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1 Start
Op 10 augustus 1953 besteeg ik voor het eerst de lange trappen naar de bovenste
verdieping van het gebouw van het Algemeen Handelsblad aan de Nieuwezijds
Voorburgwal in Amsterdam om mijn leven als journalist te beginnen. Chef van de
redactie buitenland was dr. Anton Constandse. Van 1946 tot en met 1948 had ik de
opleiding voor de diplomatieke dienst gevolgd van het Nederlands Opleidings Instituut
voor het Buitenland (NOIB) op Nijenrode. Van 1948 tot en met 1950 volgde ik op
het Yale College in New Haven, Connecticut, de studie Political Science and
International Relations.
Inmiddels 25 jaar geworden twijfelde ik steeds meer aan een leven als ambtenaar
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Was ik niet een te vrijgevochten en te
zelfstandig denkende vogel om zonder tegensputteren of mokken braaf Haagse
opdrachten uit te voeren waar ik het wellicht faliekant mee oneens zou zijn? Van
een dergelijke incompatibilité d'humeurs zou immers alleen maar gedonder kunnen
komen.
Op het Yale College had ik in dit verband al het een en ander meegemaakt. In
1949 was ik tot praeses van de Yale International Club gekozen, een organisatie voor
de in New Haven studerende buitenlandse studenten. Nederland knokte in die dagen
onder de noemer van ‘politionele acties’ tegen Indonesië. Ik nodigde ambassadeur
F.C.A. baron van Pallandt en de jeugdige diplomaten Leopold Quarles en Robert
Fack uit om het Haagse beleid uiteen te komen zetten. Sukarno was ongeveer
neergezet zoals Den Haag dit tegenwoordig met Milosevic doet.
Ik was politiek zo groen als gras en ging toen nog blindelings uit van de slogan
right or wrong, my country. Het kwam niet in me op deze drie heren als betaalde
propagandisten te zien. Voor mij waren het drie keurige diplomaten van goeden
huize, die ons in New Haven ongetwijfeld naar waarheid kwamen informeren hoe
de vlag er anno 1949 in Indonesië bij hing. Nederland was als beschaafd land verplicht
om de mariniers naar het Oosten te dirigeren, want orde en rust dienden te worden
hersteld. Dat Indonesiërs in 1945 hun vrijheid en onafhankelijkheid hadden
uitgeroepen, scheen in de residentie te worden beschouwd als een non-event dat
voorlopig niet in de geschiedenisboekjes diende te worden bijgeschreven. Hoe haalden
Sukarno en Hatta het immers in hun hoofd een zelfstandige republiek uit te roepen,
wanneer Den Haag er niet van te voren mee had ingestemd?
Vooral de Amerikaanse studenten die aanwezig waren bij het optreden van dit
Nederlandse diplomatentrio schenen zich te ergeren aan het gewapende optreden
van Nederland in Zuidoost-Azië. Ik ging met hen in discussie - want ik zat zelf op
de lijn van ambassadeur Van Pallandt - maar zette in New Haven voor het eerst
vraagtekens bij schieten als middel om interna-
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tionale conflicten op te lossen. Nog vreemder vond ik het om de vloot te sturen
wanneer landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika zich na eeuwen van uitbuiting
en slavernij eindelijk wilden ontdoen van knellende banden met het westerse en
Amerikaanse kolonialisme en imperialisme. In Yale begon ik in te zien dat ik deel
uitmaakte van een club van westerse onderdrukkers. In New Haven twijfelde ik voor
het eerst aan de betekenis van het vak waarvoor ik in opleiding was.
In 1950 deed zich een incident voor dat zelfs tot mijn vervroegd vertrek uit New
Haven zou leiden. Op 17 januari 1950 gaf Jean Chauvel, de Franse permanent
vertegenwoordiger bij de UNO, een diner ter ere van koning Peter van Joegoslavië
en diens echtgenote Alexandra. Een studiegenoot, Jean duc de Béarn, nam me mee
naar de Chauvels, en bij die gelegenheid nodigde ik de ambassadeur uit een lezing
te komen geven. Hij accepteerde de invitatie.
In hetzelfde kader wilde ik eveneens de permanent vertegenwoordiger bij de UNO
van de Sovjet-Unie, Jacov Malik, vragen om in New Haven de buitenlandse politiek
van het Kremlin nader te komen toelichten. Dit laatste voornemen veroorzaakte
ongekende deining tot in de hoogste regionen van Yale University. Ik stond perplex.
Natuurlijk wist ik dat in 1947 de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie was
opgericht, wat het startsein was geweest voor een nieuwe Koude Oorlog. Moskou
werd niet langer gezien als een nuttige bondgenoot tegen Hitler, Mussolini en Tojo.
Van de ene op de andere dag werd Stalin aan de man gebracht als de angstwekkendste
bedreiging voor de westerse beschaving. Voor mij een reden temeer om de
dichtstbijzijnde topdiplomaat uit het Kremlin - in het zog van Chauvel of Van Pallandt
- voor een gesprek met studenten uit te nodigen.
Na de drukte over de komst van Jacov Malik deelde ik het bestuur van Yale mee
dat indien de Rus niet mocht komen, ik de Fransman eveneens zou afzeggen. Het
universiteitsbestuur handhaafde zijn onbezonnen standpunt, en ik vroeg Jean de
Béarn om de Franse ambassadeur de impasse te gaan uiteenzetten, waar hij veel
begrip voor bleek op te brengen. Een jaar later bood Yale de heer Chauvel een
eredoctoraat aan om de afzegging van zijn lezing in New Haven te compenseren.
Eigenlijk stond voor mij bij thuiskomst uit de VS in 1950 vast dat ik iets anders
moest gaan doen dan diplomaat worden, waar wat? Via omzwervingen in het
bedrijfsleven belandde ik van 1953-1954 als redacteur buitenland bij dr. Constandse.
Honorarium: 160 gulden per maand netto. Van 1954 tot 1955 was ik redacteur bij
het Amerikaanse persbureau United Press. Inkomen: 350 gulden per maand netto.
In 1955 reisde ik op de bonnefooi naar Rome, met een introductie op zak voor Marc
van Weede, gezant bij het Vaticaan. Hij maakte me attent op een vacature bij De
Telegraaf als medewerker in Italië. Ik werd voor die post aangenomen.
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Ik zat nog geen drie jaar in het vak of er gebeurde iets ongewoons. President Sukarno
zou op 10 juni 1956 een staatsbezoek beginnen. Ik beschouwde dit een gouden kans
om voor De Telegraaf een gesprek met hem te hebben. Nu kon ik uit de eerste hand
verifiëren of de werkelijkheid klopte met hoe er over hem in het Westen werd
gesproken.
Het beeld dat ik van hem had was negatief. Maar in mijn jeugd op De Horst in
Bosch en Duin leerden we aan de dinertafel om niet mee te praten over onderwerpen
waar je niets over wist. Mijn twee broers en ik deden dit, als alle kinderen, natuurlijk
toch, maar onze ouders bleven erop hameren dat het geen blijk van intelligentie was
om lukraak meningen te ventileren. Die moesten met ter zake doende kennis worden
onderbouwd. In die dagen interpreteerde ik ouderlijke kritiek als het bewijs dat ik
blijkbaar het buskruit niet had uitgevonden, maar op latere leeftijd besefte ik hoe
wijs en vruchtbaar die les uit mijn jeugd was geweest.
Op 7 juni 1956 arriveerde Italcable 666 van hoofdredacteur J.J.F. Stokvis van De
Telegraaf met het volgende bevel: ‘Don't interview Sukarno for De Telegraaf.’ Ik
was juist journalist geworden vanuit het idee dat het metier van verslaggever meer
vrijheid bood dan dat van rijksambtenaar, vooral wanneer men een minister van
Buitenlandse Zaken dient die eigen hobby's laat voorgaan boven het landsbelang.
Nu werd ik ook in de journalistiek geblokkeerd door een opdracht waar ik niet alleen
tegen moest rebelleren, maar die ik ver van me af schoof, wat de consequenties ook
mochten zijn. Ik wendde me tot het Franse persbureau Agence France Presse in Rome
en kreeg de opdracht een reportage te maken over het zevendaagse staatsbezoek van
Sukarno aan Italië.
Op 12 juni 1956 werd ik door de Indonesische ambassadeur, Sutan M. Rasjid, aan
het Indonesische staatshoofd voorgesteld. Daar was hij dan eindelijk, de vermeende
staatsvijand van ons koninkrijk. In vloeiend Nederlands vroeg hij of ik werkelijk uit
Nederland kwam. Hij keek me aan en nodigde me meteen uit om als gast mee te
reizen in de speciale trein die de Italiaanse regering hem ter beschikking had gesteld.
Toen hij voorstelde met hem de hort op te gaan, viel als bij Maître Corbeau de kaas
uit mijn bek. Op 29 februari 2000 beschreef ik dit moment in de Jakarta Post als
volgt. ‘I was nervous. Why? Because I was Dutch and in some ways I felt guilty.
We had imprisoned this man for more than eleven years, while all he ever wanted
was freedom for his people.’
De Italiaanse reis van president Sukarno heb ik in een aantal boeken beschreven.1
Op 23 juni 1956 publiceerde ik in Elseviers hoe Sukarno na elf jaar tegen Nederland
aan keek, en dat hij te kennen had gegeven het geschil over de souvereiniteit van
Nieuw-Guinea vreedzaam te willen oplossen. En

1

Zie vooral Memories 1953-1957, In den Toren, Baarn, 1986.
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vooral, hoe hij met een bezoek aan Den Haag de fundamentele vriendschap tussen
beide landen wenste te bezegelen. Het zou Sukarno echter nooit worden toegestaan
onze heilige grond te betreden.
Luns & co. waren ziedend. Ambassadeur H.N. Boon in Rome schreef twee
protestbrieven aan J.J.F. Stokvis. Hij vroeg hem hoe De Telegraaf het in het hoofd
haalde iemand in dienst te nemen die met Sukarno aan de haal was gegaan.2 Ik werd
vervolgens door dit ochtendblad aan de dijk gezet, maar in 1956 kwam het niet in
mij op dat Buitenlandse Zaken reeds bezig was met een berufsverbot om mij
permanent de mond te kunnen snoeren.
Ook het Indonesische staatsbezoek aan Konrad Adenauer in West-Duitsland maakte
ik mee. ‘Ach,’ zei hoofdredacteur M. Rooij van de Nieuwe Rotterdamse Courant
toen ik hem mijn ervaringen kwam vertellen, ‘natuurlijk was Sukarno aardig tegen
u in Europa. In Indonesië zou hij zich anders jegens u hebben gedragen.’ Zoals de
Holllandse waard is vertrouwt hij zijn gasten. Het tegenovergestelde van wat journalist
Rooij verwachtte zou in 1957 in Indonesië gebeuren.
Op 4 december 1956 arriveerde ik met de Willem Ruys in Tandjung Priok om
voor het eerst voet op Indonesische bodem te zetten. Mijn vader was in Semarang
geboren. Mijn grootvader, naar wie ik ben voornoemd, ook. En mijn overgrootvader,
Alexander Oltmans, was van 1864 tot 1889 voorzitter van het comité Nederlands
Indische Spoorwegen te Semarang. Met enig recht kan ik zeggen uit een typisch
koloniale Indische familie te stammen.
Ik had afgesproken artikelen te schrijven voor de NRC, het Algemeen Handelsblad
en Het Vaderland in Den Haag.
Bung Karno had me gevraagd het te melden wanneer ik in Indonesië zou arriveren.
Maar ik gebruikte de eerste maand om rond te kijken. Ik vermeed juist naar het
Merdekapaleis te gaan. Ik ontmoette een zeer gevarieerd gezelschap, van Mohammed
Hatta en Sutan Sjharir tot mr. Sartono (de voorzitter van het parlement) en Ruslan
Abdulgani, die ik uit Rome en Bonn kende. Ook sprak ik vele landgenoten,
professoren, dominees, zakenlieden en voormalige studiegenoten van Nijenrode.
Unaniem was men van oordeel dat vasthouden aan het overzeese gebiedsdeel
Nieuw-Guinea door Den Haag anno 1956 geen reële optie was. Overdracht aan
Indonesië was het enige alternatief voor het herstellen van normale diplomatieke
betrekkingen en het hervatten van de handel en samenwerking tussen beide landen.
Ook op de diplomatieke missie van Nederland was men het oneens met het beleid
van Luns. Ik had een diepgaand gesprek met Duco Middelburg, de diplomatieke
vertegenwoordiger van Den Haag in Jakarta. Ik zond hem een tekst van onze
conversatie ter goedkeuring toe. Vrijwel onmiddellijk

2

Deze roddelbrieven van ambassadeur Boon kreeg ik pas in 1992 onder ogen. Het was pure
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zond hij een auto en chauffeur met een brief waarin hij me verbood één letter van
zijn mening te publiceren.3 Ook andere informatie die ik naar Nederland stuurde
passeerde de censuur niet.
In antwoord op mijn beklag aan Hein Roethof, de Indonesië-redacteur van de
NRC, schreef hij begrip te hebben voor mijn onvrede. Inhoudelijk waren mijn artikelen
juist, maar de lezers van de krant waren er nog niet rijp voor kennis te nemen van
een pleidooi om Nieuw-Guinea - net als de rest van voormalig Nederlands-Indië aan Indonesië over te dragen. Wanneer ik een interview maakte met de voorzitster
van het Indonesische Rode Kruis, Jo Abdurachman, haalde dit onmiddellijk de
pagina's van het NRC. Ik antwoordde Roethof dat ik in de veronderstelling verkeerde
dat de lezers van zijn gezaghebbende krant in contact gebracht wilden worden met
nieuwe realiteiten aan het andere einde van de wereld, opdat het koninkrijk zich niet
opnieuw in vingers zou snijden als gevolg van algemene ongeïnformeerdheid. Kortom:
ik zou het zelfs als diplomaat verdomd hebben me de mond te laten snoeren. Maar
ook als journalist vertikte ik het ten enenmale om me door een redacteur de wet te
laten voorschrijven.
Ik besprak de situatie met prof. mr. dr. Pieter Drost, hoogleraar internationaal
recht. Hij vertelde dat een Nederlander die het oneens is met de politiek van de
regering, gerechtigd is een Adres aan de Staten-Generaal te sturen om een verandering
van beleid te bepleiten. Drost was de aangewezen man om de tekst van het Adres te
schrijven, dus zo gezegd zo gedaan: eind januari 1957 zonden we, mede ondertekend
door vierhonderd landgenoten in Jakarta, een oproep naar het parlement in Den Haag.
We pleitten ervoor om via onderhandelingen een vreedzame overdracht van het
overzeese gebiedsdeel Nieuw-Guinea te bewerkstelligen. ‘Landverraad’ schreef de
krant van J.J.F. Stokvis in een hoofdartikel. ‘Johan van Oldenbarnevelt werd onthoofd
wegens landverraad. Wat zal de Justitie met Willem Oltmans doen?’4 Het was
nauwelijks verwonderlijk dat ik in de krant van Stokvis als crimineel werd neergezet.
Vrijwel onmiddellijk volgend op het bekend worden van het Adres aan de
Staten-Generaal ontving ik van de hoofdredacties van mijn drie bladen een
ontslagtelegram. Later bleek waarom. Minister Luns had de BVD gevraagd mijn
journalistieke bazen ervan te overtuigen dat ik staatsgevaarlijk was, omdat ik bepleitte
het overzeese gebiedsdeel Irian-Barat aan een andere mogendheid over te dragen.
Intussen stond ik wel van de ene op de andere dag in het verre Jakarta opstraat.
Gelukkig kon ik in dienst komen bij het aldaar in de Nederlandse taal verschijnende
blad De Nieuwsgier, wat het mogelijk maakte het grootste deel van 1957 in Indonesië
te blijven.

3
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De brief en het interview bevinden zich in mijn dagboek in de Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag.
De Telegraaf, 2 februari 1957.
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Bung Karno had me op de protocollijst van het paleis laten bijschrijven, zodat ik
opnieuw met de president mee kon reizen, waar hij ook naartoe ging. Hoofdredacteur
M. Rooij van de NRC met zijn achterdochtige veronderstellingen stond daarmee in
zijn hemd. De president had de gewoonte om tijdens toespraken bij
massabijeenkomsten, met hem meereizende journalisten naar het podium uit te
nodigen en aan het Indonisische publiek voor te stellen. Het overkwam Bernard Kalb
van de New York Times, Olga Chechotkina van Pravda, en mij. Eigenlijk was Bung
Karno nog veel gastvrijer en betoonde hij zich nog meer in het openbaar een vriend
van deze ‘wartawan belanda, wartawan baik’5 dan in Italië en Duitsland. Hij gebruikte
keer op keer mijn aanwezigheid in zijn entourage om publiekelijk een Nederlander
zijn hand van vriendschap te reiken. En dat in een tijd dat de betrekkingen met
Nederland naar een nieuw dieptepunt toe gingen.
In mijn vierde jaar als journalist, nadat ik in Amsterdam bij Constandse de start
maakte, leerde ik in Indonesië de leider van de onafhankelijkheidsstrijd uitstekend
kennen. En meer nog: we werden vrienden. Vanaf die eerste ontmoeting in Rome
zaten hij en ik op dezelfde golflengte, in sommige opzichten zelfs meer dan veel
medewerkers in zijn naaste omgeving, wat wel eens tot gevoelens van jaloezie leidde.
Er werden dan ook de nodige pogingen ondernomen een spaak in ons wiel te steken.
Dat wierp misschien wel tijdelijke resultaten af, maar uiteindelijk zou onze
vriendschap tien jaar (van 1956 tot 1966) standhouden.
In 1970, toen ik samen met Ratna Sari Dewi en haar dochtertje Karina naar Jakarta
reisde om Sukarno aan zijn sterfbed te bezoeken, werd ik in opdracht van Suharto
in Bangkok uit het vliegtuig gezet om te verhinderen dat ik afscheid van mijn vriend
zou kunnen nemen.
Het voornaamste en onvergetelijke gevolg van Rome en Jakarta in 1956 was dat
ik me er scherper dan ooit bewust van was dat de les van mijn ouders de juiste was
geweest. Verkondig je mening niet te snel. Een minimum aan informatie is vereist
wil je kunnen meespreken over welk onderwerp dan ook. Journalistiek bedrijven is
luisteren, leren en zien, en dan verifiëren en nog eens verifiëren. Het is daarbij
absoluut essentieel om je vooroordelen naar nul terug te draaien voor je begint aan
reportages over Sukarno, Bouterse, De Klerk, of Brezhnev, Castro en Lumumba.
‘Prejudices are a kind of emotional learning, that occurs early in life,’ schreef Daniel
Coleman, ‘making it especially hard to eradicate them entirely.’6
Eigenlijk had ik nog nooit één objectieve beschouwing of aardige conversatie met
Sukarno in de Nederlandse pers gelezen. De diplomaten Van Pallandt, Quarles en
Fack - die afgingen op dossiers van hun ministerie - klet-

5
6

Wartawan betekent jounalist; belanda betekent Hollander en baik betekent uitstekend, eerlijk.
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sen Bung Karno in Yale alleen maar nog verder de grond in. Ik was, als de meeste
landgenoten, totaal anti-Sukarno geprogrammeerd toen we elkaar in Rome voor het
eerst een hand gaven. Ik herinnerde me de les van mijn opvoeding, en wilde niet
oordelen alvorens de tijd genomen te hebben naar hem te luisteren en de nieuw
ingewonnen informatie behoorlijk te verwerken en te plaatsen. Om die reden alleen
was mijn eerste reportage over onze politieke tegenspeler in Indonesië in Elseviers
baanbrekend: ik had mijn journalistieke gedaan zoals het hoorde. Ik had Sukarno
een eerlijke kans gegeven om in een prominent opinieweekblad zijn mening te
verkondigen.
Een andere belangrijke les van 1956-1957 was dat het kabinet-Willem Drees het
Nederlandse publiek een rad voor ogen draaide inzake Indonesië, Sukarno en de
kwestie Nieuw-Guinea. Anton Constandse, die mij een jaar op zijn redactie had
geobserveerd en mij sedert mijn vertrek bij hem in 1954 had gevolgd in mijn handel
en wandel als journalist, schreef me op 30 januari 1985, enkele maanden voor zijn
dood, een brief met daarin onder meer een laatste opdracht vervat: ‘Wat jij moet
schrijven is het boek “Joseph Luns een ramp voor Nederland”. Je boek Den vaderland
getrouwe is te veel doodgezwegen hoewel het onschatbare informatie inhoudt.’ Na
beschreven te hebben hoe Luns ‘een rampzalige politiek’ had gevoerd, besloot hij
met: ‘En de enige die daarvan alles weet ben jij. Doe je best. Hartelijke groeten,
Anton Constandse.’7
In 1985 voerde ik reeds dertig jaar oorlog tegen Den Haag. In 2000 is hier een
einde aan gekomen, althans op papier. Piet Schaepman, de ambassadeur in Singapore,
zei me eens: ‘Dat je de rode kaart van Luns hebt overleefd, heb je aan Luns te danken,
want juist hij heeft je zo sterk gemaakt.’ Misschien. Al houd ik het liever op de
stelling van Immanuel Kant, dat de meeste mensen uit krom hout zijn gemaakt. Ik
dank mijn voorouders dat ik me steeds van djati8 heb geweten in mijn strijd tegen
ambtelijke onderkruipsels; juist daardoor heb ik het tot het bittere einde kunnen
volhouden.

7
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Kaarsrechte bomen van hardhout in Indonesië.
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2 Bloem zonder water
Tijdens de reizen en gesprekken met president Sukarno in 1957 bleek dat het ook
tot hem geleidelijk aan doordrong dat niet alleen Den Haag zich vijandig jegens hem
bleef opstellen, maar ook dat vanuit de VS krachten aan het werk waren die hem
persoonlijk naar het leven stonden en die de wettige regering van Indonesië omver
wilden werpen. Hij was zelf open en recht door zee en had een gruwelijke hekel aan
verborgen agenda's, laat staan een landgenoten die omkoopbaar bleken te zijn voor
de CIA.
De eerste geregistreerde directe bemoeienis van de CIA met Indonesië dateert van
20 december 1950, toen de Nederlander Werner Verrips een overval pleegde op de
Javase Bank in Soerabaya en er met vier miljoen roepias vandoor ging, in die dagen
een aanzienlijk bedrag. Verrips werd gearresteerd en zou zes jaar op Java
gevangenzitten.1 Begin jaren zestig zou Verrips me bevestigen in 1950 in Indonesië
voor de CIA bezig te zijn geweest.
In 1957 ontmoette ik majoor Sutikno Lukitodisastro van de militaire politie in
Egypte en Gaza als lid van het Garuda I- bataljon, dat deel uitmaakte van een
VN-interventiemacht. Hij bevestigde de officier te zijn geweest die Verrips in 1951
op Java had gearresteerd. Wij hernieuwden onze vriendschap toen hij begin jaren
zestig in Washington als luitenant-kolonel opdook en tot assistent van de
militairattaché op de Indonesische ambassade was benoemd. Uit die dagen ressorteren
zijn beroepscontacten met de CIA. In 1966 vond ik kolonel Sutikno in Jakarta terug
als rechterhand van CIA-coupgeneraal Suharto. Hij zou zijn carrière beëindigen als
generaal en ambassadeur in Australië. Als er iemand aan de tand had moeten worden
gevoeld is het deze hoge officier van het Indonesische leger geweest. Wat niet is
gebeurd.
Op 15 februari 1958, enkele maanden nadat ik Indonesië had verlaten, werd Bung
Karno geconfronteerd met de oprichting van een revolutionaire regering te Bukittingi
op Sumatra. Sukarno zond generaal Yani en het leger. De CIA-verraders vluchtten
het oerwoud in. Hetzelfde gebeurde trouwens met de Permesta-beweging op de
Molukken. Ook die subversieve, door de CIA aangestoken onrust werd snel de kop
in gedrukt. Toch bombardeerden CIA-toestellen Balikpapan en Makassar. President
Sukarno sommeerde Washington op 2 mei 1958 om niet met vuur te spelen. Op 18
mei 1958 werd een B-2-bommenwerper boven Ambon neergehaald. De piloot, Allen
Pope, een veteraan uit de Korea-oorlog, wist zich met een schietstoel te redden en
werd, net als Verrips, opgesloten. In de wereld van het jaar 2000 zou hij linea recta
naar het gerechtshof voor oorlogsmisdadigers in Den Haag zijn gezonden.

1

Zie: Frans Goedhart, Een revolutie op drift, G.A. van Oorschot, 1953. Hoofdstuk 3, ‘Bankroof
in Surabaya’, pag. 58-70.
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Later vermeldde Bung Karno in zijn memoires dat hij niet bestand was tegen huilende
vrouwen. De moeder en de zuster van Pope waren op het Merdeka-paleis komen
zeuren of hij gratie kon krijgen. ‘When it comes to women,’ aldus de president, ‘I
am weak,’ Hij liet Pope vrij en deze mocht naar Florida terugkeren. Ik vermoed dat
verschillende heren uit de Balkan of de Kaukassus die soortgelijke misdaden tegen
de mensheid hebben gepleegd maar dan in deze tijd, er minder gemakkelijk in Den
Haag af zullen komen dan deze CIA-piloot wiens zonden door Sukarno werden
vergeven.
Amerikaanse betrokkenheid bij onrust in Indonesië was dus aangetoond. De
Amerikaanse ambassadeur John Allison nam zelfs ontslag omdat zijn minister, John
Foster Dulles, en diens broer, CIA-directeur Allen Dulles, hem noch geraadpleegd,
noch geïnformeerd hadden over het voornemen van de regering- Eisenhower de
president van Indonesië af te zetten.
Bung Karno speelde in 1958 voor het eerst de sovjetkaart. Op 6 mei 1958 landden
sovjet-MIG's bestemd voor de luchtmacht, de AURI, op Halim nabij Jakarta. Nauwelijks
waren deze toestellen gearriveerd of dezelfde John Foster Dulles tapte reeds op 20
mei 1958 uit een ander vaatje. Hij verklaarde opeens dat Indonesië ‘zonder inmenging
van buitenaf’ eigen problemen diende op te lossen. Tegelijkertijd arriveerde ‘een
schenking’ van 37.000 ton rijst uit de VS in Tandjung Priok. Ook waren de VS
plotseling bereid twintig Indonesische bataljons (160.000 man) volledig modern te
bewapenen. Bovendien werd Howard P. Jones als nieuwe ambassadeur naar Jakarta
gezonden met de opdracht ‘de vriendschap’ met Sukarno te herstellen.2
Hoe bedrieglijk Eisenhower en Dulles jegens Bung Karno bezig waren zou
geleidelijk aan duidelijk worden. Jones werd, net als diens voorganger Allison, in
het ongewisse gelaten van wat het Witte Huis werkelijk in zijn schild voerde.
Washington gedroeg zich slechts alsof men het roer had omgegooid, maar in
werkelijkheid zetten de Amerikanen hun kaarten op generaal Abdul Haris Nasution
als geschiktste opvolger van Bung Karno. De oorlog in Vietnam begon van de grond
te komen, nadat de Fransen met de nederlaag bij Dien Bien Phu de plaat hadden
gepoetst. De VS konden geen vijandelijk Indonesië in de rug gebruiken, waar een
staatshoofd de scepter zwaaide dat openlijk met Ho Chi Minh sympathiseerde, niet
omdat hij communist was, maar omdat hij als Aziatische nationalist van mening was
dat de VS in zijn regio niets te schaften hadden.
In september 1960 woonde Sukarno een top van wereldleiders op het hoofdkwartier
van de VN bij. Hij gaf de Amerikaanse gastheren een subliem lesje in correct
democratisch denken en handelen. In zijn gezelschap bevonden zich zowel generaal
Nasution als de secretaris-generaal van de Partai

2
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Kommunis Indonesia (PKI), D.N. Aidit. De Indonesische president nam ook Aidit
mee voor een kennismakingsvisite bij Dwight Eisenhower op het Witte Huis. In
politieke kringen was men hierover in rep en roer. Hoe haalde de Indonesische gast
zulk gedrag in het hoofd? Vijf jaar later organiseerde de CIA een massaslachting
onder communisten in Indonesië, waarbij ook Aidit werd vermoord.
In januari 1961 besteeg John F. Kennedy de Amerikaanse troon. De vraag was of
aan de schijnvertoning van de Republikein Eisenhower, die wederzijds respect tussen
soevereine staten slechts fingeerde, door de Democraat J.F.K. een einde zou worden
gemaakt, omdat deze laatste mogelijk meer oog had voor de aspiraties van de
Afro-Aziatische landen die pas onlangs leerden op eigen benen te staan. De
Indonesische diplomatie in Washington draaide in 1961 op volle toeren. President
Sukarno had zijn ambassadeur in Bonn, dr. Zairin Zain - die in Leiden had gestudeerd
- naar de VS overgeplaatst. ‘Het is voor ons van belang,’ onderstreepte hij meer dan
eens, ‘dat we onze diplomatieke doelstellingen voor westerse oren verstaanbaar
maken.’ Zain slaagde hier in de VS voortreffelijk in.
Maar parallel aan de pogingen van de regering-Kennedy via officiële kanalen de
betrekkingen met Indonesië inderdaad te verbeteren, hielden de geheime diensten
onveranderlijk vast aan hun ondermijnende koudeoorlogactiviteiten. Het is overigens
een typisch Amerikaanse situatie, welke in 2000 onverminderd voortduurt en zolang
bij een overgrote meerderheid van het publiek eenoog koning is nog wel zal
voortduren. Niet op Nijenrode, noch op Yale College, niet tijdens mijn opleiding bij
Anton Constandse en ook niet bij de United Press kwam ooit ter sprake hoe de cloak
and dagger boys van de vrijwel ongecontroleerde geheime diensten het verkeer tussen
mensen en staten permanent blijven verzieken of hoe hierdoor het lot van de mensheid
meer dan eens aan een zijden draad heeft gehangen. Na Rome, na Bung Karno, na
Jakarta werd voor mij stap voor stap duidelijk welke levensgevaarlijke activiteiten
voornamelijk vanuit de Central Intelligence Agency in Washington wereldwijd
werden ontplooid.
‘There are two governments in the United States’, schreven de journalisten David
Wise (The New York Herald Tribune) en Thomas Ross (The Chicago Tribune) in
hun boek The Invisible Government.3 ‘One is visible. The other is invisible. The first
is the government that citizens read about in their newspapers and children study
about in their civic books. The second is interlocking, the hidden machinery that
carries out policies of the United States in the Cold War. This second invisible
government gathers intelligence, conducts espionage, and plans and executes secret
operations all over the globe.’

3
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Wise en Ross benadrukten dat er geen vinger zou zijn te leggen op bijvoorbeeld een
lijst van personen die deel uitmaakten van deze supergeheime kliek van
‘onzichtbaren’. Er zouden bovendien personen toe behoren die niet direct bij
inlichtingendiensten betrokken zijn. De onzichtbare Amerikaanse regering bestond
volgens de schrijvers naast de Central Intelligence Agency uit de volgende
machtsapparaten: ‘The National Security Agency, the Defense Intelligence Agency,
the Army Intelligence, Navy Intelligence, Air Force Intelligence, the State Department
Bureau of Intelligence and Research, the Atomic Energy Commission, and the Federal
Bureau of Investigation (FBI).’ Zoals Allen Dulles het samenvatte: ‘The National
Security Act of 1947 has given intelligence a more influential position in our
government than intelligence enjoys in any other government in the world.’
Ongeveer tezelfdertijd met Bung Karnos offensief om Kennedy aan zijn zijde te
krijgen, verscheen in Nederland en New York een van de Indonesische ‘onzichtbaren’:
de verrader Ujeng Suwargana, als speciale afgezant van generaal Nasution, de door
de CIA gebrandmerkte opvolger van een af te zetten of te vermoorden Sukarno. Zowel
dr. M. van Blankenstein als Henk Hofland had me geschreven dat deze meneer tot
in de hoogste kringen in de residentie was doorgedrongen en de Haagse politiek was
zeer onder de indruk geweest. Harm van Riel (VVD) was volgens Hofland dermate
slijmerig met de subversieve afgezant van Nasution omgesprongen dat deze zich
erdoor gegeneerd had gevoeld.4
Op 14 juni 1961 stond Ujeng, afgezant van met de CIA conspirerende Indonesische
generaals, uiteindelijk ook bij mij op de stoep in New York. Een van de meegebrachte
nieuwtjes was dat er in Jakarta een Dewan Djenderal (Raad van Generaals) was
gevormd, dat Bung Karno zou worden afgezet en dat Ujeng's baas Nasution de macht
zou overnemen. Uit de brieven over deze spion, afkomstig van Van Blankenstein en
Hofland, begreep ik dat men er in Nederland met zevenmijlslaarzen ingetrapt was
en de man als serieus te nemen had beschouwd, en men zich weer vrijelijk had
overgegeven aan anti-Sukarno-emoties zonder in de verste verte te weten wie de
grondlegger van de Republiek Indonesië was. In diens later verschenen bestseller,
het boekje Tegels lichten, zette Hofland deze ordinaire CIA stool pigeon neer als een
respectabel persoon: ‘verstandiger dan Paul Rijkens’, de voormalige hoogste baas
van Unilever, die zich jarenlang met het herstel van de betrekkingen tussen Indonesië
en Nederland heeft beziggehouden. Ook de met de CIA collaborerende Nasution werd
door Hofland als een hoogst respectabele Indonesische opperofficier opgevoerd.
Zelfs Van Blankenstein begon na gesprekken met Ujeng president Sukarno met Hitler
te vergelijken.

4
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Ik informeerde het Indonesische staatshoofd via ons geheime kanaal, generaal
Suhardjo Hardjowardojo, het hoofd van de militaire huishouding van de president,
dat er in Den Haag en New York een landgenoot van hem rondwandelde die meldde
dat er een Raad van Generaals was opgericht om in Jakarta een pro-Amerikaanse
regering in het zadel te helpen. De president zond kolonel Magenda van de
Indonesische inlichtingendienst naar de VS, die vaststelde dat mijn informatie klopte.
In Indonesië volgde een aantal mutaties in de militaire top en generaal Yani werd de
Wiranto van de jaren zestig. Bung Karno vroeg hem eens naar het bestaan van een
samenzwering van generaals, waar de toenmalige opperbevelhebber op antwoordde:
‘Don't worry, ze zouden in strijd met mijn bevelen handelen en dat kan niet en gebeurt
niet.’ Bij de coup van 1965 werd Yani dus als een der eersten vermoord om zijn in
de weg staan permanent ongedaan te maken.
Op 17 maart 1962, tijdens een hernieuwd bezoek van de heer en mevrouw Ujeng
aan New York, nodigde ik hen voor het diner uit op de binnenplaats van het restaurant
Finale in Greenwich Village. Tijdens die maaltijd maakte de afgezant van Nasution
een opmerking om nooit te vergeten: ‘Sukarno heeft eens gezegd: Ik ben als een
bloem. Ik word liever geplukt dan dat ik zou verwelken.’ Waarmee hij volgens Ujeng
bedoelde liever bij een contrarevolutie te worden vermoord, dan dat hij zou moeten
aftreden en in eenzaamheid en vergetelheid sterven. ‘We zullen Bung Karno als een
bloem zonder water laten doodgaan’, aldus Ujeng Suwargana. Suharto en diens
CIA-putschisten zouden na 1965 exact doen wat Ujeng in 1962 voorspelde. De
verraders waren te laf om hem te vermoorden, te arresteren of naar een verafgelegen
eiland te verbannen. Dan zou het gehele land alsnog in opstand zijn gekomen.
Officieel mocht de grondlegger van de republiek geen haar worden gekrenkt. Hij
moest geleidelijk aan doodgetreiterd worden, waar Suharto en de zijnen zich meesters
in hebben betoond. Sukarno overleed drie jaar na zijn aftreden in afzondering, als
de gevangene van verraderlijke CIA-coupgeneraals.
Wat essentieel is, waarschuwde Antoine de Saint-Exupéry, blijft dikwijls voor het
blote oog verborgen. Een klassiek neveneffect van de boot missen is - het lijkt wel
een aangeboren afweermechanisme - de vaderlandse opvatting dat wellicht elders
wantoestanden heersen en undercoveragenten de vrije hand krijgen complotten te
smeden, maar dat het natuurlijk uitgesloten is dat zoiets bei uns im Holland zou
gebeuren. Zo is het helaas niet. Op 6 juli 1961, in het zevende jaar dat ik journalist
was, werd ik, in de bungalow van mijn ouders in Huis ter Heide opgebeld door de
befaamde strafrecht- en volkenrechtdeskundige en buitengewoon adviseur van
koningin Juliana, professor J.A. van Hamel. Na de oorlog was hij president van het
Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam geweest.5 In 1956 had hij in het hofconflict
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rond gebedsgenezeres Greet Hofmans de zijde van de vorstin gekozen. Hij wilde
weten of ik in het bezit was van recente correspondentie van president Sukarno met
Paul Rijkens. Ik besloot hem de volgende dag in Baarn op te zoeken.
Uiteraard kwam ter sprake wat me sinds de ontmoeting met Sukarno in Rome de
afgelopen vijf jaar was overkomen. Zoals hoe ik in Jakarta in 1957 op straat was
komen te staan vanwege het verkondigen van een Den Haag onwelgevallig standpunt
in het mislukte dekolonisatieproces in het voormalige Nederlands-Indië. Hoe ik het
gevoel kreeg dat er een Berufsverbot gekoppeld aan character assassination over
me was uitgeroepen, wat me herinnerde aan de bezettingstijd, en hoe me in 1958
werd verhinderd een reportage over het bezoek van prinses Beatrix aan Willemstad
te maken.6 Ik vertelde hem ook hoe ambassadeur dr. J.H. van Roijen in 1958 bij mijn
lezingenbureau W. Colston Leigh in New York een poging ondernam om mijn
contract ongedaan te maken, wat toch als een clearcut case van overheidsbroodnijd
aangemerkt moet worden. Nadat ik - vrij uitvoerig dus - blijk had gegeven van mijn
verontwaardiging over wat me was overkomen sinds ik Bung Karno ontmoette maakte
professor Van Hamel een voor mij nogal alarmerende opmerking, die ik nooit meer
zou vergeten: ‘Hij die erin slaagt de rode knop in Den Haag te ontmaskeren, bewijst
het vaderland een belangrijke dienst.’
Jaren later zag ik in dat mijn gesprekspartner die heerlijke zomerochtend in Baarn
doelde op de Nederlandse versie van ‘de onzichtbare regering’ aan het Binnenhof.
Op het moment dat hij zijn uitspraak deed ging die portee ervan volkomen aan mij
voorbij. Pas drie jaar later zou me door Wise en Ross het besef worden bijgebracht
dat er in Washington tot in de hoogste regionen het nodige niet pluis was. Veertig
jaar geleden behoorden complottheorieën tot een ver-van-mijn-bedshow. De gedachte,
volgend op het lezen van The Invisible Government, dat er ook in Den Haag hoge
ambtenaren, tot en met ministers, wetten zouden overtreden of al bedriegende hun
ambt zouden bekleden, leek uitgesloten en moest naar het rijk der fabelen worden
verwezen. Toch zou er in 1997 bij een tussenvonnis door de Haagse rechtbank worden
vastgesteld dat het ministerie van Buitenlandse Zaken jegens mij bedrog had gepleegd.
Noch in 1961 op bezoek bij professor Van Hamel, noch bij de tenslotte toevallige
ontmoeting met president Sukarno in 1956 in Rome, wist ik van het bestaan van de
Inlichtingendienst Buitenland (IDB), welke op 16 februari 1946 met de handtekening
van koningin Wilhelmina was opgericht. Deze Nederlandse vertakking van de CIA
kreeg in Wassenaar, aan de Rijksstraat-
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weg 675, Villa Maarheeze als hoofdkwartier toegewezen. Nog minder was ik me er
in de jaren vijftig en zestig van bewust dat ik, door aan de IDB verbonden oud-Indische
gasten jarenlang - eigenlijk tot de dag van vandaag - op de hielen werd gezeten,
afgeluisterd en bespioneerd. En dat allemaal voortkomend uit mijn vriendschap met
Bung Karno.
In 1998 (nota-bene) publiceerden Bob de Graaf en Cees Wiebes een studie van
535 pagina's over de handel en wandel van onze internationale detectives.7 Er werd
ook een hoofdstukje gewijd aan mijn eerste journalistieke jaren en de kwestie
Nieuw-Guinea. Zij vermeldden dat de toenmalige directeur Jonkheer A.T. de Muralt
een plannetje had gemaakt om mij er op 28 oktober 1957 bij vertrek naar New York
op Schiphol in te luizen. Mijn bagage zou worden doorzocht om mijn
‘onvaderlandslievendheid’ te bewijzen aan de hand van ‘een mogelijke
deviezenovertreding’.
Op 10 juni 1958 was ik, weggejaagd door de ‘onzichtbaren’ in Den Haag, naar de
VS geëmigreerd. Eind 1961 zat ik achter mijn schrijftafel in New York te piekeren
over hoe de wereld waarin ik ruim zeven jaar als journalist werkzaam was, in
hemelsnaam in elkaar kon zitten. Zeker was dat vanuit Washington met omgekochte
Indonesische militairen werd gewerkt aan het af zetten en vermoorden van president
Sukarno. Zelf lag ik onder vuur van wat professor Van Hamel ‘de Haagse rode knop’
had genoemd.
Sukarno zou volgens het Ujeng Suwergana-recept, overgenomen door coupgeneraal
Suharto, op 20 juni 1970 overlijden. De man die zich sedert 1925 (het jaar dat ik
geboren ben) had gewijd aan het strijden voor de vrijheid van alle mensen in de
Indonesische archipel, werd in enkele jaren in vrijwel totale isolatie door het leger
doodgetreiterd. Hij verdween in een onheilspellende stilte uit de Indonesische
geschiedenis, want hij kreeg geen druppel levenswater meer.
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3 Fidel
Mijn eerste schreden in dit vak werden in 1953 begeleid door dr. Anton Constandse.
Zijn opdracht dertig jaar later was: toon aan wat er in Madurodam werkelijk gebeurt.
In 1956 werd Sukarno mijn tweede leermeester. Hij nam me bij de hand en liet me
zien hoe de wereld functioneerde, gezien door de ogen van een der belangrijkste
figuren uit de postkoloniale tijd van na 1945. Hij werd vroegtijdig door verraders
vermoord. Wanneer mij in 1970 niet zou zijn verhinderd aan zijn doodsbed te staan,
weet ik dat hij gezegd zou hebben: ‘Doe je werk. Toon aan wat er in de wereld
gebeurt. Suharto is als meneer Lon Nol die, met de CIA, prins Norodom Sihanouk
heeft verraden.’ Eveneens dertig jaar later neem ik met dit boek afscheid van een
eeuw waar ik 75 jaar in heb mogen rondkijken en doe naar waarheid verslag van wat
ik heb gezien en beleefd.
Op 10 maart 1952 pleegde Fulgencio Batista een coup, op welk moment de
revolutie van Fidel Castro (toen 26) werd geboren. Vanuit de Sierra Maestra begon
hij zijn guerrilla om het land te zuiveren van gangsters en het yankee-imperialisme.
De Amerikaanse ambassadeur, William Pawley, en de CIA-chef in Havana, James
Noel, probeerden Batista nog te vervangen door een militaire junta, maar Fidel trok
op 2 januari 1959 Santiago binnen en op 6 januari vertrok de gehate dictator met een
belangrijk deel van de staatskas naar Florida. Eindelijk had de revolution of rising
expectations uit Azië en Afrika ook Latijns-Amerika bereikt. Voor Washington een
reden om alle zeilen bij te zetten om de verspreiding van the rise of human dignity
voor iedereen op Cuba met man en macht te bestrijden.
Op 21 januari 1960 arriveerde ik met een Viscount-toestel van Cubana Airlines
vanuit Miami in de Cubaanse hoofdstad Havana. Fidel was een jaar aan de macht.
Er waren 550 aanhangers van Batista de CIA en Washington geëxecuteerd en de VS
hadden reeds de rode stormbal gehesen. Vice-premier Anastas Mikoyan van de
Sovjet-Unie was vervolgens namens het Kremlin een kijkje komen nemen, gevolgd
door Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir. Het Witte Huis van Eisenhower-Nixon
vreesde een overslaan van de linkse revolutionaire brand naar het zuidelijk halfrond,
dat traditioneel werd gezien als de Amerikaanse achtertuin. Fidel was dus de luis in
de pels, die aangepakt diende te worden.
Vanaf het moment in 1945 dat Washington met twee atoombommen op Japan de
onbetwiste status van supermacht bereikte is het voor Amerikanen de gewoonste
zaak van de wereld geworden dat dit hen het recht verleent de dienst in de wereld
uit te maken. Ook de Verenigde Naties werden in Noord-Amerika gevestigd.
Opeenvolgende zichtbare en onzichtbare machthebbers zouden leiders en staten die
zich gedroegen als het ondeugenste
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jongetje uit de klas binnen de kortste keren met een economisch embargo en een
militaire blokkade bestraffen. Het Fidelismo was dus vrijwel vanaf het begin van
deze sociaal-economische omwenteling doelwit van de VS. Cuba moest als
afschrikwekkend voorbeeld ten zuiden van de Rio Grande gaan dienen. Wie het in
zijn hoofd haalde een proletarische omwenteling te organiseren, zou worden
geconfronteerd met de totale druk van het Amerikaanse machtsapparaat.
Latijns-Amerika was gewaarschuwd.
In 1960 constateerde ik, ter plekke in Havana, dat Cuba op weg was om in
aanmerking te komen voor aansluiting bij de groep van niet-gebonden landen die in
1955 door president Sukarno in Bandung werd opgericht. Het was geen toeval dat
hij, volgend op de ondergang van het Franse kolonialisme in Zuidoost-Azië, een
uniek initiatief ontplooide om een derde macht in de wereld te organiseren, die ingezet
zou moeten worden om beide superatoomkemphanen uit elkaar te houden. Na wat
in Korea was gebeurd, verwachte Bungkarno dat Washington zich opnieuw zou laten
verleiden tot militair ingrijpen, ditmaal niet onder de rook van Japan maar van
Indonesië - met alle gevolgen voor de regio van dien.
Sukarno was mordicus tegen het inzetten van 600.000 Amerikaanse soldaten op
het Indochinese schiereiland. Het laatste jaar dat ik in Jakarta en Bogor langdurige
gesprekken met hem zou hebben (1966), vroeg de president, na het ontbijt op het
achterterras van het paleis, om mee te lopen naar een bijgebouw waar de tandarts op
hem wachtte. We wandelenden samen door de tuin en spraken over Vietnam. Bung
Karno hield stil en zei: ‘Geef me je vuist. Dit is Vietnam, waar de Amerikanen nu
zitten. Hier is China,’ en hij nam mijn linkerhand, ‘en hier is Indonesië’ (zijn
rechterhand). Hij omsloot met beide handen mijn vuist en zei, zoals hij dat kon doen,
knarsetandend: ‘Gezamenlijk zullen wij de Amerikanen verpletteren.’1
Op 19 april 1960 ontmoette ik president Sukarno in het Ambassador Hotel in
Wenen. We spraken onder vier ogen in de zitkamer naast het slaapvertrek. Als steeds
rapporteerde ik waar ik mee bezig was geweest en waar ik naartoe was gereisd.2 Ik
vertelde over mijn bezoek aan Havana en dat Cuba me een ideale kandidaat leek om
onder de paraplu van het blok van nietgebonden landen bescherming te zoeken tegen
de agressieve politiek van de VS. Later zou Bung Karno het eerste buitenlandse
staatshoofd zijn dat, tot ergernis van Washington, rechtstreeks na een bezoek aan het
Witte Huis naar Havana zou vliegen, om de basis te leggen voor de toetreding van
Cuba tot de groep van Bandung-landen.3

1
2
3
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Velen stelden zich die dagen de vraag of Fidel wellicht een communist was. Eind
september 1960 werd ter gelegenheid van de vijftiende Algemene Vergadering van
de VN een top van wereldleiders georganiseerd. Op 5 oktober 1960 gaf Silvio Bruçan,
ambassadeur van Roemenië bij de volkerenorganisatie, een receptie voor de leider
van de Roemeense delegatie, Georghe Gheorghiu-Dej. Ook premier Nikita
Khrushchev en diens vrouw Nina woonden de ontvangst bij. Khrushchev sprak
informeel met enkele journalisten - waar ik bij was. Harrison Salisbury van de New
York Times stelde hem recht voor zijn raap de vraag of hij Fidel Castro als communist
beschouwde. Zonder blikken of blozen antwoordde de sovjetpremier, dat indien
Moskou meer bondgenoten zou hebben als Fidel, het er somber voor de Sovjet-Unie
zou uitzien.
Op 20 januari 1961 nam J.F.K. het roer van Eisenhower over. Twee dagen later
wandelde Allen Dulles, directeur van de CIA, het Oval Office binnen met uitgewerkte
plannen om Fidel te verjagen. Er zouden 1400 huurlingen op het strand bij de
Varkensbaai op Cuba worden gedropt en de hele bevolking zou tegen Castro in
opstand komen. De daaropvolgende tachtig dagen werd op het hoogste niveau op
het Witte Huis over dit krankzinnige plan geredekaveld. Niemand van de bright
minds kwam op de lumineuze gedachte dat de CIA gevaarlijke onzin zat te verkopen.
Er kon immers geen heimelijke laat staanopenlijke militaire invasie van Cuba worden
gepland omdat het Handvest van de VN dit niet toestond. Het is alle lidstaten van de
Verenigde Naties immers verboden agressie te plegen jegens medelidstaten zonder
voorafgaande behandeling in de Veiligheidsraad en toestemming van de
volkerenorganisatie.
Op 18 april 1961 was ik in het Beverly Hills Hilton Hotel in Los Angeles voor
een ontmoeting met president Sukarno, die op weg was naar een ontmoeting met
J.F.K. op het Witte Huis. Voor het eerst verschenen die dag koppen in de kranten
dat Cubaanse ballingen in Cuba waren geland. In werkelijkheid ging het om een
operatie gedirigeerd vanuit de CIA en het Oval Office van de president. De
Amerikaanse regering, onze bondgenoot en beschermheer, loog tegen de wereld
alsof het gedrukt stond. De Veiligheidsraad kwam in spoedzitting bijeen. De
wereldwijd gerespecteerde ambassadeur Adlai Stevenson heb ik die dagen
doodgemoedereerd herhaaldelijk horen liegen dat de VS niets met het
huurlingenlegertje te maken hadden. Voor wie zijn geschiedenis kent riep het
UCK-huurlingenlegertje in 1999 levendige herinneringen op aan waartoe Amerikanen
in staat zijn. Zeker wanneer het gaat om het belazeren van zowel het Amerikaanse
publiek als de kiezers in de landen van zijn bondgenoten.
Fidel zond 20.000 gemotiveerde vechtjassen om de CIA'ers te lijf te gaan. In het
nauw gedreven smeekten de CIA'ers Washington om luchtsteun, net
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als later de Dutchbatters deden in Srebrenica. Ook zij kregen nul op het rekest. In
Guatemala stonden CIA-bommenwerpers gereed. Kennedy werd om toestemming
gevraagd Cuba te bombarderen om de huursoldaten soelaas te bieden. Pas toen scheen
men zich op het Witte Huis te realiseren dat de VS het zich (als permanent lid van
de Veiligheidsraad en als ondertekenaars van het VN-handvest) niet zouden kunnen
permitteren om een volledige oorlogsoperatie jegens een souverein buurland te
ontketenen.
De CIA-bommenwerpers stonden in Guatemala warm te draaien toen de mededeling
uit Washington arriveerde dat de luchtactie boven Cuba was afgeblazen. Het
invasielegertje werd aan zijn lot overgelaten en in de pan gehakt. De 1113
overlevenden werden later door de regering Kennedy voor 29,7 miljoen dollar
vrijgekocht en geruild voor voedingsmiddelen en medicijnen. Amerikanen worden
liever niet herinnerd aan wat er meer dan veertig jaar geleden gebeurde. Het was
daarom een Britse historicus, Mark J. White van de University of Londen, die
recentelijk in Amerikaanse archieven dook en een gedeelte van de Amerikaanse
misdaden jegens Cuba boven water kreeg.4
Vrijwel het hele boek van White bestaat uit authentieke documenten daterend uit
de periode 1961-1963. Opvallend waren de serieuze waarschuwingen aan J.F.K. om
geen militaire avonturen tegen Cuba te beginnen van zowel Nikita Khrushchev als
van ambassadeur Chester Bowles, onder-minister van Buitenlandse Zaken.
Khrushchev riep ambassadeur Llewellyn Thompson naar het Kremlin en herhaalde
dat hij Fidel ook in 1961 allerminst als een communist beschouwde en dat de VS er
verstandig aan zouden doen hun problemen met Havana via onderhandelingen op te
lossen. De sovjetpremier gaf als voorbeeld aan dat de USSR ook haar verschillen van
inzicht had met maarschalk Tito in Joegoslavië, maar dat dit het onderhouden van
uitstekende betrekkingen tussen Moskou en Belgrado allerminst verhinderde.
J.F.K.'s eigen onderminister voor Buitenlandse zaken, Chester Bowles, voerde
een ander argument aan om vooral geen CIA-legertje naar de Varkensbaai te zenden.
Hij schreef op 31 maart 1961: ‘No state or group of states has the right to intervene,
directly or indirectly, for any reason whatsoever, in the internal or external affairs
of any other state. The foregoing principle prohibits not only armed force but also
any other form of interference or attempted threat against the personality of the state
or against its political economic or cultural elements.’ Bowles citeerde rechtstreeks
uit het Verdrag van Bogota, dat door alle Latijns-Amerikaanse landen, alsmede door
Washington, werd ondertekend. Alle knappe koppen van de kersverse Ken-
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nedy-regering - Dean Rusk, Robert McNamara, Arthur Schlesinger Jr., Theodore
Sorensen en Walt Rostow - schenen bereid zich niets aan te trekken van bestaande
internationale verplichtingen. De Amerikaanse politiek inzake Cuba werd een
samenzwering van zowel de visible als de invisible Amerikaanse regering.5
Het macho-element heeft Amerikaanse leiders al sinds de dageraad van de republiek
in 1776 parten gespeeld. Het Amerikaanse volk bestaande uit een onvoorstelbare
ratjetoe van gekidnapte Afrikaanse slaven, een restant van systematisch uitgeroeide
autochtonen (indianen) en miljoenen geïmporteerde allochtonen, heeft zowel intern
als extern de meest gewelddadige samenleving voortgebracht. Het zou tevens de
meest geavanceerde staat ter wereld worden. Nog erger zelfs: Amerika is op dit
moment de enige supermacht.
De late deelneming aan de wereldgemeenschap verleende de Yankees een sterke
geldingsdrang om er vooral bij te horen. Niet alleen verrezen in New York, Chicago
en San Francisco de hoogste wolkenkrabbers ter wereld, Amerikanen wilden
tweehonderd jaar na de entree op het wereldtoneel het beste jongetje van de klas zijn en dat is aardig gelukt. In dit traject paste geen Fidel Castro die, een paar honderd
kilometer buiten de kust van Florida, verkoos een eigen weg te gaan, het verdomde
om naar de pijpen van Washington te dansen, en, op de koop toe, een lange neus
maakte naar Uncle Sam. Fidel diende te worden getemd of opgeruimd.
Vooral John en Robert Kennedy, telgen uit een nouveau-riche-familie van Ierse
zwartehandelaren, voelden zich in hun mannelijkheid door Fidel aangetast en
vernederd. Zij reageerden zelfs, zoals alle gangsters in de wereld reageren, met
‘Castro moet dood.’ De litanie van eindeloze door het Witte Huis geïnitieerde
moordaanslagen op Fidel zou met gemak een pil van vijfhonderd pagina's vullen.
Om te beginnen tekende J.F.K. op 30 november 1961 een supergeheim decreet
waarmee ‘Operation Mongoose’ tegen Cuba van start ging.6 Hierin werd bepaald dat
de VS alle middelen zouden gebruiken om het regime-Castro omver te werpen. De
leiding van dit project werd gegeven aan generaal Edward Landsdale, een notoire
Amerikaanse houwdegen in de klasse van Zeljko Raznjatovic, alias Arkan, de
klusjesman van Slobodan Milosevic. Landsdale had als beruchte oorlogsmisdadiger
zijn sporen reeds verdiend: op de Filipijnen bij het bestrijden van de Huk-rebellen
en vervolgens in Vietnam. Hij werd door Allen Dulles uitgeleend aan de Fransen,
die daar
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toen nog oorlog voerden.7 Nu zette J.F.K. hem in tegen Fidel, de tinpot dictator, die
ongrijpbaar leek.
President Kennedy omschreef op 30 november 1961 de taak van Landsdale onder
meer aldus: ‘Exploiting the potential of the underworld in the Cuban cities, to harass
the regime's economic program, and encourage a wave of non-cooperation in all
segments of the population. (...) This effort may, on a very sensitive basis, enlist the
assistance of American links to the Cuban underworld. While this would be a CIA
project, close cooperation with the FBI is imperative.’ Wanneer David Wise en Thomas
Ross in 1964 over deze documenten hadden beschikt hadden zij nog duidelijker over
The Invisible Government in Washington kunnen zijn.
Op 2 mei 1962 stond ik zelf op het strand van de Varkensbaai in Cuba en woonde
de viering bij van de overwinning op de CIA een jaar eerder. Ik maakte in mijn eentje
een lange wandeling langs de zee en probeerde me voor te stellen welk een walgelijk
Amerikaans spektakel zich hier had afgespeeld.8 Maar wat ik me niet realiseerde omdat het nog altijd niet in mijn hoofd opkwam dat onze bondgenoten in Washington
hiertoe in staat zouden zijn - welke gigantische oorlogsmisdaad de VS hier jegens
Cuba hadden begaan. Ik wist in 1962 ook niet dat Robert Kennedy voorzitter was
van het National Security Council Committee 5412 van het Witte Huis. Dit comité
was belast met het uitwerken van strikt geheime plannen om personen of regeringen
waar ook ter wereld uit de weg te ruimen wanneer zij Amerikaanse plannen voor
totale hegemonie in de wereld in de weg stonden.
Al te gemakkelijk wordt vergeten dat Fidels eerste buitenlandse reis hem naar
Washington bracht. Hij arriveerde op 15 april 1959, voor een bezoek van vijf dagen.
President Eisenhower bleef onzichtbaar en bevond zich elders in het land vijf dagen
op een golfclub. De ontvangst werd aan vice-president Richard Nixon overgelaten.
Castro wilde zijn bezoek gebruiken om kringen van het Congres duidelijk te maken
wat Latijns- Amerikaans nationalisme betekende. Tad Szulc van de New York Times
schreef later: ‘On the issues of Communism in Cuba, endlessly raised with him, he
repeated time after time that “we are not Communists”.’9 De voorzitter van de
commissie voor Latijns-Amerika in het Congres, senator Wayne Morse, Democraat
uit Oregon, beschuldigde intussen Fidel ervan een massamoordenaar te zijn vanwege
de 550 executies die, volgend op de bevrijding van het gehate Batista-regime, in
Havana hadden plaatsgehad.10 Fidels missie naar
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de VS om althans de zichtbare regering tot andere gedachten te brengen mislukte.
Toch toonde professor White via documenten aan dat de regering Castro alles in
het werk bleef stellen om de betrekkingen met de VS te normaliseren. In augustus
1961, vier maanden na de confrontatie bij de Varkensbaai, vond in Punta del Este
een Latijns Amerikaanse conferentie plaats, welke namens Cuba werd bijgewoond
door commandant Che Guevara. Voor Washington was een naaste adviseur van
J.F.K. aanwezig, Richard Goodwin.
Op 22 augustus schreef Goodwin aan J.F.K. dat hij de 17e om twee uur 's nachts
uitvoerig met Che had gesproken. Het gesprek was stroef en ongemakkelijk van de
grond gekomen, maar daarna sprak Guevara vrijuit. ‘Although he left no doubt of
his personal and intense devotion to Communism, his conversation was free of
propaganda and bombast. He spoke calmly in a straightforward manner, and with
the appearance of detachment and objectivity. He left no doubt at any time, that he
felt completely free to speak for his government and rarely distinguished between
his personal observations and the official position of the Cuban government. I had
the definite impression that he had thought out his remarks very carefully - they were
extremely well organized.’11
De afgelopen veertig jaar is Che meestal in westerse kringen als een hopeloze
idealist en zonderling afgeschilderd. Maar Witte-Huisadviseur Goodwin zette in deze
geheime notitie aan J.F.K. een geheel andere Guevara neer. Mij bekruipt een gevoel
van schaamte bij de gedachte dat deze waardevolle Latijns Amerikaanse revolutionair
in 1967 door een monsterverbond van Latinoverraders en Amerikaanse
oorlogsmisdadigers als een wild zwijn in Bolivia werd opgejaagd en neergeknald.
Bovendien kunnen we nu, in het jaar 2000 in het boek van professor White lezen
hoe de Cuban Task Force op het Witte Huis bijeenkwam en de Che
Guevara-proefballon uit Punta del Este als niet-serieus beschouwde en deze niet in
behandeling nam. Het Witte Huis wilde bloed zien. Fidel moest er sowieso aan.
Urenlang werd er gesproken over hoe de oorlogvoering tegen Havana in vredestijd
via geheime operaties kon worden opgevoerd.
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4 Drie pakjes
Vanaf het moment dat ik me, verjaagd door Joseph Luns en de inlichtingendiensten,
op 10 juni 1958 in New York vestigde, luisterde ik vrijwel dagelijks naar de
beraadslagingen op het hoofdkwartier van de VN. De Verenigde Naties waren voor
mij van de jaren vijftig tot zeventig een leerschool in wat er werkelijk in de wereld
aan de hand was. Ik leerde er afgevaardigden van vele landen kennen, raakte met
een aantal van hen voor het leven bevriend en begon stap voor stap te begrijpen wat
er eigenlijk in de wereld te koop was. Van het euvel om vanuit de Hollandse polder
naar anderen te kijken werd ik in New York voorgoed genezen.
De Afrikaanse staat Guinea werd op 2 oktober 1958 onafhankelijk van Frankrijk.
Ambassadeur Dialo Telli voerde die dagen zijn eerste gesprek met de media op het
hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Hij sprak alleen Frans. Ik bood aan voor
hem te tolken en maakte een vriend voor altijd. Later werd hij gekozen tot
secretaris-generaal van de Organisatie van Afrikaanse Landen in Addis Abeba. Maar
uiteindelijk zou president Sekoué Touré, een strijdmakker van het eerste uur, hem
van verraad beschuldigen. Hij werd gearresteerd in eigen land en geëxecuteerd.
Waarom verslinden revoluties altijd weer hun authentieke helden?
Na 1958 - ik werkte inmiddels permanent als journalist bij de VN - verschenen
geleidelijk aan steeds meer zwarte gezichten in de delegates lounge van het
VN-gebouw. Het voormalige Belgisch Congo werd op 30 juni 1960 onafhankelijk.
Patrice Lumumba (destijds 35) werd de eerste premier van het land. Hij benoemde
de enige jongeman uit zijn land die aan de Harvard Universiteit had gestudeerd,
Thomas Kanza, tot permanent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Ook hij
werd een vriend. Vice-premier Antoine Gizenga was voor een kennismakingsbezoek
in de VS en zou op 24 augustus 1960 met een Ilyushintoestel naar Leopoldstad
terugkeren. Ik zag dit als een kans om een lift te krijgen. Het vliegtuig was door
premier Khrushchev aan president Kwame Nkrumah van Ghana uitgeleend.
Ambassadeur Alex Quaison-Sackey van Ghana bij de VN kende ik al enige jaren,
evenals diens rechterhand Kenneth Dadzie, de jonge Ghanese diplomaat die eveneens
een opzienbarende diplomatieke carrière zou doorlopen. De Ilyushin viel onder de
verantwoordelijkheid van Ghana. Thomas gaf me weinig hoop mee te kunnen reizen,
want zijn vice-premier wilde niemand mee hebben.
Mijn vader leerde ons altijd om - zo noemde hij dat - ‘de sleutel te hanteren die
alle deuren opent’. Het is niet eenvoudig om een recept te geven voor het toepassen
van deze psychische passe-partout. Een aspect ervan was te allen tijde weloverwogen
en spijkerharde argumenten aandragen. Ik stak dus bij de ambassadeur een cadens
af zoals ik mijn vader meer dan eens had
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zien en horen doen. De diplomaat was zeer verrast door het ongewone verzoek. Ik
had bovendien Charles Howard meegebracht, in die dagen de enige wat oudere zwarte
journalist bij het VN-perskorps, om samen van dit Afrikaanse avontuur te gaan
genieten. De ambassadeur ging akkoord. Ik vroeg hem dat in een briefje vast te
leggen, wat gebeurde.1 Later zou dat onze redding blijken want zelfs de New York
Times maakte melding van het verlate vertrek van het toestel vanwege de
aanwezigheid van twee niet op de passagierslijst voorkomende personen in het
vliegtuig. Ghana besliste echter wie er in de Ilyushin mee zouden vliegen en niet de
CIA, en ze moesten ons laten gaan.
Na tussenstops in Reykjavik, Londen, Parijs, Tripoli en Accra - waar we in het
presidentiële gastenverblijf logeerden - arriveerden Charles en ik op 30 augustus
1960 in Leopoldstad. Er heerste een gespannen sfeer. We woonden al spoedig een
buitengewoon chaotische persconferentie van premier Patrice Lumumba bij. Hij
maakte op mij de indruk dat hij zijn tijd ver vooruit was, zeker ten opzichte van zijn
naaste omgeving.
De meeste westerse media berichtten in die tijd uiterst negatief over Lumumba.
De Britse Afrika-kenner Colin Legum vormde hierop een opmerkelijke uitzondering.
Hij schreef dat Lumumba in 1957 zijn manuscript Congo, my Country, ter publicatie
in Brussel had aangeboden.2 Maar drie jaar voor het uitroepen van de
onafhankelijkheid was er in België geen uitgever te vinden die de nationalistische
visie van deze Congolese politicus durfde te publiceren. De Belgische kolonisten
keken op Lumumba even hooghartig neer als wij in het voormalige Indië met Sukarno
deden. Maar er is ook een verschil. Toen Nederlandse parachutisten in 1948 bij een
luchtlanding rond Djogjakarta Bung Karno opnieuw gevangennamen, hebben we
hem geen haar gekrenkt en hielden we onze moordlust in bedwang. De Belgen zouden
daarentegen, in nauwe samenwerking zowel met verraders van Lumumba's eigen
bodem als met de CIA, Patrice Lumumba afslachten op een nog schunnigere manier
dan met Che Guevara is gebeurd.
In een voorwoord bij Lumumba's boek dat een jaar na zijn dood in 1961 verscheen,
schreef Colin Legum dan ook: ‘It is often wrongly supposed that Lumumba was a
half-baked, unsophisticated poltician who had only the haziest notion about
government and world affairs. This is wide off the mark. His detailed plans for social
and political reforms are as valid today as when first thought them out (in 1957).
Here is a blueprint for those who have survived him to build the structure of a new
Congo.’
Wanneer ik veertig jaar later over Patrice Lumumba schrijf is de chaos in zijn land
groter dan ooit. Een land zestigmaal zo groot als Nederland, met
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een bevolking van meer dan vijftig miljoen mensen, is in 2000 voor de helft door
rebellen of bondgenoten van deze rebellen bezet. De Congo wordt door negen landen
omringd. Zes ervan hebben 35.000 man troepen ingezet, waarvan een aantal de
rebellen steunt die president Laurent Kabila willen afzetten, terwijl anderen hem
beschermen. En te midden van deze onvoorstelbare wanorde maken groepen gangsters
van de gelegenheid gebruik om met de natuurlijke rijkdommen van dit land aan de
haal te gaan. En teneinde deze rampzalige toestand onder controle te krijgen besloten
de Verenigde Naties in New York, eind januari 2000, om op de 2,3 miljoen vierkante
kilometer van het grondgebied van de Congo te gaan patrouilleren met 5.537 soldaten,
om erop toe te zien dat alle partijen zich aan een voorgestelde wapenstilstand zouden
houden.
Minister Gaëtan Kakudji van Binnenlandse Zaken verklaarde dat zijn land het
slachtoffer was van dieven, gangsters en piraten. Rwanda, Oeganda en Burundi
hebben door militair in te grijpen in een buurland het Handvest van de Verenigde
Naties geschonden.3 De geheime diensten van België en Frankrijk organiseren
lastercampagnes tegen Kabila, waarbij ze worden gesteund door de voormalige
aanhang van maarschalk Mobutu, die 32 jaar lang namens Washington en de CIA de
dienst uitmaakte in Congo. En daar en daar alleen ligt de oorsprong van de totale
ellende van de volkeren van Congo aan het begin van het derde millennium. Patrice
Lumumba moest zo nodig worden vermoord om vervangen te worden door een
stroman van de CIA. Ongeveer gelijktijdig moest Bung Karno het veld ruimen voor
een hoogverraad plegende generaal die als lakei in dienst trad van Washington. Ook
Suharto deed 32 jaar dienst en straks valt Indonesië uit elkaar, zoals dit momenteel
in de Congo gebeurt. Ondertussen zullen gangsters als de profiterende derde hond
met de rijkdommen van Indonesië aan de haal gaan.
Wat Charles Howard en ik in 1960 in Leopoldstad in de verste verte niet konden
bedenken was wat toen de werkelijke rol was van België, de CIA en zelfs
secretaris-generaal Dag Hammarskjöld van de VN. Over de jaren is hier geleidelijk
aan steeds meer over bekend geworden. Richard Bissell, tweede man van Allen
Dulles, vroeg in 1960 aan de chemicus dr. Sidney Gottlieb hoe Lumumba op de
effectiefste wijze om zeep kon worden geholpen. Gottlieb had in 1953 zijn sporen
verdiend bij de CIA-operatie ‘Artichoke’. Hierbij werd een nietsvermoedende
ambtenaar van het Pentagon, Frank Olson, voor een gezellig dineetje uitgenodigd in
Deer Creek Lane, Maryland. Gottlieb diende hem als proefkonijn een dosis LSD toe,
waarop Olson meteen het leven liet. Gottlieb vervaardigde voor Lumumba een
supersnelle oplossing: een bijzonder papje zou op de tandenborstel van de premier
worden aangebracht, wat diens dood tot gevolg zou hebben.4
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De Belgische socioloog Ludo de Witte publiceerde 38 jaar na de moord op Patrice
Lumumba een voortreffelijk gedocumenteerde studie over de mensonterende
samenzwering die het begin betekende van de lijdensweg waar de Congo sedertdien
in zou worden gedompeld. Lumumba zette op 30 juni 1960 de toon voor een
onafhankelijk Congo. Terwijl koning Boudewijn in het Paleis van de Natie in
Leopoldstad de grondlegger van het land, Leopold II, nog eens de hemel in had
geprezen en de nieuwe president als een werktuig van het vroegere koloniale regime
brave en nietszeggende frasen had uitgekraamd, nam de nationalist Lumumba
onverwachts en in strijd met het protocol en het opgestelde programma het woord
en veegde de vloer aan met het Belgische kolonialisme en met Boudewijns uitspraken
over het verleden. De vorst werd lijkbleek. ‘Lumumba beschreef onverbloemd het
koloniale systeem, dat Boudewijn nog had bewierookt als een meesterwerk van zijn
grootoom, maar door de Congolese premier werd veroordeeld als de vernederende
slavernij die met geweld werd opgelegd’, noteerde De Witte.5
Het kostte premier Gaston Eyskens grote moeite de koning ervan te weerhouden
onmiddellijk naar Brussel terug te keren. Wat de nieuwe Congolese premier met zijn
spontane, naar waarheid afgelegde nationalistische verklaring nog niet besefte, was
dat hij met zijn gedrag feitelijk zijn eigen doodvonnis had getekend. De Belgen
voelden zich even vernederd door Lumumba als de Amerikanen door Castro. Hun
antwoord luidde hetzelfde: de man moet dood. De regering-Lumumba werd binnen
enkele maanden vanuit Brussel, Washington en ook New York uit elkaar gespeeld.
Lumumba botste met Hammarskjöld over het inzetten van VN-blauwhelmen om een
mogelijke afscheiding van Katanga tegen te gaan. Boudewijn had zijn kaarten reeds
gezet op Moise Tshombe, de verrader in Katanga, aan wie hij enkele buitengewoon
slijmerige brieven schreef, waaruit De Witte citeerde. Ook begiftigde de koning
Tshombe met het grootlint in de Kroonorde van België.
Natuurlijk viste de CIA tijdens de overgang naar een onafhankelijke republiek
eveneens in het troebele water van de Congo. Allen Dulles seinde op 26 augustus
1960 aan zijn man in Leopoldstad (Devlin) dat het aan de macht blijven van Lumumba
‘in het beste geval chaos en in het slechtste geval de voorbereiding van een
communistische overname van de Congo zal zijn’. De CIA bedacht vervolgens, meldde
De Witte, ‘een waaier van methoden om zich van Lumumba te ontdoen’. Allen
Dulles: ‘Wij hebben besloten dat zijn verwijdering ons belangrijkste doel moet zijn
en dat dit onder de huidige voorwaarden grote prioriteit moet krijgen in onze geheime
actie.’6
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Vervolgens pleegde president Kasa Vubu in september een coup, waarbij Lumumba
werd afgezet. De premier verzette zich hier tegen met een vlammend betoog in het
parlement. Hij waarschuwde voor de balkanisering van de Congo. De CIA
waarschuwde opnieuw dat als Patrice Lumumba in de oppositie zou worden
gedrongen, hij minstens even gevaarlijk zou zijn. Diens uitschakeling stond boven
aan de agenda. Brussel dacht hier insgelijks over. In 2000 is de balkanisering van de
Congo in volle gang.
De studie van Ludo de Witte toont veertig jaar later aan hoe er in beschaafde
landen, werd gedacht en gehandeld jegens hen die het Westen voor de voeten liepen.
Wanneer een koning en diens naaste medewerkers - Boudewijn en zijn ministers
Pierre Wigny (Buitenlandse Zaken) en graaf Harold d'Aspremont Lynden (Afrikaanse
Zaken), ondersteund door grootmaarschalk Gobert d'Aspremont Lynden - in deze
tijd op heterdaad zouden zijn betrapt, zou dit viertal reeds lang achter tralies in de
Scheveningse strafgevangenis hebben gezeten.
Op 14 september 1960 voerde legerleider Mobutu een aanvullende coup uit,
waarmee het uiteindelijke tragische lot van premier Lumumba werd bezegeld. Mobutu,
de door Washington en de CIA geselecteerde renegaat in de klasse-Suharto zou de
daaropvolgende 32 jaar de Congo verder naar de bliksem helpen. Laurent Kabila zit
in 2000 met de gebakken peren die het gevolg zijn van de Belgische en Amerikaanse
oorlogsmisdaden in Afrika. Hoe zou de geschiedenis eruit hebben gezien indien
Brussel en Washington Lumumba zouden hebben laten lopen en de democratische
keuze der Congolezen zouden hebben gerespecteerd? Congo, my country somt
Lumumba's nationalistische idealen op waarmee hij een hecht fundament voor deze
nieuwe Afrikaanse staat wilde bouwen. Maar Belgen en Amerikanen besloten hem
vroegtijdig als een krokodil in de Congorivier af te schieten, een complot waar zelfs
de VN en Dag Hammarskjöld aan meewerkten. westerse oorlogsmisdadigers gaven
in Leopoldstad de voorkeur aan een CIA-Gauleiter als Mobutu, die als beloning voor
zijn medeplichtigheid aan het uitschakelen van Lumumba zich een leven lang tot in
het absurde mocht verrijken, ten koste van het Congolese volk.
Aanvankelijk werd premier Lumumba in een villa gevangen gehouden onder
gedeeltelijke bescherming van blauwhelmen. Op 2 december 1960 leverden
VN-militairen hem echter uit aan Mobutu. Het is hartverscheurend om bij De Witte
te lezen hoe dit allemaal in zijn werk is gegaan. Het was minister d'Aspremont Lynden
die op 16 januari 1961 het bevel gaf om Lumumba uit te leveren aan de grootste
smeerlap uit die dagen in de Congo: Moise Tshombe, de chef van de afvallige
provincie Katanga, waar zich de belangrijkste grondstoffen van Congo bevonden en
waar deze meneer in de zakken zat van de buitenlandse belangen van het bedrijf
Union Minière.
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‘Minister d'Aspremont Lynden’, aldus onderzoeker De Witte, ‘wist perfect dat men
in Katanga popelde om Lumumba om te brengen.’ Er waren ook Congolezen die
brandden van verlangen om de premier te vierendelen. Albert Kalonji had reeds
aangekondigd van de schedel van Lumumba een vaas te willen maken. Andere leiders
in de ‘Republiek van de Forminière’ (Katanga) verklaarden: ‘Het is voor ons een eer
die man op Katangese grond af te maken, we laten die eer aan niemand anders over.’7
De overbrenging van Lumumba naar diens moordenaars geschiedde via een
zogenaamde camouflage operatie. Wanneer er blauwhelmen zouden worden
gesignaleerd, zou de landing naar elders worden gedirigeerd. Een Dakota, bestuurd
door de Australiër Bob Watson, ging in Bakwanga poolshoogte nemen. Elisabethstad
was blijkbaar veilig. Op 17 januari 1961 cirkelde een DC-4 van Air Congo, een dochter
van Sabena, boven het vliegveld. De Belgische piloot Piet van der Meersch deelde
de verkeerstoren onomwonden mee dat hij gekomen was ‘om drie pakketjes af te
leveren’, te weten Patrice Lumumba (36), de vice-president van de op non-actief
gestelde Congolese senaat, Joseph Okito (50), en de voormalige chef-staf van het
leger en minister van Sportzaken Maurice Mpolo (32).
De premier was die dag met een list uit Kamp Hardy gelokt, reconstrueerde De
Witte, door hem te vertellen dat er een staatsgreep was geweest in Leopoldstad
waarbij Kasa Vubu, Mobutu en anderen gevangengenomen waren en hij zo snel
mogelijk naar de hoofdstad moest terugkeren. De bemanningsleden van het toestel
hebben achteraf unaniem verklaard dat de drie gevangenen tijdens urenlang de vlucht
zwaar werden mishandeld. Na aankomst in Katanga werden zij nog verder
gemaltraiteerd onder de ogen van Belgische officieren. De uiterst gedetailleerde
reconstructie van De Witte is misselijkmakend, zo beestachtig hebben alle betrokken
partijen zich die laatste uren van zijn leven jegens Lumumba gedragen. Op de moord
zelf kom ik nog terug.
Omdat ik in 1960 bij het eerste bezoek aan Leopoldstad, aan de hand van eerdere
ervaringen in Jakarta en Havana, duidelijk sympathie voelde voor het gevecht waarin
Patrice Lumumba wereldwijd was verwikkeld, en omdat mijn pro-Lumumbainzichten bij een tweede reis, vrijwel onmiddellijk na de moord op de premier, verder
waren versterkt, zouden media als Time Magazine en wie anders dan De Telegraaf
mij opvoeren als een journalist-provocateur die zijn voorkeuren steeds bij de verkeerde
mensen plaatst. Veertig jaar later constateer ik met enige voldoening het wel degelijk
bij het rechte eind te hebben gehad. Lumumba werd het slachtoffer van Belgische
en Amerikaanse oorlogsmisdadigers.

