van 5
oktober 1983 met jou en Orlandini. Ben je al je enthousiaste
reacties en gearrangeerde ontmoetingen in de periode december
1983-juni 1984, vergeten, toen de K.L.M, zich in Suriname nog
steeds in een uitzichtsloze situatie bevond en jullie me dus wel
degelijk nodig hadden?'
29 oktober 1984
In plaats van te antwoorden of te reageren op mijn
brieven en aanmaningen zond Ron Wunderink, public-relations-directeur van de K.L.M, mij vandaag opnieuw een aanmaning om de openstaande nota van het voorgeschoten ticket
naar Suriname en Amerika van juni 1.1. per ommegaande te
voldoen.
'Beste Ron,
Ik ben zo vrij deze afgezaagde nota retour te zenden. Ik
begrijp niet goed hoe de K.L.M, mij na alles wat er intussen is
gebeurd, dergelijke briefjes durft te zenden. Mijn zéér negatieve
dossier Oltmans versus K.L.M, wordt steeds lijviger. Ik heb
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alle geduld in de wereld, maar niet voor altijd. Met een groet,
Willem.'
16 november 1984
Eindelijk reageerde Wunderink op mijn laatste brief
van 29 oktober. Hij begon met mij te sommeren het openstaande ticket, dat de K.L.M, mij ten behoeve van de Suriname
lobby had voorgeschoten (de andere tickets had ik notabene zelf
gefinancierd) per kortste keren te betalen. Daarna liet zijn geheugen hem verder weer in de steek. Hij schreef:
'Mag ik je er aan herinneren, dat ik herhaaldelijk heb gezegd, dat
de K.L.M, uitsluitend en alléén met de Surinaamse autoriteiten
over luchtvaartpolitieke zaken wilde onderhandelen via de
daartoe officieel aangewezen kanalen: te weten de Rijksluchtvaartdienst, de Nederlandse ambassadeur in Suriname of de eigen K.L.M.-vertegenwoordiger in Paramaribo. Meerdere malen heb ik namens de K. L. M.-directie onderstreept, dat wij geen
gebruik wensten te maken van welke andere onofficiële contacten ook.'
Het leugenachtige of bedriegelijke van deze uitleg, achteraf gepresenteerd namens de K.L.M., was dat noch S. Orlandini,
noch Wunderink - die in het bezit waren van mijn brief van 5
oktober 1983 — één woord over het bovenstaande tegen mij hadden gerept tót juni 1984, dus het moment, dat ook zij reeds wisten, dat het Militaire Gezag in Suriname om was en bereid toch
weer met de K.L.M, in zee te gaan. Waarom schreven zij me
niet meteen op 6 oktober 1983, dat zij niet op mijn consultancyvoorstel wensten in te gaan? Neen. Wunderink haastte zich altijd naar onze ontmoetingsplaats, het Hilton, om inlichtingen te
krijgen. Orlandini en hij wisten via een stroom van communicaties aan hen gericht over een periode van meer dan zes maanden precies waar ik mee bezig was. En pas injuni liet Wunderink
voor het eerst doorschemeren, dat ze geen tussenpersonen nodig hadden. Ik antwoordde dan ook, dat ik het een pijnlijke ervaring vond zijn oneerlijkheid in deze te moeten constateren,
'waar ik in de veronderstelling verkeerde met een gentleman
van doen te hebben'. Ik waarschuwde expliciet, dat al mocht ik
dan misschien juridisch geen middelen hebben om mijn claim te
verzilveren, mij andere wegen open zouden staan om mij tegen
hun smerige praktijken te verweren.
4januari 1985
Rotterdam, 'Park Hotel'
Carel Enkelaar, programmaleider van de N O S televisie, deelde me tijdens een vergadering met André Spoor over
Alerdinck-vraagstukken (zie hoofdstuk IV) mee, dat hij met di102

recteur De Soet van de K.L.M, over de problemen met mij had
gesproken. Hij had er vooral voor gepleit, de K.L.M.-verplichtingen jegens mij na te komen. Carel had kennelijk in de sfeer
gesproken van: dat indien ik op dermate stellige wijze beweerde
in mijn recht te staan, hij in de 25 jaar dat we hadden samengewerkt mij voldoende had leren kennen, om te beweren dat ik de
waarheid sprak. Dat ze er verstandiger aan deden een regeling te
treffen, omdat ik ongetwijfeld vroeg of laat de publiciteit zou
gebruiken om uit de doeken te doen wat er in werkelijkheid was
gebeurd en te publiceren hoe men mij van K.L.M.-zijde had
behandeld. Tegen Spoor zei Carel: 'Jij bent mijn getuige, dat ik
Willem dit heb gezegd, en dat ik tien per cent beding, wanneer
hij wordt uitbetaald, ha, ha, ha.'
9 januari 1985
Eindelijk zelf een gesprek per telefoon gevoerd met
K.L.M.-directeur de heer De Soet. Het verliep keihard. 'Ik heb
met de Surinamezaak helemaal niets te maken,' zei hij. Ik legde
uit voornamelijk via Ron Wunderink te hebben gewerkt. 'Wat
wilt u dat ik zeg, wanneer u openlijk de integriteit van één van
onze beste mensen in twijfel trekt,' zo reageerde hij op mijn
beklag ten aanzien van Wunderinks 'in lucht op gaan' nadat de
Surinamelijn was hersteld. Hij eindigde met: 'Het enige wat ik
bereid ben om te doen is de heer Wunderink te instrueren deze
zaak opnieuw met u op te nemen.'
23 januari 1985
Amstelveen
Carel Enkelaar had te mijnen behoeve de moeite genomen om naar het hoofdkantoor van de K.l.M. te gaan om met
Ron Wunderink te spreken. Wunderink had voet bij stuk gehouden en ondanks de uitvoerige argumentatie van Carel gezegd, dat hij alléén bereid was het door de K.L.M, voorgeschoten ticket naar Paramaribo af te schrijven. Wunderink scheen
overigens wel verbaasd te zijn geweest over de resultaten van
mijn Alerdinck-activiteiten. Carel raadde me aan opnieuw een
bezoek aan Wunderink te brengen, maar daar had ik geen zin
meer in. Na dermate schofterig te zijn behandeld met de hoed in
de hand naar Amstelveen gaan was niet mijn stijl. Het ging om
100.000 gulden honorarium en 25.000 gulden kosten.
24 januari 1985
Vandaag schreef ik een aangetekende brief aan de heer
De Soet van de K. L.M., waarin ik opnieuw uiteenzette hoe mijn
K.L.M, lobby in Suriname tot stand was gekomen en verlopen
en hoe de K.L.M, zich aan haar verplichting onttrok door mij
niet te vergoeden voor mijn diensten aan de hand van de brief
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van 5 oktober 1983 aan de heer S. Orlandini. Ik eindigde met: 'Ik
geloof, dat indien er tegen 15 februari 1985 geen stap is ondernomen van de zijde van de K.L.M., mij niet kan worden verweten niet te hebben geprobeerd een openbaar conflict uit de weg
te gaan. U zei mij bovendien dat u de heer Wunderink zoudt
adviseren alsnog met mij een uitweg te zoeken. Ook op deze
toezegging uwerzijds mocht ik taal noch teken van de K.L.M,
ontvangen.'
29 april 1985
'Zeer geachte heer Wunderink,
Voor de goede orde deel ik u mede, dat ik j . 1. 25 april op
het paleis te Paramaribo een gesprek heb gehad met bevelhebber
Desi Bouterse en ambassadeur H. Herrenberg. Daarbij heb ik
onder meer gesproken over de wijze waarop de K.L.M, en de
heer Orlandini gemeend hebben mij te moeten behandelen in
antwoord op mijn bemiddeling om de K.L.M.-lijn op Paramaribo weer op gang te krijgen in 1984.' Na een kort overzicht van
de stand van zaken eindigde ik met: 'Ik neem aan, dat u zich
bewust bent, dat de consequenties van uw handelwijze ten opzichte van mij geheel voor uw rekening zijn.'
6 juli 1985
In een eerste signaal aan Philips en de K.L.M, noemde
ik in gesprek met Bibeb de heren Jeelof en Orlandini 'ordinaire
kruideniers.'Jeelof reageerde direct. Orlandini zweeg als het
graf.
4 juli 1985
Lunch met H. Teengs Gerritsen in Le Bistroquet in
Den Haag. O p mijn overzicht inzake mijn betrekkingen met S.
Orlandini reageerde hij al even verontwaardigd als op mijn Philips-verhaal. 'Ik had dit van Orlandini nooit gedacht,' zei hij. 'Ik
ook niet, maar er zit een mijnheer Wunderink tussen van een
geheel ander kaliber. Ik denk feitelijk dat hij de zaak heeft verziekt en niet Orlandini zelf.' 'Ik ontmoet Orlandini binnenkort.
Ik geloof zaterdagavond. Ik zal dit onderwerp met hem aansnijden. Het wil nog wel eens helpen, wanneer ze merken dat anderen zich ermee gaan bemoeien.' Ik zei de heer Teengs Gerritsen
hem hier dankbaar voor te zullen zijn, maar vond het niet behoorlijk hem nadien aan deze belofte te herinneren. Ik weet dus
niet hoe deze interventie is verlopen.
19 augustus 1985
H. Teengs Gerritsen schreef met vakantie te zijn geweest en dus nog geen gelegenheid te hebben gehad met S. O r landini het conflict ter sprake te brengen. Daarna hoorde ik er
via hem niets meer over.
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Tijdens een interview voor Het Vrije Volk met Joost van den
Hooff escaleerde de druk op Orlandini c.s.: ik deed enigszins uit
de doeken wat er tussen de K.L.M, en mij was gebeurd in relatie
tot de lijn op Suriname. Ik vervolgde: 'Zo zijn onze manieren
(bij het zaken-doen in Nederland). Orlandini denkt dat hij ongemerkt zijn gang kan gaan. In Indonesië zegt men: 'Geef de
man touw: hij hangt zichzelf.' Tegen Bibeb zei ik in juli, dat
Orlandini een ordinaire kruidenier was. Ik denk nu meer in termen van oplichterij. Ik kan een soortgelijk verhaal vertellen
over Philips, maar dat zou nu te ver voeren. Komt nog wel. Ik
heb de tijd.' 1
4 april 1986
(aantekenen)
'Geachte heer Orlandini,
Het lijkt me slechts juist en correct u voor de laatste
maal mee te delen, ook nadat u al mijn boodschappen hieromtrent ostentatief onbeantwoord hebt gelaten, dat ik me door u
en de K.L.M, in de affaire van het herstel van de K.L.M.-lijn op
Suriname opgelicht voel. Aangezien u blijkbaar niet het plan
hebt om op mijn claim, gebaseerd op mijn brief van 5 oktober
1983, in te gaan, zeg ik u hierbij aan, dat ik mij met ingang van
30 april 1986 vrij voel de opties die mij ter beschikking staan om
in bredere kring bekend te maken, hoe u zelf en de K.L.M, met
bepaalde relaties omspringen teneinde zich te onttrekken aan
betaling van volmaakt legitimate expenses en een consultancy
fee, ten volle zal gaan benutten. In juni aanstaande is het twee
jaar geleden, dat de K.L.M, weer op Paramaribo ging vliegen.
Het lijkt mij redelijk om thans tot andere maatregelen over te
gaan.'

CONCLUSIE
Dit is de stand bij het beëindigen van dit manuscript op 30 april
1986.
Alhoewel ik mijn recente ervaringen met de K.L.M., eerst in
1961 met Ernst van der Beugel en nu in 1984 aan de naam Orlandini heb opgehangen denk ik, dat in werkelijkheid anderen voor
dit schandalige gedrag verantwoordelijk zijn.
In de kwestie Orlandini, een man die ik op 5 oktober 1983 één
uur sprak, is eigenlijk de public-relations directeur van de
K.L.M, verantwoordelijk voor het feit dat deze reportage is
1. Het Vrije Volk, 30 januari 1986.
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verschenen. Wunderink was het die steeds onderhandelde, zij
het in opdracht en in naam van Orlandini, dat was duidelijk.
Wunderink voorkwam ook, dat er een tweede gesprek met O r landini plaats zou vinden, omdat het voor de K.L.M, belangrijke doel, herstel van de lijn op Suriname, inmiddels was bereikt. Onder die omstandigheden was het volgens de moraal
van deze man immers niet meer nodig om zich te bekommeren
om Willem Oltmans, ook al had deze een belangrijke rol aan de
top in Paramaribo gespeeld. Het zou me zelfs niet verwonderen,
wanneer mijn brieven gericht aan Orlandini-die als persoon op
mij een prettige indruk had gemaakt - hem niet eens hebben
bereikt. Ik kreeg de indruk, dat de diverse dames op de Orlandini-verdieping van het K.L.M, gebouw in Amstelveen wellicht
in samenspel met Wunderink bereid zouden kunnen zijn geweest hun baas Orlandini vervelende berichten van ene Willem
Oltmans maar liever te onthouden. Hoe het ook zij, dit is de
wijze geweest, waarop Orlandini met mij zaken heeft gedaan.
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IV