7

Idem, pagina 204.
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Pas in 1997 zouden me enkele geheime telegrammen met betrekking tot mijn
Congo-activiteiten onder ogen komen, welke demonstreerden hoe de Franse, Duitse
en Nederlandse geheime diensten het nodige van de Gestapo hadden geleerd. Welk
nut kon de Franse geheime dienst in 1961 putten uit het doorgeven naar Den Haag
van: ‘DGSE Parijs bericht ons ter onzer informatie dat de Nederlander Oltmans,
journalist van Vrij Nederland, paspoort ZO16214 uitgegeven april 1957 te Jakarta
op 9 september j.l. in Brazaville is gearriveerd komende uit Leopoldsville’?
Of een document bestemd voor de Duitse geheime dienst, dat me eveneens pas in
1997 onder ogen kwam en dat de BVD naar Bonn stuurde om te voorkomen dat Willy
Brandt mij voor een interview zou ontvangen. De BVD motiveerde als volgt:
‘Controversieel, niet onbekwaam, maar eenzijdig en dwars: ageerde heftig voor
Indonesië en tegen Nederland inzake Nieuw-Guinea, noemt zich anticommunist,
maar belangstellend inzake Moskou en Peking, lofrede op Lumumba, anti-Frankrijk,
financiële bronnen niet bekend, niet betrouwbaar.’
Het gevolg van deze opzettelijke verdachtmakingen van de zijde van de onzichtbare
regering in Den Haag was dat Brandt me slechts een schriftelijk interview toestond.8
In werkelijkheid leverde de geheime instructie van de BVD aan de zusterdienst in
Bonn voer voor psychologen - en historici - op. Zelfs de vermoorde Lumumba werd
er met de haren bij gesleept om mij verder verdacht te maken, terwijl zijn moordenaars
juist bij de westerse inlichtingendiensten moesten worden gezocht, tot en met de
koning van België toe, die als medeplichtige moet worden gebrandmerkt.
Bovendien ging het hier veertig jaar na dato om geheime stukken, die onzichtbare
ambtenaren slechts tegen heug en meug vrijgaven, omdat de Wet Openbaarheid van
Bestuur dit voorschrijft. Maar zolang wetsovertreders bepalen wat gedupeerde burgers
te zien krijgen, blijft voornoemde wet een wassen neus.9

8
9

Het Brandt-interview verscheen in: Willem Oltmans, Europa, Bruna, 1976. Pagina's 215-219.
Waarbij ik rekening houd met de gebrekkige uitvoering van de Wet Openbaarheid van Bestuur
door de zichtbare regering, die de onzichtbare schuinsmarcheerders permanent ontziet om
hen niet te veel tegen zich in het harnas te jagen.
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5 Oog om oog
In 1999 reisde ik met Sukmawati Sukarnoputri naar Bengkulu op Sumatra, waar haar
vader, als gevangene van het koloniale regime, in 1938 in een bescheiden villa
woonde. Op 12 februari 1942 werd hij door de Japanners bevrijd. Het huis is nu een
museum. Zijn boekenkasten waren intact gebleven, al waren veel pagina's vergeeld
en hingen banden los. Eerder had hij vijf jaar op Flores vastgezeten. Hij gebruikte
die jaren van gedwongen afzondering om zich te verdiepen in alle aspecten van de
wereld buiten Java.
Op 1 juni 1945 kondigde Bung Karno de Pantjasila aan, de vijf grondbeginselen
voor de op te richten Indonesische staat, het product van vele jaren van denkarbeid
in Nederlandse detentie. Ook in 2000 houdt het Pantjasilaconcept de archipel nog
steeds bij elkaar, ook al vinden er erupties plaats die er in strijd mee zijn. Het
fundament van het vierde grootste land ter wereld is gevestigd op: nationalisme,
internationalisme, democratie, sociale rechtvaardigheid en geloof in God.
In 1948 werden Sukarno en vice-president Mohammed Hatta onverwachts
geconfronteerd met een communistische couppoging in Madiun. Zij gaven het leger
opdracht deze rebellie meteen de kop in te drukken. Op de Filipijnen werd de regering
van president Ramon Magsaysay met een soortgelijke linkse HUK-opstand bedreigd.
Magsaysay werd echter bijgestaan door de beruchte ‘Arkan’ van president
Eisenhower, toen nog in de rang van kolonel, Edward Landsdale (CIA), bij het
organiseren van een bijltjesdag onder marxisten.
Vervolgens verloren de Fransen de slag bij Dien Bien Phu.1 Washington raakte in
paniek. Er was onmiddellijke een loopjongen van de CIA in Saigon nodig. Keizer
Bao Dai woonde reeds in de Franse Rivièra en deed er beter aan te blijven waar hij
was. Amerikanen hebben het sowieso niet zo op gekroonde potentaten. Het oog viel
op een van zijn voormalige ministers, Ngo Dinh Diem, die opgespoord werd in het
Maryknoll Seminary (een klooster in Lakewood, New Jersey). Diem liet zich als een
Amerikaanse Seyss-Inquart installeren in Saigon. Hij kreeg onmiddellijk CIA-kolonel
Edward Landsdale naast zich om de Amerikaanse Gestapo-methoden gericht op de
bevolking van Indo-China te helpen perfectioneren.
Voor Sukarno was duidelijk dat in het zog van de oorlog een nieuwe militaire
botsing dreigde, ditmaal door een der supermachten aangezwengeld, die feitelijk in
Zuidoost-Azië niets te maken had. Reeds in 1955 nodigde de Indonesische president
vooraanstaande derdewereldleiders uit om in Bandung zijn concept voor een blok
van niet-gebonden landen te helpen ver-

1

Als redacteur buitenland van het Algemeen Handelsblad schreef ik de voorpagina van de
krant over het verlies van de Fransen.
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wezenlijken. Chou En-lai (China), Jawaharlal Nehru (India), Gamal Abdel Nasser
(Egypte), prins Norodom Sihanouk (Cambodja), sir John Kotelawala (Sri Lanka), U
Nu (Burma), Carlos Romulu (Filipijnen), Mohammed Ali (Pakistan), koning Feisal
(Saoedi-Arabië) en ook Noord- en Zuid-Vietnam waren vertegenwoordigd.2 Dit
convenant van voornamelijk Aziatische landen zou zich volgens het unieke concept
van Sukarno, moeten toeleggen op een koers van permanente bemiddeling tussen de
atoomgrootmachten, om tegen iedere prijs te helpen voorkomen dat zij elkaar in de
haren zouden vliegen. ‘Every age has its peculiar folly,’ schreef Charles Mackay,
‘some scheme, project, or phantasy into which it plunges, spurred on either by the
love of gain, the necessity of excitement or the mere force of imitation.’3 De waanzin
van de vorige eeuw was de uit de hand gelopen fabricage van vernietigingswapens
die de planeet honderdmaal zouden kunnen opblazen. Washington zag Sukrarno in
1955 als een lastpak, die hen voor de voeten liep. In 1958, een jaar nadat hij ideeën
begon te ventileren in de richting van ‘geleide democratie’ vond dan ook de eerste
grootschalige CIA-coup in Indonesië plaats. Bung Karno had voor hetere vuren gestaan
en sprak op 30 september 1960 de top van wereldleiders in New York tijdens de
Algemene Vergadering van de VN toe in een beroemd geworden rede onder de titel
‘To build the world anew’.4 Ik was erbij aanwezig en bezit die toespraak op een
geluidsband, wat mijn herinnering aan die gebeurtenis een extra dimensie verleent.
Aan het slot diende de initiatiefnemer van de Bandung Conferentie een
ontwerpresolutie in mede namens India, Verenigde Arabische Republiek, Ghana,
Joegoslavië en natuurlijk Indonesië zelf. Nehru, Nasser, Nkrumah en Tito waren
allen aanwezig.
THE GENERAL ASSEMBLEE
Deeply concerned with the recent deterioration in international relations
which threatens the world with grave consequences:
Aware of the great expectancy of this world that this Assemblee will assist
in helping to prepare the way for the easing of world tension:
Conscious of the grave and urgent responsability that rests on the United
Nations to initiate helpful efforts;
Requests, as a first urgent step, the President of the United States and the
Chairman of the Council of Ministers of the Union of Soviet Socialist
Republics to renew their contacts interrupted recently so that their declare
willingness to find solutions of the outstanding problems by negotiations
may be progressively implemented.

2
3
4

29 Afro-Aziatische staten woonden de Bandung Conferentie in 1955 bij.
Richard Bentley, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, Londen,
1841, p. 354.
Sukarno, Toward Freedom and the Dignity of Man, Five Speeches, Department of Foreign
Affairs, Jakarta (1961).
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Eerder in 1960 hadden de Sovjets boven hun grondgebied een Amerikaans
U-2-spionagetoestel neergeschoten en werd de piloot Gary Powers gevangen genomen.
Dit incident was de reden geweest dat een voorgenomen topontmoeting tussen
Khrushchev en Eisenhower werd afgezegd. De Bandunggroep deed bij monde van
Bung Karno een klemmend beroep op Moskou en Washington om opnieuw te gaan
praten. Nikita Khrushchev was bij het uitspreken van de rede van de Indonesische
president in de VN-zaal aanwezig. Eisenhower schitterde uiteraard door afwezigheid,
waarmee hij onderstreepte wat de ware bedoelingen van zowel de zichtbare als de
onzichtbare Amerikaanse machthebbers waren. De VS waren aan ‘de lange mars’
begonnen om uiteindelijk de dienst in de hele wereld naar eigen goeddunken te gaan
uitmaken.
De oproep van de Afro-Aziatische landen om te onderhandelen en de weg van de
redelijkheid te bewandelen bij het hanteren van internationale betrekkingen was, wat
de VS betreft, duidelijk aan dovemans oren gericht. Nauwelijks had J.F.K. in 1961
het Witte Huis betrokken of een eerste militaire actie werd bij de Varkensbaai
gelanceerd. Daarop volgde de hier besproken ‘Operation Mongoose’ en in 1962 zou
de crisis rond Cuba dicht bij een atoomconfrontatie tussen Amerika en de Sovjet-Unie
komen. De Bandunggroep zag dit aankomen. Men kwam in september 1961 bijeen
voor de tweede conferentie van niet-gebonden landen in Belgrado, onder
voorzitterschap van maarschalk Tito. Ik woonde dat conclaaf bij - samen met mijn
journalistieke mentor dr. Anton Constandse -.
Opnieuw besloten Azië en Afrika en enkele Latijns-Amerikaanse staten, een poging
te ondernemen bij het Kremlin en het Witte Huis, om Kennedy en Khrushchev te
bewegen tot musjawarah en mufakat.5 Premier Nehru van India en president Nkrumah
van Ghana vlogen als afgezanten van de Belgrado Conferentie naar Moskou, en
president Sukarno en president Modibo Keita van Mali reisden naar het Witte Huis
om te proberen J.F.K. te bewegen spoedig de gesprekken met de USSR te hervatten.
Alle moeite, namens de overgrote meerderheid van de wereldbevolking bij de
Amerikanen en Sovjets gedaan, was voor niets. In oktober 1962 dreigde zelfs een
rampzalig atoomconflict. Wat was er gebeurd?
Op 14 oktober 1962 ontdekte een U-2-spionagevliegtuig, dat de Sovjet-Unie een
begin had gemaakt met het stationeren van atoomraketten op Cuba. Nationale
veiligheidsadviseur McGeorge Bundy6 bracht de foto's op 16 oktober bij J.F.K.. In
het boek dat Robert Kennedy over de belangrijkste atoomcrisis uit de twintigste eeuw
schreef, vertelde hij die ochtend om ne-

5
6

Het Javaanse ‘musjawarah’ betekent ‘aan de praat blijven’ tot men ‘mufakat’,
‘overeenstemming’ heeft bereikt.
Heb McGeorge Bundy uitstekend gekend als latere president van de Ford Foundation, en
hem meer dan eens gesproken en voor de NOS televisie gefilmd.
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gen uur door zijn broer te zijn gebeld met het verzoek onmiddellijk naar het Witte
Huis te komen.7 Uit de documenten, in 1999 door professor Mark White gepubliceerd,
bleek dat J.F.K. op 16 oktober geneigd was onmiddellijk militair in te grijpen. De
Brit beschreef hoe de president, van een aanvankelijk belligerente positie geleidelijk
aan voorzichtiger werd. Toen bovendien op 27 oktober 1962 een U2spionagevliegtuig door Havana - met sovjet-assistentie - werd neergehaald, besloot
J.F.K. de eyeball to eyeball- atoomconfrontatie met Nikita Khrushchev te beëindigen
en toe te stemmen in het weghalen van Jupiter-raketten in Turkije, in ruil voor
sovjetterugtrekking van soort-gelijk oorlogstuig uit Cuba.
Robert beschreef J.F.K.'s benadering van de sovjet-premier als een poging om
Khrushchev niet te vernederen, en daarentegen liever een elegante uitwijkmogelijkheid
te scheppen, waardoor het Kremlin niet al te veel gezichtsverlies zou lijden. ‘I am
not going to push the Russians an inch beyond what is necessary.’8 R.F.K. beschrijft
zijn broer aldus: ‘Everyone was tense: some were already near exhaustion: all were
weighed down with concern and worry. President Kennedy was by far the calmest.’
In dit verband is het onderzoek van professor Irving Janis van Yale University
van belang. Hij bestudeerde het verloop van de tachtig dagen pourparlers in de top
van het Witte Huis tijdens de aanloop naar de mislukte interventie bij de Varkensbaai
op Cuba. Janis ontwikkelde de term ‘groupthink’ voor fiasco's als bij de Varkensbaai
en Watergate. De president was duidelijk voor actie, ook in 1961. Om die reden
stelden de meesten van zijn adviseurs zich terughoudend op. Sommigen wilden J.F.K.
niet tegenspreken, terwijl anderen zwegen om niet voor soft te worden aangezien.
‘Groupthink is a danger signal of collective pathology, a we gone awry’, schreef
Daniel Goleman.9 Men ging er immers abusievelijk van uit dat indien 1400 huurlingen
van de CIA zouden landen, het hele land in opstand tegen Fidel Castro zou komen.
Toen dit niet gebeurde was J.F.K. met stomheid geslagen. ‘How could I have been
so stupid to let them go ahead’, aldus Kennedy. Professor Janis reconstrueerde, dat
‘the collective awareness’ van de groep zich de negatieve argumenten niet bewust
was geweest. ‘In that sense, the zone of information out of their awareness constituted
the group equivalent of the unconscious mind. It is the group unconscious that
groupthink operates, just as diversionary schemes act in the individual unconscious.’
Terugdenkend aan 24 maart 1999, de dag dat de bombardementen op
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Robert Kennedy, Thirteen Days, A Memoir of the Cuban Missile Crisis, W.W. Norton, New
York, 1969. Dit boek verscheen een jaar na de moord op R.F.K..
Thirteen Days, idem p. 127.
Daniel Goleman, Vital Lies, Simple Truths, The Psychology of Self-deception, Simon and
Schuster, New York, 1985, p. 180-193.
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Joegoslavië begonnen, vermoed ik dat in het Haagse torentje, toen Wim Kok, Jozias
van Aartsen en Frank de Grave, buiten de volksvertegenwoordiging om besloten
mee te doen met de NAVO, zich een soortgelijk drama heeft afgespeeld. Men wilde
in heldhaftigheid niet voor elkaar onderdoen. Dat de drie heren daarbij het slachtoffer
van ‘groupthink’ waren, zijn zij zich waarschijnlijk niet bewust geweest. Ook al was
het te laat, ik heb Kok de hier geciteerde passages plus dertien pagina's van het boek
van psycholoog Goleman in 1999 als de bliksem toegezonden. Zou Kok zich, net
als J.F.K., ooit hebben afgevraagd: Hoe heb ik zo dom kunnen zijn me in de
Balkanoorlog van 1999 te laten meeslepen?
De bijna atoomconfrontatie van 1962 liep, omdat Khrushchev de wijste was met
een sisser af. Bobby Kennedy schreef dat zijn broer de sovjetpremier respecteerde,
‘for properly determing what was in his own country's interest and what was in the
interest of mankind’.10 Intussen had president Kennedy de ondubbelzinnige
verzekering gegeven, zowel aan Cuba als aan de USSR, dat de VS geen nieuwe militaire
dreigementen zouden richten, laat staan een nieuwe invasie zouden organiseren,
jegens de Cubaanse republiek. In diens brief van 28 oktober 1962 aan J.F.K. stelde
premier Khrushchev, dat hij de Amerikaanse president op zijn woord geloofde, maar
met een vingerwijzing naar de invisible U.S. government liet hij er op volgen: ‘there
are irresponsible people who would like to invade Cuba and thus touch off a war’.11
Ook al was eind oktober 1962 de druk van de ketel, Kennedy en Krushchev
wisselden voortdurend boodschappen uit, terwijl de jongere broer Robert steeds in
gesprek bleef met de sovjetambassadeur in Washington, Anatoly Dobrynin. Het ging
toen om het verwijderen van wat Washington beschouwde als ‘offensive weapons
systems’ op Cuba. SAM-luchtafweerraketten en Ilyushin-28-bommenwerpers bleven
een doorn in het oog van de CIA en het Pentagon. Op de keper beschouwd hadden
de VS er natuurlijk geen jota mee te maken op welke wijze Cuba de defensie van het
land wenste in te richten.
De geschiedenis van Rusland in de twintigste eeuw, met haar 75-jarige interregnum
van marxisme-leninisme, wordt gekenmerkt door steeds weer een stap terug te doen
wanneer de nood het hoogst is. Pas wanneer er extreem gevaar voor zelfbehoud is
vecht de Rus tot de laatste man. Napoleon werd verslagen. Tsaar Alexander I
arriveerde op 19 maart 1814 in Parijs als bekroning op de overwinning. Hitler werd
verslagen in Stalingrad, niet op de stranden van Normandië, zoals westerse
geschiedenisboekjes ons willen doen geloven. De sovjets beëindigden als eersten
het Hitler-tijdperk met de verovering van Berlijn.
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Thirteen Days, idem, p. 128.
Mark J. White, The Kennedy's and Cuba, idem, p. 242.
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Het verdrag van Brest-Litovsk op 3 maart 1918 weerspiegelt perfect de Russische
benadering van gevaar. Alexander Kerensky gaf de voorkeur aan het sluiten van een
onvoordelige vrede voor de jonge sovjetregering, dan om de hopeloze strijd tegen
Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Turkije en Bulgarije voort te zetten. Rusland verloor
Finland, Polen, Estland, Litouwen, Livonië, Koerland, de Oekraïne en Bessarabië.
Ook werd een aantal kleinere gebieden aan Turkije afgestaan. Aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog zou Stalin niet alleen veel van het verloren territorium
terugkrijgen, maar hij vergrootte tevens de sovjetinvloedssfeer via het Warschaupact
en het vestigen van communistische regeringen in het oostelijk deel van Europa. Pas
na het einde van de Koude Oorlog zouden de wijzers van de rode klok ten oosten
van de rivier de Elbe grotendeels naar verhoudingen van voor 1918 worden terug
gezet.
Khrushchev trad in 1962 in de voetstappen van Kerensky in Brest-Litovsk.
Letterlijk schreef hij J.F.K. op 20 november 1962: ‘I informed you that the Ilyushin-28
planes are twelve years old and by their combat characteristics they at present cannot
be classified as offensive weapons... Since you might really have your difficulties
in this question we moved in your direction having informed you of our consent to
remove these planes from Cuba... We have dismantled and removed from Cuba all
the medium range ballistic missiles to the last with nuclear warheads for them. All
the nuclear weapons have been taken away from Cuba.’12
Fidel voelde zich terecht verraden. Hij was laaiend. Maar vanwege de strikte
economische blokkade vanuit Washington en het massaal bijspringen van het Kremlin,
bevond hij zich nauwelijks in een positie om een grote mond tegen zijn
sovjetbeschermheren op te zetten. Op de keper beschouwd heeft de Sovjet Unie na
de eclatante overwinning op Hitler tot aan de deur van zijn bunker in Berlijn stap
voor stap een supermachtstatus in moeten leveren. Zelfs een opzienbarend
ruimtevaartsucces als de vlucht van luchtmachtmajoor Yuri Gagarin, die op 12 april
1961 als eerste met een snelheid van 17.000 mijl per uur in 108 minuten om de aarde
suisde, kon de Sovjet-Unie niet uit een algehele sfeer van malaise halen.
In 1964 zou Leonid Brezhnev, na een karakteristieke Moskouse samenzwering
tegen Nikita Khrushchev als eerste secretaris van de CPSU de leiding overnemen om
het getij van een neerwaartse sovjetrevolutie alsnog te helpen keren. Volgens Georgi
Arbatov, Amerika-deskundige van het Kremlin, bestendigde zich juist ‘the stagnation’
gedurende de Brezhnev-jaren, vooral tussen 1975 en 1982, toen Leonid Brezhnev
na ernstig ziek te zijn geweest - en de wereld hem al heel lang nauwelijks meer serieus
nam - eindelijk op 10 november 1982 de laatste adem uitblies.
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De psychologische impasse tussen Russische en westerse geesten duurt ook bij de
dageraad van het derde millennium voort, zoals eenzelfde gebrek aan contact en
begrip bestaat tussen hen die de dienst uitmaken in de wereld, en de Chinezen, Indiërs,
Indonesiers, Afrikanen en Latijns-Amerikanen. Terwijl afstanden tussen mensen en
staten steeds korter worden - zeker wanneer men zich een Concorde-vlucht kan
permitteren - lijken breinen juist steeds minder begrip voor elkaar te kunnen
opbrengen. Dit geldt zelfs voor het menselijk verkeer binnen landsgrenzen. Hoe
dichter de planeet bevolkt raakt, hoe minder men bereid lijkt elkaar ruimte te gunnen.
Toekomstige historici zullen zich het hoofd pijnigen over hoe het mogelijk was, dat
Washington en Havana meer dan veertig jaar geen kans zagen de dialoog te heropenen.
We zijn ook in onze tijd nog lichtjaren verwijderd van de overbrugging van de
kloof tussen een aantal landen, en zelfs continenten. In tweeduizend jaar zogenaamd
moderne beschaving hebben we, ondanks ultra moderne communicatiesystemen,
nauwelijks gewonnen aan onderling inzicht, laat staan dat men zou hebben geleerd
elkaars anderszijn zonder voorbehoud te accepteren.
Multatuli schreef op 13 september 1907 in de Max Havelaar, of de koffieveilingen
der Nederlandse Handelsmaatschappij onder meer: ‘De regent van Lebak was een
beschaafd oud man, die over veel wist te spreken met verstand en oordeel. Men had
hem slechts aan te zien om overtuigd te wezen dat het merendeel der Europeanen
die met hem in aanraking kwamen, meer van hem, dan hij van hen te leren had. Zijn
levendige donkere ogen weerspraken door hun vuur de vermoeidheid der trekken
van zijn gelaat en de grijsheid zijner haren. Wat hij zei was gewoonlijk lang overdacht
- een eigenaardigheid trouwens die bij den beschaafden oosterling algemeen is - en
wanneer men met hem in gesprek was, gevoeld men dat men zijn woorden te
beschouwen had als brieven, waarvan hij de minuut in zijn archief had, om zo nodig
daarop te verwijzen.’13
Ik beschreef onlangs op de hoofdredactionele pagina van de Jakarta Post mijn
kennismaking met de civilisatie van Java op 12 juni 1956 in de tuin van de
Indonesische ambassade in Rome.14 ‘Suddenly I stood face to face with Bung Karno,
I was nervous. Why? Because I was Dutch and in some ways I felt guilty. We had
imprisoned this man for more than eleven years, while all he ever wanted was freedom
for his people. I had an idea how this felt, because I had lived through five years of
Nazi occupation of my country, between the ages of 14 and 19. Bung Karno stretched
out his hand of friendship, and even invited me on the spot to join him on the
presidential
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train on his visit to different parts of Italy, ending in Venice.’ Ik beëindigde mijn
artikel met te constateren dat dit ene, spontane beschaafde gebaar van president
Sukarno voor mij het moment was geweest dat ik begon te leren van het Oosten.
Multatuli stond oog in oog met de regent van Lebak. Ik stond oog in oog met
Sukarno. De afschuwelijkste problemen in de wereld komen voort uit de weigering
elkaar te ontmoeten, zoals toen Fidel in 1958 naar Washington reisde om Eisenhower
in vriendschap zijn hand te reiken, maar Ike naar de golfbaan ging. Ook dit kostbare
inzicht verwierf ik op Java.
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6 Moord
De betrokkenheid van het ‘crème de la crème’ van de Belgische politiek bij de moord
op Lumumba - tot en met zijne majesteit koning Boudewijn toe - is veertig jaar nadat
het flagrante delict werd begaan, nog steeds misselijk makend. Het is toch het toppunt
van schijnheiligheid om de huidige Belgische regering op de bres te zien staan voor
een zogenaamde rechtvaardige berechting van Augusto Pinochet, terwijl de in het
verleden meest gerespecteerde beleidsmakers in Brussel rechtstreeks waren betrokken
bij het folteren en overhoop laten schieten van de eerste Congolese premier, Patrice
Lumumba. Wie van zijn moordenaars is nog in leven om in Den Haag te kunnen
worden berecht?
De gekozen wettige premier van een onafhankelijk Congo werd op 17 januari
1961 in Katanga in het opperste geheim, onder het toeziend oog van talrijke Belgische
superieuren, als een hond afgeslacht. Met uiterst doorzichtige leugens probeerde men
het weken later vanuit Brussel voor te stellen alsof Lumumba tijdens een vluchtpoging
door razende dorpelingen zou zijn omgebracht. In New York tastte men op het
hoofdkwartier van de VN zogenaamd in het duister over wat werkelijk was gebeurd.
Secretaris-generaal Dag Hammarskjöld en diens blauwhelmen in Congo hadden
vrijwel werkloos toegekeken hoe de man die zij hadden moeten beschermen eerst
uitvoerig werd gemaltraiteerd om vervolgens te worden afgemaakt.1
De Congolese permanent vertegenwoordiger bij de VN, mijn vriend Thomas Kanza,
maakte zich in die onbestendige dagen zeer ernstige zorgen over zijn familie. Als
burgemeester van Leopoldstad en als democraat eerbiedigde zijn vader het legitieme
gezag van Lumumba. Thomas vroeg op het hoogtepunt van zijn bezorgdheid of ik
bereid zou zijn op en neer naar zijn ouderlijk huis te vliegen om betrouwbare
informatie mee terug te kunnen brengen over wat er die dagen in Leopoldstad
werkelijk speelde. Natuurlijk wilde ik hem die vriendendienst bewijzen indien ik
een vliegticket zou ontvangen. Wetende dat Kanza, door Lumumba benoemd zich
in New York in totale isolatie bevond deed ik een beroep op een andere zeer goede
vriend, ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto, Bung Karno's permanent
vertegenwoordiger bij de VN. Pak Kardjo had mij reeds samen met ambassadeur dr.
Zairin Zain uit Washington stiekem de Waldorf Towers binnengesmokkeld toen
president Sukarno in New York was. Minister van Buitenlandse Zaken, dr. Subandrio
bestreed sedert jaren mijn contacten met zijn staatshoofd, uit vrees dat Bung Karno
via mij informatie zou krijgen die hij de president juist
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wilde onthouden. Pak Kardjo wilde direct voor zijn vriend Kanza inspringen en stelde
850 dollar beschikbaar voor een retourbiljet naar de Congo.2
Op 23 februari 1961 haalde Philippe Kanza me af op de Indonesische ambassade
in Leopoldstad. We reden naar de residentie van de burgemeester. We werden hartelijk
verwelkomd. Ook de politicus Cléophas Kamitatu was aanwezig, evenals een andere
broer, André Kanza, diens vrouw en zuster Sophie Kanza, die een wijde rok droeg
met het portret van Kwame Nkrumah van Ghana. De moeder bevond zich in de
keuken en nam aan het semi-officiële diner niet deel. Burgemeester Kanza en ik
zaten ieder aan een hoofdeinde van de eettafel. Er werd Frans gesproken. Ik spitste
mijn oren en maakte notities.
De burgemeester onderstreepte dat hij en zijn politieke vrienden, ondanks de moord
op de premier, aan de door hem aangegeven grondbeginselen voor het land tegen
elke prijs wilden vasthouden. ‘Zij die momenteel de macht uitoefenen,’ vertelde hij,
‘willen ons dwingen aan hun onwettige schijnregering deel te nemen, vooral ook
omdat zij zich realiseren dat zelfs hier in Leopoldstad op den duur geen regering kan
standhouden zonder onze deelname. Dit plaatst ons voor een delicaat probleem.
Wanneer we niet op hun voorstel ingaan, hebben zij een alibi ons naar willekeur te
arresteren. Gaan we er wel op in, dan verraden we hen die ons democratisch hebben
gekozen en hun vertrouwen in ons hebben gesteld. Bovendien zouden we Antoine
Gizenga in Stanleyville verraden,3 evenals onze vrienden in Caïro en Thomas in New
York.’
Men gaf aan weinig anders te kunnen doen dan toch maar gesprekken te voeren
met Joseph Kasa Vubu en Joseph Ileo, en de pourparlers zo lang mogelijk te rekken
en aan de gang te houden. ‘Zolang we met hen praten,’ aldus de burgemeester, ‘lijkt
onze veiligheid gegarandeerd.’ Men vertelde dat nog steeds aanhangers van Lumumba
werden gearresteerd en naar een gevangenis in Bakwanga werden overgebracht, wat
gelijkstond aan liquidatie. Mobutu zou zelfs Congolese militairen, die weigerden
nog langer orders van Belgische militairen op te volgen, naar Bakwanga laten brengen
met het doel ook hen uit de weg te ruimen.
Na een discussie of Kasa Vubu überhaupt intelligent was vertelde Kamitatu:
‘Patrice heeft ons eens gezegd te verwachten dat hij door Belgen zou worden
vermoord, of door Congolezen die door Belgen waren omgekocht.’ Hij vervolgde:
‘Lumumba heeft deze Mobutu gevormd en gemaakt tot de hoge officier die hij nu
is. Hij is echter door de Amerikaanse ambassadeur Clare Hayes Timberlake
omgekocht. Hij had op een gegeven moment geen fondsen meer om het leger te
betalen. Ik geloof dan ook niet dat ik overdrijf,
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wanneer ik vaststel dat al onze ellende hier is voortgekomen uit Amerikaanse
inmenging.’ Volgens Kamitatu had Timberlake deze Mobutu overgehaald zijn
loyaliteit van Lumumba naar Kasa Vubu te verleggen, hem vervolgens volledig
militair in bescherming te nemen en daarop het parlement naar huis te sturen.
Tijdens het avondeten zette Kamitatu in de burgemeesterswoning uiteen dat
Timberlake en de Amerikaanse media er volkomen in waren geslaagd om Congolese
nationalisten als verkapte communisten en aanhangers van het marxisme-leninisme
voor te stellen. Doorlopend ontving Kamitatu brieven uit de VS met smeekbeden als:
word alsjeblieft geen communist. ‘Je trouve ça fort amusant’, aldus deze Congolese
politicus.
Ik vertelde dat men vanuit Washington in 1958 in Jakarta hetzelfde had geflikt.
Nadat president Sukarno, volgend op twaalf jaar regeren - met ieder jaar een
kabinetscrisis - naar een aangepaste Aziatische versie van het Westminster model
van democratie zocht, hadden westerse media immers hetzelfde gedaan om hem
ogenblikkelijk als gecamoufleerde communist neer te zetten. Wat men zich in de VS
- en in Den Haag - vergat af te vragen was, hoe een overeind strompelend
derdewereldland als Indonesië ooit orde in de chaos zou kunnen scheppen aan de
hand van veertig ruzie makende en als kippen zonder kop kakelende politieke partijen.
Het nageslacht heeft Bung Karno er dan ook onterecht van beschuldigd dat hij van
het land een economische puinhoop zou hebben gemaakt.
De uit Nederland geïmporteerde parlementaire staatsvorm had in het voormalig
koloniaal bestuurde rijk het effect van het monteren van een Rolls Royce-motor in
een klassieke T-Ford. President Sukarno beschikte tussen 1945 en 1957 eenvoudigweg
niet over de bevoegdheden die hem tot staatsman met een vaste en strakke hand
zouden hebben kunnen maken. Hij was met handen en voeten gebonden aan de
erfenis van een geïmporteerd politiek systeem waarmee hij geen kant op kon. Hij
zocht naar een tussenvorm en lanceerde het concept ‘geleide democratie’. De veertig
partijen zouden worden teruggebracht tot vier groeperingen, opdat er minder getwist
en uiteindelijk geregeerd zou kunnen worden. In de optiek van Washington was Bung
Karno hiermee eigenlijk reeds communist geworden. Vandaar de bliksemcoup van
1958.
De familie Kanza en de politicus Kamitatu waren meer dan overtuigd dat de
waarachtige schuldigen bij het in lichterlaaie zetten van de Congo op de eerste plaats
de Amerikanen waren. Men scheen aanzienlijk milder gestemd over de rol van de
Belgen in het drama, wellicht ook omdat men nog niet ten volle besefte hoe smerig
het spel was dat Brussel stiekem speelde. Evenmin als iemand der aanwezigen de
details kende van de eigenlijke moord op hun vriend, premier Lumumba. Deze werd
uitgevoerd in het bijzijn van de
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notoire Katangese verrader en bondgenoot der Belgen, Moise Tshombe en diens
‘ministers’ Kitenge, Munongo, Kibwe en politiecommissaris Sapwe. Ook de Belgische
politiecommissaris Verschuere en een kapitein Gat waren bij de executie aanwezig.
De beschrijvingen over het tragische einde van Lumumba die over de jaren zijn
verschenen, zijn niet alleen hartverscheurend door hun onmenselijkheid, maar in
hoge mate ook gênant vanwege de betrokkenheid van de politieke ‘chic’ van Brussel,
tot en met de koning zelf. In 1994 lag België in zwijm aan de baar van de vorst, nadat
hij in Spanje aan een hartstilstand was overleden. Wie herinnerde zich te midden van
nationale rouw de in hoge mate compromitterende rol van Boudewijn rond de moord
op Patrice Lumumba?
Twee oorlogsmisdadigers bevonden zich in ieder geval in de onmiddellijke
nabijheid van de koning, te weten Gobert d'Aspremont Lynden, grootmaarschalk op
het paleis te Laken, en de minister voor Afrikaanse zaken, graaf Harold d'Aspremont
Lynden. Ook de toenmalige premier Gaston Eyskens en diens minister van
Buitenlandse Zaken, Pierre Wigny, zouden tegenwoordig in aanmerking komen voor
een oorlogstribunaal in Den Haag vanwege het schenden van mensenrechten in de
Congo in het algemeen en vanwege hun betrokkenheid bij de moord op Lumumba
in het bijzonder. Zij waren de verantwoordelijken ook al hadden zij zelf geen schot
gelost.
Ludo de Witte laat hierover geen enkele twijfel bestaan.4 Binnen het Belgische
parlement mag dan in 2000, mede naar aanleiding van zijn gedocumenteerde
reportage, alsnog een onderzoek van start zijn gegaan, feitelijk behoort iedere Belg
reeds lang te beseffen dat de VN, en de zichtbare en onzichtbare machtsklieken in
Washington en Brussel in het bijzonder, schuldig zijn aan de rampzalige situatie
waarin de voormalige Belgische kolonie zich aan het begin van dit millennium
bevindt.
President Eisenhower bediende zich reeds van de ervaren houwdegen kolonel
Landsdale op de Filipijnen bij het zaaien van moord-en doodslagpraktijken bij het
bestrijden van communisten. De man werd spoedig overgeplaatst naar Saigon, om
Ngo Dihn Diem bij te staan, de gelukkige vondst van de CIA. J.F.K. nam Landsdale
natuurlijk blindelings van Eisenhower over. Nadat het Witte Huis van Kennedy tot
de conclusie was gekomen dat Diem hen niet langer van nut kon zijn, zouden zowel
hij als zijn broer Ngo Dinh Diem op 1 november 1963 bij een coup worden
neergeknald onder auspicieën van de keurige generaal Maxwell Taylor. De ‘dragon
lady’, de weduwe van Ngo, spoedde zich naar de VS en schreeuwde moord en brand
op alle Amerikaanse televisiestations. Zij beschuldigde de voormalige beschermheren
van de Diems ervan de heren in koelen bloede te hebben vermoord. Het Amerikaanse
publiek haalde de schouders op. Men nam aan dat de oproer-

4

Ludo de Witte, De moord op Lumumba.

Willem Oltmans, In het land der blinden

47
kraaister uit Saigon over de rooie was vanwege het verlies van haar broer en zwager.
En men nam liever als vanzelfsprekend aan dat het Witte Huis, laat staan de
Kennedy's, nooit ofte nimmer in de ‘moordbusiness’ zouden stappen. Hetgeen me
herinnert aan de uitspraak van Konrad Adenauer tegen de Britse hoge commissaris
Sir Ivon Kirkpatrick in Bonn: ‘It is a great pity that God limited the intelligence of
man without limiting his stupidity.’5
Drie weken na de moord op Diem werd J.F.K. zelf in Texas neergeknald. Iets
dergelijks gebeurde eveneens met secretaris-generaal Dag Hammarskjöld van de
Verenigde Naties. Hij zou acht maanden na Lumumba, tijdens een missie in de
Congo, bij een vliegtuigongeluk in september 1961 om het leven komen. In het wrak
werd een slachtoffer meer gevonden dan het aantal passagiers dat werd verondersteld
in het toestel te hebben gezeten.
Wanneer ‘onzichtbare moordenaars’ aanslagen organiseren, wordt erop toegezien
dat ze niet zijn te betrappen, op het moment zelf niet en later niet. Er zijn honderden
boeken geschreven over de affaire in Dallas in 1963. Niemand kent in 2000 bij
benadering de ware toedracht. Oliver Stone peuterde veertig miljoen dollar los bij
Japanse financiers. Zijn film J.F.K. zette een aantal facetten van wat gebeurde in een
context van een complot, en hij heeft waarschijnlijk gelijk gehad. Alles bij elkaar
genomen was zijn film toch een mislukking. Mohammed Al Fayed blijft sputteren
dat Diana en Dodi door geheime diensten werden vermoord. Ook hij heeft
waarschijnlijk gelijk, maar de mensheid haalt er de schouders over op. Het brede
publiek houdt het liever op wat Henrik Ibsen noemde: de vitale leugen die in de
plaats komt van een onplezierige waarheid.6
Struisvogelpolitiek is de eenvoudige uitwijkmanoeuvre der gemakkelijken van
geest, die het leven ‘leuk’ willen houden. Zij zullen steevast weigeren zich te
verdiepen in angstaanjagende gedachten, tot er ook voor hen een moment arriveert
dat de harde realiteit niet langer kan worden ontweken door elkaar zand in de ogen
te strooien.
De prominente Amerikaanse journalist Daniel Schorr nam in zijn memoires geen
blad voor de mond bij het reconstrueren van hoe de presidenten Eisenhower, Kennedy,
Johnson en Nixon in ‘varying degrees’ moordaanslagen en staatsgrepen tegen
buitenlandse leiders en regeringen hadden gepland en gesanctioneerd. Hij noemde
de moorden op J.F.K., R.F.K., Martin Luther King jr., Medgar Evers en Malcolm
X. In 1960 zette Washington het complot tegen Lumumba op de rails. In 1961 werd
Rafael Trujillo in de Dominicaanse Republiek vanuit Washington vermoord. In 1963
werden de gebroeders Diem in Saigon geëlimineerd. In 1970 werd generaal René
Schneider, de chef-staf van Chili, doodgeschoten omdat hij bij een voorgenomen
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CIA-coup tegen president Salvador Allende van Chili in de weg stond. In 1961 werd

generaal Mobutu aan de bak geholpen in Congo. In 1965 pleegde generaal Suharto
hoogverraad jegens Sukarno met volledige steun van de CIA. De coup tegen Allende
voltrok zich alsnog in 1973, waardoor Augusto Pinochet de macht in Chili op een
presenteerblaadje werd aangeboden.
Niet zo lang geleden ontstond veel ophef over president Bill Clinton, die zich door
een Witte Huis-stagiaire in een zijkamer van het Oval Office regelmatig liet pijpen.
Begin jaren zestig trof J.F.K. een soortgelijke regeling, alleen diens dames werden
ontvangen op de etage waar zich de slaapvertrekken bevinden. Dit gebeurde bij
voorkeur als Jacky in Virginia was gaan paardrijden. Zo was er eens een zekere
Judith Exner, bekende van Frank Sinatra, die bereid was met J.F.K. de koffer te
delen. Omdat zij tevens uitstekende contacten onderhield met beruchte maffiosi in
Chicago als Sam Giancana en John Rosselli, gaf J.F.K. haar een brief mee met de
vraag of de heren wellicht een methode konden bedenken om van Fidel Castro af te
komen.7
In 1975 begon, onder voorzitterschap van senator Frank Church, het Senate
Intelligence Comittee onderzoek te verrichten naar door de CIA en het Witte Huis
begane oorlogsmisdaden, waarbij zowel de moord op Che Guevara in Bolivia ter
sprake kwam, als de verschillende pogingen om Fidel een kopje kleiner te maken.
Hoe dichter de Church-commissie bij de feiten kwam, hoe meer aanvullende doden
er vielen. Sam Giancana werd doodgeschoten op de dag voor hij voor deze commissie
moest getuigen. Rosselli werd weliswaar onder zware bewaking via een achterdeur
voor de comissie in de Senaat geleid, maar zoals Dan Schorr droogjes vermeldde,
een paar maanden nadien werd zijn dode lichaam ‘floating in an oildrum in the bay
near Miami’ gevonden.8
In 1957 leerde ik William Bast kennen, een voormalige kamergenoot van James
Dean.9 Hij maakte een carrière als scenarioschrijver voor Hollywood. Veertig jaar
later logeerde ik bij hem en zijn partner (schrijver Paul Huson), toen ze me in de
avond een synopsis van vjiftig pagina's mee naar mijn slaapkamer gaven om te lezen.
NBC had hen de opdracht gegeven een filmscenario over Judith te schrijven. Ook zij
was indertijd in het Congres gehoord. Op de vraag of zij de inhoud kende van de
brieven die de president haar had gevraagd mee te nemen voor de maffiosi in Chicago,
antwoordde zij indertijd dat zij het als dame niet in haar hoofd had gehaald de post
van J.F.K. open te maken of erin te neuzen. Toen Bill en Paul haar echter twintig
jaar later enkele dagen lang interviewden kwam het ware verhaal boven water.
Kennedy had wel degelijk de hulp van de maffia in Chicago ingeroe-
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pen om Fidel uit de weg te ruimen. Ook Santos Trafficante, de voormalige Cosa
Nostra-chef op Cuba, werd bij het plan betrokken.
‘We were hysterical about Castro at the time of the Bay of Pigs’, zou minister van
Defensie Robert McNamara later getuigen in verband met de obsessie van het Witte
Huis met Castro. ‘Between 1960 and 1965 the clandestine services nurtured eight
seperate plots to kill him with various mixtures of absurdity and ingenuity’, schreef
CBS-televisiejournalist Schorr.
De idioten in Washington bespraken in alle ernst of een studio waar Fidel een
televisierede zou houden, niet met ‘mood altering chemicals’ vanuit de lucht besproeid
zou kunnen worden. Hij voegde er de meest bespottelijke voorbeelden aan toe, van
een doos met voor Fidel bestemde vergiftigde sigaren tot de fabricage van een
‘seashell and diving suit, dusted inside with a fungus that would produce chronic
skin disease, and its breathing tube contaminated with tubercolosis germs.’ Het
charmante van het invisible government-plannetje was dat de advocaat James
Donovan, die namens Kennedy in Havana zou gaan onderhandelen over het vrijkopen
van de gevangenen van de Varkensbaai-invasie uit 1961, het geschenk aan Fidel zou
overhandigen, terwijl de man door de CIA niet over dat moordplan was ingelicht.
Schorr vermeldde hoe senator George McGovern in 1975 een bezoek aan Fidel
Castro bracht en naar Washington terugkeerde met een in Havana uitgegeven boek
waarin 24 CIA-moordpogingen op Fidel Castro werden gespecificeerd en omschreven.
Er werd zelfs een televisiecamera Cuba binnengebracht waarin een moordwapen
was verborgen. De CIA-beloning voor de moord op Fidel bedroeg in de jaren zeventig
150.000 dollar. Deze en andere details werden in 1975 door de comissie-Church
vrijgegeven.
Normale mensen zouden zich na alles wat de VS sinds 1959 aan misdadigheid
jegens Cuba hebben ondernomen, de ogen uit het hoofd schamen en Fidel nooit meer
onder ogen durven komen. In Washington is men echter 41 jaar later nog altijd van
mening dat gangstermethoden volstrekt gerechtvaardigd zijn zolang de ongehoorzame
Castro een linkse koers blijft varen. Hij werd immers gewaarschuwd dat de VS dit
nooit zouden tolereren? Hoe haalde de man met de baard het in zijn hoofd niet te
luisteren!
Cuba in 1959 was een variant op Indonesië in 1945 en Congo in 1960. Fidel stelde
zich ten doel om van een semi-Amerikaanse kolonie een waarachtige onafhankelijke
Latijns Amerikaanse staat te maken. Washington legde vrijwel onmiddellijk een
blokkade om het eiland, om erop toe te zien dat het linkse Fidelismo zou mislukken
en de Cubanen na de dood van Fidel weer met hangende pootjes in de Amerikaanse
hoofdstad zouden komen aankloppen.
En tenslotte: wat Bill Clinton met Monica uithaalde was duizendmaal onschuldiger
dan de moord die J.F.K. via Judith beraamde al werd Bill er bijna het Witte Huis om
uitgesmeten.
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7 Bernhard
De tegen mij gekeerde razernij van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken
Joseph Luns dateert uit 1961, toen ik een initiatief ontplooide in de richting van
J.F.K. en het Witte Huis inzake het geschil met Indonesië over Nieuw-Guinea. De
directe betrokkenheid van prins Bernhard bij mijn plan verleende aan het geheel een
extra dimensie, waarover alle partijen behalve ikzelf, meer dan veertig jaar later nog
steeds krampachtig over doen. Voor mij was een bezoek aan het Witte Huis, en een
gesprek met Kennedy's nationale veiligheidsadviseur Walt Rostov op 5 april 1961
eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld. Het was dringend nodig dat dit gebeurde,
dus ik deed het.
Minister Luns zou op 10 en 11 april 1961 met Kennedy op het Witte Huis
kennismaken. President Sukarno zou op 24 en 25 april volgen. Het stond vast dat de
voortdurende heibel tussen Jakarta en Den Haag over Nieuw-Guinea tijdens deze
visites ter sprake zou komen.1 Jarenlang had Luns de verschillende kabinetten en het
parlement op de mouw gespeld dat indien Indonesië de soevereiniteit over de Papoea's
met geweld zou overnemen, de VS ons militair zouden steunen tegen Sukarno. Dit
was een van de vele uit zijn duim gezogen verhalen van Luns, mythomaan bij uitstek.
De minister beweerde tijdens een diner op 7 oktober 1958 van John Foster Dulles
de verzekering van militaire steun te hebben gekregen bij een oorlog om Irian-Barat,
maar hij gaf kennelijk een andere interpretatie aan de woorden van zijn Amerikaanse
ambtgenoot dan ooit de bedoeling was geweest.2
Sinds 1956 maakte ik deel uit van een lobby rond dr. Paul Rijkens, oudvoorzitter
van Unilever en vriend van de prins sinds de oorlogsdagen in Londen. De later bekend
geworden ‘groep-Rijkens’ bestond uit zakenlieden en sympathisanten als collega dr.
M. van Blankenstein en ik, die van mening waren dat we bereid moesten zijn
Nieuw-Guinea op te geven opdat de betrekkingen met Indonesië zo snel mogelijk
genormaliseerd konden worden. Ik was op de hoogte van de belangstelling van prins
Bernhard voor ons standpunt, en begreep uit intensieve contacten met dr. Emile van
Konijnenburg, vice-president van de KLM, en dr. Koos Scholtens van Shell - die
beiden nauw met Rijkens samenwerkten en die eveneens met president Sukarno
bevriend waren - dat ook koningin Juliana onze mening deelde.
Bij het bekend worden van de voorgenomen bezoeken van Sukarno en Luns aan
J.F.K. nam ik snel een besluit. Luns bezat een monopoliepositie ten aanzien van de
informatie die hij wenste dat de Amerikaanse regering bereikte. Ambassadeur dr.
J.H. van Roijen was jaar in jaar uit een betrouwbare loopjongen van deze minister
geweest, want hij stelde zich op het stand-
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punt ‘right or wrong, my country’, Luns is de baas, ik voer de instructies uit die
Joseph me geeft, ook al ben ik het er fundamenteel en hartgrondig mee oneens. Dit
was dus een situatie die mij, na Nijenrode en Yale te hebben afgelopen, tijdig deed
inzien dat ik vooral niet in de buitenlandse dienst moest treden. In het geval de
minister een idioot is dien je zijn orders toch stipt uit te voeren - een job kennelijk
voorbehouden aan mensen zonder zelfrespect. Als je het verdomt medeplichtig te
zijn kom je op straat te staan.
Er was maar een manier om het gesloten bolwerk van Buitenlandse Zaken en Luns
te doorbreken, namelijk door zelf naar het Witte huis te gaan en de J.F.K.-top
informatie te verstrekken welke van vitaal belang zou kunnen zijn bij de
besluitvorming van de Amerikaanse president na gesprekken met Sukarno en Luns.
Ik besefte dat de heren rond Rijkens niet de ‘guts’ hadden naar J.F.K. te gaan. Ze
bevonden zich reeds op voet van oorlog met het kabinet van Jan de Quay. Mijn
inschatting was dat Bernhard de enige lefgozer zou kunnen zijn die op niveau de
praatjes en leugens van Luns zou kunnen neutraliseren, bovendien was hij in een
positie de dingen bij de naam te noemen. Ik schreef een memorandum over
Nieuw-Guinea en gaf het standpunt van de groep-Rijkens weer. Vervolgens
telefoneerde ik met Kennedy's adviseur voor nationale veiligheid, Walt Rostov. Ik
had hem reeds in 1960 in Connecticut ontmoet, toen hij en ik een lezing gaven voor
een conferentie van studenten.
Op 5 april 1961 sprak ik een halfuur met Rostov op het Witte Huis en overhandigde
hem nieuwe informatie die ik mondeling toelichtte, waarbij ik benadrukte dat prins
Bernhard de betrouwbaarste en best geïnformeerde bron voor het Witte Huis zou
zijn om de bom die onder het Nieuw-Guinea-conflict lag, snel en effectief te
demonteren. Mijn advies werd opgevolgd. Op een buitengewoon cruciaal moment
had prins Bernhard de moed om J.F.K. exact op de hoogte te brengen over hoe de
kansen ten aanzien van Nieuw-Guinea eigenlijk lagen.
Mijn rol in deze operatie was slechts geweest de deur naar Bernhard open te zetten,
waarop de prins de Amerikaanse regering voldoende relevante informatie voorlegde
dat J.F.K. meteen te doen besluiten om via Amerikaanse bemiddeling het
Papoea-conflict uit de wereld te helpen. Luns liep op 10 april 1961 in een hinderlaag.
Kennedy legde uit dat Washington geen gedonder tussen Indonesië en Nederland op
Biak kon gebruiken op een moment dat de VS steeds meer ‘adviseurs’ naar Saigon
stuurden om de Vietcong tegen te houden. Luns ontplofte in het Oval Office, zich
kennelijk realiserend dat zijn bedrieglijke spel was uitgespeeld. ‘He waved a flabby
forefinger in Kennedy's face’, schreef professor Arthur Schlesinger jr. in zijn boek
A Thousand Days.3
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J.F.K. benoemde ambassadeur Elsworth Bunker als bemiddelaar. Op 15 augustus
1962 tekenden Indonesië (Subandrio) en Nederland (Van Roijen) in de zaal van de
veiligheidsraad van de VN de overeenkomst waarmee, zeventien jaar na het uitroepen
van de republiek, de overdracht van Nederlands-Indië eindelijk werd voltooid. J.F.K.
zond bij die gelegenheid een (geheim) telegram aan koningin Juliana, dat op 10
november 1992 via NRC Handelsblad boven water kwam. De boodschap van de
Amerikaanse president eindigde met een bedankje voor prins Bernhard, die hem op
het juiste moment de juiste informatie had gegeven, zodat hij de juiste beslissing had
kunnen nemen. Misschien was ik toch iets meer geweest dan alleen maar portier
voor Bernhard op het Witte Huis.4
Bijna veertig jaar later stellen journalisten me soms de vraag of de oorlog met
Luns, de Nederlandse overheid en de geheime diensten, die in 1956 na Rome en de
ontmoeting met Bung Karno begon, wel de moeite waard is geweest. Daar bestaat
geen twijfel over. Het solistische en bedrieglijke gedrag van Luns diende te worden
gestopt voor Nederland een derde maal in een militair conflict met Indonesië zou
zijn terecht gekomen. Om die demarche in 1961 ben ik een leven lang vanuit Den
Haag geterroriseerd en zwartgemaakt. Om die reden heb ik een belangrijk deel van
mijn leven doorgebracht buiten het lieve vaderland, zo ver mogelijk verwijderd van
‘Madurodam’. Men is er zelfs toe overgegaan om mij in 1992 in Johannesburg als
een dief in de nacht op een vliegtuig naar Nederland te laten zetten, omdat men wist
dat dit tot gevolg zou hebben, dat ik als gevangene van Den Haag in de armenuitkering
van de stad Amsterdam zou terechtkomen, in een kamer van vijf bij vijf in de Jordaan.
Maar nogmaals ik ben van djati en immuun voor de laffe onzichtbaren binnen het
vaderlandse bestuursapparaat. Wat niet wil zeggen dat ik na 75 jaar geen volmaakte
minachting voel voor het management van dit land.
Nog hetzelfde jaar dat ik Walt Rostov had gealarmeerd inzake Nieuw-Guinea,
werd ik eind november 1961 opgebeld door de manager van de KLM in New York,
H.J. van der Jagt. De groep-Rijkens zou het op prijs stellen indien ik een zekere
professor Werner Verrips zou willen voorstellen aan de Indonesische minister belast
met de kwestie-Nieuw-Guinea, professor Mohammed Yamin, en de ambassadeur
dr. Zairin Zain (Washington), die op dat moment in het Plaza Hotel logeerden. Van
der Jagt stelde me in het Roosevelt Hotel voor aan deze meneer, die de indruk van
een vrij ordinaire schobbejak maakte, beslist geen professor was, en me meer deed
denken aan een Amsterdamse zware jongen. Zijn boodschap was dat hij samenwerkte
met PvdA-toppers als Vondeling, Suurhoff en Goedhart.5 Hij had de opdracht een
gesprek te regelen.
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Het was een vreemd verhaal, gebracht door een nog vreemdere man. Ik besefte totaal
niet met dezelfde CIA-agent te maken te hebben gekregen welke Frans Goedhart als
bankrover had neergezet in Een revolutie op drift. Ook tastte ik nadien in het duister
over het feit dat Rijkens en Van Konijnenburg me uitgerekend deze boef op mijn
dak hadden gestuurd. Hoe waren deze heren aan een CIA-agent gekomen? Via
Bernhard? Uit welke hoek werd de wraak voor de prinselijke interventie op het Witte
Huis georganiseerd? Werkte het zichtbare apparaat van Luns samen met de
onzichtbare van de geheime diensten? Ik telefoneerde met Van Konijnenburg in Den
Haag, die bevestigde dat Paul Rijkens hem had gevraagd Verrips bij mij te
introduceren. In november 1961 was de dringende waarschuwing van professor Van
Hamel nog te weinig tot me doorgedrongen om de ernst van de komst van deze CIA'er
in New York al te serieus te nemen.
Professor Yamin en ambassadeur Zain gedroegen zich onmiddellijk gealarmeerd.
Vooral dr. Zain was overtuigd dat the invisible governments van Washington en Den
Haag een tegenoffensief hadden geopend na de succesvolle interventie van Bernhard
op het Witte Huis, wat uiteindelijk betekende dat de groep-Rijkens bezig was haar
ultieme doel te bereiken: herstel van de normale relatie tussen Jakarta en Den Haag.
Yamin en Zain vroegen mij om nog dezelfde avond met het laatste KLM-toestel naar
Amsterdam te vliegen en in de Rijkens-kring alarm te slaan. Ik ontmoette in het
Americain Hotel Emile van Konijnenburg; Wim Klinkenberg, de journalist; P.M.
Smedts, hoofdredacteur van Vrij Nederland,6 mijn toenmalige vriend en collega Henk
Hofland, en anderen. Dr. M. van Blankenstein bracht ik in Wassenaar een
bliksembezoek omdat de ervaring me had geleerd dat wat je hem supervertrouwelijk
mededeelde, binnen de kortste keren bij de hoogste top in Den Haag als gemeengoed
circuleerde.
Het was me inmiddels duidelijk geworden dat Verrips geen professor was, dus
gaf ik de groep-Rijkens te verstaan dat ik niet met een dergelijke figuur in een club
wilde zitten. Om welke reden Paul Rijkens zich niet van Verrips kon of niet wenste
te ontdoen is nooit bekend geworden. In de memoires van Rijkens komt de man in
het geheel niet voor, wat een verdere indicatie is van het feit dat ook Rijkens er niet
voor terugdeinsde om duistere paden te bewandelen wanneer het in zijn kraam te
pas kwam.7
President Sukarno en minister van Buitenlandse Zaken Subandrio hadden in
Washington op 25 april 1961 de heren Van Konijnenburg en Scholtens tijdens een
gesprek in het Mayflower Hotel meer dan duidelijk gemaakt, dat zij alleen nog wilden
spreken met de afgezanten van de groep-Rijkens, indien deze een mandaat van
premier De Quay en minister Luns hadden
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om zulks te doen. Voor mij was glashelder dat de regering nooit ofte nimmer
particulieren een machtiging zou verstrekken om met een buitenlandse mogendheid
namens haar te onderhandelen over het afstaan van een overzees gebiedsdeel. Met
andere woorden: de groep-Rijkens was uitgespeeld. Doorgaan betekende Jakarta
verlakken dat er een dergelijk mandaat bestond of eraan zat te komen. Op 3 juni 1961
gaf ik een interview aan Joris van den Berg in Vrij Nederland waarin ik welbewust
vijf jaar geheime diplomatie in de openbaarheid bracht, of zoals Hofland schreef, de
heren de publiciteit in duwde.8
Opzettelijk vermeldde ik in dit verband de door prins Bernhard voorgezeten
Bilderberg Conferenties (die dienden ter bevordering van het Atlantische
bondgenootschap) om voorzichtig duidelijk te maken dat de prinsgemaal zich ook
met de affaire had bemoeid. Politiek Den Haag stond vooral over dit aspect van de
groep-Rijkens op de achterste benen. In ieder geval meldde ik in Vrij Nederland dat
de prins gelijktijdig met Sukarno in Washington was geweest. Ik geef toe, het was
een vorm van journalistiek bedrijven, die Somerset Maugham ‘on the razor's edge’
noemde. Ik achtte het, twee maanden na de ontmoeting van prins Bernhard en
president Sukarno in Washington, te vroeg om dit historische feit reeds in een
weekblad in Amsterdam te vermelden. Het was bij het ontbreken van normale
diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Nederland immers ongehoord dat de
man van het staatshoofd thee was gaan drinken met de in Den Haag gehate Sukarno.
Het ten tonele verschijnen van Verrips in New York eind november 1961
interpreteer ik in retrospect dan ook als een tegenzet op mijn onthullingen in Vrij
Nederland van 3 juni, gevolgd door een open brief aan de heren van Rijkens op 17
juni 1961. Verrips had te kennen gegeven dat indien ik niet zou ophouden om me
met de zaak te bemoeien, hij me onherroepelijk met een vrachtauto uit de weg zou
ruimen. Voor een professionele snitch is dit een normale poging tot intimidatie. Later
paste hij dezelfde methode op Emile van Konijnenburg toe, die prompt naar de
Officier van justitie in Utrecht liep en formeel een klacht indiende wegens bedreiging.
Intussen arriveerden ook professor Yamin en ambassadeur Zain begin december
1961 in Europa. Ze namen hun intrek in het Breidenbach Hof Hotel in Düsseldorf.
Jan en alleman uit Nederland werd naar West-Duitsland ontboden, onder wie Van
Konijnenburg, Klinkenberg, Smedts, Hofland en Van Blankenstein. Hen werd te
verstaan gegeven dat een CIA-meneer als tussenpersoon voor de diplomaten van
president Sukarno niet acceptabel was. Ik ging er abusievelijk van uit dat de
Rijkens-club een streep onder Verrips had gezet en keerde naar New York terug.
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In het voorjaar van 1962 verscheen in een krant in Washington een foto van een man
die de villa van Robert Kennedy verlaat, met een vraagteken wie het kon zijn geweest.
Kort hierna werd ik van Indonesische zijde gewaarschuwd dat Verrips bij R.F.K.
was geweest en dat hij in Witte Huis-kringen namens de groep-Rijkens actief was
geweest. Dit was de druppel die voor mij de emmer deed overlopen. Ik besloot korte
metten te maken. Bij Vrij Nederland kon ik gezien de nauwe banden van de
verschillende PvdA-bonzen met Verrips - en dus de CIA - niet meer terecht. Op 24
mei 1962 verscheen in Elseviers het artikel ‘Het verraad’, geschreven door
hoofdredacteur H.A. Lunshof, maar voor een belangrijk deel gebaseerd op informatie
van mij, vooral ten aanzien van Werner Verrips en diens connectie met Bernhards
vriend Paul Rijkens.9
De ophef was ditmaal vele malen groter dan het kabaal in 1961 over het echec
van Luns op het Witte Huis. Verrips kwam door de publiciteit als koerier voor the
invisible government in ernstige problemen. Hij woonde in de buurt van Arnhem en
moest onmiddellijk verhuizen. Paul Rijkens sprong met 150.000 gulden bij, waarmee
hij een bungalow met zwembad kocht in Huis ter Heide, twee lanen verwijderd
vanwaar mijn ouders woonden sinds 1960, na terugkeer uit Zuid-Afrika.10 Dit
betekende praktisch dat man die me met de dood had bedreigd, van de ene op de
andere dag een buurman was geworden. Steeds wanneer ik uit New York overkwam,
logeerde ik bij mijn ouders. De man was niet alleen geen professor, hij had
straatmanieren. Te pas en te onpas stond hij met doorzichtige smoesjes aan het terras
waar mijn ouders 's middags theedronken.
Wetende dat de man gevaarlijk was vermeden we iedere mogelijke conflictsituatie.
Toch leerde ik Verrips en diens gezin geleidelijk aan uitstekend kennen, en ontdaan
van de bolster van ferme jongens, stoere knapen, kwam op den duur een zeer
aanspreekbare man te voorschijn. Ik raakte zelfs met hem bevriend. Vanaf het moment
dat hij, omdat hij zelf verhinderd was, me vroeg zijn zoontje Rob naar school in
Bilthoven te brengen, wist ik dat we ‘the point of no return’ waren gepasseerd. Er
werd bovendien een tweede zoon geboren, Paul, die naar Paul Rijkens werd vernoemd.
Maar Verrips was constant met allerlei mensen in vrij rauwe gevechten betrokken,
dikwijls vergezeld gaand van de gebruikelijke doodsbedreigingen. Ik hoorde hem
wel eens telefoneren met een andere notoire padjakker, Reindert Zwolsman. Ik
realiseerde me dan, dat ik het had te danken aan de vriend van prins Bernhard, Rijkens,
dat ik naar dergelijke taal luisterde.

9
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Wie geweld zaait, zal geweld oogsten. Het zou eerder slecht met hem aflopen dan
menigeen had verwacht. Op 4 december 1964 klapte hij met een Mercedes-sportauto
tegen een viaduct bij Sassenheim en kwam om het leven. Wat me in 1972 bij het
verschijnen van Hoflands populaire boek Tegels lichten vooral opviel was, dat
onderwerpen waar ik zelf het nodige mee te maken had gehad hoogstens klopten op
het gebied van de spelling van verschillende namen. Wat hij bijvoorbeeld over Verrips
meldde, was gezwets in de ruimte, of zoals dr. M. van Blankenstein de radiopraatjes
van mr. G.B.J. Hilterman steeds omschreef, ‘gejaagd geklets’. Hofland wordt tot de
notabelen der journalistiek gerekend omdat hij er zorgvuldig op toe heeft gezien door
de zichtbare regering altijd als bruikbaar te worden beschouwd. De gedachte van het
bestaan van een onzichtbare regering in Den Haag wordt door hem binnen de kortste
keren naar het rijk van ‘La Fontaine’ verwezen. ‘Zoals het wel meer met vertellers
van fabeltjes gaat,’ schreef Hofland over Verrips in Tegels lichten, ‘was zijn start
dikwijls goed. Hij wekte de indruk dat hij contacten zou kunnen leggen tussen
Indonesische autoriteiten en Nederlandse politici, waarvan het resultaat zou moeten
zijn de wijziging van de verhoudingen op het thuisfront.’11 Hofland maakt zich met
een jantje-van-leiden van het auto-ongeluk van Verrips af. Hij zou zich dermate diep
in de schulden gestoken hebben dat hij in snel verval was geraakt. ‘Misschien wilde
hij aan zijn lot ontkomen door een toestand van overmacht te construeren.’
De meeste Nederlanders giechelen als bakvissen wanneer men de mogelijkheid
van een Haagse onbehoorlijkheid of een Madurodams complotje oppert. Dat gebeurt
in Washington, in Berlijn of in Jakarta, maar dat gebeurt niet bij ons in Holland. Op
het eerste gezicht lijkt een gebrek aan wereldwijsheid in het jaar 2000, zoals het nog
altijd te hoop lopen voor de gouden koets, onschadelijk en niet om wakker van te
liggen. Maar in werkelijkheid ondergraaft onze collectieve naïviteit ten aanzien van
wat er zich werkelijk in de coulissen van de Haagse macht afspeelt, ons veelgeprezen
poldermodel.
Een der fraaiste voorbeelden dienaangaande uit onze jongste geschiedenis, was
toen onze vrouwelijke minister van Justitie, Winnie Sorgdrager, in het nauw werd
gedreven door het mannelijke college van procureurs-generaal. Premier Kok ontplofte
van ergernis en kwam de dame ridderlijk te hulp. Hij vergeleek de bende van
super-procureur-generaal Arthur Doctors van Leeuwen maar meteen met een stoute
fröbelklas. De publieke opinie was geschokt over de chaos bij justitie. Wat mij op
de eerste plaats verbaasde was de woede in het befaamde torentje over een situatie
die blijkbaar geheel nieuw was voor de eerste minister van het koninkrijk. Waar zou
Kok nog meer doorheen geslapen zijn gedurende de jaren dat hij in de residentie in
de politiek zat?
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8 Dallas
J.F.K. werd op 22 november 1963 in een straat in Texas doodgeschoten. De hele
wereld voelde zich erbij betrokken. In de bijna drie jaar dat John en Robert Kennedy
op Het Witte Huis de dienst hadden uitgemaakt, hadden zij zich meer dan eens als
ordinaire gangsters gedragen. Maar dat wist het publiek niet en de mensheid treurde
in onwetendheid over een man die men abusievelijk als held vereerde. Ik ook. De
moord op Dealy Plaza was eerder een executie uit het maffiacircuit.
Ik haastte me vanuit New York naar Washington voor de plechtige begrafenis. Ik
was in de tuin van het Witte Huis toen de gasten, onder wie generaal De Gaulle, prins
Bernhard, prinses Beatrix en keizer Haile Selassie van Ethiopië, gezamenlijk het
gebouw verlieten om vervolgens achter de affuit met de kist van de vermoorde
president naar Arlington Cemetary te lopen. De overstelpende rouw om prinses Diana
in 1997 herinnerde in meer dan een opzicht aan wat er in 1963 met J.F.K. in Amerika
gebeurde, terwijl Camelot in werkelijkheid verlost werd van een meedogenloze
roofridder nieuwe stijl. Om bovendien te worden opgevolgd door een rasechte
politieke proleet uit Texas.1
Op 8 maart 1964, veertien weken later, nam ik de American Airlines vlucht 25
naar Dallas om een lezing te gaan geven in de Criterion Club in Wichita Falls. Bij
de incheckbalie zag ik Marguerite Oswald, de moeder van Lee Harvey Oswald bepakt
en bezakt aan komen wandelen. Ik assisteerde haar met koffers en dozen, wat tot
resultaat had dat we naast elkaar op stoel 7E en 7F kwamen te zitten. Het was een
dinner flight, dus ik luisterde vrijwel non-stop enkele uren naar wat de moeder van
de vermoedelijke moordenaar van J.F.K. had te vertellen. In de Amerikaanse media
werd zij afgeschilderd als een lichtelijk gestoorde dame van middelbare leeftijd, of
als een dolgedraaide ex-verpleegster. Op een vergelijkbare toon, waarmee Hofland
CIA-agent Verrips afdeed. Zij scoorde echter tijdens de vlucht een aantal opmerkelijke
punten.
Lee was als verdachte van de moord op de president uren-en urenlang op het
hoofdbureau van politie in Dallas verhoord. Hoofdcommissaris Jesse Currie werd
verzocht de verhoren aan de Warren Commissie van Onderzoek te geven. Maar
niemand bleek aantekeningen te hebben gemaakt van wat Lee Harvey Oswald had
te zeggen. Ook niet op de band opgenomen? ‘Nee’, zei Currie, ‘we konden zo gauw
geen bandrecorder vinden.’ Moeder Oswald: ‘Niemand vroeg deze commissaris:
“En was de moordenaar van J.F.K. niet belangrijk genoeg om eerst een
bandopnameapparaat te gaan halen?”’ De
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moeder, zo bleek me tijdens de vlucht van New York naar Dallas, zou wel eens gelijk
kunnen hebben dat haar zoon als lokaas had gediend om de werkelijke moordenaars
vrije aftocht te bieden.
Samen met zijn Russische vrouw Marina bezocht de moeder haar zoon in de cel
van het politiebureau. ‘Mama,’ vertelde hij haar, ‘ik heb niemand vermoord. Wees
niet ongerust. Alles komt in orde.’ Tegen mij: ‘Vind je het vreemd dat een moeder
haar eigen kind gelooft?’ Het bleef natuurlijk ook verdacht dat Jack Ruby, eigenaar
van striptent Caroussel, Oswald binnen de muren van het hoofdbureau van politie
kon doodschieten. Met die daad kon het vermoorden van J.F.K. nog gemakkelijker
op het conto van de ex-marinier Lee Harvey Oswald worden geschreven. Tijdens
deze toevallige ontmoeting met moeder Oswald zette ik voor het eerst enige
vraagtekens bij Oswalds schuld, omdat informatie beschikbaar kwam die twijfels
rechtvaardigden. Voor haar stond vast dat the invisible government bij de moord op
J.F.K. betrokken was. Ik wist in maart 1964 - ondanks de ernstige waarschuwing
van professor Van Hamel - niet wat macht binnen overheidsmacht was. Het boek
van David Wise en Thomas Ross moest nog verschijnen. Toch was ik nog altijd
sceptisch ten aanzien van een full-scale complot, toen ik die avond in Dallas samen
met haar uit het vliegtuig stapte - opgewacht door een horde journalisten. Drie jaar
later zou ik onverwacht opnieuw bij de zaak betrokken raken.
De Utrechtse paragnost Gerard Croiset had in 1964 samen met de Amerikaan Jack
Harrison Polack een boek over zijn werk geschreven, dat bij Doubleday was
uitgekomen.2 Mij werd gevraagd voor hem te tolken gedurende een promotietournee
door de VS. Voor deze reis had ik paranormale begaafdheid nooit echt serieus
genomen. Stel je voor, je zit in de Willem de Zwijgerstraat met Croiset te praten, de
telefoon gaat. Een politiebeambte uit Noorwegen vraagt om hulp, want een kind is
zoek. Croiset: ‘Daar en daar is een riviertje, dan moet u dat pad af, links staan drie
bomen in een driehoek, dan gaat u het bruggetje over en wanneer u de bosschages
voorbijloopt vindt u het lijkje aan de waterkant.’ Als hij dan later wordt teruggebeld
om te zeggen dat het klopte als een bus, dan mag men helderziendheid natuurlijk
abracadabra blijven vinden, maar mijn mening was in ieder geval dat Gerard
informatie kan verschaffen om rekening mee te houden.
Op 2 februari 1967 riep Croiset mij en zijn jarenlange vriend Carel Enkelaar,
programmadirecteur van de NOS-televisie bij zich. Ik had ook na de gezamenlijke
vlucht naar Dallas de contacten met Marguerite Oswald levendig gehouden en
geïntensiveerd. Zij was bij mij thuis in New York nasi goreng komen eten. Ik liet
haar het gebouw van de VN zien, voor mij de gewoonste zaak van de wereld, maar
de Verenigde Naties zouden erover op
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de kop staan. Collega-journalisten, zelfs die van de meest prominente bladen, vroegen
hoe ik het in mijn hoofd haalde om met haar gezien te willen worden. Alsof zij J.F.K.
had vermoord. Bovendien was het ook voor mij langzamerhand niet meer zeker of
Lee Harvey Oswald de enige schuldige was. Ik vertelde Croiset van mijn
ontmoetingen met de moeder. Door mijn contacten met haar bleek hij ‘beelden’ te
hebben doorgekregen over wat er in Dallas was gebeurd.3
Reeds op 10 maart 1967, nadat ik in Californië een lezing had gegeven, vloog ik
in de avond naar Dallas. Ik had een infectie in een oksel opgelopen en een stewardess
adviseerde er direct mee naar een ziekenhuis te gaan. Ik nam van Love Field een taxi
naar het Parkland Memorial Hospital, waar J.F.K. aan zijn verwondingen overleed.
Na een routinebehandeling raakte ik in gesprek met dr. Ralph Greenlee. De hele
medische staf van het ziekenhuis was ervan overtuigd dat J.F.K. op 22 november
1963 van twee kanten was beschoten, dus dat Oswald nooit de enige moordenaar
zou kunnen zijn. Greenlee: ‘De president werd hier door twee topspecialisten
behandeld. Ze waren er absoluut zeker van dat een andere kogel, van de
tegenovergestelde richting dan waar Oswald zich zou hebben bevonden, dwars door
J.F.K.'s keel werd geschoten. Dit betekent dat wij in dit ziekenhuis allemaal weten
dat Dallas een complot is geweest.’
Hij stelde voor om ondanks het late uur ons gesprek in zijn huis voort te zetten.
Hij nam me mee in zijn fonkelnieuwe Ferrari. ‘Het is voor mij een trieste zaak,’ aldus
deze jonge chirurg, ‘dat vooraanstaande kringen in dit land zonder meer hebben
geaccepteerd dat het Warren Report waarheid bevatte. Ik ben er totaal van
ondersteboven dat iets dergelijks in ons land mogelijk is. Dit ben ik me nooit eerder
bewust geweest.’4 Hij zette me later in het Hilton af.
President Lyndon Johnson had onder voorzitterschap van opperrechter Earl Warren
een commissie van onderzoek laten vaststellen wat er in Dallas gebeurd zou zijn.5
Op 29 november 1964 zond Warren zijn bevindingen naar het Witte Huis: Oswald
was de enige moordenaar. Misschien wel het bedrieglijkste aspect van dit rapport
was, dat de commissie had beschikt over de fameuze film van de textielhandelaar
Abraham Zapruder, waarop onomstotelijk wordt bewezen dat J.F.K. ook werd
beschoten van de tegenovergestelde richting dan waar Oswald was, namelijk op de
zesde verdieping van het Book Depository Building. De Zapruder-film was als de
bliksem opgekocht door LIFE magazine. Niemand in de VS, behalve de Warren-com-
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missie en de bezitters van deze historische film, kende die dagen dit vitale bewijsstuk,
dat ‘Dallas’ wel degelijk een complot was geweest.
Op 11 maart 1967 betrad ik het huisje van moeder Oswald in Fort Worth, Texas.
Ik vertelde haar - en liet Gerard Croiset onbesproken - dat ik door aanvullende
informatie steeds meer begon te geloven dat zij gelijk had, en dat haar zoon nooit de
enige schutter op Dealy Plaza had kunnen zijn. Daarop stelde ik haar een aantal
vragen, gebaseerd op de indrukken die Croiset had gekregen aan de hand van mijn
reportages over mijn ontmoetingen met haar. Had haar zoon indertijd een zeer hechte
vriendschap gehad met een vooraanstaand man in de top van de Texaanse
olie-industrie? ‘Natuurlijk,’ riep zij uit, ‘Lee was dikke maatjes met George de
Mohrenschildt, een wit-Russisch refugié, een uiterst schrandere man. Ik heb nooit
iets begrepen van die relatie. Zij waren intieme vrienden. Waarom vraag je dit?’
Croiset had de man in kwestie beschreven als iemand met een dubbele naam. Hij
zag de letters ‘o’ en ‘sch’. Hij was geoloog en verkeerde in de oliewereld. Hun band
was van het vader-zoontype geweest. Hij, de man achter Oswald, was de architect
van Oswalds betrokkenheid bij Dallas geweest. Ik diende hem te vinden. Mevrouw
Oswald liep naar een kast waar het volledige Warren Report in stond en nam er deel
IX uit. George en Jeanne de Mohrenschildt waren in Washington uitvoerig
ondervraagd over hun relatie met Oswald op 22 en 23 april.
Omdat hij in het telefoonboek van Dallas stond belde ik hem op. Hij wilde een
televisie-interview geven, maar pas over enkele weken, want hij moest eerst naar
Mexico. Ik meldde Enkelaar dat de figuur De Mohrenschildt inderdaad bestond.
Carel was van mening dat het gevaarlijk voor me zou kunnen zijn nu ik tot de man
achter Oswald was doorgedrongen. Hij adviseerde in ieder geval Robert Kennedy,
senator voor de staat New York met een kantoor op de 43ste straat in Manhattan, in
te lichten en desnoods bescherming te vragen. Op 3 april 1967 sprak ik met Tim
Hogan, persvoorlichter van R.F.K.. Hij informeerde de senator. Deze belde met J.
Edgar Hoover, de baas van de FBI, en nog dezelfde middag arriveerdenin mijn huis
twee FBI-agenten, J.J. Aherne en J.J. Hauss met de vraag waarom ik zo nodig George
de Mohrenschildt wilde filmen. ‘Instructies uit Hilversum,’ was mijn antwoord, ‘ik
weet ook niet waarom hij zo belangrijk is.’
Na twee uur praten vertrokken beide heren met de geruststellende verzekering dat
ik vanaf dat moment de volledige bescherming van de FBI zou genieten, ook al zou
ik hier zelf niets van merken. In 1967 geloofde ik nog heilig in de sprookjes van
moeder de gans of dat de FBI een keurig politieapparaat vertegenwoordigde.
De volgende avond, 4 april 1967, reed ik in mijn Sunbeam Tiger op Westside
Drive naar een vriend op 23ste straat toen een taxi, welke al enige tijd
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naast me had gereden, snel optrok en mij zodanig de pas afsneed dat ik in volle vaart
tegen de vangrail botste. De auto werd vernield. Ik bloedde aan mijn hoofd en werd
in een ziekenhuis verbonden. Maar ik besloot wel binnen de kortste keren naar Huis
ter Heide af te reizen.
Op 15 oktober 1967 filmde ik George en Jeanne de Mohrenschildt thuis in Dallas
met een Amerikaans televisieteam.6 Intussen was er een andere en niet onbelangrijke
meneer opgestaan die in een Dallascomplot geloofde, en dat was de officier van
justitie in New Orleans, Jim Garrison. Hij was eigenlijk, net als ik, door een reeks
toevalligheden aan de een-moordenaartheorie van de Warren-commissie gaan twijfelen
en was een eigen onderzoek gestart. Ik filmde hem op 11 februari 1968 een volle 45
minuten.7 Garrison vertelde aanvankelijk aangenomen te hebben dat opperrechter
Warren een betrouwbaar en ordentelijk totstandgekomen rapport had ondertekend,
dus dat Oswald de schuldige was.
‘Tot op het moment dat we bij toeval ontdekten dat een man genaamd David Ferrie,
een CIA-agent, opdracht had gekregen een groep saboteurs voor de CIA naar Cuba te
vliegen met de opdracht premier Fidel Castro te vermoorden’, aldus Garrison. ‘Zoals
u weet heeft de CIA nu eenmaal een blanco volmacht om iedereen, welke staatsman
ook ter wereld, te laten vermoorden indien bewezen kan worden dat de betrokkene
pro-communistisch is.’ Garrison bleek uiterst strijdvaardig. ‘Niets kan mij nu meer
weerhouden mijn onderzoek voort te zetten. Ik zal mij niet langer laten afschrikken
door bedreigingen. Ze zullen me moeten vermoorden om mij tot zwijgen te brengen.’8
Op 15 juni 1968 ontving ik bij mijn ouders in Huis ter Heide een telefoontje van
een advocaat uit Florida, Glenn Bryan Smith. Hij wilde dringend met me spreken
over Dallas. Ik stemde toe, mits ik Carel Enkelaar van de NOS mee mocht nemen.
We spraken af in het toenmalige hotel Terminus tegenover Centraal Station Utrecht.
De kwintessens van zijn boodschap was dat hij met enige nadruk adviseerde mijn
contacten met George de Mohrenschildt te laten rusten en me niet meer met de moord
op Kennedy bezig te houden. ‘Je weet wat er met je kan gebeuren,’ vertelde Smith
ons. ‘Je wordt gewoon op straat in New York gekidnapt, in een auto geduwd, naar
een privé-vliegveld gereden, in een vliegtuigje gestopt en er ergens boven de
Atlantische Oceaan uitgegooid. En bedenk wel dat je niet de eerste in de Dallas-affaire
zou zijn die op deze wijze vroegtijdig aan zijn einde zou komen.’ Enkelaar en ik
keken elkaar aan. We begrepen dat dit de werkelijke missie van Smith was, namelijk
om zowel de NOS-televisie als mij op een zijspoor te rangeren.