'One lies to oneself more than to anyone else.'
Lord Byron

De klap op de vuurpijl zou de voormalige Philips functionaris
en noveau riche, Frans Lurvink zijn.
Het begon achteloos en onschuldig.
18 november 1984
Hilversum
Carel Enkelaar, hoofd van de programmadienst van de
N . O . S . televisie belde me of hij een auto kon zenden, want hij
wilde nog vandaag met me spreken. Carel, die ik al twintig jaar
in voorspoed en in tegenspoed kende, deed zoiets niet zo maar.
A.V.R.O. radioreporter Link van Bruggen had enige weken
geleden ene Frans Lurvink, eens lampenverkoper voor Philips
in Pakistan, bij Enkelaar binnengebracht. De man scheen goed
bij kas, maar hoe hij precies aan zijn duiten kwam was niet helemaal uit de verf gekomen. In ieder geval opereerde Lurvink legaal en liet er zich op voorstaan, dat Dé Slager in Rotterdam zijn
advocaat was. Hij was een midden vijftiger, die geld had gemaakt en er iets nuttigs mee wilde doen. Zijn huwelijk was uiteen gevallen. Hij had twee studerende kinderen, een zoon in
Rotterdam, een dochter in Leiden.
De boodschap was, dat hij zijn miljoenen wilde inzetten om de
spanningen tussen Oost en West te helpen doen afnemen. Hiertoe had hij reeds een kasteeltje bij Zwolle, 'Den Alerdinck' aangekocht, dat eens aan de familie Van Dedem had toebehoord. Ik
begreep, dat Lurvink en Enkelaar met elkaar als 'blood-brothers' in zee waren gegaan en het volkomen eens waren geworden over het te volgen beleid. Lurvink verleende Enkelaar reeds
het predikaat van 'een geboren mediamanager' en was dus de
ideale partner bij de onderneming.
'Hoe stellen jullie je dit voor?' vroeg ik aan Enkelaar. 'Door
bijvoorbeeld een studiecentrum op Den Alerdinck te vestigen
voor de bestudering van Oost-West betrekkingen.' 'Daar zijn er
al 500 van in de wereld,' antwoordde ik, 'maar wat er niet is dat
is een 'think-tank' voor journalisten uit Oost en West. Dus een
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studie centrum voor pur sang pers.' Carel vond dit een vondst.
We brainstormden verder. Tijdens die zondagmiddag werd de
Alerdinck I Conferentie geboren, die van 9 tot 11 december
1984, dus slechts drie weken later, zou worden gehouden.
In mijn aanwezigheid bracht Enkelaar rapport uit aan de heer
Lurvink. Uit dit telefoongesprek kon ik opmaken, dat hij inderdaad plein pouvoir had gekregen te handelen en beslissingen te
nemen. Lurvink had dan ook een belangrijke sprong voorwaarts gemaakt door van Link van Bruggen over te stappen op
Carel Enkelaar. Nu zou er werkelijk wat gaan gebeuren. Ik zou
reizen naar Moskou en Washington maken om namens Den
Alerdinck topjournalisten aan te trekken.
23 november 1984
Moskou
Ik begon mijn tour d'horizon in de Sovjet-Unie bij
Vladimir Lomeiko, reeds vele jaren een persoonlijke vriend en
de officiële woordvoerder van Minister van Buitenlandse Zaken
Andrei Gromyko. Hij was onmiddellijk in het Alerdinck-initiatief geïnteresseerd en voerde een serie telefoongesprekken. Er
zouden een vertegenwoordiger van de Staats Televisie en een
journalist van de schrijvende pers naar Zwolle gaan.
27 november 1984
New-York
Bespreking met professor Marshall Shulman, directeur
van het Averell Harriman Institute for Soviet Studies aan de
Columbia University. We werden het eens over welke journalisten het beste zouden kunnen worden benaderd om naar Alerdinck I te komen, namelijk: Leslie Gelb van de New York Times, Marvin Kalb van de N . B . C . Televisie, Bob Kaiser van de
Washington Post en Strobe Talbott van Time Magazine. Alle
vier collega's waren in Washington D.C. werkzaam.
28 november 1984
New-York
Carel Enkelaar en ik hadden aanvankelijk de bedoeling
in een later stadium de journalist Willem Brugsma in de Alerdinck top te halen, maar in het vliegtuig naar New-York bedacht ik me, dat het verstandiger zou zijn André Spoor, commentator in New-York en oud-hoofdredacteur van NRC-Handelsblad er bij te halen. Bovendien kende ik Spoor tientallen
jaren, met banden die tot onze jeugd in Bilthoven terug liepen.
Ik belde vanmorgen Carel Enkelaar om te vragen of Brugsma al
was uitgenodigd. Dit was niet het geval en Enkelaar vond het
prima, dat ik Spoor zou benaderen. Ik belde hem. Hij had Lurvink c.s. reeds bij een eerdere gelegenheid ontmoet, maar deze
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had hem toen niet gevraagd met Den Alerdinck mee te gaan
doen. Spoor was geïnteresseerd. (Waarmee ik vaststel, dat de
deelname van André Spoor, nu hoofdredacteur van Elseviers
Magazine, door mij en niemand anders werd geïnitieerd.)
29 november 1984
Washington D.C.
Ontmoette achter elkaar Gelb, Kalb en Talbott en besloten werd, dat voor N . B . C . Joe Angotti, hoofd voor WestEuropa en de Sovjet-Unie naar Zwolle zou gaan en voor Time
Magazine, William Rademaekers, diplomatiek correspondent
te Londen.
5 december 1984
Hilversum
Enkelaar was enthousiast en Lurvink scheen volmaakt
in de wolken met het resultaat van beide reisjes naar Moskou en
Washington. Carel gaf me Lurvink voor het eerst aan de telefoon. Ik kende de man vooralsnog niet. Hij dankte me uitbundig voor 'de zéér buitengewone diensten' die ik hem had bewezen. Hij zei, (letterlijk): 'Ik ben bereid een centrum op Den Alerdinck op te richten met een kapitaal van 5 tot 10 miljoen gulden.
De ene poot van het centrum moet een ideeën-fabriek worden,
de andere poot moet de media vertegenwoordigen.'
Enkelaar vond mijn geschreven rapport 'zéér professioneel,
hulde!' Lurvink zou bij het lezen er van tranen in de ogen hebben
gekregen. (Die dagen hechtte Carel nog enig geloof aan het constant op te voeren theater van de heer Lurvink).
9 december 1984
Zwolle, Hotel Wientjes
Deze avond, drie kwartier te laat, arriveerde Frans Lurvink, de kasteelheer van Laag Zuthem, voor het eerst in het
door mij bijeengebrachte gezelschap. Hij droeg een camel-jas
los om de schouders en zeilde aldus de bar in. Mijn eerste reactie
was: die man is een parvenu waar alles precies verkeerd aan is.
Dit noteerde ik nog die avond in mijn dagboek. Carel Enkelaar
had gezegd met ingehouden adem naar de ontmoeting LurvinkOltmans te hebben uitgezien. Ik begreep nu enigermate
waarom. Zelf had ik voor hetere vuren gestaan en draaide voor
Lurvink verder mijn hand niet om. Ik schreef onder meer: 'De
man is wellicht okay, maar zijn uitstraling vind ik twijfelachtig.'
Dat wil zeggen: bij mij stonden via a vis Lurvink de lichten
vanaf het allereerste begin op rood. Dit betekende echter allerminst, dat men niet vruchtbaar zou kunnen samenwerken bij
het opzetten van een think-tank voor journalisten.
Ik had Joe Angotti (N.B.C.) en William Rademaekers (Time) in
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de blauwe Bently met Zürich-nummerplaat van Lurvink, gereden door chauffeur Philip Diepstra, van Schiphol gehaald, terwijl Vladimir Dunajev van de Sovjet Staats Televisie en Michael
Ozerov van het blad Sovjetskaja Rossia vanuit het American
Hotel in Amsterdam waren opgehaald. Er werd getafeld en
Lurvink hield een toespraak. Hij bracht ook mij uitvoerig hulde
en zei, dat ik een wereld-record had gebroken door in drie weken een internationale journalisten-conferentie in elkaar te timmeren. (In die dagen ging ik er vooralsnog vanuit dat de man
misschien meende wat hij zei.) De start scheen dus bemoedigend.
11 december 1984
Den Alerdinck
De Conferentie, voorgezeten door André Spoor, werd
een eclatant succes. In 1985 zou het veertig jaar geleden zijn, dat
Amerikanen en Russen elkaar aan de Elbe de hand reikten. Er
werd in principe afgesproken dat onder de paraplu van Den
Alerdinck een gezamenlijk televisieprogramma zou worden gemaakt. Het slotwoord werd door Lurvink gevoerd, die zonder
blikken of blozen verkondigde nogal dikwijls financieel succes
in het leven te hebben gehad, wat steeds zijn ego had gestreeld,
maar wat deze laatste twee dagen op zijn kasteeltje was gebeurd
was de allergrootste bevrediging van zijn leven geweest. Eindelijk zou hij er in zijn geslaagd iets voor de wereldvrede te bereiken. Ik zat naast André Spoor en vroeg hem, 'Denk je dat Lurvink in dit verhaal oprecht is?' 'Oh, zeker,' antwoordde Spoor.
Mijn instinct dicteerde mij een geheel ander gevoel. Ik had inmiddels vernomen, dat de heer Lurvink er een levenstaak van
had gemaakt failliete bedrijven op te kopen (zelf zei hij me later
eens, er van tijd tot tijd een handje bij te hebben geholpen, dat
een bedrijf op de fles zou gaan), deze te reorganiseren en met
soms zéér aanzienlijke winst te verkopen. Hij sprak tegenover
mij van bedragen van 'zeven miljoen winst, bij een dergelijke
transactie betreffende één zaak'. Daarom was mijn interpretatie
van deze eerste officiële performance van de man een geheel andere. Lurvink had zich voorgenomen sociaal aanzien te gaan
verwerven. Geld had hij thans voldoende. Nu ging het hem er
om in de samenleving op den duur tot de prominenten van het
land te kunnen gaan behoren. Die positie zou zijn geld hem
moeten gaan verschaffen. Vandaar, dat hij Enkelaar en Oltmans
had ingehuurd om de eerste sprong naar respect bij den volke te
wagen, middels mijn gedachte een centrum voor Oost-West
journalisten op te zetten. Hij was gewoon bezig zich internationale contacten te kopen.
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Hij had ook een lange lijst met een honderdtal vooraanstaande
Nederlanders opgesteld en deze Enkelaar en mij getoond, waar
namen op voorkwamen van premier Lubbers tot en met Dries
van Agt, van Freddie Heineken tot en met de heer Wagner van
de Shell. Al deze prominenten zouden worden uitgenodigd
voor een diner op Den Alerdinck, wanneer zijn op te richten
stichting een feit zou worden. Veel van de mensen die in 1984 op
deze illusionaire waslijst voorkwamen weten waarschijnlijk in
1986 nog altijd niet wie mijnheer Lurvink is.
19 december 1984
Frans Lurvink vertrouwde me vandaag toe bezoek te
hebben gekregen van twee ambtenaren van de B.V.D. 'Ja, jij
kwam inderdaad ter sprake, maar je kwam er niet slecht af.' 'Ze
vonden wel,' vervolgde hij, 'datje het tijdensje persconferentie
in Nieuwspoort voor Prins Claus had opgenomen,' maar iedere
keer dat wordt ontkend, dat Claus homoseksueel zou zijn deed
dit toch pijn. Het heeft de B.V.D. geloof ik gehinderd, dat je je
er mee hebt bemoeid.' 2
24 december 1984
Joe Angotti (N.B.C.-T.V.) had geseind, dat zijn baas,
Larry Grossman, President van N . B . C . - N e w s , het Elbe televisieproject van Den Alerdinck had afgewezen. Grossman, die
persoonlijk bevriend was met minister George Shultz, zou van
die zijde het advies hebben ontvangen niet in een dergelijk joint
venture met de Sovjet Staats Televisie verstrikt te raken. Ik
moest deze negatieve boodschap overbrengen aan Dunajev in
Moskou. Deze antwoordde: 'Ze weten niet wat ze willen. Eerst
ging N . B . C , akkoord en nu reageren ze kinderachtig. Jammer
dat er zoveel energie en geld over de balk is gegooid. We zijn
nog even ver. Ik weet niet wat er van onze kant zal gebeuren.
Wij hebben ook mensen, die tegen dergelijke initiatieven met
het westen zijn.' Het was duidelijk. Dunajev was met een optimistisch rapport uit Zwolle teruggekeerd en nu stond hij in zijn
hemd jegens zijn sceptische Sovjet collega's.
2januari 1985
Lurvink richtte een telex aan Enkelaar, Spoor en mij.
'We moeten onmiddellijk na het wegvallen van N . B . C , contact
opnemen met A.B.C, of C.B. S. om het Elbe project alsnog te
realiseren.' Ook deelde hij mee, dat zijn advocaat D.A. Slager
tot het Bestuur zou toetreden, evenals oud staats-secretaris H.
1. 24 augustus 1983.
2. Zie ook, 'Prins Claus' (1965-1985) een reportage, Willem Oltmans, Torenbocken, Baarn (1984).
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Beijen. Daarna volgden vijf punten van plannen, die dermate
overtrokken en illusionair waren, dat we ze naast ons neer moesten leggen. Er zou 'een serie Oost-West dagbladen (in kleur)
moeten komen die als annex moesten worden gevoegd bij bestaande couranten.' Er zouden 'series televisieprogramma's voor
oost en west moeten worden gemaakt.' Behalve persoonlijkheden uit Europa, de V.S. en de Sovjet-Unie zouden 'in de zomer
van 1985 ook vooraanstaande persoonlijkheden uit Japan en
China naar kasteel Den Alerdinck moeten worden uitgenodigd.'
Niets van dit alles was realiseerbaar, maar Lurvink droomde
verder. Het versterkte mijn indruk, dat hij met zijn geld uit was
op maar één doel: nationale en zo mogelijk internationale respectabiliteit.
4januari1985
Rotterdam, Park Hotel
Vergadering met Enkelaar en Spoor, bewust zonder
Lurvink. Ik stelde voor dat ik naar Genève zou gaan om gesprekken te hebben met Vladimir Lomeiko en Bernard Kalb, de
woordvoerder van minister George Shultz, vroegerjournalist bij
de de New York Times, een collega, die ik reeds sedert 1956 in
Indonesië had leren kennen, toen we beiden met Sukarno meereisden. Wat ik op het oog had was een Alerdinck II bijeenkomst,
waar zowel Lomeiko als Kalb aan zouden deelnemen.
7januari 1985
Genève, Hotel du Rhöne
Ontmoeting metjoe Angotti van N . B . C , televisie. Zijn
baas Larry Grossman had hem reeds gezegd, dat het waarschijnlijk een fout was geweest naar Shultz te luisteren en het televisieproject via Den Alerdinck met de Sovjets af te zeggen. Ik telefoneerde Dunajev hier in Moskou over. 'That son-of-a-bitch
Grossman,' antwoordde hij, 'we have been taken for a ride once,
enough is enough.'
8 januari 1985
Genève
Vladimir Lomeiko en ik kwamen overeen, dat hij zou
deelnemen aan de volgende Alerdinck Conferentie. Hij had me in
Moskou een exemplaar gegeven van het boek, dat hij samen met
Anatoly Gromyko, zoon van de minister en directeur van het
Afrika Instituut van de Sovjet Academie van Wetenschappen had
geschreven. De titel luidde: 'Nieuw denken in het atoomtijdperk. ' Ik stelde voor, dat we dit boek als thema voor Alerdinck II
zouden kunnen nemen. Lomeiko zou mij via de ambassade in
Den Haag een vertaling in het Engels laten bezorgen.
9 januari 1985
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Ik telefoneerde Enkelaar en Lurvink het resultaat van
mijn Geneefse reis. Lurvink: 'Ik ben steeds meer onder de indruk van wat jij allemaal voor ons doet.'
Ik had mijn oude vriend, Jonkheer Twiss Quarles van Ufford
bij Philips enige tijd geleden gevraagd eens te willen nagaan wat
men in Eindhoven van de heer Lurvink wist. Nu telefoneerde
Toon Quarles mij onder meer met de mededeling, 'voorzichtigheid is zeker geboden'. Komende van een onberispelijke bron
als Quarles, die ik sinds mijn jeugd kende, 1 schrok ik hier van,
vooral omdat ik reeds een aantal van mijn internationale contacten met Lurvink en diens initiatiefin aanraking had gebracht. Er
was nauwelijks meer een weg terug. Bovendien - en dit wil ik
benadrukken - geloofde ik in het oprichten van de journalisten
think-tank en was het werk om die stichting behoorlijk van de
grond te krijgen mij op het lijf geschreven. Wat ik hoopte was,
dat, onder toeziende ogen van Enkelaar en Spoor, met collega's
die ik tientallen jaren kende, Den Alerdinck niet uit de rails zou
kunnen lopen, ook al was Lurvink zelf waarschijnlijk niet de
geschikte persoon om een dominerende plaats in te nemen. Een
plaats, waar het hem nu juist in wezen om was begonnen, namelijk om zodanig geplaatst te zijn op de sociale ladder van de
samenleving, dat de van Agt's, Lubbersen en Heinekens een
borrel bij hem zouden komen halen.
lOjanuari 1985
Hilversum, N . O . S .
Enkelaar, Spoor en ik waren op tijd. Lurvink arriveerde ruimschoots te laat. Mijn voorstel Alerdinck II van 15-18
maart 1985 te houden werd onmiddellijk aanvaard. Het was
waarschijnlijk, dat uit de Sovjet-Unie zowel Lomeiko als
Gromyko junior zouden komen. Het ging er thans om een delegatie op niveau vanuit Amerika te mobiliseren. Spoor en ik zouden ons hiermee gaan bezighouden. 'Willem is nu onze internationale ambassadeur', stelde voorzitter Lurvink.
Wat mij bezorgd maakte was dat ik Alerdinck I voor een flutbedrag van 5.000 gulden honorarium (met reizen naar Moskou en
Washington) in elkaar had gezet. Ik wilde, mede na de waarschuwing van Quarles, nu wel eens spijkerharde afspraken met
Lurvink zelf maken. Enkelaar bleef namelijk ook steeds nogal
vaag over de financiën.
Hjanuari 1985
Vladimir Lomeiko bevestigde in een telefoongesprek
vanuit Moskou, dat hij en Gromyko definitief van 15-18 maart
1. Zie ook 'Memoires: 1925-1953', Torenbockcn, Daarn (1985).

115

naar Zwolle zouden komen. Ik stelde Lomeiko verder voor, dat
uit Moskou eveneens mijn persoonlijke vriend, de journalist
Vladimir Molchanov mee zou komen, juist omdat deze het Nederlands volledig beheerste. 1 Lomeiko ging hiermee akkoord
en stelde, dat we de uitnodigingen voor hun drieën dan naar de
ambassade in Den Haag zouden zenden. Ik was er op uit om
Molchanov de vaste contactman in Moskou voor Den Alerdinck te maken. Ik kende hem reeds vijftien jaar. Daarmee zouden we over een betrouwbaar contact in de Sovjet-Unie kunnen
beschikken.
Carel Enkelaar was in de wolken. Het verliep zoals hij wilde.
20 januari 1985
Frans Lurvink had een bezoek gebracht aan de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Paul Bremer III. Zo vriendelijk als hij werd ontvangen door ambassadeur Victor Beletski
van de Sovjet-Unie, zo onbeschoft zou Bremer hem te woord
staan. Bremer onder andere: 'I have the left peace movement in
Holland by the balls. N o w please don't give me a peace movement from the right. All I am interested in is that cruise-missiles
will be stationed in the Netherlands.' Lurvink was niet alléén
door de houding van Bremer geschokt, ook diens politieke uitspraken shockeerden hem. Ik antwoordde: 'Wat had je dan gedacht? Bremer is een brutale vlerk. Daar had ik je al voor gewaarschuwd. Hij gedraagt zich in Den Haag als de Amerikaanse
'Gauleiter', dat is alles.'
Opnieuw drong ik er, ditmaal schriftelijk, bij Lurvink op aan,
dat ik voor ik opnieuw naar de V. S. zou reizen om zijn belangen
te behartigen een driejarig contract zou krijgen, terwijl ik al
enige maanden wachtte op alle voorgeschoten bedragen en honoraria van vorige reizen, dus dat ik geen stap verder wenste te
zetten voor zou zijn afgerekend.
24 januari 1985
Amsterdam, 'Keijzer'
Nu er over geld diende te worden gesproken 'zag' ik
een andere Lurvink voor me, een ordinaire man met chicanes.
Hij wilde mijn voorstel van een contract van driejaren tot twee
terugdraaien, wat ik verdacht vond, omdat ik een hele reeks
blijvende contacten binnen bracht waar Den Alerdinck jarenlang profijt van zou kunnen hebben. Ik hield mijn been stijf en
toen hij dat ontdekte vroeg hij me onverwachts: 'Hoe wil je dan
die driejaren betaald worden?' Ik antwoordde: 'In drie bedragen
1. Molchanov promoveerde indertijd op Louis Couperus aan de Universiteit
van Moskou.
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van 50.000, 75.000 en 100.000 gulden.' Zonder enige aarzeling
deed hij een tegen-voorstel: '30.000, 60.000 en 90.000 gulden en
verder wil ik niet gaan.' De overeenkomst van 180.000 gulden
voor driejaar werd met een handdruk bevestigd. 'Bovendien zal
ik je onze afspraak per brief bevestigen,' zei hij. 'Dat moetje
zeker doen, want zonder die brief vertrek ik niet naar Amerika,'
antwoordde ik.
Wanneer ik dan lees, dat een televisiejournalist als Henri Remmers voor een adviseurschap eenjaarsalaris van 150.000 gulden
contracteert, dan ben ik van mening, dat ik - gerekend het niveau waar ik in tegenstelling tot Remmers op opereer- Lurvink
c.s. bepaald niet het vel over de oren had getrokken. (Maar de
voorzitter van Den Alerdinck zou zijn tweede natuur spoedig
laten spreken en ondanks de definitieve afspraak twee dagen later een afpingeloffensief openen. Het gebeurde in het bijzijn van
Carel Enkelaar en André Spoor.)
26januari 1985
Amsterdam, Amstel Hotel
Besloten werd andermaal dat Spoor en ik ons zouden
inzetten voor het samenstellen van een Amerikaanse delegatie
naar Alerdinck II. Lurvink wilde eigenlijk mee naar de V.S. om
er met zijn neus op te zitten, maar dit hielden we met zijn drieën
tegen. Ik herinnerde me maar al te goed hoe men mij bij mijn
eerste Alerdinck bezoek aan Moskou reeds had gezegd, 'Is die
Lurvink wel goed bij zijn hoofd: hij maakte met al zijn plannen
hier nogal een verwarde indruk.' Ik had toen geantwoord, dat
Frans Lurvink de financier achter de schermen was en zou blijven en dat de stichting zelf door Enkelaar, Spoor en mij zou
worden geleid. Ook drong Lurvink er steeds weer op aan, dat
Spoor en ik in Washington contact met ambassadeur Bremer
zouden hebben, die ook in de Amerikaanse hoofdstad zou zijn.
Hier voelden we beiden even weinig voor. We wisten maar al te
goed wat voor vlees we in de kuip hadden. De Amerikaanse
ambassade in Den Haag had notabene meer dan eens geprotesteerd en geïntervenieerd naar aanleiding van Spoors artikelen uit
New-York.
Vlak voordat we wilden vertrekken bracht Lurvink tot mijn
verbazing mijn honorarium ter sprake en begon warempel opnieuw over twee jaar te spreken. Spoor kwam mij onmiddellijk
te hulp en greep voor zijn doen krachtdadig in. Hij stelde, dat hij
begrepen had dat er een afspraak voor driejaar was gemaakt, dat
dit redelijk was gezien de bijdragen die ik leverde en nog ging
1. Algemeen Dagblad, 12 april 1986.
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leveren en dat nu er een meerderheid van het bestuur aanwezig
was, onmiddellijk zou kunnen worden besloten en bekrachtigd
dat ik driejaar aan Den Alerdinck verbonden zou blijven tegen
het afgesproken bedrag. Toch zag Lurvink kans hier in zoverre
een verandering in aan te brengen, dat hij tweejaar wilde garanderen voor 30.000 en 60.000 gulden en dat het bedrag voor het
derdejaar later zou worden vastgesteld. Ik accepteerde dit niet
en begon ook te marchanderen en zei dat ik in dat geval twee
maal 50.000 gulden wilde hebben, terwijl het bedrag voor het
derdejaar nooit onder de 80.000 gulden zou mogen komen te
liggen. Aldus werd afgesproken en Lurvink zou mij nog vóór
vertrek naar de V.S. deze afspraak schriftelijk bevestigen.
28 januari 1985
Tot mijn onuitsprekelijke verbazing zond Lurvink mij
zijn chauffeur met in contanten alle achterstallige betalingen,
plus een bevestigingsbrief die echter niet weergaf wat twee dagen eerder in het Amstel Hotel, en vier dagen eerder bij Keijzer,
uitdrukkelijk was overeengekomen. De overeenkomst zou
voor twee jaar worden aangegaan en het derdejaar kwam in de
brief gewoon niet voor.
Ik telefoneerde onmiddellijk, met Philip Diepstra aanwezig in
mijn werkkamer, dat zijn brief niet de door het Bestuur in het
Amstel Hotel gemaakte en bekrachtigde afspraak bevestigde.
'Wat ontbreekt er dan aan?' vroeg hij haast achteloos. 'Je spreekt
niet over het derdejaar, dat we immers uitdrukkelijk overeen
kwamen.' 'Daar herinner ik me niets van, Willem,' zei de kasteelheer glashard. Toen wist ik dus zeker wat ik steeds had vermoed, dat ik Lurvink niet kon vertrouwen. Na een zéér lang
telefoongesprek kwamen we overeen, dat ik toch naar de V.S.
zou vertrekken en dat André Spoor hem zou bellen, indien
Spoor zich de afspraak zou herinneren zoals ik dit deed. Was dit
het geval dan zou ik alsnog een aanvulling krijgen over het derde
jaar. 1
1 februari 1985
Washington
André Spoor was direct bereid Lurvink te bellen en
diens geheugen aangaande de driejarige afspraak met mij op te
frissen. Hij meldde me later, dat Lurvink zich nu de overeenkomst duidelijk herinnerde. Ik zou per ommegaande een aanvulling op het contract krijgen voor het derdejaar. 'Zelf heb ik
een contract voor 20.000 gulden bij Lurvink bedongen, 'aldus
1. Het zou nog een halfjaar duren voor de bevestiging van het derdejaar via Dé
Slager zou komen.
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Spoor,' en dat komt mij bijzonder goed uit, want je weet, mijn
dochter studeert in Parijs.' Ik vroeg Spoor of hij, nu hij van nabij
Lurvinks gemarchandeer over mijn honorarium had meegemaakt, ja zelfs tot twee maal toe had moeten ingrijpen om Lurvink in het gareel te houden, nog steeds van mening was met een
keurige mijnheer van doen te hebben. 'Nou, ik weet het niet,'
was het typisch Spooriaanse ontwijkende antwoord, 'ik heb
toch allerlei mensen gesproken - en hij noemde enkele namen
uit het Haagse circuit- die aardig over hem spraken'. 'Ik vraagje
niet om op meningen van anderen af te gaan,' antwoordde ik, 'je
ziet nu toch zelf hoe hij in de praktijk marchandeert en gewoon
een onbetrouwbare man is.' Spoor reageert op dergelijke directe
gesprekken altijd enigszins in verwarring en verandert dan maar
liever van onderwerp.
's Middags bezochten we mijn oude collega Bernie Kalb, de
woordvoerder van de Minister, op het State Department. De
Amerikaan ontweek een toezegging, dat hij naar Den Alerdink
II zou komen. Na aandringen van Spoor zegde hij toe naar een
vervanger binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken te zullen zoeken, die van het niveau van de Sovjet delegatie bestaande
uit Lomeiko-Gromyko zou zijn. Zowel Spoor als ik betwijfelden of er werkelijk van Amerikaanse regeringszijde zou worden
meegewerkt aan Alerdinck bijeenkomsten. Althans niet zo lang
Ronald Reagan op het Witte Huis resideerde. We wisten dat we
naar alternatieven dienden te gaan zoeken.
Tijdens het diner in het Four Seasons Hotel die avond kwam het
gesprek andermaal op Lurvink. 'Voor mij is het Alerdinck-gebeuren eigenlijk al verpest,' zei ik, 'want die man liegt te gemakkelijk. ' 'Ach,' antwoordde Spoor,' ik ben nog steeds bereid hem
de benefit of the doubt te geven.' En waar we het gloeiend over
eens waren was, dat de Alerdinck gedachte zelf voldoende de
moeite waard was om te proberen bepaalde scheve schaatsen
van mijnheer Lurvink voor lief te nemen.
2 februari 1985
Hyatt Hotel, New-York
Vandaag meldde de New York Times een nieuw boek
van de Amerikaanse Sovjet specialist, Stephen Cohen. 1 Ik was
met zijn werk bekend en had met hem gecorrespondeerd. Ik
belde hem op en lichtte hem in over Den Alerdinck. Hij was
geïnteresseerd.