6
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De opmerkelijke boodschap van Gerard Croiset bleef: ‘Willem moet zich op George
blijven concentreren, want er komt een dag dat De Mohrenschildt zijn ware rol in
de Dallas-affaire zal opbiechten en dat zal hij aan een man doen: jou.’ Dat die dag
inderdaad zou komen - op 23 februari 1977 - komt later ter sprake. Een feit is, dat
ik sinds onze kennismaking in 1967 jaar in jaar uit op lezingentournee door de VS
bij George en Jeanne langs ging en dat ik, althans met hem, zeer bevriend zou worden.
Ik voerde eveneens een levendige correspondentie met hem.
Wat opviel was de subtiele wijziging van toon over die periode van tien jaar waarin
George zich uitliet over zijn voormalige vriend Lee. Bij de eerste ontmoeting in 1967
zei hij nog op film: ‘Ik geef dit interview om mijn geweten te zuiveren. Oswald was
een idioot. Ruby was een idioot die op zijn beurt een andere idioot overhoopschoot.
De hele affaire is een belediging voor Amerika.’ Maar De Mohrenschildt en zijn
vrouw Jeanne schroomden anderszijds helemaal niet om een totaal andere Oswald
neer te zetten dan de media deden tussen 1963 en 1967. Zij onderstreepten beiden
gesteld te zijn geweest op de jongeman, ‘die J.F.K. nooit enig kwaad zou hebben
kunnen doen, want hij adoreerde Kennedy net als wij. Hij sprak perfect Russisch.
Hij hield van de opera's van Tsjaikovski. Hij discussieerde intelligent over de
Schoppenkoningin. Hij las Tolstoj en Dostojevski. We hebben nooit begrepen waarom
hij is afgeschilderd als een mislukkeling.’ Mij viel op dat De Morenschildts nog
aardiger over Lee spraken dan moeder Marguerite. Zij hadden hem tenslotte in de
jaren voorafgaand aan Dallas het intensiefst meegemaakt. Kortom, het echtpaar had
ambivalente gevoelens jegens hun vermoorde vriend. George was blijkbaar vergeten
dat hij in een eerdere passage van hetzelfde televisiegesprek Lee nog ‘een idioot’
had genoemd.
Evenals de moeder koesterden zij diepe minachting voor het gezelschap rond
opperrechter Earl Warren, dat hen twee dagen lang had ondervraagd. ‘Men
verwachtte,’ aldus George, ‘dat ik exact zou kunnen vertellen waar ik op mijn zesde
jaar had gewoond. Onderzoeksadvocaat Albert Jenner wilde weten of mijn broer
Dimitri9 en ik afzonderlijk een aandeel bezaten in ons landgoed in Polen. Hij leuterde
zelfs over de prijs van mijn paard in de tijd dat ik, officier was bij de Poolse cavalerie
in Graudenz, Pommeren. Nog eens drie pagina's in het Warren-rapport gingen over
de vraag of mijn moeder half Pools of half Hongaars was. Zij is helaas reeds vijftig
jaar geleden overleden. Wat had zij te maken met de tragedie van J.F.K. in Dallas?
Die misdaad tegen de president heeft tenslotte uitsluitend kunnen plaatsvinden door
de onachtzaamheid van de CIA en de FBI.’
De Morenschildt bevestigde op film van mening te zijn, dat Jim Garrison op het
juiste spoor zat, omdat hij had aangegeven dat de CIA bij de moord
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betrokken was geweest. Ik achtte die uitspraak van belang, omdat George zelf reeds
gedurende de Tweede Wereldoorlog contacten had onderhouden met
inlichtingendiensten, en ook voor de petroleumindustrie reizen naar Joegoslavië en
Ghana had gemaakt, waarna hij bij thuiskomst zijn bevindingen aan de CIA had
gerapporteerd. Intussen schijnt onbewezen te zijn gebleven of hij zelf rechtstreeks
10
CIA contacten heeft gehad. Toch vroeg ik hem op film hierover door, ‘Jammer
genoeg kan ik niet verder op je vragen antwoorden. Neem echter van mij aan, dat ik
in mijn hart achter Garrison sta.’ Jeanne deed daarop weer een van haar pathetische
uitspraken: ‘Mischka,’ zei ze tegen haar man, ‘we moeten pal achter Garrison staan.
Als er een god is, dan moeten we eigenlijk proberen Garrison te helpen.’11
Later heb ik met enig succes een ontmoeting tussen het echtpaar de Mohrenschildt
en Jim Garrison tot stand kunnen brengen, zij het dat beide partijen er met de haren
naartoe dienden te worden gesleept. Waarschijnlijk vanwege de enormiteit van de
opzienbarendste moord in de VS gedurende de twintigste eeuw en het onopgeloste
mysterie dat die misdaad bleef omhullen, ging iedereen door met zich abnormaal te
gedragen bij het op zoek gaan naar de ware schuldigen.
Ik begreep niets van dit soort aarzelingen en fundamentele onzekerheden, volledig
overtuigd van het feit dat ik met wat in 1963 in Dallas gebeurde nul komma nul te
maken had gehad. Ik ben dus, wat George de Mohrenschildt betreft, ongeacht de
bedreigingen vanuit de hoek van de invisible government, tot diens dood in 1977
strikt op koers blijven opereren.
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9 Beroepsverbod
De eerste tien jaar dat ik journalist was (1953-1963) - en Buitenlandse Zaken als
carrière had laten schieten omdat ik vrij wilde zijn van staatscontrole - kwam ik tegen
wil en dank alsnog in de vuurlinie te liggen van zowel de zichtbare als de onzichtbare
Haagse autoriteiten, in de volksmond beter bekend als ‘overheidsdienaren’, met de
nadruk uiteraard op het dienaarschap van hun nobele en vaderlandslievende functie.
Ook al wist ik sedert 1956 en de ontmoeting met Sukarno in Rome dat ik door
idioten achter de broek werd gezeten, waterdichte bewijzen waren er meestal niet.
In 1958 vroeg ik formeel een gesprek aan met premier Willem Drees in een poging
schoon schip te maken en de leugens te omzeilen, die hem door minister Luns werden
voorgeschoteld. Ik ontving een stupide briefje dat ‘vadertje’ mij niet kon ontvangen
‘vanwege de wijze waarop u in het buitenland tegen Nederland hebt geageerd’.1 Ik
mocht wel met mr. O.W.S. Josephus Jitta praten.
Drees was - net als ‘vadertje’ Kok een halve eeuw later - bij uitstek een
binnenland-socialist. Het was voor Luns bij die stand van zaken een fluitje van een
cent om hem en het kabinet in zijn anti-Sukarno-lobby mee te slepen. Iets dergelijks
speelden Bill Clinton en Tony Blair in 1999 klaar met Wim Kok toen zij hem
overhaalden mee te doen aan het Kosovo-avontuur dat nooit had mogen plaatsvinden.
Pas in de jaren zeventig, op hogere leeftijd, begon Drees in te zien dat hij vaker door
Luns bij de neus was genomen, dan hij tot dusver had durven denken. Luns had
steeds beweerd dat toen hij tijdens de Geneefse Conferentie (1955) met Indonesië
een poging ondernam het geschil over Nieuw-Guinea vreedzaam op te lossen, een
telegram van president Sukarno had weten te onderscheppen. In dat telegram zou
gestaan hebben dat Sukarno opdracht gaf aan de Indonesische delegatie de
onderhandelingen opzettelijk te doen mislukken. De Indonesische minister van
Buitenlandse Zaken in Genève was prins Anak Agung Gde Agung. Ik had deze
minister met Aad van den Heuvel voor Brandpunt in Wenen gefilmd, waarbij hij
ontkende ooit een dergelijke instructie van Bung Karno te hebben ontvangen.2
Bovendien, toen de Indonesische delegatie in Genève een ontwerpresolutie indiende,
hield minister Luns dit document in de hoogte en riep uit dat deze voorstellen
beschouwd moesten worden als geschreven op WC-papier.
Emile van Konijnenburg (KLM) en ik moedigden oud-minister Anak Agung in
1970 aan de historische feiten via gesprekken in Den Haag te gaan
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corrigeren. Op 4 november 1970 had hij een uitvoerig onderhoud met oudpremier
Drees. ‘Ik begrijp nu pas,’ zei Anuk Agung na afloop tegen mij, ‘hoeveel onheil
Luns over de Nederlands-Indonesische betrekkingen heeft gestort. Hij heeft zijn
kabinet volkomen misleid.’ Drees zou zelfs met zijn handen in de lucht tegen zijn
Indonesische gast hebben uitgeroepen: ‘Hoe is het mogelijk! Wij zijn bedrogen!’
Dat Luns iedereen besodemieterde wist ik al heel lang, vandaar dat ik premier Drees
twaalf jaar eerder benaderde om hem attent te maken op dit aspect van de in die
dagen nog populairdere figuur dan prins Bernhard. Maar Drees was uiteraard door
‘de onzichtbare regering’ zorgvuldig ingepakt en afgeschermd. Ik vrees dat dit met
Kok anno 2000 op exact dezelfde wijze het geval is.
De vaderlandse CIA, de Inlichtingendienst Buitenland, werd als padvinderachtige
arm van het Amerikaanse moederbedrijf per geheim koninklijk besluit op 16 februari
1946 opgericht met de zwierige handtekening van Wilhelmina. De nieuwe
spionnendienst kreeg Huize Maarheeze, Rijksstraatweg 675 in Wassenaar als
hoofdkwartier toegewezen. Een der belangrijkste diensten die oud-premier R.F.M.
Lubbers dit land heeft bewezen, is geweest om per 1 januari 1994 dit obscure
wespennest te sluiten. Helaas leverde dit hem een onvoorstelbaar aantal ‘onzichtbare
Haagse mannetjesputters’ op, die dientengevolge zijn bloed konden drinken, wat ten
dele de nogal stille trom verklaart waarmee Ruud van het Haagse politieke toneel is
verdwenen.
Machiavelli was er vijfhonderd jaar geleden al van overtuigd dat politiek bedrijven
niet mogelijk was zonder bedrog, misleiding en onoprechtheid toe te passen. Hij
bestemde deze fundamentele vormen van met elkaar omgaan in een democratie zelfs
als ‘onuitroeibaar’. Ik herhaal, dat ik in dit opzicht als een onbeschreven blad in de
journalistiek terechtkwam. Dat er een BVD bestond was me bekend. Van de IDB had
ik nooit gehoord. James Bond-achtige toestanden beschouwde ik als onzin vooral
wanneer het de keurige residentie betrof. Ik luisterde slechts met een half oor naar
de dringende waarschuwing van professor Van Hamel. Ik behoorde, zoals de meeste
Nederlanders, tot het vaste contingent Thomassen die niet geloofden in
wildwestverhalen. Stap voor stap werd ik gedurende een periode van vijftig jaar met
mijn neus op de werkelijkheid gedrukt. Er bleek in Den Haag hetzelfde soort schoften
te opereren als in Washington.
De keurige dr. J.H. van Roijen, hare majesteits ambassadeur in Washington, en
peetoom van een zoon van Beatrix, noemde mij, reeds op 12 februari 1957 in een
geheim telegram aan Luns een ‘renegaat journalist’. Zo werkte de bovenkamer van
deze meneer. Ik was een overloper omdat naar mijn mening Nieuw-Guinea in 1949
met de rest van Nederlands-Indië aan Sukarno had moeten worden overgedragen.
Een mening waarvan ik zeker wist dat deze zelfs door koningin Juliana en haar man
werd gedeeld. Een
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mening - en om die reden was ik dus geen diplomaat geworden - die in zijn hart nota
bene ook door ambassadeur Van Roijen werd gedeeld. Maar omdat hij op de loonlijst
van Buitenlandse Zaken stond, en blijkbaar het zelfrespect miste om af te treden om
de Nieuw-Guinea-politiek van Luns, zou Van Roijen braaf in Washington blijven
opdraven om leugenpraatjes van zijn minister te helpen verspreiden. Ik was dus in
diens ogen, althans wanneer hij met Luns communiceerde, de overloper.
In dit verband herinner ik me een toespraak van president Sukarno op 9 juni 1957
voor zeshonderd burgelijke en militaire autoriteiten te Serang, West-Java. Cornelis
de Houtman zou bij deze plaats in 1596 als eerste Nederlander in Indië de wal zijn
opgegaan. Tijdens zijn toespraak, die over de radio werd uitgezonden,3 ging de
president onverwacht in het Nederlands over. Hij wees me aan en zei: ‘Daar zit een
Nederlander. Zijn naam is Willem Oltmans. Ik wens hem hier dank te zeggen voor
zijn steun inzake onze claim op Nieuw-Guinea. Ik heb hem eens gevraagd waarom
hij ons steunt. Hij heeft mij toen gezegd,’ en de president herhaalde de uitspraak
tweemaal, ‘Ik doe dit voor mijn land en mijn koningin.’
Inderdaad had de president mij de vraag enkele weken eerder op het paleis gesteld.
Hoe kon ik bevroeden dat hij mijn antwoord wereldkundig zou maken, daarmee
onderstrepend dat het staatshoofd van Indonesië mij allerminst als een verrader van
mijn land beschouwde. Bung Karno vervolgde in Serang in 1957: ‘Ik vond dit een
zeer juist antwoord. Ik acht het daarom juist, omdat deze Willem Oltmans zijn
persoonlijkheid en zelfstandigheid niet heeft prijsgegeven. Hij kent precies de
belangen van zijn eigen land. Want wanneer de Nederlanders Irian-Barat eenmaal
zouden loslaten, zou dat slechts in het voordeel van Nederland zelf zijn.’ Hierop riep
hij tweemaal: ‘Terima kasih Willem Oltmans!’4 Uit zijn woorden viel voor mij op
te maken dat Emile van Konijnenburg en ik er perfect in waren geslaagd hem ervan
te overtuigen dat het groep-Rijkens-standpunt allereerst op het Nederlandse belang
in Indonesië was gebaseerd, en allerminst of in het geheel niet om bij Sukarno in het
gevlei te komen, zoals Luns en Van Roijen tegen beter weten in rondkletsten.
Terwijl ik me van geen kwaad bewust was, noch kon bedenken waar men in de
residentie toe in staat was, bleek de voorlichter van Buitenlandse Zaken, C. Bellaar
Spruyt, reeds op 4 september 1957 naar Van Roijen in het geheim te hebben geseind:
‘Het is, zoals u bekend zal zijn, dat Oltmans zich geheel in dienst heeft gesteld van
Indonesië en dat hij misbruik maakt, van wat hem van Nederlandse zijde officieel
wordt meegedeeld.’ Het zwartma-
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kerijapparaat van Buitenlandse zaken draaide in 1957 reeds op volle toeren. Ik kon
het slechts vermoeden maar nog niet aantonen, totdat in 1990, na een beroep op de
Wet Openbaarheid van Bestuur, de Nederlandse zaakgelastigde in Pretoria. Hans
Sondaal, mij een map met enkele honderden tot dusverre geheim gebleven
telegrammen van Buitenlandse Zaken kwam brengen met teksten waar de honden
geen brood van lustten. Voor het eerst las ik hoe de dienaren des konings de afgelopen
dertig jaar over me hadden gesproken: niet alleen als landverrader of renegaat, maar
als gevaarlijk, als oplichter, als onbetrouwbaar en vooral ook als homoseksueel, iets
waar ik overigens zelf in de jaren vijftig en zestig nog niet zo zeker van was. Maar
ambassadeur Van Roijen nam maar vast in een zijner codeberichten op dat hij een
zekere heer Lind had gesproken, die in 1951 in de Vossiusstraat in Amsterdam had
gewoond en wist te vermelden dat ik vanwege omgang met homo's uit een huis was
gezet.5
Dat ik dertig jaar later een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken
samengestelde bloemlezing van decennialange character assasination van de zijde
van de overheid in ontvangst kon nemen, was te danken aan Beatrix. Op haar had ik
een schriftelijk beroep gedaan in haar hoedanigheid van voorzitster van de Raad van
State om de betreffende afdeling in te schakelen om bewijsstukken boven water te
krijgen, die wellicht zouden kunnen dienen om eindelijk een streep gezet te krijgen
onder de Haagse roddel en het schenden van mijn rechten als burger en journalist.
Zij had ervoor gezorgd dat mijn verzoek op het juiste bureau terecht was gekomen.
Na 1990 schreef ik zowel premier Lubbers als de minister van Buitenlandse Zaken
Hans van den Broek, zelfs meer dan eens, omdat ik geen antwoord kreeg op mijn
vraag of er een onderzoek kon worden ingesteld naar de gevolgen van de oekaze uit
1962 van minister Luns. Daarin stond te lezen dat ik een leven lang door de
Nederlandse regering als persona non grata diende te worden beschouwd. Reeds in
1958 heb ik me tegen Buitenlandse Zaken verzet met behulp van mr. J.C.S.
Warendorf, die dagen lid van de raad van bestuur van Het Parool, om door het
ministerie gesanctioneerde beperkingen op mijn functioneren als journalist ongedaan
gemaakt te krijgen. Onder bedreiging van een kort geding zegde Luns in 1964
eindelijk toe een nieuwe instructie te zullen doen uitgaan naar alle overzeese
vestigingen van zijn ministerie, dat ik weer ‘als alle Nederlandse journalisten’
behandeld diende te worden. Wij gingen ervan uit dat wanneer de landsadvocaat,
toen mr. E. Droogleever Fortuijn, zulks meedeelde aan mijn advocaat, diens
mededeling op waarheid berustte. Pas in 1990 zou ik in Zuid-Afrika aan de hand van
de stukken die ik ontving uit Den Haag ontdekken dat minister Luns in 1964
doodgemoedereerd veertien dagen later opnieuw een (geheime) boodschap
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naar alle vestigingen in het buitenland had verzonden, met als portee dat hij mijn
persona non grata-schap gewoon handhaafde. Dit soort infame streken van hare
majesteits minister van Buitenlandse Zaken karakteriseert feitelijk Luns' gehele
loopbaan.
Wanneer Max Snijders, hoogleraar journalistiek in Groningen, de stelling poneert
‘Er zijn maar weinig landen waar de vrijheid van meningsuiting zo verankerd in de
samenleving is als hier’ kan ik me voorstellen dat hij jarenlang ongestoord
hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad is geweest. Oud-collega Snijders moet
Vogelvrij maar eens lezen, dan kan hij kennisnemen van door mij gereproduceerde,
voorheen geheime documenten uit de jaren vijftig en zestig. Dan kan hij ook
constateren waar die vrijheid van meningsuiting op neerkomt voor hen die niet bereid
zijn om braaf en klakkeloos de vanuit het torentje voorgeschotelde horlepijp mee te
dansen.
Het recht op vrijheid van meningsuiting werd vastgelegd in de grondwet en geldt
voor iedereen, ook voor journalisten. In 1954 werd door de International Federation
of Journalists in Bordeaux een erecode aangenomen, welke begint met de zin: ‘Eerbied
voor de waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht
van de journalist.’6 Op basis van die stelling alleen al was het mijn journalistieke
plicht in Rome een gesprek met president Sukarno te hebben, aangezien hoor en
wederhoor misschien niet een rechtstreeks journalistiek voorschrift is, maar wel
‘aanbevelenswaardig’ wordt geacht. ‘Niet alleen omdat dit de positie van de betrokken
journalist versterkt en de waarde van zijn oordeel vergroot, maar ook omdat het een
aanwijzing geeft dat hij zonder vooringenomenheid en met gevoel voor
rechtvaardigheid te werk is gegaan.’ Jeanne Doomen citeerde verder uit een uitspraak
van de Raad voor de Journalistiek, dat hoor en wederhoor zijn grondslag vindt in ‘de
journalistieke plicht de meest juiste feiten te publiceren. Wederhoor is slechts een
van de mogelijkheden om aan deze plicht te voldoen.’
Mijn besluit in 1956 een uitnodiging te accepteren om met president Sukarno mee
te reizen door Italië ontleende ik niet aan de erecode uit 1954 van de IFP in Bordeaux,
noch aan lessen op Nijenrode, Yale College of aan mijn redacteurschap bij Anton
Constandse. Dat je als intelligent mens op die manier handelde werd me van huis uit
met de paplepel ingegeven. Daar en daar alleen leerde ik wat kon en wat mocht, wat
niet kon en wat niet mocht. Vanuit ‘De Horst’ wist ik, dat wanneer ik aan een
reportage zou beginnen met a priori ‘kennis’ of sympathie/antipathie voor de ander,
het onmogelijk zou zijn deugdelijk werk in te leveren. Een eerlijke, niet-emotionele
benadering van het onderwerp van bestudering diende een voorwaarde sine qua non
te zijn voor het verwerven van meer kennis en wellicht het opdoen
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van enige wijsheid. Een halve eeuw Amerika, zeventien jaar Moskou, voornamelijk
tijdens het Brezhnev-tijdperk, tien jaar Indonesië, tien jaar Zuid-Afrika en vijf jaar
Suriname hebben niet alleen een mondiale oogst van enkele uitstekende vrienden en
buitengewoon veel waardevolle contacten opgeleverd, maar hebben vooral mijn
information base, via verruimde inzichten bij het beleven en beschouwen van die
wereld, verdiept en vergroot.
In 1960, het jaar dat ik lid werd van de Federatie van Nederlandse Journalisten
(de tegenwoordige NVJ) werd de Raad voor de Journalistiek opgericht met als eerste
voorzitter professor dr. J.A. van Hamel. Hij was de hoogleraar staatsrecht die mij in
1961 waarschuwde voor het bestaan en functioneren in Den Haag van een
‘government within a government’ naar het briljante voorbeeld van de grote broer
in Washington, eind jaren negentig door Wim Kok bij toeval ontdekt. Betwijfeld
moet worden of de man in het torentje anno 2000 daadwerkelijk in de smiezen heeft
hoe er, ondanks het naar huis sturen van Doctors van Leeuwen, gewoon doorgefröbeld
wordt in de koninklijke residentie, zowel onder de rook van paleis Noordeinde als
rond het Binnenhof zelf.
De onzichtbare Haagse manipulatoren bestaan immers bij de gratie van het
ongeloof, zowel bij het brede publiek als bij een belangrijk deel van de politiek en
de ambtenarij zelf, dat het hier niet mogelijk zou zijn dat een club stiekeme en
ongecontroleerde schavuiten op belangrijke posten betrekkelijk onbekommerd hun
boevenstreken botvieren. Ik kan er aan de hand van enkele honderden stukken die
dertig en veertig jaar later boven tafel kwamen, van meepraten.
Het lijkt me gerechtvaardigd en gepast om in 2000 over Haagse onbehoorlijkheid
te spreken, wanneer uit een geheim codebericht d.d. 3 oktober 1958 blijkt hoe het
Berufsverbot van de overheid jegens mij, als vrije en onafhankelijke journalist, toen
reeds in zijn werk ging. Op 29 september 1958 sprak oud-premier dr. Ali
Sastroamidjojo in de VN over de kwestie Nieuw-Guinea. Na afloop merkte ik tegen
hem op: ‘Ik moet u tot mijn schande bekennen dat ik het met u eens ben.’7 De
volgende dag berichtte Thomas Hamilton er met enkele regels over in de New York
Times, in tegenstelling tot diens uitvoerige verslag van een Nieuw-Guinea-rede van
minister Luns enkele dagen tevoren. Ik ben op Hamilton afgestapt en hield hem voor
dat Sastroamidjojo een der grootste landen in de wereld vertegenwoordigde, in
tegenstelling tot mijn eigen lieve vaderland, en dat de stem van Indonesië minstens
evenveel plaats in zijn krant verdiende dan Den Haag. Ik schreef er een brief naar
C.L. Sulzberger van de hoofdredactie van de Times overheen, nadrukkelijk niet
bestemd voor publicatie maar als journalisten onder
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elkaar. Ik ondertekende mijn boodschap met mijn naam en ‘Correspondent van Vrij
Nederland bij de VN’. Dat muisje zou een staartje krijgen.
Reeds op 3 oktober zond ambassadeur Carl Schurmann een codebericht aan Luns,
waarin hij de minister verwittigde dat ik had geïntervenieerd bij de New York Times
‘teneinde een Indonesisch betoog tegen Nederland opgenomen te krijgen met resultaat
het gekleurde en voor ons ongunstig bericht dat ik insluit. Het wordt thans werkelijk
te kras en Vrij Nederland ware hernieuwd (sic) dringend te verzoeken accreditatie
in te trekken om aan Oltmans etiket van bonafide journalist te ontnemen stop
Schurmann.’8
Reeds op 8 oktober 1958 arriveerde in New York een brief van mijn hoofdredacteur.
Ik had me weer niet aan de belofte gehouden om als vertegenwoordiger van Vrij
Nederland geen ‘propaganda voor Indonesië’ in de VN te maken. Hij besloot: ‘Ik ben
dus gedwongen verder van uw diensten als medewerker af te zien en de nodige
maatregelen te treffen om verdere misverstanden te voorkomen. Hoogachtend, P.M.
Smedts’, aldus de man die ik al jaren tutoyeerde. Luns en Schurmann waren snel bij
mijn opdrachtgever te werk gegaan. In 1958 waren niet alleen diplomaten in dienst
van Luns van mening dat journalisten er verstandig aan deden het met de regering
eens te zijn. Een afwijkende mening hebben, en deze ook nog durven verkondigen,
stond die dagen gelijk aan landverraad. In ieder geval diende de zichtbare regering
erop toe te zien dat een dergelijke journalist op straat kwam te staan, terwijl de
onzichtbare regering werd ingeschakeld om hem op straat te houden. In mijn geval
zou de strafexpeditie van mijn eigen regering en inlichtingendiensten van 1956 tot
2000 voortduren.
Ambassadeur Schurmann liet vervolgens de correspondent van Trouw in New
York, Floris Canté, inschakelen om te helpen voorkomen dat ik voor de Christian
Science Monitor in Boston zou schrijven. Op 5 maart 1959 richtte Canté een ‘My
dear Mr. Canham’-schrijven aan de hoofdredacteur, waarin ik als pro-Indonesisch
en verrader werd neergezet. Op 9 maart 1959 antwoordde Canham zeer dankbaar te
zijn dat hij tijdig voor een schurk als Oltmans was gewaarschuwd. Misschien is het
opmerkelijkste dat ook nu nog zich niemand hiervoor schijnt te generen. Want nadat
deze stukken me in 1990 in Johannesburg in handen kwamen, heb ik de latere
hoofdredacteur Jan Greven van Trouw gevraagd of er meer dan veertig jaar later
misschien een verontschuldiging jegens mij af kon. Er kon bij deze meneer zelfs
geen antwoord, laat staan een verontschuldiging af. Zo zijn onze manieren, zelfs bij
hen die om andere redenen enig aanzien verwerven. Jan Greven is trouwens niet de
enige collega in dit land die zich rot zou moeten schamen wanneer hij me tegen zou
komen.
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10 Secret Team
Op 9 augustus 1962 haalde mijn vader in Huis ter Heide De Telegraaf uit de bus.
Op de voorpagina stond een vette kop: ‘NEDERLANDER GEMENGD IN DE ZAAK CUBA’.
CIA-agent Werner Verrips had een praatje gemaakt met Robert Kiek, toenmalig
correspondent van dit blad in New York.1 Hoe De Telegraaf aan de begeleidende
foto kwam die ik eens uit Jakarta aan Henk Hofland had gezonden, was me niet
duidelijk.
Mijn ouders stoorden zich zeer aan de voortdurende Telegraaf-campagne tegen
mij, vooral omdat zij exact wisten hoe de vork in de steel zat. In een begeleidend
hoofdartikel, getiteld ‘Misselijk geval’, stond te lezen: ‘Misschien wordt hij nu
wegens zijn Cubaanse activiteiten uit Amerika uitgewezen. In Nederland zal hij wel
weer toegelaten moeten worden. Wij zijn een ruimdenkend volk.’2
Ook in de VS was kritiek geuit op mijn bezoeken aan Cuba. Ik werd van de zijde
van Cubaanse bannelingen ervan beschuldigd tijdens lezingentournees propaganda
voor Fidel Castro te maken. Ik zond senator Kenneth Keating, voorzitter van het
Senate International Security Committee, een telegram dat ik gehoord wenste te
worden om deze bezopen aantijging te kunnen weerleggen. Op 30 november 1962
ben ik in Washington voor de commissie verschenen en mijn getuigenis werd in het
Congressional Record opgenomen.
Nadat ik de betrekkingen met buurman Verrips in Huis ter Heide had omgebogen
van een gewapende vrede naar een amicale verstandhouding, ontstonden meer
vertrouwelijke momenten, zoals toen hij me toevertrouwde, dat ook hij zich zeer had
uitgesloofd om me uit de VS gesmeten te krijgen. Reeds op 12 februari 1957 zond
ambassadeur Van Roijen zijn minister een geruststellend telegram met de boodschap
dat hij ervoor had gezorgd dat indien ik naar de VS zou komen, de CIA reeds had
toegezegd zijn verzoek om mij ‘goed in de gaten te zullen houden’ uit te voeren.3 De
geheime diensten hadden Verrips kennelijk ingehuurd als babysitter van mij, zoals
George de Mohrenschildt dat voor Lee Harvey Oswald was geweest. En dit allemaal
omdat ik regel één van de code voor de journalistiek had toegepast, om namelijk
hoor en wederhoor ook op Sukarno van toepassing te doen zijn. Hierdoor was ik
juister geïnformeerd dan anderen en dus gevaarlijker voor Den Haag, omdat ik meer
dan anderen in een positie was het op bedrog gebaseerde beleid van Luns jegens
Indonesië door te prikken.
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Omdat de stunt met Cuba mislukte, probeerde Verrips in 1962 een andere invalshoek.
Hij legde een verklaring af voor de geheime diensten, dat ik eveneens in 1962 drie
maanden in een Amerikaanse gevangenis zou hebben gezeten voor een zedendelict.
Een nieuwe leugen dus. Maar nadat dit geheime BVD-stuk me in 1997 bij een
WOB-procedure onder ogen kwam, begreep ik nog beter waar mijn buurman 35 jaar
eerder in Huis ter Heide onder meer mee bezig was geweest.
Overigens moet hierbij meteen worden vermeld dat D. den Hertog, advocaat van
minister Hans van Mierlo, deze uit de duim gezogen verklaring van Verrips in de
recente procedure tegen Buitenlandse Zaken, onmiddellijk aangreep om de
onderzoeksrechter B.C. Punt nog verder ten nadele van mij te beïnvloeden. Op 7 juli
1997 bracht Den Hertog het Verrips-stuk uit 1962 in de Haagse rechtszaal ter sprake.
Op 8 juli 1997 beschuldigde ik hem ervan te hebben gelogen, omdat er maar één
telefoontje voor nodig was geweest om te verifiëren dat ik nooit in de VS in de
gevangenis had gezeten. Ik benadrukte die dag dan ook in Het Parool dat een advocaat
die dergelijke stunten uithaalde, zelf in de bak hoorde. Hierop verklaarde Den Hertog
eenvoudig tegenover de pers dat zijn interventie in de rechtszaal, waar ik met twee
van mijn advocaten bij had gezeten, in het geheel niet zou hebben plaatsgehad.4
Omdat ik langzamerhand professor Van Hamels waarschuwing serieus begon te
nemen en meer wilde weten over hoe zogenaamd open en democratisch gecontroleerde
regeringen niet alleen smerige trucs als die van het kantoor van de Haagse
landsadvocaat lieten passeren, maar ook hoe clandestiene operaties en bijbehorende
oorlogsmisdaden kunnen plaatsvinden onder de neus van een
volksvertegenwoordiging, bezocht ik jaren geleden kolonel L. Fletcher Prouty,5
indertijd liaisonofficier tussen het Witte Huis, de CIA en het Pentagon.
Fletch werkte aan ‘clandestine, covert, undercover and secret operations, highly
classified’ voor zowel John Foster als Allen Dulles, verschillende ministers van
Defensie en voorzitters van chefs van staven. In 1973 publiceerde hij The Secret
Team.6 Zijn boek liep synchroon aan The Invisible Government met dit verschil: hij
beschreef de onzichtbare potentaten van binnenuit, terwijl David Wise en Thomas
Ross dit als journalisten van de zijkant hadden moeten doen.
Prouty: ‘De opzienbarendste ontwikkeling in het management van betrekkingen
van de VS met andere landen sinds de Tweede Wereldoorlog is het overnemen en
naar zich toe trekken van meer en meer controle over militaire en diplomatieke
operaties, zowel thuis als overzee, door personen
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wiens activiteiten geheim zijn, die over geheime budgetten beschikken en van wie
de ware identiteit maar al te vaak eveneens geheim blijft.’ Dit is een der alinea's
waarmee hij zijn opmerkelijke boek opende.
‘The Secret Team (ST) consist of security cleared individuals in and out of the
government who receive secret intelligence data gathered by the CIA and the National
Security Agency (NSA) and who react to those data, when it seems appropiate to
them, with paramilitary plans and activities, with training and advising, and perhaps
will lead into battle or actual combat.’ De kolonel vervolgde dat het ST ‘is able when
it chooses to topple governments, to create governments, and to influence governments
almost anywhere in the free world.’ Inderdaad was het niet te bewijzen dat Rafael
Trujillo, Ngo Dinh Diem, Dag Hammarskjöld, John F. Kennedy, Robert F. Kennedy,
Martin Luther King - en deze lijst zou sinds Prouty dit boek in 1972 schreef
aanzienlijk kunnen worden uitgebreid - door het ST werden vermoord. Desalniettemin
staat dit moordcommando in het teken van ‘the cult of the gun’. De basispsychologie
van deze heren is ‘them’ versus ‘us’. ‘They do not like criticism, investigation, or
history... some may wear a uniform and possess the rank of general or really belong
with the CIA and others may be as inconspicious as the executieve assistant to some
Cabinet officer's chief deputy. Out beyond this ring is an extensive and intricate
network of government officials with responsibility for, or expertises in, some specific
field that touches on national security matters or foreign affairs’, aldus kolonel Prouty.
Mijn Amerikaanse vriend benadrukte steeds dat ik het Secret Team vooral niet als
een clandestiene supergroep van plannenmakers moest beschouwen en nog minder
als een soort supergeheime generale staf. Hij schreef over het ST: ‘Even more
damaging to the coherent conduct of foreign and military affairs, the ST is a
bewildering collection of semi permanent or temporarily assembled action committees
and networks that respond pretty much ad hoc to specific troubles and to
flash-intelligence data inputs from various parts of the world.’ Fletch schreef de
CIA-Varkensbaai-invasie op Cuba dan ook voor een belangrijk deel toe aan het Secret
Team in Washington. Zelf was hij via het Witte Huis en het Pentagon betrokken bij
het op het allerlaatste moment afblazen van de gereedstaande bommenwerpers in
Guatemala, die de huurlingen op de stranden van Cuba verlichting hadden moeten
brengen.
Volgens kolonel Prouty waren zowel president Harry Truman als generaal Dwight
Eisenhower zich grondig bewust van het bestaan van het Secret Team in Washington
‘that will come up with operational schemes all the time and will seek approval for
as many as it believes it can get away with’. Maar president Truman en Eisenhower
verzetten zich met man en macht
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tegen ongecontroleerde wildgroei in geheime operaties van de CIA. Om die reden
had Eisenhower dan ook CIA-operaties in Tibet, Laos en Indonesië (de
Bukkitingi-CIA-coup van 1958) stopgezet. Toen J.F.K. in 1961 op het Witte Huis
kwam liep hij dus vrijwel meteen tegen de lamp met de door hem goedgekeurde
geheime operatie tegen Cuba. Het ST had, volgens Prouty, slimgebruik gemaakt van
de onbekendheid van de Kennedy's met de modus operandi van de geheime diensten.
Na het debacle bij Playa Giron ging J.F.K. zelfs zover om Allen Dulles te ontslaan,
die jarenlang de geheime operaties van de VS had geleid. Het maakte overigens weinig
verschil, want diens opvolger John McCone was een spymaster van hetzelfde laken
een pak als zijn voorganger Dulles. Toch scheen J.F.K. na de les die hij in 1961 van
Fidel Castro leerde, duidelijker in te zien, dat hij met ‘een regering binnen de regering’
te maken had in Washington, een regering die zich in het verleden op een aantal
plaatsen in de wereld misdadig gedragen had. Toen president Sukarno in 1961 op
het punt stond zijn werkkamer te betreden merkte hij bijvoorbeeld tegen zijn
medewerkers van het Witte Huis op: ‘No wonder he does not like us very much. He
has to sit down with people who tried to overthrow him.’7
Kolonel Prouty schreef ook dat president Kennedy zich ernstige zorgen maakte
dat de inzet van de Amerikaanse militairen in Vietnam in een volledige landoorlog
zou kunnen ontaarden. Hij besefte terdege dat zowel de CIA als het ST popelde om
de Vietcong op de bek te gaan slaan. Dat J.F.K. er anders over dacht heeft een van
zijn naaste medewerkers, Theodore Sorensen, in 1970 ook tegenover mij bevestigd.8
Volgens Fletch was de president akkoord gegaan met de eliminatie van de broers
Diem omdat hij hen zag als een hinderpaal bij zijn voorgenomen plan om de
Amerikaanse militaire aanwezigheid in Zuidoost-Azië stap voor stap af te bouwen.
Maar Ngo Dinh Diem en Ngo Dinh Nhu waren door het Secret Team uitgerekend
in Saigon neergezet. Dus de executie van beide heren bezorgde de heethoofden van
het ST meer dan slapeloze nachten. Zij zonnen op bloedwraak.
Niet alleen kwam J.F.K. zelf drie weken later om het leven, zijn opvolger Lyndon
B. Johnson uit Texas liep braaf an de hand van het ST en de andere permanent
criminele elementen in het Amerikaanse machtsapparaat. Zij waren erop gericht om
de oorlog in Vietnam maximaal op te voeren, van de 25.000 man onder J.F.K. in
1963 tot 600.000 man onder L.B.J.. Kolonel Prouty schreef: ‘Within thirty days after
Kennedy's death all of this changed drastically.’ Diem stond J.F.K. in de weg zoals
J.F.K. het Secret Team in de weg stond.
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Reeds op 21 december 1963 maakt minister van Defensie Robert McNamara bekend,
dat sinds de coup bij de dood van de Diems de Vietcong de ene overwinning na de
andere hadden geboekt. Terwijl Eisenhower, door schade en schande wijs geworden,
had gewaarschuwd vooral nooit grondtroepen in te zetten op het vasteland van Azië,
maakte McNamara die dag bekend dat U2-toestellen met spoed opnamen zouden
gaan maken van wat er langs de grenzen van Vietnam met Laos en Cambodja aan
de gang was, want voor infiltraties van de Vietcong vanuit die landen werd gevreesd.
Eveneens op 21 december publiceerde oud-president Harry Truman een ernstige
waarschuwing in de Washington Post: ‘For some time I have been disturbed by the
way the CIA has been diverted from its original assignment. It has become an
operational and at times a policy making arm of the government... I never had any
thought when I set up the CIA that it would be injected into peacetime
cloak-and-dagger operations. Some of the complications and embarrassment that I
think we have experienced are part attributable to the fact that this quiet intelligence
arm of the President has been so removed from its intended role that it is being
interpreted as a symbol of sinister and mysterious foreign intrigue and a subject for
cold war enemy propaganda.’
Dat Truman zijn noodkreet lanceerde binnen vier weken na de moord op J.F.K.
in Dallas, werd door sommigen in Washington geïnterpreteerd als niet toevallig.
Maar ook Amerika is een land der blinden, want ook daar redeneert de overgrote
meerderheid van het publiek: het kan niet waar zijn dat we met z'n allen een punt
hebben bereikt waarop iemand in dit land het in zijn hoofd zou halen de president te
vermoorden. Dus Oswald was voor het grote publiek de moordenaar. Intussen is
onomstotelijk bewezen dat Lee nooit van twee kanten op de auto van de president
kan hebben gevuurd, dus dat ‘Dallas’ wel degelijk een complot was. Toen Oliver
Stone dit met zijn film J.F.K. voor een ‘blind publiek’ probeerde duidelijk te maken,
werd hij prompt door de beste stuurlui aan wal uitgefloten.9
Kolonel Prouty beschreef wat voor doortrapte streken er bijvoorbeeld ook jegens
Jakarta werden uitgehaald. ‘Admiral Luther H. Frost, former director of Naval
Intelligence, paid a very open and informal visit to Indonesia in 1958, at the same
time that his boss, Chief of Naval Operations Arleigh A. Burke found himself in a
most ambiguous position. US Navy submarines were operating clandestinely close
to the southern coast of Sumatara, the largest Island of Indonesia, putting
over-the-beach-parties ashore and providing certain supplies and communications
for the CIA-led operation against the government of President Sukarno. At the same
time, Admiral Burke balanced his unenthusiastic support of the CIA by putting his
close
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confident and intelligence chief Admiral Frost on an informal and social temporary
assignment to Jakarta.’10
Terwijl de ene admiraal zoete broodjes bakte bij Bung Karno en door het
Indonesische staatshoofd gastvrij en serieus te woord werd gestaan op het Istana
Merdeka, organiseerde een andere marinecommandant in Washington geheime
operaties tegen Sukarno door met verraderlijke elementen binnen de Indonesische
strijdkrachten samen te werken, hen met fraaie beloften om te kopen en met vereende
krachten op het verkeerde pad te brengen. Admiraal Burke werkte hier als topman
van de zichtbare regering samen met de CIA, de onzichtbare regering. Prouty schreef
in dit verband: ‘Thus we find strong leaders such as admiral Burke using his own
Navy Intelligence arm his own way, while at the same time the Navy was rendering
support to the CIA in an operation that was very much on the other side of the coin.
It was not in the interest of the Navy to become covertly engaged in Indonesia.’11
Kolonel Prouty gebruikte het voorbeeld van de CIA-coup op Sumatra om aan te
geven hoe de Amerikaanse inlichtingendiensten, zowel de zichtbare als de
onwaarneembare, nauw samenwerken wanneer het gezamenlijke doel ermee gediend
is, in dit geval om Sukarno afgezet te krijgen. Ik ontmoette hem in 1959 in Ankara
en Kopenhagen, in 1960 in Wenen en New York: in 1961 in Los Angeles, Washington
en New York. We spraken dikwijls onder vier ogen. Hij wist overigens maar al te
goed, dat onze gesprekken vertrouwelijk waren en er geen letter van naar buiten zou
komen. Duidelijk was echter dat Bung Karno steeds beter inzag waar Washington
toe in staat was.
Bij de verschijning van The Invisible Government van David Wise en Thomas
Ross maakte ik de president, als steeds via ons geheime kanaal van generaal Suhardjo
Hardjowardojo, als de bliksem attent op deze belangrijke publikatie. Het was dan
ook amusant om in 1976 in David Wise zijn boek The American Police State te lezen
dat de CIA of de National Security Council via afluisteren van de Indonesische
ambassade in Washington erachter was gekomen dat Jakarta twintig exemplaren
naar Indonesië had laten komen. ‘Early in December,’ schreef Wise, ‘the CIA reported
that President Sukarno had ordered that copies be circulated among the cabinet
members.’12 Een paar weken nadien had president Sukarno de Amerikaanse
ambassadeur Howard Jones bij zich geroepen ‘and lectured him at length about the
CIA and quoted from our book to prove his points’.
Wanneer men vervolgens op 29 februari 2000 de Jakarta Post openslaat en een
foto aantreft van president Abdurrahman Wahid, geflankeerd door minister van
Buitenlandse Zaken, Alwi Shihab, die Henry Kissinger warm de

10
11
12

The Secret Team, idem p. 140.
The Secret Team, idem p. 141.
The American Police State, idem p. 199-200.

Willem Oltmans, In het land der blinden

77
hand schudt, bekruipt mij, na vijftig jaar met het bijltje van het bestuderen van
internationale oplichterspraktijken te hebben gehakt, een gevoel van diep onbehagen.
Zijn Wahid en Shihab bezig opnieuw het wiel uit te vinden? Kissinger was feitelijk
als tycoon in Jakarta, als lid van de raad van bestuur van het Amerikaanse bedrijf
Freeport McMoran. Hij was ingehuurd om de president eraan te herinneren dat de
Indonesische regering haar contracten in de goud- en koperwinningsindustrie op het
voormalige Nederlandse Nieuw-Guinea diende te honoreren. De Jakarta Post
vermeldde uiteraard niet het andere gedeelte van Kissingers instructies, namelijk
Wahid duidelijk maken wat er zou kunnen gebeuren wanneer Jakarta de Amerikaanse
wensen zou negeren. In Indonesië maakt men zich zorgen. PT Freeport Indonesia,
de dochter van het Amerikaanse moederbedrijf, heeft namelijk reeds 13.300 hectare
jungle en natuurgebied verwoest. De Regional Environmental Impact Management
Agency (Bapedalda) van Irian Jaya wil paal en perk stellen aan verdere vernielingen
door goud- en koper-contractors.
De vierde president van Indonesië besloot de zakelijke visite van Henry met een
van zijn gebruikelijke on the spur of the moment invallen. Wilde Kissinger persoonlijk
adviseur algemene zaken van Abdurrachman Wahid worden? Ja dat wilde Henry
wel, wiens hoogtepunt uit zijn carrière het persoonlijk adviseurschap van Richard
Nixon was geweest, de man die het tot dusverre grootste schandaal uit de geschiedenis
rond het Witte Huis creëerde, en wegens leugen en bedrog met zijn staart tussen de
benen de plaat poetste - om nooit meer serieus te worden genomen. Kissinger
accepteerde het aanbod van Wahid ‘uit vriendschap voor het Indonesische volk’.
Henry is uiteraard niet van de eerste leugen gebarsten, dus een voorliefde voor
Indonesiërs kon er ook wel bij. Hij rekent trouwens voor een praatje van een uur
150.000 dollar, en hoe diep de president voor diens speciale adviseur in de
Indonesische staatskas zal moeten grijpen vermeldde de Post er niet bij.
Verderop in deze reportage zal ik aantonen dat Henry Kissinger - mits met
eenzelfde lat gemeten als Osama bin Laden, Saddam Hoessein en Slobodan Milosevic
- als eersteklas oorlogsmisdadiger in Den Haag zou behoren terecht te staan - alleen
al voor wat hij in Zuidoost-Azië op zijn kerfstok heeft, om van Chili en andere
plaatsen nog maar niet te spreken. Wie weet laat president Wahid straks ook twintig
exemplaren van mijn boek naar Jakarta komen om als lectuur aan te bevelen aan
Alwi Shihab en andere leden van zijn kabinet. Wellicht wordt Henry dan weer de
laan uit gestuurd.
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11 Dewan Djendral1
In 1964, tijdens de aanloop naar de volgende CIA-coup tegen president Sukarno, was
ik mede door onze persoonlijke vriendschap getuige van een combinatie van
zogenaamde toevalligheden met het ultieme Amerikaanse doel Bung Karno te wippen
en permanent uit te schakelen.
J.F.K. had, zoals ik aantoonde, een acceptabele verstandhouding met de president
en erkende hem als een der prominentste leiders van de groep van niet-gebonden
landen. Ook erkende hij dat vanuit Washington de nodige veile streken jegens hem
waren uitgehaald. Zowel Kennedy als zijn broer Robert was volledig bereid met hem
samen te werken.
Opvolger Lyndon B. Johnson (president van 1963-1969) was afkomstig uit de
omgeving van de ‘kampong’ Stonewall in Texas, volgde een opleiding tot onderwijzer
en was analfabeet op het gebied van internationale betrekkingen. Voor
inlichtingendiensten en hun netwerken was L.B.J. een makkie. Op 18 juni 1954
voerde de CIA met succes een coup uit in Guatemala, waarbij president Jacobo Arbens
Guzman - in de ogen van het ST een communist - werd vervangen door een in de VS
opgeleide kolonel Carlos Castillo-Armas. Deze meneer was het land met 150 man
vanuit Honduras binnengemarcheerd. De Amerikaanse ambassadeur John Peurifoy
had vanuit Guatamala Stad de ‘bananenopstand’ leidinggegeven. President Eisenhower
was volledig akkoord gegaan. In 1957 werd Castillo-Armas overhoopgeschoten in
een nooit opgeloste aanslag, om te worden opgevolgd door Miguel Ydigoras Fuentes,
die het onder meer prima vond dat CIA-bommenwerpers vanaf zijn grondgebied Cuba
zouden bombarderen.
Het was dan ook opmerkelijk dat president Bill Clinton zich veertig jaar later
geroepen voelde namens de VS excuses te maken tegenover Guatemala voor wat de
ongecontroleerde oorlogsmisdadigers vanuit Washington in dat land over een periode
van vele jaren aan mensenrechtenschendingen teweeg hadden gebracht, vooral onder
de miljoenen indianen. Maar journalisten van nu, die meestal hun geschiedenis niet
kennen - en pagina's vol kladden met Big Brother-onzin - moffelen een dergelijk
opzienbarende presidentiële confessie in het gunstigste geval naar een achterpagina.
J.F.K. probeerde met man en macht de CIA en het nog oncontroleerbaarder Secret
Team onder curatele te plaatsen. ‘It remained necessary,’ schreef kolonel Prouty,
‘for the Kennedy's to find the master key to all this activity.’2 Er werd een onderzoek
gestart naar wat fout was gegaan bij de Varkensbaai-operatie. ‘As witness after
witness filed through,’ vervolgde Fletch, ‘Bobby Kennedy sat there saying absolutely
nothing, just soaking up the
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hearings and searching for cracks in the story. At the same time Allen Dulles and
general Maxwell Taylor paraded a handpicked group of disciples into the room for
interviews and questioning.’ De inlichtingendiensten beschouwden de verhoren als
een kans om Robert Kennedy te hersenspoelen en ervan te overtuigen dat geheime
en militaire operaties een conditio sine qua non waren om de Koude Oorlog te kunnen
winnen.
De journalisten Wise en Ross formuleerden de fall-out van de Varkensbaai in
Kennedy's brein aldus: ‘The President set out to gain control of the intelligence
establishment and to make it genuinely submissive to his ideas and purposes.’ Reeds
op 20 april 1961 zei hij op een conferentie van de American Society of Newspapers
Editors: ‘We intend to intensify our efforts for a struggle in many ways more difficult
than war.’3 Dit soort uitspraken was echter gemakkelijker om uit te spreken dan uit
te voeren.
Uit de talrijke verslagen, interviews en lijvige boeken van de ‘tegenpartij’, de CIA,
de FBI, het Secret Team, of de vele afvalligen onder de voormalige Amerikaanse
spionnen, bleek dat het Cuba-debacle als een absoluut keerpunt in de geschiedenis
van de geheime diensten werd beschouwd, omdat tot dusverre grotendeels geheim
gebleven covert operations plotseling voorpaginanieuws waren geworden.
Oud-CIA-directeur William Colby herinnerde zich dat de New York Times in het bezit
was gekomen van plannen om op Cuba te landen, en dat J.F.K. juist toen een ernstig
beroep op de hoofdredactie had gedaan om de operatie strikt geheim te houden. De
president geloofde er immers zelf nog heilig in. Maar na de mislukking wist de hele
wereld wat er werkelijk was gebeurd en volgens Colby werden de letters CIA voor
het eerst in het bewustzijn van het brede publiek gekerfd. Wat de heer Colby bedoeld
zal hebben was, dat het begrip ‘geheime operaties jegens andere landen en volkeren’
in de neuronen van de hersenen van mensen werd gecodeerd.
In 1961 ontstond een golf van anti-CIA-sentimenten, nog verder publiekelijk door
J.F.K. aangewakkerd, want ‘in his anger’, schreef de voormalige CIA-directeur, ‘he
said he was tempted to scatter the CIA to the winds.’4 Mijn interpretatie van de moord
op J.F.K. in Dallas was en is dat de Kennedy's na de flater op Cuba niet alleen in het
openbaar de kat de bel aanbonden, maar zij waren tevens vastbesloten de
oorlogsmisdadigers en mensenrechtenschenders in eigen gelederen, buiten gevecht
te stellen. Met andere woorden, er was een oorlog ontbrand tussen de zichtbare en
onzichtbare machtscentra in Washington.
Lyndon Johnson kwam voor het Secret Team en aanverwante schurken als
geroepen. Hij wist van toeten noch blazen en was - vergelijkbaar met
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toen hier in 1994 Wim Kok premier werd - de uitgesproken binnenlandpoliticus, die
zich zou bezig houden met The great Society terwijl zijn vrouw Ladybird zich
concentreerde op the beautification of America, wat betekende: het verfraaien van
parken en het aanleggen van bloemperken in woonwijken. Met andere woorden: de
schietgrage gangsters van de geheime teams en spionnenbendes hadden hun vrije
hand herwonnen om hun internationale maffiapraktijken naar hartelust te kunnen
botvieren. Hoe L.B.J. een gewillig werktuig werd van de Koude-Oorlogkruisvaarders
en hoe hij de oorlog in Zuidoost-Azië, die J.F.K. wilde afbouwen, naar ongekende
hoogten opvoerde, komt aanstonds aan de orde. Ook hoe Johnson in 1968 plotseling
aankondigde niet meer herkiesbaar voor het Witte Huis te zijn met de mededeling
de moed te hebben opgegeven dat hij ‘the damned Murder Incorporated’ - waarmee
hij de CIA, de ST en de rest bedoelde - ooit onder controle zou kunnen krijgen.5
Onmiddellijk werd in 1964 duidelijk dat de regering Johnson in zijn onwetendheid
de geheime diensten opnieuw de vrije teugel liet om in te grijpen bij wat in
Washington werd gezien als een gestage toename van communistische invloed in
het rijk van Bung Karno. Omdat de oorlogshitsers L.B.J. om hun vinger wonden, en
nieuwe Amerikaanse versterkingen in Saigon arriveerden, zou een met de Vietcong
sympathiserend Indonesië een bedreiging vormen voor de GI's in de jungle langs de
Mekong-rivier.
De reeds eerdergenoemde afgezant van generaal Abdul Haris Nasution, de heer
Ujeng Suwargana, bleef in Washington en Den Haag actief. Hofland beschreef hem
in Tegels lichten als een ‘aardige man, die veel glimlachte, goed luisterde en uitstekend
Nederlands sprak’.6 Insgelijks koesterde journalist Hofland kennelijk veel sympathie
voor generaal Nasution. Hij bekritiseerde de houding van Den Haag terwijl hij ‘als
gematigde kracht’ bekendstond en door Nederland met het excuus ‘geen tijd’ in zijn
hemd werd gezet bij een bezoek aan Europa. Nasution werd in Parijs geïnterviewd,
volgens Hofland door een Nederlandse journalist die zowel de vragen als de
antwoorden voor Nasution had geschreven.7
Ik daarentegen beschouwde Nasution en zijn Europese missie - en nog meer die
van de heer Ujeng - als verraad aan Indonesië en Sukarno. Samen met hoofdredacteur
H.A. Lunshof van Elseviers, woonde ik op 27 juni 1961 in Bonn de persconferentie
van Nasution bij, geflankeerd door de militaire attaché in West-Duitsland, kolonel
Pandjaitan. Nadat Nasution allerlei praatjes had verkondigd, soms voor verschillende
interpretaties vatbaar, besloot ik de in een hagelwit uniform optredende generaal de
puntjes op de i te laten zetten. Tot massale ergernis van een buslading vol Nederlandse
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journalisten refereerde ik rechtstreeks - en noemde hem bij naam - aan Sukarno, die
duidelijk had gesteld dat Nieuw-Guinea, als onderdeel van Nederlands-Indië,
vanzelfsprekend behoorde tot Indonesië. ‘Dat is juist’, merkte Nasution op, die niet
anders kon doen dan het standpunt van zijn opperbevelhebber te bevestigen.
Hofland schreef later dat het optreden van Nasution in Bonn om verschillende
redenen een mislukking werd en op de eerste plaats ‘door de aanwezigheid van
Oltmans, die sommige journalisten razend maakte’.8 De Volkskrant schreef 28 juni
1961: ‘De Sukarno gezinde Nederlandse journalist Willem Oltmans kon tijdens de
persconferentie niet nalaten propagandistische kreten te slaken voor de Indonesische
zaak. Na een opmerking van Oltmans verklaarde Nasution over het standpunt van
Sukarno, dat de president inderdaad niet tot in het oneindige wilde doorgaan met het
slepend laten van het Nieuw-Guinea conflict.’9
Eigenlijk was het de collega's nauwelijks te verwijten dat zij onbekend waren met
de Dewan Djendral, die in die dagen in oprichting was om - met de CIA en het ST en
wie maar wilde meedoen, misschien zelfs de heren in Villa Maarheeze te Wassenaar,
die al jaren zonnen op wraak op Sukarno - hun president voor eens en vooral te
wippen. Het gigantische misverstand dat ook sedertdien in Jakarta rond dit gezelschap
van subversieve elementen is ontstaan, werd het nauwkeurigst verwoord door kolonel
Prouty, toen hij de werking van het Secret Team in Washington voor zijn lezers
duidelijk probeerde te maken. Fletch benadrukte immers dat het ST geen tweede
supergenerale staf was maar veel meer een mixture van militaire en burgerlijke
toppers in machtsposities.
Een vergelijkbaar misverstand houdt al jaren de gemoederen in Jakarta bezig:
heeft een Raad van Generaals inderdaad bestaan? Nee dus. De samenzweerders in
Jakarta vormden een Indonesische variant op het Washingtonse Secret Team, een
aantal vogels van diverse pluimage, geen geheim oppercommando.
Zelf maakte ik in april 1964 het staatsbezoek van de koninklijke familie aan Mexico
mee. In oktober 1964 vloog ik in Amerikaanse gevechtshelikopters boven het
Mekongdelta-gebied naar Can Tho. De terugreis naar Saigon maakte ik samen met
generaal William DuPuy in diens tweemotorig straaltoestel. Hij deelde me
vertrouwelijk mee dat de oorlog in Vietnam niet kon worden gewonnen.10
Iets zeer opmerkelijks gebeurde bij terugkeer op mijn basis in New York. Ik werd
namelijk opgebeld door mijn oude vriend kolonel Sutikno Lukito-
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disastro, militair attaché in Washington, die meedeelde dat een topgeneraal van de
Indonesische inlichtingendiensten, Parman, mij wilde ontmoeten. Op 18 oktober
1964 wandelde ik suite 1040 van het New Yorkse Hilton Hotel op Sixth Avenue
binnen en ontmoette deze hoge officier, die om voor mij onduidelijke redenen een
ontmoeting wenste.11
Eén feit welke uit dit gesprek naar voren kwam, wil ik hier memoreren. In 1957
was dr. Subandrio minister van Buitenlandse Zaken geworden. Op 24 mei 1957,
tijdens een gesprek met president Sukarno onder vier ogen op het Merdeka-paleis,
wees ik hem erop dat deze minister weigerde een aanvraag voor deviezen te honoreren
die mijn hoofdredacteur Tengku D. Hafas van De Nieuwsgier had aangevraagd om
mij voor mijn werkzaamheden te kunnen honoreren. Bandrio was woedend geworden
omdat kolonel Sughandi, de adjudant van Bung Karno, hem hierover had
aangesproken. Het was uiteraard een pekara ketjil12, maar het illustreerde enigermate
de attitude van Subandrio en diens houding van dienstbaarheid jegens het staatshoofd.
Dat de man een minister zou worden die eigen spelletjes zou gaan spelen, leek me
in 1957 volledig duidelijk. Sukarno was verbaasd over mijn informatie, riep kolonel
Sugandhi (waar ik bij was) naar de zitkamer, waar ik met de president het gesprek
voerde. Hij zei tegen Sugandhi in onverbloemd Nederlands: ‘Laat Subandrio komen.’13
Het eerste uur spraken generaal Parman en ik over koetjes en kalfjes, onder meer
over dr. Subandrio. ‘Ik zal u zeggen,’ aldus de generaal, ‘hoever deze Bandrio met
zijn intriges gaat. Indertijd ontwikkelden zich spanningen tussen Kuala Lumpur en
ons. De premier van Maleisië, Tunku Abdul Rahman, wist de koning te overreden
om Bung Karno voor een officieel bezoek naar Maleisië uit te nodigen. Het conflict
diende langs onze methode via musjawarah en mufakat te worden opgelost. De
koning schreef president Sukarno met de hand een zeer persoonlijke uitnodiging. De
brief arriveerde in Jakarta. De ambassadeur van Maleisië spoedde zich naar het paleis,
en gaf de brief af bij de secretaris van de president. U kent hem, de heer Djamin.
Maar dit was tevens de fout van de ambassadeur, die deze belangrijke missive
natuurlijk persoonlijk aan Bung Karno had moeten overhandigen. Bandrio heeft
overal zijn spionnen. Hij liet de brief van de koning weghalen voor deze aan de
president kon worden doorgegeven.’
‘U weet zelf,’ aldus de generaal, ‘hoe de president op vlagvertoon is gesteld. Zijn
missie is steeds geweest Indonesië in de wereld bekendheid te geven. Wanneer dat
staatsbezoek zou zijn doorgegaan, dan zouden we nu niet (in 1964) niet met onze
Ganyang Malaysia-campagne te maken hebben gehad.’ President Sukarno zag immers
Maleisië die dagen als een niet wer-
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kelijk onafhankelijke Zuidoost-Aziatisch land, maar als een staat, met één been in
het Britse koloniale verleden, waar zelfs Britse troepen waren gelegerd. In retrospect
behoort Bung Karno's Maleisië interventie uit die dagen tot de zwakste perioden uit
diens buitenlandse beleid. Het werkte bovendien als koren op de molen van het
Indonesische Secret Team om nog krachtiger aan zijn afzetting te sleutelen.
Ik vroeg generaal Parman of de brief van de koning uiteindelijk president Sukarno
had bereikt. ‘Ja, maar u moet weten hoe dat is gegaan. Mevrouw Supeni was die
dagen Bung Karno's reizende ambassadrice. Zij hoorde ervan, omdat vanuit Kuala
Lumpur, toen de koning maar geen antwoord van president Sukarno kreeg, zachte
druk werd uitgeoefend om te weten wat er met de brief van Zijne Majesteit was
gebeurd. Deze was dus door Subandrio gejat. Maar u weet, niemand durft bij de
president te klikken. Maar toen mevrouw Supeni met Subandrio over iets anders in
conflict raakte, heeft zij aan Bung Karno verteld dat de brief er was geweest. Maar
toen was het dus al te laat.’
Uiteindelijk belandde de generaal bij het doel van zijn komst. Dat betrof CIA-agent
Werner Verrips, nota bene. ‘Hoe kunt u thans vriendschappelijk met hem omgaan,
hij sprak erg lelijk over u indertijd.’ Ik legde uit dat hij onverwachts bij mijn ouders
om de hoek was komen wonen en dat vreedzame coëxistentie geboden leek. Dit had
geleid tot nadere kennismaking en vooral als vader en echtgenoot vond ik hem best
een aardige kerel.
Maar ik begreep intussen dat Verrips de waarheid had gesproken toen hij me
vertelde uitstekende betrekkingen te onderhouden met officieren rond generaal
Nasution, onder wie inmiddels generaal Pandjaitan in Bonn en nu dus generaal
Parman uit Jakarta. Onlangs hadden beide heren elkaar in Londen zelfs nog gesproken
in verband met de kwestie Maleisië, aldus Parman. Ik vroeg hem op de man af of hij
echt bevriend was met Verrips. ‘Zeker. Ik ken hem al vele jaren, ook uit de tijd dat
hij nog in Indonesië was. Hij kan ook wel wat! Hij heeft indertijd met een
voorbereidingstijd van enkele dagen een aantal Nederlandse politici in het strikte
geheim in verband met de kwestie Nieuw-Guinea naar België gebracht.’ Vervolgens
vroeg ik de generaal of het hem bekend was dat Verrips nauwe banden onderhield
met de top van de PvdA. ‘Zeker. Mensen als Suurhoff en Goedhart zijn erbij geweest.’
Ook vertelde generaal Parman dat Verrips een andere geheime politieke ontmoeting
had geregeld in Ostia, Italië.
De generaal bleef in ons gesprek bij Verrips hangen en zei hem uit het oog te zijn
verloren en te willen weten waar hij hem kon bereiken. Ik antwoordde dat dit
eenvoudig was, en draaide zijn nummer in Huis ter Heide vanuit de hotelkamer van
Parman in New York. Anneke Verrips meldde dat haar man zich op dat moment bij
Reindert Zwolsman in Wassenaar bevond.
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Spoedig waren de generaal en de CIA-agent in een hartelijk telefonisch onderhoud
verwikkeld. Zij spraken af elkaar opnieuw in Nederland of Engeland te ontmoeten.
Omdat Verrips mij meer dan eens had gezegd dat de generaals Parman en Pandjaitan
ook bij hem thuis in Huis ter Heide op bezoek waren geweest, verkeerde ik in de
veronderstelling oude vrienden bij elkaar te hebben gebracht. Het zou heel anders
aflopen.
Enkele weken later ontving ik in New York telefoon van een paniekerige Verrips
vanuit Huis ter Heide. Hij drong erop aan te vertellen waarom generaal Parman hem
had gezocht en wat hij precies wilde. ‘Weet ik veel,’ heb ik geantwoord, ‘ik dacht
dat jullie boezemvrienden waren.’ Verrips beweerde dat hij werd bedreigd en dat
men hem wilde vermoorden. Ik zou hem nooit meer levend terugzien. Op 4 december
1964, zes weken na het telefoongesprek vanuit het Hilton in New York met generaal
Parman kwam hij bij een auto-ongeluk om het leven, zoals in hoofdstuk 7 is
beschreven.
‘Je hebt veel geluk gehad, mijnheertje’, voegde de Indonesische ambassadeur in
Washington, mijn goede vriend dr. Zairin Zain, mij die dagen toe. ‘Niet alleen Verrips,
maar ook jij stond op de nominatie om door het Indonesische leger geliquideerd te
worden.’ De werkelijke missie van generaal Parman naar New York - en blijkbaar
daarna naar Nederland - zou dus geweest zijn Verrips en mij op te ruimen. Ik nam
de mededeling voor kennisgeving aan, om vervolgens een jaar later in opperste
verbazing te moeten constateren dat zowel generaal Parman als generaal Pandjaitan,
met enkele andere hoge officieren bij de coup in Jakarta op hun beurt werden
geliquideerd. De gevaarlijkste momenten in de geschiedenis zijn wanneer Secret
Teams onderling keet krijgen. Daarvoor is de wereld nog steeds te klein.
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12 Coups
Tussen mijn eerste aankomst in de VS in 1948, om naar Yale te gaan, en enkele weken
verblijf in januari 2000 in Florida heb ik van 1958 tot 1992 in New York gewoond.
Ik heb daardoor in de tweede helft van de vorige eeuw op de voet kunnen volgen
hoe de Pax Americana tot stand is gekomen.
De VS verkeerden in het midden van de vorige eeuw in een overwinningsroes. Het
leek wel of de grootheidswaanzin van Berlijn, Rome en Tokyo naar Washington was
overgeslagen. Het isolationisme van ‘Amerika voor de Amerikanen’ onderging een
psychologische aardverschuiving in de richting van een wereld gebaseerd op the
American way of life, in de geest van volkeren der aarde, luister naar ons, wij alleen
weten wat goed voor u is. ‘Kapitalisten aller landen verenigt u’ kwam te staan
tegenover de marxistische slogan van ‘Arbeiders aller landen komt tezamen’.
Tot mijn vijftiende jaar was Nederlands-Indië van ons. Net als later Mandela op
Robbeneiland, zat Sukarno vast. Ondertussen speelde gouverneur-generaal jhr.
A.W.L. Tjarda van Starkenborg Stachouwer in Batavia de eerste viool in wat in 1945
de vierde grootste onafhankelijke republiek in de wereld zou worden. Onze voorouders
lieten de mallemolen van het kolonialisme en imperialisme in Indië, wat het plaatselijk
bestuur betreft, voor een belangrijk deel over aan inheemse gezagsdragers, met
volledige inachtneming van de adat1 van het land. Javaanse vorsten reisden
bijvoorbeeld nog in 1937 naar Den Haag ter bijwoning van het huwelijk van Juliana
en Bernhard. Er was wel een Indische Volksraad, maar het stelde allemaal nog bitter
weinig voor.
Sinds mensenheugenis ging het Europese wereldheersers in Azië en Afrika
voornamelijk om de knikkers. Men zeilde rond Kaap de Goede Hoop om nootmuskaat
en peper uit de specerijeilanden te gaan halen. Het oplossen van lokale problemen
werd aan de autochtonen van Indië overgelaten. Hoogstens zonden we generaal J.B.
van Heutsz naar Atjeh wanneer lokale potentaten slaags waren geraakt. Hij kwam
dan vervolgens Wilhelmina rapporteren de orde naar behoren te hebben hersteld. Zo
noteerde zij in haar memoires, naar aanleiding van wat deze notoire houwdegen haar
op de mouw kwam spelden, dat er in Indië waarlijk groots werk werd verricht.2
Dit laatste was ik overigens met Wilhelmina eens wat mijn eigen voorouders
betreft. Mijn grootvader van vaders zijde, Alexander Oltmans, was van 1864-1889
president van het Comité Nederlands Indische Spoorwegen te Semarang geweest,
waar ook mijn grootvader, ir. W. Oltmans, en mijn vader mr. ir. A.C. Oltmans waren
geboren. Mijn voorouders van moeders zijde
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brachten de kinaboom van Bolivia naar Java en stichtten een bloeiende kinacultuur
waarbij het geneesmiddel tegen malaria uit de bast van de boom werd vervaardigd.3
Ir. H. van der Woude, mijn moeders vader, was een der oprichters van de Maarssense
kininefabriek, waar tegenwoordig het chemische concern ACF nog altijd floreert. Dit
gezegd hebbende hoop ik duidelijk te hebben gemaakt uit een typisch koloniale
familie te zijn voortgekomen, waarbij de gehechtheid aan Indonesië in mijn genen
werd meegebakken.
De intrede van de VS op het wereldtoneel in 1945 zou vrijwel alles wat tot dusverre
had bestaan op zijn kop zetten. Aan het begin van de vorige eeuw beschikte Frankrijk
nog over het modernste leger ter wereld. Amerika kwam op de zesde plaats.
Washington kwam gedurende Wereldoorlog I te elfder ure te hulp, maar Amerikaanse
soldaten dienden onder maarschalk Ferdinand Foch. Hun wapentuig kochten zij van
de Fransen.4
Wereldoorlog II zou hier snel verandering in brengen. Op 6 juni 1944 was Dwight
Eisenhower de opperbevelhebber op de stranden van Normandië, met Lord
Montgomery als tweede man. Generaal Charles de Gaulle kwam er nauwelijks aan
te pas. Ook al werd de mars naar Berlijn door de Sovjets gewonnen, in Washington
werd Pericles geciteerd met ‘We are superior to our enemies.’ Dat de Atheense
democratie door geregimenteerde hordes van Sparta onder de voet werd gelopen,
werd over het hoofd gezien, alhoewel het gevaar van een nieuw Sparta: - de
Sovjet-Unie - vrijwel direct na 1945 in Amerikaanse hoofden de kop begon op te
steken. De snelle oprichting van de NAVO en de CIA waren de eerste voortekenen.
Ik zat op Yale en de betekenis hiervan drong absoluutnog niet tot me door.
Opmerkelijk overigens dat Japan en niet China de klad bracht in honderden jaren
Europees kolonialisme in Azië.5 Al hou ik het voor mogelijk, nadat Japan zich als
bondgenoot van de VS zou ontpoppen, dat juist China de wereldmogendheid zal zijn
die de onbeteugelde yankee-expansiedrang eens tot staan zal brengen. Europa was
sinds de zeventiende eeuw in de wereld bezig geweest met voornamelijk ‘zakendoen’,
soms zelfs ten faveure van de autochtone bevolking. De basis voor de ongekende
welvaart in ons Europese schiereiland werd gelegd in de jaren dat we als strandjutter
alles wat los en vast zat van elders naar hier sleepten. Daarna kwam de Industriële
Revolutie en stapten we over van peper, kinabast, koffie en thee op petroleum, koper,
tin en bauxiet, kortom de grondstoffen voor de moderne westerse economische
bedrijvigheid.
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Maar toen de Amerikanen gingen meedoen aan wat eens exclusief onze wedloop om
rijkdommen van de derde wereld was, voegden zij er een dimensie aan toe. Naast
de export van huishoudelijke zaken als Coca-Cola, pindakaas en bevroren kip
insisteerde Washington op het introduceren van het eigen geprezen en beproefde
Westminster model van democratie bedrijven. Met de befaamde ‘51 hebben gelijk
en 49 ongelijk’-wijze van regeren, zoals wij die ook al geruime tijd in Den Haag
praktiseren, begon Washington in de tweede helft van de vorige eeuw landen op
andere continenten ons politieke systeem op te dringen. Dit zonder het geringste
besef dat volkeren met, wat de historicus Arnold Toynbee eens noemde ‘another
pigmentation than bleached white’, er wellicht niet van waren gediend door
Amerikanen de wet voorgeschreven te krijgen, laat staan om via omkoperij van
verraders en CIA-coups in misdadige handen te vallen.
In diens biografie steekt Bung Karno dan ook vrijelijk de draak met wat het westen
democratie noemt, waar men strijk-en-zet 51 blije en 49 zure gezichten aan overhoudt.
Nauwkeurig zet hij de gotong royong-democratie van Indonesië uiteen, waarbij men
overleg pleegt en blijft doorpraten, tot men overeenstemming heeft bereikt, waarbij
alle partijen water bij de wijn hebben gedaan zodat eenieder zich in het uiteindelijke
resultaat kan vinden.6
In Long Walk to Freedom de autobiografie van Nelson Mandela die in 1994
uitkwam, beschreef hij de gang van zaken in Mqhekezweni, zijn geboortestreek, als
lid van het Thembu koninklijk huis, en welke de grondbeginselen van die samenleving
waren. De regent werd omringd door zijn amaphakathi, raadgevers, en men nam
gezamenlijk besluiten. ‘It was democracy in its purest form’, schreef Mandela. ‘There
may have been hierarchy of importance among the speakers, but everyone was heard:
chief and subject, warrior and medicine man, shopkeeper and farmer, landowner and
labourer.’7 Kom daar in Washington - of Den Haag - maar eens om. Na 1945 zouden
Yankees met zevenmijlslaarzen wel eens even orde op zaken gaan stellen in de
wereld, een wereld waar zij zich altijd afzijdig van hadden gehouden en waar ze dan
ook nul komma nul van wisten. Het snel opgebouwde Amerikaanse machtsapparaat,
gebruikmakend van de allermodernste technische snufjes, is na 1945 dan ook als een
stier in een porseleinkast tekeergegaan in de wereld, waarbij niet alleen onherstelbare
schade werd aangericht, maar miljoenen mensen om het leven zijn gekomen. Een
paar voorbeelden.
Abdel Gamal Nasser, een der medeoprichters van het pact der niet-gebonden
landen in Bandung maakte 27 september 1955 bekend in Moskou wapens te zullen
gaan aankopen. Onder druk van Israël weigerde Washington wapens te leveren. Het
Kremlin was zich bewust dat Nasser lokale com-

6
7

Cindy Adams, Sukarno. An Autobiography, Bobbs Merrill, N.Y., 1965.
Long Walk to Freedom, Nelson Mandela, Mac. Donald Purnell, Randburg, 1994.

Willem Oltmans, In het land der blinden

88
munisten liet opsluiten, maar de kracht van Moskou was het hanteren van intelligent
pragmatisme. Uiteraard kwamen het Secret Team en de CIA onmiddellijk in actie
tegen ‘de stoute Nasser’. John Foster Dulles liet de Egyptische president per brief
weten dat hij roekeloos bezig was en dat als hij zo doorging, Egypte in de
communistische val zou lopen.
Intussen gingen de CIA-laboratoria naarstig op zoek naar een middel waarmee
Nasser via een hartaanval naar de knoppen zou kunnen worden geholpen. Een variant
op de vergiftigde sigaren voor Castro en de vergiftigde tandpasta voor Lumumba.
De journalisten Wise en Ross ontdekten zelfs dat ‘Mr. Iran’ op Egypte werd gezet.
Deze CIA-agent had in 1953 nuttig werk gedaan om sjah Mohammed Reza Pahlevi
op de pauwentroon te houden, opdat de oliestroom naar de VS verzekerd zou blijven.
In 1951 was Mohammed Mossadegh premier geworden, vastbesloten de Anglo-Iranian
Oil Company te nationaliseren. De CIA greep in. Mossadegh verdween, de sjah bleef.8
Dulles, berucht om zijn stomme streken, trok - om Nasser onder verdere druk te
zetten - de Amerikaanse steun voor de bouw van de Aswan Dam in de Nijl in, een
project dat door de USSR zou worden afgemaakt. Maar Nasser had er genoeg van en
bezette op 19 juli 1950 het Suezkanaal. Die daad bracht behalve de CIA ook de Franse
en Britse geheime diensten tegen Nasser in het geweer. Ik wil hier geen overzicht
geven van het desastreuze effect van Amerikaanse en westerse bemoeingen in het
nabije Oosten, om van Israël maar niet te spreken, maar ik wil wel even memoreren
dat Nasser de strijd onverminderd voortzette tot hij 28 september 1970 aan een
hartaanval overleed.9
Niet lang daarna bezocht een Egyptische delegatie premier Chou En-lai, een andere
medeoprichter van het Bandung-blok, in de Verboden Stad in Peking. Chou opende
het gesprek met een vraag: ‘Nasser died at the age of fifty-two years eight months
and thirteen days. Is this possible?’ De bezoekers zeiden dat het de wil van Allah
was geweest. ‘Let us not blame God for what we do,’ aldus Chou, ‘there must be a
reason. Abdel Gamal Nasser was 52 years young. I am 72 and I am still working
and, as you can see, I am in good health. I cannot conceive how he died this way.
He was a head of state, leader of the Arab world, with the best medical attention
available to him. How could you allow him to die?’ De delegatie uit Caïro boog het
hoofd. ‘He died of sorrow, he died of a broken heart’, aldus premier Chou van China.10
Nasser en Bung Karno overleden inderdaad aan ‘broken hearts’, zoals Chou En-lai
in 1976 waarschijnlijk zelf overkwam. Met Lumumba, maar vooral met president
Zulfikar Bhutto - in de geschiedenis van Pakistan toen
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de enige politieke leider die met een landslide en bij democratische verkiezingen
werd gekozen - zou het wreder en rampzaliger aflopen nadat zij een ‘rode kaart’ in
Washington hadden opgelopen. De Sukarno- en de Bhuttofamilies waren zeer
bevriend, en nog steeds.
In 1966 vertelde Bung Karno mij eens hoe hij een jaar eerder in de lobby van een
hotel in Caïro11 met zijn vriend Ali Bhutto zat te praten toen hij werd aangesproken
door een Amerikaanse jongedame, Pat Price. Zij wilde naar Indonesië komen om
een boek te schrijven. Sukarno bood aan te helpen. Ali Bhutto waarschuwde hem
achteraf: ‘Karno, pas op!’ Pat arriveerde in Jakarta en de president bleef haar helpen.
‘Een paar maanden later,’ aldus Sukarno, ‘werd mij een rapport van de
inlichtingendienst gegeven. Die lieve, kokette miss Price bleek inderdaad een
CIA-agente te zijn. Zij was voortdurend geschaduwd. De zoveelste CIA-stunt hier. Zij
gebruikte mijn naam, mijn introductie, onze hulp en gastvrijheid, maar in feite was
zij een ordinaire spion.’12 Ali Bhutto kreeg gelijk. Toch zou het erbarmelijk met hem
aflopen, nog beroerder dan met Sukarno, en eveneens door toedoen van Washington.
Iedere journalist die het zich in 2000 permitteert over het proces van de militaire
junta tegen oud-premier Nawaz Sharif te schrijven, zou eerst het boek moeten lezen,
dat Ali Bhutto tussen 1977 en 1979 in de gevangenis schreef: From my Deathcell.13
Op 5 juli 1977, na vijfeneen half jaar premier van Pakistan te zijn geweest, pleegde
het leger - dat in dat land traditiegetrouw in de zakken van Washington en de CIA zit
- een staatsgreep. Bhutto werd eerst in protective custody genomen. De moordenaars
van het Secret Team wilden van hem af. De premier had de samenzwering met open
ogen zien aankomen en waarschuwde op 28 april 1977 in het parlement dat ‘the
bloodhounds are after my blood’. Na die uitspraak arriveerde de volgende dag een
dreigbrief van Henry Kissinger dat als hij niet inbond en niet ophield een eigen
atoombom te maken, ‘we will make a horrible example of you’.
Op 4 april 1979, om twee uur werd Ali Bhutto opgehangen. Het zoveelste
slachtoffer van oorlogsmisdadigers - onder het toeziend oog van Washington. Een
andere prominente deelnemer aan ongebondenheid in de wereldpolitiek was de eerste
president van Ghana, Kwame Nkrumah. Ook hij behoorde tot de exclusieve club van
Chou, Nehru, Sukarno, Nasser, Tito, Castro en de anderen, die doorhadden waar
Amerika en de CIA mee bezig waren.
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Nkrumah werd op 24 februari 1966 door zijn eigen militairen afgezet terwijl hij op
staatsbezoek in Peking was. Hij trok zich terug bij zijn buurman president Sekoué
Touré van Guinea. Ook hij zou in 1972 in Conakry aan een ‘broken heart’ overlijden.
Ook zijn idealen werden vanuit Washington naar de andere wereld geholpen.
Eveneens opzienbarend was de coup op 18 maart 1970 tegen prins Norodom
Sihanouk, het staatshoofd van Cambodja. Hij was op dat moment op bezoek in
Moskou. De CIA had in Pnom Penh premier Lon Nol naar voren geschoven, zoals
dit in 1965 in Jakarta met Suharto was gebeurd. Sihanouk bekritiseerde zijn vriend
Bung Karno dat hij niet werkzaam genoeg was geweest om de CIA een stap voor te
blijven. Nadat de prins zelf door de CIA van zijn troon was gestoten zou Dewi Sukarno
hem er tijdens een diner in Parijs subtiel aan herinneren dat met verraders niet viel
te rijsttafelen.
In zijn boek My War with the CIA14 heeft Sihanouk gedetailleerd beschreven hoe
hij door de Amerikanen werd genaaid. Hij kon niet meer terug naar Pnom Penh en
vloog van Moskou naar Peking, waar hij door Chou En-lai op het vliegveld met open
armen werd ontvangen. Noch Chou, noch Sihanouk kon in 1970 in de verste verten
voorzien dat er als direct gevolg van grootschalige Amerikaanse oorlogsmisdaden
in Zuidoost-Azië miljoenen mensen, ook buiten Vietnam, om het leven zouden
komen.
Reeds op 9 mei 1969 maakte William Bleecher in de New York Times bekend dat
Amerikaanse B-52 bommenwerpers in het diepste geheim een begin hadden gemaakt
met het systematisch platgooien van zogenaamde Vietcong-bases binnen het
koninkrijk Cambodja. Als volleerde oorlogsmisdadigers hadden Richard Nixon en
Henry Kissinger hiertoe in het opperste geheim besloten. Slechts enkele toppers
binnen de zichtbare regering werden voldoende vertrouwd om ervan op de hoogte
gesteld te worden. Er werd in die dagen - buiten de Veiligheidsraad om - door
Washington besloten dat handelen in strijd met het internationale recht of het Handvest
van de VN, vooral wanneer dit ‘in het Amerikaanse belang was’, volledig geoorloofd
was. Dit natuurlijk in de verwachting dat de rest van de wereld de andere kant op
zou kijken. Het unieke van de bombardementen op Joegoslavië in 1999 was dat
Washington erin slaagde de hele NAVO te betrekken bij zijn oorlogsmisdaden die
in strijd waren met het internationale recht en het Handvest van de VN te betrekken.
De niet-verklaarde oorlog van de VS en de CIA heette ‘Operation Menu’, schreef
William Beecher van de Times. Tussen maart en mei 1969 werden 3800
bombardementsvluchten uitgevoerd en werden meer dan 100.000 ton bommen
uitgeworpen. Het Secret Team moest er wel op toezien dat via een coup een verrader
als Lon Nol op het paleis in Pnom Penh kwam te zitten.
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Prins Sihanouk zou immers moord en brand hebben geschreeuwd. Zolang hij dit
vanuit Peking deed luisterde toch niemand.
Het recht een oorlog te beginnen ligt bij het Congres, niet bij het Witte Huis. Nixon
en Kissinger handelden dus in strijd met de wet en in het geniep. ‘The Air Force used
a system of false bookkeeping to conceal these war raids’, schreef David Wise.15 In
1973 getuigde zelfs de opperbevelhebber in Vietnam, generaal Creighton Abrams,
voor het Congres dat zich op zijn hoofdkwartier in Vietnam ‘a whole special furnace’
bevond om documenten betreffende doelen in Cambodja direct te kunnen vernietigen.16
‘We burned probably twelve hours a day,’ aldus de generaal voor de
Senaatscommissie.
Uiteindelijk zou het, mede door publicaties als de Pentagon Papers,17 slecht aflopen
met sommige heren in Washington, althans van de onzichtbare regering. Richard
Nixon was als eerste de klos, maar om meer dan wonderlijke redenen zou Henry
Kissinger, de dans ontspringen, terwijl hij minstens even schuldig en medeplichtig
was aan gigantische oorlogsmisdaden, in naam van het Amerikaanse volk bedreven.
Wel werd hij beloond met de Nobelprijs voor de Vrede. John Mitchell, minister van
Justitie; John Dean, Witte Huis-advocaat van de heren; en naaste medewerkers als
H.R. Haldeman en John D. Ehrlichman, plus een aantal mindere goden van het Witte
Huis verdwenen voor kortere of langere tijd achter de tralies. Met Kissinger zou ook
diens militaire rechterhand generaal Alexander Haig een mogelijke verdiende gang
naar het Haags oorlogstribunaal mislopen. Hij rolde gewoon verder in de misdadige
Washingtonse bureaucratie en bracht het zowel tot minister van Buitenlandse Zaken
als tot secretaris-generaal van de NAVO. Net als Kissinger heeft ook Haig van tijd
tot tijd nog een grote bek op CNN. Dit Time Warner-station blijft hen als staatslieden
van de twintigste eeuw pushen.
Eens tijdens dit millennium zou een promovendus voor de studie van internationale
betrekkingen een lijst moeten samenstellen, niet alleen van Amerikaanse
oorlogsmisdaden vanaf de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in 1945, maar
ook van de ontelbare coup d'états waarmee de VS landen en volkeren van de wereld
hebben geterroriseerd. Op Clingendael zal dit niet gebeuren, want dat instituut is een
wespennest à la Villa Maarheeze. Het zal voor deze toekomstige historicus een hele
klus worden om de oorlogsmisdaden van de zichtbare en de onzichtbare
oorlogsmisdadigers in Washington uit elkaar te houden. Bovendien werkten zij
dikwijls nog in tandem ook.
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The Invisible Government, p. 28.
Zijn er in 2000 nog naïvelingen te vinden, die de bommen op de Chinese ambassade in
Belgrado in 1999 als een schoonheidsfoutje zien?
The Pentagon Papers, Quadrangle Books, New York, 1971.
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13 Bapak (1)
De seriemoordenaars in Washington, die druk doende waren de voornaamste
onhandelbare kopstukken in Azië, Afrika of Latijns-Amerika overhoop te schieten,
te vergiftigen of op andere manieren een kopje kleiner te maken, lieten hun
Amerikaanse adelaarsoog opnieuw op president Sukarno van Indonesië vallen. J.F.K.
en R.F.K. waren niet meer op het Witte Huis om de onzichtbare regering enigermate
in toom te houden. In het kader van de grote schoonmaak onder de aanvoerders van
de ‘new emerging forces’ zoals Sukarno de Bandung-club omschreef, was in 1965
ook Jakarta aan de beurt.
Het komende gevechtsterrein, voornamelijk Jakarta, was door verkenners van het
Secret Team en de CIA grondig voorbereid op het komende gigantische bloedbad tot dusverre het bloedigste ooit uit de geschiedenis van Indonesië Het gonsde al
enkele jaren van wilde geruchten, en gedurende de eerste twee decennia van
onafhankelijkheid was de republiek al eerder in zwaar weer terechtgekomen, maar
dan had Bapak1 steeds de doorslag gegeven, omdat hij met zijn woorden en
kalmerende invloed de verhitte gemoederen van heethoofden tot bedaren had weten
te brengen. Maar in 1965 leek Bung Karno's magie voldoende opgebrand om het
door Washington aangezwengelde anticommunistische moord- en doodslaggetij nog
te kunnen keren. Washington was niet over één nacht ijs gegaan. Velen waren ervan
overtuigd dat er een Raad van Generaals was die de regering omver wilde werpen,
met de PKI. voorop.
In de nacht van 30 september 1965 namen officieren en soldaten van het
Tjakrabirawa-regiment onder leiding van luitenant-kolonel Untung zes generaals
van het oppercommando gevangen omdat zij tot de Dewan Djendral zouden behoren.
Een zevende, generaal Nasution, wist tijdig te vluchten, maar bij een schietpartij bij
diens huis kwamen een dochtertjevan Nasution en adjudant-luitenant Pierre Tendean
om het leven.
Nasution was schuldig. De commandant van het leger, generaal Yani, was juist
anak mas van Bung Karno, en ook hij werd gearresteerd en was op 1 oktober 1965
spoorloos - tezamen met generaal-majoor Suprapto, generaal-majoor Harjono, generaal
Sutojo Siswomihardjo, generaal Panjaitan - die close was met Nasution en
generaal-majoor Parman. Die laatste twee waen eveneens amices van CIA-agent
Verrips.2 De verwarring over de identiteit van de opgepakte generaals was dan ook
totaal, omdat Nasution als tegenstander en Yani als trouwe aanhanger van de president
broederlijk naast elkaar doelwit van een arrestatieteam werden gemaakt.

1
2

Letterlijk betekent ‘bapak’ vader: Bung Karno werd niet alleen in eigen kring maar ook door
het volk met Bapak aangesproken.
Generaal Parman ontmoette ik een jaar eerder nog in New York.
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Er is de nodige studie voor nodig om inzicht te verwerven in de gebruikelijke
trukendoos bij het uitvoeren van covert operations. Jeffrey Richelson lichtte een tip
van de sluier op in zijn boek The U.S. Intelligence Community.3 Volgens Marchetti
en Marks4 werkten er op het hoofdkwartier van de CIA in 1974 in Langley, Virginia,
op de afdeling clandestiene operaties zesduizend man. Het is tevens de grootste van
vier hoofdafdelingen. Covert Operations is op haar beurt in vijftien departementen
opgesplitst. In 1974 waren 1500 CIA-agenten actief in het Verre Oosten. De hemel
mag weten hoeveel het er in 2000 zijn, zeker nu China de status van moderne
supermacht steeds meer benadert.5
Bovendien maakte de CIA tijdens de coup in 1965 in Jakarta nog slechts gebruik
van low-earth orbiting satellites van het type Thor-Agena B. Begin jaren zeventig
kwamen daar modernere geosynchronous satellites under the codename Rhyolite
bij. President Nixon en Henry Kissinger gaven opdracht de Comint (Communication
Intelligence) van deze raketten maximaal te verhogen. Richelson meldde dat de opzet
zou slagen. Robert Lindsay schreef in dit verband dat Rhiolite-satellieten in staat
waren ‘a Soviet commissar in Moscow talking to his mistress in Yalta’ af te luisteren.6
Er zal deze dagen in Washington heel wat gegniffeld worden bij het afluisteren van
telefoongesprekken tussen president Vladimir Poetin en diens generaals in Grozny,
omdat Russische elitetroepen keer op keer in hinderlagen lopen. In 1965 waren Bung
Karno en diens onmiddellijke omgeving en trouwe supporters niet opgewassen tegen
de geperfectioneerde CIA-technieken waarbij regeringen elders in de wereld werden
opgeblazen. Voor Washington waren zij sitting ducks. Een situatie, die er 35 jaar
later met president Abdurrahman Wahid en vice-president Megawati Sukarnoputri
nog slechts verder op achteruit is gegaan.
Bung Karno bracht de nacht van 30 september 1965 door bij Ratna Sari Dewi,
zijn Japanse echtgenote, in Wisma Jaso, haar bescheiden villa in Slipi.7 Hij werd op
1 oktober om 06.00 uur door kolonel Saelan van de presidentiële veiligheidsdienst
gewekt. De president wilde onmiddellijk naar het Merdeka-paleis gaan, maar omdat
er troepenbewegingen in dat deel van de stad waren, liet hij zich naar de
luchtmachtbasis Halim brengen, waar hij werd verwelkomd door Luchtmaarschalk
Omar Dani, commandant van de AURI (de luchtmacht).

3
4
5
6
7

Jeffrey Richelson, The U.S. Intelligence Community, Westview Press, San Francisco, 1985.
Victor Marchetti (14 jaar bij de CIA) en John Marks (5 jaar CIA), The Cult of Intelligence,
Dell Books, 1974.
The Cult of Intelligence, idem, p.87.
The Falcon and the Snowman, a True of Friendship and Espionage, Simon & Schuster, New
York, 1979, p. 111.
Het huis was genoemd naar Dewi's broer, Jaso, die in Japan zelfmoord had gepleegd.
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Pak Omar Dani werd in Californië tot piloot opgeleid, waar hij in 1952 zijn brevet
ontving. Vervolgens volgde hij vijf jaar een opleiding op het Staff College in
Engeland. In 1958 leidde hij luchtaanvallen op door de CIA gesteunde rebellen op
Sumatra. Later ook op Ambon. In 1962, nog voor zijn veertigste jaar, benoemde
Bung Karno hem tot commandant van de luchtmacht. Hij dirigeerde vervolgens
luchtoperaties boven Nieuw-Guinea en was net als generaal Yani een van de weinige
militairen met een hoge rang, die hij volledig vertrouwde. Van de Sukarno-getrouwen
zou Pak Omar Dani bijna dertig jaar door Suharto gevangen worden gezet. In 1999
zou ik hem in Jakarta in uitstekende gezondheid terugzien, evenals luchtmaarschalk
Sri Herlambang, die ik reeds in 1957 kende als Bung Karno's persoonlijke piloot.
Omdat niemand wist waar generaal Yani was, de commandant van het leger, vroeg
de president generaal-majoor Pranoto Reksomudro naar Halim te komen om tot
plaatsvervangend opperbevelhebber van de landstrijdkrachten te worden benoemd
tot generaal Yani boven water zou komen. Maar Pranoto bevond zich op dat moment
juist op het hoofdkwartier der strategische troepen, Kostrad, waar Suharto het bevel
voerde. Deze generaal-majoor zag aankomen dat Bung Karno van plan was hem te
passeren en de opdracht aan Yani te geven, iets waar de president als
opperbevelhebber van alle strijdkrachten uiteraard bevoegd toe was. Dus: Suharto
verbood Pranoto naar Halim te gaan, waar hij door de baas van Suharto naartoe was
geroepen. Suharto pleegde op 1 oktober insubordinatie, of liever: ordinair
hoogverraad. De meeste landen in de wereld bestraffen een dergelijk optreden met
de kogel. Maar in Jakarta had Suharto de weg vrijgemaakt om 32 jaar lang in
Indonesië aan de touwtjes te kunnen trekken.
President Sukarno vaardigde op 1 oktober 1965 een decreet uit waarbij generaal
Pranoto de tijdelijke bevelhebber van de landstrijdkrachten werd. Vier jaar na de
coup schreef Suharto met de West-Duitser, O.G. Roeder een boek.8 Daarin stelde hij
het voor alsof hij opzettelijk een loopje nam met het decreet van de president. Hij
vaardigde Announcement No 002/PENG/PUS 1965 uit, eveneens op 1 oktober 1965,
die zei dat er een contra-revolutionaire staatsgreep was geweest en dat hij, Suharto,
de tijdelijke leiding van het leger op zich had genomen.
Opmerkelijk is dat Suharto twintig jaar later een biografie het licht deed zien
waarin hij zeer gedetailleerd op het incident rond generaal Pranoto inging. Hij was
in 1969 ‘a weak, progressive oriented officer’, en ‘general Pranoto's promotion meant
nothing in practical terms’ en dergelijke kleinerende opmerkingen. In 1989 schreef
Suharto dat hij op 2 oktober 1965 door Bung Karno was ontboden naar paleis Bogor,
waar de president, luchtmaar-
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The smiling General, Gunung Agung, Jakarta, 1969.
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schalk Omar Dani en anderen hem opwachtten. Sukarno maakte Suharto duidelijk
dat hij zelf het bevel over het leger op zich had genomen en generaal Pranoto met
de dagelijkse leiding had belast. Suharto schreef dat hij zich had weten te bedwingen,
maar had geantwoord dat hij zelf de leiding van de landmacht op zich had genomen.
‘Ik heb dit initiatief genomen omdat het de gebruikelijke gang van zaken is dat ik,
in het geval generaal Yani verhinderd is, altijd de aangewezen man ben om hem te
vervangen.’ Maar om dualisme in de legerleiding te voorkomen, verzekerde hij Bung
Karno dat hij vanaf het moment van hun gesprek de bevoegdheden van generaal
Pranoto zou erkennen.
Daarop gebeurde weer iets wat niet alleen typisch Javaans was, maar vooral ook
helemaal Bung Karno: ‘Nee, dat was niet mijn bedoeling. Jij, Harto, blijft
verantwoordelijk voor de rust en de orde.’9 Dat was een uitgesproken Sukarno-reactie,
met begrip voor Suharto's teleursteling, dat de opperbevelhebber hem had gepasseerd,
en met een zekere erkenning dat het waar was dat normaliter Suharto generaal Yani
verving. Bapak wilde de vrede tussen de generaals bewaren met een oplossing op
zijn Indonesisch, waar beiden zich in zouden kunnen vinden, én Pranoto, én Suharto.
Maar dit zwakke compromis was slechts wishful thinking van de kant van de president:
Suharto en Pranoto gunden elkaar nadien helemaal het licht in de ogen niet meer.
Het fundamentele geschil tussen president Sukarno en Suharto, de coupgeneraal,
was dat Bung Karno de Partai Kommunis Indonesia (PKI) binnen de pantjasila
democratie van Indonesië haar legitieme plaats wilde laten behouden. Naast de
Masjumi, de Partai Nasional Indonesia (PNI) en de strijdkrachten, later
vertegenwoordigd in de Golkar-partij, diende de communisten in de optiek van
Sukarno een eigen rol te spelen. Reeds in 1956, bij een ontmoeting tussen de president
en - de toen nog kolonel - Suharto bij de Diponegoro-divisie, vroeg de officier het
staatshoofd of hij niet bang was, dat de PKI te machtig zou worden en uiteindelijk de
pantjasila democratie omver zou werpen. Volgens Suharto antwoordde de president:
‘Jij, Suharto, bent militair, politieke kwesties zijn mijn zaken, laat die aan mij over.’10
Suharto gaf dit gesprek aldus weer, dat bij mij, Bung Karno kennende, plausibel
overkomt. Maar die ontmoeting in Semarang heeft ongetwijfeld de kiem gelegd voor
Suharto's opstandige gedrag later.
Luitenant-kolonel Untung had op 1 oktober 1965 ‘The 30th September Movement
Command’ uitgeroepen. De chaos in Jakarta was dan ook compleet. Dewi werd vermomd - naar Halim gebracht en sprak met Bung Karno alleen. Voor mij is zij
steeds een van de intelligentste, scherpzinnigste getuigen gebleven van wat er tijdens
de coup werkelijk rond haar man is
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Suharto: autobiografie, idem, p. 110.
Suharto: autobiografie, idem, p. 81.
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gebeurd. Zij is Suharto tot op de dag van vandaag als de grote verrader blijven zien
en heeft die mening nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik deel die mening
volledig. Zij correspondeerde die woelige dagen intensief met de president en stond
me toe twee, door Bung Karno met de hand geschreven brieven aan haar in Den
vaderland getrouwe op te nemen.11
Herleid tot de essentie handelde de coup van 1965 in Jakarta over de vraag of de
PKI beteugeld en ingeperkt diende te worden of verder moest blijven groeien, zowel
in ledental als aan politieke invloed. De meeste officieren hadden hun opleiding in
de VS gehad. Juist in de jaren zestig had Bung Karno er een begin mee gemaakt om
leden van het hogere kader, na terugkeer uit Amerika ook naar de school voor
opperofficieren in Moskou te sturen, waarbij ik denk aan generaal Suhario
Padmodiwirjo, die ik in Moskou leerde kennen en in 1994 in Jakarta voor het eerst
weer zou terug zien. Ook binnen de strijdkrachten streefde Bung Karno ernaar om
in de geest van Bandung, het hoogste kader te laten kennis maken met zowel the
American way of life, als met the Soviet way of life.
Het Indonesische leger was verdeeld in officieren die heilig in de VS geloofden als Nasution en Suharto blijkbaar - en officieren als Yani en Omar Dani, die eveneens
in de VS geloofden maar tegelijkertijd een open oog hadden voor de macht en de
kracht van de andere supermachten en openstonden om over China en de Sovjet-Unie
geïnformeerd te worden en vooral niet alleen op anticommunistische westerse
propaganda af te gaan. De Raad van Generaals, als eerder uiteengezet een losse
groepering van pro-Amerikaanse generaals, raakte geobsedeerd door ‘het rode gevaar’
en was bereid samen te werken met de CIA en het Secret Team. De Sukarno-getrouwen
behielden hun totale vertrouwen in diens balanceerkunst, zijn brugfunctie als
staatshoofd om erop toe te zien dat links en rechts binnen de strijdkrachten elkaar
niet in de haren zouden vliegen.
Dipa Nusantra Aidit, secretaris-generaal van de Partai Kommunis Indonesia, nam
in dit verband een sleutelpositie in. In 1960 bracht Bung Karno immers zowel
Nasution als Aidit mee naar de topconferentie bij de VN in New York. Aidit vroeg
me om met hem mee te gaan om een aantal boeken aan te schaffen. Omdat ik in New
York woonde, dacht hij daarmee tijd te winnen. Ik ben toen een middag met hem
opgetrokken, waarbij vanzelfsprekend ook zijn vriendschap met Bung Karno en de
problemen met het leger ter sprake kwamen. Zo onsympathiek en
achter-de-mouw-achtig als Nasution altijd bij me was overgekomen, zo straight en
buitengewoon sympathiek beoordeelde ik Aidit. Zoals ik vroeger uitstekend had
begrepen waarom Mohammed Hatta en Sukarno uiteindelijk de samenwerking
beëindig-
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Suharto's geheime dienst stelde indertijd alles in het werk om die brieven aan Dewi in Parijs
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uitstekend door.
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den, zo begreep ik in 1960 reeds waarom de band tussen Aidit en Sukarno zo sterk
en onverbrekelijk was.
Arnold Brackman, de voormalige New York Times-journalist en uitgesproken
pro-Suharto- en anti-Sukarno-auteur van het boek The Communist Collapse in
Indonesia12, schreef dat luchtmaarschalk Omar Dani de heer Aidit als ‘too intelligent’
beschouwde om ooit tegen Sukarno een opstand te ontketenen. Ik deel die mening
volkomen. De visie op Moskou en Peking die Aidit mij in New York uiteenzette en
zijn onverkorte steun voor de Bandungbenadering der internationale politiek gebaseerd
op non-alignment overtuigde me volledig dat - indien men Indonesië en Sukarno
met rust zou laten - er van een communistische dreiging in Jakarta geen sprake zou
zijn. Bung Karno had Aidit en de PKI in zekere zin genationaliseerd.
Het intens gemene van de coup van 1965 was, dat Suharto en de zijnen - op
sleeptouw genomen door de van angst en rode obsessies bezeten CIA en het befaamde
Secret Team uit Washington - het voorstelden alsof kolonel Untung en diens
medestanders een PKI-coup tegen Sukarno waren begonnen. Door de schuld te leggen
bij de PKI bereikte Washington in 1965-1966 in Indonesië, dat Suharto - die evenals
Slobodan Milosevic over een eigen Arkan beschikte in de persoon van
brigadier-generaal Sarwo Edhie - een massale slachtpartij begon onder PKI'ers,
Sukarnisten en Indonesische patriotten. Bovendien richtte hij op het eilandje Buru
een concentratiekamp in voor meer dan 100.000 ‘ongewensten’. Druppelsgewijs
werden deze politieke gevangenen van de pro-Amerikaanse generaals na tien of meer
jaren vrijgelaten. Zij kregen echter een tjap op hun identiteitspapieren - zoals de
nazi's joden een gele ster uitdeelden - opdat zij outcast in de samenleving zouden
blijven.
De Indonesische massa verkeerde in 1965 en de daaropvolgende jaren in diepe
verwarring. In hun hart wisten de Indonesiërs dat er iets niet klopte. Hoe kon Bung
Karno een PKI-coup hebben gesteund? Opgezweepte en dolgedraaide moslims deden
echter overal in het land aan de massaslachting door militairen mee.13 Slachtoffers
werden met duizenden in de rivieren gesmeten. ‘The smiling general’ voerde een
jaar lang de farce op dat ook voor hem Sukarno ‘the greatest leader of the revolution’
was gebleven, ‘whom we love and which proved the Great Leader of the Revolution's
love to us all.’14 Intussen liet Suharto wel een aantal naaste medewerkers van de
president - dr. Subandrio, Chairul Saleh en twaalf anderen - oppakken en achter

12

13
14

Arnold Brackman, The Communist Collapse in Indonesia, W.W. Norton & Co., New York,
1969, p. 222. Brackman was jarenlang een vriend ook al zat hij volledig op de CIA en Secret
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de tralies zetten. Bovendien was hij 24 uur per dag bezig Bung Karno als staatshoofd
weg te werken.
In de zomer van 1966 arriveerde in Huis ter Heide een brief van luitenant-kolonel
Sutikno Lukitodisastro, voormalig militair attaché in Washington - waar dit soort
mensen traditioneel contacten met de CIA onderhoudt - met de vraag of ik wellicht
belangstelling had naar Indonesië te komen ter bijwoning van het proces tegen dr.
Subandrio, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken.15 Carel Enkelaar van de
NTS-televisie bestudeerde de brief en zond mij begin oktober 1966 als chef d'équipe
van een NTS-team naar Jakarta. Sutikno bleek een van de belangrijkste medewerkers
van Suharto te zijn geworden.
Omdat ik de overste al tien jaar kende spraken we uitvoerig en vertrouwelijk over
wat er sedert 1965 in Jakarta was gebeurd. Centraal stond, begreep ik, dat de coup
gericht was geweest op het permanent uitschakelen van de communisten. Aidit was
als een der eersten ergens op Java opgespoord en door de militairen van Suharto als
een hond neergeschoten. Dat betekende niet alleen een verlies voor Indonesië, maar
tevens een onherstelbare breuk in de pantjasila-constructie van het bestuur van de
archipel. Een machtige poot van de stoel was weggeslagen. Zoals met de val van de
Berlijnse muur en de ineenstorting van het communistische Kremlin de balance of
power tussen Moskou en Washington, naar een kant zou doorslaan, namelijk naar
die van de VS, de CIA en het Secret Team, zo bezweek in 1965 links in Indonesië
onder het gewicht van rechts, het leger, de CIA en het Secret Team.
In 1989 schreef Suharto een stuk dat hem andermaal als afgestudeerde hypocriet
voor de geschiedenis zou neerzetten. Hij schreef dat in 1966 velen Bung Karno voor
een buitengewoon militair gerechtshof wilden slepen of anders in de gevangenis
wilden gooien. ‘Zelf was ik ervan overtuigd dat Bung Karno inderdaad zijn fouten
had, zoals ook andere mensen, maar ik wist zeker dat hij geen PKI-man was.’16 Waarom
hebben Suharto en zijn coupgeneraals het dan in hemelsnaam in 1965 voorgesteld
alsof er een door Bung Karno gesteunde PKI-coup had plaatsgehad? Er was een
simpele reden voor: Washington en de CIA wilden dat de putchisten de PKI zouden
vernietigen. Suharto & co hebben zich in 1965 daar en daar alleen voor laten
gebruiken.
Sutikno deed die eerste dagen in oktober 1966 niet anders dan op me inpraten dat
niemand Bung Karno wilde afzetten. Maar wat de president nu eigenlijk diende te
doen, was de PKI voor de poging tot een staatsgreep publiekelijk veroordelen. Ik
dacht: Man, wat ken jij je eigen president slecht. Aidit
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Sukarno was uitstekend op de hoogte, dat ik hier de mening van het leger deelde, dat
Subandrio sinds 1957 een rotte appel in het machtsbestel was geweest, door diens
fundamentele onbetrouwbaarheid.
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was onmiddellijk op 1 oktober 1965 naar Halim gegaan om de president ervan te
overtuigen dat de PKI buiten de arrestaties van de generaals stond en dus geen coup
had gepleegd. Sukarno zou zich in geen duizend jaar laten verleiden tot een misdaad
van dit formaat en de PKI onterecht de schuld geven van een staatsgreep waar die
partij part noch deel aan had gehad. Daarnaast zou een veroordeling van de
communisten door Bung Karno de slachting onder links met honderdduizenden
hebben vermeerderd. Deze eis van de zijde van de coupgeneraals aan het staatshoofd
was dus, dat begreep ik op het moment dat Sutikno ermee op de proppen kwam,
totaal onacceptabel.
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14 Bapak (2)
Bung Karno heeft met interne problemen te kampen gehad vanaf het moment dat
Indonesië zich losmaakte van Den Haag. Het begon al meteen in 1948, met een
mini-PKI-coup in Madiun waar het leger in opdracht van Sukarno en Hatta
onmiddellijk een eind aan maakte.1 Verrips was al op oorlogspad in 1950, terwijl in
1952 delen van het leger en kolonel Nasution de kanonnen op het Merdeka-paleis
richtten. In 1958 volgde een eerste poging van de VS in Jakarta een pro-Amerikaanse
regering in het zadel te helpen. Opnieuw trok het leger in overgrote meerderheid één
lijn met Bapak. Maar in 1965, nadat er zorgvuldig voorbereidend werk verricht was,
was er mede door de toename van macht en invloed van de PKI, een onoverbrugbare
breuk ontstaan tussen de pro-Washington - en de pro-Bung Karno-fracties binnen
de Indonesische strijdkrachten. Dat militairen met PKI- sympathieën aan de kant van
de president stonden was enkel en alleen te danken aan het feit dat zij hun leider
Dipa Nusantara Aidit volgden, die zelf achter Bapak stond.
Op 1 oktober 1965 pleegde de pro-USA-fractie een coup, erkende in naam, Sukarno
als staatshoofd en opperbevelhebber, maar trok zich in de praktijk geen zier van
Bung Karno meer aan. Diens super semar2 van 11 maart 1966 werd door Suharto
opzettelijk in zijn voordeel foutief geinterpreteerd om op 12 maart 1966 - zoals
Washington dit nadrukkelijk had gewenst - per decreet no. 1/3 1966 de PKI te
ontbinden en buiten de wet te stellen. Daarmee trokken de met de CIA collaborerende
generaals de onderste steen weg van Bapaks Nasakom-levenswerk, dat hij zelf
omschreef als ‘NAS meaning noncommunist nationalists, A for Agama, meaning
the anticommunist religionists, and KOM meaning the communist party, the PKI.’
Hij had een leven lang gestreefd naar de politieke synthese voor alle realistische
meningen en krachten in het land, want in zijn opvatting van Indonesische gotong
rojong3-democratie had iedere burger gelijke rechten en plichten.
Begin oktober 1966 arriveerde ik met een NTS-televisieteam in Jakarta.
Onmiddellijk ging ik in conclaaf met overste Sutikno Lukitodisastro. Hij was meestal
reeds in zijn jeep voor 07.00 uur in Hotel Indonesia. Ik vroeg hem het hemd van het
lijf over wat er allemaal in godsnaam was gebeurd. Daarna ging ik soms dagelijks
voor het ontbijt naar het Merdeka-paleis. Bung Karno zag ik terug bij de militaire
parade op 5 oktober voor de legerdag.4 Hij nodigde me diezelfde avond voor een
receptie uit. Meteen al op 6 oktober

1
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A. Brackman, Indonesian Communism, F. Praeger, N.Y., 1963, p. 80-102.
Presidentiële opdracht aan Suharto.
Traditionele Indonesische waarden van wederzijdse samenwerking en hulp.
Daar stelde Bapak mij voor het eerst voor aan generaal Suharto, waarbij de president een
zeer complimenteuze opmerking aan mijn adres maakte: hij noemde me een wartawan baik
(uitstekende journalist).
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bij het ontbijt liet de president zich ontvallen: ‘De CIA zit ook hier in troebel water
te vissen. President Nasser heeft mij al laten waarschuwen. Hij zond me een generaal
die opdracht had met niemand anders dan met mij te spreken. Er waren in Arabische
landen documenten gevonden over CIA-activiteiten ook hier. Een dag later kwam de
ambassadeur van Syrië mij waarschuwen.’ En toen maakte Bung Karno een
opmerking, die me deed denken aan de opdracht van een andere leermeester, dr.
Anton Constandse: ‘Je moet verdergaan, Wim. Je moet zoeken. Weet je bijvoorbeeld
wie er achter de KAMI-studenten zitten?’5
Intussen bleef Sutikno proberen mij ertoe te bewegen Sukarno te polsen of hij
bereid gevonden zou kunnen worden de PKI te veroordelen als de schuldigen van 30
september 1965, de nacht van de generaals en de oprichting van de revolutionaire
beweging van Untung. ‘Bapak moet nu een offer voor het land brengen. Hij moet
zijn grootmoedigheid tonen en een stap terug doen, desnoods met een bloedend hart.
Vroeger heeft ons volk zich gedragen alsof Bung Karno volmaakt was. Nu is de
affectie voor de vader van de natie hetzelfde gebleven, maar de ogen van het volk
zijn opengegaan.’
Bij een volgende gelegenheid dat ik de president onder vier ogen sprak, stak ik
mijn voelhorens uit in de richting van Sutikno's denkbeelden over een mogelijke
veroordeling van de communisten. Wat ik verwachtte werd bewaarheid. Het was
ogenblikkelijk duidelijk hoe de kaarten lagen. Er kon geen sprake zijn van een
presidentieel ‘reculer pour mieux sauter’. De PKI was niet schuldig maar de CIA. Ik
voerde nog aan, dat Lenin een stap terug deed bij het verdrag van Brest-Litovsk, en
Nikita Khrushchev deed in 1962 hetzelfde tijdens de rakettencrisis rond Cuba. De
president: ‘Khrushchev is Khrushchev, ik ben Sukarno.’
Luitenant-kolonel Sutikno rakelde echter bij iedere ontmoeting dit onderwerp
opnieuw op. Daarbij maakte hij een ontstellend stupide opmerking. ‘De PKI heeft
Bapak al gebrainwasht.6 Daarom oefent Pak Harto (Suharto) op beleefde Oosterse
wijze een beetje druk op hem uit. Dat wij de PKI thans hebben verboden is de schuld
van de PKI zelf.’ We waren al tien jaar vrienden. Dan kost het me moeite onaardig
te zijn tegen iemand. Tikno zei ook nog: ‘Bovendien moeten wij het buitenland
geruststellen dat hier in Indonesië geen kans meer is op het herleven van
communisme.’ Bij die woorden dacht ik echt: waar sta je, Sutikno? Heb ook jij je
ziel aan de Amerikanen verkocht?
Ik vertelde Bung Karno over de gesprekken met overste Sutikno. ‘Ach Wim,’
antwoordde hij, ‘begrijpt hij dan niet dat als men al marxist is, of als

5
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Constandse wilde dat ik de streken van Luns zou blootleggen, wat ik tussen 1992 en 2000
met een proces tegen de staat heb gedaan.
Het was me al vaker opgevallen dat Sutikno het buskruit niet had uitgevonden: Sukarno was
niet te brainwashen; door niemand en niets.
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men al christen is, of als men reeds de Islam in zijn hart draagt, dat een bevel van
bovenaf of een bevel van buitenaf daar nooit meer enige verandering in zal kunnen
brengen?’
Eindelijk drong het tot me door dat Sutikno met onze gesprekken een lobbystrategie
volgde, zeer goed wetende dat Bung Karno en ik volkomen open spraken met elkaar.
Hij wist dat er van die gesprekken geen letter in een krant kwam, en dat ik via onze
jarenlange vertrouwensrelatie Bapak er misschien toch van kon overtuigen de
gewenste uitspraak vis à vis de PKI te doen. Suharto en zijn moordenaarsbende
beoogden Sukarno die uitspraak te ontfutselen om later te kunnen zeggen: de president
was het met onze razzia's op communisten eens. Of nog erger: ook Bapak achtte
immers de PKI schuldig, dus zijn we om hem van dienst te zijn het land gaan zuiveren
van linkse mensen. De president was echter onvermurwbaar op dit punt. Hij trapte
er niet in. Ten slotte vroeg ik Sutikno wat hem ervan weerhield zelf met zijn
rotboodschap naar het staatshoofd te gaan. ‘Dat zou ik niet kunnen doen. Er zijn voor
mij twee manieren om naar het paleis te gaan: of Pak Harto stuurt mij, of Bapak
ontbiedt mij.’ Omdat Suharto hem kennelijk geen rechtstreekse opdracht had gegeven
bij de president deze delicate kwestie aan te roeren, vermoedde ik dat Tikno uit
sympathie voor Bapak via mij een uiterste poging wilde doen toch nog het
onmogelijke te bereiken. De overste wist immers dat als de president zou blijven
weigeren Suharto vastbesloten was Sukarno te vernietigen. De coupgeneraal
beschouwde Bung Karno als eigenwijs, of zoals hij in zijn autobiografie optekende:
‘Koppige mensen kregen bij mij geen voet aan de grond, uit welk kamp zij ook
kwamen’, daarbij doelend op Sukarno. Bung Karno weigerde niet uit koppigheid,
maar uit integriteit en ingegeven door oneindig meer kennis over de politieke
realiteiten in Indonesië en de wereld dan de Suharto-kliek zich ooit eigen zou maken,
met domoor Sutikno voorop.
De president gaf adjudant luitenant-kolonel Bambang Widjanarko op mijn verzoek
opdracht om luitenant-kolonel Sutikno Lukitodisastro voor het ontbijt naar het paleis
te brengen op 11 oktober 1966. Tegen 08.00 uur stelde Bapak ons voor om van het
terras het paleis in te gaan en plaats te nemen in gemakkelijke rotanstoelen in het
achterste gedeelte van de grote ontvangsthal. Het gesprek dat volgde duurde 45
minuten. Tikno begon op de volgende toon met grote eerbied te spreken. ‘U bent
onze Bapak. U bent de president van ons land. U hebt ons kinderen geleerd op eigen
benen te staan, onze eigen weg te vinden. Wij hebben altijd naar u geluisterd. Nu
zijn wij, uw zonen, vastberaden een andere weg in te slaan.’ Bung Karno viel hem
soms in de rede met uitlatingen in onverbloemd Nederlands: ‘Dat weet mijn grote
teen en dat weet mijn kleine teen.’ Omdat ik exact wist hoe de president dacht, waren
zijn scherpe vragen over de rol van Washington en
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de CIA in 1965 voor mij zeer voorspelbaar. Sutikno ging er (als voormalig militair
attaché in Washington) kennelijk liever niet op in. Geen wonder, want Bapak diende
hem mentale knock-outslagen toe.
Ik was me van de diepe historische ernst van dat moment en dat gesprek, als
Nederlander maar ook als journalist volmaakt bewust en ik realiseerde me hoe diep
het vertrouwen was, van zowel de president als de overste, dat ik er als regelaar van
de ontmoeting bij mocht zijn. Bei uns zou een dergelijke confrontatie met veel
emotionele stemverheffingen of misschien op schreeuwerijen en scheldpartijen zijn
uitgelopen. Op het Istana in Jakarta volgde ik de pentjak7 tussen deze twee Javanen
van vlees en bloed in opperste verbazing. Tot het gesprek door mijn toedoen toch
nog uit de hand liep, al was het maar voor even.
Er werd gesproken over documenten die Bapak in handen waren gesteld en die
onomstotelijk de betrokkenheid van de CIA met Indonesië aantoonden. Ik herinnerde
me dat dr. Emile van Konijnenburg van de groep-Rijkens ook met Bung Karno over
de coup had gesproken. De president had tegen hem gezegd er niet helemaal achter
te zijn gekomen welke voetzoeker in de nacht van 30 september op 1 oktober 1965
het eerste was afgegaan.8 Alhoewel ik me vrijwel non-stop op de achtergrond had
gehouden en me niet in de conversatie had gemengd, begon ik medelijden met Sutikno
te krijgen, en ik wilde hem niet helemaal alleen tegen de stroom in laten zwemmen.
Dus toen de CIA-papieren ter sprake kwamen merkte ik op: ‘Maar zou het niet
mogelijk zijn dat de Sovjets valse documenten in omloop brachten om de Amerikanen
hier in verlegenheid te brengen?’9
Om deze opmerking werd de president woedend. Hij greep mijn arm en riep:
‘Kerel (en schudde mijn arm), denk je dat ik dit niet weet?’ Het is de enige keer
geweest in de tien jaar dat ik president Sukarno heb gekend, dat hij werkelijk boos
op me was. Als de bliksem schoot me een opmerking van ambassadeur dr. Zairin
Zain in Washington te binnen, die herhaaldelijk zijn geduld met me verloor en dan
achteraf zei: ‘Bedenk maar, mijnheertje, zolang ik boos op je word, tel je mee.’ Ik
herinnerde de president aan deze les die ik van dr. Zain leerde. Dit amuseerde hem
en Sutikno sprak verder.
Tikno sloofde zich tot het uiterste uit, dat heb ik die ochtend in 1966 op het paleis
gezien en gehoord. Terugblikkend ben ik ervan overtuigd dat Tikno via mij zijn
demarche in de richting van het staatshoofd heeft ondernomen uit warme sympathie
voor Bapak, maar ook, en misschien nog wel