1. 'Rethinking the Soviet Experience', by Stephen Cohen, Oxford University
Press, N e w York (1985).
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4 februari 1985
New-York
Lunch met Cohen en Spoor en diens vriendin Jessica
Pander. We wonnen Cohen om mee te gaan doen. Ook Leslie
Gelb van de New York Times toonde belangstelling, evenals
Marvin Kalb van de N . B . C . - T . V. We begonnen een aanzet tot
een Amerikaanse delegatie te krijgen. Lurvink had reeds opgebeld, dat hij bereid was desnoods voor 25.000 dollars Henry
Kissingers aanwezigheid in Zwolle te kopen. Enkelaars overredingskracht had hem hiervan kunnen weerhouden.
20 februari 1985
N e w York, Hyatt Hotel
Er was na afzeggingen van Gelb en Kalb een tweede
reis voor nodig om de Amerikaanse delegatie gecompleteerd te
krijgen. Stephen Cohen had een relatie met Catherine van den
Heuvel, een journaliste verbonden aan The Nation. Haar vader
was indertijd tweede man bij de Amerikaanse delegatie bij de
Verenigde Naties geweest onder leiding van Jimmy Carters
ambassadeur McHenry. Stephen zag kans via zijn contacten
ambassadeur McHenry naar Zwolle te krijgen. Van
N . B . C .-televisie zouden zowel Joe Angotti als Tom Wolzein
komen. Samen met Stephen Cohen, Scott Sullivan, diplomatiek correspondent van Newsweek en John Vinocur van de
N e w York Times zou van een representatieve Amerikaanse delegatie gesproken kunnen worden. Uit Oost-Europa zouden
Karol Szyndzielorz van Zycie Warzawy (Polen) en Gyorgy
Baló van de Hongaarse Staats Televisie komen.
27 februari 1985
Dutilh, van der Hoeven & Slager
Rotterdam
'Zeer geachte heer van der Wind,
De onaangename situatie doet zich voor - en ik wend
me maar eerst tot u omdat wij elkaar ontmoetten en ik de heer
Slager niet ken - dat Frans Lurvink noch zijn aangegane verplichtingen noch zijn afspraken nakomt.' Ik gaf een overzicht
van wat er zo al was voorgevallen en hoe Lurvink zijn zaken
'vergat' om niet te behoeven betalen of beloften gestand te doen.
Ik wees er op dat ik nog steeds wachtte op de aanvulling van het
contract voor het derdejaar.
In de pers hadden zich rond Den Alerdinck onverkwikkelijke
toestanden voorgedaan. Elseviers Magazine had op 23 februari
1985 een acceptabel omslagverhaal gepubliceerd van de hand
van Bert Bommels. Dezelfde dag was echter van de hand van
Peter Schumacher een nonsens reportage in Spoors eigen krant,
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NRC-Handelsblad, verschenen. Zelfs de naam van de initiatiefnemer van Den Alerdinck, Lurvink, mis-spelde Schumacher
een dozijn maal en veranderde deze in Leurink. Verder hanteerde Schumacher een journalistiek trucje om onze affaire in
een verdacht licht te plaatsen. Hij schreef, dat een vooraanstaandejournalist, die anoniem wilde blijven, zou hebben gezegd: 'Die club riekt mij teveel naar C.I.A. en misschien ook
wel K.G.B. Ik moet er absoluut niets van hebben. Als serieus
journalist ga je toch niet aan zoiets mee doen.' Wel, Schumachers voormalige hoofdredacteur, André Spoor deed er aan
mee, evenals de programmaleider van de N . O . S . televisie, Carel Enkelaar.
De Schumacher proefballon was vrijwel onmiddellijk aanleiding voor Elseviers Magazine - het blad waarbij Spoor op het
punt stond hoofdredacteur te worden — om met een ander sensationeel verhaal te komen: 'Hoe groot is de invloed van de
K.G.B, in de Clubs van Lurvink en Van Eeghen?' Dit absolute
kletsverhaal werd door twee medewerkers van Elsevier, Frank
Lafort en Peter van Nuijsenburg samengesteld. Ik kreeg ook en
passant een lik uit de pan, die nergens op sloeg. Ik behoor tot de
zeer weinigen, die werkelijk in de keukens van Lurvink en Van
Eeghen heb kunnen kijken, en weet dat elke speculatie over vermeende invloeden van de C.I.A. of de K.G.B, rond de initiatieven van beide heren pure nonsens is. Een andere vraag, die gesteld zou moeten worden - en wat me een interessante klus lijkt
voor Spoor om binnen zijn redactie eens na te gaan - is waar
Lafort & Nuijsenburg hun informaties hebben weggehaald. Kan
het de B.V.D. of een van de andere inlichtingendiensten zijn
geweest? Of hebben de heren de rel uit de duim gezogen?
Spoor ontketende een tegenoffensief via Ben Knapen van
NRC-Handelsblad om het gif van Schumacher in de kwaliteitskrant par excellence snel ongedaan te maken. Marcel Haenen
kwam 7 maart 1985 met: 'Journalisten trachten kloof tussen
Oost en West te overbruggen.' O p 16 maart 1985 publiceerde
Hubert Smeets nog eens een Alerdinck-pagina in het bijvoegsel
van de krant. (Na Alerdinck II in maart zou Spoor zelf een duit
in het zakje doen.)
1 maart 1985
Woedende telefoon van Lurvink. Ik had hem met mijn
brief naar Dutilh, van der Hoeven & Slager te schande gemaakt
bij zijn eigen advocatenkantoor. 'Wanneer deze Slager inderdaad al twintig jaar je raadsman is vermoed ik, dat hij precies
weet, wat voor vlees hij in de kuip heeft. Bovendien zijn de
feiten onweerlegbaar. Doe maar niet zo verongelijkt, Frans, je
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hebtje die brief zelf op de hals gehaald. Ik wil nu die aanvullende
brief op mijn contract van je hebben, basta.'
16 maart 1985
Kasteel Den Alerdinck
Panoramiek van de N . O . S . nam vandaag een gesprek
op tussen de Russen Lomeiko en Gromyko en de Amerikanen
Vinocur en Scott onder leiding van Willem Brugsma. In één van
zijn vragen stelde Brugsma dat de Sovjet onderhandelaar in Geneve, Karpov, zou hebben gesteld dat de Sovjet-Unie meer dan
780 raketten zou hebben opgesteld. De Russen schenen door
deze stelling verrast. Er ontstond na de televisie opname zelfs
een incident over deze zaak. Lomeiko vroeg Brugsma hoe hij
aan die wetenschap was gekomen. Hij antwoordde: 'Dat heb ik
geloof ik ergens gelezen.' Lomeiko was van zijn stuk gebracht.
Hoe kon Brugsma een dergelijke stelling in een televisieprogramma lanceren zonder zich te kunnen beroepen op aanwijsbare en deugdelijke bronnen? Lomeiko eiste dat de passage, nu
hij een onbevredigend antwoord ontving, zou worden geschrapt. Dit weigerde Brugsma. Het incident escaleerde en de
Russen trokken zich alléén in een kamer terug. Gerd Ruge, 1
hoofdredacteur van de Westduitse (W.D.R.) televisie in Keulen
merkte op: 'Stomme streek van Brugsma, ik zou die passage,
zeker wanneer de Russen er om vroegen, meteen hebben geschrapt.' Ik vermoed, dat de rol van Volodja Molchanov belangrijk is geweest, om het indicent uiteindelijk weggepoetst te
krijgen.
17 maart 1985
Kasteel Den Alerdinck
Vandaag vond de eigenlijke discussie tussen de delegaties plaats, voorgezeten door André Spoor.
In de avond was er een voortreffelijk geserveerd diner gearrangeerd door het door Lurvink in de arm genomen public relations kantoor van Stephan Schoor in Soest. Lurvink hield een
redevoering en zei letterlijk: 'Zonder jou Willem, zouden we
nooit zo ver zijn gekomen.' Professor Stephen Cohen zei het
anders: 'Willem, may I thank you especially because you invited
me here. To me you are the embodiment of détente.' Vladimir
Lomeiko merkte op, dat de Sovjetdelegatie verheugd was zoveel nieuwe vrienden te hebben gemaakt, maar hij benadrukte
tegelijkertijd, dat de Sovjets waren gekomen, omdat ik dit had
geadviseerd. 'Wanneer Willem Oltmans in Moskou is, dan hebben we het soms erg druk, maar dan maken we toch altijd tijd
1. Ruge zou in 1986 Carel Enkelaar als Directeur van Alerdinck opvolgen.
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voor hem en luisteren naar wat hij te zeggen heeft, want we
vertrouwen hem,' aldus Vladimir Lomeiko.
Tijdens dit 'Dynasty-achtige diner', dat Molchanov tot de verzuchting bracht, dat dit de mooiste journalistieke reis van zijn
leven was geweest, deelden Spoor, Molchanov en ik een tafel
met de broer van Lurvink, burgemeester van een kleine plaats
nabij Nijmegen 1 en met de dochter van advocaat Slager. Tot
ons aller verbazing liet de burgemeester zich op een gegeven
moment ontvallen: 'Ik maak me niet zo bezorgd over het geld
van Frans, of dat hij teveel uit zou geven aan dit experiment.
Niemand snijdt hem. Hij staat zijn mannetje. Maar wanneer ik
jullie was, zou ik eventuele geldzaken met mijn broer waterdicht regelen, want hij zal jullie anders pakken waar hij kan.' Wij
keken elkaar aan en broer Lurvink vervolgde: 'Leg alles op papier vast, want ik waarschuw jullie, Frans laat mensen als een
baksteen vallen wanneer hij denkt dat hij ze niet meer nodig
heeft.' Ik keek vooral Spoor aan, omdat hier tenslotte de broer
van de kasteelheer zelf er ons voor waarschuwde dat Frans Lurvink in de grond van de zaak onbetrouwbaar was. Later bevestigde Carel Enkelaar mij, dat burgemeester Lurvink zich jegens
hem in dezelfde bewoordingen over zijn broer had uitgelaten. Ik
nam na afloop Spoor apart en vroeg hem of hij niet langzamerhand in de gaten had dat we er met zijn allen met open ogen in
tippelden. 'Ach ik weet het niet,' zei Spoor, 'ik vind die broer
een beetje een vreemde man.' 'Dat kan je nu wel vinden, maar ik
denk dat hij met meer kennis van zaken over de ware aard van
zijn broer kan oordelen dan jij of ik,' was mijn antwoord.
Later op de avond bedankte Lurvink me andermaal persoonlijk
voor 'alles wat jij voor het slagen van Den Alerdinck hebt gedaan'. 'Vind je het dan nu geen tijd geworden,' zei ik, 'om mij
eindelijk eens het amendement op mijn contract te geven, datje
me injanuari toezegde?'Ja, dat zou hij onmiddellijk in orde maken.
19 maart 1985
Den Haag, Promenade Hotel
Diner met Lomeiko, Gromyko en Molchanov aan
Russische zijde, en Lurvink, Enkelaar, Spoor en ik. Lurvink zat
opnieuw te zwammen en onderstreepte tot vervelens toe hoe
eerlijk en oprecht hij was in alles wat hij rond Den Alerdinck
ondernam. Molchanov vroeg me, of ik niet kon ingrijpen om te
voorkomen, dat de indruk die hij op Lomeiko en Gromyko
maakte niet steeds slechter zou worden.
1. In 1986 is de heer Lurvink burgemeester van Geleen. (C.D.A.)
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Wat ook die avond ter sprake kwam was de wijze waarop die
Alerdinck Tribune — waar Frans Lurvink zijn zinnen op had gezet - zou moeten worden gerund. Hij wilde oud NRC-Handelsblad-medewerker Friso Endt de leiding geven. André
Spoor reageerde als volgt: 'Ik neem aan dat we bepaalde zaken
niet naar buiten zouden willen hebben: wel, dan moetje Endt
niet nemen.' Enkelaar zweeg. Ik begreep, dat hij woedend was,
omdat Lurvink deze zaak aan de orde stelde zonder enig overleg
vooraf. Hij mompelde tegen mij, die avond: 'Ik ben al bijna
weg.'
Tegen mij begon Lurvink warempel over de hoogte van mijn
honorarium, een bedrag dat dus reeds maanden geleden door
het Bestuur en hemzelf was vastgelegd. Hij had uit een gesprek
met Gerd Ruge opgemaakt, dat hij me veel te veel betaalde.
Tenslotte moest ik ook uit idealisme voor Den Alerdinck werken. 'Sorry Frans, ik weet niet waarje over spreekt: we maakten
een afspraak en kom die na.'
23 maart 1985
Lurvink telefoneerde mij om te schelden op zijn public
relations medewerker, Stephan Schoor, en nu ook voor het
eerst op Carel Enkelaar, zijn directeur. Hij overwoog Carel uit
het Bestuur te halen en slechts te belasten met de dagelijkse leiding van Den Alerdinck onder instructies van het Bestuur. Ook
liet hij zich er met enige trots op voor staan, dat hij de nacht had
doorgebracht in het Amsterdamse Amstel Hotel met de dochter
van advocaat Slager. Ik herinnerde me die jonge dame van het
Alerdinck diner en vroeg me af hoe het wereldje van het team
Lurvink-Slager er in werkelijkheid uit zag.
24 maart 1985
Uit een gesprek met Carel Enkelaar maakte ik op, dat
hij vier maanden na het enthousiaste aanzwengelen van de Den
Alerdinck-gedachte zijn buik reeds vol had van de immer marchanderende en van inzicht veranderende Frans Lurvink. Bovendien had inmiddels public relations man Schoor 20.000 gulden te weinig op zijn declaratie ontvangen van Lurvink en was
oorlog uitgebroken tussen beide heren.
27 maart 1985
Lurvink schijnt Spoor er van te hebben overtuigd, dat
wanneer er een verschil van mening bestond omtrent de met mij
aangegane overeenkomst, dit juridisch betekende, dat er geen
overeenkomst bestond. André verzocht mij me hier niet over
op te winden. Enkelaar en hij zaten ook in het Bestuur en zij
hadden mede besloten mij dit contract voor drie jaren toe te
kennen. O p de vraag waarom de broer van Lurvink, de burge124