7
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Javaanse gevechtskunst.
Den vaderland getrouwe, idem p. 269.
In 1966 besefte ik nog in de verste verte niet dat Amerika nummer een was bij het schenden
van mensenrechten in de wereld. Zelfs J.F.K. en R.F.K. waren in 1966, zowel voor Bung
Karno als voor mij, nog helden. Pas later zou ik weten, dat zij zich als ordinaire misdadigers
gedroegen.
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meer, omdat hem bekend was welke snode plannen Suharto jegens Bung Karno
koesterde indien de president de generaal niet zijn zin gaf.
Het hoogtepunt van het gesprek volgde enkele minuten later. Na andermaal met
omtrekkende bewegingen - putar putar heet dit op Java - geprobeerd te hebben
Sukarno over te halen om de PKI te veroordelen en zich publiekelijk van de
communisten te distantiëren (omdat noch Suharto, noch hij, noch iemand in het land
hem zou willen missen aan het hoofd van de staat) werd de overste door emoties
overmand, hij boog zijn hoofd en was in tranen. De president was eveneens bewogen
maar zei desalniettemin: ‘Zij, de PKI, zijn niet in opstand tegen de regering gekomen.
Ik kan hen niet afvallen.’ Hij zei dit echter met een gelatenheid die me verwonderde.
Ook maakte hij Tikno duidelijk dat hij dit presidentschap nauwelijks ambieerde in
een situatie waar de nieuwe machthebbers zich het recht schenen aan te meten om
marxisten of linksdenkende mensen naar het leven te staan. ‘Wat denken jullie
eigenlijk,’ zei Bapak letterlijk, ‘dat ik er tuk op ben om president te blijven?’
Samen met overste Sutikno reed ik mee in zijn jeep, want hij bracht me terug naar
Hotel Indonesië. ‘Wim,’ zei hij, ‘het was een goed gesprek. Nu gaat de oude heer er
vanavond verder over nadenken.’ Ik deelde die mening allerminst. Ik had die dagen
ook veel langer en indringender met Bung Karno gesproken. Op het punt van de PKI
zou de president nooit ofte nimmer door de knieën gaan, en zeker niet op voorwaarden
als door het leger of door Suharto geformuleerd en in mildere vorm door Sutikno
overgebracht. Intussen vervolgde ik mijn tweespraak met het staatshoofd, waarover
ik in Den vaderland getrouwe (1973) en Mijn vriend Sukarno (1995)10 aan de hand
van dagboeknotities heb gerapporteerd. Omdat Bung Karno voortdurend terugkwam
op de rol van Amerika en de CIA in zijn land, besloot ik Marshall Green, de
Amerikaanse ambassadeur, te bezoeken.
Ik kende deze meneer omdat ik in 1958 over de kwestie Nieuw- Guinea in
Washington op het State Department een gesprek voerde met de toenmalige
onderminister voor Zuidoost-Azië, Walter S. Robertson en diens toenmalige assistent
Marshall Green. We spraken de middag van 20 oktober 1966 in zijn werkkamer op
de ambassade twee uur alleen.11 Ik ergerde me groen en geel, want ik wist inmiddels
voldoende over de in hoge mate dubieuze rol van Washington in Indonesië om te
beseffen dat hij aan de lopende band zat te liegen. Daarom verhoogde ik de scherpte
van mijn opmerkingen. Ik zei bijvoorbeeld zeker te weten dat hij door velen tot in
de hoogste kringen van de strijdkrachten, werd geminacht en soms zelfs gehaat.12
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Het Spectrum, Utrecht, 1995.
Den vaderland getrouwe, idem, p. 332-333.
Hierover staan alle details met naam en toenaam in Den vaderland getrouwe.
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De heer Green ontstak in woede. Hij wilde namen weten. Ik antwoordde dat het zijn
prerogatief was me te geloven of te negeren, maar dat ik niet in een positie was hem
bronnen te geven. Ook omdat Bung Karno dikwijls aan het ontbijt in Jakarta
gestationeerde ambassadeurs informeel ontving, zei ik tegen de Amerikaan dat het
opviel dat hij permanent schitterde door afwezigheid. ‘U laadt hierdoor verdenkingen
op u, die u zelf zegt dat er niet zijn.’ Hij was zeker bereid zich bij de ontbijtgasten
van de president aan te sluiten, mits hij wist dat hij welkom zou zijn. Ik besloot een
gooi te doen naar musjawarah en mufakat tussen Bung Karno en Marshall Green.
Als ik mijn dagboeknotities uit die tijd nu teruglees, realiseer ik me hoe naïef ik die
dagen was over de Amerikaanse misdadigheid in de wereld, met name in Indonesië.
De volgende ochtend wachtte ik op een geschikt moment om de president te
informeren over mijn langdurig gesprek met de heer Green, de CIA-agent die zich in
Jakarta uitgaf voor ambassadeur. Wat dacht hij ervan indien Green ook eens zou
komen ontbijten? Zonder de geringste indicatie te geven van hoe hij werkelijk over
mijn voorstel dacht, zei hij er over te willen nadenken. Die avond was ik in de
presidentiële bungalow in de tuin van paleis Bogor voor het avondeten. Later stapten
we met mevrouw Hartini Sukarno in een Lincoln Continental om in de bioscoopzaal
van het paleis een film te gaan zien. De president en zijn vrouw zaten achterin. Ik
nam voorin plaats naast de chauffeur. Geheel onverwachts zei Bung Karno tijdens
de korte rit tegen mij: ‘Wim, wat bedoelde Green met “er is geen greintje waarheid
in Sukarno's beschuldigingen dat de CIA hier bezig is geweest?”’
Ik antwoordde: ‘Hij gaf toe dat u legitieme redenen had om de CIA te verdenken.’
‘Wat heeft het voor zin deze Green nog eens te ontmoeten? Hij is toch al
subversief,’ aldus Bapak.
Hij had natuurlijk gelijk. Einde Marshall Green-initiatief. Deze CIA-ambassadeur
zou trouwens vrij spoedig daarna vervangen worden.
Met CIA-coups is het altijd hetzelfde liedje: er gaan jaren en jaren overheen voor
een eerste tip van de sluier kan worden opgelicht. Pas in 1999 zouden in Washington
de eerste 5800 documenten over de CIA-coup in Chili tegen president Salvador
Allende uit 1973 mondjesmaat en geselecteerd worden vrijgegeven, met vele namen
en details weggestreept. Van de 5800 stukken kwamen er vijfduizend van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en slechts achthonderd van de CIA, de FBI en het
Pentagon. Hierdoor werd pas in 1999 bekend dat Augusto Pinochets regime
drieduizend mensen vermoordde, terwijl 200.000 Chilenen in concentratiekampen
terechtkwamen. De Chileense dictator vroeg Washington assistentie bij het inrichten
en runnen van zijn concentratiekampen. ‘Uit alle stukken blijkt,’ aldus de Volks-
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krant in 1999, ‘dat de CIA en Amerikaanse regeringsinstanties op de hoogte waren,
tot in alle details zelfs, van de moordcampagne vanuit Washington tegen links.’13
Pinochet kreeg van de Amerikanen een dodenlijst met namen van mensen die uit
de weg geruimd dienden te worden. Hetzelfde gebeurde in Jakarta. Pas in 1990 zou
een lid van de Amerikaanse ambassade onder leiding van Marshall Green die mij
van zijn onschuld had proberen te overtuigen, in Washington bekendmaken dat de
CIA aan generaal Suharto een dodenlijst met vijfduizend namen had overhandigd.
Etnische zuivering is geen vondst voorbehouden aan Serviërs, Kosovaren of
Albanezen. Het massaal liquideren van politieke tegenstanders of communisten, daar
hebben de zichtbare en onzichtbare machthebbers in Washington patent op. Zij
hebben de massavernietiging van politieke tegenstanders uitgevonden. Ik zal later
betogen en aantonen dat de Kosovo-oorlog van 1999 een Amerikaanse variant was
op de vanuit Washington aangezwengelde bloedbaden in bijvoorbeeld Jakarta (1965)
en Chili (1973), In Joegoslavië werd het UCK ingezet om de restanten van het eens
communistisch Joegoslavië te destabiliseren en verder uit elkaar te spelen, ten koste
van vele duizenden mensenlevens.
Op 22 oktober 1966 dineerde ik samen met dr. Emile van Konijnenburg bij Bapak
en Ibu Hartini in de bungalow op paleis Bogor. Het zou de laatste keer zijn dat we
samen waren. Van Konijnenburg bracht verslag uit aan de president over een door
hem bewerkstelligde ruil van dieren. ‘Ik wil jullie tweeën anders wel inruilen voor
een orang-oetang’, stelde Bung Karno nog voor. Het werd een gezellig maar
nostalgisch samenzijn. Na die reis zou ik door toedoen van Den Haag tot 1994 niet
meer naar Jakarta kunnen reizen. Premier R.F.M. Lubbers kreeg dat jaar eindelijk
in de smiezen hoe de Haagse onzichtbaren al 38 jaar oorlog tegen mij voerden
vanwege mijn vriendschap met president Sukarno. Lubbers brak het Haagse
visumverbod open. Ik reisde met hem en minister van Buitenlandse Zaken Peter
Kooijmans begin april 1994 mee naar Jakarta.
Dat moment op 22 oktober 1966 dat ik met Emile van Konijnenburg in een
Mercedes van de KLM de lange rechte oprijlaan van paleis Bogor afreed, zal ik nooit
vergeten. Het was tegen middernacht. Suharto's avondklok was nog steeds van kracht.
We werden door een jeep met MP's voorafgegaan op de terugweg naar Jakarta om
de doorlaatposten ongemoeid te kunnen passeren. Bung Karno en Ibu Hartini stonden
ons samen onder de lamp van de veranda van de bungalow na te wuiven. Ik keek
door de achterruit naar ‘de vader van de natie’ en ben dat ene moment nimmer meer
vergeten.14
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Mijn vriend Sukarno, idem, p. 259.
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15 Reporter (1)
In 1953 liet ik een eerste kaartje drukken, dat mezelf er van moest overtuigen dat ik
journalist was geworden. Het is nu 2000 en ik heb een lange, hobbelige weg afgelegd.
In 1955 hield ik het in Amsterdam voor gezien en trok alleen de wereld in. Mijn
genen dreven me naar de zon in Italië, weg van het al te dikwijls sombere,
regenachtige dorp aan het IJ. Het internationale werk begon in Rome, met een met
president Sukarno van Indonesië. Daarna vertrok ik naar Java, waar de wortels van
mijn voorouders lagen.
Een eerste journalistiek dilemma diende zich aan in 1957.1 Eigenlijk was ik nog
zo groen als gras. Toch wist ik zeker dat het laatste Nederlandse gebiedsdeel in het
Verre Oosten, Nieuw-Guinea, hoe dan ook bij Indonesië zou komen, dus waarom
dat gebied dan niet goedschiks overgedragen aan Indonesië in plaats van kwaadschiks
en met een nodeloze, onzinnige schietpartij?2 Ik vatte het vraagstuk van Irian-Barat,
zoals Indonesiërs die provincie noemden, in een helder artikel samen. Het werd in
Rotterdam door de NRC geweigerd. Dat was me niet eerder overkomen. Ik pikte het
niet, en regelde een Adres aan het parlement, waarop the shit hit the fan, ever since.
Ik kwam uit een geprivilegeerd milieu met erudiete ouders, grootouders en
overgrootouders. Ons wereldje voor de oorlog was eigenlijk nogal apart. Kinderen
lazen die dagen geen kranten. We luisterden niet naar nieuwsberichten. De radio
bevond zich trouwens in de werkkamer van mijn vader. Ik maakte huiswerk, studeerde
cello, of ik speelde met mijn twee broers of aangelopen vriendjes croquet. Dat deden
we bij de moestuin op een daartoe aangelegd grasveld, opdat onze ouders niet hoefden
te luisteren naar het gekrakeel dat daar dikwijls mee gepaard ging. We waren
bovendien alledrie padvinders. Sport, apenkooi en hockey, gebeurde op school.
De Horst was die dagen een oase van rust te midden van een bebost gebied tussen
Zeist en Bilthoven, dat Bosch en Duin heette. Had Peter R. de Vries die dagen zijn
programma moeten maken, dan zou er weinig werk aan de winkel zijn geweest. Een
veldwachter voor het gehele gebied was voldoende. Er zal voor Wereldoorlog II
zeker een onderwereld geweest zijn, maar incidentele misdaad was in ons huis geen
onderwerp van gesprek. Voor ons bestond de bovenwereld uit keurige, onkreukbare
heren zoals mijn vader. Hetzelfde gold voor de burgemeester in Zeist, de commissaris
van de koningin in Utrecht en minister-president Hendrik Colijn en diens mannen
in de residentie. We bewoonden een ordelijk, democratisch en vrij land. Ambtenaren
waren dienaren des konings en des volks en niemand lag wak-
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kwestie van kiezen.
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enkele honderden Indonesiërs en 87 Nederlanders kosten.
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ker van de gedachte dat er ooit iets onfatsoenlijks in het koninkrijk zou gebeuren.
Ook het Baarns Lyceum, Nijenrode en Yale waren geen plaatsen waar jonge mensen
in de gelegenheid werden gesteld een blik te werpen op de wereld zoals deze was.
Ook na al het werk en lezen in Baarn, Breukelen en New Haven, Connecticut, was
ik in 1950 ongeïnformeerd en onvoorbereid op wat ging komen.
Erwin Schrödinger3, de Oostenrijkse natuurkundige die de Nobelprijs kreeg voor
zijn bijdragen in het bestuderen van atomic spectra, statistical thermodynamics, and
wave mechanics, stelde eens dat het menselijk brein doorgaans een halve eeuw nodig
heeft om nieuwe realiteiten of het belang van wetenschappelijke ontdekkingen te
verwerken, te accepteren, toe te passen en dus werkelijk onder ogen te zien.4
In 1953, toen ik journalist werd, was ik feitelijk blind voor de werkelijke toestand
in de wereld. Natuurlijk was bekend en waarneembaar met het blote oog dat de
asmogendheden Duitsland, Italië en Japan op hun gat lagen en opnieuw dienden te
beginnen. Maar ik begreep nog niets van de westerse politiek om juist Duitsland,
Italië en Japan weer op de been te helpen terwijl de Sovjet-Unie, bondgenoot tijdens
de Tweede Wereldoorlog, het land dat het leeuwedeel bijdroeg tot de vernietiging
van Hitlers legers, vrijwel onmiddellijk volgend op de overwinning een trap na kreeg.
Daarvan begreep ik - student internationale betrekkingen op Yale - in de verste verte
de betekenis nog niet. In retrospect heeft het er alle schijn van dat Franklin D.
Roosevelt en Winston Churchill de Russen en Duitsers elkaar rustig lieten afslachten
om, nadat deze twee naties voldoende verzwakt waren, zelf aan de grote mars naar
Berlijn te beginnen door te landen op de stranden van Normandië - een mars die
overigens door Stalin werd gewonnen.
Ik was vijftien jaar toen de Duitsers ons dromenland op de kop kwamen zetten.
De Horst had een heerlijke tuin met een bos, waar alleen nog een kleine Johannes
ontbrak. Er was een vijver en een waterval en er waren duinen. Er waren ook grote
blauwe waterjuffers ‘geboren in de kelk ener winde...’.5 Maar een vriendschap als
tussen Johannes en Windekind heb ik er nooit mogen beleven. Ik was twintig jaar
toen de nazi's weer oplazerden. De klokken werden teruggezet naar 1940 en de boer
hij ploegde voort alsof er feitelijk niets was gebeurd. Ook het opium voor het volk
werd andermaal geïnstalleerd. De Oranjes keerden terug uit veiliger oorden, zoals
het sinds de dagen van Willem de Zwijger (1533-1584) altijd was geweest. In 1945
begaf de majesteit zich nog per auto naar de Ridderzaal voor het uitspreken van de
troonrede, maar daarna kwam ook de gouden koets weer spoedig op de
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weg. Zonder die koets voelt ons volk zich immers als een koning zonder kleren.
Brave helden uit de VS en Canada waren ons komen bevrijden. De
oorlogsmisdadigers zaten voor hun rechters in Neurenberg. Als vanzelfsprekend
bestond ons wereldje opnieuw uit keurige meneren als de burgemeester van Zeist,
de commissaris van de koningin in Utrecht, en in Den Haag was Hendrik Colijn
vervangen door Willem Schermerhorn, hoogleraar landmeetkunde - erg toepasselijk
in een land van 32.471 vierkante kilometer, een gebied dat men in Zuid-Afrika voor
olifanten reserveert.
Een andere naoorlogse regent was premier mr. L.J.M. Beel. Ik bezocht hem eens
in zijn werkkamer aan de Rijksstraatweg te Wassenaar.6 Tien jaar na de politionele
acties in Indonesië begreep deze voormalige eerste minister nog altijd niet hoe
misdadig we tegen Sukarno bezig waren geweest, net zoals de Belgen in de Congo,
de Fransen in Indo-China en Algerije terwijl ook de Portugezen en Engelsen hun
steentje bijdroegen aan het bloedig uiteenvallen der overzeese koloniale rijken,
volgend op het Japanse optreden in de Tweede Wereldoorlog.
Beel, als rooms-katholieke democraat, begon ons gesprek op 24 september 1957
met de woorden: ‘U moet niets opschrijven, anders praat ik niet meer.’ Daarna
verkondigde hij met nog steeds onverholen trots dat hij Hare Majesteit de politionele
acties tegen Indonesië had aanbevolen. Het zou die dagen de hoogste tijd zijn geweest
erop los te timmeren om Javanen wat gevoel voor wet en orde bij te brengen. Dat
was de Haagse beweegreden voor oorlogje voeren in Azië tegen 85 miljoen mensen
die vrij wilden zijn.7 De nare, verwrongen en onsympathieke uitstraling van deze
machthebber van het houtje droeg ertoe bij, dat een klein schelletje van mijn ogen
viel. Op mijn 32ste jaar begon ik door schade en schande wijs te worden en stap voor
stap zicht te krijgen op de wereld, niet zoals ik klakkeloos vanuit Bosch en Duin had
aangenomen dat deze zou zijn, maar zoals deze in werkelijkheid was.8
Eigenlijk was het probleem waar ik in 1957 in Jakarta voor werd geplaatst geen
authentiek dilemma. Ik wist gewoon zeker dat ik moest zeggen en schrijven wat ik
werkelijk dacht en waarvan ik wist dat het de feiten waren. Er hoefde geen Gordiaanse
knoop te worden doorgehakt. Ik had hoor en wederhoor voldoende toegepast om er
voor honderd procent zeker van te zijn dat de Drees-Luns-Rommekliek in Den Haag
aan de andere zijde van de evenaar voor de zoveelste keer verkeerd bezig was. Ik
achtte het daarom, als rapporteur aan het werk in Jakarta, mijn plicht om mijn mening
zonder
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enig voorbehoud in het vaderland bekend te maken, opdat men er zijn voordeel mee
zou kunnen doen.
Ik was er bij terugkeer uit Jakarta in 1957 perplex over dat een belangrijk deel van
familie en vrienden, en zelfs collega-journalisten, mij behandelden alsof ik in
Indonesië landverraad had gepleegd. Dat de Haagse politiek en politionele
onderwereld reeds een geheime oorlog tegen me waren begonnen kwam natuurlijk
helemaal niet in mijn hoofd op. Ik wist via Henk Hofland dat de BVD of de IDB bij
mijn kranten was geweest om mij als een staatsgevaarlijk individu af te schilderen.
Ik maakte het mee dat mij op dezelfde dag door drie prominente kranten ontslag
werd aangezegd. Maar dat er al in 1957 een gecoördineerd anti-Oltmans-besluit was
genomen op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met inschakeling van de
veiligheidsdiensten, kon ik me met mijn Bosch en Duinse achtergrond in de verste
verte niet indenken. Ik piekerde er toen ook niet verder over, zag er ook de dodelijke
ernst niet van in, en weigerde daar bij mijn handel en wandel rekening mee te houden.
Ik was toen een open boek en ben dat tot heden gebleven. Ik verdomde het terwille
van gangsters in dit opzicht aan mijzelf te gaan sleutelen.
Wanneer je die stap zou zetten maak je een niet meer terug te draaien begin met
het vervalsen van jezelf, en de afbrokkeling van je zelfrespect vangt aan. Wanneer
het verhaal dat je over jezelf vertelt niet meer klopt met wie je werkelijk bent, of wat
je feitelijk doet of laat, dan wordt een begin gemaakt met onherstelbare schade aan
je zelfrespect, en neemt je waarde als mens voor jezelf en anderen in een constant
dalende lijn alleen maar verder af.
Waarschijnlijk is het juist, zoals Daniel Goleman schreef, dat ‘no one has just one
fully integrated self image, a single harmonious version of the Self’.9 Zij die een
leven lang een loopje nemen met hun integriteit, voor persoonlijk gewin of om carrière
te maken, draaien zichzelf alleen maar een rad voor ogen. En zij die via geheime
telegrammen hun misdadige gedrag proberen te verhullen, of zij die zoals Luns en
zijn ambtenaren jarenlang in het geniep hebben gehandeld, belanden als schenders
van andermans rechten uiteindelijk toch op de schroothoop van de historie. Een
conclusie die Goleman van mij aan Good-me, Bad-me and No-me had mogen
toevoegen.
In 1957, in mijn eentje in Jakarta opererende, begreep ik dat er 44.000 Nederlanders
woonden en werkten in de Republiek Indonesië. De nieuwe natie had de hersenen
van deze ervaren managers, bijvoorbeeld op suiker-, thee-, rubber- of kinaplantages,
hard nodig. Moge koloniaal Nederland nooit vergeten dat Indonesië bij het uitbreken
van Wereldoorlog II over
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slechts 637 universitair opgeleide mensen beschikte, op een autochtone bevolking
van zeventig miljoen mensen.10 Het was van eminent belang dat deze 44.000 op hun
posten zouden kunnen blijven om de economie van het land mede draaiende te
houden. Maar Den Haag bleef Oost-Indisch doof voor onze oproep aan de
Staten-Generaal, die ik Bung Karno in januari 1957 in een vliegtuig tussen Bandung
en Jakarta liet lezen. Hij kende Den Haag kennelijk beter dan ik. ‘Wim,’ zei hij na
lezing van onze oproep, ‘je hebt je land een belangrijke dienst bewezen. Maar ik
vrees dat ze je in Den Haag niet zullen begrijpen.’11 Den Haag - en Nederland - kon
de betekenis van die tekst aan het parlement niet begrijpen, want men beschikte niet
over voldoende actuele en relevante informatie. En wie die gegevens wilde verstrekken
diende volgens de idioten te worden onthoofd als Johan van Oldebarneveldt.
‘American reporters worry about this dilemma between their obligation to the
truth and their obligation to their country’, schreef James Reston van de New York
Times.12 Voor mij liepen zelfrespect en respect voor het vak dat ik beoefende
synchroon, ergo als vrije persmuskiet beschouwde ik mijn verplichtingen tegenover
mijzelf, de waarheid, het land en mijn lezers, als een en ondeelbaar. Zo hoorde het
ook te zijn, maar gezien de gigantische rel die het Adres aan de Staten-Generaal in
1957 veroorzaakte, begreep ik dat die mening niet door iedereen werd gedeeld.
Reston vervolgde: ‘American reporters know that they often embarras officials
by reporting the facts.’ Ik realiseerde me in 1957 ten enenmale niet, hoe onaf het
verwerken van het verlies van Indië in de collectieve vaderlandse psyche was geweest.
Men bleef niet alleen vervuld van wrok en haat jegens de man die de vrijheidsoorlog
voor het Indonesische volk had geleid en gewonnen, ook bleef men jegens Jakarta
treiteren en marchanderen, en Bung Karno de voet dwars zetten. Drees en Luns
moeten geweten hebben dat het eruit gooien van 44.000 Nederlandse specialisten
verstrekkende gevolgen voor de Indonesische economie zou hebben. Liep het in
Indonesië financieel en economisch flink spaak, dan zou de gehate Sukarno met de
vinger worden nagewezen, in de geest van zie je wel, hij kon het niet.
Een ander aspect waarop ik me had verkeken was, hoe Den Haag zou reageren.
In Indonesië zelf had ik ruimschoots geconstateerd dat Nederlanders aldaar vrijwel
unaniem van mening waren dat Nieuw- Guinea, als hinderpaal voor de normalisering
der betrekkingen tussen onze landen, al dat gedoe niet waard was. Zelfs de nog in
Jakarta aanwezige diplomaten waren het faliekant met hun ministerie oneens, al
konden zij dit niet openlijk toe-
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geven. De baas van het spul was Duco Middelburg,13 met in diens staf jhr. mr. J.I.R.
Huydecoper van Nigtevecht; Jolle Jolles; R.C. Pekelharing; en mijn
Nijenrode-klasgenoot, Wim Roosdorp. Bung Karno verwachtte niets van onze actie.
De schrijver van het Adres, prof. mr. dr. Pieter Drost, ik, en vele, vele anderen
verwachtten er op zijn minst intelligente en misschien nieuwsgierige reacties op.
Niets daarvan. Het werd gewoon afgedaan als landverraad. Onze oproep aan het
parlement werd een blindganger.
In zijn tweede inaugurele rede waarschuwde Thomas Jefferson in 1805 voor de
‘artillery of the press’. Volgens Reston zijn Amerikaanse journalisten zich bewust
van de woede die zij zich in officiële kringen op de hals halen, ‘but they go on doing
it because, somehow, the tradition of reporting the facts, no matter how they may
hurt, is stronger than any other’. Jefferson scheen de Amerikaanse journalistiek, waar
ik al die jaren in New York zeer door ben beïnvloed, uitstekend te hebben ingeschat.
Zijn verre opvolger Richard Nixon zou 170 jaar later inderdaad door twee journalisten,
Bob Woodward en Carl Bernstein van de Washington Post, ten val worden gebracht.
In 1805 doorzag Jefferson dat journalisten in de VS naar alle waarschijnlijkheid met
scherp zouden blijven schieten, ongeacht of dit tot razernij in het Witte Huis zou
kunnen leiden. Op 17 juni 1972 liet Richard Nixon een voormalige CIA-agent, Chuck
Colson, inbreken in het hoofdkwartier van de democraten in het Watergate-gebouw.
Op 9 augustus 1974 vertrok diezelfde Nixon zwaar vernederd uit het Witte Huis,
teneinde een afzettingsprocedure te ontlopen.14
In de praktijk betekende de afgang van Nixon en het aantreden van Gerald Ford
de vervanging van de ene bende door een andere. Machtswisselingen in moderne
democratieën zijn weinig anders dan schijnvertoningen die bij het publiek de indruk
moeten wekken, dat een fris en vrolijk team de managementproblemen heeft
overgenomen. In werkelijkheid hebben verkiezingen het effect van plastische
chirurgie. Het lijkt er mooier en beter op geworden, maar de onzichtbare regering
blijft zitten waar ze zat en verroert zich niet. De karavaan der onverstoorbare
onzichtbaren vervolgt haar moord- en doodslagpraktijken.
Afgezien van het feit dat in het gunstigste geval nog slechts 36 procent van de
stemgerechtigden in de VS de moeite neemt naar het stemlokaal te gaan, begrijpt het
gros van de Amerikaanse kiezers evenmin wie in Washington de feitelijke macht
uitoefenen, evenals mensen uit Oud-Beijerland ook maar de geringste notie hebben
van wat zich in Den Haag afspeelt. J.F.K. en R.F.K. belandden op het Witte Huis en
schrokken zich na de Varkensbaai-blunder een ongeluk van wat in Washington
blijkbaar tot de mogelijkheden
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behoorde, en waar zij vervolgens geen vat op konden krijgen, want zij werden door
de onzichtbaren koud gemaakt. Ook L.B.J. begreep wat voor een uit de hand gelopen
bende Washington was en wilde überhaupt geen president meer zijn of er nog iets
mee te maken hebben.
Ik keerde eind 1966 na mijn laatste bezoek aan Bung Karno terug in New York,
en besloot honkvaster te zijn, meer lezingen te geven, te lezen en een eerste boek te
schrijven.15 Ik maakte het drama rond het vertrek van L.B.J. uit Washington mee. Ik
werkte die dagen los-vast voor de NTS-televisie in de VS, en berichtte aan Carl
Enkelaar dat Richard Nixon in 1968 de verkiezingen zou gaan winnen.16 Ik adviseerde
Willem Brugsma te sturen om een interview met hem te maken. Brugsma zag het
niet zitten, hij beschouwde Nixon als kansloos en kwam niet.
Dientengevolge vloog ik in maart 1968 zelf met kandidaat Nixon en een aantal
van diens medewerkers mee op verkiezingscampagne in New Hampshire. Op 6 maart
1968 landden we in de sneeuw in Keene. Het konvooi auto's was nog niet gearriveerd,
zodat ik met John Chancellor van NBC-televisie en Nixon in gesprek raakte. We
spraken eerst over Vietnam. Daarop legde Nixon een hand op mijn schouder en zei:
‘Toen Nederlanders hun politionele acties tegen Sukarno voerden, hadden wij
mariniers moeten zenden om Nederland te helpen. Wanneer wij dat gedaan zouden
hebben, zouden we nu geen oorlog in Vietnam hebben gehad.’ Om met Winnie
Sorgdrager te spreken: ‘Mijn oren vielen bij deze onzin van mijn hoofd.’ De
redenering was absurd.
Op 29 oktober 1968 schreef de journalist Drew Pearson over mijn gesprek met de
presidentskandidaat in Keene, nadat ik hem hierover had ingelicht om duidelijk te
maken dat Nixons inzichten in Zuidoost-Azië kant noch wal raakten. Naar aanleiding
van Pearsons artikel werd ik door een lid van de hoofdredactie van Life Magazine
gevraagd om nadere details over wat de presidentskandidaat exact had gezegd. Op
25 november 1968 verscheen dienaangaande een kritisch hoofdartikel in Life
Magazine met het advies aan Nixon dat, nu hij tot president was gekozen, hij
voorzichtiger te werk diende te gaan en zich beter moest informeren. Na het aftreden
van Bung Karno in 1968 verwachtte ik nooit meer met Indonesië te maken te zullen
krijgen. Het tegendeel zou waar blijken te zijn. Onderwerpen die ik in de jaren vijftig,
zestig en zeventig oppakte, zijn steeds als rode draden door mijn journalistieke leven
blijven lopen.
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16 Genocide
J.F.K. beleefde slechts duizend dagen op het Witte Huis, niet omdat een ex-marinier
(Lee Harvey Oswald) op de lumineuze gedachte zou zijn gekomen om de president
te vermoorden, maar omdat de onzichtbare regering in Washington wilde dat hij
verdween. Er moest een einde komen aan het halve werk dat hij leverde, bijvoorbeeld
jegens Cuba en het regime van Fidel Castro, dat opgehouden zou hebben te bestaan
mits de president de bommenwerpers uit Guatemala boven de Varkensbaai dood en
verderf had laten zaaien. Oswald was de sleutel tot het slagen van de hinderlaag in
Dallas in 1963, omdat het moest lijken dat hij een moordenaar was. Om die reden
kreeg hij George de Mohrenschildt als ‘babysitter’ toegewezen. De Mohrenschildt
zou hem er in luizen, iets waarover hij in 1977 tegenover mij gewetensvroeging
kreeg, waarop hij, zoals we later zullen zien ook om zeep werd geholpen.
Het eerste geheime decreet dat L.B.J. vrijwel onmiddellijk na de moord op zijn
voorganger tekende, was er dan ook op gericht om de oorlog in Zuidoost-Azië naar
het niveau van een serieus full-scale gevecht te tillen. Hierdoor raakte Indonesië
tijdelijk in een adempauze wat de tegen Sukarno gerichte clandestiene operaties
betreft. Zelfs de serie moordaanslagen op de Indonesische president nam af. J.F.K.
haalde Roger Hilsman van Intelligence naar het Zuidoost-Azië-bureau van
Buitenlandse Zaken. Samen met W. Averell Harriman als onderminister, en Howard
Jones als ambassadeur in Jakarta, wonnen hersenen het begin jaren zestig van emoties
in de betrekkingen tussen Jakarta en Washington. Alle ogen in de VS waren er primair
op gericht het voormalige Indo-China uit communistische handen te houden.
In 1967 publiceerde Hilsman een belangwekkend boek over de door J.F.K. geleide
buitenlandse politiek.1 Hij benadrukte opnieuw dat Kennedy's strategie in Saigon
erop was gericht ‘to keep the fighting as limited as possible, to urge an effective
counterguerilla program designed to protect the people and win their allegiance. He
preferred to treat the problem of Vietnam as something other than war and to avoid
getting a negotiated settelement along the lines of the Geneva accord on Laos (1962)
- when and if the Vietnamese desired it.’ Op het moment dat J.F.K. werd vermoord
bevonden zich 16.000 Amerikaanse ‘adviseurs’ in Vietnam. L.B.J. zou dit aantal
vrijwel meteen naar 160.000 verhogen omdat de onzichtbare oorlogsmisdadigers in
Washington dit wensten. Dat was het motief, dat was het ultieme doel waarvoor
J.F.K., en later R.F.K. moest verdwijnen.
In Engeland reageerde die dagen een der belangrijkste filosofen van de twintigste
eeuw, Bertrand Russell (1872-1970) op het bloedbad in Vietnam.
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In 1950 was hem de Nobelprijs toegekend als ‘champion of humanity and freedom
of thought’. Op zijn 89ste levensjaar werd hij nog gearresteerd en naar een gevangenis
overgebracht omdat hij deelnam aan een anti-atoom-oorlogdemonstratie. Op 13
november 1966 riep deze moedige strijder voor mensenrechten in Londen het
International War Crimes Tribunal bijeen om het misdadige gedrag van de VS in
Vietnam voor het oog van de wereld aan de orde te stellen. In 1999 was er echter
geen filosoof van het kaliber Russell meer om hetzelfde ten aanzien van Kosovo te
doen.
‘Disturbed and indignant over the suffering endured by the Vietnamese people
and convinced that humanity must know the truth in order to pass aerious and impartial
judgement on the events which take place in Vietnam and determine those responsible
for these acts, we have agreed to meet at the invitation of Lord Russell to scrupulously
examine these facts and to compare them with the guiding principles of law which
govern them’, aldus werd van tevoren over het bijeenroepen van het tribunaal
bekendgemaakt.
‘We act of our own free will, independent of all governments or all official or
semi-official organisations, with the firm conviction that we express the profound
anguish and remorse felt by a great number of our fellow men in many countries.
We are convinced that we will help awaken the conscience of the people.’
Het Londense tribunaal baseerde zich op het beruchte Neurenberg-tribunaal waarbij
Duitse oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog terechtstonden en waar over
‘crimes against peace’ de volgende formulering werd gehanteerd: ‘planning,
preparation, initiation or waging war or aggression, or war in violation of international
treaties, agreements or assurances, or participation in a common plan or conspiracy
for the accomplishment of any war crimes.’ Ook werd Artikel 2 van het Handvest
van de Verenigde Naties geciteerd: ‘All members shall refrain in their international
relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political
independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of
the United Nations.’
De bovenstaande passages uit 1967 zijn al voldoende om de door Bill Clinton en
Tony Blair in 1999 aangezwengelde NAVO-oorlog tegen Joegoslavië te brandmerken
als een eersteklas oorlogsmisdaad, net als in Vietnam. De heren Kok, Van Aartsen
en De Grave, die samen bekokstoofden om mee te doen en het parlement voor een
voldongen feit stelden waren kennelijk niet bekend met teksten van door het koninkrijk
ondertekende verdragen. Of zij lieten zich door Clinton en Blair wel erg gemakkelijk
meeslepen in een misdadige oorlog tegen Joegoslavië, die als ‘crime against peace’
de geschiedenis in zal gaan. Hieruit volgt dat wanneer men het internationale recht
volgens het gelijke-monniken-gelijke-kappen-principe op Amerika in
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Vietnam of Nederland in Kosovo zou toepassen, een aantal prominente gezichten in
de beklaagdenbank van het Haagse oorlogstribunaal zou moeten zitten. In Den Haag
is een NAVO-rechtbank gevestigd, waar men het niveau van Bertrand Russells brains
mist.
Jean-Paul Sartre schreef in dit verband in 1967: ‘We must try to understand the
genocidal intent in war which the American Government is waging against Vietnam.
Article 2 of the 1948 Geneva Convention defines genocide on the basis of intent:
memories were still fresh of the war. Hitler had proclaimed it his delibrate intent to
exterminate Jews. He made genocide a political means and did not hide it. A Jew
had to be put death, whoever he was, not for having been caught carrying a weapon
or having joined a resistance movement, but simply because he was a Jew. The
American government has avoided making such statements. It even claimed that it
was answering the call of its allies, the South Vietnamese, who had been attacked
by the communists.’2
Vervang het woord ‘Jew’ door ‘communist’ en men stelt vast dat het Amerikaanse
besluit de politiek anders georiënteerde Vietcong massaal te gaan uitroeien
vergelijkbare facetten vertoont met Hitlers jacht op joden. Duitse nazi's joegen op
‘kromneuzen’, Amerikaanse nazi's op ‘spleetogen’.
Richard Falk3, hoogleraar internationaal recht aan de Princeton University, vatte
dit dilemma passend samen. Hij sprak in 1969 tot studenten over de genocide in
Vietnam en kreeg de vraag toegeworpen waarom, als waar was wat Falk had gezegd,
‘our political and military leaders are not punished as war criminals.’ Falk antwoordde:
‘Although the United States Government is waging an illegal war of aggression by
criminal means in Vietnam, it would not be practical or even desirable to prosecute
our leaders as war criminals.’4
De jurist Falk was in 1969 nog niet zover in zijn denken als Lord Russell, Sartre
en andere leden van het Londense tribunaal in 1967. Maar Falk werkte eraan. In 1971
toen ik met hem sprak, keek hij op de bovenstaande passage reeds met een bezwaard
schuldgevoel terug. Intussen waren, met behulp van de artillerie van de pers,
wreedheden en massaslachtingen door Amerikaanse groene baretten wereldwijd
steeds gedetailleerder bekendgeworden, waardoor tegenstanders van de oorlog munitie
werd aangereikt om massaal verzet tegen Amerikaanse oorlogsmisdaden te
organiseren.
‘I became convinced that we needed to understand that crimes were being
committed in our name and on our behalf in Vietnam and that it was essential to
oppose the attempt of the Nixon Administration to seperate the Son My massacre
from the overall conduct of the war. To shoot women and
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children at point-blank range in a peasant village is so obviously an atrocity that it
need not even to be demonstrated to constitute a specific war crime, although of
course it does. But to sent B-52 sorties against populated areas day after day, and to
destroy vast areas of cropland by herbicides in a hungry country, are official policies
that are just as criminal as what our leaders have repudiated when they joined in the
condemnation of the massacre at Son My.’
De informatie die je opdoet uit de litanie van professor Falk en zijn collega's, de
politieke wetenschapper Gabriel Kolko, en de psychiater en psychohistoricus Robert
Jay Lifton5, over het massale bloedbad dat de VS tussen 1960 en 1975 in Zuidoost-Azië
hebben aangericht is misselijkmakend en schokkend vooral tegen de achtergrond
van de gigantische heisa die vooral vanuit Washington wordt gemaakt over The
Balkan horrors deze dagen uitgevoerd door Bosnisch-Servische en Kroatische
generaals in de jaren negentig. Welsh citeerde een CIA-medewerker in 1969 uit
Saigon: ‘We can't get out, we are up to our necks in it now. We are going to stay.
We are going to beat the Communists at their own game, use their methods, cut off
their cocks and cut up the women and children if that's what it takes, until we break
the Communist hold over the people. We are going to make this place as germ-free
as an operating room. And we can afford to do a better job of it than the VC.’6
Robert Komer was een moderne variant voor Vietnam op generaal Van Heutsz.7
Hij was de architect van het beruchte pacificatieprogramma om de ‘bevriende
bevolking’ te beschermen tegen de Vietcong. Komer en diens kameraden zetten de
Provincial Reconaissance Units (PRU's) op, een soort counter terror teams - die zij
zelf trouwens ‘een geheime Gestapo’ noemden - om de controle van het Amerikaanse
leger totaal te maken. Welsh noteerde: ‘The PRU teams were one of several CIA
ventures designed to weaken the Viet Cong bij conventional means.’ De PRU-teams
werden in vijf jaar tijd opgevoerd van 20.000 tot 70.000 man. ‘These gendarmes, to
quote a report to the president by Robert Komer, the pacification “honcho” are
targeted against marauding bands of VC's, propagandists, tax-collectors, kidnappers
and killers.’8 Komer redeneerde dat misdadigers alleen met misdadigers waren te
vangen. Bij hedendaagse opvattingen over oorlogsmisdadigers zou ook de heer
Komer in de Scheveningse strafgevangenis hebben gezeten.
Psychiater Lifton vatte een Amerikaanse slachting in het dorp My Lai als volgt
samen: ‘It combined two kinds of atrocity: technical overkill (of unarmed peasants
by Americans using automatic weapons), and more personal
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face-to-face gunning down of victims at point-blank range. This combination leads
to the My Lai incident particular psychic force, however Americans may try to fend
of awareness of its implications. A participating GI could characterize My Lai as
“just a Nazi-type thing”, as recorded by Seymour Hersh of the New York Times. Also
a characterization made by pilots or crewman participating in the more technically
distanced killings of larger numbers of Vietnamese civillians from the air.’9
In oktober 1943 kwamen de geallieerde bondgenoten Stalin, Roosevelt en Churchill
in Moskou bijeen voor een topconferentie, waarin besloten werd dat Duitse
oorlogsmisdadigers na de oorlog berecht zouden moeten worden. Op 8 augustus
1945 werd in Londen onder auspiciën van de Verenigde Naties de Charter of the
International Military Tribunal, bestemd voor Neurenberg, ondertekend. Telford
Taylor, hoogleraar in de rechtswetenschappen aan de Colombia University, was in
de rang van brigadier-generaal ‘chief counsel for the proscecution’ bij de berechting
van de nazi's. Hij schreef in 1970 Neuremberg and Vietnam: an American Tragedy,
waarin hij vragen stelde als: ‘How could it ever have been thought that air-strikes,
free-fire zones and a mass uprooting and removal of the rural population were the
way to win the allegiance of the South-Vietnamese? By what mad cerebrations could
a ratio of 28 to one between our investments in bombing and in relief for those we
had wounded and made homeless, have been contemplated, let alone adopted as an
operational pattern?’ Telford Taylor concludeerde dat ‘the anti-agression spirit of
Neuremberg and the United Nations Charter are invoked to justify our venture in
Vietnam, where we have smashed the country to bits, and will not even take the
trouble to clean up the blood and rubble’. En de laatste zin van zijn boek: ‘Somehow
we failed ourselves to learn the lessons we undertook to teach in Neuremberg and
that failure is today's American tragedy.’10
‘We are not judges. We are witnesses. Our task is to make mankind bear witness
to these terrible crimes and to unite humanity on the side of justice in Vietnam’, aldus
opende Lord Russell in november 1967 de tweede zitting van het International War
Crimes Tribunal. De bevindingen van Russell en zijn vrienden werden door de media
doodgezwegen en nauwelijks besproken door critici. Professor Noam Chomsky11
noemde dit een ‘crime of silence’ en herinnerde aan Russells waarschuwing dat ‘It
is in the nature of imperialism that citizens of the imperial power are always among
the last to know - or care - about circumstances in the colonies.’12
Chomsky noemde het een positief resultaat van het Tweede Russell Tri-
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bunaal dat ‘the Pentagon was forced to admit it was, indeed, using antipersonnel
weapons in its attacks against North Vietnam, though it could not resist the final lie
that the targets were radar stations and anti-aircraft batteries.13 The hypocritical claim
that the American bombing policy was one of our magnificent restraint, that its targets
were steel and concrete was finally exploded beyond repair (by Russell and his
friends).’14
‘A State Department functionary who had become an object of general contempt
for his unending deceit regarding Vietnam demeaned himself still further by informing
journalists that he had no intention of playing games with a 94 year old Briton, Lord
Russell.’15
Waar Chomsky ook op heeft gewezen was, dat het Russell Tribunaal bekendmaakte
dat de VS tussen 1965 en 1969 4,5 miljoen ton bommen boven Vietnam afwierpen,
of negenmaal zoveel als gedurende de Tweede Wereldoorlog in het gebied van de
Stille Oceaan, inbegrepen de atoombommen boven Hirosjima en Nagasaki. Er werd
zeventig ton explosieven afgeworpen op iedere vierkante mijl boven Vietnam of
vijfhonderd pond per man, vrouw of kind. Chomsky geeft een voorbeeld: ‘On October
24, 1969, three flights of B-52's made three sorties over Trang Bang, killing 47
people, wounding many others (mostly children and old folks), completely leveling
450 homes and devastating 650 hectares of fields. On the night of October 25, 1969,
B-52's flew nine attacks in Quang Tri and Quang Nam provinces, dumping more
then 1000 tons of bombs, killing 300 people, wounding 236 others, setting afire 564
houses ans damaging hundreds of hectares of fields and orchards. In Pleiku, a fertile
region, many flights came in on the morning of October 17, 1969, releasing 700 tons
of bombs which wrough havoc in hundreds hectares of fields and orchards...’16
Robert Jay Lifton vergeleek de VS met het beeld van ‘The blind giant’: ‘He has
been called forth, fully equipped: but he cannot admit he is helpless. But the giant
is helpless, not because he lacks strength or even intelligence, but because, in a
psychological and historical sense, his vision is profoundly impaired. Unable “to
see” the actual dimensions of the environment in which he finds himself, he resorts
to blind technological saturation of it with his destructive firepower: unable to see
the enemy, he shoots blindly at elusive figures who might just as well be his wards
or allies.’ Oké, dat is een vorm van blindheid: niet willen weten waar - zoals Chomsky
zojuist aanduidde - Amerikaanse piloten in naam van het Amerikaanse volk in Azië
mee bezig waren: met een massa-moord dus.
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Maar waar Amerikanen in de jaren zestig en zeventig ook geen oog voor schenen te
hebben, was hoe zij door de eigen overheid van A tot Z voorgelogen en bedonderd
werden. Zoals Lifton schreef in 1968: ‘It is becoming more and more apparant that
the American presence in Vietnam is enclosed in a circle of deception. Distorted
perceptions, false interpretations, and misguided actions have been re-inforcing one
another in a self-de-feating process.’17
Tussen 1960 en 1975 richtten tal van filosofen, politieke wetenschappers en
specialisten in de mind sciences zich in analyses, commentaren en boeken op het
ronduit moordlustige en misdadige gedrag van de VS, in de wereld en in het bijzonder
in Vietnam. Hoe lang duurde het voor in de VS voldoende betrouwbare informatie
beschikbaar kwam over wat werkelijk in Vietnam gebeurde? Washington legde
immers een effectief rookgordijn over de massale schendingen van mensenrechten
in Azië. Op 4 mei 1970 lieten de autoriteiten zelfs de Nationale Garde uitrukken om
op Kent University met scherp te schieten op tegen de oorlog demonstrerende
studenten, waarbij vier jonge mensen omkwamen. De schrijver James Michener was
uitermate verontwaardigd over hoe diep zijn land was gezonken. Hij schreef er een
schokkend boek over: Kent State.18
In Neurenberg werd in 1946 als internationaal rechtsbeginsel nummer één de
stelling gehanteerd: ‘Any person who commits an act which constitutes a crime under
international law is responsible therefore and liable to punishment.’ Stelling nummer
zes luidde: ‘Crimes against peace: (1) Planning, preparation, initiation or waging a
war of aggression or a war in violation of international treaties, agreements or
assurances. (2) Participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment
of any of the acts mentioned under (1).’ Het uitsturen van Nederlandse F-16's op de
Balkan valt hier ook duidelijk onder.
Er is maar één conclusie mogelijk: wat de NAVO in 1999 op de Balkan onder de
misleidende eufemistische slogan ‘humanitaire oorlog’ tegen Joegoslavië heeft
ondernomen, zou in de categorie van strafbare oorlogsmisdaden moeten vallen. Net
als de okapi in Centraal-Afrika zijn in 2000 de Bertrand Russells en Jean-Paul Sartres
uitgestorven, daardoor wordt er geen tegentribunaal opgericht om tegengas te geven
aan de om zich heen grijpende waanzin bij de start van het derde millennium.
Voorzover mij bekend, is in de VS nog één prominente stem over die zich blijft roeren
en pamflet na pamflet laat verschijnen om de steeds verder om zich heen grijpende
blindheid omtrent wat werkelijk gebeurt te bestrijden. Dat is Noam Chomsky.
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17 Dewi
Ratna Sari Dewi, de Japanse echtgenote van president Sukarno had, ik in Jakarta
nooit ontmoet. Bung Karno nodigde me alleen uit naar Bogor, waar mevrouw Hartini
de scepter zwaaide. Ik reed naar Avenue Montaigne 12 in Parijs en bezocht haar voor
het eerst op 24 maart 1970. In tranen vertelde zij hoe schandelijk het fascistische
generaalsregime de oud-president - en vader van de natie - vooral na 1968 had
behandeld. Suharto was bezig Bung Karno dood te treiteren.
In 1968 had generaal Alamsjah - later ambassadeur in Den Haag - de oud-president
en mevrouw Hartini twee uur gegeven om de bungalow nabij paleis Bogor, die ik
uitstekend kende, te verlaten. Hij betrok een nieuwgeboud huis bij Batulis, dat hem
door vrienden was geschonken. Het lag boven op een berg aan een ravijn, met beneden
een rivier.1 Bung Karno kreeg er echter last van reumatiek. Hij vroeg in een brief
aan Suharto of hij Wisma Jaso, het huis van Dewi, in Slipi te Jakarta mocht gaan
bewonen.
Ik vertelde haar dat in de begin jaren zestig zowel generaal Nasution als diens
medewerker Ujeng Suwargana in westerse machtscentra te kennen gaven dat haar
man door generaals zou worden afgezet, en dat men voornemens was hem ‘als een
bloem zonder water’ te laten wegkwijnen. Het was duidelijk: Suharto voerde de
gemene en laffe streek, in kringen van de beruchte Dewan Djendral uitgekiend,
regelrecht uit. En deze terreur van militairen, die Sukarno's laatste paar jaar van zijn
leven tekende, had hij te danken aan het feit dat hij het had vertikt ter wille van met
de CIA collaborerende generaals te liegen over de PKI en de communisten.
Dochter Rachmawati Sukarnoputri schreef over haar vaders verblijf in Wisma
Jaso in Vrij Nederland: ‘Het huis werd niet meer schoongehouden, overal was er
vuil, de badkamer zag er buitengewoon vies uit, het begon te wemelen van de muizen
en ander ongedierte. Uitgebrande lampen werden niet door nieuwe vervangen. De
airconditioning was stukgegaan en werd niet meer gerepareerd. Verscheidene kamers
werden gebruikt om goederen op te slaan. De tuin werd een woestenij. Steeds zieker
wordend moest vader dit alles aanzien... Vader werd ten slotte hoe langer hoe wreder
behandeld.’ Rachma vertelde dat de artsen hem hadden voorgeschreven lange
wandelingen te gaan maken, maar de militaire politie verbood hem een stap buiten
het hek van de villa te zetten. Uiteindelijk diende de oud-president een verzoek in
bij Suharto om te mogen wandelen. Dit werd geweigerd. Vervolgens wilde
Rachmawati de opvolger van haar vader gaan bezoeken om die toestemming toch
los te peuteren, maar Suharto wilde haar niet ontvangen.
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Op 3 november 1968 zond Bung Karno het volgende briefje naar Suharto:
Mijnheer de president van Indonesië, generaal Suharto. De lucht van
Jakarta heeft me goedgedaan, de reumatiek is minder geworden. Maar er
zijn enkele zaken die voor mij het verblijf hier minder plezierig maken.
a) Mevrouw Sugijo, die al zes jaar voor mij de huishouding heeft gedaan,
heeft geen toestemming gekregen om haar taak ook in Wisma Jaso voort
te zetten, zodat ik word gedwongen de huishouding zelf te doen (inclusief
het kopen van rijst, suiker, koffie, et cetera.
b) Er is nog een andere zaak, die mij zeer te harte gaat: Ibu Hardi, de
verzorgster van mijn dochter Rachmawati, heeft geen toestemming
gekregen om in Slipi te komen helpen. Zij kent al mijn bijzonderheden,
maar mag niet komen helpen. Ter wille van mijn genezing verzoek ik uw
hulp om bovenvermelde zaken, die mij zeer storen, te willen regelen. Ik
verzoek u ook om toestemming te geven voor een bezoek aan het graf van
mijn vader. Ik zou ook graag familieleden en kennissen bezoeken. Dit
wordt nog steeds niet toegestaan.
Aldus, mijnheer de president, bij voorbaat betuig ik u mijn dank.
Sukarno
Suharto reageerde natuurlijk niet op de verzoeken van zijn voorganger of diens
dochter. De strategie was om Bung Karno in zijn vet gaar te laten koken, dan zou
hij immers vanzelf van eenzaamheid en verdriet sterven. Wat een vernedering voor
de vader van de natie, dat hij de generaal die hoogverraad pleegde en zich had laten
gebruiken door de onzichtbare regering in Washington moest smeken om een
menswaardige behandeling te krijgen. Hij moest op zijn 67ste verjaardag in nederige
bewoordingen proberen Suharto gunstig te stemmen om familie en vrienden te kunnen
ontmoeten of huishoudelijke hulp te krijgen. Bung Karno was zijn laatste twee
levensjaren de machteloze gevangene van een der wraakzuchtigste en sadistische
mannen die Indonesië ooit heeft voortgebracht. In 2000 is Suharto 79 jaar. Hij woont
in zijn zeer luxueuze villa, met een fortuin gestolen van het volk, aan Jalan Tjendana
8,2 en meldt zich ‘te ziek’ om voor zijn misdaden tegen het Indonesische volk terecht
te staan.
Ik overlegde met mevrouw Dewi op welke wijze we Bung Karno zouden kunnen
helpen. Ik haalde haar over om als echtgenote - ook al waren zij en de president al
vier jaar niet meer samen3 - een open brief aan Suharto te
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richten om via de publiciteit die hierdoor gegenereerd zou worden aandacht te vragen
voor het tragische en eenzame lot van de oud-president. We werkten samen een
aantal dagen aan een glasheldere en keiharde beschuldigende tekst. Ik wist Rinus
Ferdinandusse en Joop van Tijn van Vrij Nederland van het belang ervan te overtuigen
en zij wilden er op 16 april 1970 een omslagtekst van maken. Exact vier weken na
mijn eerste gesprek met Dewi Sukarno lanceerden we in Vrij Nederland een
bombshell. Zij schreef onder meer:
President Sukarno wenste en verwachtte van u, dat u trouw en loyaal zijn
orders zou uitvoeren. Hij had zich voorgenomen om tot een rechtvaardige
bestraffing te komen van de schuldigen aan de opstand van 1965, wie het
ook mochten zijn, de PKI of de militairen. U hebt niet, zoals hij vroeg, de
feiten aan hem voorgelegd, noch had u de goedkeuring van de president
om het leger in actie te brengen, met generaals als Sarwo Edhie. En daarop
ving de slachting van onschuldigen aan, de zogenaamde communisten.
Het is een overbekend feit dat het Indonesische leger door het hele land
en op uw uitdrukkelijke bevelen een begin maakte met martelen,
brandstichten, plunderen en verkrachten. Het leger voerde een door u
gedekte terreur. Vreedzame burgers werden door het wijd en zijd publiceren
van de moord op de generaals tot razernij gebracht. Men ging de PKI door
deze gruwelen haten. Veelal werd China als aanstoker van de affaire gezien.
Sukarno zou nimmer hebben toegestaan dat verraad werd gepleegd of dat
een grootscheepse broedermoord op touw werd gezet. Ik kan niet blijven
zwijgen terwijl mijn echtgenoot is blootgesteld aan gewelddaden. Voor
mij is hij het hoogste goed: heilig. Het is mijn diepste overtuiging dat de
laagste daad die een man jegens zijn medemens kan begaan het langzaam
doodtreiteren van zijn slachtoffer is. Wij kennen een Japans spreekwoord:
‘Iemand met een zijden kous verstikken’. U, mijnheer Suharto, u staat het
toe dat Sukarno lichamelijk en geestelijk gemarteld wordt. Nooit heb ik
mijn stem laten horen, niet direct en niet indirect, mede omdat ik mij zeer
goed bewust ben welke onmetelijke problemen u hebt te overwinnen. Maar
ik spreek thans in het openbaar in de eerste plaats ter wille van Sukarno's
veiligheid. Toen hij u zijn bevoegdheden overdroeg op 7 maart 1967 als
plaatsvervangend president, deed hij dit onder drie voorwaarden. Een
ervan was dat u hem en zijn gezin zou beschermen. U hebt deze belofte
niet gehonoreerd.
Sukarno hield echt van het land en de mensen. Zelfs zij die hem hadden
willen vermoorden kon hij met mildheid benaderen als zij beter-
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schap beloofden. Vergeleken met hem verbergt u een wreed hart onder
uw glimlach. U hebt honderdduizenden mensen laten afslachten. Mag ik
u andermaal vragen: bent u niet in staat uw positie en macht te beschermen
anders dan door slimmigheden en bloedvergieten? Misschien is het wel
uw grootste vergissing geweest dat u in 1965 Sukarno niet meteen hebt
laten vermoorden. U zou gemakkelijk de communisten van deze daad
hebben kunnen beschuldigen... Het zou bovendien dan overbodig zijn
geweest uw gevoelens van minderwaardigheid jegens Sukarno op deze
wijze bot te vieren. Het zou een eervoller dood geweest zijn voor de grote
leider van de Indonesische revolutie dan om zoals nu te worden
doodgetreiterd. Het is een nationale schande voor Indonesië dat Sukarno
geen milde behandeling in zijn lot kan worden toegekend - wat hij
ruimschoots zou verdienen na zijn hele leven aan uw land te hebben
gewijd.4
Het was opmerkelijk dat in het uur van Bung Karno's hoogste nood twee buitenlanders
zich in Parijs over een tekst bogen om hem te hulp te komen en te proberen zijn
onmenselijk lijden te helpen verzachten: zijn Japanse echtgenote en een Nederlandse
journalist die hij op 12 juni 1956 een hand had gegeven, hopende dat ik een eerlijke
journalist was die zou luisteren en vervolgens zijn ideeën en persoonlijkheid naar
waarheid zou beschrijven. Hij nam een gok. Maar zijn gok was deze keer in de roos,
want in 2000, als ik in de Jordaan over hem schrijf, spreek ik tegen de lezers over
hem alsof hij bij me in de kamer zit.
De verschijning van Dewi's brief ging vergezeld van de nodige publiciteit op
televisie. Op 16 april 1970 toonde De Telegraaf voor de zoveelste keer haar
fascistische neigingen door de NOS-televisie ervan te beschuldigen ‘een links
ontmoetingsprogramma van agitatoren’ te hebben georganiseerd. Alsof het ware
gezicht tonen van het door de CIA in het zadel geholpen Indonesische generaalsregime
uitsluitend voorbehouden zou zijn aan ‘linkse’ journalisten. De Telegraaf, spreekbuis
in dit land voor de onzichtbare regering van zowel Washington als Den Haag,5 heeft
om te beginnen tijdens de bezettingsjaren in de tweede helft van de vorige eeuw een
glanzende reputatie opgebouwd bij het zigzaggende principeloze inspelen op naïeve
elementaire emoties onder het publiek om de bestverkochte krant in het vaderland
te blijven.6
Op 6 juni 1970 beleefde de eerste president van Indonesië zijn 69ste verjaardag.
Dochter Rachmawati en haar jongste broer Guruh bezochten hem.
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Rachmawati schreef hier later in Vrij Nederland over: Toen ik de kamer binnenkwam
zag ik vader lang uitgestrekt op een sofa liggen, verzwakt en de ledematen en zijn
gezicht sterk gezwollen.’ Zij wilde hem wakker maken, maar hij antwoordde: ‘Nog
even, kind, nog een halfuurtje, ik heb werkelijk slaap.’ Rachma en Guruh begrepen
niet waarom hun vader plotseling zo verzwakt was. Guruh nam een foto, die via de
pers verspreid werd. Onmiddellijk liet Suharto zogenaamd een team van artsen
aanrukken, maar het was al te laat.
Toen de oud-president uiteindelijk wakker werd en een gesprek met zijn kinderen
voerde, kwam ook even de politiek ter sprake. Sukarno vergeleek daarbij het pas
geïnstalleerde CIA-regime van Lon Nol in Cambodja met de gebeurtenissen in Jakarta
en brandmerkte de verrader Lon Nol als een ‘Suharto’. Rachma en Guruh lieten deze
laatste uitspraak van hun vader voor diens dood naar de persbureaus uitlekken. Op
16 juni 1970 werd Bung Karno onverwachts overgebracht naar een militair hospitaal.
Op 17 juni belde mevrouw Dewi me uit Parijs op en zei dat de toestand van haar
man zeer ernstig was. De 19e juni vroeg ze mij direct naar Parijs te komen om de
volgende dag samen met haar, Karina en mevrouw Azuma, de Japanse verzorgster,
naar Jakarta te reizen. Nog diezelfde avond vertrok ik per auto naar Parijs. Op 20
juni vlogen we via Caïro en Bangkok naar Indonesië. Aldaar schreven de kranten
dat als Dewi het waagde te komen, zij gearresteerd zou worden. Urenlang sprak ik
tijdens de vliegreis met haar en luisterde naar haar ervaringen in de elf jaar dat zij
Sukarno had gekend.
Bij aankomst in Bangkok, waar we moesten overstappen op een ander toestel van
Japan Airlines, dat uit Tokyo kwam, werden beide vliegtuigen naast elkaar op enige
afstand van het luchthavengebouw geparkeerd. Dewi had mij meegenomen als
buitenlandse journalist en ooggetuige indien haar iets zou overkomen. Vanuit Tokyo
waren twee Japanners meegekomen om haar te beschermen, en waarvan niemand
behalve Dewi de identiteit kende. Ons werd door functionarissen van de JAL in
Bangkok meegedeeld dat op verzoek van de Indonesische ambassade aldaar mij geen
toestemming zou worden gegeven om zonder visum naar Jakarta verder te reizen.
Ons plan eindigde dus in Thailand. Dewi vloog door naar Singapore. Ik vertrok naar
Tokyo, waar ik in het Imperial Hotel op haar zou wachten. In Singapore kwamen
twee hoge Indonesische militairen aan boord om Dewi te adviseren niet door te reizen
omdat men niet voor haar veiligheid kon instaan. Dewi zei door haar huwelijk
Indonesische te zijn geworden en dat niemand kon verhinderen haar man in diens
laatste uren te bezoeken.
Duizenden mensen waren naar Kemajoran gekomen om mevrouw Dewi te
verwelkomen. De lichten op de luchthaven waren gedoofd. Journalisten en fotografen
mochten niet naar het toestel. Dewi, Karina en de verzorgster
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moesten blijven zitten tot alle passagiers waren uitgestapt. Daarop meldde zich een
kolonel Rachman, die keurig salueerde en haar medewerking vroeg opdat zij veilig
zou zijn. Bij de landingstrap stond een auto, geëscorteerd door twee jeeps met
militairen. Zij werd naar het ziekenhuis gereden. Bij het betreden van de kamer zag
zij in een oogopslag hoe kritiek de toestand van Bung Karno was. Voedsel werd
toegediend via een buis die was bevestigd aan zijn neus. Dewi zag ook onmiddellijk
dat men nonchalant een pleister had aangebracht om de buis te bevestigen. Die avond
is Sukarno ingeslapen.7
Op 21 juni werd het stoffelijk overschot van de oud-president naar Wisma Jaso
teruggebracht. Dewi, die elders had overnacht, trof die dag in haar huis een totale
chaos aan. Alle deuren stonden wijd open. Nergens waren sleutels. Iedereen kon vrij
in, en uitlopen. Niemand zei er iets van. Links en rechts werden kunstvoorwerpen
door soevenirjagers gejat. Voor haar ogen probeerde iemand iets in een krant te
frommelen en mee te nemen. Een dame was bezig een kleurenportret van Sukarno
uit een staande lijst te halen. Dewi gaf een gil. De foto werd gered. Men had een
gordijn dat voor de ramen hing eraf getrokken en over de nog geopende kist met het
stoffelijk overschot van de oud-president gelegd. Fotografen zouden dit steeds
verwijderen om foto's te nemen, wat Dewi razend maakte. Niemand trad handelend
op.
Bung Karno had altijd gezegd dat hij begraven wilde worden in de schaduw van
een boom bij zijn huis in Batutulis. Suharto had besloten de oud-president te begraven
in Blitar, Oost-Java, bij zijn moeder, zo onbereikbaar mogelijk voor mensen die het
graf wilden bezoeken. Dewi en mevrouw Hartini Sukarno begaven zich, begeleid
door Bung Karno's voormalige reizende ambassadrice mevrouw Supeni, naar Suharto
om ervoor te pleiten dit besluit terug te draaien en de laatste wens van de overledene
te eerbiedigen. Uiteraard willigde de president dit verzoek van Sukarno's weduwen
niet in.
Sukarno werd per vliegtuig op 22 juni 1970 naar Oost-Java overgebracht en in
Blitar begraven. Een miljoen mensen waren in Jakarta op de been toen de rouwstoet
van Wisma Jaso naar het vliegveld reed. In de villa van Dewi had Suharto had
persoonlijk de lijkkist in de vroege ochtend overgedragen aan generaal Maradan
Panggabean, die het stoffelijk overschot namens de staat tot het moment vanteraarde
bestelling in Blitar zou begeleiden.
Reeds op 2 juli 1970 werd Dewi aangehouden en op beschuldiging van corruptie
ondervraagd. Ik belde haar vanuit Tokyo een aantal malen op bij Sukmawati
Sukarnoputri, waar Dewi logeerde. Later, in Villa Rajada te Gland, bij Genève,
toonde ze mij een volledige set van door de Indonesische geheime dienst afgeluisterde
gesprekken tussen Dewi en mij, waar ook de gesprek-
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ken gevoerd tussen Tokyo en Jakarta bij waren. Zij vertelde dat de effectiefste manier
om geheime Indonesische staatspapieren en bandopnamen te bemachtigen was, om
betrekkingen met rondreizende Indonesische uitgevers te onderhouden. Als voorbeeld
noemde ze de fameuze Masagung, die ook al eens bij mij was komen aankloppen in
Amsterdam. Via deze bronnen had zij ook bewijzen bemachtigd dat de CIA vrijwel
onmiddellijk na de machtsovername door Suharto in Jakarta een van de modernste
elektronische spionagecentrales in Zuidoost-Azië had opgezet. Ook Nixon en
Kissinger refereerden niet voor niets aan Suharto als ‘our boy’.
Bung Karno overleed dertig jaar geleden. Zijn dochter Megawati Sukarnoputri
werd in 1999 vice-president, waar ik later nog op terugkom. Zijn oudste zoon, Guntur,
is zakenman in Jakarta. Dochter Rachmawati richtte in 1999, na de val van Suharto,
de Bung Karno University in Jakarta op, met volledige medewerking van
interim-president Habibie. Karina Sukarno, die ik in Parijs leerde kennen toen zij
drie jaar oud was, werd door Dewi naar de beste scholen in Frankrijk gezonden,
waardoor Frans haar moedertaal werd.8 Zij belandde in Parijs in dezelfde klas als de
dochter van prins Bernhard, Alexia baronesse Le Jeune. Zij studeerde aan de Boston
University, werkte drie jaar voor de Japanse televisie in Tokyo en woont thans in
New York, waar zij namens Indonesië als ambassadrice optreedt bij Unicef. Medio
maart 2000 logeerde zij nog in Hotel de l'Europe omdat zij een dinerafspraak had
met Freddie Heineken. Zij is nu een charmante 33-jarige intelligente jongedame, die
exact weet hoe de wereld in elkaar zit, in tegenstelling tot de an-dere kinderen van
Bung Karno, inbegrepen Megawati. Karina kan out of the blue op-bellen met de
mededeling dat de kroonpretendent van Portugal een ontmoeting zou willen hebben
met minister Ali Alatas van Buitenlandse Zaken van Indonesië, en of ik dit zou willen
regelen. Het onderwerp: Oost-Timor. Het bezoek werd nog een succes ook.
Sukmawati Sukarnoputri is de dochter van Sukarno die me het meest aan haar
vader herinnert. Ik heb dit, naar aanleiding van een verkiezingstournee in 1999, nader
in een brochure beschreven.9 Sukma en mevrouw Supeni bezochten plaatsen op Java
en Sumatra voor de Partai Nationalis Indonesia (PNI), indertijd door Bung Karno
opgericht. Ik reisde met hen mee. Guruh, de tweede zoon, heeft de glimlach van zijn
vader. Hij woonde in de jaren zeventig een aantal maanden in mijn drive in huis te
Amsterdam-Noord.
Uit het huwelijk van de president en mevrouw Hartini werden twee zonen geboren.
Taufan studeerde in Californië maar overleed vroegtijdig aan kanker. Baju, de andere
zoon uit dit huwelijk, ontmoette ik voor het eerst in 1994 bij mevrouw Hartini. Hij
werkte op het staatssecretariaat van president
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Suharto die dagen, wat me zeer bevreemdde. Maar zijn moeder bleek inmiddels een
zeer hartelijke verhouding te hebben opgebouwd met de man, die zijn vader had
verraden en vernederd, maar die bovendien verantwoordelijk was geweest voor diens
wrede en mensonterende lot de laatste twee jaren van zijn leven, wat zijn einde heeft
bespoedigd.
En Dewi Sukarno is in het jaar 2000 de populairste talk show host van Japan,
omdat na zovele jaren in Parijs en New-York te hebben gewoond, haar niet-Aziatische
aanpak vooral bij jongere generaties schijnt aan te slaan. Zij vierde onlangs haar
zestigste verjaardag.
Intussen maakte Sukmawati Sukarnoputri, na een bezoek aan president Wahid
bekend dat de laatste wens van haar vader eindelijk zal worden ingewilligd. Het graf
van Bung Karno zal worden overgebracht van Blitar in Oost-Java naar Batutulis in
West-Java, via de snelweg een uurtje rijden van Jakarta. Eindelijk zal de laatste
rustplaats - in de schaduw van een boom in zijn eigen tuin - worden verwezenlijkt,
zoals Sukarno zich dit altijd had gewenst.
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18 Ziende blind
De lange jaren dat ik in de VS heb gestudeerd, gewoond en gewerkt, zijn stap voor
stap de schellen van mijn ogen gevallen. Het begon al meteen in 1948, toen ik om
dollars te verdienen uitgeleende boeken in de schappen terugplaatste. Er bevonden
zich in de Yale-bibliotheek in New Haven miljoenen boeken. Eigenlijk weten we
dus nooit iets, zei ik toen al tegen mezelf. Nu, een halve eeuw later, beschouw ik de
kennis die ik sedertien vergaarde als een druppel op een gloeiende plaat.
In 1958 emigreerde ik naar de VS en werd opnieuw onmiddellijk meegezogen in
wat ik ‘het Amerikaanse tempo’ noemde. Ik herinner me hoe verbaasd ik in de jaren
vijftig was in steden als Cleveland, Detroit of Chicago wanneer ik na een lezing te
hebben gegeven en het eerste vliegtuig naar elders moest nemen, om dan rond zes
uur in de ochtend - vierbaansverkeer in beide richtingen - op pad te zien. De VS zijn
bepaald niet het rijkste land ter wereld geworden door op hun lauweren te rusten.
Men weet wat werken is, waar het mijns inziens in Europa nogal eens aan schort.
Wat ik over de jaren eveneens als een onontbeerlijke zegening van de Nieuwe
Wereld ging ervaren, was het feit dat jaarlijks in de VS 15.000 nieuwe titels worden
gepubliceerd. Ook al lees je er maar een handjevol van, kennis verdiept, inzicht
verbreedt. Ondanks het feit dat ik van mijn 65ste tot mijn 75ste jaar de gevangene
ben geweest van de Haagse visible government, als gevolg van 44 jaar leugens van
de invisible government - zou het me ook tussen 1990 en 2000 steeds lukken om naar
vestigingen van Barnes & Noble te gaan, zowel in Coral Gables, Florida als op Third
Avenue in Manhattan. Toch realiseerde ik me altijd weer dat, ook al neem je jaarlijks
de informatie van tien meter of meer boeken in je op, er altijd honderden andere
belangwekkende titels onaangeroerd blijven. Op Nijenrode las ik eens de volgende
uitspraak van Giovanni Boccaccio (1313-1375): ‘Waarom zou je met je buurman
babbelen, wanneer je via een boek kunt converseren met de groten der aarde?’ De
Italiaanse schrijver doelde uiteraard op de toen geldende definitie van ‘groot’. De
vips waar ik in 2000 iedere zaterdagavond voor Veronica met de helikopter naartoe
vlieg, zoals Bram en Nelie Peper, prinses Irene, Marco van Basten of Freddie
Heineken, zou Boccaccio daar niet toe gerekend hebben. Intussen blijft de
Amerikaanse boekdrukkunst voor mij een hoogtepunt van de yankee-bijdrage tot de
global civilization in het derde millennium. En niet - zoals velen van mening zijn de laboratoria waar verder aan het zogenaamde Strategie Defence Initiative gesleuteld
wordt.
Begin jaren zestig viel me voortdurend op hoe senator J. William Fulbright,
voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken, een ander en
realistischer geluid liet horen dan bijvoorbeeld het Witte Huis ten
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aanzien van internationale betrekkingen. Enkele weken voor de mislukte invasie van
Cuba bij de Varkensbaai nodigde president Kennedy de senator uit in Arkansas om
met hem mee te vliegen naar zijn vakantiehuis in Palm Beach, een bekende badplaats
in Florida voor de nouveaux riches. Fulbright overhandigde J.F.K. meteen een
memorandum met de vraag of de president bereid was het volle gewicht van de
strijdkrachten in te zetten wanneer de huurlingen van de CIA in de problemen zouden
komen. Ook wees de senator de president op Washingtons internationale
verdragsverplichtingen, die met een aanval op Cuba zouden worden geschonden.1
J.F.K. was gewaarschuwd voor de nederlaag die zou volgen, maar hij was er blind
voor.
Ik toog die dagen naar de nu verdwenen ouderwetse boekwinkel Scribners op Fith
Avenue, waar ik een rekening had, en vond Old Myths and New Realities van J.
William Fulbright. De tekst sloot naadloos aan bij de analyse van Wise en Ross van
hoe Washington eigenlijk in elkaar zat en functioneerde.
De eerste pagina was me meteen al uit het hart gegrepen. ‘There is an inevitable
divergence, attributable to the imperfections of the human mind, between the world
as it is and the world as men perceive it.’ Hier ontspon zich een discussie tussen mijn
uitgever Paul de Ridder en mezelf over het te dikwijls citeren van teksten in de
Engelse taal. Ook schrijven is vooruitzien. Engels is in 2000 reeds de belangrijkste
taal in de wereld. Tegen de tijd dat dit boek gaat verkopen - na 2050, dus Paul zal
het nog beleven - is het Engels wellicht de belangrijkste taal binnen het Europese
derdewegmodel. Dus ik waag het er maar op.2
Fulbright vervolgde: ‘As long as our perceptions are reasonably close to objective
reality, it is possible for us to act upon our problems in a rational and appropriate
manner. But when our perceptions fail to keep pace with events, when we refuse to
believe something because it displeases or frightens us, or is simply startingly
unfamiliar, then the gap between fact and perception becomes a chasm, and action
becomes irrelevant and irrational.’ Hij waarschuwde voor het klakkeloos aannemen
van ‘self evident truths’, zoals: Kennedy zit in het Witte Huis, de paus in Rome en
de duivel in het Kremlin. ‘We are clinging to old myths in the face of new realities’
schreef Fulbright, kennelijk aan dovemansoren, onder wie J.F.K. zelf. ‘We are trying
to escape the contradictions by narrowing the permissible bounds of public discussion,
by relegating an increasing number of ideas and viewpoints to a growing category
of unthinkable thoughts.’
De senator waarschuwde in 1963 voor een met hand en tand vasthouden aan
halucinatoire projecties en ‘cock-and-bull stories’ terug te leiden tot de
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dagen dat de Egyptische koningen piramiden bouwden. De farao's beluisterden
immers de stemmen van hun goden alvorens een besluit te nemen. Zoals tot voor
kort de majesteit nog de troonrede besloot met: ‘Zo helpe mij God almachtig.’ Ik
herinner me niet welk lucide Haags brein hier een einde aan maakte; was het Lubbers
of was het Paars? Fulbright bepleitte in het midden van de vorige eeuw met vurige
ijver en welbespraakt voor de volgende attitude: ‘To recognize the difficulty of
change is to recognize its possibility as well.’ Hij citeerde uit The Merchant of Venice:
‘If to do were easy as to know what were good to do, chapels had been churches,
and poor men's cottages princes’ palaces.’ Dit boek zette me verder aan het denken.
Er verscheen die dagen nog een voor mij opzienbarende studie, welke een meer
dan bijbels effect op mijn leven zou hebben. Het deed me vooral de Umwelt zien
zoals deze is. De Duitse neuroloog en psychoanalyticus Alexander Mitscherlich
publiceerde Society without Father, een analyse over de ‘dynamics of adaption’.
Mitscherlich sloot naadloos aan bij Fulbright.
‘Old ideals of freedom’, schreef Mitscherlich, ‘will not protect us unless we retest
them against reality.’ Voor het eerst maakte ik kennis met uitspraken als: ‘The
paranoid distortion of reality afflicts politics.’ Dit was ook een thema bij Fulbright,
die de doorsnee Amerikaan ‘handicapped’ noemde ten aanzien van vooral de
beeldvorming over de Sovjet-Unie. De Koude-Oorlogretoriek had de helden van
Stalingrad binnen de kortste keren getransformeerd in onverbeterlijke monsters en
schenders van mensenrechten in goelags. Feitelijk was men in 1985 het spoor over
de nieuwe werkelijkheid in de USSR totaal bijster - zoals omgekeerd men zich in de
Sovjet-Unie nauwelijks een reële voorstelling kon maken over hoe men in westerse
landen feitelijk leefde. Oost en West waren het slachtoffer van ongebreidelde, niet
met de werkelijkheid overeenkomende propaganda om elkaar zo ongunstig mogelijk
af te schilderen. Fulbright en Mitscherlich pleitten er in 1963 reeds voor een open
oog te hebben voor de realiteit. Tevergeefs dus.
Door de historie heen is het ‘realiteitsconcept’ voor verschillende interpretaties
ontvankelijk geweest. Tot de eindproducten van het denken van sterrenkundige
Galileo of de Britse wetenschapper Isaac Newton algemeen bekend werden, geloofden
miljoenen mensen in allerhande abracadabratheorieën over de wereld, de mens en
het universum. ‘Quantum physics emerged from the Stone Age’, schreef Nick Herbert.
‘One of the best-kept secrets of science is that physicists lost their grip on reality.’3
Immanuel Kant nam de denkfakkel van Newton over. Voor hem viel kennis in
drie delen uiteen: zoals het leek dat het zou kunnen zijn; de werkelijkheid (das Ding
an sich); en de theorieën over ‘appearance and reality’. Marx, Nietzsche en Freud
drukten als ‘groten der aarde’ in de negentiende
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en twintigste eeuw hun stempel op een wereldwijde evolutie van geloven naar weten.
Time kroonde op 1 januari 2000 Albert Einstein tot de allergrootste van de vorige
eeuw, vanwege zijn relativiteitstheorie waaruit de bom op Hirosjima voortkwam,
gevolgd door die op Nagasaki. Deze twee explosies leverden een zodanige
schoktherapie op dat men er, na twee bloedige wereldoorlogen, van afzag om althans
op wereldschaal elkaar opnieuw in de haren te vliegen. Het trauma van Japan, waar
psychiater Robert Jay Lifton onderzoek naar deed en prachtig over heeft geschreven4
- werd een mondiale ‘miracle drug’ die als afschrikkingsmiddel zou werken, althans
tot op de dag van vandaag.
De imponderabilia zijn de wereld nog niet uit. In 1905 werkte Einstein, een Duitser,
in Zwitserland als volmaakt onbekende klerk in een kantoor dat zich bezighield met
het uitgeven van patentcertificaten. Als donderslag bij heldere hemel publiceerde hij
achter elkaar drie artikelen in het tijdschrift Annalen der Physik. ‘That exploded onto
the physics scene’, schreef Herbert. Max Planck zou het denkwerk van Einstein
verder verfijnen, ook al had diens natuurkundeleraar hem geadviseerd concertpianist
te worden.
Toen ik in mijn studio in de Jordaan aan dit hoofdstuk werkte en Fulbrights denken
over oude mythen en nieuwe realiteiten had doorgebladerd, ging de telefoon. RTL-4
nodigde me uit om op 7 april 2000 deel te nemen in de talkshow van Minouche
Jorrissen en Beau van Erven Dorens. Op vrijdagmiddag presenteren zij een weekpanel
dat op recente gebeurtenissen terugblikt. Madurodam stond op zijn kop, want Thom
de Graaf (D66) had die dagen voorgesteld om Beatrix en het functioneren van de
monarchie in de jaren 2000 tot 3000 onder de loep te nemen. Ik nam de uitnodiging
aan en sloeg het eerdergenoemde boek van Mitscherlich open om verder te werken.
Ik las hoe Kants Ding an sich steeds verder werd beschadigd en vervalst door wat
Mitscherlich omschreef als ‘sanctified taboos’. Hoofden worden vanaf de wieg
gecodeerd met de meest onzinnige ‘sacrosanct assumptions’ die zich levenslang
kunnen manifesteren terwijl ze in werkelijkheid achterhaalde ballast
vertegenwoordigen die generaties geleden overboord hadden moeten worden gezet.
Ik nam me voor in het RTL-4-panel hier iets over te zeggen, in een poging, zoals Kant
dit tweehonderd jaar gelden reeds had gedaan, de vrijdagmiddagkijkers die spiegel
voor te houden.
In het panel bleken twee andere tv-presentatoren te zitten: de charmante Tineke
de Nooy en de atletische Erik Corton. Waarom ik anno 2000 blijf denken televisie
te kunnen benutten om de verendemolisering van vaderlandse beeldschermen te
bestrijden, kan ik slechts verklaren door hardleersheid mijnerzijds. De discussie bij
Beau en Minouche ontaarde in veel geschreeuw en weinig wol. Men stapte dan ook
haastig over op de vraag waarom Johan
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Cruyff keet met Ajax had gekregen. Een zoveelste gemiste kans voor glasnost ten
aanzien van het Huis van Oranje. Toen de klantenkring van Struwe's tabakhandel in
de Haarlemmerstraat de uitzending de volgende dag het predikaat ‘ratjetoe van
geklets’ gaf, wist ik helemaal zeker dat ik had gefaald.
Voor Michel Foucault - om dichter bij huis te blijven - vertegenwoordigde waanzin
een vorm van delirium. Freud sprak in 1899 voor het eerst over ‘Traumdeutung’;
Foucault beriep zich op Paul Zacchias en diens Questiones medico-legales uit 1660,
dat dromen en waanzin onder één noemer plaatste. Freud verdiepte zich veel meer
in dromen bij het ontwikkelen van psychoanalytische technieken en in het bijzonder
zijn zelfanalyse. In 1772 noemde Francois de Sauvages iemand pas geschift wanneer
hij niet meer redelijk kon nadenken en tegen de klippen op vasthield aan een
waarneembare denkfout. Paul Zacchias vatte het aldus samen: ‘Madness means that
the intellect does not distinguish true from false.’ Foucault sloot darop aan: ‘Dementia
is a kind of madness which includes illusions, hallucinations, all perceptual
disturbances.’ En hier naderen we de stelling van dit hoofdstuk: ‘Veritable madnesses,
then, are all the derangements of our mind, all the illusions of self-love, and all our
passions when they are carried out to the point of blindness: for blindness is the
distictive characterization of madness.’5
Nietzsche schreef in Sils-Maria in juni 1885 Jenseits von Gut und Böse. Hij
constateerde dat de mensen en de wereld een punt hadden bereikt waar ‘good and
evil are no longer distinguishable to the naked eye. To distinguish them we must
wear colored glasses of some specific moral philosophy or habit.’ Foucault herinnerde
honderd jaar later aan de dag in de herfst van 1888 dat Nietzsche ‘de ontbinding van
zijn denkwereld’ beleefde, want ook hij had geen brillenglazen kunnen vinden die
‘vision and blindness, image and judgement, hallucination and language, sleep and
walking, day and night’ hadden kunnen helpen identificeren om de wereld tegemoet
te treden zoals deze was - en is - zonder de draad totaal kwijt te raken. Nietzsche zag
exact wat er an de hand was, alleen zijn zenuwgestel begaf het vroegtijdig om bestand
te blijven tegen wat hij om zich heen had waargenomen.
Nooit zal ik vergeten hoe de Zuid-Afrikaanse psychiater David Cooper zijn boek
The Language of Madness aanving: ‘We do not want to be like Nietzsche, who went
mad searching for just a few people to whom he could talk or who thought a bit like
him.’6 Had Nietzsche door Freud gered kunnen worden? Ik betwijfel het. Prozac
bestond die dagen nog niet. Om bestand te zijn tegen het waarnemen van de naakte
waarheid is op de eerste plaats een uitstekende gezondheid een noodzakelijke
voorwaarde. Misschien bezweek Nietzsche wel onder het gewicht van de
werkelijkheid omdat hij
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een leven lang verkeerd of slecht had gegeten. Volgens Leonard Heston, professor
in de psychiatrie van de University of Minnesota, had Heinrich Himmler al in 1938
gezegd dat Adolf Hitler leed aan ‘mental signs of neurosyphilis’.7 Graaf Galeazzo
Ciano, de minister van Buitenlandse Zaken van Italië, noteerde op 7 mei 1938 in zijn
dagboek dat koning Victor Emmanuel III hem meedeelde dat Hitler stimulerende
middelen kreeg toegediend. Van Nietzsche werd eveneens gemeld dat hij aan syfilis
zou hebben geleden.
‘Hilter's most problematic disorder’, schreef dr. Heston, ‘was apparently caused
by amphetamine toxicity.’ Dit verhinderde hem om rationele besluiten te nemen,
omdat de perioden van pijn meer toenamen en langer duurden en hem voortdurend
buiten gevecht stelden. In 1943 was Hitler bijvoorbeeld van februari tot april in een
depressie geraakt, zodat dr. Theo Morell, zijn lijfarts, hem nog vaker dan anders via
injecties in zijn aderen stimulerende middelen toediende. Hitler - die nog tot kort
voor zijn zelfmoord van zijn kamerdienaar Heinz Linge oogdruppels met cocaïne
kreeg toegediend - eindigde uiteindelijk als een wrak, met als klankbord alleen nog
Joseph Goebels. De laatste psychische klap voor Hitler was dat veldmaarschalk
Rommel, Hitlers held uit de oorlog in Noord-Afrika, zich uiteindelijk ook tegen hem
keerde.
Het tragische einde van ‘grote’ leiders schijnt bij de job te horen. Charles de Gaulle
kwijnde uiteindelijk weg in Colomby des deux églises; Nikita Khrushchev ergens
buiten Moskou op zijn datsja. Bung Karno's gezondheid en diens zenuwgestel waren
niet meer bestand tegen de treiterijen van de generaals die hem hadden verraden.
Zelfs Wilhelmina concludeerde op haar oude dag dat zij niet alleen was maar wel
eenzaam. Onze Oranjevorstin was er toch nog in geslaagd de bril te vinden waar
Nietzsche tevergeefs naar had gezocht. God werd haar gezelschapsheer, dus voor
haar geen cocaïnedruppels in de ogen, maar het aloude en beproefde ‘opium van de
geest’, dat altijd weer uitkomst brengt wanneer de nood van de mens het hoogst is.
Onlangs hoorde ik zowel Harry Mulisch als Hugo Claus in een televisieshow van
Barend en Van Dorp verklaren dat zij bewonderaars van Fidel Castro waren gebleven.
Zij lichtten niet toe waarom zij die mening waren toegedaan. De interviewers vroegen
er pok niet naar. Deze benadering van televisiepresentatie is onze tijd eigen. Ik deel
de opinie van Mulisch en Claus, maar teken erbij aan dat Fidel kennelijk zijn
fundamentele gezondheid (en die van zijn zenuwgestel) mee heeft. Hij is immers
bestand gebleken tegen meer dan veertig jaar openlijke en clandestiene terreur vanuit
Washington, van zowel de zichtbare als de onzichtbare regering, welke beter dan
ooit tevoren voor de hele wereld waarneembaar is. Bijna veertig jaar na J.F.K.'s
invasie aan de Varkensbaai wordt, ten overstaan van een mondiaal televisie-
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publiek, getoond hoe anti-Castro-Cubanen de zesjarige Elian Gonzales kidnapten.
Opnieuw vlogen de zichtbare en onzichtbare machten in Washington elkaar in de
haren over Cuba.
Fidel Castro heeft lang genoeg met het CIA-bijltje gehakt om te weten wat voor
vlees hij in de kuip heeft. Hij heeft de bijzondere lenzen waar Nietzsche naar zocht
niet nodig. Hij is allesbehalve blind. Hij zal niet eindigen in een Berlijnse bunker of
als gevangene van eigen generaals. Fidel houdt stand tot het bittere einde, omdat hij
vanaf het eerste uur op zijn qui-vive is geweest en de dingen zag zoals ze zijn. Bung
Karno overleefde vijf aanslagen en ging ten onder. Castro overleefde tientallen
moordaanslagen en complotten en is er nog steeds, wat buitengewoon knap is. Alleen
al daarom bewonder ik hem, net als Mulisch en Claus.
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19 Blowtorch Bob
In 1956 verloor ik, als gevolg van directe interventie van het Ministerie van
Buitenlandse zaken, mijn medewerkerschap voor De Telegraaf in Rome. Sedertdien
zou een berufsverbot jegens mij gelden tot aan de vooravond van een bijeenkomst
van een arbitragecommissie in 2000 die de schade vaststelde die me werd berokkend.
Nergens zou ik ooit nog een vaste aanstelling in de journalistiek kunnen bemachtigen,
ook al werd hier door enkele bevriende journalisten meer dan eens een poging toe
ondernomen. Ik denk dan vooral aan Carel Enkelaar, programmadirecteur van de
NOS-televisie.
Ik wist dat ik deze sabotage aan minister Luns te danken had. Hij had inzake
Nieuw-Guinea op het verkeerde paard gewed en hij verdomde het om zijn ongelijk
toe te geven.1 Wat was gemakkelijker dan om in het geheim, met inschakeling van
de onzichtbare regering, zijn nederlaag op mij bot te vieren door mij een levenslange
‘rode kaart’ te geven?
Na het staatsbezoek van het koninklijk paar en prinses Beatrix aan Mexico in 1964
reisde ik in hetzelfde vliegtuig als minister Luns naar New York. Ik liet hem mijn
kaartje brengen. Hij kwam naar mijn tourist class-stoel, waarop ik een pleidooi afstak
voor het beëindigen van de oorlog tussen ons. Hij zou immers ook naar president
Sukarno reizen om, ter afsluiting van het Nieuw-Guinea-conflict, de verzoening te
bezegelen? Luns ten voeten uit: hij vestigde de indruk bereid te zijn het verleden te
laten rusten. In plaats daarvan zou hij een nieuwe veile streek uithalen. Zijn stunt
zouden we pas in 1990 ontdekken, aan de hand van vrijgekomen geheime stukken.
Na het gesprek in het vliegtuig in 1964 en om een kort geding tegen de staat te
voorkomen, liet hij kort na elkaar twee telegrammen aan alle buitenlandse posten
uitgaan. In het eerste gaf hij een instructie aan zijn gehele departement om mij
voortaan als ‘alle andere Nederlandse journalisten’ te behandelen, waarop wij het
kort geding introkken. Veertien dagen later stuurde de man een tweede, geheim
telegram rond. Dat ontkrachtte de tekst van de eerste instructie geheel. Het was dan
ook een ongebruikelijke primeur toen de Haagse rechtbank op 29 oktober 1997 - na
zes jaar procederen - eindelijk in een tussenvonnis opnam dat het gedrag van Luns
en diens ministerie jegens mij ‘bedrog’ was geweest.
In de hoofden van vele opvolgers van Luns is het nimmer opgekomen dat deze
minister de nodige leugens verspreidde over Amerikanen en Indonesiërs, laat staan
dat hij tot misdadig gedrag in staat was. Tegenover mij hebben Luns, vele van zijn
ambassadeurs en medewerkers, alsmede talrijke van hun opvolgers, zich misdadig
gedragen. Zelfs het zeer beperkte aantal
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bewijsstukken dat na 1990 boven water is gekomen heeft dit onomstotelijk
aangetoond. Normaliter zou je mogen verwachten dat na publicatie van mijn boek
Vogelvrij, waarin tientallen geheime telegrammen werden afgedrukt, het Ministerie
van Buitenlandse Zaken - en de haar ten dienste staande invisible government agencies
- zich terughoudender jegens mij zou opstellen. Het tegendeel gebeurde. Ook de
juridische arm van het ministerie, het advocatenkantoor Pels Rijcken & Drooglever
Fortuijn, heeft de oorlog die Luns in 1956 begon tot het jaar 2000 onverminderd en
niet-aflatend voortgezet. Pecunia non olet. Alleen gaat het hier om het opsouperen
van belastinggelden door Buitenlandse Zaken en het kantoor van de zogenaamde
landsadvocaat, gelden die burgers niet voor een dergelijk ignobel doel hebben
afgedragen. Ik kom hier later op terug.
Deze inleiding diende om de lezer ervan te overtuigen dat de reden dat ik in 1970
opnieuw ten strijde trok tegen Luns, niet voortkwam uit een tegenzet mijnerzijds. Ik
wist niet dat de oorlog met Buitenlandse Zaken 44 jaar zou duren. Ik besloot
toentertijd Luns wederom aan te pakken omdat hij andermaal een offensiefje had
geopend teneinde de geschiedenis te vervalsen.
Nadat Sirhan Bishara Sirhan in 1968 Robert Kennedy in de keuken van een hotel
in Los Angeles had neergeknald, besloot minister Luns dat een gunstig moment was
aangebroken om het verlies van Nieuw-Guinea in de schoenen van John en Robert
Kennedy te schuiven. Ik dacht eind jaren zestig niet meer aan deze meneer. Ik werd
slechts van tijd tot tijd aan hem herinnerd omdat hij in de wandelgangen of de
delegates lounge van het gebouw van de Verenigde Naties rondliep. We deden dan
of we elkaar niet kenden. Ik dacht onveranderlijk: daar heb je die zak. Soms, als ik
in Huis ter Heide was, hoorde ik hem op televisie anti-Sovjet-tirades murmelen, of
hij vertelde de kijkers dat president Sukarno een Javaanse versie van Hitler was. Hij
was president Sukarno in 1964 op paleis Bogor de hand gaan reiken, maar hij kankerde
door op de Indonesische leider. Dat hadden de meeste politici in Den Haag sinds
1945 gedaan - Willem Drees voorop - zonder in de verste verten te weten wie Bung
Karno was of de moeite te nemen erachter te komen.
Onderminister Roger Hilsman schreef in dit verband dat zelfs de ‘well-informed’
in de academische wereld en de media in de VS - inbegrepen in het Congres - slechts
oppervlakkig over Indonesië waren geïnformeerd. Men zag Sukarno als ‘a belligerent
adventurer’. De vooraanstaande journalist Arthur Krock noemde de overdracht van
Nieuw-Guinea aan Indonesië ‘a triumph of annexation by aggression’. Senator
Christopher Dodd van Connecticut voorspelde dat Sukarno zijn land aan het
communisme zou uitleveren. Congreslid William Broomfield noemde Bung Karno
in toespra-
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ken voor de volksvertegenwoordiging ‘a power-mad dictator’, ‘a despot’, ‘a bully’
en natuurlijk ook ‘a Hitler’ en een ‘international juvenile delinquent’.2 Meneer
Broomfield aasde op de job van senator Walter Judd en redeneerde dat hoe meer hij
zich te buiten ging aan anticommunistische tirades, hoe meer kans hij maakte op de
congreszetel van meneer Judd. Dat zijn de fameuze zegeningen van de Amerikaanse
democratie. Luns deed jarenlang iets dergelijks, strijk-en-zet toegejuicht door De
Telegraaf met koppen als: ‘GOED GEBRULD!’ Zo kwalificeert men zich, als kroon op
de carrière, voor secretaris-generaal van de NAVO. Prins Bernhard stelde alles in het
werk om de benoeming van Luns als hoogste man tegen te houden, maar uiteindelijk
zou blijken dat de prins-gemaal zelf de nodige boter op het hoofd had.
Op 31 december 1969 stak Luns opnieuw zijn jaarlijkse troonrede af tegen H.F.
van Loon van De Telegraaf, waarbij hij een stapje verder ging dan voorheen en het
verlies van Nieuw-Guinea aan Indonesië toeschreef aan het verraad van John en
Robert Kennedy. Nu beiden waren vermoord spande de minister zich in zijn blazoen
te zuiveren, als gewoonlijk met leugens en een verdraaide voorstelling van zaken.
Toen J.F.K. in april 1961 Luns adviseerde in Biak zo snel mogelijk de plaat te poetsen,
voegde hij eraan toe: geef mij maar de schuld, maar lazer in hemelsnaam op met je
vliegdekschip Karel Doorman in jullie ongeneeslijke hang naar nationale grandeur.
De Kennedys waren niet anti-Nederlands, zoals Luns in De Telegraaf in 1969
beweerde. Zij kwamen als geroepen, als reddende engelen voor een totaal hopeloze
militaire situatie van het koninkrijk, want J.F.K. overhandigde Luns een alibi om te
kunnen zeggen: ‘Wij werden door Washington tot overgave gedwongen.’ De druk
van Jakarta nam immers in die dagen gestaag toe. Hercules-toestellen dropten
Indonesische para's bij Merauke, Kaimana, Teminabun en Sorong. Snelle motorboten
met Indonesische mariniers begonnen in de wateren rond Nieuw-Guinea aanvallen
uit te voeren.
Ik wendde me tot Carel Enkelaar van de toenmalige NTS-televisie en overtuigde
hem dat de bedrieglijke gang van zaken die door Luns in De Telegraaf werd bepleit,
om een grondige correctie vroeg. De Kennedys waren dood, maar vele van hun naaste
medewerkers zouden gemakkelijk een stokje kunnen steken voor een Haagse minister
die de voornaamste architect was geweest van het echec dat Nederland in 1962 in
Jakarta opliep, als kroon op een over het geheel genomen mislukt dekolonisatiebeleid.
Ik reisde in de tweede week van 1970 naar New York en raadpleegde professor
Arthur Schlesinger jr., de historicus die A Thousand Days schreef, een overzicht van
meer dan duizend pagina's van zijn werk voor J.F.K. op het Witte Huis. Hij adviseerde
om mijn reportage te beginnen bij Robert Komer,
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oftewel Blowtorch Bob.3 Hij was belast geweest met de kwestie Nieuw-Guinea op
het Witte Huis. Schlesinger gaf me zijn telefoonnummer in Santa Monica, Californië.
Ik kende de naam Komer oppervlakkig, omdat ik had gelezen dat hij de leiding
had gehad van een pacificatieprogramma in Vietnam. Geen haar op mijn hoofd dacht
er in de jaren zestig aan dat de man die voor J.F.K. de Nieuw-Guinea-affaire tot een
acceptabel einde had gebracht en die in directe opdracht van L.B.J. in Vietnam aan
de slag was gegaan, in Zuidoost-Azië een Amerikaanse Gestapo had geleid.
Lang nadat ik Komer in 1970 had gefilmd ontmoette ik de hoogleraar internationaal
recht aan de Princeton University, Richard Falk, die mijn ogen opende voor wat er
onder diezelfde Komer in Vietnam had plaatsgevonden.4 Er werden Provincial
Reconnaissance Units (PRU's) gevormd, volgens door de CIA aangegeven richtlijnen,
die als counter-terrorteams moesten optreden. Het doel was het Vietnamese Nationale
Bevrijdingsfront via ‘onconventionele methoden’ te bestrijden. De vermoorde
president Ngo Dinh Diem hanteerde reeds een voorloper van de PRU, waarbij
gendarmes huishielden onder ‘Vietcong-propagandisten, belastinginners, kidnappers
en moordenaars’, aldus het Diem-regime.
Komer en co. hadden de 20.000 man van Diem opgevoerd naar 72.000, aangevoerd
door een coterie van ex-politiemannen uit de VS en ander door de CIA geronseld
gespuis dat altijd in was voor een partijtje cowboy spelen in de jungle van Azië.
David Welsh refereerde in 1971 aan Komer als ‘the pacification honcho’ die de
leiding had over de PRU-commando's met hun ‘Gestapo and strea, lining methods’5
bij hun terreur over de bevolking van Vietnam.
Op 17 januari 1970 arriveerde ik in het huis van de heer Komer in Californië. Tot
mijn verwondering trof ik daar ook professor Guy Pauker aan, de zogenaamde
Indonesiëspecialist bij de denktank van de CIA in Los Angeles. Hij bevond zich in
1957 op het regeringsjacht Djidajat op een rondreis van president Sukarno door de
Molukken. Hij stelde zich voor en vroeg of ik hem aan Bung Karno wilde voorstellen,
wat ik een dag later 's ochtends om zes uur heb gedaan, wetende dat de president
vroeg opstond en het prettig vond wanneer deze of gene een praatje kwam maken.
We brachten de nacht op een eiland door. De president logeerde in het huis van de
resident, waar ik met professor Pauker in alle vroegte naartoe ging. Jaren later doorzag
ik zijn tactiek: binnenkomen via iemand die werd vertrouwd. Ik had in 1957
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nog nooit een boek over de CIA gelezen. Nu, in 1970, dook Pauker dus weer op.6
We filmden eerst Komer aan diens zwembad. Hij vertelde dat na mijn bezoek op
5 april 1961 aan Walt Rostov op het Witte Huis, de veiligheidsadviseur linea recta
met mijn memorandum bij hem was gekomen met de medeling dat er in Nederland
kennelijk belangrijke oppositie tegen het beleid van Luns was. Samen gingen zij
later naar J.F.K. De president was een snelle lezer en wist onmiddellijk de kern van
een probleem te vatten, vertelde Komer. ‘Ik wees de president er eveneens op dat
ook prins Bernhard het met de door de Nederlandse regering gevolgde politiek in
Indonesië niet eens was.’7
Ik vroeg Komer: ‘Is het u bekend dat Luns blijft verkondigen dat de Kennedys
anti-Nederlands waren?’
‘Op basis van mijn ervaring als naaste medewerker op het Witte Huis in de kwestie
Nieuw-Guinea vind ik een dergelijke verklaring moeilijk te begrijpen. Eigenlijk vind
ik het ongeloofwaardig dat iemand de suggestie blijft doen dat president Kennedy
of zijn broer Robert anti-Nederlandse gevoelens zouden hebben gekoesterd. Ik geloof
trouwens niet dat iemand die goed bij zijn hoofd is de Amerikaanse politiek inzake
Nieuw-Guinea in de jaren 1961-1963 als anti-Nederlands zou kunnen betitelen. Op
het Witte Huis waren we van mening dat we eigenlijk een nuttige taak vervulden,
vooral ten voordele van de Nederlandse regering zelf, door Nederland behulpzaam
te zijn om zonder te veel kleerscheuren van zijn laatste overblijfsel der
Nederlands-Indische koloniën af te komen.’
Achter elkaar heb ik die dagen een groot aantal voorname J.F.K.-medewerkers
gefilmd, waarbij McGeorge Bundy luid en duidelijk verklaarde: ‘Er is en er was geen
overeenkomst tussen de VS en Nederland, niet mondeling en niet schriftelijk, niet
openbaar en niet in het geheim, waarbij wij Amerikanen op welke manier dan ook
ons hadden verbonden tot daden van geweld in de kwestie Nieuw-Guinea.’ Deze
uitspraak alleen al, uitgesproken op het hoogste gezag van het Witte Huis en op film,
zou voldoende hebben moeten zijn om minister Luns voor de rest van zijn leven het
bos in te sturen. Hij stond en staat voor de rest van zijn leven als leugenaar te boek
omdat hij jarenlang had volgehouden dat Washington zijn beleid om vast te houden
aan Nieuw-Guinea niet alleen steunde, maar zelfs bereid zou zijn tegen Sukarno's
leger te helpen verdedigen.
Luns had door dat de film bij de NOS op de plank lag en weigerde ernaar te komen
kijken of er commentaar op te geven. Op 1 april 1970 togen Carel Enkelaar en diens
medewerker Ton Neelissen naar de werkkamer van de
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bewindsman in Den Haag. Zes weken later greep ik naar een ander middel: op 14
mei 1970 verscheen in Vrij Nederland een hoofdartikel - geschreven door Joris van
den Berg - met daarin de vraag waarom er een film van enig historisch belang bij de
NOS op de plank bleef liggen. Op 16 mei arriveerde Luns in de Haagse NOS-studio.
De technici lieten een ampex meelopen om de minister te filmen terwijl hij keek naar
de topmensen van het Witte Huis die hem voor schut zetten.8 Op de avond van 16
mei 1970 telefoneerde minister Luns Neelissen thuis met het zeer dringende verzoek
mijn film niet uit te zenden. Carel Enkelaar liet op 24 mei de documentaire via
Panoramiek volgens plan de buis op gaan.
Wanneer ik in 2000 naar die gebeurtenissen van dertig jaar geleden terugkijk is
conclusie nummer een: ik zat toen en zit vandaag in wat James Reston the information
business noemde. Het was te voorzien dat Luns, diens ministerie en de onvolprezen
onzichtbare regering het mij niet in dank zouden afnemen dat ik dit geschut in stelling
bracht. Overigens geen reden om de artillerie van de pers dan maar op stal te laten.
Het gevolg was wel dat, nadat de minister een jaar later naar Brussel was
overgeheveld, hij aldaar voor de BRT in reactie op een vraag over een bewering
mijnerzijds antwoordde: ‘Meneer Oltmans is een eenmotorige mug.’ Zo
manoeuvreerde hij steeds de lachers in zijn richting, waarna men vergat hem erop
te wijzen dat hij verzuimd had de vraag te beantwoorden.
De tweede conclusie inzake de in 1970 gedraaide documentaire met de top van
het Witte Huis van J.F.K. - en gedeeltelijk ook het L.B.J. - is, dat ik dertig jaar geleden
nog altijd in de overtuiging verkeerde dat ik te maken had met een schurk in Den
Haag, maar met keurige heren in Washington. Naar de maatstaven die nu door
Amerika en de NAVO in Den Haag worden gehanteerd zou Robert Komer, de man
met wie mijn film op 17 januari 1970 in Californië begon, als een der allergrootste
vissèn in de oorlogsmisdadenbusiness terecht hebben moeten staan. Vergeleken bij
Komer en sommige medewerkers van het Witte Huis onder J.F.K., L.B.J., Nixon of
daarna, was Joseph Luns een lilliputterboef. Luns had aantoonbaar minder dan
honderd va-derlandse doden op zijn geweten; in Vietnam sneuvelden 58.000
Amerikaanse militairen,9 terwijl de Amerikaanse oorlogsmisdaden in Zuidoost-Azië
in totaal aan miljoenen mensen het leven hebben gekost.
Op de vraag van een student in 1969, of het geen tijd werd om politieke en militaire
Amerikaanse leiders als oorlogsmisdadigers te gaan berechten, antwoordde professor
Falk: ‘Although the United States Government is waging an illegal war of aggression
by criminal means in Vietnam, it would not be practical or even desirable to prosecute
our leaders as war criminals.
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It would not be practical because there does not seem to be any way to constitute a
tribunal that would be capable of apprehending the accused defendants and subjecting
them to prosecution. It would be undesirable because such a drastic effort to repudiate
the political leadership of this country would lead to a divisive kind of domestic
turmoil at a time when we needed desperately to move beyond the awful years of
involvement in Vietnam.’10
Maar Falk liet er meteen op volgen dat dit antwoord hem niet bevredigde. Het was
in strijd met de in Neurenberg opgelegde rechtspraak aan nazioorlogsmisdadigers.
Waarom gingen Amerikaanse politici en generaals die in Zuidoost-Azië hetzelfde
deden, vrijuit? ‘To train the Green Berets to engage in political assassination on a
large scale in Operation Phoenix (the program to identify and capture Vietcong
political agents) or to turn over prisoners to the South Vietnamese for routine torture
is also criminal behavior’, aldus Falk. Hij had, toen ik hem sprak in 1972, spijt van
zijn antwoord op de studentenbijeenkomst.
‘I became convinced that it was essential to expose the criminal essence of the
Vietnamese war as it was being waged by the United States government. I became
convinced that we needed to understand that crimes were being committed in our
name and on our behalf in Vietnam... To shoot women and children at point blank
range in a peasant village is so obviously an attrocity that it need not even be
demonstrated to constitute a specific war crime, although of course it does.’11
Op 9 april 2000 kreeg Blowtorch Bob een fatale hartaanval. Tim Weiner schreef
bij die gelegenheid in de New York Times dat hij na vijftien jaar trouwe dienst bij de
CIA door J.F.K. naar het Witte Huis werd gehaald. Hij ontfermde zich op 5 april 1961
over mijn memorandum aan de president en regelde, in mijn ogen buitengewoon
verdienstelijk, de kwestie Nieuw-Guinea, opdat er geen onnodig schot meer zou
worden gelost. Maar in 1967 begon hij er in Vietnam op los te ranselen met een
‘take-no-prisoners attitude, a deathless optimism that the war would be won’,
herinnerde collega Weiner. In werkelijkheid stierf op 9 april een monster, wiens
mentaliteit absoluut niet verschilde van die der Servische en Kroatische heren die
nu zitten te brommen in de Scheveningse strafgevangenis.
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20 Bebloede handen
Dezer dagen wordt in de VS herdacht dat 25 jaar geleden een einde kwam aan de
oorlog in Vietnam. De door de Amerikanen veroorzaakte ellende in het voormalige
Indo-China zou, ook in Laos en Cambodja, nog vele jaren doorsudderen en nasmeulen.
Bij de vredesconferentie van Genève in 1954 trokken de Fransen zich - mede na de
nederlaag te Dien Bien Phu - terug uit dit gebied. John Foster Dulles vertrouwde
Jean Chauvel, de leider van de Franse delegatie, toe dat de VS niet zouden toestaan
dat de Mekong-delta in communistische handen zou vallen. Chauvel verwachtte dat
de Amerikanen binnen twee jaar een eigen gevecht in Zuidoost-Azië zouden
beginnen.1
Washington knokte twintig jaar in Zuidoost-Azië, en men deed er bijzonder lang
over om de waarschuwing van generaal Eisenhower ter harte te nemen om nooit ofte
nimmer soldaten in te zetten op het Aziatische vasteland. Maar zelfs in 1975 kon
president Gerald Ford de nederlaag nog niet toegeven. Op 10 april 1975 vroeg hij
een miljard dollar extra aan het Congres met het rotsmoesje dat de VS hun vrienden
in Saigon niet in de steek konden laten. Maar de Vietnamprotesten, vooral onder
jongeren, studenten en veteranen, bereikten ongekende hoogtepunten, en de
volksvertegenwoordiging weigerde meer geld voor het Vietnamese bloedbad uit te
trekken. Het Congres draaide de geldkraan dicht. Henry Kissinger koos eieren voor
zijn geld en telegrafeerde ambassadeur Graham Martin in Saigon ‘to get the hell out
of there and fast’. Hierop volgde een vlucht van de Amerikanen uit Vietnam, wat tot
de beschamendste episodes uit de Amerikaanse geschiedenis behoort. Nog in 1972
verleende de Washington Post aan president Richard Nixon het predikaat ‘the greatest
bomber of all time’.2
Het opmerkelijke van Nixon was dat hij zich verkiesbaar stelde voor het Witte
Huis met de belofte vrede in Vietnam te zullen brengen. Ik reisde zelf met hem mee
en ben er getuige van geweest. Senator Fulbright herinnerde aan het feit dat Nixon
in 1972, dus in drie jaar, meer bommen op Azië had laten vallen dan L.B.J. in vijf
jaar. In 1972 waren 20.000 Amerikanen gesneuveld en 110.000 gewond geraakt.
Intussen waren 340.000 Vietnamezen gedood in de strijd en nog eens 600.000 burgers
omgekomen ten gevolge van oorlogshandelingen, terwijl vier miljoen vluchtelingen
rondzwierven.
Samuel Huntington, de politieke wetenschapper, schreef in The Clash of
Civilisations: ‘Human beings in virtually all societies share basic values, such as
murder and evil.’3 Ik heb de tweede helft van de vorige eeuw vele jaren in de VS
gewerkt en gewoond, en reisde met het geven van lezingen naar alle hoeken en gaten
van deze republiek. Mateloos heb ik me keer op keer ver-
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wonderd en geërgerd aan het nonchalante gemak waarmee Amerikanen van alle
leeftijden zich uitlieten over paffen op anderen of paffen op elkaar. De chef-staf van
de luchtmacht van de VS, generaal Curtis LeMay, schreeuwde zelfs van de daken dat
Vietnam naar het stenen tijdperk diende te worden gebombardeerd. De Amerikanen
hebben zich in dat deel van de wereld met dat ultieme doel jarenlang bezig gehouden.
De laatste keer dat er op eigen terrein met scherp geschoten werd, was tijdens de
burgeroorlog van 1861-1865, die tot de bloedigste in de geschiedenis wordt gerekend.
Nooit zijn er eskaders buitenlandse bommenwerpers boven Amerikaanse steden
verschenen om dood en verderf te zaaien onder burgers. Dus geen wonder dat de
kuddes in dat land over leven en dood in de moderne oorlogvoering spreken als
kippen zonder kop. Er wordt niet beseft wat in hun naam overal elders in de wereld
wordt aangericht op gezag van het zichtbare en het onzichtbare Washington. In de
televisietoespraak die Bill Clinton uitsprak ter gelegenheid van het van start gaan
van de Balkanoorlog, erkende hij openlijk dat de meeste landgenoten waarschijnlijk
geen idee hadden waar Kosovo lag.
Om even bij dit recente geval van Amerikaanse bloeddorstigheid te blijven: onlangs
meldde Steven Lee Myers in de New York Times hoe de jongste Curtis LeMay,
generaal Wesley Clark, de NAVO-opperbevelhebber opdracht gaf een lijst met enkele
duizenden bombardeerbare doelen in Servië samen te stellen.4 De opdracht werd
uitgevoerd in een NAVO-optrekje in Mons, België. Binnen de kortste keren had men
alles van enige strategische of militaire waarde platgegooid. De Britse generaal
Michael Short, de man die de luchtvloot van de NAVO commandeerde, riep: ‘I am
running out of targets!’ Dat is het moment waarop de Amerikaanse CIA in het geweer
kwam om extra doelen te zoeken - ook voor de door Kok, Van Aartsen en De Grave
uitgezonden F-16's. De CIA - ook al weet men dat in het Torentje misschien nog altijd
niet - garandeerde dat er echt gedonder in de glazen zou komen.
De heren Clark, Short en De Grave - onze ex-wethouder van Amsterdam - besloten
vervolgens op advies van de CIA ‘to expand the scope of targets to include electrical
grids and commercial facilities like tobacco warehouses and the Yugo automobile
factory’, aldus Myers in de New York Times. Je las er overigens nauwelijks een letter
over in de vergelijkbare Nederlandse media. Myers vervolgde van een gezaghebbende
bron in Washington te hebben vernomen dat de door de CIA (de onzichtbaren) gekozen
doelen - door de zichtbaren vernietigd - eigenlijk niets meer te maken hadden met
de reden van interventie op de Balkan. ‘They (Clark en Short) were thinking, while
we are bombing anyway, here is a target that should have a great benefit to the nation
we are doing.’
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Aldus belandde op een dag een onopvallend faxje van de CIA op het bureau van Clark
en Short, met daarin het verzoek om een zeker gebouw in Belgrado met een dijkje
geleide projectielen naar de andere wereld te helpen. En boem, de Chinese ambassade
in de Joegoslavische hoofdstad veranderde in een puinhoop, inclusief drie dode
Chinezen en twintig gewonden. Wat Lifton noemde ‘psychic numbing’ trad uiteraard
weer in werking. Er was eigenlijk weinig nieuws onder de zon. Waren we het anders
van Washington gewend? In Peking stak een stormpje van verontwaardiging op.
Clinton en Gore zonden de diplomaat Thomas Pickering, een eersteklas ploert, naar
China.5 Hij moest de leiding aldaar met de hand op het hart en vergeet-mij-niet-oogjes
wijsmaken dat de CIA per abuis een oude kaart had gebruikt en het incident slechts
een betreurenswaardige vergissing was ge-weest. Pour besoin de la cause werden
later zeven functionarissen van de CIA in verband met dit Chinese minibloedbadje
in Belgrado naar huis gezonden, althans dit wilde de onzichtbare regering in
Washington de Chinezen en de wereld doen geloven.
Albanië was in 1954 het laatste van de Oost-Europese landen dat ambassadeurs
uitwisselde met Peking. Desalniettemin zou juist Tirana de belangrijkste Europese
bondgenoot van China worden. Nadat de USSR in 1956 de opstand in Hongarije
neersloeg, werd Albanië zelfs een vriend van het regime van Mao Tse-tung. Bij de
conferentie van communistische landen in 1960 in Boekarest trok Tirana één lijn
met Peking. In 1960, bij een soortgelijke conferentie in Moskou, trok Enver Hoxha
opnieuw één lijn met Mao en viel de Albanese communist openlijk Nikita Khrushchev
aan. In 1961 verbrak het Kremlin de banden met Albanië en verstrekte China de
eerste paar honderd miljoen dollar hulp aan Tirana. ‘China urgently needed a
Communist ally in Europe. Albania soon became not merely a perfect venue for a
listening post for Eastern Europe and the Balkans, but also an admirable seat for
Intelligence Service radio monitoring’, schreef de Britse journalist Richard Deacon.6
‘In fact, the Chinese moved in as the Russians moved out, for the latter had previously
installed firmly in Albania an elaborate naval base in the south.’ Deacon vervolgde
in 1974: ‘There exist between Albania and China RTTY (radio teleprinted link) and
other code links. They never use standard frequency links. Changes in shift are made
two or three times a day.’ Washingtons doel was de communistische regering van
Servië in het hart van de Balkan voor eens en voor altijd weg te vagen. Albanië als
militair-strategische invalshoek werd reeds geruime tijd door de Amerikaanse maffia
voorbewerkt en geïnfiltreerd, om de weg te effenen voor de zichtbare regering - met
Clark en Short voorop en met in hun kielzog de andere

5
6

Thomas Pickering is een man die met één been in de visible, en met het andere in de invisible
government in Washington staat.
Richard Deacon, The Chinese Secret Service, Taplinger Publishing, New York, 1974, p.
325-327.

Willem Oltmans, In het land der blinden

146
idioten van de NAVO, die nog altijd niet schijnen te begrijpen hoe de VS dergelijke
acties in de praktijk uitvoeren. De CIA-oorlog op de Balkan van 1999 zou Karl von
Clausewitz hebben omschreven als ‘twee vliegen in een klap’, waarbij de Balkan
zowel van Chinese als Russische overblijfsels uit de Koude Oorlog werd
schoongeveegd.
Peking had in Belgrado een spiksplinternieuwe ambassade neergezet, uitgerust
met de modernste snufjes op het gebied van spionage en afluisteren om te kunnen
volgen wat de maffia, de CIA en daarna de reguliere NAVO-strijdkrachten allemaal
uitspookten in het voormalige communistische Albanië. Wat de Chinese ambassade
wist, wist Slobodan Milosevic dus ook. Brussel kon bij deze NAVO-agressie tegen
medelidstaten van de VN geen pottenkijkers gebruiken. Dus was het van eminent
belang dat het gehele Chinese spionagenetwerk met één klap buiten gevecht werd
gesteld.
Wat de generaals William Westmoreland en Curtis LeMay in de jaren zestig en
zeventig in Zuidoost-Azië klaarspeelden, werd in 1999 op de Balkan nog eens
dunnetjes overgedaan door de generaals Clark en Short - gesteund door ‘generaal’
Frank de Grave. Zou men echter de in Neurenberg gehanteerde regels voor de
berechting van nazi-oorlogsmisdadigers toepassen op hetgeen gebeurde in Vietnam,
Laos en Cambodja, en meer recentelijk op de Balkan, dan zouden naast Servische
en Kroatische oorlogsmisdadigers een hele dijk geallieerde commandanten in de
Schevenings strafgevangenis moeten zitten, inbegrepen wellicht een aantal
Nederlandse F-16-piloten of andere verantwoordelijken rond het Haagse Binnenhof.
Samuel Huntington mag dan hebben gewezen op het bij de meeste mensen in de
wereld aanwezige gevoel voor goed en kwaad - en ik neem aan dat hij Nietzsches
Jenseits von Gut und Böse7 kent - na een halve eeuw in de VS te hebben rondgelopen,
ben ik van mening dat er geen land ter wereld is waar het grote publiek zozeer in een
grijs gebied is terechtgekomen. Het onderscheid tussen wat wel en niet kan is daar
met de muziek mee. Bij aanvang van de 21ste eeuw worden we niet alleen blootgesteld
aan de verendemolisering van de samenleving; ook worden we steeds meer
meegezogen in de verdollarisering vanuit Wall Street en de vermaffiasering vanuit
Washington. Daardoor dreigt de wereld te veranderen van de eertijdse hof van Eden
in een groot krankzinnig Walt Disney-park, resulterend in nog meer dolgedraaide
breinen dan er in 2000 toch al zijn.8
Luitenant-kolonel Dave Grossman, voormalig commando en para van het leger,
doceert psychologie aan de militaire academie van West Point. Ook geeft hij colleges
in militaire wetenschappen aan de Arkansas State University. Hij schreef On Killing,
een handboek dat een normaal mens koude
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rillingen bezorgt.9 Net als Lifton onderzocht ook Grossman de ervaringen van
militairen in Vietnam. Lifton, de psychiater, richtte zich op de psychische schade,
Grossman, de psycholoog, nam als uitgangspunt dat het metier van een soldaat nu
eenmaal het uitschakelen van tegenstanders is.
Grossman vertelt hoe een Amerikaanse militair in Vietnam in bosschages
verscholen zat en nietsvermoedende Vietcong-strijders aan zag komen wandelen die
niet wisten dat een loop van een mitrailleur op hen was gericht. De soldaat: ‘This is
one fucked up way to die, I thought as I squeezed softly on the trigger.’ Grossman
voegt er onmiddellijk aan toe: ‘Such a kill is by no means considered an atrocity.’
En hij borduurt vervolgens verder over het grijze gebied tussen ‘the combattant and
the non-combattant’ in Vietnam. Omdat dat grijze gebied steeds meer vervaagde
moesten er noodzakelijkerwijs steeds meer onschuldige burgerslachtoffers vallen.10
Grossman gaf een reeks voorbeelden uit dit grijze gebied tussen rechtmatige en
twijfelachtige ‘killings’. De piloot van een Huey-gevechtshelikopter zag in een sawa
een vrouw rijstplantjes poten. Nabij lagen de wrakken van twee uitgebrande, nog
smeulende helikopters. ‘Shoot that woman!’ werd er geroepen. Men bedacht dat de
vrouw daar misschien stond om nieuwsgierig geworden piloten van andere helikopters
aan te trekken en dichterbij te lokken, waarop in de bomen verscholen
Vietcong-strijders ze vervolgens konden neerschieten. Na beraad over wat te doen
kwam een andere Huey aanvliegen die korte metten maakte met de vrouw en haar
met een regen van kogels doodde.
‘We often think of Nazi-atrocities in World War 2,’ schreef kolonel Grossman,
‘as having been committed bij psychopaths or sadistic killers, but there is a fortitious
shortage of such individuals in society. In reality the problem of distinguishing murder
from killing in combat is extremely complex.’ Wat zegt het geweten van een
Amerikaanse militair wanneer hij bij het dorp Ben Suc een man ziet fietsen in een
zwarte pyjama, en tegen zichzelf zegt: Viet Cong basterds dragen zwarte pyjama's,
dus laat ik maar het zekere voor het onzekere nemen, en paf, de peddelende
Vietnamees is naar het rijk der hemelen vertrokken? Grossman noemt een held de
man die vecht tot de dood. Hij sterft nobel. De militair die de fietser bij Ben Suc
omlegde behoeft evenmin zijn geweten te bezwaren, maar het gebied is grijs, want
hij wist tenslotte niet zeker of de fietser inderdaad een Vietcong-man was. Wanneer
ik in deze tijd luister naar het geredekavel dat vanuit de zalen in het Haagse
Vredespaleis opstijgt, bekruipt mij wel eens het gevoel dat de eerwaarde rechters
niet bekend zijn met bijvoorbeeld de werken van Lifton of Grossman. Er bestaat
geen twijfel over dat ook in Kosovo in 1999 - of Bosnië
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daarvoor - dergelijke grijze niemandslanden bestonden, alwaar zij die hun grondgebied
verdedigden meer dan eens het zekere voor het onzekere namen, zoals dat hoort
volgens de gedragscodes van de moderne oorlogvoering - althans volgens een
professor in West Point.
In Vietnam werden bijna nooit gevangenen gemaakt. Alle deskundigen die over
de oorlog in Azië hun mond opendeden bevestigen dat gevangenen bijna altijd, het
zekere voor het onzekere nemend, werden opgeruimd. Grossman kwam met deze
alinea aanzetten: ‘In order to fight at close range, one must deny the humanity of
one's enemy. Surrender requires the opposite, that one recognize and take pity on
the humanity of the enemy. A surrender in the heat of the battle requires a complete,
and very difficult, emotional turnaround by both parties (...). Surrender executions
are clearly wrong and counterproductive (...). Executions in cold blood are another
matter entirely.’11 De kolonel veroordeelt executies van tegenstanders op papier, maar
bevestigt dat in de praktijk GI's in Azië doorgaans Vietcong-strijders liquideerden of
lieten ‘opruimen’ door Zuid-Vietnamese militairen die aan Amerikaanse zijde knokten.
Zo lieten ook wij in Indonesië gevangengenomen republikeinse strijders ‘afhandelen’
door aan onze zijde vechtende Indonesiërs, Ambonezen of oud-Knil-militairen.
Wanneer dergelijke methoden door de tegenpartij op de Balkan worden toegepast,
hijsen westerse rechters zich ogenblikkelijk in hun toga's om oordelen te vellen en
levenslange gevangenisstraffen uit te spreken voor oorlogsmisdaden.
Indertijd reisde ik naar Londen voor een gesprek met Peter Watson, de Britse
klinisch psycholoog die War on the Mind had geschreven.12 Het boek handelde over
‘The military uses and abuses of psychology’. Hij vertelde in 1975 in Oslo een
conferentie te hebben bijgewoond waar NAVO-afgevaardigden discussieerden over
thema's als ‘anxiety and stress’ in oorlogssituaties. Daarbij kwam een arts, dr. Thomas
Narut van het Amerikaanse marinehospitaal in Naples aan het woord, die verkondigde
dat ‘the best killers are men with passive-aggressive personalities. They have a lot
of drive, are well-disciplined, do not appear nervous and can litteraly kill without
remorse.’ Hij deelde in Oslo onomwonden mee dat het Amerikaanse leger op zoek
was naar militairen die in staat zouden zijn om te doden zonder daarbij in de vernieling
te geraken vanwege schuldgevoelens.
De VS produceerden bij voorkeur ‘killing machines’. Om dit doel te bereiken
gebruikte dr. Narut bijvoorbeeld geen zwart-wit testkaarten, maar gekleurde papieren
die meer op geweld waren gericht. Hij verkondigde in Oslo dat ‘Clockwork
Orange-training’ standaardroutine was bij de opleiding van Amerikaanse rekruten.
Daarmee bedoelde hij dat hij en zijn team bewust
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probeerden om militairen in training het de kop op steken van mogelijke
schuldgevoelens bij het doden bij voorbaat platwalsten door deze militairen in een
staat van gewetensloosheid te brengen. Te zien aan wat er zich zoal in de jongste
oorlogen op de Balkan heeft afgespeeld, hebben de Naruts aan de kant van Slobodan
Milosevic meer succes geboekt dan die aan de kant van de NAVO, al zal het elkaar
als puntje bij paaltje komt, niet veel ontlopen.
Peter Watson: ‘The men are shown a series of gruesome films, which get
progressively more horrific. The trainee is forced to watch by having his head bolted
in a clamp so he cannot turn his head away, and a special device keeps his eyelids
open. One of the first films shows an African youth being crudely circumcised by
fellow members of the tribe. No anaesthetic is used and the knife is obviously blunt.’
De essentie bij de opleiding van Amerikaans kanonnenvlees is ervoor te zorgen dat
in de Amerikaanse vechtersbreinen ‘de vijand wordt ontmenselijkt’.
‘Wat wordt er mee bedoeld?’ vroeg ik.
‘Dat ze de tegenstanders beschouwen als een minderwaardige vorm van leven.’
En zo hebben alle betrokken partijen, ook als resultaat van onze moderne
beschaving aan het begin van het derde millennium, bloed aan hun handen - zoals
het altijd al is geweest sinds christenen naar Constantinopel trokken om de kelen van
‘niet-gelovige’ moslims door te snijden. Omdat we - althans voorlopig - gewonnen
hebben, denken wij in het Westen te kunnen en mogen oordelen over anderen, terwijl
we ons sinds mensenheugenis aan exact dezelfde oorlogsmisdaden hebben bezondigd.
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21 Think tanks (1)
Mijn moeder zei altijd: ‘Truth is stranger than fiction.’ Dat zei ze ook toen ik haar
in 1970 deelgenoot maakte van mijn ervaringen die het directe gevolg waren van
mijn besluit de leugens van Joseph Luns te ontmaskeren. Zoals gezegd probeerde
deze minister, nadat beide Kennedys waren doodgeschoten, de mislukking van zijn
Nieuw-Guinea-beleid in hun schoenen te schuiven. Vandaar dus de film van 24 mei
1970 met de top van het Witte Huis onder Kennedy. De bereidheid om te knokken
voor de geschiedkundige waarheid tijdens de laatste fase in het slepende drama van
maar geen afscheid kunnen nemen van de eertijdse koloniën in Azië, zou me totaal
onvoorziene wendingen in mijn journalistieke werk brengen.
McGeorge Bundy1 leverde niet alleen de beslissende bijdrage voor mijn
corrigerende documentaire op de kletspraatjes van de minister van Buitenlandse
Zaken, de club van top-J.F.K.'ers wilde blijkbaar iets terugdoen. Na afloop van de
opnamen deed McBundy me een suggestie aan de hand. Hij adviseerde kennis te
gaan maken met dr. Philip Handler, president van de National Academy of Sciences
in Washington, de belangrijkste en meest prestigieuze think tank in de Verenigde
Staten. Ik kon in 1970 niet voorzien dat dr. Handler een zeer persoonlijke vriend van
me zou worden, met wie ik in 1981 aan zijn memoires zou werken.
Op 4 november 1970, om 14.00 uur, wandelde ik voor het eerst de werkkamer
binnen in het prachtige gebouw aan 2101 Constitution Avenue in Washington DC.
Hij had geluncht met premier Lee Kuan Yew van Singapore. Het zou een
Sukarno-achtige ontmoeting worden: we zaten vrijwel meteen op dezelfde golflengte.
Collega Henk Hofland wist van dergelijke ontmoetingen niets beters te maken dan
dat ik door mijn gesprekspartners ‘betoverd’ zou zijn geraakt.2
Handler was 53 jaar, ik 45. Hij een internationaal vermaarde biochemicus, ik een
journalist uit de stal van Anton Constandse aan de Amsterdamse Nieuwezijds. Toch
zou een meeting of minds plaatshebben die een van de hoogtepunten in mijn werk
zou blijven.
Ik vroeg hem of de mededelingen in de New York Times juist waren dat
Amerikaanse en sovjetgeleerden plannen koesterden een Oost-West-denk-tank op
te zetten. Hij wilde er in het toenmalige stadium niet veel over kwijt, maar gaf toe
hierover een serie intense gesprekken te hebben gevoerd met zijn sovjettegenspeler
M.V. Keldysh, president van de USSR Academy of Sciences. Zij hadden samen met
geduld gewerkt aan de opbouw van wederzijds vertrouwen, en een dergelijk initiatief
lag binnen bereik.
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Zoals McGeorge Bundy bij ons afscheid de tip meegaf naar dr. Handle te gaan, zo
adviseerde de president van de National Acacemy of Sciences bij mijn vertrek het
volgende: ‘Some day, you must go and see dr. Aurelio Peccei in Rome, a Fiat-man,
who is also enthusiastic about the East West Think Tank project. He also founded
his own remarkable organisation, the Club of Rome, you must look into.’ Ik
realiseerde me terdege hoe ik was terechtgekomen in de top van een internationaal
netwerk van voornamelijk wetenschappers en deskundigen: als direct gevolg van
mijn gevecht met Luns. Over de jaren heb ik meer dan eens tegen mezelf gezegd dat
ik de secretaris-generaal van de NAVO eens een bloemetje zou moeten sturen. De
protracted chain reaction eindigde bovendien allerminst bij die eerste kennismaking
met Philip Handler in Washington.
Op 25 februari 1971 bezocht ik in Rome dr. Aurelio Peccei. Carel Enkelaar had
via de Italiaanse televisie voor een cameraploeg gezorgd, opdat ik hetgeen dr. Peccei
te vertellen had meteen op film zou kunnen zetten.3 Na verkennende opmerkingen
(over het feit dat hij Fiat in Argentinië en China had geleid; met de Sovjets de
Lada-fabrieken in Togliatti had neergezet; dat hij momenteel probeerde Olivetti uit
het slop te halen en dat hij reeds vijf Bilderberg-conferenties van prins Bernhard had
bijgewoond) wist ik in grote lijnen voldoende. Het was opnieuw bingo wat betreft
mijn neiging betoverd te worden door ‘groten der aarde’.4 Aurelio deed me denken
aan een Italiaanse filmmaker. We zouden tot zijn dood, op 14 maart 1984, intieme
vrienden blijven.
Ik was gekomen om zijn medewerking te verkrijgen bij het maken van een
documentaire over een komende East West Think Tank. Uit ons gesprek bleek echter
dat, onder auspiciën van zijn Club van Rome, aan het Massachusetts Institute of
Technology (MIT) werd gewerkt aan het eerst mondiale computermodel ooit. Hij zou
me introduceren bij professor Jay Forrester, die de leiding had over het project.
Forrester ontdekte system dynamics en paste het toe op de bestudering van ‘the
behavior of the forces involved in the transition from growth to world equilibrium’.5
Forresters werk werd sinds 1957 mede gesteund door giften van de Ford Foundation,
dus er lag in 1970 een verbinding naar McGeorge Bundy.
Aurelio schetste wat Forrester zag als world system: ‘He means by it man, his
social systems, his technology, and the natural environment. These interact to produce
growth, change, and stress.’ De Club van Rome was bezig met het ontwerpen van
een computermodel dat de onderlinge wissel-
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werking tussen ‘population, capital investment, geographical space, natural resources,
pollution and food production’ onder de loep zou gaan nemen. Ook al kon ik me niet
onmiddellijk een voorstelling maken van hoe Forrester en Dennis Meadows (zijn
voornaamste medewerker) op het MIT te werk gingen, voor mij stond vast dat ik
meteen aan de slag diende te gaan om het in wording zijnde model ‘Limits to growth’
wereldkundig te maken.
Bovendien gebeurde er die dag in Rome opnieuw iets wat een gigantische nieuwe
draai aan mijn leven zou geven. Peccei stond erop dat ik bij een documentaire over
‘Grenzen aan de groei’ de Sovjets zou betrekken. Hiervoor diende ik ook in Moskou
te gaan filmen. Hij zou me introduceren bij professor Jermen M. Gvishiani,
vice-voorzitter van het Committee for Science and Technology van de Council of
Ministers van de USSR, die bovendien de schoonzoon van sovjetpremier Aleksei
Kosygin was.6
In 1950 beging ik op Yale de zogenaamde faux pas om een uitnodiging te sturen
aan sovjetambassadeur Yacov Malik. Ook als student international relations was
mijns inziens hoor en wederhoor een must bij opinievorming. Een reis naar het hol
van de rode beer zelf was, twintig jaar later, echter het laatste waar ik behoefte aan
had.
De sfeer in mijn ouderlijk huis was zowel anti-Sukarno als anti-Sovjet. In Indonesië
werd de kininefabriek in Bandung overgenomen door de regering. De kolonel Sriamin
zwaaide er de scepter. In mijn familie werd Sukarno vervloekt.
De moeder van mijn moeder hertrouwde voor de Eerste Wereldoorlog met graaf
Ilia Poslavsky uit Rusland. Zijn vader was gouverneur-generaal voor de tsaar van
Russisch Azië. De familie woonde in Tashkent, Oezbekistan. Mijn grootouders
Poslavsky bevonden zich in de VS toen in 1917 de revolutie losbarstte in Petrograd.
De zuster van mijn moeder studeerde aldaar cello aan het conservatorium,7 woonde
bij de Poslavsky's en werd overvallen door de staatsgreep tegen de tsaar en diens
familie. Zij werd naar Finland gesmokkeld en ontvluchtte het land. Mijn grootouders
woonden enige jaren in Arizona, waar mijn tweede grootvader als ingenieur verbonden
was aan de mijnen. Begin jaren dertig vestigden zij zich in Sprimont in de Ardennen.
Wij brachten als kinderen alle vakanties door in Villa des Marronniers.
Eveneens in de jaren dertig liet Stalin duizenden tsaristische officieren
doodschieten. De drie broers van Ilia Poslavsky, de graven Alexander, Vladimir en
Yuri, werden net als de tsaar zelf en diens familie, slachtoffer van communistische
pogroms. Binnen mijn familie was de USSR een strikt taboe-onderwerp. Men liet het
dagelijkse gebruik van de adellijke titel vallen, uit vrees voor mogelijke represailles
door agenten van het Kremlin op voorma-
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Samen met dr. Gvishiane bouwde dr. Peccei de Lada-fabrieken.
Van haar leerde ik vanaf mijn vijfde jaar cello spelen; in Yale speelde ik in het New Haven
Symphony Orchestra mee.
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lige elitefamilies die in de onmiddellijke omgeving van de Romanovs hadden
verkeerd. Er verbleven voor de oorlog ook andere Russische vluchtelingen in Luik,
zoals George de Mohrenschildt, de bloedbroeder van Lee Harvey Oswald.
Na de Tweede Wereldoorlog en de snel toenemende barrage van
antisovjetpropaganda in het Westen (met leuzen als ‘de Russen komen’8) werd in
1948 - parallel aan de oprichting van de NAVO (om de Russen tegen te houden) - een
topberaad op De Horst gehouden tussen onze ouders, mijn twee broers en mij. De
vrees dat de Sovjet-Unie ons zou gaan bezetten scheen ons toen reëel. Mijn broers
Hendrik en Theo kochten een Lincoln-Zephyr convertible en vertrokken dwars door
Afrika naar Cape Town, waar ze negen maanden later zouden arriveren. Ik besloot
naar Yale College te gaan om diplomaat te kunnen worden. Mijn ouders verkochten
De Horst en voegden zich in 1950 bij mijn broers.9
Een andere wijze les van mijn moeder: ‘Don't cry over spilt milk.’ Ondanks vrij
heftige tegenzin arriveerde ik op 7 mei 1971 voor het eerst in Moskou. Ik werd
opgewacht door mevrouw Mila Molkova van het kantoor van dr. Jermen Gvishiani.
Vervolgens werd ik naar de viproom gebracht, de bagage werd door het protocol
geregeld en binnen de kortste keren was ik ingekwartierd in het (afschuwelijke) Hotel
Ukraina, een stalinistisch architectonisch monster.
Op 13 mei 1971 ontmoette ik om 14.00 uur dr. Gvishiani, en filmde hem met een
crew van Novosti.10 Hij vertelde dat wetenschappers in Moskou belangstelling hadden
voor World Dynamics van Forrester, dat reeds in het Russisch was vertaald. Hij leek
echter voorzichtiger dan Forrester en Peccei in zijn verwachtingen van de
MIT-computermodellen, die zouden leiden tot het eerste, wereldvermaarde ‘Limits
to Growth’-rapport van de Club van Rome. Het was me duidelijk hoe ‘gauche’ ook
Gvishiani, als top-apparatsjik in de sovjetbureaucratie, was bij het te woord staan
van een westerse journalist. Zonder introductie van Aurelio Peccei had ik mijn
reportage überhaupt nooit op dit niveau in Moskou kunnen beginnen. Hij werkte
keurig de schriftelijk ingediende vragen af. Toch slaagde ik erin hem van zijn papiertje
af te leiden. Hij verklapte zelfs dat hij in Madurodam was geweest en graag een film
van dat miniatuurkoninkrijkje zou willen hebben om in Moskou te vertonen. Ik zegde
hem dit toe. Dit volmaakt onschuldige muisje zou weer een typisch staartje krijgen.
Gijs van der Wiel van de RVD zorgde ervoor dat de film er kwam, en deze werd door
een topdiplomaat van de Nederlandse ambassade
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Later, na tien jaar in Moskou te hebben gewerkt, zou ik inzien dat er nooit één moment een
kans op een dergelijke invasie is geweest.
In 1960 keerden mijn ouders naar Huis ter Heide terug, omdat mijn moeder niet tegen het
klimaat en de warmte was opgewassen.
Door een tekort aan filmmateriaal in Moskou had ik het zelf meegebracht.
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in Moskou afgegeven op het kantoor van Jennen Gvishiani. De chef protocol nam
de film in ontvangst, en de Nederlandse ambtenaar van Buitenlandse Zaken in Moskou
maakte van de gelegenheid gebruik om een cadens af te steken. Hij liet weten dat
zijn ambassadeur en zijn ministerie niet begrepen waarom Gvishiani mij had
ontvangen, omdat ik minder goed bekendstond in Den Haag. Het toeval wilde dat
de chef protocol ooit diplomaat in Den Haag was geweest, dus hij was volkomen op
de hoogte van hoe de BVD en de onzichtbare regering aldaar opereerden. Bij mijn
volgende bezoek aan Moskou kreeg ik van hem dan ook een verslag in geuren en
kleuren van hoe de ‘keurige meneer’ van het Haagse ministerie een poging tot
karaktermoord op mij had gedaan, in de hoop dat mijn journalistieke werk ook daar
zou mislukken.11
Ik had in de New York Times een reportage van Bernhard Gwertzman gelezen dat
Lyudmila Kosygin, ofwel mevrouw Gvishiani, een boek had gepubliceerd over
Amerikaans-Russische betrekkingen tijdens de revolutie (1917-1920). Zij was
verbonden aan het Institute for the USA and Canada van de Russische Academie voor
Wetenschappen. Ik informeerde hiernaar bij haar echtgenoot, dr. Gvishiani.12 Hij
antwoordde dat zijn vrouw betrokken was bij de ontvangst van premier Pierre Trudeau
van Canada en geen tijd kon vrijmaken voor een interview. Maar het bracht hem
kennelijk op een gedachte. Hij zei dat ik de directeur van het USA Institute, dr. Georgi
Arbatov, zou moeten ontmoeten. Dat was een goede vriend van hem, en tevens
president Leonid Brezhnevs voornaamste adviseur in Amerikaanse zaken. Maar
Arbatov was in Amerika, dus ik moest enkele dagen wachten, terwijl ik eigenlijk
weer zo snel mogelijk wilde vertrekken.
Op 15 mei 1970 betrad ik voor de eerste keer de werkkamer van professor Arbatov
aan 2/3 Khlebny pereulok. Eindelijk ontmoette ik een Sovjet pro. Hier was een man
- wat ook enigermate voor dr. Gvishiani gold, maar hij woonde in Moskou in hetzelfde
huis als premier Kosygin en diende dus extra op zijn hoede te zijn - die veel ervaring
had met westerse bezoekers. Zijn Engels was uitstekend en het gefilmde interview
verliep vlot en prima.13
Vanaf het moment dat ik professor Arbatov ontmoette, wist ik dat hij de man zou
zijn van wie ik het meest zou leren over Sovjet-realiteiten in de jaren zeventig en
tachtig, opdat ook de anti-rode schellen van mijn ogen zouden vallen. Mijn familie
was inderdaad meer dan anderen geïnformeerd over wat ertussen 1917 en 1937 in
de USSR gebeurde onder leiding van Lenin en Stalin. Maar het was inmiddels 1967.
Leonid Brezhnev maakte de dienst
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Alle details zijn terug te vinden in mijn dagboeken in de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag.
Later zou ik een exemplaar ontvangen van Jerman Gvishiani's boek Organisation and
Management, a Sociologie Analasys of Western Theories, Progress, Moskou, 1972.
De film verdween bij de NOS op de plank: men was onbekend bij wie hij was. Pas tien jaar
later kon ik hem via anderen (André Spoor en Willem Brugsma) op de buis brengen.
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uit in het Kremlin, na Nikita Khrushchev op een verraderlijke manier te hebben
weggewerkt. Het zijn de kwintessens van journalistiek - of politiek - om niet blind
te zijn voor de steeds schuivende panelen van de geschiedenis en de macabere dans
die we ‘de historie’ noemen. Dit was ook senator Fulbrights thema in Old Myths and
New Realities.
Ik deelde in 1970 de mening van de senator uit Arkansas, die in 1964 reeds schreef:
‘We can acknowledge the fact that the Soviet Union, though still a most formidable
adversary, has ceased to be totally and implacably hostile to the West. It has shown
a new willingness to enter mutually advantageous arrangements with the West and,
thus far at least, to honour them. It has therefore become possible to divert some of
our energies from the prosecution of the Cold War to the relaxation of animosity and
to deal with the Soviet Union, for certain purposes, as a normal state with normal
and traditional interests.’14 Handler en Peccei spraken in 1970 in de geest van wat
senator Fulbright begin jaren zestig al bepleitte. Mijn ‘antenne’ registreerde the winds
of change die ik in Moskou, tijdens mijn eerste reis naar de USSR, zou ontdekken
dankzij Peccei, Gvishiani en Arbatov.
Mijn moeders dictum dat de werkelijkheid al te dikwijls wonderlijker is dan de
fraaiste verzinsels, ging in 1970 andermaal op. Dat besprak ik die dagen ook met
haar. Alhoewel zij, als gevolg van de ervaringen van haar moeder, in hoge mate
bezorgd was over mijn Moskouse escapade, besefte zij beter dan wie ook dat het
Moskou van 1970 niet meer dat van 1917 was. Terwijl het menselijk verstand de
eigenaardige gewoonte vertoont te willen vasthouden aan mythen van weleer - ook
al wijzen de feiten in een andere richting -, de voorkeur lijkt blindelings uit te gaan
naar de zogenaamde waarheid van de legende. Men prefereert blind te blijven, vooral
om te voorkomen dat de mythe van haar piëdestal zou vallen, alsof het afzweren van
wat er eens was of toen als waarheid gold, gelijk zou staan aan moedermoord. Nadat
Oedipus de waarheid had ontdekt, stak hij zichzelf de ogen uit en trad af als koning
van Thebes.
Mijn moeder hield niet van tragikomedies of melodramatisch gedrag. Tijdens de
bombardementen in de oorlog vielen de dienstboden haar in de schuilkelder huilend
van angst om de hals, omdat de aarde trilde.15 Wanneer de nood het hoogst was
behield mijn moeder juist haar mentale sang froid, een voorbeeld dat mij steeds voor
ogen heeft gestaan tijdens 46 jaar sabotage door Den Haag en negen jaar procederen
tegen de staat. Leven heeft voor mij dan ook altijd betekend: steeds beter leren kijken,
en steeds nauwkeuriger proberen informatie te verwerken. Hij die zijn ogen uitsteekt,
heeft
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William Fulbright, Old Myths and New Realities, p. 9.
Bosch en Duin lag onder de rook van de luchtmachtbasis Soesterberg. Er verschenen ook in
onze tuin meer dan eens bomkraters van geallieerde vliegtuigen, die te vroeg hun lading
hadden uitgeworpen.
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de waarde van zien wat er is, tegenover projecteren wat er aan de hand van het
verleden zou kunnen zijn, niet begrepen. Dat is suïcidaal gedrag dat tot niets leidt.
Oedipus eindigde immers in de goot? Dat is het laatste dat ik wilde dat mij zou
overkomen.
Een Washingtonse journalist, Paul Dickson, wijdde zijn eerste boek aan het
verschijnsel ‘think tanks’, die in de VS (volgend op de Tweede Wereldoorlog en voor
een belangrijk deel aangezwengeld door het militair-industriële complex dat de Koude
Oorlog runde) als paddestoelen uit de grond verrezen.16 In 1951 stelde Jesse Hobson,
de president van het Stanford University Research Institute, dat terwijl de VS slechts
zes procent van het landoppervlak van de planeet en zeven procent van de
wereldbevolking omvatten, Amerikanen over 67 procent van 's werelds rijkdom
beschikten. Voor mij waren deze gegevens maar een oppervlakkig gedeelte van de
yankeelegende. Waar ik in Amerika het diepst van doordrongen ben geraakt is, dat
nergens ter wereld zo'n handjevol mensen dermate productief en inventief kan zijn,
maar tegelijkertijd zo levensgevaarlijk destructief en vol minachting voor anderen waarmee ik alle niet-Amerikanen bedoel.
Nergens ter wereld ook zijn er zoveel hoogst productieve ‘think tanks’ in bedrijf
als in de VS, door Dickson omschreven als ‘cerebral supermarkets’. Amerikaanse
hersens draaien overuren met het steeds dieper zoeken naar verborgen denkschatten
en combinaties van nieuwe mogelijkheden, om datgene tot stand te brengen wat nooit
eerder werd bedacht. Niet voor niets zijn de VS nummer één met schone
‘denkfabrieken’ als de Rand Corporation, het Hudson Institute17, het Salk Institute,
het Livermore Radiation Laboratory18 en honderden andere.
Tegelijkertijd neemt de overwaardering van eigen macht en het zichzelf toegekende
recht de dienst in de wereld uit te maken, pathologische vormen aan. Van Friederich
Wilhelm Nietzsche hebben Amerikanen nooit gehoord. Noch weten wij, dat Elisabeth
Förster, Nietzsches zuster, Hitler in 1935 ging wijsmaken dat hij de Übermensch uit
Also sprach Zarathustra was. De homunculus in het hoofd van een meerderheid van
de Amerikanen fluistert hun ego's al sinds jaren in: ‘We are the best and the greatest.’
Vergeten wordt dat er 5.500.000.000 miljoen andere mensen zijn, die ook een recht
op eigen lotsbepaling hebben en niet bereid zijn zich yankeenormen en waarden te
laten voorschrijven. Daar, en daar alleen, ligt de zichtbare kiem voor een aanstaand
wereldconflict, dat onvermijdelijk lijkt en dat een wederopstanding van de brave
Noach uit het Oude Testament noodzakelijk zou maken
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Paul Dickson, Think Tanks, Ballantine Books, New York, 1971.
Zie ook: Willem Oltmans, On Growth. Putnam, New York, 1974, p. 313.
Idem, p. 305.
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22 Peter (1)
Gedurende de aanloop naar het beslissende keerpunt in mijn leven in 1970 vond een
uitzonderlijke gebeurtenis plaats die van doorslaggevende betekenis en invloed zou
zijn op de denktank in mijn eigen hoofd. Ik nam eens kennis van een soortgelijk
voorval in het leven van de politieke filosofe Hannah Arendt. Zij woonde het proces
van Adolf Eichmann in Jeruzalem bij en ontdekte voor het eerst van haar leven ‘the
banality of evil’. Er was eigenlijk weinig ‘demonic or monstruous’ aan de man te
ontdekken, noch tijdens de politieverhoren voorafgaand aan het proces, noch tijdens
de zittingen zelf.1 Wat zij zichzelf die dagen in Jeruzalem bijzonder kwalijk nam was
‘the absence of thinking’ over de gruwelen waar die onopvallende meneer Eichmann
toe in staat was geweest en waarvoor hij in 1962 werd gefusilleerd. Arendt verweet
zichzelf blind te zijn geweest voor hetgeen als ooggetuige in de rechtszaal voor het
eerst tot haar doordrong: tot welk kwaad mensen in staat zijn die nauwelijks zouden
opvallen wanneer je hen op straat zou tegenkomen. Arendt had zich verkeken.
Op 19 mei 1967 liep ik in Amsterdam op straat tegen Peter van de Wouw (toen
21) uit Brabant aan. De ontmoeting sloeg bij me in als de bliksem, als een dubbele
voltreffer, zowel op mijn geest als op mijn seksualiteit. Na een gezamenlijk bezoek
aan een herensauna, alwaar we in een intense omstrengeling een lading overtollig
zaad loosden, begonnen we pas aan onze eigenlijke eerste ontmoeting. We raakten
in een geanimeerd gesprek op het terras van mijn toenmalige stamkroeg, het American
Hotel. Op het tafeltje voor hem lag een boek dat hij aan het lezen was, een
persoonsbeschrijving vanuit een psychoanalyse.2 Hij vertelde erover. Ik bladerde
erin. Zoals mevrouw Arendt zich in Jeruzalem met een schok realiseerde hoe
verborgen de waarachtige omvang van kwaad in de geest van een ogenschijnlijke
doorsneeburger kon zijn, zo besefte ik die namiddag - en voor mij was ook dit een
schok - dat ik eigenlijk nul komma nul wist over dat mysterieuze, onvoorspelbare
en onvervangbare orgaan in mijn lichaam: de computer in mijn hoofd. Het was Peter
(toen nog een jonge onderwijzer in Tilburg; later acteur hier, in Londen en in
Zuid-Afrika) die met zijn uitleg over het belang van het boek dat hij las, me wakker
schudde en voor het eerst deed inzien dat er een terrein braak lag in mijn geest. Het
verwonderde hem kennelijk dat ik twintig jaar na Nijenrode in international relations
en politiek was blijven steken.
De opleiding tot diplomaat op het NOIB in Breukelen omvatte slechts twee uur
elementaire, theoretische psychologie in de week, colleges die werden gegeven door
drs. J.M.L. Peters. In Yale kwamen de mind sciences er in het
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Hannah Arendt, The Life of the Mind. Volume one: Thinking. Harcourt Brace, New York,
1971.
Johan Jurgen, Analyse van een leven, Van Ditmar, Amsterdam, 1966.
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geheel niet aan te pas. Dus bij de ontmoeting met Peter was mijn kennis over het
brein een compleet onbeschreven blad.
Ik vertelde hem over mijn jongste ervaringen in Dallas met George de
Mohrenschildt en hoe ik de bloedbroeder van Lee Harvey Oswald op aanwijzingen
van de Utrechtse paragnost Gerard Croiset had gevonden.3 Hij kende het werk van
professor W.H.C. Tenhaeff en het Instituut voor Parapsychologie in Utrecht, en wilde
tot in detail weten hoe een en ander was verlopen. Enkele weken later zijn we op een
middag onaangekondigd bij Croiset binnengestapt. Terwijl we met elkaar spraken
kreeg de helderziende weer de maagpijnen waar hij aan leed. Hij nam dan meestal
direct een rauw ei, net zoals toen ik in 1964 als zijn tolk met hem optrad in de Irv
Kupcinet Television Show in Chicago. Deze keer wilde hij zo snel mogelijk een
rauwe haring hebben. We lieten Peter achter bij zijn vrouw en sprongen in mijn
sportauto, op weg naar een haringstal.
Onder vier ogen vroeg ik Croiset in de auto welke indruk Peter op hem had
gemaakt, dus wat hij in hem had ‘gezien’. ‘Die jongen heeft een van de zuiverste
aura's die ik ooit heb waargenomen’, en daar liet hij het bij. Croiset was een man van
weinig woorden en korte, bondige uitspraken wanneer het voor hem vragen naar de
bekende weg waren. Hij kon de telefoon opnemen, een antwoord blaffen en zonder
plichtplegingen de haak er weer op smijten. Ik kan geen kleurschakeringen rond
menselijke organen waarnemen, zoals een paragnost dit doet. Toch was de flits toen
onze ogen elkaar in 1967 voor het eerst kruisten, voor mij voldoende om zeker te
weten dat ik hem in mijn armen wilde sluiten, indien mogelijk voor altijd. Peter en
ik zouden in 1967 nog één seksuele ervaring beleven en daarna waren we echte
vrienden.4
Na het verhaal over Croiset vertelde ik hem op het American-terras ooit eens
benaderd te zijn door een grafoloog die zeer markante uitspraken had gedaan over
mijn handschrift. Ook daar bleek hij zeer geïnteresseerd in te zijn. Ik belde Bruinsma
op, we waren welkom en reden naar de Churchill-laan. Peter gaf hem een cahier met
aantekeningen. Als een mitrailleur ratelde Henk zijn indrukken af, en Peter viel van
de ene verbazing in de andere.5 Vier jaar later werkte hij aan een nieuw boek.
Bruinsma wist dat Peter en ik inmiddels hechte vrienden waren geworden, want ook
hij bevond zich dikwijls op het American-terras. Hij vroeg me om een brief van Peter
aan mij, om een voorbeeld te hebben van hoe een persoonlijkheid veranderingen kan
ondergaan onder invloed van vriendschap.
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In 1977 reisde ik met De Mohrenschildt via Londen naar Amsterdam, om aldaar Peter tijdens
een diner in contact te brengen met mijn vriend uit Dallas.
Peter leerde in de jaren zeventig in Londen de Zuid-Afrikaanse acteur Edwin van Wijk
kennen, die zijn levenspartner is geworden.
Het rapport over die middag bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek.

Willem Oltmans, In het land der blinden

159
In 1972 publiceerde H.G. Bruinsma Handschrift en seksualiteit, waarin hij op pagina
148 het handschrift van Peter uit 1967 afdrukte en op de pagina ertegenover een
gedeelte van een brief uit 1971, welke met ‘Lieve Willem’ begint.6 In een begeleidende
tekst schreef hij dat iemand door middel van een positief contact met bijvoorbeeld
een vriend, aan zelfstandigheid en innerlijke kracht kon winnen. Peters penvoering
was krachtiger geworden, zijn schrift regelmatiger, hij had aan evenwicht gewonnen.
De Britse auteur Samuel Butler schreef eens: ‘A chicken is but an egg's way of
making more eggs.’ Tot 1967 had ik mezelf steeds gezien als journalist die braaf
artikelen produceerde en dit de rest van zijn leven zou blijven doen omdat dit
journalisten eigen was, zoals het kippen eigen is eieren te leggen, ook al haalt de
boer ze dag in dag uit weg. Een kip heeft immers geen notie van het feit dat haar
nageslacht sinds jaar en dag als roereieren bij het ontbijt van de boer wordt
geserveerd? Alhoewel?
Peter liet in mijn leven op exact het juiste moment de wekker afgaan. Ik was als
de kip bezig geweest en leerde van deze jongeman om te lezen en nog eens te lezen.
Eindelijk besefte ik dat ik op het Baarns Lyceum, Nijenrode en Yale eigenlijk nooit
verder dan het aap-noot-mies van het ware leven was gekomen. Zonder Peters wake-up
call zou ik de koers van slaapwandelen op de automatische piloot ook na 1967
onverstoord hebben voortgezet en zou ik op mijn 75ste jaar waarschijnlijk evenveel
‘gezien’ hebben als de gehandicapte president Abdurrachman Wahid van Indonesië.
Door Peter ontdekte ik the universe within.7 Door hem ben ik pas echt gaan leven.
Het klinkt wellicht pathetisch, maar ik geloof - omdat mijn vader er heilig in geloofde
- dat het leven een pelgrimstocht is.8 Sinds 1967 heb ik dan ook altijd Peters hand in
de mijne gevoeld, ook toen hij met Edwin in Johannesburg was en ik mijn studiootje
in de Jordaan bewoonde.
Het familielid waar ik sinds onze jeugd in België het meest mee bevriend ben
geweest, was professor dr. Alexander Poslavsky, in de jaren zestig
geneesheer-directeur van de Willem Arntszhoeve in Den Dolder.9 Hij juichte mijn
ontdekking van Peter - met wie hij later ook eens alleen sprak - van harte toe. Hij
adviseerde om Carl Rogers te lezen, verbonden aan het Behavioral Sciences Institute
in La Jolla, Californië. Een cruciaal winstpunt bij de kennismaking met de denkwereld
van Rogers was, dat hij het van het allergrootste belang achtte dat ieder mens, in de
woorden van Søren Kierkegaard, ernaar streefde ‘to be that self which one truly is’.
Als psychotherapeut begreep Rogers uitstekend dat dit makkelijk is gezegd maar erg
moeilijk
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H.G. Bruinsma Handschriften seksualiteit, Meulenhoff, Baarn, 1972.
De titel van het in 1982 verschenen boek van Morton Hunt, waar ik nog op terugkom.
Onder ons familiewapen staat: ‘La vie est un pèlerinage’, en daar geloofde mijn vader absoluut
in. Voor hém geloof ik er ook in.
Mijn grootmoeder van moeders zijde was zijn moeder.
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- voor velen, of zelfs onmogelijk - gedaan. ‘I find,’ schreef Rogers, ‘that many
individuals have formed themselves by trying to please others, but again, when they
are free, they move away from being this person.’ Nu benader ik een veelbetekenend
moment bij deze zelfanalyse.
Rogers citeerde - en ik las dit in 1967 - uit een reactie van een patiënt aan het einde
van de behandeling: ‘I finally felt that I simply had to begin doing what I wanted to
do, not what I thought I should do, and regardless of what other people feel I should
do.’10 Voilà. Dit was een van de belangrijkste lessen volgend op de aanvankelijke
flirt met Peter, die explodeerde in een levenslange vriendschap, aangevuld met de
kennis van psychiater Poslavsky, die me op het spoor van Rogers zette. Ik had de
reactie van Rogers’ patiënt niet slechts op papier zien staan, ik verwerkte de betekenis
ervan in mijn brein en wist dat ik bij het vervolg van mijn pelgrimstocht permanent
op dat kompas zou varen.
Vandaar dat op 17 april 2000 het volgende gebeurde in de hal van het
advocatenkantoor Houthoff Buruma aan de Scheveningseweg in Den Haag. Ik was
er in afwachting van de arbitragezitting om vast te stellen welke schade de Staat der
Nederlanden mij tussen 1956 en 2000 heeft berokkend. Er stapte een ambtenaar van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken in maatkostuum met grootkruis op me af en
zei: ‘Meneer Oltmans, ik ben die-en-die van het ministerie, ik heb me nog niet aan
u voorgesteld en ook nog geen hand gegeven.’ Vertaald naar mijn ‘chip’
symboliseerde die man 44 jaar treiteren door Buitenlandse Zaken, dus antwoordde
ik: ‘Meneer, u denkt toch niet dat ik u een hand geef?’, waarop de diplomaat zich
met een rood hoofd afwendde.11 Het incident was door het hele gezelschap opgemerkt
en deed in Den Haag algauw de ronde als ‘de zoveelste stunt van Oltmans’. Deze
reactie kwam echter gewoon uit het merg van mijn botten, godzijdank.
Overigens ben ik Carl Rogers op 6 oktober 1972 in zijn huis in La Jolla, Californië
gaan bezoeken. Hij was een van die mensen om nooit te vergeten. Ik bracht vrijwel
de hele dag met hem door. De ramen stonden open en een kolibrie - humming bird
is een mooier woord - vloog de kamer in. Aangezien dit vaker gebeurde stond een
vangnet gereed. Als een professor Prikkebeen vloog Rogers in de rondte en slaagde
er inderdaad in het beestje weer naar buiten te werken. Ik zou me dit altijd herinneren.
Professor Rogers was zo vriendelijk me in de late middag naar het vliegveld te
rijden. Ik bedankte hem voor alle uren die hij voor het interview had willen vrijmaken
en stapte na een handdruk uit. Daarop draaide hij van achter het stuur het portierraam
open aan de zijde waar ik stond en zei:
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‘Usually I don't like journalists, but I do like you.’ Ik realiseerde me: zonder Peter
en Poslavsky zou ik Rogers nooit hebben ontmoet. In de jaren negentig, toen ik als
gevangene van Den Haag van een minimumuitkering leefde in Amsterdam en het
proces om schadeloos gesteld te worden nog aan de gang was, stelde men altijd weer
de vraag hoe het mogelijk was dat ik de strijd voortzette tot het bittere einde.
Natuurlijk was het buitengewoon hinderlijk om in eigen land zovele jaren genegeerd
en uitgekotst te worden. Daarom was ik een belangrijk deel van mijn leven niet hier.
Elders waren er mensen te over, die opmerkingen maakten à la Carl Rogers, een der
belangrijkste Amerikaanse psychologen uit de vorige eeuw.12 Wie verder leest zal
misschien eindelijk beseffen what is rotten in the state of Holland. Wie weet doet
men er in dit late uur nog zijn voordeel mee.
Hoe het kwam dat ik aan de vriendschap met Peter voor de rest van mijn leven
ruim voldoende had en niet alsnog op zoek ben gegaan naar een Petra, is uiteraard
een verhaal op zichzelf. Het is in detail opgetekend in de 67 meter dagboeken.13 Dito
waarom het uiteindelijk jongens en niet meisjes werden. Het begon natuurlijk op De
Horst, waar voor de oorlog seksualiteit in de taboesfeer rondwaarde. Je zag een tante
Poslavsky opeens met een ballon in haar buik, maar het werd als onwelvoeglijk
beschouwd je er een opmerking over te permitteren. Grootmama Poslavsky regeerde
onze clan met vrome discipline. Zij was op school in Semarang door de nonnetjes
grootgebracht. Haar Victoriaanse aanleg sijpelde via haar dochter - mijn moeder naar ons door. Mijn vader was minder op etiquette gericht, maar achtte het geen
conflict waard haar op dit punt tegen te spreken. Ook het feit dat vrijwel de hele
familie een instrument bespeelde, met uitzondering van mijn vader, was geïnspireerd
door oma's wensen. In Sprimont stonden in de muziekkamer twee vleugels. We
hebben in België eens met uitsluitend familieleden de Kinder Symphonie van Haydn
opgevoerd. Ik was heel klein en bepaalde me tot de triangelpartij. Maar ik mocht wel
mee naar een concert in Luik, waar Pablo Casals zijn eigen compositie voor veertig
cello's dirigeerde, en waar de zuster van mijn moeder, tante Jetty Meijer14, in
meespeelde. Grootmama speelde tot op hoge leeftijd viool, piano en harp.15 Er werd
dus van kinds af aan kamermuziek gemaakt op De Horst. Om die reden kon ik in
1949 de cellopartij van het eerste pianokwartet van Gabriel Fauré op het
conservatorium van Yale University meespelen.
Op de lagere school was ik verliefd op de dochter van de veldwachter van Bosch
en Duin. Op de Zeister School Vereniging zette het drama zich voort
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met holderdebolder-bevliegingen voor verschillende jongedames, een trend die op
het Baarns Lyceum werd voorgezet in die mate dat ik er, ten overstaan van de hele
school, voor bij Sinterklaas werd geroepen. De goedheilig man gaf me een ‘baby’,
een pop dus.
Op Nijenrode verloofde ik me met een stewardess van Air France die ik aan een
vliegtuigtrapje van een Dakota had ontmoet in Parijs. In Yale had ik geen tijd voor
dit soort grapjes, maar bij terugkomst in Amsterdam in 1950 belandde ik in een
hopeloze jojo tussen een absoluut ideale en beeldschone levenspartner en een al even
aantrekkelijke Indische jongen van negentien, toen een danser, later een der meest
succesvolle ‘maquilleurs’ in Parijs en New York.16
Uiteindelijk koos ik begin jaren vijftig, na een levendige shuttle tussen haar en
hem, voor hem. Het bezorgde me de eeuwige haat van haar moeder, omdat mijn
toenmalige vriendin al enige jaren met de verkeerde man in Lausanne, Zwitserland
was getrouwd. Toch slaagde zij er nooit meer in zich van hem los te maken, wat tot
haar vroegtijdige dood zou leiden.17
Ik had in de jaren vijftig, nadat Rex van het toneel was verdwenen, twee andere
Indische jongens - beiden hetero, beiden noemden zij een zoon naar mij - als
bloedbroeder; een was sergeant van het Regiment van Heutsz en de ander
bemanningslid van een onderzeeër. Ook dat waren vriendschappen voor het leven.18
Zij kenden mij alleen als hetero en moedigden me voortdurend aan om avontuurtjes
met jongens achter me te laten en in plaats daarvan een vrouw als serieuze partner
te selecteren. Op 6 juni 1955 zag ik op het Lido-terras een meisje zitten dat ik eerder
in familieverband had ontmoet, en ik ging naar haar toe.19 Zij was in gezelschap van
een vriendin, waarmee ik die dag verder op stap ben geweest en spontaan een coup
de foudre mee beleefde.20 Ik ben van 1957 tot 1960 zelfs met haar getrouwd geweest,
en hoe ook deze damesaffaire als een nachtkaars uit zou gaan heb ik in de betreffende
en reeds verschenen dagboeken beschreven.
Eigenlijk ben ik mij tussen 1950 en 1970 volledig bewust geworden, om Hannah
Arendt te parafraseren, van the banality of sex. In 1967 arriveerde Peter als donderslag
bij heldere hemel in mijn leven en natuurlijk meende ik aanvankelijk de minnaar
voor de rest van mijn bestaan te hebben gevonden. Wat jongens betreft heb ik
sedertdien op de vrije markt gezeten - met één onthutsend intermezzo van achttien
maanden begin jaren tachtig - en
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heb al die tijd één vriend gehad die ik als erfgenaam beschouw (aangenomen dat er
wat te erven valt) - en dat is Peter.
David Barash, psycholoog en zoöloog van de University of Washington, citeerde
in The Whisperings Within de uitspraak ‘We are such microscopic particles in so
immense a universe that none of us is in a position to understand the world, much
less to dogmatise about it.’21 Barash concludeerde terecht: ‘Whether we are risen
apes or fallen angles, our potential as human beings is undeniable very great, but is
isn't infinite. We could never know life as an earthworm, as a crayfish, as a giraffe.
Whether a Pittsburgh steel-worker, an Iraqi farmer or a Japanese fisherman, the stuff
of our lives is drawn from the stuff of being human.’ Sinds de ontmoeting met Peter
in 1967 was ik in New York dag en nacht op zoek naar de menselijke stuff, maar wat
was er de waarde van wanneer ik alleen zou blijven, zonder jongen, zonder meisje,
zelfs zonder hond? Aristoteles constateerde meer dan drie eeuwen voor de geboorte
van Christus al, ‘that to live alone one must be an animal or a god’. Nietzsche ging
ervan uit dat wilde men alleen door het leven gaan, men dier én god moest zijn, en
dus filosoof behoorde te zijn.
Voor het enigma rond mijn relatie met Peter vond ik in oktober 1969 een passende
rationalisatie toen ik de psycholoog Rollo May ontdekte en diens toen juist verschenen
Love and Will las.22 Hij somde aan de hand van onze westerse cultuur en traditie vier
vormen van liefde op: 1) seks, begeren, libido; 2) eros, de drang naar liefde en ‘gaat
heen en vermenigvuldigt u’; 3) philia, oftewel vriendschap, broederliefde; en 4)
agape of caritas, zoals het in het Latijn wordt omschreven: liefde die bestemd is
voor het welzijn van de ander, ‘the prototype of which is the love of God for man’.
Ik tekende na 1970 voor vorm nummer 3, met alle gevolgen van dien: eenzaamheid.
De psychiater Anthony Storr schreef er een prachtig boek over. Hij vergeleek Ludwig
Wittgenstein en Immanuel Kant. Geen van beide stichtte een gezin of onderhield
doorlopende persoonlijke contacten. Beiden waren gepassioneerde verdedigers van
hun autonomie. Beiden baseerden hun gevoel van eigenwaarde op hun werk, en niet
op liefde van anderen. ‘Their search for truth gave meaning to their lives.’23 Wanneer
ik later op Peter terugkom, werk ik dit besluit om alleen door het leven te gaan nader
uit.
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23 Reporter (2)
De voormalige hoofdredacteur van het Britse blad Punch, Malcolm Muggeridge,
ving deel 1 van zijn autobiografie aan met een droevig citaat van Pascal: ‘Nous ne
vivons jamais, mais nous espérons de vivre.’ En hij titelde zijn herinneringen
Chronicles of wasted Time.1 Voor mij is zo'n terugblik op het leven van een journalist
onbegrijpelijk.
Erika van Eeghen2 gaf me met Sint-Nicolaas 1982 op Berkenrode in Heemstede
Muggeridges boek Christ and the Media.3 Hierin beschouwde hij journalistiek als
‘a fraudulent occupation’. De media vertegenwoordigden volgens hem een
‘fantasy-machine’. Hij ging dieper in op het effect van wat ik al vele jaren noem ‘het
ene oor in, het andere uit’, of kijken versus ‘zien en verwerkend’-kijken. Muggeridge
constateerde dat de televisie het publiek een hoeveelheid leugens aansmeerde via
‘the sophisticated practice of Orwell's Newspeak and Doublethink, not to mention
Big Brother's - or Sister's - appearances!’ Hij vervolgde: ‘To see through the eye is
to grasp the significance of what is seen.’ Dit zien gebeurt via de geest. De camera
is ‘mindless’, en neemt alleen op, maar verwerkt niet wat het ziet. De beelden van
de camera worden becommentarieerd door presentatoren die, of bekeken door een
publiek dat over onvoldoende achtergrondinformatie beschikt om ter zake doende
conclusies te trekken. Wanneer Amerikaanse militairen in Vietnam huizen met
vlammenwerpers in de fik steken, of wanneer een officier op straat in Saigon een
Vietcong-soldaat door het hoofd schiet, kan aan de realiteit van de beelden niet
worden getornd. Evenmin wanneer vluchtende Vietnamese dorpelingen door de
Amerikanen met napalm worden bestookt. Maar er zijn ook de nodige opzettelijk
vervalste beelden de geschiedenis in gegaan, zoals het dansje dat Hitler zou hebben
uitgevoerd nadat Parijs was gevallen. Men had volgens Muggeridge de normale loop
van Hitler gefilmd en er een aantal frames tussenuit geknipt, wat het effect van een
dansje opleverde.
Binnenkort ben ik vijftig jaar journalist. Op het Baarns Lyceum gaf dr. Maarten
Schneider Nederlands. Later is hij directeur van de Rijks Voorlichtingsdienst
geworden en hoogleraar perswetenschappen. Ik heb hem nog wel eens in Den Haag
opgezocht toen hij gepensioneerd was en een hoge leeftijd had bereikt. Hij schreef
het boek De Nederlandse krant in 1943.4 Daarin stelde hij dat er een tegenstelling
was tussen de geschiedschrijver en de
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dagbladschrijver. Ik vocht dit bij hem aan. Ik ben er na een halve eeuw journalistiek
bedrijven meer dan ooit van overtuigd dat mijn opvatting juist is: de dagbladjournalist
die zijn geschiedenis niet kent, zal lapwerk leveren. Ook meldde dr. Schneider in
1943 het merkwaardig maar begrijpelijk te vinden dat journalisten geen memoires
schreven. In 1985 begon mijn dagboek te verschijnen, waar hij me - net als Constandse
- zeer complimenteus over schreef en met me over sprak. Hij zei dat toen ik voor de
oorlog bij hem in de klas zat in Baarn, hij nimmer verwachtte dat ik na mijn veertigste
jaar aan de lopende band boeken zou schrijven. Kortom, hij bekeek mijn leven met
verwondering.
Zonder in de behandeling van erfelijkheidstheorieën van Darwin, Mendel of
Lamarck te treden, memoreer ik familie te zijn van Jan Frederik Oltmans (1806-1854),
schrijver van historische romans als Het slot Loevestein in 1570, in 1834 gevolgd
door De schaapherder in 1838. Nadien schreef hij tien novelles. Sir Walter Scott en
Victor Hugo moet hij bewonderd hebben. De Leidse hoogleraar J. ten Brink schreef
Geschiedenis der Noord Nederlandse Letteren in de XIXde Eeuw, in drie delen.5 In
deel 1 werden Jacob van Lennep, Nicolaas Beets, Jan Frederik Oltmans (aan wiens
schrijftafel ik deze reportage over mijn leven schrijf6) en vijf andere auteurs door
Ten Brink behandeld. Jan Frederik woonde de laatste jaren van zijn kortstondige
leven in Steenderen. Zijn broer Abraham Oltmans (1811-1873), van wie ik afstam,
hield hem zo veel mogelijk gezelschap.7 Everhard Johannes Potgieter (1808-1875)
bezocht de eenzame schrijver geregeld, en bracht hem in contact met de redactie van
De Gids,8 maar Jan Frederik had zijn alleenzijn te lief. Professor Ten Brink beschreef
hem als ‘altijd zéér bescheiden en bijna schuchter’ en als iemand die zich steeds aan
alle openbaarheid onttrok. ‘Het leven van Jan Frederik Oltmans was het leven van
een kunstenaar en een geleerde’, aldus Ten Brink. ‘In zijn nalatenschap vond men
een handschrift van een nieuwe roman. Oltmans had evenwel aan zijn broer Abraham
opgedragen zijn werk te vernietigen. Zonder enige persoonlijke ijdelheid, zonder
dorst naar glorie, wilde hij na zijn dood zijn lezers niet opnieuw lastigvallen.’
Hier past een anekdote uit 1996 in Pretoria. Koningin Beatrix, prins Claus en de
kroonprins waren op staatsbezoek in Zuid-Afrika. De hofhouding en journalisten
logeerden in de Crown Plaza Holiday Inn. Op een ochtend werkte ik op het terras
aan mijn dagboek, toen vier leden uit de entourage
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van de majesteit (allen in uniform, met rangen van generaal en admiraal) en een
vrouwelijke adjudant van de koningin, plaatsnamen aan een tafeltje naast mij. Ik zei
tegen hen: ‘Ik zal ergens anders gaan zitten, want u dient wellicht staatszaken te
bespreken’, en maakte aanstalten mijn spullen te pakken. Nee, dit hoefde niet, ‘maar,’
zei de admiraal, ‘ik heb laatst De schaapherder gelezen, dat hebt u toch geschreven?’
‘Nou’, antwoordde ik, ‘dat was iets eerder, namelijk de broer van mijn
overovergrootvader in 1838.’ Waarop de adjudante van Beatrix opmerkte: ‘Maar
dan ziet u er nog uitstekend uit, meneer Oltmans.’
De schaapherder vertelde een verhaal uit de Utrechtse Oorlog (1481-1483). Het
slot Loevestein in 1570 speelde in de Tachtigjarige Oorlog. Mijn vader gaf ons deze
boeken te lezen in onze lyceumtijd. Er was geen doorkomen aan. Jan Frederik
ontleende zijn historische romans uitsluitend aan materiaal van gebeurtenissen die
zich honderden jaren eerder hadden afgespeeld. Hij presenteerde literatuur en liet
Jan van Schaffelaar andermaal van de toren in Barneveld springen. Charles Montaigne
sprak over parler au papier. Dat is wat ik als chroniqueur, als reporter en als
dagboekschrijver vanaf de jaren dertig heb gedaan. Wanneer Frans Kellendonk me
uitlegde soms een dag te knutselen aan een of twee alinea's op een pagina, luisterde
ik sprakeloos naar zijn uiteenzetting en dacht slechts: waar haalt hij de tijd vandaan?
Maar Frans produceerde literatuur, evenals Jan Frederik. Ik praat alleen maar als ik
schrijf.
Bij wijze van spreken: J.F. Oltmans zou er een roman rond hebben geborduurd
als Suharto van de Borobudur-tempel zou zijn gesprongen. Ik vroeg Bung Karno om
een introductie, filmde de generaal in zijn huis - waar hij zich in 2000 schuilhoudt
om de guillotine voor zijn massamoorden te ontlopen - en hield hem sedertdien
nauwkeurig in de gaten. Ik was dan ook de eerste journalist die de corruptie van het
Indonesische generaalsregime in 1966 aan de orde stelde.
De heer Darmadji was in oktober 1966 een topfunctionaris bij het Deviezen Instituut
in Jakarta. Ik kende hem uit New York. Hij vertelde dat een zekere Louis Worms in
kamer 349 van Hotel Indonesia logeerde om een leverantie van tankers ter waarde
van driehonderd miljoen door het Verolme-concern rond te krijgen, een investering
met een garantie van de Nederlandse regering - wat betekende: de belastingbetaler.
Worms was eerder corrupt bezig geweest bij de levering van de tanker Elisabeth
Broere. De oliemaatschappij Pertamina werd voorgezeten door generaal Ibnu Sutowo,
een van de machtigste, maar ook corruptste officieren van Indonesië. Ik ben linea
recta naar de kamer van Worms gegaan en confronteerde hem met mijn informatie.
Hij vroeg me de zaak te laten rusten, ook vanwege de nauwe banden tussen het
Verolme-concern en de koninklijke familie. Er was
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zelfs sprake van een ondertekening van het contract op paleis Soestdijk, in
tegenwoordigheid van prins Bernhard.9
Dit soort kletspraatjes werkt in Madurodam altijd als dynamiet: een Oranje erbij
betrokken? Bek houden. Mijn opvatting van journalistiek bedrijven was een andere.
Bij thuiskomst in Amsterdam stelde ik een reportage op van zeven pagina's voor het
weekblad De Spiegel in Wageningen.10 In De Telegraaf brulde Worms natuurlijk dat
ik ‘infame leugens’ had geschreven. Een juridisch adviseur van Verolme dreigde
met rechtsmaatregelen en bood vervolgens aan de oplage van De Spiegel op te kopen,
ook wanneer deze reeds naar de nieuwsstallen onderweg was. Generaal Ibnu Sutowo
verscheen in hoogsteigen persoon in Nederland. Tijdens een persconferentie op
Schiphol zat ik recht tegenover hem, en door hem naar waarheid vragen te stellen
konden zij die echt nauwkeurig keken, met het blote oog zien dat hij zat te liegen.
Het journaille reageerde tekenend voor Hollandse collegialiteit en met de bekende
blindheid voor de feiten. In de auto hoorde ik VARA's Dingen van de dag spreken
over ‘de onbetrouwbare journalist Oltmans’.11 Verolme gaf een communiqué uit met
als titel: ‘Sutowo zéér betrouwbaar’. Trouw: ‘Worms stapt naar officier van justitie
en Raad voor Journalistiek’.12 ‘OLTMANS OMGEKOCHT’ beweerde de Haagse Courant
in vette letters op de voorpagina. Ik vroeg mr. J.C.S. Warendorf om te protesteren.
Daarop verscheen de volgende dag de kop ‘Oltmans slachtoffer van zetfout’. In Het
Parool kreeg Worms, een ordinaire oplichter, een paginagroot interview. Hij was
‘nerveus en geknakt’. ‘Miljoenenorder dreigt ons land te ontglippen’, waarschuwde
De Tijd. Haagse Post: ‘Oltmans blijft zijn spel spelen’. Maar ik deed slechts wat van
een journalist wordt verwacht.
Later ben ik ook Cornelis Verolme in zijn villa in Ridderkerk gaan filmen voor
de NTS. Hij wilde eerst niet met mij spreken, maar Carel Enkelaar deelde hem mee
dat hij besloot wie het gesprek zou maken, en niet de scheepsbouwer. ‘U moet liever
niet over corruptie schrijven,’ aldus Verolme, ‘wanneer ik eens een boekje open zou
doen over corruptie in Nederland, dan zou Den Haag te klein zijn. Hoe denkt u dat
ik mijn scheepswerf in Brazilië heb kunnen bouwen?’ Hij had gelijk: Lockheed
volgde tien jaar later. Maar wat had ik daar als reporter mee te maken? Waarom zou
ik me opstellen zoals het merendeel van de collega's blijkbaar opportuun vond?
Vijftien jaar later wist de hele wereld dat Ibnu Sutowo de grootste smeerlap van
corrupt Jakarta was, en moest zelfs Suharto hem laten vallen.
Een andere boef die ik in De Spiegel bij zijn lurven pakte was Adam Malik.