meester, alarmerende verklaringen aflegde en waarschuwingen
liet horen ten aanzien van de nieuwbakken kasteelheer van Laag
Zuthem had Frans Lurvink geantwoord: 'Mijn broer, de burgemeester, heeft een minderwaardigheidscomplex. Hij heeft de
status. Ik heb het geld. Dat is de reden waarom hij jullie zulke
adviezen over mij geeft.' Dit bevestigde andermaal mijn oorspronkelijke analyse van de man: hij was het Alerdinckavontuur
begonnen om zich met zijn geld een status te verwerven.
Ik vroeg Spoor opnieuw: 'Maar zieje dan werkelijk niet met wat
voor man we in zee zijn gegaan?' 'Nee, ik vind Lurvink best
aardig. Wat jij moet doen, Wim, is een advocaat nemen en hem
vragen die zakelijke overeenkomst met Lurvink voorgoed te
regelen.' 'Maar dat is toch volmaakt absurd? Is dat de dank voor
wat ik tot dusverre voor deze man tot stand heb gebracht!' 'Ik
ben er zeker van,' antwoordde Spoor, 'dat een advocaatje zaken
vrijwel onmiddellijk geregeld kan krijgen.'
28 maart 1985
Hilversum, N . O . S .
Bespreking met Lurvink en Enkelaar. De kwestie van
de brief met de aanvulling voor het derdejaar kwam opnieuw
ter sprake. Lurvink stelde nu, dat we nimmer een afspraak voor
180.000 gulden in driejaar in Restaurant Keijzer hadden gemaakt.
29 maart 1985
Voor het eerst ontving ik een brief van Dé Slager, de
advocaat van Lurvink. Het was een feit, dat mij over 1985 en
1986 een bedrag van 50.000 gulden per jaar zou worden uitbetaald, maar over het derdejaar werd gekonkeld, nu ook door de
advocaat van Lurvink. Hij schreef: 'De voorwaarden in geval
van verlenging (tot een derdejaar) van de overeenkomst zullen
dan (1 januari 1987) met in achtneming van de dan geldende
omstandigheden en in onderling overleg nader worden bepaald.
Uit een notitie van de hand van de heer Spoor maak ik op, dat hij
deze zienswijze van de heer Lurvink onderschrijft.' Hij vervolgde: 'Volgens uw brief van 22 dezer stelt u zich op het standpunt dat uw aanstelling voor het jaar 1987 reeds vaststaat.' Daar
ging het nu juist om, die aanstelling stond vast en werd in het
Amstel Hotel door Lurvink zelf. Enkelaar en Spoor op 26 januari 1.1. bekrachtigd. Slager voegde aan zijn schriftuur notabene toe, dat in geval van een meningsgeschil geen relatie met
Den Alerdinck zou bestaan.
Ik besloot op Slagers brief niet te reageren tot ik in New-York
Spoor had geraadpleegd. Ik begon me voor het eerst af te vragen, in welke mate advocaat Slager was ingehuurd om de
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streken van Lurvink waar mogelijk juridisch te dekken. Ik kon
me dit nauwelijks voorstellen, ook omdat Spoor me juist had
verzekerd, dat Slager tot een uiterst gerenommeerd Rotterdams
advocatenkantoor behoorde.
5 april 1985
André Spoor telefoneerde mij met de mededeling dat
advocaat Slager reeds een formule had bedacht om Carel Enkelaar zonder complicaties uit het Bestuur van Den Alerdinck te
halen.
8 april 1985
Lurvink: 'Ik had je de overmaking van achterstallige
kosten beloofd. Ik begrijp dat Enkelaar dit weer niet heeft gedaan. Geef me zijn nummer even. Ik zal hem meteen bellen.'
Het ging om een bedrag van ƒ 13.969,- gulden, dat ik reeds
geruime tijd de stichting had voorgeschoten. Ik wachtte hier
reeds een aantal weken op. Lurvink gaf Enkelaar de schuld,
maar ook dat was een leugen.
11 april 1985
Opnieuw beklaagde ik mij schriftelijk bij Slager, dat
zijn cliënt, Frans Lurvink, zijn financiële verplichtingen niet na
kwam.
16 april 1985
Brief aan Lurvink om te vragen waar het achterstallige
geld bleef.
2 mei 1985
Opnieuw rappel aan Lurvink, wanneer de achterstallige kosten zouden worden uitbetaald.
9 mei 1985
New York, Hyatt Hotel
Ik reisde op zelf voorgeschoten kosten naar Amerika
voor een vergadering met Lurvink en Spoor. Ik verbaasde me
opnieuw over 's mans unieke formule om de goegemeente in de
luren te leggen. Eén van de eerste mededelingen, die ik te horen
kreeg — onder vier ogen - was dat Frans Lurvink naar St. Patricks Cathedral op Fifth Avenue was geweest om te bidden
voor het slagen van Den Alerdinck. Ik keek hem aan, maar was
het stadium, dat ik diep geroerd was door een op gevoelige toon
uitgesproken mededeling, reeds lang gepasseerd. Ik dacht, hoe
krijg je de onzin door je keel en hoe kan je denken, dat ik niets
van de achter ons liggende periode heb geleerd? Ik antwoordde:
'Frans, wanneer je de godvruchtige mens was, die je voorgeeft
te zijn, dan had je me mijn kosten zes weken geleden, zoals afgesproken, overgemaakt. Je gedraagt je zéér onbehoorlijk.' Dat
alles was misgegaan was Enkelaars schuld. 'Ik vraag me ernstig
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af of ik hem nog wel de directeur van het circus zal maken. Hij
heeft plannen voor een kantoor in het World Trade Center en
dat wordt allemaal veel te duur.' Ik wist maar al te goed dat ik
Lurvink dat kantoor op die plaats had geadviseerd en dat hij er
enthousiast op was ingegaan. Als gewoonlijk had hij zich voor
de zoveelste maal bedacht en dan loog hij maar wat in de ruimte
om zich uit zijn positie te redden. 'Waarom speel je geen open
kaart met Carel?' vroeg ik. Daar ging hij ook niet op in. Hij
vervolgde: 'Die mijnheer Schoor zond me een rekening van
60.000 gulden. Daar heb ik om te beginnen 20.000 gulden van
geschrapt. Carel wil zijn zoon Marcel bij Den Alerdinck plaatsen. Die jongen nam reeds ontslag bij de N . O . S . , maar ik wil
hem niet hebben.'
12 mei 1985
Ontbijt met Lurvink. Hij keek wat zuur vanmorgen.
De schommelingen met de Amerikaanse dollar schenen hem te
enerveren. 'Ik wil niet met mijn bank bellen,' aldus Lurvink,
'want ik denk dat ik in twee dagen een paar miljoen dollars heb
verloren door die koersschommelingen. Ik wil het niet eens weten.'
We hadden met Spoor een bezoek aan Larry Grossman van
N . B . C , gebracht. Ik bekritiseerde hem, dat hij tijdens die bespreking wazig en aarzelend was overgekomen, en dat ik blij
was, dat voornamelijk Spoor het woord had gevoerd. 'Ik moet
wel zo bij de mensen overkomen,' antwoordde Frans Lurvink.
'Ik heb liever dat de mensen mij een lieve man vinden, dan een
uitgekookte zakenman.' Ik ging door de grond bij die opmerking en vond er een herbevestiging in van mijn oorspronkelijke
analyse van Lurvinks frauduleuze manier van leven. Niets was
echt aan die man. 'Denk je werkelijk, dat iedereen tot in lengte
van dagen in die pose zal geloven?' vroeg ik hem. Hij keek verlegen en ik had medelijden.
Later dineerden we met Spoor en Jessica Pander. Wanneer ik
langzamerhand niet beter had geweten zou ik werkelijk die
avond hebben geloofd, dat Lurvink en Pander samen in de antiek-business zouden gaan.
13 mei 1985
Voor ik naar Holland afreisde betaalde Lurvink eindelijk de openstaande bedragen per cheques. Het zou nog enkele
weken duren voor ik ze kon verzilveren. Ik kreeg eveneens op
mijn kamer een met de hand in rode inkt geschreven brief die
eindigde aldus: 'Tenslotte.Willem, wees er van overtuigd, dat ik
j o u w werk hogelijk waardeer en dat het mijn streven zal zijn dat
we vruchtbaar zullen samenwerken. Frans.' Ik wist inmiddels,
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dat het best mogelijk was, dat hij dit meende toen hij het op 13
mei 1985 in New-York op papier zette, maar ik wist ook, dat hij
één uur later in staat was tegen Spoor te zeggen, dat hij vast was
besloten mij uit Den Alerdinck te verwijderen. Het was nog te
vroeg. Hij wilde eerst meer zekerheid hebben omtrent zijn Sovjet contacten, die via mij werden aangezwengeld.
Met Spoor besprak ik de curieuze brief van Slager en diens opmerking, dat er bij een meningsverschil in het geheel geen overeenkomst tussen Den Alerdinck en mij zou bestaan. André las
de betreffende passage enkele malen, voordat hij begreep, dat er
niet stond wat werkelijk was overeengekomen en dat Slager
zich op Spoor beriep, terwijl hij het allerminst eens was met
Slagers formulering. Ook Spoor wist maar al te goed, dat mijn
medewerking voor een derde jaar aan Den Alerdinck als een
paal boven water stond. 'Weetje watje doet,' zei André, 'je
schrijft Slager eerst een briefje dat zijn schrijven van 27 maart
1985 niet de werkelijke afspraken weergeeft en wanneer ik weer
in Holland ben zal ik die zaak regelen.' Intussen betekende dit,
dat de op 26 januari in het Amstel Hotel gemaakte definitieve
afspraak met Den Alerdinck vier maanden later nog altijd niet
correct op papier stond.
21 mei 1985
Amsterdam
Opnieuw protesteerde ik schriftelijk bij Dé Slager. Hij
antwoordde op 23 mei, dat hij mijn bezwaren met Lurvink zou
bespreken.
29 mei 1985
Lurvink en ik lunchten bij de Sovjet-ambassadeur Anatoly Blatov. Hij maakte van de gelegenheid gebruik me te zeggen: 'Ik moet van Enkelaar af. Ik wil een oud-diplomaat of iemand van standing zoeken om directeur van Den Alerdinck te
maken. Ik moet hem dit toch langzamerhand duidelijk maken,
want ik heb hem een worst voorgehouden, die er niet is,' aldus
Lurvink letterlijk. 'Dat wordt een portefeuille-kwestie met een
hoop gelazer,' antwoordde ik, 'en dat kan een jonge organisatie
als de onze niet gebruiken.' 'Daar heb je gelijk in,' zei Lurvink,
'maar ik zal er niet wakker van liggen als Enkelaar zou aftreden.'
28 mei 1985
Het gestook van Lurvink begon ernstige complicaties
te veroorzaken. Carel en Liny Enkelaar waren door de Staats
T. V. uitgenodigd voor een bezoek aan de Sovjet-Unie. Lurvink
had me gewaarschuwd, dat Enkelaar ook Leo Kool mee naar
Moskou wilde nemen om via mijn contacten zelf aan de weg te
gaan timmeren. Onverwachts ontving ik inderdaad vandaag
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een boodschap van Carel, dat niet ik maar hij de komende weken
Den Alerdinck in Moskou zou vertegenwoordigen. Dit was in
flagrante strijd met de afspraken, die ik in New-York zeer uitdrukkelijk met Lurvink en Spoor-evenals Larry Grossman van
N . B . C . - had gemaakt. Nu stelde Enkelaar, dat hij mij, mede
namens Lurvink en Spoor verbood notabene in de Sovjet-Unie
namens Den Alerdinck op te treden. Ik telefoneerde Lurvink
omdat ik met stomheid was geslagen. De voorzitter deed of hij
van een en ander nogal in de war was, maar verzekerde me dat hij
telegrafisch zou bevestigen, dat ik in overleg met Den Alerdinck
injuni in Moskou zou zijn. (Deze belofte kwam hij na. Hij wilde
geen risico lopen ten aanzien van mijn Sovjet contacten.)
4juni1985
Moskou
Urenlang gesprek met Vladimir Lomeiko onder vier
ogen. Academicus Georgii Arbatov had de dag te voren de
gedachte geopperd, dat Alerdinck III wellicht in Moskou zou
kunnen worden georganiseerd. Lomeiko vond dit een prima
gedachte. Hij zegde zijn volledige medewerking toe.
6juni 1985
Moskou, A.P.N, gebouw
Lunch met Lomeiko en Molchanov om de organisatie
van een Alerdinck III Conferentie in Moskou nader uit te werken.
We dachten aan de laatste week van oktober a.s.
7juni1985
Moskou
Besprak met E. Siline van het Comité voor Europese
Veiligheid en Samenwerking de Alerdinck III Conferentie. Het
Siline Comité zou gastheer zijn, van welks bestuur Lomeiko
eveneens deel uit maakte. In Club van Rome-verband had ik in
Wenen contacten gehad met de zogenaamde International Council for East-West Initiatives, waarvanJermenGvishiani 1 de voorzitter was en Donald Kendall, Chairman van de Pepsi Cola
Corporation vice-voorzitter. Ik onderhield dus al velejaren contacten met die Council in Wenen, die werd gerund door de
Oostenrijker Ernst Stock. Ik speelde reeds met de gedachte Alerdinck IV in Wenen te organiseren, of anders Alerdinck V, indien
IV in de V.S. zou plaatsvinden.
16junil985
Amsterdam
Lurvink belde vanuit zijn vakantieplaats op. Ik deelde
hem mee in Moskou de Alerdinck III Conferentie te hebben
1. Zie ook de hoofdstukken Van Ecghen en Jeelof.
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gearrangeerd. Onze enige kosten zouden zijn de vliegbiljetten
van de Westerse afgevaardigden. Behalve Lurvink, Enkelaar en
Spoor zouden Joe Angotti (N.B.C.) en Gerd Ruge (W.D.R.)
mee komen, terwijl ook Stepen Cohen als Amerikaanse vertegenwoordiger van Den Alerdinck zou deelnemen. Ik had vooral
aangedrongen hém naar Moskou uit te nodigen om zeker te zijn
dat er een reden was om straks Molchanov mee naar Amerika
uit te nodigen.
20juni 1985
Laxenburg paleis bij Wenen
Ontmoette Jermen Gvishiani, voorzitter van het hier
gevestigde International Institute for Applied System Analysis,
waar ook Nederland aan deel neemt. Academicus Gvishiani gaf
zijn volledige medewerking om een Alerdinck Conferentie in
Wenen te helpen organiseren onder de auspiciën van de Council. Hij zou de genoemde heer Stock hierover informeren. 1
Intussen zouden de Ruge's, Spoor en zijn vriendin Jessica Pander met Lurvink op de Middellandse Zee zijn gaan spelevaren
maar de mop ging niet door want het jacht van Lurvink was op
een klip gelopen, of iets dergelijks, en in ongerede geraakt. Later
zou Lurvink opbiechten, dat in werkelijkheid de kapitein, die
via een rechter in Griekenland zijn salaris had moeten zien te
bemachtigen, op staande voet was ontslagen en er complicaties
van dat genre waren geweest.
3 juli 1985
Geagiteerde telefoon van Frans Lurvink.
O p 2juli was er een Alerdinck bestuursvergadering geweest, waarvoor ook Spoor uit New-York was overgekomen.
Dit had het uur van de waarheid moeten zijn, waarbij Enkelaar
werd gewipt. Althans, dit had niet alléén Lurvink me bij herhaling verzekerd, maar ook Spoor. Tot mijn algehele verbazing
deelde Lurvink echter mee, dat Enkelaar bij acclamatie was gekozen om de algehele leiding van Den Alerdinck Stichting op
zich te nemen. Hij voegde er aan toe: 'Ik ben eigenlijk heel erg
blij met dit besluit.' Ik was voor de zoveelste maal met stomheid
geslagen over de nieuwe volte face van de voorzitter. Ik wist
immers maar al te goed hoe lang hij het snode plan had opgevat
Enkelaar te dumpen. Ik had diens vertrek eveneens bij mijn
Sovjet-vrienden Lomeiko en Molchanov in Moskou in het
vooruitzicht gesteld. In de vijftien jaar dat ik naar Moskou
reisde was dit dus de eerste maal, dat ik een mededeling had
gedaan, die mogelijk als onwaar zou kunnen worden opgevat.
1. Alerdinck V zou in juni 1986 in Wenen plaatsvinden.
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6 juli 1985
Eindelijk ontving ik vandaag een brief van mr D.A.
Slager waarin de volgende formulering voorkwam: 'Voor de
jaren 1985 en 1986 competeert u een honorarium van ƒ 50.000
per jaar exclusief de vergoeding van uw kosten. In beginsel zal
uw aanstelling ook voor het jaar 1987 worden voortgezet, doch
de financiële voorwaarden voor dat jaar zullen te zijner tijd in
onderling overleg nader worden vastgesteld met in achtneming
van de dan voor Den Alerdinck geldende omstandigheden.' Ik
vroeg me af of er niet opnieuw addertjes onder het Slager-gras
verborgen lagen, maar het scheen niet opportuun opnieuw op
deze formulering terug te komen. Enkelaar en Spoor bleven
mijn garantie binnen het Bestuur, dat de verplichtingen uiteindelijk zouden worden nagekomen.
9 juli 1985
Bezocht Enkelaar in diens buitenhuis in Twente. Hij
vertelde dat op 2 juli in de vergadering de vonken er af waren
gevlogen. Hij had aangeboden onmiddellijk af te treden, maar
het bestuur had hiertegen unaniem geprotesteerd. Ik vroeg me
af, of Enkelaar zelf in die spontane adhesie geloofde. Ik vond het
een penibele aangelegenheid, de werkelijke intenties van Lurvink precies kennende.
14juli 1985
Helsinki
Ik ontbeet hier vandaag met Vladimir Lomeiko die de
Minister van Buitenlandse Zaken Edward Shevardnadze op een
officieel bezoek aan Finland vergezelde. Ook hij stond versteld
van de zig-zag koers van Lurvink ten aanzien van diens naaste
medewerkers. Hij leek uitermate bezorgd over de gang van zaken bij Den Alerdinck.
20 juli 1985
Kasteel Den Alerdinck
Bezoek gebracht aan Frans Lurvink, die een nieuwe
vriendin bleek te hebben, de Russische echtgenote van een barkeeper in Den Haag. Eigenlijk was het een vriendin van het
echtpaar Ruge, dat Natasha in Moskou had ontmoet. Lurvink
had teksten in de Russische taal nodig en Spoor en Ruge hadden
haar aanbevolen. Ik vond mevrouw Beckering aardig.
Opnieuw meldde Lurvink, dat de B.V.D. hem meer dan eens
had bezocht. Inmiddels was de B.V.D. eveneens naar Soest gegaan en had de heer Stephan Schoor gewaarschuwd, dat het
Lurvink initiatief zéér gevaarlijk was en dat men met vuur
speelde. Schoor telefoneerde op zijn beurt met Carel Enkelaar,
die Schoor er namens Lurvink bij had gehaald. Nu Schoor bui131

tenspel stond adviseerde hij Carel dringend ook bij Lurvink de
plaats te poetsen. Bovendien had Schoor een onbetaalde claim
op Lurvink.
3 september 1985
Henk de Mari van De Telegraaf belde me met de vraag:
'Weet je dat Lurvink zijn rekeningen niet betaalt?' Ik dacht,
man, breek me de bek niet open. Ik antwoordde echter, als
loyaal Alerdinck-consultant: 'Ach, er zijn wel eens vertragingen, maar uiteindelijk is alles betaald, ook omdat ik de zaken op
papier heb laten zetten.' 'Maar Spoor en Enkelaar hebben anders
hun geld nog niet gekregen,' zei De Mari. Ik adviseerde hem om
Slager te bellen. Ik waarschuwde Slagers secretaresse, dat ik aldus had gehandeld.
5 september 1985
Lunch met Henk Hofland, die indertijd samen met Andre Spoor het hoofdredacteurschap van NRC-Handelsblad bekleedde. Hofland: 'Je begrijpt toch wel, dat wanneer uit zou
komen dat Spoor geld van Lurvink ontvangt voor zijn Alerdinck activiteiten niet alléén zijn lopende sollicitatie als hoofdredacteur van Elseviers Magazine in gevaar komt, maar het monument dat hij voor zichzelf heeft gebouwd blijvende averij zou
oplopen'. Henk vervolgde: 'Geloof maar, dat die man (Spoor)
slapeloze nachten heeft, dat zijn Alerdinck handeltje uit zal komen.'
Voor mij, als vrije vogel in de journalistiek, was dit een onvoorstelbare situatie. Toen Hoogendijk hoofdredacteur van 'Elseviers' was is er toch ook eens in de publiciteit gekomen dat hij
een ton per jaar van een multinational toucheerde. Hij bleef na
die ontboezeming in de pers rustig nog jarenlang zitten. Henk
scheen trouwens bitter ten aanzien van Spoor. 'Je moest eens
weten hoe vaak die man me verraden heeft.' Hiervan schrok ik
in het bijzonder, omdat ik mij dergelijk gedrag van Spoor niet
kon voorstellen. Maar ik had dus ook nog nooit, tot aan het
Alerdinck avontuur, zakelijke betrekkingen met Spoor onderhouden. Ik heb hem steeds als een Jan de Quay in de journalistiek beschouwd. Een man dus, die beroepshalve slechts zelden
zijn temperament verliest, ooit eens voor dominee studeerde, en
er geen overdreven last van heeft op zijn ponteneur te staan.
Mijn eigen ervaringen waren overwegend zéér positief. Tijdens
mijn gevecht in de zeventigerjaren om de waarheid rond Joseph
Luns boven tafel te brengen, zou juist Spoor mij met een hoofdartikel in NRC-Handelsblad te hulp komen en schrijven dat de
rol van die mijnheer in de kwestie Nieuw-Guinea grondig
diende te worden onderzocht. Anderzijds is Spoor een man die,
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wanneer het hem te heet onder de voeten wordt, de neiging
heeft anderen de kastanjes uit het vuur te laten halen. Hij is niet
echt manhaftig, wanneer het er op aan komt. (Mijn ervaringen
met Spoor in Alerdinckverband, waar ik hem tenslotte bij betrok, zijn me niet meegevallen en zouden kunnen worden gekarakteriseerd als betreurenswaardige vormen van oneerlijkheid
en met de boze wolven in het bos meehuilen. Zijn latere lezing
was, dat ja, aanvankelijk had hij 20.000 gulden met Lurvink
bedongen, maar bij nader inzien had hij besloten pro deo met
Den Alerdinck mee te doen. Ik geloofde hem niet en vond hem
in deze zaak niet betrouwbaar. Bovendien was zijn vriendin Jessica Pander tijdelijk in dienst van Lurvink getreden om werkzaamheden voor Den Alerdinck in New-York te verrichten. In
het Alerdinck avontuur stond Spoor om redenen, die me niet
duidelijk zijn geworden, door dik en dun aan de kant van het
meer dan duidelijke onfatsoen van Lurvink. Waarom? Financieel gewin?)
In september 1985 was Den Alerdinck weer eens drie maanden
achter met het vergoeden van kosten en vliegtickets. Toen ik
Lurvink telefoneerde om eindelijk eens af te rekenen, was zijn
eerste reactie: 'Heb je dan helemaal geen krediet bij je reisbureau?' Ook mijn honorarium, dat per kwartaal werd over gemaakt en 12.500 gulden bedroeg werd nimmer op tijd overgemaakt. Daar dienden talloze telefoons, brieven en bedreigingen
voor te worden gelanceerd om vele weken later geld te ontvangen voor diensten die reeds lang geleden werden verleend. Het
gehele Alerdinck experiment bestond immers uit mensen, die ik
heb gekozen en op het internationale vlak bijeen heb gebracht,
met uitzondering van Spoors vriend, Gerd Ruge.
11 september 1985
D.A. Slager telefoneerde om zich te beklagen, dat hij
reeds lange tijd niets van Lurvink had gehoord. Hij was er tegen
dat zijn cliënt een interview zou geven aan De Telegraaf. Ook
Enkelaar, Spoor en ik hadden er op aangedrongen dit niet te
doen. 'Jij bent trouwens de enige die me van alles op de hoogte
houdt,' aldus bestuurslid Slager, 'en dat zal ik Frans ook zeggen.'
In zijn veldslag om nationale en internationale respectabiliteit te
verwerven prijkte Frans Lurvink vandaag over één pagina in De
Telegraaf. Dat had broer Lurvink, burgemeester nabij Nijmegen, nog niet gepresteerd. Hij was dan ook zo trots als een
pauw. De kop van het stuk luidde: 'Waarom de vrede van Alerdinck stuk liep.' Die aanhef was buitengewoon misleidend. De
kop dekte de lading niet. De Mari was aardig voor Lurvink ge133

weest, die zich dan ook had uitgesloofd met diens baas, de heer
Fahrenfort, aan te pappen, aan wie Carel Enkelaar hem had
voorgesteld.
Het werd dus duidelijk, dat De Mari, ook al had hij de neiging
stoer te praten, wanneer hij eenmaal in Telegraaf-verband zijn
bevindingen op papier zette, zich strikt had te houden aan door
de hoofdredactie voorgeschreven bindende richtlijnen. Ik zou
liever niet schrijven, dan op zo'n manier gecensureerd te worden en in strijd met de waarheid en de feiten te moeten flikflooien.
Wat me bijzonder ergerde was, dat in de dikgedrukte inleiding
tot de Lurvink-pagina één aperte leugen stond. Lurvink werd
namelijk geciteerd, dat ik de enige medewerker was, die per
contract werd betaald. Dat was dus niet zo. Enkelaar en Spoor
werkten niet voor de grap voor Lurvink, dat wist ik pertinent
zeker.
Bovendien ontvingen alle bezoekende Russen een aardig zakcentje van de heer Lurvink, wat ik op diens verzoek zelf uitbetaalde. Bovendien werd Schoor betaald, terwijl ook professor
Stephen Cohen een eerste bedrag van 10.000 dollars werd gegeven voor diens adviezen. Lurvink loog dus in De Telegraaf over
mijn rol in zijn organisatie. Voor mij was dit de eerste aanloop
tot de uiteindelijke breuk.
16 september 1985
Victoria Hotel
Ontmoeting met Henk de Mari, die over de heren Van
Eeghen en Lurvink wilde spreken. Ik vroeg hem waarom hij ten
onrechte een negatieve kop bij zijn verhaal met Lurvink had
geplaatst. 'Dat deden de opmakers, daar stond ik buiten,' antwoordde hij. Ik wist ook wel dat het bij kranten dikwijls zo
gaat. Hij wist verder te vertellen, dat de B. V.D. op bezoek was
geweest bij het facilitair bedrijf van de N . O . S . televisie en dringend had gevraagd of men in de toekomst geen televisiefaciliteiten meer aan Den Alerdinck wilde verlenen, zodat Russen op
die manier niet meer in Nederland op T. V. aan het woord zouden kunnen komen.
28 september 1985
Varna, Bulgarije
Hier werd het tweede VARNA Forum gehouden over:
'East West Trade: Status and Prospects.' Ik had ervoor gezorgd
dat Frans Lurvink voor deze bijeenkomst, tussen de mazen
door, werd uitgenodigd. Hij wilde immers in zijn jacht naar
internationaal aanzien en respect tegen iedere prijs mijn vriend
Jermen Gvishiani en diens vice-voorzitter Don Kendall van
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Pepsi Cola ontmoetten? Aldus gebeurde. Lurvink had kans gezien via jarenlange contacten en vrienden van mij in Varna in een
internationaal gezelschap terecht te komen, waaronder een aantal Philips figuren onder leiding van L.Th. Heesels, waardoor
hij in een positie was gemanoeuvreerd om een buitengewoon
invloedrijke Amerikaan als Kendall bij Den Alerdinck te kunnen betrekken.
10 oktober 1985
Salzburg, Hotel Osterreichischer Hof
Hier werd een Conferentie gehouden ter nagedachtenis
van een jarenlange persoonlijke vriend van mij, dr Aurelio Peccei, voorzitter van de Club van Rome. Zijn weduwe en kinderen waren aanwezig evenals een groot aantal van Peccei's vrienden uit alle delen van de wereld. Met enige moeite had ik Lurvink als voorzitter van Den Alerdinck op de lijst van genodigden weten te krijgen.
Wie schetste mijn verbazing, dat hij ten tonele verscheen in gezelschap van de eerder besproken echtgenote van de Haagse
barkeeper. Er ontstond een frontale botsing tussen Lurvink en
mij, omdat hij ook nog weigerde met zijn nieuwe vriendin Natasha Beckering in een ander hotel te gaan wonen. Dat men zoiets niet deed had de kasteelheer van Laag Zuthem van huis uit
niet meegekregen. Hij had van de Club van Rome een kamer
voor zichzelf aangeboden gekregen. Hij wilde dus deze Natasha
mee smokkelen. Ik maakte zonder meer duidelijk, dat wanneer
ik haar bij ontvangsten of diners zou zien, dit onverbiddelijk het
einde van zijn bezoek aan de Club van Rome bijeenkomst zou
betekenen. Hij schrok voldoende om zich aan dit ultimatum
stipt te houden. Natasha werd drie dagen opgesloten.
Bovendien kregen we opnieuw laaiende ruzie over mijn consultancy-fee, die op 30 september, als gewoonlijk, weer niet was
overgemaakt. 'Nu word ik toch echt boos,' fingeerde Lurvink,
van wiens gelieg ik langzamerhand vanzelfsprekend uitging. 'Ik
heb Carel 135.000 gulden op een A M R O rekening in Leiden
overgemaakt - waar Lurvinks dochter studeert - en uit die pot
moet ook jij worden betaald. Carel speelt ons tegen elkaar uit.
Nu ben ik toch echt kwaad. Ik zal hem morgen bellen.' Het was
langzamerhand glashelder wie wie uitspeelde en ik begon mijn
buik vol te krijgen van deze laaghartige man en zijn doorzichtige
theater. Ik maakte me ernstige zorgen hoe het verder zou moeten verlopen met Den Alerdinck, vooral omdat ik wist dat Carel
Enkelaar ook naar een punt toe bewoog, dat hij van Lurvink
kotste, terwijl anderzijds zowel Enkelaar als ik nog altijd onverkort achter de gedachte van Den Alerdinck stonden. Alleen An135

dré Spoor stond boven alle partijen en bleef Lurvink een alleraardigste man vinden.
13 oktober 1985
aantekenen
'Zeer geachte heer Slager,
Ik betreur het mij over het onderstaande opnieuw tot u
in het bijzonder en het Bestuur van Den Alerdinck in het algemeen te moeten richten... de heer Lurvink identificeert mij als
'enige betaalde kracht' in De Telegraaf, maar hij heeft in één jaar
tijd nog nooit correct of volgens afspraak en op tijd met mij
afgerekend. Ik heb hier herhaaldelijk tevergeefs op gewezen.'
(etcetera)
22 oktober 1985
New York, Hyatt Hotel
Lunch met André Spoor. Ditmaal bezwoer hij me opnieuw, dat alhoewel hij aanvankelijk inderdaad 20.000 gulden
met Lurvink had afgesproken, hij later had besloten geen cent
van Den Alerdinck aan te nemen. Ik begreep waarom hij dit nu
benadrukte, want de werkelijke reden had Henk Hofland me
uitgelegd. Ik had ruim dertig jaar aangenomen dat Spoor iemand was die de waarheid sprak. Ditmaal twijfelde ik hier ernstig aan.
Ik had begrepen uit een telefoongesprek met Stephen Cohen,
dat hij slechts 5.000 dollars van Lurvink had ontvangen terwijl
hem 10.000 waren toegezegd. André zegde toe spoorslags Lurvink te zullen bellen, opdat er niet nog een Alerdinck-medewerker niet volgens afspraak zou worden gehonoreerd.
29 oktober 1985
Na vanuit New-York met bevelhebber Desi Bouterse
in diens vliegtuig mee naar Paramaribo te zijn gevlogen, keerde
ik vandaag op Schiphol terug, precies op tijd om in de V.I.P.
room afscheid te nemen van mijn vriend Vladimir Lomeiko. Hij
had de viering van de opening van het World Trade Center bijna
gemist. Carel Enkelaar had hem uitgenodigd, mede namens de
A.V.R.O. en het World Trade Center om een discussie met
Walter Conkrite, de vooraanstaande Amerikaanse televisiepersoonlijkheid, te voeren. Hij bevond zich met zijn minister in
Sofia. De altijd voortvarende Enkelaar had hem echter in een
privé-jet door zoon Marcel laten ophalen. Ik begreep van het
korte gesprek dat ik met hem voerde, dat hij een desastreuze reis
had gehad, die bijzonder slecht was geregeld geweest, en vele
vertaal-problemen had opgeleverd.
Later kon ik uit een telefoongesprek met Molchanov in Moskou
eveneens opmaken, dat het World Trade Center-bezoek bij Lo136