9
10
11
12

Zie Willem Oltmans, Den vaderland hetrouwe, p. 344-355.
Het artikel verscheen in De Spiegel van 2 december 1966.
De VARA had de Luns-telegrammen blijkbaar in handen.
Meneer Worms liet het natuurlijk wel uit zijn hoofd om dat te doen.

Willem Oltmans, In het land der blinden

168
Dat was een prominente verrader van Bung Karno, en minister van Buitenlandse
Zaken van het fascistische generaalsregime. Malik was oorspronkelijk trotskist. Dan
weet je genoeg. In 1947 was hij al met een staatsgreep bezig en liet Sukarno hem
opsluiten. In de gevangenis leerde hij eveneens Werner Verrips (CIA) kennen. Toch
slaagde de man er later in opnieuw een wit voetje bij Bung Karno te halen. Dat was
een van de rampzaligste karaktereigenschappen van de president: hij geloofde heilig
in boetedoening voor zonden. Op het Baarns Lyceum hockeyde ik met een Boegineze
prins, Abdul Azis, die later een coupje tegen Bung Karno pleegde. Hij werd voor
zes jaar opgesloten, kwam vrij en ging op het Istana met Sukarno rijsttafelen. Ze
werden weer vrienden. Maar mijn voormalige hockeyvriendje zou zich later niet, als
Malik, opnieuw tegen Bung Karno keren.
In New York was Lad Johnson secretaris van de Indonesische Kamer van
Koophandel in Wall Street. Hij had gezien hoe ik Ibnu Sutowo, een der machtigste
figuren in Jakarta, had aangepakt, en riep me om van hem een dossier-Malik in
ontvangst te komen nemen. De minister was tot over de oren betrokken bij corruptie
met rijstleveranties uit de VS. Hij had met zijn kornuiten acht miljoen dollar
verduisterd via een louche advocaat, Widjatmiko. Opmerkelijk was dat dit keer de
keurige sultan Hamengku Buwono IX van het presidium van Indonesië bij de affaire
was betrokken. Ik toog maar weer naar Wageningen, en op 17 mei 1967 verscheen
een uitgebreide reportage. Malik zond onmiddellijk met de nodige tamtam advocaat
Tasjrif naar Den Haag, en ja hoor, de minister begon een proces tegen mij. Daarop
publiceerden wij op 16 september 1967 het originele stuk, ondertekend door Suharto,
de sultan en Malik, waarin Widjatmiko werd gemachtigd rijst in de VS te kopen. Ook
die affaire verdween daarop uit de publiciteit als sneeuw voor de zon.13
Jan Frederik bediende zich van eeuwenoude historische romanfiguren. Ik, Willem
Leonard, heb anderhalve eeuw later voornamelijk geschreven over tijdgenoten, die
ik - voorzover binnen de mogelijkheden - zo veel mogelijk zelf ontmoette om
persoonlijke indrukken op te doen.
Zelden heb ik me zo vergist als met Suharto. In 1966 kwam het gewoon niet bij
me op dat een zo innemend glimlachende Javaan tot de meest onvoorstelbare
massawreedheden in staat zou kunnen zijn. Een vergelijkbare ervaring als die van
Hannah Arendt overkwam mij in 1966 in Jakarta. Op een receptie ten paleize, ter
gelegenheid van de eedaflegging door de nieuwe Indonesische ambassadeur voor
Pakistan, vroeg president Sukarno aan generaal Suharto mij een televisie-interview
te geven. Suharto nam keurig met een saluut voor het staatshoofd de opdracht in
ontvangst. Hij keek op zijn horloge en zei me in het Indonesisch om de volgende
ochtend, 26 oktober
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1966, om 09.00 uur in zijn huis te zijn. Drie weken had ik hemel en aarde bewogen
de man voor de camera te krijgen, en dankzij Bung Karno zou ik slagen.
Helaas sprak hij bij de opname in het Indonesisch, soms nauwelijks verstaanbaar.
Omdat er geen tijd was voor een vertaling kon ik hem niet van repliek dienen. Hij
vertelde dat het vermoorden van zes generaals in de nacht van 30 september 1965,
aantoonde dat een bloedbad, georganiseerd door de communisten, ophanden was.
‘Hebt u er wel eens over nagedacht,’ waagde Suharto te stellen, ‘wat er met ons
militairen zou zijn gebeurd indien de PKI gewonnen had?’ De strijdkrachten zouden
er derhalve op toezien dat de communisten nooit meer aan de bak zouden komen.
Om die reden - al zei hij het niet met zoveel woorden - had de TNI alles wat links of
rood dacht overhoopgeschoten, bij honderdduizenden tegelijk.
De doorbraak om generaal Suharto eindelijk te zien als de man die hij was, en niet
langer als de militair die ik dacht dat hij was, kwam in 1970. Het was Dewi Sukarno
die mijn ogen opende voor de realiteiten in Jakarta.
Zij had het drama van 1965 van zeer nabij meegemaakt. Zij had te elfder ure nog
een maaltijd gearrangeerd tussen Bung Karno en de generaals Nasution en Suharto.
Bij die gelegenheid was een prachtige foto genomen, die zij op mijn verzoek uitleende
aan André Spoor, hoofdredacteur van de NRC. Deze onvervangbare foto werd prompt
van Spoors bureau in het NRC-gebouw gejat. Tussen het bezoek aan Jalan Tjendana
8 in Jakarta in 1966 en de kennismaking met mevrouw Sukarno op 24 maart 1970
in Parijs, twijfelde ik steeds meer aan mijn oorspronkelijke kijk op deze Indonesische
dictator. Amerikaanse en ook Nederlandse media hadden er altijd een handje van
gehad Bung Karno voor tiran uit te maken. Vadertje Drees en Amerikaanse senatoren
vergeleken hem met Hitler. Maar het was Suharto die in 1965 hoogverraad pleegde
om, met in zijn rug de steun van de rijke westerse zichtbare en onzichtbare regeringen,
de onderdrukker en despoot van het Indonesische volk te worden. Westerse
belastingbetalers pompten een kwarteeuw lang via de diverse Jan Pronken miljarden
en miljarden dollars in het corrupte generaalsregime in Jakarta. Vijf jaar na de illegale
machtsovername zonden we de toenmalige majesteit op staatsbezoek. De prins-gemaal
werd Suharto's vaste golfpartner als hij naar orang-oetangs ging kijken op Kalimantan.
Ik stak ook toen niet onder stoelen of banken dat ik daar faliekant tegen was, waardoor
de Haagse onzichtbare overheidsguerrilla om mijn werk en leven als journalist
onmogelijk te maken alleen maar verder escaleerde.
Ook de NOS kon mij na de open brief aan Suharto, die ik op 16 april 1970 samen
met Dewi in Parijs had geschreven, niet meer naar Jakarta sturen. Tot premier Lubbers
me in 1994 meenam heb ik daar überhaupt niet kunnen
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terugkeren. Ik begreep van Carel Enkelaar niet dat hij overstapte op mr. Anthonie
C.A. Dake, de gefortuneerde grote baas van Cemsto-schoonmaakbedrijf, geldschieter
van onder andere NRC Handelsblad, en op zijn best parttime reporter. Hij mocht in
1970 naar Jakarta reizen om voor de NOS het tweede televisie-interview met Suharto
op te nemen. De NRC beschreef het gesprek na vertoning als ‘Suharto en zijn butler’.
Begin jaren zeventig zou Dake in West-Berlijn promoveren op een studie over de
rol van de Indonesische communisten tussen 1959 en 1965, zigzaggend tussen Moskou
en Peking.14 Schaamteloos dankte hij professor Guy Pauker van de Rand Corporation
(een CIA-denktank) ‘who was most helpful as a scholar and friend offering criticism
and suggestions for improvement’. De door Pauker aangebrachte verbeteringen
betekenden dat de CIA in het met een universitaire graad bekroonde werk van Dake
niet voorkwam. Dake verluchtte zijn boek met foto's van onder andere zijn bezoeken
aan generaal Nasution en Adam Malik, terwijl ander fotomateriaal zorgvuldig werd
geselecteerd om Bung Karno als handlanger van de PKI en D.N. Aidit neer te zetten.
Op 3 mei 1973 woonde ik de presentatie van Dake's studie bij. Hij vertelde dat hij
materiaal van de Indonesische inlichtingendienst had ingezien. Ik stelde hem een
reeks vragen en dreef hem steeds meer in het nauw. Als laatste vraag bewaarde ik
deze: ‘Hoe kun je een boek over de coup van 1965 in Jakarta schrijven terwijl de
CIA in je namenregister niet voorkomt?’
‘Nee,’ zei hij, ‘ik heb niets over de CIA met betrekking tot de coup kunnen vinden.’
Hij werd warempel door het merendeel der aanwezigen om die opmerking uitgelachen.
Later kwam hij naar me toe en zei: ‘Ik heb je niet uitgenodigd omdat ik dacht dat je
tegen mijn boek was.’
Ik antwoorde: ‘Ik ben tegen geen enkel boek. Ik ben alleen tegen manifeste
geschiedvervalsing en leugens. Jakarta 1965 was een CIA-coup en jij kon niets
vinden?’
Malcolm Muggeridge noemde ons vak in een terugblik op zijn journalistieke leven
‘a fraudulent occupation’. Als voorbeeld besprak hij een incident uit de oorlog in
Biafra. Een gevangene zou worden geëxecuteerd en men had een cameraploeg laten
aanrukken om het voltrekken van het vonnis op film vast te leggen. Een seconde
voor het bevel ‘vuur!’ werd gegeven, riep de cameraman: ‘Cut!’ Zijn batterij was op
en diende vervangen te worden. Terwijl de nieuwe batterij werd geplaatst ontspanden
alle aanwezigen, inbegrepen het slachtoffer, waarop de cameraman routineus riep:
‘Action!’ En met een salvo van schoten viel de man op de grond, ‘to be shown in
millions of sitting rooms throughout the so-called civilised world’.15 Mugge-
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ridge verweet de camera's nog barbaarser te zijn dan de kijkers of het vuurpeloton.
Reporter Muggeridge keek terug op zijn leven als wasted (verknald, verspild).
Hoe is het mogelijk? Hij was jarenlang hoofdredacteur van Punch. Ik ben vanaf het
derde jaar dat ik journalist was, door toedoen van frauduleuze ministers en
overheidsdienaren, door de goegemeente met de nek aangekeken, door sommige
collega's verraden, maar dit heeft me nooit verhinderd mijn eigen weg te gaan. Ik
leerde namelijk steeds beter zien. ‘If a person does not become what he understands,’
schreef Søren Kierkegaard in 1846 in zijn dagboek, ‘he does not really understand
it.’16

16

The Diary of Sören Kierkegaard, Philosophical Library, New York, 1960, p. 126.

Willem Oltmans, In het land der blinden

172

24 Focus
Einstein waarschuwde in het midden van de vorige eeuw, dat de ontdekking van
atoomwapens de verhoudingen in de wereld volledig op zijn kop hadden gezet,
Hirosjima mon amour trok toen volle bioscoopzalen, maar in het jaar 2000 staan nog
altijd 6000 Russische tegenover 7000 Amerikaanse atoomraketten. Men hoort, men
denkt, maar men blijft massaal dergelijke blindgangers produceren. De nieuwe
realiteiten ketsen af op de blokvorming van wat sinds mensenheugenis voor heilige
waarheid geldt. De afstand tussen waarnemen en verwerken, dus de totstandkoming
van een aangepaste, frisse kijk op nieuwe realiteiten, levert een vorm van anxiety
fixation op, angst voor ingrijpende verandering, welke onoverkomelijke mentale
barrières schijnt op te werpen. Met hand en tand wordt vastgehouden aan achterhaalde
zekerheden, met alle nadelige gevolgen voor de totstandkoming van ‘een nieuwe
wereld’ van dien. Ik denk dat de Verenigde Staten van Amerika als nummer 1 het
derde millennium binnenzeilden omdat Amerikanen, grosso modo, het minst
gehinderd worden door totems en taboes in hun bovenkamer. Raakten zij toch in
ernstige problemen, dan was dit vrijwel steeds vanwege de achterhaalde fixatie van
de twintigste-eeuwse kruistocht tegen het marxisme en leninisme.
De catastrofe in Vietnam was hier een sprekend voorbeeld van. Lyndon Johnson
had als vice-president zelf kunnen waarnemen hoe J.F.K. met zevenmijlslaarzen in
de CIA-val aan de Varkensbaai op Cuba was gelopen. Kennedy had zijn lesje geleerd
en verdomde het om in Vietnam in een nog dieper zwart gat te verdwijnen. Maar
L.B.J. bleek van de ervaring op Cuba niets te hebben geleerd. Hij was een
binnenland-president met dromen over een great society en een war on poverty.
Onbedoeld zorgde hij voor de inflatie van het woord oorlog. Nu, in 2000, wordt
iedere concurrentiestrijd in de VS ‘oorlog’ genoemd: banken, supermarkten,
computerbedrijven, vliegmaatschappijen, concurreren niet meer met elkaar maar
maken ‘oorlog’. L.B.J. lanceerde op het Amerikaanse continent een ‘oorlog’ tegen
de armoede, en in Zuidoost-Azië een schietoorlog tegen het uit het Noorden
opdringende marxisme-leninisme.
J.F.K. had met open ogen geconstateerd dat the invisible government hem op Cuba
een lelijke loer had gedraaid. Hij ging dientengevolge aanzienlijk voorzichtiger te
werk in Vietnam. Zijn opvolger stond echter onder krachtige druk van de CIA om de
strijd in Azië volop aan te gaan. Hij aarzelde. Voorlopig had hij de voorbereidingen
van de regering-Kennedy bekrachtigd, maar hij beraadde zich. L.B.J. vroeg zijn
echtgenote Ladybird om haar gedachten over Vietnam vast te leggen in een
memorandum, dat zij hem op 14 mei 1964 persoonlijk ter hand stelde. Johnson was
pas 56 jaar en in haar
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optiek te jong om naar Texas terug te keren en met zijn armen over elkaar te gaan
zitten. ‘I dread seeing you semi-idle frustrated, looking back at what you left (in the
White House) (...) You may look for a scapegoat. I do not want to be it. You may
drink too much for lack of a higher calling.’ Haar conclusie: ‘Stay in.’ Dit betekende,
vertaald naar de situatie in 1964: ‘Ga knokken.’ En dat is exact wat president Johnson
vervolgens zou doen. De 16.000 militairen die J.F.K. had gezonden, werden er
uiteindelijk meer dan 500.000.
In zijn memoires1 noteerde de president ook door het memo van Ladybird nog niet
volledig overtuigd te zijn. Ook de onzichtbare regering begreep dat L.B.J. bleef
aarzelen. De vraag was dus hoe hij binnen de kortste keren over de streep getrokken
zou kunnen worden. De inlichtingendiensten organiseerden daarom voor de eerste
dagen van augustus 1964 een geraffineerde operatie in het gebied van de Tonkin
Golf.
Nadat jarenlang leugens hadden gecirculeerd over wat zich in 1964 op zee bij
Vietnam had afgespeeld, waagde Robert McNamara, oud-minister van Defensie, het
in 1995 iets meer van de waarheid naar buiten te brengen2. Op 30 juli 1964 hadden
twee Zuid-Vietnamese marineschepen Noord-Vietnamese eilandjes beschoten, omdat
er zich Vietcong-strijders zouden hebben bevonden. Op 1 augustus meldde de
Amerikaanse torpedobootjager Maddox zich in dit gebied te bevinden. Op 2 augustus
werd het Amerikaanse schip midden in de nacht door twee snelle marineschepen
beschoten, maar omdat het pikkedonker was had niemand kunnen vaststellen wie de
aanvallers waren geweest. L.B.J. liet een protestnota naar Hanoi zenden. Ook werd
een tweede torpedoboot jager, de C. Turner Joy, ter versterking gezonden.
Op 4 augustus 1964 ontving men in Washington van de Maddox opnieuw het
bericht dat het schip door niet-geïdentificeerde marineschepen was aangevallen.
Onmiddellijk stegen van het Amerikaanse vliegdekschip Ticonderoga
gevechtsvliegtuigen op. Er hingen lage wolken. De maan kon de Amerikanen geen
voordeel bieden. Grote beroering op het Witte Huis. L.B.J. zou wel moeten reageren
op de ‘irrational acts’ van Noord-Vietnam. Dus de poppen waren aan het dansen,
want de niet-geïdentificeerde marineschepen werden blindelings als
Noord-Vietnamees aangemerkt. Ook een tweede vliegdekschip, de Constellation,
was op weg naar de Tonkin Golf. L.B.J. trapte erin. Wanneer Hanoi zich misdroeg,
kon hij als rechtgeaarde Texas-cowboy niet werkeloos toezien. De luchtacties boven
Noord-Vietnam werden geopend. De oorlog was een feit. Ladybird kreeg dus haar
zin. L.B.J. ging niet aan de fles, maar was begonnen met paffen.
Een aantal Amerikaanse senatoren was er allerminst van overtuigd dat zij
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naar waarheid waren voorgelicht over de toedracht van de schietpartij in de Tonkin
Golf. In 1995 gaf McNamara eindelijk mondjesmaat en wrang toe, dat er in 1964
inderdaad aan alle kanten met de feiten een loopje was genomen om het ultieme doel
te bereiken, namelijk om een full scale-oorlog te ontketenen. Ook Ray S. Cline, in
1964 deputy director for intelligence van de CIA, zou later toegeven dat het Congres
een rad voor ogen was gedraaid. En James Stockdale, een voormalig gevechtspiloot
van het vliegdekschip Ticonderoga, zou later memoires publiceren waarin hij
categorisch ontkende op 4 augustus 1964 Vietnamese marineschepen te hebben
gezien in de buurt van de Amerikaanse torpedobootjagers. Stockdale werd later
neergeschoten en bracht acht jaar in Vietnamese gevangenschap door.
In The Secret Team ging kolonel L. Fletcher Prouty eveneens in op de rol die Walt
W. Rostov en McGeorge Bundy hebben gespeeld bij het organiseren van een
waterdichte opzet waar L.B.J. niet meer omheen zou kunnen. Het was exact wat het
ego van Johnson nodig had, namelijk het organiseren van een zogenaamde
opzienbarende daad van agressie van de zijde van Hanoi tegen de Amerikaanse vloot.
Amerikaanse marineschepen waren immers op uitdrukkelijk verzoek van president
Ngo Dinh Diem, die door Washington zelf op de troon van keizer Bao Dai was
gehesen, in Zuidoost-Azië. Wanneer ik nu, in 2000, op de jaren zestig terugblik en
me bedenk dat ik in die dagen Rostov en McBundy ontmoette en ze met veel respect
tegemoet trad, dan realiseer ik me terdege dat ik pas twintig jaar later begon te
beseffen wat voor vlees ik in de kuip had gehad.3 Zij behoorden tot de zichtbare
regering en hadden onder J.F.K. en L.B.J. een topfunctie op het Witte Huis, maar
tegelijkertijd sloofden zij zich uit voor de onzichtbare regering, die zich specialiseerde
in het uitvoeren van oorlogsmisdaden op een gigantische schaal. Het was mijn versie
van Hannah Arendts ervaring bij het proces-Eichmann.
Hoofdstuk 6 van The Vantage Point vangt L.B.J. aan met een beschrijving van
het Tonkin Golf-incident. Dean Rusk, minister van Buitenlandse Zaken, en diens
rechterhand George Ball stelden samen met leiders uit het Congres (onder wie senator
J. William Fulbright) een resolutie op waarbij de volksvertegenwoordiging de
president machtigde de agressie van Hanoi te beantwoorden met
bombardementsvluchten boven Noord-Vietnam. Dit was in overeenstemming met
de South East Asia Treaty Organisation (Seato-verdrag). The Secret Team en Ladybird
Johnson kregen hun zin. Er was geen agressie van Noord-Vietnam geweest, maar
het doel heiligde de middelen. Machiavelli had zijn axioma's niet voor amateurs
geschreven.
In de Senaat stemden 82 senatoren voor en twee tegen. In het Huis van
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Afgevaardigden was het 416 tegen nul. Deze cijfers spreken boekdelen over de
verlakkerij die in 1964 vanuit de machtscentra in Washington werd georganiseerd.
Het voltallige Congres en de overgrote meerderheid van het Amerikaanse publiek
trapten erin. Een imaginaire aanval van Hanoi op de Amerikaanse vloot zou het
startsein worden voor een onzinnige oorlog, die tot 1975 zou voortduren. Drie miljoen
Aziaten zouden door toedoen van de VS om het leven komen.
Op 26 april 2000 publiceerde de New York Times een hoofdartikel onder de kop
‘A senseless war’. De Times herinnerde aan de twijfels bij L.B.J. in mei 1964, toen
hij senator Richard Russell vertelde dat hij zich niet kon voorstellen dat hij zijn valet
sergeant Kenneth Gaddis, vader van zes kinderen, naar het gevechtsterrein in de
Mekongdelta zou sturen. ‘What the hell are we going to get out of Gaddis going
there?’ aldus de president. ‘It just makes the chills run up my back.’ ‘Vele jaren
later’, meende de schrijver van het artikel, ‘is het moeilijk om niet boos en verdrietig
te worden over het feit dat L.B.J. de boot miste en zijn impuls niet volgde.’ Ik wijd
over deze details uit, omdat het Balkanconflict van 1999 over een kwarteeuw in
terugblikken op exact dezelfde wijze zal worden besproken: als een zinloze actie en
het roekeloze verspillen van bloed, net als in Vietnam het gevolg van blindheid voor
de werkelijkheid.
L.B.J. zei in zijn memoires dat op 1 november 1964 de eigenlijke bombardementen
op het Noorden van Vietnam begonnen. McNamara beschreef hoe vrijwel meteen
na het Tonkin Golf-incident een belangrijk deel van de marine van Noord-Vietnam
vanuit de lucht werd vernietigd. Ook olieopslagplaatsen bij Vinh gingen in vlammen
op. In 1965 begonnen eveneens luchtaanvallen op Noord-Vietnamese steden. De
poppen waren nu pas werkelijk aan het dansen.
Ook Henry Kissinger schreef in een terugblik dat Johnson de oorlog in de schoenen
werd geschoven, maar dat McNamara, Rusk en McBundy minstens even schuldig
waren, omdat zij voortdurend aandrongen op escalatie.4
In 1968 gaf L.B.J. er geheel onverwachts de brui aan. Kolonel Prouty herinnerde
eraan dat L.B.J. nauwelijks was opgewassen tegen het Secret Team. ‘He almost never
said “no”. The only mechanism in existence designed to control the CIS and members
of the ST consisted of the provisions of the National Security Act of 1947, along with
other such legislation and directives. It was designed to curtail, to deny, to stop the
CIA's inevitable appetite for self-generated activity. There was no curtailment, no
denial, and no strong hand to halt the mad rush into Vietnam.’ In 1968 was ook L.B.J.
er eindelijk achter hoe het machtsapparaat opereerde. Hij verdomde het nog een dag
langer de verantwoordelijkheid te dragen voor de nachtmerrie waar
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hij vijf jaar mee had geworsteld. Rechter William O. Douglas van het Hoge
Gerechtshof in Washington had de Varkensbaai-geschiedenis met J.F.K. besproken.
‘This episode seared him. He had experienced the extreme power that the CIA and
the Pentagon exercised on civilian policy.’ Rechter Douglas getuigde dat Kennedy
twijfelde of hij het zou klaar spelen om de onzichtbare regering ooit onder controle
te krijgen.5 Johnson had jarenlang niet in de gaten dat hij door het ST werd bespeeld.
In 1968 waren de schellen definitief van L.B.J.'s ogen gevallen. Hij vertrok in
1969 dan ook met de staart tussen de benen naar Texas, om zijn memoires te schrijven.
Hij zou veel van zijn gedachten openbaren, maar bij lange na niet alles. Staatslieden
en premiers produceren namelijk doorgaans slechts snapshots van wat er werkelijk
gebeurde, want ‘in het landsbelang’ worden de belangrijkste blunders weggelaten.
De herinneringen van Joseph Luns bijvoorbeeld, braaf opgetekend door mijn
voormalige Nijenrode-klasgenoot Michiel van der Plas, zijn een klassiek voorbeeld
van onbenulligheid. Het eindoordeel over het werkelijke parcours dat de heren en
dames politici hebben afgelegd, volgt meestal tientallen jaren, soms een halve eeuw
later.
In 2000 discussiëren kadetten op de militaire academie van West Point over de
betekenis en de totstandkoming van het immense bloedbad in de jungles van
Zuidoost-Azië tussen 1960 en 1975. Wie was er verantwoordelijk voor? Henry
Kissinger schreef 25 jaar later dat Richard Nixon de impasse van Saigon erfde van
zijn voorgangers J.F.K. en L.B.J.6 Geheel bezijden de waarheid en de feiten stelde
hij het voor alsof Nixon - die in 1968 overigens tot president werd gekozen op de
belofte de oorlog in Azië te gaan beëindigen - ‘na ontdekt te hebben dat
onderhandelingen niet tot resultaat leidden’ eenzijdig de Amerikaanse strijdkrachten
van 550.000 man naar 30.000 man zou hebben teruggebracht. Terwijl tijdens het
bewind van L.B.J. nog 1200 soldaten per maand sneuvelden, bracht Nixon dit aantal
terug tot dertig per maand. Nobelprijswinnaar Kissinger presenteert zijn lezers in
2000 een in hoge mate bedrieglijk verhaal, want hij zegt er niet bij dat Nixon, na vier
jaar op het Witte Huis te zijn geweest, zijn belofte aan de kiezers absoluut niet had
waargemaakt. Hij zou er negen jaar over doen om het leger uit Vietnam terug te
brengen, waarbij Ho Chi Minh nog een handje zou helpen door de Amerikanen in
april 1975 letterlijk uit Saigon te verjagen.
Amerikaanse presidenten brengen traditioneel hun paperassen onder in,
bijvoorbeeld, de Gerald Ford Library in Grand Rapids, Michigan. Onlangs werden
40.000 pagina's geheimgehouden documenten over de Vietnamperiode vrijgegeven,
waaronder vele boodschappen van Kissinger en diens medewerker generaal Brent
Scowcroft. Daaronder ook deze strikt vertrouwe-
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lijke boodschap van ambassadeur Henry Cabot Lodge uit Saigon aan minister Dean
Rusk, met een vermelding dat de inhoud beter niet bekend kon worden: ‘General
Nguyen Khan told me that when president Ngo Dinh Diem was shot, he had his hand
in a briefcase containing one million dollars in the highest denominations. Khan said,
general Duong Van Minh took possession of the briefcase and has never surrendered
it. He added that general Minh had taken possession of forty kilograms of gold bars.’
Douglas Brinkley vervolgde in Time dat president Diem in 1963 eigenlijk niet
meer was te handhaven en voor Washington een blok aan het been was geworden.7
Dus toen een aantal Zuid-Vietnamese generaals ambassadeur Lodge lieten weten
een coup te overwegen tegen Diem en diens broer (het hoofd van de geheime politie)
gaf de door J.F.K. benoemde diplomaat te kennen dat Washington hen daarbij niet
in de weg zou staan. Met andere woorden: ga je gang. De Diem-broers waren ten
dode opgeschreven.
De studenten en aspirant-officieren van West Point kregen van hun docent (kolonel
Robert Doughty, die ooit zelf in Vietnam had gevochten) te horen dat eigenlijk
niemand in het bijzonder verantwoordelijk is geweest voor de oorlog in Vietnam.8
Het was natuurlijk volkomen onvoorstelbaar dat Amerikaanse kiezers na tien jaar
oorlog, zelfs na het bekend worden van het Watergate-schandaal in 1972, diezelfde
Nixon opnieuw naar het Witte Huis zouden zenden.
Lyndon B. Johnson was inderdaad niet de hoofdschuldige van Vietnam.9 De
werkelijke misdadigers waren de militaristische figuren die los gegroepeerd waren
in het Secret Team, dat zijn vertakkingen naar een aantal besluitvormingscentra in
Washington had. Zij misleidden J.F.K. in Cuba, net zoals dit met L.B.J. in Vietnam
gebeurde. En net zoals de knock-out van Richard Nixon begon met de uitgelekte
inbraak in het Watergate-gebouw, zo kwam in 1999 de weg voor de Kosovo-oorlog
vrij met de bijna-knock-out van Bill Clinton: het uitgelekte Monica
Lewinsky-schandaal.
De werkelijke schuldigen van het Vietnamese cataclysme was de collectieve
bijziendheid van Amerikanen in het algemeen, dikwijls tot in de hoogste regionen
van Washington toe. Ook in 1999 bewees men geen oog te hebben voor de waanzin
van de oorlog, in dit geval rond Kosovo.
In de jaren zeventig leerde ik in New York dr. Arnold Hutschnecker kennen, eens
de psychiater van Nixon. Na het verlies van de race om het Witte Huis tegen J.F.K.
zat hij met zichzelf in de knoop. Hutschnecker heeft vervolgens jarenlang in boeken
en artikelen op de opiniepagina van de New York Times bepleit dat democratieën
zorgvuldiger moeten omspringen met
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wie zij op de belangrijkste positie zetten. ‘If we are to protect ourselves against
political leaders who in acting out their inner drive for power plunge a nation or half
the world into risky ventures or “bloody little wars”, we must try to understand these
leaders as human beings’, schreef hij. ‘We must try to gain awareness of their
personality, their character structure and the way they use their innate super-drive.
As people, are they cynical negative or are they benevolent positive.’10
Hutschnecker en ik zijn enkele tientallen jaren bevriend geweest, tot hij zich op
hoge leeftijd terugtrok in zijn buitenhuis in Connecticut.11 Soms lunchten we in de
Hyatt bij Central Station, soms spraken we uren in zijn werkkamer aan Park Avenue
of in zijn flat in de Hammerskjold Towers. Hij sprak over psycho politics, de studie
die zich bezighield met de psychological make-up van politieke leiders. Hij had altijd
contact met Nixon, die hij tot diens dood heeft gekend. Ook president Ford stapte
wel eens zijn werkkamer binnen. Jarenlang redetwistte hij met zichzelf of hij niet
een boek over Nixon zou moeten schrijven, iets waar de voormalige president hem
trouwens toestemming voor verleende. Hij is er nooit aan toe gekomen.
Dikwijls spraken we over welke methode er gevolgd zou moeten worden om
politici voor bepaalde hoge functies aan een onderzoek te onderwerpen, zoals dit
ook met alle hoge functies in het bedrijfsleven gebeurt. Hoe test je iemand op zijn
eerlijkheid en integriteit, en hoe kunnen latere ontwikkelingen als een
psychoneurotische persoonlijkheidsstructuur überhaupt met een test worden voorzien?
Hutschnecker schreef zijn pleidooien mede om het taboe over het raadplegen van
een psychiater te helpen doorbreken. Hij vond dat het Witte Huis er verstandig aan
zou doen om op permanente basis een psychiater of psychoanalyticus aan te trekken.
Zo iemand zou een verstandiger en waardevoller memorandum inzake Vietnam naar
Lyndon Johnson hebben gezonden dan mevrouw Ladybird, die zich tijdens het
presidentschap van haar man trouwens verdienstelijk maakte met the beautification
of America, het planten van bomen en aanleggen van parken en bloemperken.
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25 Commotie
Joseph Luns publiceerde zijn herinneringen onder de titel Ik herinner mij. Zoals
gezegd werd een en ander braaf opgetekend door Nijenrode-klasgenoot Michiel van
der Plas, pseudoniem voor Ben Brinkel. Luns herinnerde zich natuurlijk maar weinig
van hoe het werkelijk was geweest en liet zijn eigen variant van Alice in Wonderland
optekenen. De enige zin die mij betrof was tenminste onwaar. Sprekend over de
lieden rond Paul Rijkens zei hij: ‘De activiteiten van deze groep hebben de regering
nogal wat last bezorgd. Hun activiteiten waren echter wel van een heel ander en
hoger niveau dan die van de journalist Oltmans.’1
De leugen was ook deze keer pittig. Geen enkel lid van de heren rond Rijkens was
namelijk op de gedachte gekomen om de VS in te schakelen bij het oplossen van het
conflict tussen Jakarta en Den Haag. In 1948, na de eerste politionele actie, had
president Sukarno dezelfde tactiek gevolgd. Hij had in Washington de advocaat
Joseph Borkin2 in de arm genomen, die in recordtempo een brandbrief van
Congresleden aan president Harry Truman organiseerde. Nederland werd daarin
gesommeerd de militaire acties in Indonesië stop te zetten, op straffe van intrekking
van de Marshallhulp aan het koninkrijk. Sukarno wist dat wanneer men de Haagse
kruideniers maar in hun portemonnee trof, er snel zaken viel te doen. Ik ontmoette
Joe voor het eerst in Rome in 1956, waar hij deel uitmaakte van Bung Karno's
rombongan3 naar Italië.
Het waren niet de heren van Rijkens die in 1961 naar het Witte Huis gingen om
te onderzoeken of de Amerikanen opnieuw bereid waren - als in 1948-1949 onder
Truman - om het Binnenhof onder druk te zetten om op te houden met het treiteren
van Bung Karno.4 Zij zouden er bovendien de moed niet toe hebben gehad, daarvoor
had ik ze in de vijf jaar dat ik met hen samenwerkte, te goed leren kennen. Eigenlijk
waren het beunhazen met grootkruisen in de revers en grote monden, maar werkelijk
hun nek uitsteken deden ze niet, met uitzondering van Emile van Konijnenburg
(enigszins) van KLM en Koos Scholtens van Shell (een ietsepietsie). Dus over niveau
gesproken! Ik denk dat ik in 1961 niet hoger had kunnen gaan zitten dan het Witte
Huis en J.F.K. daar en Bernhard hier. Dus kletste Luns uit zijn nek tegen Van der
Plas, die - van huis uit dichter - als het om politiek ging van toeten noch blazen wist.
Begin 1972 was Luns weer eens in het nieuws. De schilders en stukadoors
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die zijn voormalige residentie aan het opknappen waren, vonden dozen vol
achtergebleven brieven en bankrekeningen van de voormalige minister, waaronder
correspondentie met het koninklijk huis. Hij werd door premier Barend Biesheuvel
in Den Haag op het matje geroepen en wilde geruchten deden de ronde. Een en ander
bracht Luns en diens scheve schaatsen bij de afwikkeling van het Indië-drama opnieuw
in mijn herinnering. Omdat bij de daarvoor geëigende kanalen alle verzoeken
onderzoek te verrichten naar de handel en wandel van Luns steeds doodliepen, besloot
ik een klacht tegen Luns in te dienen bij de procureur-generaal van de Hoge Raad
der Nederlanden, mr. G.E. Langemeijer.5 Ik wilde dat vastgesteld zou worden in
welke mate en wanneer deze minister zijn premier, het kabinet, het parlement en het
hele Nederlandse volk had voorgelogen tijdens het dekolonisatieproces met Indonesië.
De dag na de bekendmaking van de tekst aan de Hoge Raad gaf ik in mijn
Amsterdamse drive-inwoning een ontvangst voor drie sovjetdiplomaten: eerste
secretaris Vladimir Kouznetsov, de diplomaat N. Izwekov, en persattaché Vladim
Opalev. De bedoeling was collega's mee te laten profiteren van de uitstekende
contacten die ik met de ambassade van de USSR in Den Haag had opgebouwd. Mijn
hardleersheid ten aanzien van waar de Haagse onzichtbare regering toe in staat was
- zo realiseer ik me opnieuw in 2000 - was verbluffend. Vijftien jaar lang was ik
reeds door dat machtsapparaat geterroriseerd, maar dat mijn klacht bij de Hoge Raad
tegen Luns een tegenactie van een enorme gemeenheid en draagwijdte zou ontketenen
(zoals ik de daaropvolgende dagen zou ondervinden), was voor de zoveelste maal
niet in mijn hoofd opgekomen.
Omdat mijn huis in Amsterdam-Noord lag waren mijn sovjetgasten genoodzaakt
geweest een vergunning aan te vragen om aan de andere kant van het IJ een bezoek
te mogen brengen.6 De BVD wist dus wat er in mijn huis zou gebeuren. Voor de
zoveelste maal tipten de Haagse grijze muizen de krant waarmee ik sinds de
ontmoeting met Bung Karno in Rome in oorlog was.7 Hoofdfotograaf Anton
Veldkamp vertelde me jaren later dat hij opdracht kreeg ervoor te zorgen dat deze
krant foto's in bezit kreeg van de communistische ontvangst in mijn huis. Om dit te
bewerkstelligen was er een Gestapo-achtig complotje nodig. Er moest onder de gordel
te werk worden gegaan, want ik had mijn gasten, dacht ik, zorgvuldig gekozen.
Spoedig zou blijken dat verraad altijd uit de hoek komt waar je het het minst verwacht.
H.J.A. Hofland kende ik vanaf de eerste dag, 12 september 1946, dat we
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beiden besloten naar Nijenrode te gaan.8 We bewoonden met zes andere studenten
twee jaar lang een kamer in Breukelen. De zes delen dagboek (1925-1963) die in de
winkel te koop liggen, illustreren dat het waar is wat ik hier stel. Uitgerekend Hofland
zou op 18 januari 1972 de judasrol spelen die de BVD en De Telegraaf nodig hadden
om mij in Neerlands populairste ochtendblad neer te kunnen zetten als een journalist
die met de KGB en de sovjetambassade samenzweerde teneinde meneer Luns diens
hoge post bij de NAVO te ontnemen.
Henk Hofland was misschien wel de gast waarbij ik - om voor de hand liggende
redenen - het minste op mijn qui-vive was. En uitgerekend hij zou gebruikt worden
om mij op nationaal niveau te schande te maken. Op weg naar mijn ontvangst belde
Henk op. Hij zei dat hij uit Den Haag kwam en een lifter wilde meebrengen. In
werkelijkheid zat hij aan de bar van het Amsterdamse Hilton Hotel, met een
public-relationsdame van de Amerikaanse hotelketen en met Peter Zonneveld,
fotograaf van De Telegraaf. Die laatste had van Veldkamp opdracht gekregen hoe
dan ook bij mij binnen te komen en plaatjes te schieten. Waarom Hofland, met wie
ik meer dan 25 jaar bevriend was, loog is nooit duidelijk geworden.9
Zeker was dat hij tegen iedere prijs Zonneveld mijn huis binnen wilde brengen,
opdat die de plaatjes zou kunnen schieten die de BVD nodig had om mij als
collaborateur van de KGB neer te kunnen zetten.
Tien minuten later belde Hofland wederom. Het ging niet om een lifter, van wie
ik had gezegd dat diens komst onacceptabel was. Het ging eigenlijk om een
aantrekkelijke blonde knul, een goede vriend van hem, een type dat leek op mijn
eigen vriend Peter van de Wouw. Omdat de eerste gasten waren gearriveerd,
inbegrepen de drie sovjetambassadeleden, was ik gehaast en maakte niet langer
bezwaar. Hofland arriveerde spoedig met én de p.r.-dame van het Hilton én een mij
onbekende jongeman, die prompt met een verborgen camera plaatjes begon te schieten
voor De Telegraaf. Hofland, die de rol speelde van oude, vertrouwde vriend, vroeg
me aan de vleugel te gaan zitten en Debussy te spelen, ‘Clair de Lune’ uit Suite
Bergamasque, zoals ik op Nijenrode wel vaker deed. Ik trapte er onmiddellijk in,
zodat Zonneveld buiten mijn gezichtsveld zijn gang kon gaan.
Op 19 januari 1972 verscheen De Telegraaf met de voorpaginakop ‘MENGEN
RUSSEN ZICH IN ACTIE TEGEN LUNS?’ De Haagse combine was zorgvuldig in elkaar
gezet. Oltmans stond voor aap en was voor de zoveelste maal suspect. Zijn
vriendschap met Hofland was naar de knoppen. Oltmans' zorgvuldig opgebouwde
contacten in Moskou zou hij verder op zijn buik kunnen schrijven, want de ambassade
van de USSR zou hem als een baksteen laten
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vallen.10 Uiteraard waren de illustraties van Zonneveld goud waard geweest, want
daarmee was op klassiek Telegraafse wijze het onomstotelijke ‘bewijs’ geleverd dat
ik in een samenzwering met het Kremlin tegen Joseph Luns bezig was.
Mijn reputatie als journalist liep zodoende in 1972 een nieuwe gevoelige knauw
op. Dat was in overeenstemming met het geheime overheidsbeleid ervoor te zorgen
dat steeds minder mensen in het vaderland mij serieus zouden nemen.
Die dagen beschikte Amsterdam over een uitstekend jurist, officier van justitie
J.J. Abspoel. Ik wendde mij tot hem, en hij begreep vanaf het eerste uur exact wat
er had gespeeld. Aangezien de wet op de privacy juist die dagen in werking was
getreden, besloot Abspoel fotograaf Zonneveld te vervolgen, wat dan ook tot een
(milde) veroordeling leidde. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen ook Hofland
aan te pakken. Maar onze vriendschap raakte in 1972 onherstelbaar beschadigd.11
Het was niet eenvoudig om mijn normale journalistieke werkzaamheden voort te
zetten terwijl ik feitelijk vijftien jaar onder vuur lag van de onzichtbare regering in
Den Haag. Deze nieuwe Telegraaf-affaire maakte het bijvoorbeeld voor Carel
Enkelaar van de NOS-televisie opnieuw moeilijker om mij zelfs als freelancer in
Hilversum te laten meedraaien, omdat het parool bij het journaille steeds duidelijker
was: ‘Hoe kan je met die Oltmans iets te maken willen hebben?’ Iedereen kent
iedereen. Iedereen kletst met iedereen. Nederland heeft meer roddelbladen dan de
VS.
In april 1971 was mijn Club van Rome-film, over het rapport Grenzen aan de
groei, kant en klaar. Het was een documentaire met een primeur van wereldformaat.
Mijn reputatie als journalist was natuurlijk veel te slecht - vriend van Sukarno - om
mijn eigen geesteskind te kunnen presenteren. Dus werd Willem Brugsma gevraagd
dit te doen. Hij bekeek de film en kondigde aan ‘de rotzooi van Oltmans’ niet te
willen begeleiden of te voorzien van commentaar. Dus de film verdween opnieuw
op een NOS-plank.
Vier maanden later, op 2 augustus 1971, gaf Peter Leach in de London Observer
internationale ruchtbaarheid aan het bestaan van het computermodel ‘Grenzen aan
de groei’ van de Club van Rome. Als de bliksem besloot de NOS-televisie alsnog
mijn film te gaan uitzenden, en wel op 26 september 1971. Brugsma moest dus wel,
of hij wilde of niet, maar hoe hij aan mijn werk nog een eigen draai kon geven, dat
was de 64.000 dollar question. Vertaald volgens axioma's van het bekende jalousie
de métier: hoe kon hij mijn copyright op de primeur in zijn richting ombuigen. Hij
belde
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mijn vriend professor Jay Forrester op het Massachusetts Institute of Technology
op, vroeg om een (aanvullend) interview en vertrok met NOS-regisseur Ferenc
Schneiders naar Boston.
Wie ervan uit mocht gaan dat journalisten elkaar collegiaal zouden bejegenen,
moet beter leren kijken naar wat er allemaal in dat wereldje gebeurt. Ton Neelissen,
die dagen eindredacteur van het programma Panoramiek van de NOS,12 belde me in
New York op, deed of zijn neus bloedde en kondigde aan dat Brugsma op weg was
naar professor Forrester van het MIT. Hij vroeg of ik voor Brugsma de deur zou willen
openmaken als er moeilijkheden waren om bij Forrester binnen te komen. Ik vroeg
waarom dit nodig was. ‘Willem wil een aantal passages uit je film overmaken.’ Het
was duidelijk. Brugsma, altijd uiterst vriendelijk in mijn gezicht,13 wilde bij het
televisiepubliek overkomen als op zijn minst gedeeltelijk medeverantwoordelijk voor
mijn werk en mijn primeur. Daar piekerde ik dus niet over. In plaats van de deur
naar Forrester voor hem te openen, vloog ik naar Boston en zorgde ervoor dat deze
voor het Brugsma-team hermetisch gesloten bleef. Brugsma keerde onverrichter zake
naar Hilversum terug. Enkelaar was een televisiemanager met oog voor mijn
standpunt.
Brugsma bedacht daarop een nieuwe stunt. Hij had besloten op 1 september 1971
het rapport Grenzen aan de groei in de Haagse Post te zetten, om zodoende op de
glorie van mijn televisiedocumentaire af te kunnen dingen. Zelfs Ton Neelissen vond
dit een gemene streek. Hij waarschuwde me. Daarop nam ik hoofdredacteur André
Spoor van het NRC Handelsblad in vertrouwen, zodat het zijn krant was die Brugsma
klopte. Want op 31 augustus 1971 was het de nrc die als eerste over Grenzen aan de
groei publiceerde. Spoor was zo vriendelijk hierbij aan te kondigen dat mijn
documentaire op 26 september 1971 zou worden uitgezonden.
Spoor was wat mij betreft een witte raaf onder journalisten. Hij runde op het
Nieuwe Lyceum in Bilthoven de schoolkrant De spiegel met onder anderen mijn
jongste broer Theo. Bij het vijftigjarig jubileum van de school in 1985 noteerde Spoor
in een herdenkingsboek dat de krant met die samenwerking hoogtijdagen beleefde
‘door de fraaie druk, de mooie omslag, de illustraties. Het financiële genie van Theo
Oltmans maakte dit alles mogelijk, zo bleek algauw.’ Na Theo's vertrek ‘zakten we
af naar stencil en vrij bittere armoede’, aldus Spoor. Met andere woorden: André en
ik wisten van elkaar waar we vandaan kwamen. De antipropaganda vanuit Den Haag
- of via De Telegraaf - had op Spoor geen effect.
Het was dan ook uitzonderlijk en voor mij in vaderlands verband een ervaring om
nooit te vergeten, dat Spoor - na mijn verzoek aan procureur-
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generaal Langemeijer om een onderzoek naar Luns te starten - op 18 januari 1972
in een groot artikel in de nrc publiceerde: ‘OLTMANS' BESCHULDIGING AAN HET
ADRES VAN LUNS VRAAGT OM ONPARTIJDIG ONDERZOEK’. Het artikel concentreerde
zich op de twee voornaamste aspecten: het verloop van de Geneefse Conferentie
(1954-1955) om tot een akkoord met Indonesië te komen, en de door Luns opzettelijk
vervalste toezegging van de VS om Nederland militair op Nieuw-Guinea te steunen.
‘Met de waarheid’, aldus Spoor, ‘lijkt de heer Luns wat zijn Nieuw-Guinea-beleid
betreft geregeld op gespannen voet te hebben geleefd. Maar heeft hij bewust misleid?
Dat is de vraag waar het om gaat. Dat deze vraag gesteld zou moeten worden aan de
rechter lijkt geen goed idee. Regering en parlement hebben hier eerder een taak. Zij
zouden het best een onpartijdig onderzoek naar de hele gang van zaken kunnen
instellen naar het model van het onderzoek in de kwestie van excessen, door
Nederlandse militairen in Indonesië begaan.’
Hij vervolgde: ‘Zo'n onderzoek zou niet alleen nuttig zijn voor een adequate
geschiedschrijving, maar ook fair zijn tegenover alle betrokkenen: Nederlandse,
Indonesische en Amerikaanse politici en niet in de laatste plaats de vele duizenden,
die materiële, of andere schade leden door het Nederlandse Nieuw-Guinea-beleid.’14
Het viel dagen op dat Dirk U. Stikker, de oud-minister van Buitenlandse Zaken, in
reactie op het artikel een ‘vertrouwelijke brief’ liet uitgaan om Spoors voorstel te
onderschrijven dat de kwestie tot op de bodem diende te worden uitgezocht.
Bierbrouwer of niet: de Jan Salie-geest hoort bij Nederland zoals de Alkmaarse
kaasmarkt. Stikker ventileerde zijn menig onder de tafel.
Opmerkelijk was dat de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken op 1
februari 1972 bijeenkwam en met tien tegen acht stemmen besloot om de
regering-Barend Biesheuvel te verzoeken een wetenschappelijk onderzoek in te
stellen naar het regeringsbeleid inzake Nieuw-Guinea. Fred van de Spek (PSP) vertelde
me later dat er drie kwartier over mijn rol in de affaire was geredekaveld. Dit was
nodig geweest om een strategie te bedenken die zou voorkomen dat het er zelfs maar
op zou lijken dat ik met mijn actie bij de Hoge Raad de zaak aan het rollen had
gebracht. Bij het bekend worden van dit meerderheidsbesluit in Den Haag publiceerde
De Telegraaf onmiddellijk een hoofdartikel (‘Heksenjacht’) waarin Joseph Luns
andermaal in bescherming werd genomen en werd neergezet als grootste Nederlander
uit de twintigste eeuw.15
Het duurde een halfjaar voor premier Biesheuvel, onder druk van de media,
meedeelde aan een brief te werken die een antwoord zou zijn op het
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verzoek van 1 februari vanuit het parlement om Luns onder de loep te nemen. Dat
deed hij samen met de heren M.L. de Brauw, W.K.N. Schmelzer en W.J. Geertsema.
Men had advies ingewonnen bij professor F.W.N. Hugenholtz. Die deelde mij mee
dat, wilde hij verantwoord onderzoek verrichten, hem zou moeten worden toegestaan
onbelemmerd overheidsarchieven te kunnen inzien en bronnenonderzoek te kunnen
verrichten, inbegrepen het nalezen van de notulen van de ministerraad. Vooral aan
dit laatste verzoek kon en wilde de regering natuurlijk niet voldoen. Notulen uit de
ministerraad dienden sowieso 25 jaar lang geheim te blijven. Daarmee was de kous
echter niet onmiddellijk af.
Met intens lobbywerk, ook door sommige journalisten, werd bereikt dat de
Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken één jaar later de kwestie opnieuw op de
agenda plaatste.
Op 11 september 1973 werd andermaal gestemd. Met elf tegen zeven stemmen
werd besloten om het verloop van de Nieuw-Guinea-affaire tussen 1949 tot en met
1962 tot de bodem te laten uitzoeken. Hiertoe zou Piet Dankert16 namens de commissie
contact opnemen met de ministers Max van der Stoel en Jos van Kemenade.
Het voorgenomen Nieuw-Guinea-onderzoek moet uiteraard, bij de standvastigheid
en volharding van onze parlementariërs uit de twintigste eeuw, nog steeds
plaatsvinden, of liever, nog beginnen.

16

Op een zaterdagochtend bezocht ik de socialist P. Dankert thuis en trof hem aan verdiept in
De Telegraaf. Ik lees die krant trouwens ook te hooi en te gras.

Willem Oltmans, In het land der blinden

186

26 Kasteel Laxenburg
Oostenrijk fascineerde me reeds in mijn eerste jaar als journalist en redacteur
buitenland van het Algemeen Handelsblad. Minister van Buitenlandse Zaken Karl
Gruber had Zwische Befreiung und Freiheit geschreven. Oostenrijk stuurde aan op
een ‘Politik der Mitte’ tussen Oost en West. Ik verwachtte boeiende ontwikkelingen
in Wenen.1 Het land werd door geallieerden, dus ook de Sovjet-Unie, bezet, met alle
gevolgen van dien voor de psychologie van de Oostenrijkers.
Ik logeerde op het gezantschap,2 de voormalige villa van de componist Richard
Strauss. Als ik in de badkamer was vroeg ik me af: zou Strauss hier Ein Heldenleben
het eerst in gedachten hebben gekregen? De gezant was op reis, maar mevrouw Star
Busmann-Röell en dochters Charlotte en Tanja waren aanwezig. We hebben veel
over de positie van Oostenrijk in de naoorlogse wereld gesproken. Met Charlotte
ging ik naar een voorstelling van Don Giovanni in de Staatsoper. Dit bezoekje aan
Wenen was het eerste van een lange reeks reizen naar Oostenrijk. Ik ontmoette
president Sukarno enkele malen in Wenen, en nadat ik op de Club van Rome was
gestuit werd het Imperial Hotel aldaar vrijwel een vast afstapje.
Nog voor mijn documentaire over het computermodel Grenzen aan de groei op
de NOS was getoond, wist ik dat er achter de schermen tussen Moskou en Washington
zeer intense contacten bestonden over het opzetten van een Oost-West-denktank
ergens in Oostenrijk. Men wilde een wetenschappelijke instelling hebben waar
Russische en Amerikaanse wetenschappers elkaar in de juiste omgeving zouden
kunnen ontmoeten en leren kennen, om vervolgens beter samen te werken. De
onderneming ondervond in Washington stormachtige tegenwind van meestal
‘onzichtbare haviken’, al leken sommige inlichtingendiensten er niet per se tegen te
zijn, omdat sovjetwetenschappers in Wenen gemakkelijker zouden zijn te schaduwen
en af te luisteren dan in Moskou.
In 1971 bemoeide aan Amerikaanse zijde vooral dr. Philip Handler3 zich met het
plan, terwijl van sovjetzijde dr. Jermen Gvishiani alle zeilen bijzette om het project
te doen slagen. Hij vooral was, als schoonzoon van sovjetpremier Aleksei Kosygin,
een sleutelfiguur. Dr. Aurelio Peccei, die Gvishiani eigenlijk veel beter kende dan
Handler en die bovendien een immense internationale ervaring had, speelde als steeds
een bemiddelende rol om eventuele gerezen problemen tussen de partijen te helpen
gladstrijken. Het was me bekend dat Peccei, Gvishiani en Handler op 1 juni 1971
enkele dagen in We-
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Oostenrijk bewoog zich na 1945 in de richting van neutraliteit tussen Oost en West, samen
met Zwitserland, Zweden en Finland.
Later werden gezantschappen in vele hoofdsteden ambassades.
President van the National Academy of Sciences in Washington DC.
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nen zouden samenkomen om de oprichting van het International Institute for Applied
System Analysis (IIASA) te beklinken. Ik vroeg belet aan om hen mijn documentaire
over Grenzen aan de groei te laten zien, ook al was het een voorlopige montage. De
NOS had een kleine studio in Halbgasze no. 25 geregeld. Ik beleefde een uiterst
gedenkwaardige avond met een Rus, een Amerikaan en een Italiaan.
Ik gaf vooraf een korte inleiding en daarop volgde mijn film van vijftig minuten.
De eerste kritiek betrof professor Jay Forrester van het MIT. Handler achtte Forrester
moeilijk te begrijpen en zei: ‘Ik heb zelf moeite om zijn rapporten te lezen.’ Ook
was hij van mening dat een passage over geheimhouding van de oprichting van IIASA
door acht landen beter geschrapt zou kunnen worden. ‘Cut it down to thirty minutes,’
adviseerde dr. Handler, ‘and you have a film.’
Jermen Gvishiani vroeg enigszins formeel het woord te mogen voeren. Hij was
teleurgesteld dat het gesprek met hem in Moskou in zwart-wit was gefilmd. Maar
de film zelf zag hij als uitstekend en als een positieve bijdrage tot verbetering van
de Oost-West-betrekkingen. ‘But don't frighten your audience,’ vervolgde hij,
‘because what is your final objective? That we intend with IIASA to show the public,
that although there are serious east west problems, humanity does have the tools to
do something about it and that these think-tank scientists are steadily increasing their
mutual cooperation. We must be optimistic.’4 Kees van Langeraad5 had teksten
ingesproken, en daarbij het woord ‘ijzeren gordijn’ gebruikt, waar dr. Gvishiani
natuurlijk een aantekening bij plaatste. Hij adviseerde deze achterhaalde term te
schrappen.
Na afloop reden we naar Bonbonnière, een plaatselijke kroeg, in een Mercedes
van de Fiat-directeur voor Oostenrijk. Daar wachtten bekenden van Peccei en
Gvishiani op ons. Er was een Russische dame aanwezig die Drambuie als water
dronk en als gangmaker functioneerde. Verder was er een kleindochter van tsarina
Catherina II, een Duitse prinses, een schoonheid. Dr. Gvishiani trok zijn colbert uit
en ging achter een piano zitten. Een Oostenrijkse gast merkte tegen me op: ‘Moet je
zien, een prins uit Georgië, die café-chantantmuziek speelt!’ Op een gegeven moment,
gegrepen door de vrolijke stemming alom, ging dr. Handler aan de piano staan en
zong de melodieën van Gvishiani mee. De Koude Oorlog was in volle gang, maar
de president van Amerika's belangrijkste denktank vormde een een duo met de
schoonzoon van de sovjetpremier, die trouwens de eerste president van IIASA zou
worden. Peccei en ik ergerden ons groen en geel en wilden beiden dringend weg om
ons aan het gelal en gebral te onttrekken, maar we bleven
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Ik dacht: hij is een echte marxistische historical optimist.
Regisseur Kees van Langeraad was een klasgenoot op Nijenrode.
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aimabel kijken tot iemand besloot om 01.00 uur naar het Imperial Hotel terug te
gaan.
Op 2 juni 1971 reed ik in de vroegte mee met Aurelio Peccei naar de residentie
van de Italiaanse ambassadeur in Wenen, alwaar hij zijn landgenoot op de hoogte
zou brengen van zijn Weense activiteiten. Hij vertelde dat het Kremlin aanvankelijk
sceptisch had gestaan tegenover de Club van Rome, vooral omdat de sovjetregering
veel optimistischer tegen de toekomst aankeek dan de computerdeskundigen van het
MIT met Grenzen aan de groei. ‘Maar de stemming in Moskou is veranderd. Men
werkt daar thans aan een toekomstmodel voor het jaar 1985.’6 Aurelio's chauffeur
bracht me naar het vliegveld.
In Wenen informeerde ik de voorzitter van de Club van Rome in 1971, dat ik
voornemens was in een boek te peilen hoe specialisten zij tegen het rapport Grenzen
aan de groei aankeken. Hij zegde onmiddellijk zijn steun toe in het geval ik zijn
aanbeveling nodig zou hebben. Alleen bij mevrouw Indira Gandhi; premier Lee Kuan
Yew van Singapore; president Echeverria van Mexico; president Leopold Senghor
van Senegal; en bij secretaris-generaal U Thant van de UNO maakte ik gebruik van
dr. Pecceis introducties, om zo de sabotage van de lokale Nederlandse ambassades
te omzeilen. Want het door Luns op de rails gezette gedonder van character
assassination en berufsverbot hield onverminderd aan. Ik bleef op de meest
onaangename incidenten stuiten die zorgvuldig gelegde contacten onmiddellijk
vernietigden.
Op 22 november 1972 bijvoorbeeld werd me een lunch aangeboden in de Cosmos
Club in Washington DC door Gerald O. Barney, adviseur in de Executive Office van
de President's Council on Environmental Quality. Andere genodigden waren Philander
Claxton, speciale adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken; William P.
Rogers; Lincoln Gordon van het Woodrow Wilson Center for International Scholars,
indertijd J.F.K.'s ambassadeur in Brazilië; alsmede Frank Potter, assistent van het
Congreslid John Dingell. Men was zeer geïnteresseerd in het boek dat ik aan het
samenstellen was, en de lunch was voor mij een aanloop om ook enkele interviews
te kunnen opnemen van Amerikaanse politici. Mijn plan werd echter in de kiem
gesmoord door een roddelpartij van de heer Begemann, een Nederlandse diplomaat
uit Washington, die dezelfde avond op een cocktailparty tegen mijn gastheer Gerald
Barney was aangelopen. Barney had opgemerkt een buitengewoon aangename lunch
met mij te hebben gehad over Grenzen aan de groei, en hij vertelde dat men
samenwerkte om leden van het Congres aan mijn project te laten deelnemen. Hierop
had Begemann onmiddellijk een tirade afgestoken, en gezegd dat ik een man was
‘not to be trusted’. Vervol-
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gens had hij uit de doeken gedaan hoe ik in Indonesië met Sukarno landverraderlijke
activiteiten had ontplooid tegen Nederland. Het Barney-incident kwam uit omdat
mijn Amerikaanse gastheer me informeerde, wat de reden was dat het pas aangeboorde
gezelschap zich uit mijn project terugtrok. Alleen ambassadeur Lincoln Gordon bleek
nog bereid te worden geïnterviewd voor mijn boek. Hij was immers reeds een
gepensioneerde professor.
Wat kon ik doen tegen deze roddels van de Nederlandse overheidsdienaren om
mijn werk te saboteren? De NVJ richtte een brief tot minister van Buitenlandse Zaken
W.K.N. Schmelzer, de gladde aal uit de Haagse hofvijver. De minister antwoordde
aan de journalistenvakbond dat indien ik de ambassade in Washington om
medewerking zou hebben gevraagd, ik de geplande po-litieke interviews in
Washington alsnog zou hebben kunnen verzilveren. Ambassadeur baron Van Lynden
en zijn mannen zouden me dan zogenaamd alle denkbare steun hebben geboden.
Over de jaren was ik door schade en schande wijs geworden, en ik wist dat hoe
minder ik met landgenoten in den vreemde te maken had, hoe beter mijn zaken liepen.
Toen het misdadige wangedrag van de staat in 1992 tot mijn uitzetting uit Zuid-Afrika
leidde - nadat vanuit Den Haag mijn zorgvuldig opgebouwde contacten in dat land
opnieuw door de onzichtbare regering waren vernietigd - restte mij geen andere keus
meer dan te gaan procederen.
Tot de ontmoeting met Peter van de Wouw in 1967 was ik bij wijze van spreken
naar de wereld blijven kijken met het Zeiss Ikon-boxje dat ik op mijn tiende verjaardag
op De Horst van mijn ouders had gekregen, samen met een indianentooi met gekleurde
veren en een Belgische fiets. Door de kruisbevruchting met Peter schakelde ik over
op het gebruik van een kleinbeeldcamera. Leren lopen of leren pianospelen heeft
minder voeten in de aarde dan werkelijk leren kijken. En wanneer men eindelijk in
het bezit is gekomen van een passende telelens om loepzuiver de werkelijkheid te
kunnen zien, breekt reeds het onvermijdelijke moment aan een plek te zoeken om
het moede hoofd te rusten te leggen.7
In januari 1968 was ik in Chicago voor een lezing en wandelde in de stad. Tegen
wie liep ik aan? Tegen Sigmund Freud. Snuffelend in een boekwinkel vond ik The
Future of an Illusion, een mindboggling verhaal.8 Deze 52 pagina's tellende tekst had
op mij het effect van een psychische H-bom. Sedertdien ligt het boekje dan ook
steeds binnen handbereik. De nieuwste Norton & Co.-editie uit New York geef ik
dan ook al jarenlang aan bepaalde contacten cadeau, zoals laatst aan Reinout
Oerlemans, met wie ik in een Fox-televisieprogramma terechtkwam.
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Voor mij zal dit ‘Den en Rust’ in Bilthoven zijn.
Sigmund Freud, The Future of an Illusion, The Hogart Press, Loondon, 1928.