meiko niet in goede aarde was gevallen. Eveneens vernam ik
spoedig na die gebeurtenis, dat nadat Lurvink de diensten van
Stephan Schoor als public relations kantoor had geschrapt, nu
het tweede in de arm genomen bureau, Forman & Partners, ditmaal Lurvink de wacht had aangezegd. De kasteelheer had nu
een public relations kantoor in New-York aangezocht. Dus drie
p.r.-bureau's in één jaar tijd.
3 november 1985
N e w York, Hyatt Hotel
Ik was opnieuw in Amerika voor andere aangelegenheden dan Den Alerdinck. Spoor informeerde me, dat Lurvink
over zijn ontmoeting in Bulgarije met Don Kendall geen gras
had laten groeien en op dat moment bij de voorzitter van de
Raad van Bestuur van Pepsi Cola in Stamford, Connecticut zat.
Tot mijn verbazing liet Spoor zich bovendien ontvallen, dat
veel van de negatieve publiciteit rond Den Alerdinck aan Carel
Enkelaar was te wijten geweest. Ik vroeg me af waar hij de onzin
vandaan haalde. Alle, letterlijk alle verkeerde berichten rond
Den Alerdinck waren het gevolg van de altijd weer wisselende
opinies en gemoedsstemmingen van de onstabiele Lurvink. Een
man, die gouden bergen beloofde, maar deze bergen even zo
vlug 'vergat'. Sigmund Freud gaf reeds een duidelijke omschrijving van dit zogenaamde 'vergeten'. Hij sprak van 'repressie' (in
het gunstigste geval): 'Wherein one forgets, and then forgets
one has forgotten.' Het bleef voor mij een raadsel waarom Andre Spoor door dik en dun bleef weigeren de grillen en grollen
van mijnheer Lurvink op hun juiste waarde te beoordelen. Zo
vertelde Lurvinks chauffeur, Philip Diepstra me eens dat hij en
zijn vader, die steeds op het kasteel woonden, nooit een opdracht van de kasteelheer direct uitvoerden. 'We gaan er gewoon van uit,' zei Philip achteloos, die intussen een uitstekend
beeld van het karakter van zijn baas schilderde, 'dat hij toch nog
wel een paar maal van gedachten zal veranderen. Laatst vroeg
hij ons bijvoorbeeld om een muur te witten. Wij deden het dus
nog maar even niet. Een week later kwam hij thuis van een reis,
en was blij dat we het nog niet hadden gedaan, want nu wilde hij
het anders hebben.' Dit is dus ook de wijze waarop Spoor de
constante tournures van mijnheer Lurvink interpreteert, die
even dikwijls van richting wijzigen als de winden rond het meer
van Genève.
5 november 1985
New-York, Plaza Hotel
Ontbijt met Spoor en Lurvink. De laatste was meer dan
laaiend enthousiast over zijn bezoek aan Kendall, die hij nu zijn
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beste vriend noemde. 'Willem,' aldus Lurvink, 'we hebben dit
succes absoluut samen volbracht, fifty-fifty.' Hij had verder een
curieus document meegebracht, dat me sterk deed denken aan die
eerste belachelijke lijst van prominenten, die op Den Alerdinck
zouden worden uitgenodigd ter gelegenheid van de tewaterlating van de journalisten-think-tank. O p de linker helft van het
nieuwe document stonden zeker zeventig namen van internationale beroemdheden. Ik ontdekte sommige van mijn beste vrienden in de Sovjet Unie, van wie ik zeker wist, dat geen van hen ooit
het achterste van Lurvink had gezien en in de verste verten niet
zou weten wie hij was. Ik schrok en informeerde of hij soms met
deze lijst bij Kendall in Stamford had gezwaaid. Hij ontkende dit,
maar ik geloofde het evenmin als n'importe wat hij zei. Voor
Nederland prijkte opnieuw de naam van Dries van Agt op zijn
bonte potpourri uit Who's Who, en ditmaal eveneens figuren als
Piet Dankert, die abusievelijk als voorzitter van het Europese
parlement werd vermeld, of van Wisse Dekker van Philips (die
hij nu inmiddels wel zal hebben vervangen door Cor van der
Klugt).
Verder had hij allerlei'nieuwtjes'te melden. Advocaat Slager zou
hem hebben meegedeeld: 'Oltmans haatjou nou.' Dit was onzin.
Lurvink vond ik een stakker, met wie te werken viel, mits men
hem ver buiten de dagelijkse activiteiten zou kunnen houden. Ik
antwoordde dus in zijn gezicht: 'Ik vind je zelfs wel aardig, maar
ik heb medelijden met je levenswijze, die oneerlijk is. Je hebt
ogenschijnlijk alles, inbegrepen een vet compte-en-banque,
maar eigenlijk bezit je helemaal niets.' Hij antwoordde, dat hij
Carel Enkelaar een pittige brief had geschreven, voornamelijk
om nogmaals te onderstrepen, dat Marcel Enkelaar niet bij Den
Alerdinck zou komen.
9 november 1985
Amsterdam
Gesprek met Enkelaar. Hij had reeds op 6 november
Lurvink een brief geschreven, dat hij zich uit 'Den Alerdinck'
terugtrok. Carel zei: 'Wanneer Lurvink niet op een wolk komt te
zitten, die liefst ook nog in de richting van de zee zal afdrijven, en
iemand anders die organisatie werkelijk gaat leiden, dan zal hij op
den duur zijn eigen kind vermoorden.' Hij voegde er aan toe: 'Ik
heb 25 jaar prettig de N . O . S . geleid en nu lig ik voor het eerst
wakker van deze Alerdinck-problemen. Daar heb ik geen zin in.'
10 november 1985
Amsterdam
Lurvink keerde terug uit Amerika en vond Enkelaars
brief. Hij belde me onmiddellijk op. 'Willem, bij het wegvallen
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van Carel moet ik op jou terugvallen. Ik reken op je. Je moet me
helpen de Conferentie Alerdinck III in Moskou tot een succes te
maken.'
Ik antwoordde, dat hij Enkelaar formeel de leiding had gegeven, maar het hem in wezen onmogelijk had gemaakt zijn werk
ongehinderd uit te voeren. 'Luister,' aldus Lurvink, 'ik wil met
jou niet ook nog gedonder krijgen.' Daarop sneed ik het hete
hangijzer van de 'Alerdinck Tribune' aan. Lurvink had Friso
Endt, voormalig redacteur van NRC-Handelsblad erbij gehaald. Hiertegen had van Sovjetzijde Volodja Molchanov
krachtig geprotesteerd. Hij was zelfs zo ver gegaan om mij de
boodschap mee te geven, dat indien men Endt het leiderschap
van die krant zou geven, hij, Molchanov, aan Siline en Lomeiko
zou adviseren zich uit Den Alerdinck terug te trekken. Voornaamste reden voor Molchanov was het feit, dat Endt indertijd
een nogal scherpe aanval in NRC-Handelsblad op hem had gelanceerd (na een bezoek aan Moskou) en publiekelijk had geïnsinueerd dat hij nauwe K.G.B, bindingen had, misschien zelfs de
K.G.B, vertegenwoordigde. Molchanov had indertijd van
Spoor de gelegenheid gekregen een tegenstuk in de krant te
plaatsen, maar een en ander bracht Volodja er toe scherp te protesteren en te waarschuwen, dat hij zich zou terug trekken indien Endt iets met de 'Alerdinck Tribune' te maken zou hebben.
Ik begreep, dat het eerste nummer van de 'Alerdinck Tribune'
een openingsartikel, gesigneerd door Friso Endt, zou publiceren en dat Endt zonder meer de algehele leiding van de krant zou
hebben, ondanks de Sovjet-verzoeken en waarschuwingen. Ik
spande me tot het uiterste in, omdat ik de Sovjet-druk en dreiging au sérieux nam, om Lurvink tot andere gedachten te brengen.
14 november 1985
Genève, Hotel du Rhöne
Na het wegvallen van Enkelaar telefoneerde Lurvink
me letterlijk dag in dag uit, over de krant, over de visa van de
verschillende deelnemers aan de Moskou Conferentie. De zaak
leek inderdaad rond mij te draaien. Hij had drie Leidse studenten
ingehuurd om in Genève, waar duizenden afgevaardigden en
journalisten bijeen waren gekomen om de Reagan-Gorbatsjov
top bij te wonen en te verslaan, in alle hotels de zojuist verschenen 'Alerdinck Tribune' rond te brengen en bij de recepties als
weggevertjes gereed te leggen.
Aanvankelijk, vooral onder druk van Spoor, was overeengekomen, dat er geen journalisten mee zouden gaan naar Alerdinck
III in Moskou. Maar terwijl Spoor in New-York in het onge139

wisse werd gelaten, hadden Enkelaar en Lurvink, of misschien
wel Lurvink op eigen houtje besloten hier toch verandering in te
brengen. Vooral Henk de Mari had nogal gezeurd om mee te
kunnen gaan voor De Telegraaf en uiteindelijk had Enkelaar mij
gezegd: 'Nodig hem maar uit mee te gaan.' Daar was later een
K.R.O.-verslaggever bijgekomen en Enkelaar had zelfs, in
overleg met Lurvink, pogingen ondernomen een T.R.O.S. televisieteam mee te nemen. Zondagavond 10 november 1985
belde Lurvink mij voor de zoveelste maal die dag op en stelde
voor, dat we ook een journalist van de linkse pers mee zouden
nemen. Ik vroeg hem of het dan niet gewenst was Het Vrije
Volk uit te nodigen. Hij liet me de vrije hand. Ik belde 's avonds
nog Herman Wigbold op, die binnen een halfuur had geregeld
dat een medewerker van hem mee naar Moskou zou gaan.
16 november 1985
Amsterdam
Lurvink was uitgelaten. Zijn droom was werkelijkheid
geworden. De 'Alerdinck Tribune' was verschenen. Wat mij
meteen opviel was, dat Molchanov in zijn bijdrage een waarschuwing had doen horen. Hij schreef: 'Alerdinck has begun a
difficult, very important and noble work. A work, that can be
done only by people with open haerts and clean hands...' Iedere
intelligente verstaander begreep wat hij bedoelde.
O p pagina zeven debiteerde Lurvink, die niemand van zijn adviseurs of het Bestuur had geraadpleegd, een serie enormiteiten,
die aan het ongelooflijke grensden. Welke plannen Den Alerdinck had? De lijst was een lied zonder einde, althans in de verbeelding van Lurvink. Tijdens de Olympische Spelen in Seoul
in 1988 zou Alerdinck VIII plaatsvinden en Alerdinck IX opnieuw in Laag Zuthem (waar de N O S dan geen satellietverbinding meer voor zou mogen aanleggen, althans indien het
anti-Alerdinck beleid van de B.V.D. zou worden gehandhaafd). De eerste 'Alerdinck Tribune' leek dan ook, gezien de
inbreng van de kasteelheer, meer op een middelbare-scholierenkrant, dan op een serieus product van een think-tank voor journalisten van beroep. Ik vroeg in een van de ontelbare telefoongesprekken tussen het kasteel en Hotel du Rhone in Geneve, waarom hij in hemelsnaam zoveel controleerbare onzin in
de krant had opgenomen. 'Die krant moest toch vol: wat doet
het er allemaal toe,' antwoordde hij.
18 november 1985
Genève, Hotel du Rhöne
Ontbijt met Vladimir Lomeiko. Hij begon met mee te
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ves hadden jegens Den Alerdinck en dat bij de komende Alerdinck III Conferentie de allergrootste voorzichtigheid was geboden. Over het onderwerp, dat journalisten als Henk de Mari,
mee zouden gaan zei hij: 'Jullie hebben hier nog een jonge organisatie. We weten hoe journalisten soms schandalen uitlokken.
We kunnen dit risico in Moskou niet lopen. Kunnen Lurvink,
Enkelaar en jij garanderen, dat er geen onaangename incidenten
zullen komen?' Ik moest toen meedelen, dat Enkelaar zich reeds
had teruggetrokken en helemaal niet meer mee naar Moskou
zou gaan, ook al zou een uiteindelijke beslissing over hem op
een Bestuursvergadering in december worden genomen.
De conclusie van ons gesprek was, dat de reeds uitgenodigde
journalisten zouden worden afgezegd en dat er bij deze eerste
vergadering in Moskou geen pers mee zou gaan. Weinig konden we tijdens het ontbijt vermoeden dat een juffrouw op een
perskaart van Elseviers Magazine enkele uren later een zodanig
schandaal in Genève zou trappen, dat Vladimir Lomeiko een
voorgenomen pers-conferentie afgelastte.
19 november 1985
Omdat ik voor andere bezigheden opnieuw naar de
V.S. moest vertrekken, vroeg ik Enkelaar de journalisten, die
naar Moskou waren uitgenodigd weer af te zeggen, met uitzondering van Henk de Mari, die in Afrika was. Lurvink zelf zou
De Mari informeren.
25 november 1985
Vandaag keerde ik uit New-York terug en mijn eerste
telefoongesprek was naar Lurvink met de vraag: 'Heb je De
Mari netjes afgezegd?' Nee, dat had hij niet gedaan. 'Wat ben je
toch een rund,' zei ik, 'want je zal zien, daar komt gelazer van.'
Dat kwam dan ook prompt.
26 november 1985
Schiphol
Lurvink, Spoor en ik zouden met de KL 301 naar Moskou reizen. Ik arriveerde als eerste op de luchthaven. Ik werd
door Henk de Mari opgewacht. Ik lichtte hem naar waarheid in,
dat pas op 18 november in Genève was besloten toch geenjournalisten mee te nemen, en dat tot mijn spijt Lurvink had verzuimd hem in te lichten, omdat ik zelf naar Californië was gereisd. Ik dacht er niet over hem een andere dan de ware reden en
toedracht te geven.
Een halfuur later kwam De Mari, ditmaal in de vertrekhal, naar
me toe. Lurvink had alles ontkend, en benadrukt, dat er maanden geleden reeds was besloten, dat er geen journalisten mee
zouden gaan, en zijn betoog was geëindigd met de woorden:
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'Oltmans kletst uit zijn nek.' Die uitspraak van Lurvink zou dan
ook de volgende ochtend op de voorpagina van De Telegraaf
staan. Het vervelende was echter, dat ik niet kletste maar waarheid had gesproken en dat Lurvink voor de zoveelste maal, zich
in het nauw gedreven voelende, had gelogen zoals het gedrukt
stond.
Terwijl ik met De Mari stond te praten zag ik Lurvink en Spoor
(met beremuts) naderen. Ik stevende met De Mari op ze af.
Spoor maakte zich karakteristiek als een haas — denkende aan
zijn aanstaande Elseviers-benoeming — uit de voeten. Ik confronteerde Lurvink met De Mari, die de beschuldiging, dat ik
onwaarheid had gesproken herhaalde. 'Man, je bent niet goed
bij je hoofd,' zei ik. 'Je moet tegen de pers nooit liegen over
zaken, die zo gemakkelijk zijn te controleren. De T.R.O.S. en
Het Vrije Volk zijn nog recent benaderd om mee te gaan naar
Moskou. Ik had je dringend verzocht De Mari mee te delen dat
hij niet mee kon. Nu heb je een schandaal. Het is je eigen
schuld.' Natuurlijk verscheen deze rel compleet geïllustreerd
door foto's van Hans Peters in De Telegraaf.
27 november 1985
Moskou, Intourist Hotel
Aan de vooravond van de Alerdinck III Conferentie dineerden de deelnemers aan het panel gezamenlijk met Lurvink
en mij. Spoor was sedert aankomst in Moskou op zijn kamer
gebleven. De vraag werd gesteld, wie hem zou gaan vervangen
nu hij ziek was geworden. Stephen Cohen stelde voor, dat ik dit
zou doen. Waarop Lurvink zich op ongekend felle toon liet ontvallen: 'Willem wil ik er niet in hebben.' Ik verwachtte, dat Vladimir Molchanov, die zoveel spektakel had gemaakt over Friso
Endt, zou interveniëren. Maar Molchanov zweeg. Iedereen
zweeg, dus ik zei: 'Okay, wanneer ik niet goed genoeg ben om
Spoor te vervangen, wat doe ik hier dan nog langer, goedenavond.' En ik keerde naar mijn kamer terug.
Ik telefoneerde de voormalige Sovjet-ambassadeur in Den
Haag, Aleksandr Romanov en legde hem uit wat was gebeurd.
'Dat is onaanvaardbaar,' aldus de ambassadeur, 'jij hebt alles
voor Den Alerdinck geregeld. Ik zal morgen met Vladimir Lomeiko spreken. Blijf morgenochtend op je kamer en je hoort
van me.'
28 november 1985
Moskou
Het panel en de Alerdinck III Conferentie zouden om
10:00 uur in het gebouw van A.P.N.-Novosti (persbureau) beginnen. O m 09:45 telefoneerde Romanov, dat Lomeiko mij zou
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bellen. Wat ik zeer vreemd vond was, dat mijn partner Molchanov mij opnieuw in de steek liet en dat niet hij Lomeiko van het
incident met Lurvink op de hoogte had gebracht, maar dat ambassadeur Romanov dit had gedaan. Tenslotte kende ik Molchanov langer dan twaalf jaar. Telde een wit voetje bij Lurvink
halen zwaarder voor hem dan loyaliteit jegens een vriend die
hem op meer dan één manier bij Den Alerdinck had betrokken?
Lurvink had tenslotte ten overstaan van mijn vrienden en collega's op mijn werkterrein in Moskou geprobeerd mij in mijn
hemd te zetten als dank voor bewezen diensten. Dit kon en
mocht ik niet over me heen laten gaan. Ik rekende tevergeefs op
de steun van Molchanov. Maar Lomeiko bleek een vriend uit
ander hout gesneden.
Hij had de bijeenkomst Alerdinck III met een halfuur vertraagd,
kwam me in zijn auto in het Intourist Hotel ophalen en zette mij
alsnog in het Alerdinck III panel ter vervanging van Spoor. De
hele workshop, die we in juni voor twee dagen hadden gepland
duurde slechts van 10:30 tot ongeveer 14:15 met een koffie uurtje er tussendoor. Iedereen sprak achteraf van een eclatant succes. Ik vond Alerdinck III een povere aangelegenheid, voor mij
persoonlijk volledig verpest door Lurvinks ongepast gedrag.
8 december 1985
Den Haag
Vandaag vond een beslissende bestuursvergadering
van Den Alerdinck plaats. Deelnemers: Lurvink, diens advocaat
Slager en de heren Beijen, Spoor en Ruge. Carel Enkelaar, die
vlak te voren een ultimatum had gezonden, verdween permanent uit Den Alerdinck. De heer Slager stelde de portefeuillekwestie en wilde op die manier niet verder. Daarop volgde, geheel passend in het Lurvink theater een coupje: Lurvink bleef de
topbaas, maar Slager werd voorzitter. Ruge zou de plaats van
Enkelaar gaan innemen en nam daarvoor voor één jaar vrij van
zijn taken bij de Westduitse televisie. Het bestuur kwam verder
overeen, dat 'de kwestie Oltmans' door advocaat Slager zou
worden behandeld.
Mr D.A. Slager had ik op 11 juli 1985 éénmaal in diens Rotterdamse kantoor ontmoet. Bij die gelegenheid besloten wij elkaar
te tutoyeren. Hij deed toen enkele opvallende uitspraken. 'Lurvink is absoluut niet zo gefortuneerd als sommige mensen denken. Ik denk dan ook niet dat hij in die Council for N e w
East-West Initiatives zal kunnen gaan zitten, waar u hem graag
inziet (in Wenen).' Een andere bemerking, die me komende van
Lurvinks eigen advocaat nogal verwonderde was deze: 'In de
twintig jaren waarin ik met Frans ben geassocieerd heb ik ge143

constateerd, dat hij altijd ruzie kreeg met de mensen met wie hij
omging.' Lurvink zelf had me bij herhaling er op gewezen, dat
Slager zijn steun en toeverlaat was, die nog nooit een zaak voor
hem had verloren, die dermate scherp en uitgekookt procedeerde, dat hij zich volkomen op zijn advocaat kon verlaten. Ik
herinnerde me één van de eerste gesprekken met de kasteelheer
uit Laag Zuthem, waarin hij jegens Enkelaar en mij in het vooruitzicht stelde 5 tot 10 miljoen in het think-tank experiment te
willen stoppen. Eén van de laatste druppels, die voor Enkelaar
de emmer had doen overlopen, was het terugdraaien van het
reeds aangekondigde Alerdinck kantoor in het World Trade
Center. Kon Lurvink zich een dergelijk duur kantoor bij nader
inzien misschien in het geheel niet permitteren? Maar waarom
zei hij dit dan niet? En waarom was hij aanvankelijk voor een
dergelijk kantoor geporteerd geweest? Nieuwe rijke mensen
hebben dikwijls de nare gewoonte teveel hooi op de vork te
willen nemen en later te schrikken van eigen expansiedrang.
Slager wilde Lurvink duidelijk tegen het met geld smijten in
bescherming nemen. Was dat dan de reden, dat Lurvink chronisch in conflict met mensen kwam, omdat hij, in zijn eigen
woorden, zijn partners 'een worst had voorgehouden a la Enkelaar, die hij niet waar kon maken?'
Frans Lurvink had me met stelligheid beloofd, dat ik deze 8ste
december door het voltallige Bestuur zou worden gehoord.
Niets hiervan gebeurde. Toen ik door Philip Diepstra in Amsterdam was opgehaald, werd ik in het kantoor van de heer
Beijen - alwaar werd vergaderd - in een zijkamer gelaten en
spoedig trad Slager binnen. Ik protesteerde, maar volgens het
Lurvink recept antwoordde Slager, dat hij van andere afspraken
niets afwist.
De heer Slager beklaagde zich over de ongunstige publiciteit,
vooral ook na de Schiphol-affaire in De Telegraaf. Ik antwoordde, dat ik slechts kon hopen, dat hij naar waarheid was
ingelicht, en dat die rel geheel en al aan de oneerlijke Lurvink
zelf te wijten was geweest. Het was waar, dat ik na de Schiphol
affaire en na door Lurvink in Moskou schandalig te zijn behandeld zowel in De Telegraaf als de Haagse Post opmerkingen had
gemaakt, die van duidelijk ongenoegen jegens Lurvinks optreden gewag maakten. Ik was niet van plan mij voortdurend door
Lurvink in de pers voor leugenaar te laten uitmaken. Ik wees
Slager er op, dat ik mij, na tot tweemaal toe zonder enige reden
door zijn cliënt in De Telegraaf niet naar waarheid te zijn bejegend, vrij voelde en in de toekomst vrij zou blijven voelen om
mij hier tegen te verzetten. Bovendien was geen enkele tussen
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Den Alerdinck en mij gemaakte afspraak ooit behoorlijk nagekomen, dus ik kondigde op eigen initiatief aan, dat ik in de
naaste toekomst me meer in de coulissen van het gezelschap
wilde opstellen om af te wachten of ik nieuwe aanvallen van
Frans Lurvink te verduren zou krijgen.
Ook maakte ik in krachtige bewoordingen duidelijk, dat nu hij.
Slager, de leiding had overgenomen, ik prompt, zonder enige
vertraging, en schriftelijk de gemaakte afspraken afgewikkeld
wilde zien. Indien dit gebeurde, en hier drong ik bij Slager uitdrukkelijk op aan, zou ik voor den duur van het bestaande contract, namelijk tot 1 januari 1988, mij van iedere uitspraak in het
openbaar jegens Den Alerdinck en Lurvink onthouden, mits
Lurvink door Slager in toom zou kunnen worden gehouden en
hetzelfde zou doen. 'Steljij die verplichting van mij maar op, en
ik zal die tekenen,' zei ik. Dit hoefde niet. Lurvink, het bestuur
en hij hadden nog steeds de allergrootste bewondering voor wat
ik tot dusverre voor Den Alerdinck tot stand had gebracht. Hij
zou inmiddels alles doen om mijn wensen over te brengen en die
naar de letter van het contract na te komen. Ik drong er krachtig
op aan dat dit na al het getraineer dan ook onmiddellijk na de
vergadering van 8 december zou gebeuren.
Toen ik die middag wilde vertrekken en in de vestibule stond,
zwaaide een deur open en ik keek recht in de gezichten van
Spoor en Ruge, die deden of ze mij niet zagen en de deur
zwaaide weer even snel dicht. Ruge kende ik niet, maar Spoor
kende ik sinds mijn jeugd. Ik was perplex. Later vroeg ik hem
waarom dit was gebeurd, en hij antwoordde, zich er niets van te
herinneren.
9 december 1985
In de avond telefoneerde ik met Slager thuis. Hij deelde
me mede: 'Het bestuur heeft besloten het contract met jou naar
de letter af te wikkelen. We zullen je per 1 januari 1986 50.000
gulden over het lopende jaar uitbetalen en per 1 september 1986
de 50.000 gulden voor 1987.' Ik ging hiermee akkoord, maar
vroeg uitdrukkelijk of hij me deze afspraak per ommegaande
wilde bevestigen. Ook benadrukte ik, dat dan nog de hangende
kwestie van 6 procent van de fund-raising gold, ook dat diende
te worden afgewikkeld. Hij zou dit onmiddellijk bespreken en
regelen.
13 december 1985
Twee verslaggevers van de Gemeenschappelijke Pers
Dienst bezochten mijn huis om een gesprek te hebben over mijn
ervaringen met de heren Van Eeghen en Lurvink. Ik zei onder
meer, wat ik ook Lurvink zelf éénmaal had gezegd, dat hij zich
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soms als een rund gedroeg. Ik wilde in dit interview bewust en
andermaal druk uitoefenen op Den Alerdinck om eindelijk de
gemaakte afspraken na te komen, want ik had natuurlijk ook
nog niet van Slager de op 8 december genomen besluiten bevestigd gekregen.
15 december 1985
Opnieuw drong ik er bij Slager schriftelijk op aan,
mede met het oog op vertrek naar Suriname voor de duur van
een maand, dat per ommegaande de toezeggingen en afspraken
schriftelijk zouden worden bevestigd.
16 december 1985
'Dutilh, van der Hoeven & Slager
Amice,
In mijn tot voor kort wat afstandelijke opstelling jegens
'Den Alerdinck Foundation' hebben wij van tijd tot tijd openhartig en plezierig van gedachten kunnen wisselen over de
complicaties en de stoornissen in uw relatie tot de Stichting,
welke vrijwel geheel werd bepaald in en door de persoonlijke
contacten tussen Frans Lurvink en u. Nu ik inmiddels als voorzitter van het Bestuur van de Stichting optreed, vertegenwoordig ik voortaan, ook tegenover u, de 'Alerdinck Foundation' en
zal ik haar belangen hebben te behartigen in overeenstemming
met het beleid, dat het Bestuur voor de verdere ontwikkeling
van de stichting heeft bepaald. Ik kan dus niet langer als een
soort bemiddelaar fungeren tussen u en het Bestuur van de
Stichting.'
Vervolgens, stevig in juridisch jargon verpakt, gaf Slager een
indicatie, dat misschien het adviseurschap in de coulissen, zoals
wij dit samen 8 december uitdrukkelijk hadden afgesproken,
eveneens op de tocht zou komen te staan. Er diende in januari
namelijk opnieuw door het Bestuur over mijn positie te worden
vergaderd. Luide klonk mij de waarschuwing van burgemeester Lurvink uit maart 1985 in de oren, dat broer Frans, wanneer
hij eenmaal dacht iemands diensten niet langer nodig te hebben,
hij rücksichtslos zou optreden. Wie kon het beter weten dan de
huidige burgemeester van Geleen?
Toch vroeg ik me af of D. A. Slager zo onoverwinnelijk en slim
was als Lurvink mij hem altijd had afgeschilderd. Hij kon toch
weten, dat ik me zou verweren tegen deze praktijken? O p 9
december zegde hij zelf toe per 1 januari de mij toekomende
50.000 gulden te zullen betalen en dit schriftelijk te zullen bevestigen. Zijn brief van 16 december roerde dit onderwerp zelfs in
het geheel niet aan. Dat Lurvink niet was te vertrouwen was me
bekend. Maar ging de relatie Lurvink-Slager zo ver, dat de
146

advocaat de laaielichter-praktijken van zijn opdrachtgever, ditmaal in naam van 'Den Alerdinck' overnam?
18 december 1985
Ik antwoordde Slager onmiddellijk en betoogde: ' O p 9
december spraken jij en ik af, jij als nieuwe voorzitter van 'Den
Alerdinck' en ik als consultant van de stichting, datje per ommegaande zou bevestigen hoe Den Alerdinck financieel de zaken met mij zou afwikkelen. Ook zou een regeling voor de 6
procent fund-raising-gelden op papier worden gezet.' Ik schreef
Slager hem aan zijn toezeggingen te zullen houden.
4 januari 1986
Terwijl ik in Suriname was publiceerden de G.P.D.
bladen vandaag het op 13 december — vóór de briefwisseling
met Slager van 16 en 18 december- gegeven interview waarin ik
Lurvink 'een rund' noemde. Onmiddellijk zag de advocaat zijn
kans schoon deze uitspraak te hanteren om te proberen verder
uitstel van het nakomen van gemaakte afspraken te bedingen.
24 januari 1986
Slager, die overging van Amice op Geachte Heer Oltmans meldde, dat Lurvink zich uitermate gekwetst voelde door
mijn uitlating in de G.P.D. bladen. Ik antwoordde de voorzitter
van Den Alerdinck, dat de heer Lurvink zich dan in augustus bij
zijn uitspraken in De Telegraaf, en opnieuw in december - om
van het schandaal jegens mijn vrienden in Moskou niet te spreken — had moeten bedenken, dat ik me tegen zijn aanvallen zou
verzetten. Slager stelde het voor, alsof ik Den Alerdinck beschadigde, maar het was duidelijk wie werkelijk zijn eigen organisatie, gesecundeerd door diens advocaat, de naam en faam van de
think-tank voor journalisten op de tocht plaatste.
Voorzitter Slager wilde slim zijn en schreef op 24januari onder
meer, dat juist omdat ik me na de briefwisseling van 16 en 18
december opnieuw in de G.P.D. negatief over Lurvink had uitgelaten, het Bestuur nu niet anders zou kunnen doen dan op 31
december 1986 'in welwillende overweging te nemen' of ik alsnog zou worden uitbetaald. O m te beginnen ontkrachtte ik onmiddellijk Slagers argument door te stellen, dat het gepubliceerde interview van 4januari op 13 december was opgenomen.
Maar wat Slager in werkelijkheid probeerde was namens cliënt
Lurvink de met hem gemaakte afspraak van 9 december terug te
draaien, terwijl over de verplichting van het derdejaar al helemaal niet meer werd gesproken. Ook dat 'in welwillende overweging nemen' van het team Lurvink-Slager vond ik bespottelijk. Het was bovendien juridisch in strijd met mijn contract.
'Ja,' zei André Spoor, die de Alerdinck lading met zijn prestige
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onveranderlijk bleef dekken, 'Slager heeft een zo hard mogelijke
juridische positie ingenomen om te kunnen onderhandelen.' Ik
antwoordde, dat er niets te onderhandelen viel over gemaakte
afspraken.
Toch drong ik er in mijn brief van 25 januari 1986 andermaal bij
Slager op aan, dat hij, Lurvink en ik een open gesprek zouden
hebben om verdere escalatie te voorkomen. Ook bood ik, evenals op 8 december, opnieuw aan, dat ik, indien de betalingen
zouden worden nagekomen voor geleverde prestaties en schriftelijk zouden worden vastgelegd, van mijn kant bereid was een
door hem op te stellen stuk te ondertekenen, dat ik mij ten aanzien
van Lurvink en Den Alerdinck tot 1 januari 1988 zou onthouden
van mededelingen naar buiten toe. Ik zei tegen Slager: 'Ik heb
geen ander middel om me tegen jullie oneerlijkheid te verzetten
dan de publiciteit: kom je verplichtingen na en de escalatie is
geëindigd: mede omdat ik in principe achter het Alerdinckinitiatiefsta.'
Wat ik vooral niet begreep was, dat mijn collega's Ruge en Spoor
niet doorzagen, dat ik buitengewoon onbehoorlijk werd behandeld. Spoor verzekerde me bij herhaling, dat Slager, wanneer hij
mijn zaak aankaartte, verwees naar de notulen van 8 december,
waarin was besloten, dat hij, Slager, 'de kwestie Oltmans zou
afwikkelen'. Maar Spoor adviseerde me eveneens meer dan eens,
dat indien ik maar een advocaat in de arm zou nemen, na onderhandelingen de zaak snel zou kunnen worden opgelost. Ik vond
dit belachelijk. Waarom zou ik door Lurvink moeten worden
gedwongen volkomen reguliere en normaal gemaakte afspraken
via een advocatenkantoor gehonoreerd te krijgen, omdat hij zijn
ongeneeslijke aandrang tot marchanderen wilde botvieren?
30januari 1986
De nieuwe directeur van Den Alerdinck kwam mij bezoeken en bleef eten. Gerd Ruge verzekerde mij rustig met me te
willen doorwerken in Alerdinckverband. Hij wilde zijn invloed
aanwenden in het bestuur, dit te realiseren. Buitengewoon opmerkelijk was dat niet Spoor deze demarche ondernam, maar
juist de mij onbekende Ruge. 'Het is natuurlijk wel zo,' aldus
Ruge, 'dat Lurvink en Slager hun gezicht verliezen na die stomme
brief van 24januari.' Ik antwoordde: 'Inderdaad, Slagers argumentatie kon ik volledig ontkrachten.' Enkele dagen later telefoneerde Ruge mij vanuit New-York, dat hij ongenadig van Slager
op zijn donder had gekregen, omdat hij contact met me had
opgenomen. (Daarna zou Ruge volledig in lucht op gaan.)
11 februari 1986
Moskou,
148

Mijn vrienden inde Sovjet-Unie, Romanov, Lomeiko, Molchano v vroegen zich af wat er tussen Den Alerdinck en mij was voorgevallen, vooral na de uitvoerige loftuitingen van zowel Lurvink
als Enkelaar over mijn activiteiten om deze zaak van de grond te
krijgen. De communis opinio in Moskou was dan ook, dat Lurvink ongetwijfeld de allerbeste bedoelingen had maar dat, wilde
men van Den Alerdinck een serieus studiecentrum voor serieuze
journalisten maken, de leiding van de organisatie niet voornamelijk in handen diende te blijven van een fabrikant die gespecialiseerd was in het opkopen, reorganiseren en verkopen van tweedehands fabrieken (bijvoorbeeld voor fietsen), maar dat het Bestuur en de dagelijkse leiding in handen zouden moeten komen
van beroeps-journalisten van naam. Met Molchanov stelde ik
later een document van vijf punten op, dat een reorganisatie van
Den Alerdinck zou kunnen gaan inleiden. Ik zond bij thuiskomst
de suggesties aan Dé Slager toe die, afgezien van het feit dat hij ze
naast zich neerlegde, er niet voor bedankte.
Intussen had ik André Spoor aangeboden zijn medewerker René
de Bok mee naar de Sovjet-Unie te nemen in een poging de gebruskeerde betrekkingen tussen Elseviers Magazine en de autoriteiten in Moskou te helpen repareren.' Spoor was hier gaarne op
ingegaan, en vertrouwde mij deze missie van harte toe, terwijl hij
zich in Alerdinck-verband al een aantal maanden had opgesteld
als iemand die mij niet kende. Ik nam De Bok mee naar Vladimir
Lomeiko en bezorgde hem via contacten bij A. P. N. -Novosti enkele belangrijke gesprekken. (Een interview met de militaire expert Valentin Falin zou op 22 februari 1986 in Elseviers Magazine
verschijnen.)
18 maart 1986
Op 15 maart 1986 vond ik bij terugkeer uit Suriname een
artikel in NRC-Handelsblad van Robert van de Roer over Den
Alerdinck en Lurvink. Deze verslaggever had ook mij opgebeld
en ik had precies gezegd waar het op stond, omdat ik er van uit
ging, dat zolang Lurvink & Slager hun verplichtingen en afspraken met mij niet nakwamen, mijn enige verweer was om via de
publiciteit druk uit te oefenen. Vooral omdat ik al vanaf 8 december vorigjaar had aangegeven hoe de afwikkeling van de afspraken, buiten iedere publiciteit, rimpelloos zou hebben kunnen
verlopen. Ik ging er dan ook steeds meer van uit, dat zelfs de heer
Slagerom voor mij onbegrijpelijke redenen de weg van confrontatie en nog meer schadelijke publiciteit verkoos boven een correcte, kalme afwikkeling.
1. Dit dus n.a.v. het eerder vermelde incident in Geneve.
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18 maart 1986
'Dutilh, van der Hoeven & Slager
Geachte heer Oltmans,
U w verklaringen aan de heer Robert van de Roer - ten
dienste van zijn artikel in NRC-Handelsblad van 15 Maart 1.1.
hebben het Bestuur gesterkt in zijn besluit de relatie van Den
Alerdinck met u te beëindigen.' (etcetera)
Ik wilde reeds lang niet meer bij Den Alerdinck horen, noch
direct of indirect iets met Lurvink te maken hebben, maar aangezien Slager eveneens volhardde in het niet verrekenen van
Den Alerdinck-schulden en verplichtingen ging ik rustig verder. O p 29 maart 1986 publiceerde ik de volgende brief op de
opiniepagina van NRC-Handelsblad ter correctie van het artikel
van Van de Roer:
Op 15 maart meldde u, dat verkeerde publiciteit rond de Stichting Alerdinck voor Journalisten aan mij zou zijn te wijten, waartegen ik fel
protest aanteken. Gedurende 1984-1985 waren alle Alerdinck-activiteiten, inbegrepen het besluit er een journalistenorganisatie van te maken, door mij opgezet en bedacht omdat de toenmalige directeur, Carel
Enkelaar, mij de vrije hand liet. Ik zette Alerdinck I en II te Laag
Zuthem in elkaar, evenals Alerdinck III te Moskou. De belangrijkste
Russen en Amerikanen, als Lomeiko, Molchanov, Cohen en Angotti,
werden door mij gekozen en aangetrokken, evenals André Spoor.
Alle problemen die ontstonden, met Enkelaar, met mij, met drie achtereenvolgende public-relations-bureaus in één jaar tijd, om slechts enkele
voorbeelden van niet nakomen van afspraken offmanciële verplichtingen te noemen, waren te wijten aan de persoon van Frans Lurvink zelf.
Eerst loog hij tegen De Telegraaf, dat ik de enige betaalde kracht was.
Het vermaarde incident op Schiphol met Henk de Mari van De Telegraaf was te wijten aan beledigend gelieg van Lurvink, terwijl zich
daarna in Moskou een schandaal zonder precedent voordeed, eveneens
als gevolg van bot optreden van de toenmalige voorzitter. Lurvink trad
af, maar werd opgevolgd door zijn advocaat, D.A. Slager.
Deze waarschuwde mij pas in juli 1985 te zijnen kantore, lang nadat
ik sommige van mijn voornaamste internationale contacten in goed vertrouwen met Lurvink in contact had gebracht, dat hij in de twintig jaar
dat hij als raadsman had opgetreden nog niet had meegemaakt, 'dat
cliënt géén ruzie kreeg met de mensen waarmee hij omging'. Ook de
broer van Lurvink, thans burgemeester te Geleen, waarschuwde, nadat
de bal aan het rollen was, zowel Carel Enkelaar, de Rus Molchanov,
als mijzelf, dat we al onze zaken met Frans Lurvink waterdicht dienden vast te leggen, 'aangezien hijjullie zal proberen te pakken waar hij
kan'. Ook van de zijde van het Philips concern — waar Lurvink eens
mee was verbonden - werd ik in een later stadium 'tot de grootste voor150

zichtigheid' gemaand. Enkelaar stapte uit eigener beweging op, niet,
zoals uw medewerker schrijft, na de incidenten met Oltmans, maar er
vóór. Ik ben mij pas in de publiciteit tegen Lurvink gaan verweren na
de incidenten op Schiphol en in Moskou en dus na het vertrek van
Enkelaar. Het ziet er naar uit, dat ik thans via de rechter de openstaande bedragen, die ik heb te vorderen, zal moeten gaan incasseren,
waarvan André Spoor nog tegen uw medewerker zei, dat men zocht
naar een behoorlijke afwikkeling van aangegane verplichtingen jegens
mij. Ik sta hierop, vooral omdat ik prestaties leverde op toezeggingen
en een contract, welke tot dusverre niet werden nagekomen.
Willem Oltmans
Amsterdam
3 april 1986
Het was ook Carel Enkelaar opgevallen hoe Van de
Roer een nogal tendentieuze reportage had geschreven, dat hij
eveneens heden een brief in NRC-Handelsblad plaatste om te
ontkennen, dat hij om mij Den Alerdinck zou hebben verlaten.
Enkelaar schreef onder meer: 'Uit deze formulering (van verslaggever Van de Roer) kan de indruk ontstaan dat mijn vertrek
verband zou hebben gehouden met de persoon van de heer Oltmans. Dit is niet het geval. Evenals bij andere gelegenheden heb
ik in de 'Alerdinck Foundation' uitstekend met hem samen gewerkt. Zoals eerder uit enige interviews moge zijn gebleken had
mijn vertrek andere oorzaken.' Ik telefoneerde Carel en vroeg
hem: 'Waarom heb je niet ronduit geschreven, dat met Lurvink
niet was samen te werken en datje hem een onberekenbare en
onbetrouwbare man vindt.' Hij antwoordde: 'Ach Willem, ik
reageer op Lurvink op mijn manier. We hebben allemaal een
ander karakter.'
24 april 1986
Alvorens definitief de knoop door te hakken en de zaak
Lurvink in handen te geven van advocaat A. Dreese in Rotterdam, telefoneerde ik nog éénmaal met André Spoor. Hij stond
op het punt naar Alerdinck IV op 2 en 3 mei in New York te
vertrekken. Hij verzekerde me andermaal, dat indien eenmaal
mijn advocaat Dé Slager zou benaderen de zaak met spoed uit de
wereld zou worden geholpen. 'Je weet, ik kan niets doen, want
Slager refereert altijd weer aan de notulen van 8 december waarbij het bestuur hem machtigde jouw zaak af te wikkelen. Maar ze
zullen zeker betalen.'
10 mei 1986
De heer Dreese had Den Alerdinck gesommeerd de
uitstaande bedragen binnen tien dagen te betalen. De heer Slager
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had geantwoord vast te houden aan de brief van 24januari 1.1. dat
in december 'welwillend zou worden overwogen' of het bestaande contract alsnog zou worden nagekomen. Deze drogreden was uiteraard onacceptabel.
18 mei 1986
N e w York, Hyatt Hotel
'Beste Frans,
In dit hotel logerend moet ik denken aan een aantal
gesprekken en watje toen allemaal tegen me zei. Dat was in de
dagen dat ik vorm gaf aan je oost-west idee, met een think-tank
voor journalisten. Je bent je beloften en woorden van toen misschien vergeten, maar daar zal ikje in de naaste toekomst glashard
aan helpen herinneren. Het is jammer, datje in hart en nieren een
chicaneur bent en datje nog altijd niet begrijpt, datje met je geld
geen status of respect kan kopen.' Ik had namelijk gehoord, dat de
Alerdinck IV Conferentie in New York een succesvolle aangelegenheid was geworden en dat Lurvink tijdens een diner in het
Waldorf Astoria Hotel de zanger John Denver om de hals was
gevallen. Ik hoorde hem weer zeggen: 'ik wil, dat de mensen
denken, dat ik een lieve en gevoelige man ben.'
2juni1986
Mr. A. Dreese liet beslag leggen op de rekeningen van
Frans Lurvink. Ook Marcel Enkelaar heeft nog een vordering op
Lurvink lopen, die niet werd betaald. Bij twee schuldeisers is zelfs
de aanvraag van een faillissement mogelijk. Het is niet te geloven,
dat het tot dit soort ordinaire gevechten moet komen.
Ontmoette Henk de Mari van 'De Telegraaf in het Hilton Hotel,
die ik inzage gaf in de hoofdstukken Van Eeghen en Lurvink van
dit manuscript. Hij maakte aantekeningen. Van tijd tot tijd sprak
hij in een tape-recorder. Hij zei de reportage 'prima' te vinden. Ik
verzocht hem niets te publiceren alvorens met Mr. Dreese, te
hebben gebeld, waar hij zich aan zou houden. Hij belde met de
burgemeester van Geleen. Broer Lurvink zei tegen De Telegraaf
niet op mijn briefin de N . R. C. te hebben gereageerd, om mij niet
aan nog meer publiciteit te helpen. Hij probeerde te ontkennen
ons voor zijn illustere broer te hebben gewaarschuwd, maar het is
een feit, dat Carel Enkelaar mij ook vandaag opnieuw telefonisch
bevestigde, dat de door mij genoemde feiten 'volkomen juist'
waren.
Ook wilde De Mari meer weten over Lurvinks Russische vriendin, maar zei er niet achter te kunnen komen hoe ze heette en
waar haar man woonde. Ik gaf hem die gegevens, maar hij zou
de zaak laten rusten, in tegenstelling tot zijn beweringen.
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6juni 1986
Mr. A. Dreese meldde zojuist dat de verscheiden rekeningen van de Alerdinck Stichting rood staan. Hij kon nu niet
anders doen dan een faillissement aanvragen, want Lurvink
privé aanpakken was een ingewikkelde bezigheid, mede omdat
het kasteel van Laag Zuthem op naam van de stichting stond.
Intussen had Robert van de Roer van N . R . C . Handelsblad mij
gebeld en onder meer gezegd: 'Ze zijn bij het kantoor van Loeff
& Van der Ploeg blijkbaar tegenwoordig niet meer kieskeurig
met wat voor advocaatjes ze in zee gaan,' doelend op Mr. A.
Dreese. Ik moest dus hoofdredacteur Wout Woltz erop attenderen, dat zijn medewerkers zich tegenwoordig buitengewoon
onbeschoft gedroegen en dat men blijkbaar met het aannemen
van nieuwe jonge krachten bij de N . R . C , minder selectief te
werk ging dan voorheen. Daarna maakte Van de Roer de heer
Dreese zijn excuses, maar vermeed hij mij ooit meer te bellen.
Intussen meldde 'Het Parool' dat ook Marcel Enkelaar een claim
op Lurvink had.
7juni 1986
Public relations man Stephan Schoor vertelde me, dat
Frans Lurvink 'op zo oprechte wijze' diens excuses had gemaakt
over begane misstappen en niet betalen van rekeningen jegens
hem, dat hij (Schoor) maar weer met de hand over het hart had
gestreken. Hij had bovendien als extraatje een kostbaar schilderijtje van Lurvink gekregen, dat thans boven zijn werktafel hing
als dierbaar aandenken aan dezelfde man, van wie hij eerder tegen Carel Enkelaar had gezegd, hoe hij, Enkelaar, hem ooit met
zo'n schurk in contact had kunnen brengen. Ook vroeg Schoor
om in mijn reportage over Alerdinck vooral André Spoor te
willen sparen. 'Waarom zou ik dat doen?' antwoordde ik. 'De
man heeft zich jegens mij meer dan schandelijk gedragen.'
Daarop vroeg Schoor, thans dus weer in dienst van Lurvink:
'En wanneer Lurvink je alsnog betaalt, komt je boekje dan niet
uit?' Ik antwoordde: 'Die combine had hij zich eerder moeten
bedenken. Nu zal hij worden gedwongen te betalen en hij krijgt
er een boekje op de koop toe bij.'
9juni 1986
Mr. D.A. Slager heeft gereageerd op de telex van Mr.
A. Dreese en een bankgarantie voor 225.000 gulden in het vooruitzicht gesteld.
Stephan Schoor belde om te weten te komen of in mijn reportage zou worden opgenomen, dat Lurvink ook de Russen had
betaald. 'Waarom denk je in hemelsnaam nog altijd, dat ik niet
verslag zou doen naar waarheid?' vroeg ik hem. Natuurlijk
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komt dat er in. 'Maar dan krijgen Enkelaar en Spoor ook een
naheffing,' was het antwoord. 'En wanneer je dit allemaal naar
buiten brengt, dan doe je ook de kinderen van Frans Lurvink
pijn,' aldus Stephan Schoor. 'Dat hadden Lurvink & Slager dan
maar op 8 december moeten bedenken,' antwoordde ik. 'Bij
herhaling heb ik ook schriftelijk aangeboden het geschil achter
de schermen geruisloos te regelen. Zij verkozen een open keet,
wel, die kunnen ze krijgen.'
Ik begrijp nu pas, dat de B. V.D. vrijwel onmiddellijk nadat Carel Enkelaar de heer Schoor bij het Lurvink project had betrokken, naar Soest was gegaan om te proberen ook Stephan Schoor
ervan te overtuigen, 'dat hij met een zéér gevaarlijk project' bezig was. Schoor ging na de 'oorlog' met Lurvink dus weer gewoon met het project verder, alsof de B.V.D. hem niet had
gewaarschuwd. Waarom? Misschien wel vanwege het lieve
schilderijtje dat Lurvink hem had geschonken, waar hij nu dag
in dag uit in zijn werkkamer tegen aan keek. De B.V.D. is gestoord om het Alerdinck project als 'gevaarlijk' te bestempelen.
Het is als met de C. LA. inde V.S. Wie controleert deze rovertje
en reizigertje spelende ambtenaren?
10juni 1986
De jarenlange vrienden, Carel Enkelaar en Stephan
Schoor, hadden elkaar op de Media Club ontmoet en geen
woord over Den Alerdinck tegen elkaar gezegd. Omdat dit tegen de aard en het karakter van Enkelaar inging heeft hij achteraf
open kaart met zijn vriend Schoor gespeeld, wat op een heftig
twistgesprek uitliep. Mensen als Lurvink met hun miljoenen
laten een spoor van ruzie en haat en nijd na en veroorzaken tussen allerlei mensen, die al jaren met elkaar waren bevriend, zoals
André Spoor en ik, of Enkelaar en Schoor, ellende en verdriet.
Vriendschappen, die tientallen jaren duurden, lopen er zelfs
door op de klippen. En dat alles om geld.
Mr. A. Dreese zei uit verscheidene signalen, die hem hadden
bereikt, sterk de indruk te hebben gekregen, dat Lurvink aan de
confrontatie een snel einde wil maken, maar dat advocaat Slager
het op scherp zou willen blijven spelen. Ik houd dat voor zeer
goed mogelijk, Lurvink kennende. Bovendien weet hij hoe
nauwkeurig ik over zijn glibberige handel en wandel ben geïnformeerd. Slager onderschat dit, omdat hij zelf door Lurvink
lang niet altijd op de hoogte wordt gehouden. Hij had zelfs de
N . R . C , reeds gebeld, dat het bankbeslag was opgeheven. 'De
heer Slager droomt,' aldus Mr. Dreese, 'niets van dit alles is gebeurd. ' Bovendien had een advocaat in het bureau van Slager zich
jegens Dreese bijzonder laatdunkend over mij uitgelaten,
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waarop mijn advocaat had geantwoord, 'ook het een en ander via
andere kanalen dan Willem Oltmans over de heer Lurvink te hebben vernomen'.
11 juni 1986
Henk de Mari belde. 'Ik ben net bij die gangsters op het
Ministerie van Buitenlandse Zaken geweest. Ik ga nu eerst j o g gen in de duinen om mijn hoofdpijn kwijt te raken.' Hij zou pas
maandag a.s. aan mijn Lurvink affaire kunnen beginnen. (Zijn
woede op B.Z. zou me 14 juni duidelijk worden, toen hij een
reportage van één pagina publiceerde: Nederlander afgeslacht
door Zuidafrikaans moordcommando.)
13juni1986
Marcel Enkelaar belde, dat Mr. D. A. Slager hem na de
publikatie in Het Parool, dat hij niet was betaald, had geschreven,
dat dit alsnog per ommegaande zou gebeuren.
16juni1986
Henk de Mari belde of hij Lurvink om inlichtingen kon
vragen. Ik zei: 'Gaje gang: doe het vooral: hij zalje meer leugens
verkopen.'
Uit New York arriveerde een brief van het advocatenkantoor
Summit Rovins & Feldesman, getekend door Asher B. Lans. Ik
zou 'defamatory and libelous statements' jegens de Alerdinck
Foundation - voor een groot deel mijn eigen schepping - en de
heer Lurvink persoonlijk hebben gelanceerd in de pers en de radio
in Nederland. 'Please be advised that unless we immediately receive appropriate written apologies and a written reaction from
you, together with an appropriate written commitment immediately to cease your course of defamation, we have been instructed promptly to institute legal proceedings against you in the
Courts of the United States in which both injunctive relief and
awards of compensatory and punitive damages will be sought.'
Wat hierop te antwoorden? Ik had mij meer dan strikt aan de
feiten gehouden bij wat ik überhaupt over de heer Lurvink zei,
nadat deze mijnheer mij in De Telegraaf te schande had gemaakt
en in Moskou een schandaal had veroorzaakt. Ik kon niet anders
doen dan een dergelijk idioot ultimatum naast me neerleggen.
Henk de Mari had deel II van mijn Mémoires gelezen, en zei: 'Jij
hoort voor 'De Telegraaf te werken!' Ik antwoordde dat ik dit
geen compliment vond. Hij vervolgde, dat hij mijn boek waardevol vond en dat het veel informatie bevatte. Ik vroeg hem er
over te schrijven. Hij betwijfelde of dit door de hoofdredactie zou
worden toegestaan. Hij zou gelijk krijgen.
18juni1986
Paramaribo, Suriname
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Tijdens een gesprek met de Minister van Buitenlandse
Zaken, Henk Herrenberg, kwam de naam van De Mari naar voren ten aanzien van een mogelijk interview met Commandant
DesiBouterse. Ik telefoneerde De Mari. Hij wilde ogenblikkelijk
komen.
3juli 1986
Mr. A. Dreese heeft Henk de Mari geschreven om nadere informatie ten aanzien van Lurvinks uitlating op Schiphol:
'Oltmans kletst uit zijn nek.' De Mari bevestigde deze uitspraak
als door Lurvink jegens zijn consultant voor de Sovjet Unie gedaan. Dreese gaat thans na of naast het proces, dat nu tegen de
Alerdinck Stichting loopt, Lurvink ook persoonlijk door mij in
rechte zou kunnen worden aangesproken. Dreese geeft overigens toe, dat Slager in zoverre zijn zin kreeg, dat hij kon voorkomen, dat ik tot dusverre volgens de overeenkomst met Lurvink
werd uitbetaald.
4 juli 1986
Henk de Mari informeerde me over de woede van zijn
hoofdredactie, dat hij mijn goede diensten aanvaardde om Suriname binnen te komen om een exclusief interview met Desi Bouterse te bemachtigen. Het zou morgen verschijnen, groot opgemaakt in de zaterdag krant, 'die door drie miljoen mensen wordt
gelezen', zei hij. Maar hij zat er kennelijk door in de nesten bij zijn
superieuren.
7 juli 1986
Henk de Mari schrijft een brief, met kopie aan zijn
hoofdredacteuren, dat ook al had ik de Telegraaf een aantal diensten bewezen, 'die voor onze krant bijzonder waardevol waren',
hij niet in kon gaan op mijn suggestie een vorm van tegenprestatie
te leveren door eens een interview met mij te maken, een gratis
jaarabonnement te verstrekken, of mijn Memoires in de krant te
bespreken. Telefonisch bevestigde hij bovendien, dat de naam
Willem Oltmans op last van de hoofdredactie niet in De Telegraaf
mocht worden opgenomen, anders dan in een slecht daglicht,
bijvoorbeeld wanneer de heer Lurvink over zijn meest gewaardeerde medewerker publiekelijk stelde 'hij kletst uit zijn nek'. Hij
voegde er aan toe geen zin te hebben tegen de bierkaai te vechten
of een hartinfarct op te lopen. Uiteraard wilde hij ook niet (om
mij) in conflict met zijn hoofdredactie komen. Hij ging eerst
maar eens met zijn dochter op de Veluwe fietsen.
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SLOT
Dit is de stand van de affaire Lurvink bij het ter perse gaan van
dit manuscript. Het is duidelijk, dat mr. A. Dreese Henk de
Mari, Carel Enkelaar, André Spoor, Gerd Ruge en een aantal
andere mensen, onder wie Russen en Amerikanen, zal doen horen om de rechtmatigheid van mijn claim op de Alerdinck
Foundation en mijnheer Lurvink vast te doen stellen. Het is de
weg, die Lurvink & Slager zelf hebben gekozen, zoals ik ampel
in deze reportage heb aangeduid.
De Alerdinck Stichting blijft een uitstekend initiatief. Zoals ik in
januari in een memorandum aan de heer Slager reeds heb aangegeven, zou men echter tot reorganisatie van de opzet moeten
overgaan. De think-tank zelf, als bedoeld voor professionele
journalisten zou door beroepsmensen moeten worden gerund.
Dat wil zeggen: André Spoor zou de voorzitter moeten zijn en
Gerd Ruge de directeur. Daarnaast zou men een afzonderlijke
Board of Sponsors voor dit initiatief moeten opzetten onder
voorzitterschap van Frans Lurvink, gesecundeerd door een vice-voorzitter, met D. A. Slager als juridisch adviseur en de heer
Beijen als financieel adviseur. Zoals het nu marcheert, met Lurvink, die werkelijk noch internationaal politiek, noch journalistiek, van toeten of blazen weet, aan de top van dit gezelschap zal
er nimmer een serieuze organisatie van de grond komen. Een
journalisten oost-west centrum geleid door een gewiekste zakenman met een bom duiten is een aanfluiting. Schoenmaker
houd je bij je leest. De heer Lurvink, genie als hij is om veel geld
te kunnen verzamelen, zal juist op die plaats geheel tot zijn recht
komen. Tegen deze parvenu met zijn kasteeltje en chronisch in
de neus gepeuter zou ik willen zeggen: 'A man is the sum total of
all his behavior,' zoals de Amerikaanse psychiater Willard Gaylin eens schreef.' A person may not always be what he appears to
be, but what he appears to be is always a significant part of
what he is.' 1 Probeer dus maar niet een lieve, aardige man te
lijken, want je bent het niet. Het démasqué der waarheid en
werkelijkheid zal eens toeslaan.

1. 'Feelings: our vital signs', dr Willard Gaylin, Harper & Row Publishers,
New-York (1979) biz. 161.
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