Willem Oltmans, In het land der blinden

190
Na die ontmoeting in Chicago begreep ik dat ik, 43 jaar oud, niet werkelijk in contact
was met de wereld, noch met mezelf, maar als een blad op de rivier was meegedreven
op het ritme van het leven, aan de hand van een set illusies van eigen fabrikaat. Van
de ene op de andere dag realiseerde ik me dat ik reeksen zogenaamde waarheden
klakkeloos voor waar had aangenomen, zonder ooit enige reality testing te hebben
toegepast. Later las ik in Freud dat vrijwel iedereen in een onwerkelijke wereld
existeert, aan de hand van een op het lijf geschreven sprookje. De ingrediënten van
onze overtuigingen worden langs de route van het leven links en rechts
bijeengesprokkeld en vormen een collage van stukjes en beetjes van hoe het is, zonder
ooit de werkelijkheid te benaderen - laat staan onder de knie te krijgen.
Cru gezegd: een gepatenteerd pakket van grotendeels onzinwaarheden blijft onze
percepties tot in lengte van dagen kleuren. Mentale processen spelen zich sowieso
grotendeels buiten onze awareness af. Angst, bijvoorbeeld voor het onbekende,
blokkeert het bewustzijn, waardoor men nog minder in contact met de werkelijkheid
komt. Ook Kant lamenteerde: ‘Wie leeft in de wereld zoals deze is?’
Ook religieuze doctrines omschreef Freud in The Future of an Illusion als illusies,
een stelling die mijn hoofd op zijn grondvesten deed schudden. Al die jaren had mijn
Zeiss Ikon beelden opgeleverd uit de donkere kamer van die andere goedheilig man,
die niet op een wit paard op de daken van de huizen reed om wortels voor het dier
in te ruilen tegen een doos Caran d'Achekleurpotloden, maar die ons hoog in de
hemel op de voet volgde om ons op de dag des oordeels mee te delen of we mochten
blijven of de les nog eens over moesten doen.
Zonder Peter, zonder Freud en Jung en de tientallen wetenschappers die ik na hen
ontmoette, zou ik nimmer terechtgekomen zijn bij de verschillende denktanks, de
Club van Rome, of bij wetenschappers als Margaret Mead; B.F. Skinner; Marshall
McLuhan; Jose M.R. Delgado; Eugene Wigner; Linus Pauling en Sir Julian Huxley.
Vrijwel meteen na de ontmoeting in Wenen met Fiat-directeur dr. Peccei, en mijn
voorgenomen serie interviews zijn fiat hadden, ben ik begonnen een lijst samen te
stellen van geesten die de moeite waard zouden zijn om te ondervragen over het
computermodel over de toekomst. Spoedig was ik op weg om gesprekken op band
op te nemen. Alle teksten - van 75 gesprekken in totaal - werden door Bruna in 1973
op de markt gebracht. Waar ik echter nooit aan toe kwam was om eigen indrukken
over de mensen die ik interviewde aan de publiciteit toe te vertrouwen. Professor
Jay Forrester van het mit maande me trouwens om dit absoluut achterwege te laten,
‘omdat je anders door niemand meer wordt ontvangen’.
In het najaar van 1971 publiceerde B.F. Skinner, psycholoog van Harvard
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University, Beyond Freedom and Dignity.9 Hij pleitte voor ‘a technology of behavior’.
Onze kracht lag bij wetenschap en technologie. Hoe konden we anders de
bevolkingsexplosie, een dreigende nucleaire holocaust, of het bouwen van steeds
grotere en gevaarlijker ‘antiballistic missile systems’ tegengaan? ‘Every new source
from which man has increased his power on earth has been used to diminish the
prospects of his successors’, schreef Skinner, een uitspraak die in een commercial
voor de Club van Rome niet zou hebben misstaan. ‘We need to make vast changes
in human behavior.’ Skinner sprak over ‘positive reinforcement’ en ‘operant
conditioning’.
De Harvard-professor veroorzaakte een ware sensatie met zijn boek. Time wijdde
er een omslagverhaal aan. Dick Cavett, David Frost, en tv-shows als Today, Firing
Line en CBS Morning News nodigden hem uit om een toelichting te komen geven.
‘People are unaware of what they are doing. Conditioning and reconditioning of
behavior is going on all the time’, aldus Skinner. ‘Recognize the reality that man is
only as he is conditioned to behave. Put away unscientific ideas of a “mind” and a
“soul” as divorced from this conditioned behavior, and society can be organized
more rationally.’
Ik beschouwde Beyond Freedom and Dignity aanvankelijk als een mogelijk
antwoord op de vraag hoe evenwichtig los te komen van achterhaalde mythen, en
nieuwe realiteiten onbevangen en recht in de ogen te kijken, zonder nerveus te
worden.10 Het is als het trekken van een eerste verstandskies. Je kijkt in het bakje
naar het bloederige overblijfsel uit je kaak en realiseert je: dat was eens, en komt
nooit meer terug.
Maar al spoedig kwamen tegenreacties op Skinner, bijvoorbeeld bij monde van
de socioloog Richard Sennett van New York University, die schreef dat de denkwereld
van Skinner door een gemeenschappelijke vijand bijeengehouden werd, namelijk
‘an illusion of illusions, that, by some quirk of environmental conditioning Skinner
does not bother to explain’.11 Een autonoom mens zou begiftigd zijn met de innerlijke
kracht om de vanuit diens jeugd doorgeprogrammeerde onzin uit het brein te boven
te komen, beter gezegd, te decoderen.
Op 30 december 1971 kwam Noam Chomsky met een kritiek in The New York
Review. Hij schreef dat hij het nieuwste boek van Skinner eerder als een soort
rorschachtest beschouwde dan als een uiting van totalitair denken, zoals andere
commentatoren wel hadden gedaan. Chomsky deed Skinner af als speculatief en
zonder wetenschappelijke basis.
Uiteindelijk ontmoette ik beiden, Skinner en Chomsky. Professor Skinner ontving
me eerst in zijn woning, waarna hij me meenam naar het souter-
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B.F. Skinner, Beyond Freedom and Dignity, Alfred E. Knopf, 1971.
Zoals zonder problemen permanent afscheid nemen van het Huis van Oranje.
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rain, waar zijn werkkamer was. Er stond een harmonium waarop hij regelmatig Bach
zei te spelen. Terwijl zijn vrouw een grote, gezellige matrone was, leek Skinner meer
op het eerste mannetje dat uit een reageerbuisje was voortgekomen. Hij was grijs,
tenger en klein. Hij gebruikte weinig woorden om zijn gedachten afgemeten en exact
duidelijk te maken. Ik bezocht hem trouwens enkele malen, ook in zijn laboratorium
op Harvard, waar hij met duizenden duiven gedragsproeven nam. Op een dag vroeg
ik hem: ‘Professor Skinner: hoe denkt u dat Mao Tse-tung erin slaagt een miljard
Chinezen voor het rode licht te laten Waarom bestudeerde hij zijn behaviorisme niet
in de praktijk, bijvoorbeeld in Peking? Ik heb vervolgens, mede op zijn verzoek, de
nodige energie gestopt om via de Chinese ambassade in Den Haag een visum voor
Skinner te krijgen, wat overigens niet zou lukken. Die dagen wilde men Skinner in
China niet als pottenkijker hebben.
Noam Chomsky woonde overigens bij Skinner om de hoek. Beide wetenschappers
bleken elkaar niet te kennen en hadden elkaar zelfs nooit gesproken. Skinner zei
open te staan voor een gesprek met Chomsky. Maar toen ik de mogelijk grootste
taalkundige van de vorige eeuw interviewde op het MIT en voorstelde hen samen te
brengen, antwoordde Chomsky tot mijn onuitsprekelijke verbazing kort en bondig:
‘Skinner would not be worth my time.’ Als buurman van Skinner zou ik nooit zovele
pagina's over hem in The New York Review hebben geschreven zonder hem eerst te
hebben opgebeld en een kop koffie met hem te drinken. Ik zou eerst met hem over
Beyond Freedom and Dignity van gedachten hebben gewisseld voor ik een bespreking
van diens boek publiceerde. Waarom wetenschappers ervan uitgaan dat zij voldoende
weten om niet als journalisten te opereren, is me nooit duidelijk geworden.
Ik besprak trouwens deze ervaringen met de initiatiefnemers van IIASA, de
Oost-West-denktank in wording in Oostenrijk. Kanselier Bruno Kreisky liet daartoe
het historische Laxenburgpaleis restaureren, enkele tientallen kilometers buiten
Wenen. Daar zouden wetenschappers uit Oost en West worden gehuisvest om elkaar
beter te leren kennen, en vooral ook om beter naar elkaar te leren luisteren. Ik heb
kanselier Kreisky over de jaren een aantal keren geïnterviewd, ook voor de
EO-televisie, en hem de anekdote van Skinner en Chomsky verteld. Hij keek
bedenkelijk, maar scheen niet verrast.
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27 Agent Orange
Immanuel Kant waarschuwde in 1795 dat koningen zich beslist niet tot filosofen
zouden ontpoppen, of filosofen tot koningen, ‘since the enjoyment of power inevitably
corrupts the judgement of reason, and perverts its liberty’. Bij de overgave van Japan,
Duitsland en Italië in 1945, namen we de overwinning in ons op met een short-term
view, en we zagen alleen het effect van de opeenvolgende gebeurtenissen, zoals de
zwaarste bombardementen uit de lucht ooit in de militaire geschiedenis. Een long-term
view zou decennia op zich laten wachten.
In 2000 blikken we op de vorige eeuw aanzienlijk minder filosofisch terug. We
hebben eindelijk een langetermijnvisie ontwikkeld op wat werkelijk gebeurde. Het
einde van Hitler in de bunker in Berlijn werkte verblindend op de overwinningsroes.
Maar om werkelijk te zien wat er gedurende de Tweede Wereldoorlog was gebeurd,
stonden we in de jaren vijftig nog te dicht met onze neus op de emoties van het
moment. Het panorama van de historie wint aan scherpte door de afstand van de tijd.
In 1941 vlogen het fascisme en het communisme elkaar in de haren. Roosevelt en
Churchill hadden zich geen gunstiger verloop kunnen toewensen. Het Westen stelde
zich prompt op als de derde hond die er met het been vandoor ging, en dat been was
het winnen van de Tweede Wereldoorlog. Nadat Stalin op eigen houtje Hitler
voldoende had verzwakt, bijvoorbeeld door stand te houden in Stalingrad, landden
Eisenhower en Montgomery te elfder ure in Normandië om het Derde Rijk de
genadeslag te komen toebrengen.
De Sovjet-Unie behoorde zonder twijfel tot de overwinnaars, ondanks het feit dat
het terugtrekkende Duitse leger de tactiek van de verschroeide aarde had toegepast.
Westerse landen leerden de lessen van Napoleon en Hitler: de moderne USSR was
met militaire middelen onverslaanbaar. Het Kremlin op de knieën krijgen zou maar
op één manier kans van slagen hebben: door de sovjetgigant te isoleren - vanuit het
westen met een ijzeren gordijn en in het oosten met een bamboegordijn. Daarmee
zou tevens het China van Mao Tse-tung in het gareel kunnen worden gehouden. De
westerse strategie was simpelweg om het marxisme-leninisme in eigen vet gaar te
laten worden; op die manier zou de uitkomst van de Koude Oorlog immers bij
voorbaat vaststaan. De fascistische staten beloofden beterschap en lieten zich braaf
bezetten door de geallieerden, met de VS aan kop.1
In ruil daarvoor werden Japan, Duitsland en Italië - plus het door Hitler en
Mussolini vernielde West-Europa - met gigantische financiële injecties
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weer op de been geholpen. De socialistische landen vielen niet alleen buiten
programma's als de Marshallhulp, instituten als Cocom2 in Parijs moesten erop toezien
dat vooral de USSR niet zou kunnen meeprofiteren van westerse technische en
wetenschappelijke vindingen die het marxisme-leninisme naar hogere vormen van
welvaart voor iedereen zou kunnen voeren. Washington en zijn bondgenoten hadden
maar één doel: wat militair nooit zou slagen diende via een blokkade en chantage te
worden bereikt. Het sovjet-systeem moest en zou kopje onder.
Richard Nixon is de eerste Amerikaanse president geweest die nieuwe openingen
zocht, zowel naar Moskou als naar Peking, ook al probeerde Henry Kissinger de
zetten in de richting van Mao op eigen conto geschreven te krijgen. Er bestaat geen
twijfel over dat ‘Tricky Dick’ de architect is geweest van verbeterde betrekkingen
met de communistische wereld. Zijn initiatieven namen voor de invisible government
dermate alarmerende vormen aan, dat besloten werd hem er in Watergate in te laten
lopen en aan zijn presidentschap een einde te maken. Hier kom ik op psychiater
Hutschnecker terug, die volgens mijn waarneming een vinger in de Nixon-pap heeft
gehad. Hij komt in Nixons memoires overigens niet voor.3 Voor de geschiedenis
heeft Hutschnecker in Nixons leven gewoon niet bestaan, maar hij was er wel degelijk.
En Nixon hechtte uitzonderlijk veel waarde aan adviezen van deze Oostenrijker van
geboorte, die in 1925 in Berlijn afstudeerde om zich vervolgens in de VS te vestigen.4
Op 1 november 1918, toen bekend werd dat de keizers van Duitsland en Oostenrijk
waren gevlucht, bevond Arnold zich nog in het Oostenrijkse leger in Oekraïne. De
Russen namen de Oostenrijkse militairen gevangen en besloten hen te executeren.
Hutschnecker en diens kameraden stonden opgesteld voor het vuurpeloton toen een
ordonnans arriveerde op een motorfiets, met de opdracht de gevangenen aan hun lot
over te laten. De Russen dienden zich onmiddellijk terug te trekken. Na de Tweede
Wereldoorlog reisde dr. Hutschnecker vanuit New York naar Moskou om poolshoogte
te nemen. Zijn belangstelling voor de wereldpolitiek greep terug op zijn ervaringen
uit de Eerste Wereldoorlog. De psychiater kwam tot de vaste overtuiging dat de
regering in Washington een misdadig beleid voerde door de Sovjet-Unie aan alle
kanten te omringen met militaire bases en geheime arsenalen tot de nok gevuld met
H-bommen. Bovendien werd de NAVO opgericht, enkele jaren later gevolgd door het
militaire bondgenootschap van de socialistische landen onder het Verdrag van
Warschau.
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Coordinating Committee on Export Controle.
Als politicus kon hij immers niet toegeven bij een psychiater te zijn geweest.
Of dr. Hutschnecker joods was weet ik tot op vandaag niet, omdat ik het hem nooit heb
gevraagd en het voor mij irrelevant is.
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Nadat ik dr. Hutschnecker in de jaren zeventig leerde kennen en met hem bevriend
raakte, zat hij op de lijn van senator J. William Fulbright en was hij fel gekant tegen
de arrogantie van de Amerikaanse macht. Uit onze gesprekken heb ik regelmatig
passages in mijn dagboeken opgetekend, en ze inhoudelijk steeds beschouwd als
vertrouwelijk, zoals ze ook waren bedoeld. Hij zag de oorlog in Vietnam als een
poging van het communisme om door het bamboegordijn uit te breken in de richting
van Saigon. Dat is exact wat hij in zijn vertrouwelijke gesprekken met Nixon
voortdurend naar voren bracht: dat er in Washington gewerkt diende te worden om
het claustrofobische effect van de geallieerde omsingeling van China en de USSR te
helpen verwijderen, opdat bloedige botsingen als in Korea en Vietnam voortaan
voorkomen zouden worden.
In 1948 maakte ik op Yale voor het eerst kennis met hoe Amerikaanse geesten
werkten. Amerikanen lossen problemen rigoureus en praktisch op. Na het verlies
van tienduizenden Amerikaanse soldaten bij de slag om Okinawa, kwam Harry
Truman5 - eens boekhouder en later eigenaar van een zaakje in herenmodeartikelen
in Independence, Missouri - tot de onvermijdelijke conclusie dat de bezetting van
Japan met conventionele militaire middelen een bloedbad zonder weerga onder eigen
soldaten zou teweegbrengen. Er diende naar andere en vluggere methoden te worden
gezocht om de oorlog in Azië te beëindigen. Hitlers atoombomingenieurs, zoals
Werner von Braun, bevonden zich reeds in de VS. De bommen op Hiroshima en
Nagasaki zouden de shocktherapie toedienen die het land van de rijzende zon tot de
realiteiten van 1945 zou terugleiden, en de GI's zouden ongeschonden naar huis
kunnen.
In Vietnam gebeurde iets dergelijks. Sinds mensenheugenis is in het Westen naar
de volkeren van Azië, Afrika en Latijs-Amerika gekeken als ‘inboorlingen’. Aan het
begin van de vorige eeuw schreef de Britse onderkoning in Egypte over de nazaten
der piramidebouwers als underlings. Amerikanen noemden zwarten in eigen land na
1945 nog altijd niggers, zoals Aziaten spleetogen of gooks werden genoemd. Of er
dus een paar meer of minder van deze Untermenschen om zeep werd geholpen, daar
lag men in Washington in de jaren zestig en zeventig niet bepaald wakker van.
Een jungleoorlog in de oerwouden van Azië was een nieuwe ervaring voor
Amerikaanse militairen. Voor de Vietcong was hun geboortegrond het ideale
gevechtsterrein om de yankees op hun bek te slaan. De opvolgers van Harry Truman
piekerden dus over een snelle oplossing, waarop een of andere idioot op de lumineuze
gedachte kwam om de natuurlijke camouflage van de Vietcong-guerrilla's te
verwijderen met chemische, dodelijke midde-
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len. Tussen 1961 en 1971 werd niet minder dan 75 miljoen liter gif boven Vietnam
verspreid. De officiële lezing was dat er geen andere effectieve manier was om de
bomen en struiken hun jasje te laten uittrekken.
Dertig jaar na deze unieke primeur van chemische oorlogvoering - waarbij deze
verachtelijke methode om tegenstanders uit te schakelen door de VS nieuw leven
werd ingeblazen - schreef Rajiv Chandrasekaran in de Washington Post dat de bodem,
het grondwater en menselijke weefsels in Vietnam nog steeds sporen vertoonden
van ‘major concentrations of dioxin, a highly carinogenic component of Agent
Orange, considered one of the world's most toxic substances’.6 Canadese onderzoekers
constateerden dat, vele jaren nadat de Amerikanen uit Zuidoost-Azië waren gegooid,
vele baby's werden geboren met te hoge hoeveelheden dioxine in hun lichaampjes.
Washington heeft over de jaren bij hoog en laag beweerd dat Agent Orange nooit
tegen de bevolking zou zijn ingezet. Er moet toch een steekje los zijn aan wie deze
doorzichtige Amerikaanse leugens voor zoete koek aanneemt. Er kan geen twijfel
over bestaan dat de wetenschappers die de leiding hadden bij het opzetten van
chemische oorlogvoering in Azië, zich meer dan bewust zijn geweest van de effecten
van hun ontbladeringsmiddel op mensen in dat gebied. De Amerikanen ruïneerden
miljoenen Aziatische menselijke immuunsystemen, brachten kanker bij boeren en
buitenlui in Vietnamese kampongs waar men nooit eerder van een dergelijke dodelijke
ziekte had gehoord. Agent Orange bracht tienduizenden mismaakte en voor het leven
invalide mensen ter wereld, waarvan televisiebeelden dertig jaar later kippenvel
bezorgen. Joden schreeuwen moord en brand over compensatieregelingen voor de
holocaust. Waar hebben Aziatische slachtoffers van Amerikaanse oorlogsmisdaden
dan recht op? Presidentskandidaat John McCain, Republikein, weet dertig jaar later
bij een bezoek aan Hanoi niets intelligenters te debiteren dan dat de verkeerde partij
de oorlog in Vietnam indertijd won.
Ik woonde de dagen en jaren dat Agent Orange in Azië werd ingezet in New York,
en op een of andere manier was ook mijn brein immuun voor het misdadige aspect
van de inzet van chemische ontbladeringsmiddelen boven Vietnam. Uiteraard kende
het brede publiek in de jaren zestig niet de afschuwelijke gevolgen die Agent Orange
voor mensen zou hebben. Er werd niet al te veel over gesproken. Men ging ervan uit
dat oorlogsmisdaden niet door Amerikanen, maar alleen door vijanden van de VS
zouden worden begaan. Ik verwijt mezelf in 2000 ernstig dat ik, ook bij mijn lezingen
in de VS die jaren, wel krachtig gefulmineerd heb tegen de oorlog in Azië, maar het
criminele aspect van het gebruik van chemische ontbladeringsmiddelen te weinig
onderstreept heb.
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Het is een schrale troost om te constateren dat David Wise en Thomas Ross in The
Invisible Government evenmin gewag maakten van chemische oorlogvoering. Hun
boek verscheen in 1964. Ook kolonel Prouty, die in 1974 The Secret Team
publiceerde, wijdde niet één letter aan Agent Orange. Intussen voltrok zich een
onvoorstelbare ramp waar in 2000 naar schatting nog 100.000 Vietnamese kinderen
de gevolgen van ondervinden.
In de jaren tachtig zette ik mijn blindheid voor wat in Azië was gebeurd
onverminderd voort. Ik kende al enige jaren de Amerikaanse wapenonderhandelaar
Paul Nitze. Een van zijn naaste medewerkers, admiraal Elmo R. Zumwalt, liep ik
tegen het lijf op een Atlantische Conferentie in Parijs. Hij was me al eerder opgevallen
als een clean-cut Amerikaanse marineofficier, die door Nixon tot bevelhebber van
de zeestrijdkrachten werd benoemd. Ik vertelde hem dat ik in Moskou met Georgi
Arbatov van het USA Instituut werkte aan een boek over de buitenlandse sovjetpolitiek,
en adviseerde hem zelf naar Moskou te gaan. Ik wist dat hij in 1945 met een Russische
prinses was getrouwd, in Shanghai of all places. Zij heette Mouza Coutelais-du-Roche.
Hij zei dan ook niet te verwachten dat hem en zijn vrouw een visum zou worden
verstrekt. Ik maakte duidelijk dat ik, ondanks een familieband met de Russische
graven Poslavsky te hebben, al jaren in Moskou werkte, en stelde voor Arbatovs
hulp in te roepen. Een aantal jaren ben ik met dit plan bezig geweest, waardoor de
admiraal en ik elkaar uitstekend leerden kennen en tutoyeerden.7
Admiraal Zumwalt was in de jaren zestig, voor Nixon hem terughaalde, in Vietnam
gestationeerd. Zijn zoon, luitenant Elmo Zumwalt III, deed dienst op Zuid-Vietnamese
rivieren, op snelboten van het type PCF-35. Het was juist deze admiraal geweest die
begon met Agent Orange langs de oevers van de rivieren uit te strooien, opdat de
Vietcong zich niet verborgen zou kunnen houden en op onder andere het vaartuig
van zijn zoon kon schieten. De Vietcong begon zich overigens al in een vroeg stadium
in te graven en ondergrondse tunnelnetwerken aan te leggen, ook om Agent Orange
te ontlopen.
In 1976 publiceerde Admiraal Zumwalt zijn memoires, On Watch. Agent Orange
of chemische oorlogvoering in Vietnam werd er niet in behandeld. Wat me allereerst
opviel waren Zumwalts respectvolle herinneringen aan de sovjetvloot en de toenmalige
admiraal Gorshkov, bevelhebber van de zeestrijdkrachten. Een tweede aspect dat me
bijbleef was Zumwalts vrijmoedige beschrijving van Henry Kissinger als ongelikte
beer; in de klasse Joseph Luns, maar met enkele graden meer macht en invloed.

7

De correspondentie met admiraal Zumwalt (en Paul Nitze) is in mijn dagboek bewaard
gebleven. Arbatov en Zumwalt hadden herhaaldelijk contact, maar in die jaren heeft de
admiraal Moskou niet bezocht.

Willem Oltmans, In het land der blinden

198
De admiraal beschrijft hoe Kissinger hem had gevraagd om, voor hij met Nixon in
de Oval Office zou spreken, zijn bureau binnen te stappen. ‘Kissinger and I shook
hands. I sat down. After two or three minutes of discussion a phone rang. He talked
for about fifteen minutes with great fluency and charm, evidently to an inquiring
journalist. He hung up. He said he had enjoyed talking to me and I left.’8 Behalve
een proleet is Henry Kissinger een oorlogsmisdadiger met een Nobelprijs in de klasse
Slobodan Milosevic. Alleen heeft de Joegoslavische leider slechts een fractie van
het aantal doden op zijn naam van die van Kissinger.
Bud - zo werd admiraal Zumwalt genoemd door zijn vrienden - en ik hebben deze
en andere onderwerpen meer dan eens besproken. Ook onderwerpen als Indonesië,
Congo of Chili kwamen ter sprake. De CIA-verrader Sese Seko Mobutu was op
officieel bezoek in Washington. Hij had Nixon om hetzelfde type patrouilleboten
gevraagd als waar in Vietnam van gebruik werd gemaakt. Dus Nixon vroeg Zumwalt
in Blair House de wensen van Mobutu in ontvangst te nemen. Kissinger had om
15.00 uur die dag een A-viertje hierover van de admiraal nodig om Nixon op zijn
wenken te kunnen bedienen. De admiraal voldeed aan het verzoek van het Witte
Huis, maar hield er veel gelazer aan over. En hier ving ik weer een glimp op van hoe
de zichtbare en onzichtbare regeringen door elkaar heen opereren en maar al te
dikwijls in elkaars vaarwater terechtkomen in Washington.
Minister Melvin Laird van Defensie liet Zumwalt weten dat hij voortaan gekend
wenste te worden in toezeggingen van de marine aan het Witte Huis. Er werd namelijk
buiten Laird om besloten dat tweehonderd Congolese matrozen een opleiding zouden
krijgen om de te leveren snelboten te leren bedienen. Vervolgens liep de admiraal
bij een ontvangst tegen Kissinger op, en deelde mee dat de veiligheidsadviseur van
de president voortaan zijn verzoeken via minister Laird moest indienen. ‘Geen kwestie
van,’ aldus Henry, ‘when the president needs information, it's channelled through
me, I take responsability for it.’ Openlijk noteerde de admiraal in zijn memoires hoe
incident na incident zijn houding tegenover Kissinger permanent wijzigde.
Op 19 februari 1971 bracht Zumwalt als vertegenwoordiger van de Joint Chiefs
of Staff een beleefdheidsbezoek aan president Salvador Allende van Chili. De
democratische verkiezing van de marxist Allende was eind 1970 een feit. Henry liet
onmiddellijk een studie maken over hoe het machtsevenwicht in Latijns-Amerika
zich zou wijzigen indien de sovjets en admiraal Gorskov marinebases in Chili zouden
aanleggen. Zumwalt zou vijftien minuten worden ontvangen in het zomerpaleis in
Valparaiso. Het gesprek liep uit tot zeventig minuten, en alhoewel de admiraal de
nieuwe linkse presi-
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dent van Chili vol achterdocht en antigevoelens tegemoet trad, schreef hij: ‘I found
Allende one of the most fascinating men I have ever met.’9 Ook Allende had kennelijk
in Zumwalt een man met een open geest ontdekt, want hij stelde voor dat het
Amerikaanse vliegdekschip (op dat moment op bezoek in Brazilië) eveneens Chili
zou aandoen.
Henry Kissinger was des duivels. Minister Laird, admiraal Thomas Moorer en
Dave Packard (onderminister van Defensie) waren het volkomen met Zumwalt eens
om de Enterprise op bezoek naar Chili te zenden. President Allende zond op 25
februari 1971 een formele uitnodiging naar Washington. Maar het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en de CIA, waren mordicus tegen en, zo schreef Zumwalt,
Kissinger was hierover ‘in a black rage’. Zumwalt verdiepte zich meer dan voorheen
in ‘Kissinger's bizarre personality’ en concludeerde: ‘Henry was altogether capable
of flying into a fury for no reason, as indeed his principal also was.’10 De admiraal
ontdekte naderhand dat Nixon en Kissinger al besloten hadden een wig te drijven
tussen de Amerikaanse strijdkrachten en Allende, ter voorbereiding van de coup en
de moord op Salvador Allende, georganiseerd vanuit Washington.
Het besluit van admiraal Zumwalt in de jaren zestig om Agent Orange in Vietnam
in te zetten zou buitengewoon noodlottig worden voor hem persoonlijk. Zijn 38-jarige
zoon, voormalig marineofficier Elmo Zumwalt III, had zich net als advocaat in
Fayetteville, North Carolina gevestigd, toen werd ontdekt dat hij aan twee vormen
van kanker leed. Zijn ziekte werd toegeschreven aan wat hem in Vietnam was
overkomen. In 1977 kreeg hij een zoon, Elmo Russell Zumwalt IV, bij wie op
achtjarige leeftijd ernstige hersenafwijkingen werden geconstateerd die eveneens het
gevolg waren van het blootstellen van zijn vader aan Agent Orange.11
Velen van de 2.6 miljoen Amerikaanse militairen die in Azië hebben gediend,
hebben melding gemaakt van afschuwelijke gevolgen, ook bij hun kinderen, van
Agent Orange. Een groep van 20.000 oorlogsveteranen heeft Dow Chemical en
Monsanto, makers van ontbladeringschemicaliën, een proces aangedaan. Zij hebben
180 miljoen dollar compensatie ontvangen, ofwel of 9000 dollar de man.12 Een fooi
die een belediging is voor het rijkste land ter wereld.
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28 Nixon
Richard Milhaus Nixon werd in 1913 in Californië geboren. Hij studeerde in 1937
af in rechtswetenschappen aan de Duke University Law School, diende in de Tweede
Wereldoorlog als bevoorradingsofficier in het gebied van de Stille Oceaan, en kwam
later in de jaren veertig in de politiek terecht. In 1950 kwam hij als Republikeins
politicus in de Senaat. In 1952 benoemde Eisenhower hem als running mate voor
het vice-presidentschap. Nixon liep al meteen tegen de lamp voor het aannemen van
een gift van 16.000 dollar. Hij wist het getij te keren met een televisietoespraak,
bekend geworden als de Checkers speech, waarin hij refereert aan zijn hond met die
naam. De kiezers trapten er op sentimentele gronden in en men vergaf Nixon dit
incident. Later nam hij het op tegen J.F.K. in de race voor het Witte Huis, een wedloop
die hij (op 68 miljoen uitgebrachte stemmen) met een verschil van slechts 113.000
stemmen van Kennedy verloor. Dit verlies greep hem zeer aan, en hij keerde naar
Californië terug. Rond die tijd zou hij voor het eerst dr. Arnold Hutschnecker hebben
geraadpleegd. Volgens de psychohistoricus Bruce Mazlish zou de psychiater er al
in 1955 aan te pas zijn gekomen.1
In 1969 nam Nixon de Vietnam-ellende van L.B.J. over. Hij beloofde binnen de
kortste keren een einde aan de oorlog te zullen maken. In plaats van zich aan zijn
woord jegens de kiezers te houden breidde hij de strijd in 1970 naar Cambodja uit.
Drie decennia lang wordt er bericht over de Rode Khmer, Pol Pot en de miljoenen
Cambodjanen die in de jaren zeventig om het leven kwamen. Wat daarbij totaal naar
de afdeling geheugenverlies werd gemanoeuvreerd was dat de Uhrhebers van het
drama in het koninkrijk Cambodja Nixon en Kissinger zijn geweest. Ze maakten
daarbij omstandig gebruik van en gesteund door de onzichtbare regering en de CIA.
Volgend op de uitbreiding van de oorlog in Zuidoost-Azië zond Nixon zijn
veiligheidsadviseur Henry Kissinger in 1971 naar premier Chou En-lai, om in 1972
een zogenaamde doorbraak te forceren in het bamboegordijn door Mao Tse-tung in
Peking een hand te gaan geven. Alleen een president met onberispelijke geloofsbrieven
voor wat betreft het haten van het marxisme-leninisme kon een dergelijk theater
opvoeren zonder al te veel politieke kleerscheuren op te lopen. Alhoewel, Watergate
ontplofte nog in 1972.
In werkelijkheid was Tricky Dick zoete broodjes gaan bakken bij Mao en Chou,
in de hoop steun te kunnen krijgen bij het verder afbouwen en hopelijk stopzetten
van de oorlog in Zuidoost-Azië zonder al te veel gezichtverlies. Uiteraard zou in
1975 het tegendeel gebeuren. Hetzelfde gold trouwens voor de verovering van Pnom
Penh op 17 april 1975. Khmer Rouge-soldaten, in zwarte pyjama's en gewapend met
AK-47's, trokken de stad binnen
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die de CIA in 1970 in handen van de verraders van prins Norodom Sihanouk had
gespeeld. Op 30 april 1975 viel Saigon. Wanneer mijn mening gevraagd wordt over
de positie van de VS als enige supermacht, zoals nu bij het schrijven van dit boek
door de Russische journalist Vladimir Molchanov, en de onvermijdelijke vraag rijst
‘Maar wie zal uiteindelijk Amerika als solistische supermacht tot staan brengen?’,
dan luidt mijn antwoord: ‘China.’2
Arnold Hutschneckers stelling dat het onverantwoord was een spelletje Russische
roulette te spelen bij het kiezen van politieke leiders, en dat men de kandidaat voor
het Witte Huis even zorgvuldig zou moeten testen en op zijn kwaliteiten wegen als
een nieuwe topbaas van General Motors, is sinds het midden van vorige eeuw steeds
relevanter geworden. In het vierde jaar van zijn presidentschap schreef James Reston
in de New York Times: ‘Nixon is a very complicated man, always on guard, always
suspicious, one day defying the world, and the next adopting policies of the people
he has denounced: one day acting for tomorrow's headline, and the next seeing himself
clothed in robes of history, but always tightly strung up and self-observing, and sitting
tense and smiling for his own historical photograph. This is why Washington has
been so morbidly anxious in recent days.’3 Het historische plaatje van Nixon zou
rampzaliger worden dan ook James Reston in 1972 kon vermoeden. Washington
begon eindelijk na Watergate de president psychoanalytisch onder de loep te nemen,
een job die Hutschnecker al in de jaren vijftig en zestig had ondernomen, waardoor
hij exact wist wie deze meneer uit Californië was. Maar wat kon de psychiater anders
doen dan op gezette tijden de alarmbel luiden door te zeggen dat men voorzichtiger
diende om te springen met wie men naar het Witte Huis afvaardigde? (Of naar het
Haagse Torentje.)
Een ondernemende journalist van de Philadelphia Inquirer, Joe McGinniss, sloot
zich gedurende de eerste dagen van Nixons presidentscampagne aan bij het perskorps
dat de kandidaat bij zijn campagne volgde. Hij schreef er in 1969 een opzienbarend
boekje over, The Selling of the President 1968,4 met op de omslag een pakje sigaretten
met daarop het portret van de kandidaat voor het Witte Huis. Zijn ooggetuigeverslag
van de Amerikaanse politiek als con game (verlakkerij) had niet duidelijker en
vernietigender kunnen uitvallen voor de man die Nixon eigenlijk was. Malcolm
Muggeridge merkte in de London Observer op dat het boek van McGinniss aantoonde
dat presidenten voortaan performers dienden te zijn, nu presidentsverkiezingen
voornamelijk via de elektronische media werden opgevoerd. Niet de inhoud van de
boodschap, maar het talent om zonder een spier te vertrekken de
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meest aperte leugens te verkondigen in de richting van de beeldschermen, zou de
beslissing brengen. Wie daartoe in staat was, zou onherroepelijk winnaar zijn.
Niet alleen dr. Hutschnecker maakte zich ernstige zorgen over wat hij met het
blote oog zag gebeuren. Ook psychoanalyticus dr. David Abrahamsen voelde zich
geroepen Nixon versus Nixon: An Emotional Tragedy5 te schrijven, waarin hij Nixon
en Henry Kissinger omschrijft als ‘secretive and power-hungry men’. Abrahamsen:
‘From psychoanalysis and, in particular, criminal psychopathology, we have learned
that even if a person does not admit to having committed criminal (or non-criminal)
acts, by using our insight into his instinctual and emotional make-up, we can determine
whether it was within his realm of probability. Was Nixon's personality, his character,
constructed in such a way as to instigate or mobilize criminal tendencies that
manifested themselves in unlawful acts?’
Dr. Abrahamsen moest afgaan op documentatie als een brief die de tienjarige
Richard aan zijn moeder schreef en die hij begon met ‘My dear master’ en
ondertekende met ‘Your good dog, Richard’. Psychoanalyticus Abrahamsen vond
een referentie van president Harry Truman aan Nixon als ‘a goddamn shifty-eyed
son of a bitch, who did not know a lie from the truth’. De haberdasher6 uit Missouri
was al een dagje ouder en beschikte in een vroeg stadium over een telelens op zijn
camera. Hij zag Nixon zoals deze was en die uiteindelijk via Watergate met de billen
bloot zou komen te staan.
Er was ook kritiek op de methoden van zowel Bruce Mazlish van het MIT als dr.
Abrahamsen, die geen van beiden ooit persoonlijke gesprekken met Nixon hadden
gevoerd. De critici voerden aan dat dagboeken, brieven, krantenartikelen, en misschien
zelfs televisieoptredens zeker waardevol materiaal konden opleveren bij het analyseren
van individuen, maar wilde men werkelijk serieus onderzoek verrichten en niet in
‘stereotyped generalizations’ terechtkomen, dan was het onontbeerlijk ook met de
persoon zelf te spreken.7 Om die reden heb ik steeds de meeste waarde gehecht aan
het oordeel van dr. Hutschnecker. Hij was de enige mind doctor die Nixon jarenlang
niet alleen persoonlijk heeft gesproken en geadviseerd, maar ook diens vertrouwen
genoot.
Richard Price, van huis uit journalist, bevond zich in het gezelschap van Nixon
toen we in 1968 op verkiezingscampagne in de staat New Hampshire reisden. Ray
is een vriend gebleven. Ik lunchte nog wel eens met hem in de Washington Press
Club, lang nadat Nixon van het toneel was verdwenen. Hij bleef zijn opdrachtgever
als adviseur en speechschrijver tot de laatste
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dag trouw. Hij schreef memoires, With Nixon, die ik uiteraard heb uitgespeld en met
hem heb besproken.
Een belangrijk historisch aspect van Rays verslag van samenwerken met Nixon
was, dat er voor hem nooit enige twijfel over heeft bestaan dat de voornaamste
initiatieven in de buitenlandse politiek door hem en niet door Kissinger werden
genomen. ‘They flowed from the ideas Nixon had expounded’, schreef Price,
‘repeatedly and in great detail - before he met Kissinger.’8 Dit is belangrijk, omdat
Henry in een later stadium een aantal successen (zoals de opening naar China) als
zijn vondst naar zich toe heeft proberen te trekken. ‘The gambles were Nixon's, not
Kissinger's... Henry was a master of bureaucratic manipulation and an exceptional
negotiator, a prodigious worker. He was deferential towards the President, genial
towards his peers, rude and tyrannical towards his aides’, meldde Price. Met andere
woorden, Henry was voor een belangrijk deel een arrogante Duitser gebleven, zoals
ook admiraal Zumwalt met een zekere afkeer constateerde.
Uit de stelling van Ray Price volgde overigens dat ook de invasie van Cambodja
in 1970, bedoeld als ‘strictly limited and surgically swift’, uitsluitend Nixons besluit
zou zijn geweest. Ray beschreef de reacties van hen die tegen de uitbreiding van de
oorlog in Vietnam waren (zoals W. Averell Harriman en Paul Warnke) als ‘a wave
of hysteria’. Hij deed het vermoorden van vier protesterende studenten op Kent
University in Ohio in vier regels af en schreef slechts dat ‘the hysteria was intensified’,
omdat 448 Amerikaanse scholen dichtgingen uit protest tegen de oorlogsmisdaden
in Azië. Volgens Price werden ze door Nixon bedreven, door Kissinger slechts
uitgevoerd. Uiteraard ben ik het met Harriman, Warnke, en natuurlijk de studenten
die ertegen waren, eens gebleven, ook al onderhield ik een aardig contact met Ray.9
Opmerkelijk waren de gesprekken die de Brit David Frost in 1977, twee jaar na
de val van Nixon, met de voormalige president voerde en waar miljoenen Amerikanen
via de televisie met enige verbazing kennis van namen. In de volksmond waren Dick
en Henry het ideale team geweest, twee handen op één buik. Maar voor de camera
van Frost werd Henry anders neergezet. ‘Gently, subtley, ever so carefully, Nixon
was trying to put Henry down as a brilliant but rather moody, emotionally mercurial,
sometimes unreliable fellow who was able to remain effective only because of Nixon's
stabilizing influence’, schreef David Frost in retrospect.10
Na de inval in Cambodja, een beslissing die beiden heren in het Witte
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Huis (even) samen hadden genomen, kwam Kissinger op een dag het Oval Office
binnenlopen en zei tegen de president: ‘You know, I am not sure that we should have
gone into this Cambodian thing, and perhaps now has come the time when we should
shorten our stay and get out a little sooner.’
Nixon antwoordde: ‘Henry, we have done it, remember Lot's wife, never look
back.’ De president voegde eraan toe dat hij niet wist of Henry het Oude Testament
had gelezen, maar hij zou begrepen hebben wat Nixon bedoelde. Aldus werd er
binnen het Witte Huis over het koninkrijk Cambodja, bevolkt met spleetogen en
gooks. beslist. Intussen sneuvelden Amerikaanse soldaten bij bosjes in Cambodja
als gevolg van het besluit van deze twee idioten. Tien jaar later telde Cambodja drie
miljoen inwoners minder. Daarom acht ik het aanhoudende gekwek uit Washington
(en Londen) over de oorlogsmisdaden in Irak, Afghanistan, Libië, Ira, Syrië, Bosnië,
Servië en noem maar op, volmaakt belachelijk, omdat de
nummer-één-oorlogsmisdadigers van de tweede helft van de twintigste eeuw de
Amerikanen zijn geweest.
Anderzijds waren volgens Nixon alle ups and downs met Henry het normale gevolg
van omgaan met een genie. Intussen zorgde Kissinger ervoor dat minister van
Buitenlandse Zaken William P. Rogers buiten een aantal besluiten werd gehouden.
‘I will not inform Rogers,’ zei Kissinger dan tegen de president, ‘because he will
leak.’ Henry wenste Rogers zelfs niet te kennen in de geheime contacten met China,
maar Nixon hield in dit geval voet bij stuk. Ook had Kissinger de gewoonte bij
hoogoplopende keet te dreigen met aftreden. Nixon vertrouwde Frost toe dat Henry
dit dreigement alleen al bij hem een keer of zes had geuit, en bij anderen, zoals
Alexander Haig en Bob Haldeman, deed hij het aan de lopende band.
In andere delen van de wereld zou een dergelijke beschrijving door een voormalige
president aan een gekkenhuis doen denken, en hoewel Frost liet doorschemeren dat
ook zo te zien, probeerde hij het een en ander zo normaal mogelijk te presenteren.
Anthony Lukas van de New York Times wond zich over de gang van zaken rond
het televisie-interview van Frost onbedaarlijk op. Hij schreef in zijn krant hoe hij op
4 mei 1977 werd uitgenodigd door Westinghouse Broadcasting Studios in Philadelphia
om samen met drie andere journalisten als eersten de Frost-opnamen van Nixon te
bekijken. Zijn eerste reactie bestond uit ‘barely contained rage’.11 Twee jaar lang had
Nixon de pers afgeweerd en tegen iedereen over alles gelogen, en pas nadat president
Gerald Ford hem had gevrijwaard van iedere mogelijke vervolging, ging Nixon ertoe
over zijn verhaal te verkopen aan David Frost. De prijs: 600.000 dollar, plus twintig
procent van de winst.
Over de tragische afloop van de Nixon-jaren zou een afzonderlijk manu-
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script zijn samen te stellen. The Final Days van Bob Woodward en Carl Bernstein,
hier ook eerder genoemd, blijft een klassieker op dit gebied. De beide journalisten
schreven hun reportage in zes maanden, met behulp van 394 interviews. Er blijft van
vrijwel het gehele Witte Huis onder Nixon geen spaan heel, met hier en daar een
uitzondering op de regel. Er heerste een manifest maffiasfeertje, waarbij de zichtbare
en de onzichtbare regeringen door elkaar heen liepen. Ook Alexander Haig wordt
zonder pardon als een crook neergezet, maar NAVO-landen zouden de man later
gedwee accepteren als secretaris-generaal.
Henry Kissinger werkte wat langer aan zijn memoires, die in 1979 verschenen als
White House Years.12 Hij beschreef 1969-1972, de periode dat hij veiligheidsadviseur
van Nixon was. De jaren als minister van Buitenlandse Zaken (van 1973 tot 1977)
publiceerde hij later.13 Zoals was te verwachten presenteerde Henry zich als
twintigste-eeuwse prins Von Metternich, die eens het Congres van Wenen had
voorgezeten waarbij het machtsevenwicht in Europa werd hersteld. De naam Von
Metternich wordt in de historie geassocieerd met stabiliteit. Henry zag zijn bijdrage
aan de twintigste eeuw blijkbaar als het vestigen van stabiliteit in de wereld at large.
Naar mijn mening heeft de mensheid de langdurige vrede van na 1945 te danken aan
Hitler, Von Braun, Einstein, Teller en de H-bom-ingenieurs aan beide zijden van de
Elbe. Zij zorgden voor een afschrikkingsmiddel dat geen sterveling tot dusverre
durfde in te zetten. Angst voor duizend Hirosjima's houdt de wereld reeds een halve
eeuw in toom.
Bruce Mazlish van het MIT vertelde me dat hij, vanwege zijn werk aan een
psychohistorische beschouwing over Kissinger, de man bij een ontmoeting op een
conferentie had gevraagd om enige tijd beschikbaar te maken. Kissinger antwoordde
het te druk te hebben, en bovendien was hij zeer achterdochtig ten aanzien van
psychiatrie. Vervolgens vroeg Henry op een bijna ontwapenende, kinderlijke toon
aan professor Mazlish: ‘Will I be unhappy with your book?’ Alsof de reportage over
Kissingers optreden en beleid van Mazlish zou afhangen, of van diens bereidheid
het parcours van Henry voldoende af te zwakken of te vervalsen - laat staan in
overeenstemming te brengen met zijn Witte-Huismemoires. Ik heb zowel Abrahamsen
als Mazlish geïnterviewd over hun visies op Nixon en Kissinger. Ook voor mij bleef
het een zwak punt dat zij noch Nixon noch Kissinger zelf hadden kunnen spreken.
Na de dagen in maart 1968, waarin ik met Nixon in diens gecharterde toestel
meevloog, had ik door zijn oorlogszuchtige uitspraken over Indonesië (zoals eerder
vermeld) bepaald een ongunstige indruk van de man. Maar
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niets deed me die dagen vermoeden dat het over betrekkelijk korte tijd zo slecht met
hem zou aflopen.
De in Washington uitstekend ingevoerde journalist Theodore White, refereerde
aan wat hij noemde een bijna-zenuwinzinking van Nixon in de tijd dat de studenten
in Ohio werden doodgeschoten toen zij tegen de invasie van Cambodja
demonstreerden. Op 8 en 9 mei 1970 waren duizenden studenten naar Washington
gekomen en men verzamelde zich bij het Lincoln Memorial. De president had een
televisietoespraak gehouden en kon niet slapen. Het logboek van het Witte Huis toont
aan dat hij na 22.30 uur constant aan de telefoon hing. Hij belde een groot aantal
mensen; sommigen van hen belde hij zelfs twee of drie keer in de nacht wakker.
Om 04.22 uur riep hij zijn valet, Manolo Sanchez, zei niets tegen de geheime
dienst, en verliet tien minuten later het Witte Huis. Hij begaf zich naar het Lincoln
Memorial om met de studenten te praten. Na aldaar een pleidooi voor zijn beleid te
hebben afgestoken reed hij met Sanchez naar het Capitool en gaf zijn valet een
rondleiding. Inmiddels was de geheime dienst gealarmeerd. Vijf naaste medewerkers
voegden zich bij de president en diens valet om in het Mayflower Hotel gezamenlijk
te gaan ontbijten.
In het kantoor van Bob Haldeman werkte een jonge Amerikaan, Tom C. Huston (29).
Hij was het die na de nieuwe studentendemonstaties over Cambodja een memorandum
opstelde waarin de oprichting werd aangekondigd van een superpolitie en
superspionagedienst zoals nooit eerder in de VS had bestaan. J. Edgar Hoover van
de FBI was ertegen. Dus richtte de jongeman zijn plan rechtstreeks aan president
Nixon, met de aanbeveling ‘At some point Hoover has to be told who is president.’
Het duurde niet lang of dezelfde Nixon die naar het Lincoln Memorial was gegaan,
bekrachtigde de door Huston opgestelde plannen, waarop het in het geheim naar alle
inlichtingendiensten van de verschillende departementen werd doorgezonden.
‘Colleges and students were special targets’, schreef White in Breach of Faith. Op
23 juli 1970 werd Tom zelfs belast met de leiding van de opgerichte superpolitie.
Hoover ontdekte de stunt, spoedde zich naar minister van Justitie John Mitchell, en
vijf dagen later liet Nixon iedereen weten dat het Hustonplan naar de prullenmand
was verwezen. Alle betrokken partijen dienden de plannen te retourneren.14
Dit was het soort incident waar dr. Hutschnecker steeds voor had gevreesd. Het
waren de eerste stuiptrekkingen in de aanloop naar 1972 en het Watergateschandaal
dat de hele Nixon-Kissinger-club naar de verdommenis zou helpen. Tom Huston
was weer zo'n typische Washingtonse scharrelaar, met één been in het zichtbare en
het andere in het onzichtbare
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machtsapparaat, dus een van die levensgevaarlijke mannetjes die hun eigen spel
spelen. Maar net zoals later Arthur Docters van Leeuwen in Den Haag, liep Huston
vrij spoedig tegen de lamp.
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29 Peter (2)
Mijn moeder begon me lessen in solfège te geven toen ik vier jaar oud was. Dan
stond ik naast haar aan de vleugel, leerde noten zingen en sloeg de maat. Soortgelijke
initiatieven bij mijn oudste en jongste broers, gevolgd door de piano en de viool,
mislukten, omdat zij veel huilden en vervolgens buiten mochten spelen. Bij mij zette
zij door, wat ik beschouwde als discriminatie. Op mijn vijfde jaar kwam er de cello
bij. Deze lessen kreeg ik van haar zuster, mijn tante uit Wassenaar, die in het oude
Rusland, nog onder de tsaar, in Petrograd het conservatorium had doorlopen. Tijdens
de oorlog ben ik er zelf de piano bij gaan doen. Een leven lang ben ik mijn moeder
dankbaar gebleven dat ze bij mij voldoende muzikaliteit had geconstateerd (zoals ze
me op hoge leeftijd eens vertelde) om erop te staan dat ik muziek zou blijven maken.
Aanvankelijk beschouwde ik het als een straf. Gedurende mijn leven is het piano
studeren echter onmisbaar voor me geworden.
Op mijn 65ste jaar zou Den Haag me straffen door me uit Zuid-Afrika te laten
zetten, waarbij mijn vleugel in de strijd zou sneuvelen. Tot 2000 kon ik geen muziek
meer maken.1 Doordat mijn moeder in 1929 het initiatief nam mijn hersenen vertrouwd
te maken met ‘gammes’ en arpeggio's, kreeg ik met de paplepel ingegoten wat zuivere
tonen waren.
In 1967 veroorzaakte Peter een revolutionaire bijstelling in mijn luisteren naar en
het selecteren van de dagelijkse ‘muziek’ van de niet-aflatende stroom van woorden
die tot ons komt. Aanvankelijk begon ik met boeken te lezen die zijn belangstelling
hadden, om er met hem over te kunnen discussiëren. Voor 1970 las ik voornamelijk
dagboeken en verzamelde brieven, en raakte zodoende ‘bevriend’ met Gide, Somerset
Maugham - mijn broer Theo gaf me The Moon and Sixpence - Stendhal, De
Montherlant, Léautaud, Camus, Kafka, Kierkegaard, Mauriac, Wilde, Dostojevsky,
Green, Hesse en Frederik van Eeden. Peter wilde dat ik Van de koele meren des
doods zou lezen. Na 1967 begon ik aarzelend in Freud, Jung, Laing, Szasz, May,
Rogers, Skinner en Erikson, en de stroom van door Peter geïnspireerde input stopte
nimmer.
Peter, die onder mijn invloed na de toneelschool in Maastricht aan de studie
psychologie in Tilburg begon, zou toch terug naar het theater worden gezogen. Hij
nam eerst deel aan een aantal producties in Nederland en was vervolgens in de jaren
zeventig werkzaam als acteur in Londen, waar hij een Zuid-Afrikaanse levenspartner
ontmoette met wie hij zich in 1986 in Zuid-Afrika vestigde. Ik woonde van 1986 tot
1992 eveneens in Hillbrow, Johannesburg; deels bij hen, tot ik de flat ernaast ging
bewonen. De volte face van internationale politieke belangstelling naar de Club van
Rome, de denktanks
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en de interviewboeken met wetenschappers uit de meest uiteenlopende disciplines,
is zuiver en alleen geïnspireerd geweest door Peter, tussen 1967 en 1970. Daarna
ging ik verder op eigen kracht, maar slaagde gedeeltelijk hem hierin mee te trekken.
De jaren zeventig leken op een emigratie. Niet alleen naar totaal andere
onderwerpen, maar ik belandde in de mindscapes van geheel andere denkwerelden.
Na Bung Karno, Patrice Lumumba, Fidel Castro en diverse politici die betrokken
waren bij het dekolonisatieproces in Indonesië of bij de oorlog in Vietnam, begon
ik na 1970 totaal andere mensen te ontmoeten. Dat begon met McGeorge Bundy,
gevolgd door dr. Philip Handler, Aurelio Peccei en in Moskou Jermen Gvishiani en
Georgi Arbatov.
Boven aan de lijst van ‘de nieuwe oogst’ troonde de antropologe dr. Margaret
Mead. Zij werd over de jaren een echte vriendin. Wanneer ik in Manhattan was
reserveerde zij voor de lunch een tafeltje in de Monks Inn omdat het haar niet ontging
- en hogelijk amuseerde - dat er zich tussen de in bruine pijen gestoken obers en mij
subtiele flirts afspeelden. Margaret had professor H.C. Rümke in Utrecht uitstekend
gekend. Mijn oom Poslavsky studeerde op 16 oktober 1961 bij Rümke af als bijzonder
hoogleraar pathopsychologie. Ik bracht dus ook Margaret en Lex Poslavsky samen.
Ik heb altijd genetwerkt, zoals ik dit Sukarno had zien doen in de jaren vijftig.
Van hem leerde ik dat het irrelevant en onbeschaafd was iemand te ontwijken omdat
hij bijvoorbeeld marxist was. Ruimte laten voor verschillende meningen of
geloofsovertuigingen was de essentie van Bung Karno's pantjasila-filosofie. Sukarno
verachtte de Amerikaanse kruistochtmentaliteit ten aanzien van andersdenkenden.
Hij onderschreef volledig Lord Russells stelling dat het uit den boze was politieke
of religieuze geloofssystemen met militaire middelen te bestrijden.
Ik nam Margaret eens mee naar mijn moeder, waarbij haar zuster, de celliste, ook
aanwezig was. Ik probeerde het beeld van de drie keuvelende dames die de thee
gebruikten, voor altijd in mijn geheugen te kerven. Zij kwam ook bij mij dineren
toen twee van Sukarno's kinderen Amsterdam bezochten.2 Sukmawati en Guruh
wilden weten over haar bezoeken aan hun vader, en over haar onderzoeken op Bali
en Nieuw-Guinea. In mijn werkkamer stond zij voor de muur dagboeken en zei:
‘Willem, if you had been married, you would not have had the time.’ Ik dacht: hoera,
nog een reden dat ik het als een zegen beschouw alleen te zijn gebleven.
Er stond nog eens een professor in mijn werkkamer naar mijn dagboeken te turen.
Dat was Masaya Sato, psycholoog, die ik in Tokio had leren kennen.
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Hij reageerde buitengewoon positief en schreef er later een tekst over in een boek
dat hij me opstuurde. Ik moet de tekst nog altijd laten vertalen.3
Ook Ischa Meijer was in mijn dagboek geïnteresseerd. Hij kwam eens met enkele
bekenden dineren en verdween van tafel. Omdat dit lang duurde ging ik hem ten
slotte zoeken. Ik trof hem achter mijn bureau, waar hij op zijn gemak uit de kasten
gehaalde dagboeken zat te lezen.
‘Waar ben jij mee bezig?’ vroeg ik hem.
‘O, ik heb hier altijd eens in willen lezen’, was het antwoord. Mijn grootmoeder
zei in een dergelijke situatie: ‘Geboorte is niet te koop.’
Er waren ook de gebruikelijke mixed feelings over gesprekken met ‘grote geesten’.
Marshall McLuhan is me bijgebleven als een nare man. Zijn The Medium is the
Message blijft een der uniekste boeken van de vorige eeuw. Hij citeerde Sukarno als
volgt: ‘The motion picture industry has provided a window on the world, and the
colonized nations have looked through that window and have seen things of which
they have been deprived. It is perhaps not generally realized that a refrigerator can
be a revolutionary symbol - to a people who have no refrigerators. A motor car owned
by a worker in one country can be a symbol of revolt to a people deprived of even
the basic necessities of life... Hollywood helped to build up the sense of deprivation
of man's birthright, and that sense of deprivation has played a large part in the national
revolutions of postwar Asia.’4
McLuhan verpestte veel bij me met zijn gezeur over betaling voor het interview.
Hij was de enige in mijn Bruna-interviewboeken die copyrightbezwaren kenbaar
maakte. Waar een groot man klein in kan zijn. De econome Barbara Ward dito. Ook
zij vroeg geld. Ik heb haar prompt geschrapt. Margaret Mead zond haar een
verontwaardigde brief.
Na een buitengewoon plezierige ontmoeting met de marxistische filosoof Herbert
Marcuse in San Diego, Californië, namen we afscheid voor zijn huis. Hij vroeg met
wie mijn volgende interview zou zijn. ‘Met de socioloog Daniell Bell in Harvard’,
antwoordde ik. ‘Now there is a man I really hate’, reageerde hij. Marcuse was 74
jaar. Ik was 47 en begreep niet dat een man van niveau iemand met wie hij het
desnoods faliekant oneens was, niet wat nobeler tegemoet kon treden. Goethe was
ervan overtuigd, schreef hij aan collega J.P. Eckermann, dat gevoelens van haat en
minachting werden aangetroffen bij minder beschaafde personen.
Edward Teller was de paus van het Livermore Radiation Laboratory in Berkely,
Californië. In 1942 werkte ook hij aan de atoombom bestemd voor Japan. Ik
interviewde hem in zijn villa nabij het atoomonderzoekscentrum.
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Hij was toen 65 jaar. Het gesprek mislukte omdat ik me grenzeloos ergerde aan zijn
gedrag jegens zijn (eveneens bejaarde) echtgenote, die hij commandeerde om een
vuur aan te leggen in de open haard. Toen ik deze dame later op de knieën bezig zag
om het smeulende vuur nieuw leven in te blazen, werd ik inwendig zo woedend dat
ik op het punt heb gestaan er iets van te zeggen. Met het voorbeeld van mijn ouders
voor ogen was dergelijk gedrag van een man jegens een vrouw, beiden op leeftijd,
een anathema.
Daarentegen was de ontmoeting met een andere oorspronkelijk uit Hongarije
afkomstige wetenschapper, Albert Szent-Györgyi (89), om nooit te vergeten. Ik
bezocht hem op een prachtige zomeravond in zijn werkkamer op het Marine Biological
Laboratory in Woodshole, Massachusetts. In de New York Times las ik een gesprek
met hem onder de kop: ‘Bioloog twijfelt aan het overleven van de mens in een wereld
gerund door idioten’.5 Eveneens verscheen die dagen zijn boekje The Crazy Ape.
Zijn leidmotief was dat indien de mens niet tot bezinning zou komen, de wereld op
weg was naar een ‘kingdom of the cockroaches’. Met graagte had men een triljoen
dollar uitgegeven om instrumenten voor massamoord te perfectioneren, terwijl
miljarden mensen in kommervolle omstandigheden probeerden te overleven. Hij
noemde het gedrag van de wereld niet alleen misdadig, maar bovendien ‘utterly
stupid’.
Ik herinner me Szent-Györgyi's trieste blik waarmee hij het die dagen verschenen
rapport te berde bracht waarin twintig professoren van de meest vooraanstaande
universiteiten en denktanks de luchtoorlog boven Indo-China veroordeelden.6 Tussen
1965 en 1971, werd daarin becijferd, hadden Amerikanen 6.300.000 ton bommen
afgeworpen, waarvan 600.000 ton op Noord-Vietnam was terechtgekomen. Ook
Laos, Cambodja, en de Ho Chi Minhroute werden permanent platgegooid. Artillerie,
mortieren en raketten hadden nog eens 7.000.000 ton explosieven afgevuurd. In
1965-1966 kwamen volgens de CIA 29.000 burgers om het leven. Als gevolg van
luchtbombardementen (en de bevelen van Nixon en Kissinger) werden die jaren in
Noord-Vietnam 52.000 burgers gedood. In 1972, luisterend naar Nobelprijswinnaar
Szent-Györgyi, vroeg ik me voor een van de eerste keren af: waarom zijn we met
deze oorlogsmisdadigers verenigd in een militair bondgenootschap?
In de jaren zeventig waren er wetenschappers die hun stem verhieven tegen deze
oorlogsmisdaden vanuit de lucht. Op 29 december 1972 bijvoorbeeld, richtten
Nobelpijswinnaars George Wald, Salvador Luria, Albert Szent Györgyi en anderen
een brandbrief aan Nixon en Kissinger, met het verzoek om alsjeblieft onmiddellijk
op te houden met hun moorddadige gedrag. Het deed hen aan Guernica, Coventry
en Dresden denken. ‘Is our science to ser-
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ve life or death? This planet, that is in our care, can we talk of ways to foster it here
while want only destroying it there?’
Op 23 november 1957 schreef Bertrand Russell een open brief aan Eisenhower
en Khrushchev ‘Most potent sirs!’ Hou op met de waanzin van de wapenwedloop,
was zijn boodschap, stel andere prioriteiten. Khrushchev antwoordde vrijwel meteen
en onderschreef Lord Russells oproep tot topoverleg tussen Moskou en Washington.
Eisenhower liet John Foster Dulles pas op 8 februari 1958 antwoorden. Met de
arrogantie hem eigen schreef Dulles: ‘Surely, if we lived in a world of words, we
could relax to the melody of Mr. Khrushchev's lullaby.’ Hij vervolgde met de
gebruikelijke leugens: ‘The creed of the United States is based on the tenets of moral
law. That creed, as well as the universal conviction of the United States, rejects war
except in self-defense.’ De oorlog in Zuidoost-Azië was blijkbaar in de optiek van
Eisenhower en Dulles een gevecht uit zelfverdediging. Dezelfde misdadige drogreden
werd de NAVO-landen door Bill Clinton en Tony Blair in 1999 op de mouw gespeld
met de criminele NAVO-activiteiten in de Balkan. In 1999 waren er echter geen
Russell, geen Wald, geen Luria, geen Szent-Györgyi meer te vinden om met passend
gezag hun stem te verheffen tegen de misdadige luchtbombardementen op het
voormalige Joegoslavië.7
Op 15 maart 1958 antwoordde premier Khrushchev uitgebreid en gedetailleerd
aan Lord Russell om John Foster Dulles van repliek te dienen. Ook wanneer men
die correspondentie in 2000 terugleest, kan men slechts de kwade trouw en het
kruistochtachtige fanatisme van Eisenhowers rechterhand constateren. De wereld is
een halve eeuw verder, en de toon van de VS is fundamenteel geen ene moer
veranderd, laat staan met nieuwe realiteiten mee geëvolueerd. In 1958 schreef Russell
geen enkel bezwaar te hebben tegen de discussie voor of tegen communisme. Hij
verzette zich echter tegen bekvechten over ‘goed en kwaad’ met B-52-bommenwerpers
als ultieme bedreiging op de achtergrond.
Er zijn in 2000 geen klokkenluiders van het kaliber Bertrand Russell meer. Ze zijn
uitgestorven samen met de Siberische tijger.
Begin jaren zeventig ontmoette ik in New York William Irwin Thompson, een
professor in humanities uit Toronto. Hij was enige tijd op Harvard en MIT-gastdocent
geweest, en had met verbazing geconstateerd dat zich bij de voornaamste
technologische denktank in de VS, het MIT, een der grootste psychiatrische klinieken
van het land bevond. Men bestudeerde aldaar hoe de enkeling erin zou kunnen slagen
een eigen weg voor zichzelf uit te stippelen in een steeds meer gemechaniseerde,
technologische samenleving. ‘MIT needs a large psychiatric clinic,’ schreef Thompson,
‘because the effect
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of technological training is to do the psyche what industry does to the environment.
Since few men willingly suffer their own dehumanization, industry and technology
have found that an appeal to sexuality is one very efficient way of camouflaging
internal and external dehumanization.’8
‘The phallic culture of our industrial civilization begins with the toy guns of little
boys, develops into puberty rites of a car and a motorcycle, and climaxes in the
technological rape of Vietnam’, legde Thompson in 1972 uit.
Peter wilde altijd alles weten: wie ik had ontmoet, wat mijn indrukken waren, wat
geïnterviewden hadden geschreven. Hij woonde op een gegeven moment al in Londen
maar pendelde vrijwel permanent heen en weer om ook op Amerbos in
Amsterdam-Noord te kunnen zijn en alle nieuwtjes te vernemen en op de hoogte te
blijven.
Ik heb de verkrachting van Vietnam in de jaren zestig en zeventig grotendeels in
de VS gevolgd. Die jaren interviewde ik Skinner; Rogers; Mead; Lifton; Falk;
Chomsky; Toynbee; Commoner; Illich; Myrdal; Lapp; Delgado; Clark; Teller; Kahn;
Marcuse; Wigner; Dyson; Gardner; Handler; Peccei, en vele tientallen anderen,
gebundeld in Grenzen aan de groei.
De Balkanoorlog van 1999 volgde ik voornamelijk in Amsterdam. Ik kan dus niet
met zekerheid zeggen dat er geen nieuwe Bertrand Russell in de VS is opgestaan om
tegen de verkrachting van Servië te protesteren. Hier hebben we er niets over gehoord.
Een andere ontdekking begin jaren zeventig was de psychohistoricus Erik H.
Erikson, die Gandhi's Truth publiceerde. Hij bestudeerde de totstandkoming van een
eigen identiteit als een in de grond onbewust proces in het binnenste van de mens.
‘Identity’, schreef hij, ‘is rather like a delta built up by the flow between body, mind
and milieu, with distinct accretions occuring at each stage of a life cycle.’9 Ik had
een intense belangstelling in Erikson.
In 1970 hield ik 35 jaar een dagboek bij. Al jaren zocht ik naar een overtuigende
uitleg hoe de drang om levenslang notities te maken tot stand was gekomen. Peter
maakte me attent op een artikel in het New York Times Sunday Magazine van de
psycholoog David Elkins, die een reportage wijdde aan Erikson en diens zoeken naar
persoonlijkheidsontwikkeling.10
Erikson ontwierp acht stadia van ontwikkeling: 1) trust and mistrust, 2) autonomy
versus doubt, 3) initiative versus guilt, 4) industry versus inferiority, 5) identity versus
role diffusion, 6) intimacy and solidarity versus isolation, 7) generativity versus
self-absorption, en 8) integrity versus despair. Professor Elkins citeerde Erikson
onder meer aldus: ‘Individuals can use their neurotic symptoms and conflicts for
creative and constructive social purposes while
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healing themselves in the process.’ Was een dagboek bijhouden zoals ik dit deed,
inderdaad wat Erikson omschreef als ‘a compulsive behavior pattern in attempting
to overcome anxiety or to assuage guilt feelings’?
Het is meer dan duidelijk dat bij de vorming van een mindscape - dus een leven zichtbare stadia van ontwikkeling worden doorlopen, zoals hier door Erikson
samengevat. Daarnaast woelen en wroeten ook onzichtbare factoren van biologische
en genetische oorsprong mee in de catacomben van een ziel. Zij zijn noch met kennis
van neurobiologie, noch met de studie van neuropathologie voor het blote oog
waarneembaar. In dit opzicht is ieder mens een ongewilde kunstenaar. Honoré de
Balzac onderstreepte dat de schrijver de geheimen van het eigen brein niet kende.
‘He does not belong to himself’, aldus de Franse romanschrijver. Freud sprak over
‘preconscious thoughts’. Marcel Prousts Remembrance of Things Past laat zien hoe
de schrijver soms worstelt met psychologische ontwikkeling van de romanfiguren
en de filosofische vooringenomenheid met tijd. Proust probeerde af te dalen naar de
diepste diepten van de ziel, in een poging om onbewuste motiveringen en de
irrationaliteit van het menselijk gedrag - in het bijzonder ten aanzien van wat in de
volksmond ‘de liefde’ wordt genoemd - onder de loep te nemen en in focus te brengen.
Waarom gebeurde met Prousts karakters wat er gebeurde?
Peter en ik hebben dikwijls besproken of mijn thans meer dan zestig jaar oude
dagboek etiketten verdiende als ‘een middel om angst en schuldgevoelens te
bestrijden’ of, nog negatiever, ‘een dwangneurose’. Dat een dagboek een helend of
heilzaam effect zou hebben, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik begon de timetable
van mijn leven te schrijven op mijn tiende en elfde jaar op De Horst. Dit gebeurde
met een kroontjespen die ik van mijn ouders kreeg, en die ik in een inktpot doopte.
De kop van deze koperen, liggende hond, klapte open. De hals bevatte een vaatje
van glas. Het schrijven begon in de jaren dertig in Bosch en Duin. Het was geen
angst, noch schuldgevoelens, dat ik werd geïnspireerd te noteren wat ik beleefde en
wat ik zag. Ik kan me niet anders herinneren dan van kinds af aan te hebben willen
weten wat waar en wat onwaar was. Mijn dagboek diende als kleinbeeldcamera, en
uiteindelijk kon ik zelfs gebruikmaken van een telelens à la Proust omdat ik exact
had genoteerd wat er gebeurde. Dit betekent in praktische termen dat, met behulp
van 67 meter dagboeknotities, het verleden getrouwer is te reconstrueren dan wanneer
ik bij het achterhalen van een leven op het geheugen zou moeten afgaan. Net als
Proust heb ook ik altijd, zij het op een fundamenteel andere wijze, gezocht naar
motiveringen, irrationaliteit, en de oorsprong van het leven van de geest. Peter is
voor mij de enige die dit proces tientallen jaren heeft meegemaakt, gevolgd en er
veel van heeft begrepen. Daarom alleen is de liefde tussen ons oneindig.
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30 Rollback
In 1975 gooide Ho Chi Minh de Amerikaanse invasiemacht eindelijk uit
Zuidoost-Azië. Ook in 2000 blijven in de VS boeken over het Vietnam-fiasco aan de
lopende band verschijnen, zoals The Paradise of the Blind van Duont Thu Huong.
Stap voor stap wordt duidelijk hoe de Amerikaanse invisible government tussen 1961
en 1975 - in hoge mate geheim en voor het oog van de wereld oncontroleerbaar massale oorlogsmisdaden heeft bedreven in Azië. Professor Richard Schulz, directeur
van het International Security Studies Program aan de Fletcher School of Law and
Diplomacy, publiceerde in 1999 The Secret War against Hanoi. Ondertitel: Kennedys
and Johnson's use of spies, saboteurs, and covert warriors in North Vietnam1.
Veertig jaar later willen Amerikanen grosso modo het liefste niet meer aan de
tragedie van Indo-China worden herinnerd, laat staan aan hoe crimineel hun
zogenaamd keurige, democratisch opererende presidenten (namens hen) in de wereld
bezig zijn geweest. Tegelijkertijd verschijnen de eerste verslagen van wat werkelijk
gebeurde aan de hand van zwaar gecensureerde ‘vrijgegeven’ documenten. Shadows2
noemde Bob Woodward zijn in 1999 verschenen boek over het maffia-achtige
optreden van de presidenten Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981),
Ronald Reagan (1981-1989), George Bush (1989-1993) en Bill Clinton (1993-2000).
Ook bij een schaduw neemt men slechts de vage contouren van de werkelijkheid
waar.
In januari en juni 2000 ben ik boekwinkels in de VS gaan afromen op zoek naar
nieuw verschenen titels. Bij Barnes & Noble wordt in de etalages aangegeven dat er
zeven nieuwe titels over Tom Cruise zijn verschenen, die met gemak de bestsellerlijst
halen. Maar wie zijn ogen niet in de zak heeft, kan nog een boek ontdekken als U.S.
Military History van professor Shultz. En zelfs ik, die sinds colleges political science
op Yale University een halve eeuw met dit materiaal ben bezig geweest, val steeds
weer van de ene verbazing in de andere over hoe weinig we weten over wat er zich
in Washington achter de schermen heeft afgespeeld. De veronderstelling dat de burger
met het uitbrengen van zijn/haar vierjaarlijkse stem ook maar iets in de melk te
brokkelen zou hebben aangaande wat er in Washington wordt gedaan of besloten,
is absurd. Het politieke kiezersbedrog is totaal.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette de Amerikaanse regering de Office of
Strategic Services (oss) op poten om een speciale militaire spionagearm tot haar
beschikking te hebben. Deze instantie zou in het diepste geheim overal ter wereld
operaties kunnen uitvoeren buiten medeweten van de volksvertegenwoordiging om.
Tijdens de oorlog in Zuidoost-Azië werd ook de Military Assistance Command
Vietnam's Studies and Observation Group

1
2

Richard Shultz, The Secret War against Hanoi, Harper Collins, New York, 1999.
Bob Woodward, Shadows, Simon & Schuster, New York, 1999.

Willem Oltmans, In het land der blinden

216
(Macvsog) opgericht, eveneens in het diepste geheim. Tussen 1964 en 1972 voerde
dit supergeheime bureau een top secret war tegen Hanoi. Behalve een uiterst kleine,
selecte groep beleidvormers op het Witte Huis en enkele sleutelministeries, wist
niemand in de VS daar ook maar iets van. Voor hen die er de voorkeur aan blijven
geven blind te blijven voor de invisible government in Washington (of Den Haag3)
is de studie van professor Shulz onthutsend. De ogen van wie dat leest zullen wel
open moeten gaan. Ook al kreeg Shultz maar enkele duizenden documenten te zien,
ze staan bol van criminele activiteiten die Slobodan Milosevic tot een miserabele
amateur doen verbleken.
Washington sprak die dagen over ‘Psywar’4. Hieronder werd verstaan dat de VS
gerechtigd waren buiten de UNO om in Noord-Vietnam een tegen Hanoi gerichte
guerrillabeweging op te zetten via teams van spionnen. Deze zware jongens waren
gemachtigd ad libitum Noord-Vietnamezen te kidnappen, te indoctrineren, of om te
kopen om voor Washington te gaan werken. Alle denkbare dirty tricks waren daarbij
geoorloofd, waardoor menig Vietnamees vroegtijdig het loodje zou leggen. Robert
McNamara, Walt Rostow, Roger Hilsman, William Sullivan, Richard Helms, William
Colby, Victor Krulak en William Westmoreland vormden de braintrust van deze
oorlogsmisdaden in Vietnam onder Macvsog. Professor Shulz kon geen van hen te
spreken krijgen bij het schrijven van zijn boek. Nogal wiedes, want als zij hun mond
zouden opendoen, zou het hele zootje alsnog in aanmerking komen voor het
oorlogstribunaal in Den Haag.
Macvsog was gebaseerd op Operational Plan 34 (Oplan 34A). Hierin werden niet
minder dan 72 verschillende categorieën van oorlogsacties (in het strikte geheim uit
te voeren in Vietnam) gedetailleerd aangegeven, waarvan er bijvoorbeeld in 1964
2062 werden uitgevoerd. Het plan bevatte eveneens geheime operaties van de
Amerikaanse marine tegen het Noorden. Eigenlijk was het J.F.K. die op 28 januari
1961, de zevende dag dat hij op het Witte Huis zat, besloot dat een geheime
guerrillaoorlog tegen Hanoi noodzakelijk en gerechtvaardigd was. Hij benoemde
vechtjas generaal Edward Landsdale om deze klus te gaan klaren. In de reportage
van Shultz lezen we vervolgens hoe J.F.K. eigenlijk al vanaf het begin van zijn korte
regeerperiode voortdurend botste met de CIA en openlijk ontevreden was met de
activiteiten van de spionagedienst. Na de blunder bij de Varkensbaai op Cuba gaf
hij Allen Dulles en Richard Bissell dan ook hun congé. Op 28 juni 1961 tekende
Kennedy de National Security Action Memoranda, nummers 55, 56 en 57, waarbij
hij de ‘unconventional warfare operations’ weghaalde bij de CIA en te-
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rugplaatste onder de verantwoordelijkheid van het door het Congres gecontroleerde
Ministerie van Defensie, het Pentagon.
Daarnaast opereerde op het Witte Huis van Kennedy het ‘303 Committee’, speciaal
belast met toezicht op geheime paramilitaire operaties gericht tegen Hanoi.5 Hierin
zaten Roswell Gilpatrick, U. Alexis Johnson en Richard Helms (CIA). Soms liep ook
Robert McNamara (minister van Defensie) tijdens de beraadslagingen binnen.
McGeorge Bundy zat de pourparlers voor. Ik moet daarbij aantekenen hem redelijk
goed te hebben gekend6. Hij was bevriend met dr. Philip Handler, met wie hij voor
mij contact legde, en wat volgde is in detail in mijn dagboeken beschreven. Hij was
ook goed bevriend met professor Jermen Gvishiani in Moskou, die me bij een
gelegenheid vroeg een vertrouwelijke brief voor McBundy mee te nemen. Ook legde
McGeorge Bundy in 1970 de belangrijkste verklaring in mijn NOS-documentaire af,
om leugens van minister Joseph Luns in de kwestie Nieuw-Guinea voor eens en voor
altijd te ontzenuwen. Ik heb tussen 1961 en 1996, het jaar van zijn dood, steeds
respectvolle en aardige herinnering aan hem gehad - tot men ook hem ontmaskerde
als een man die bereid was over lijken te gaan als dat Amerikaanse oorlogsbelangen
diende.7
De oorlog werd dus reeds onder L.B.J. uitgebreid naar Laos en Cambodja om de
befaamde Ho Chi Minhroute te neutraliseren waarlangs Hanoi zijn strijdkrachten in
het Zuiden bevoorraadde en van vers kanonnenvlees voorzag. De operaties werden
in het geheim uitgevoerd door het 219e Helicopter Squadron, vanuit bases in Thailand.
Ook piloten uit Taiwan namen in geheime, niet-gemarkeerde vliegtuigen aan de
operaties deel. Ze werden vanuit een geheim hoofdkwartier op Okinawa geleid.
Generaal John Singlaub, nog zo'n Amerikaanse ploert, ging er zelfs prat op het
als normaal en toelaatbaar te beschouwen dat de Amerikanen tonnen rijst vermengd
met het gif Bitrex onder de Vietnamese tegenstanders zouden uitdelen. Het Ministerie
van Buitenlandse Zaken in Washington tekende aanvankelijk scherp protest aan,
maar zoals professor Shultz ten slotte heeft moeten constateren: ‘After a good deal
of wrangling between the State Department and the Joint Chiefs of Staff, Singlaub
eventually received permission to use the contaminant (Bitrex).’8
Shultz gaf verder inzage in een lange reeks geheime Comusmacv-operaties,
goedgekeurd door opperbevelhebber William Westmoreland in Saigon. William
Colby vatte ze later aldus samen: ‘Drive them crazy by psychological warfare.’ De
idioten bedachten zelfs een stunt als bij Paradise Island, een
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eilandje voor de kust bij Danang. Daar werden 39 dorpen uit Noord-Vietnam exact
nagebouwd; verolgens werden gevangengenomen Vietcong-strijders erheen gebracht
om ze te laten zien hoe ‘bevrijd’ gebied eruit zou zien nadat Amerika het Noorden
van communisten zou hebben gezuiverd.
In 2000 staat het wereldwijde misdadige gedrag van de VS als een paal boven
water. Feitelijk is het bij de wilde spinnen af dat Washington - met het in zijn dienst
staande wereldwijde medianetwerk - er ook in 2000 redelijk in slaagt het
wereldpubliek het verhaal te verkopen dat Irak, Libië, Iran en Noord-Korea de
onverbeterlijke mischiefmaker states zouden zijn. Ondertussen zijn de VS zelf rogue
state number one: voor hen geldt God noch gebod wanneer het om zogenaamde
Amerikaanse belangen gaat. De speldenprikken van de zogenaamde hooliganstaatjes
staan in geen enkele verhouding tot wat de Amerikanen sinds de Tweede
Wereldoorlog hebben uitgevreten.
De geheime guerrillaoorlog ‘operatie Rollback’ spant daarbij misschien wel de
kroon. De Amerikaanse invisible government begon deze operatie vrijwel onmiddellijk
na de Tweede Wereldoorlog. Rollback was gericht tegen de USSR, de voormalige
bondgenoot in de strijd tegen de asmogendheden (Duitsland, Italië en Japan).
Peter Grose, diplomatiek correspondent van de New York Times, publiceerde er
in 2000 een uitermate schokkend boek over aan de hand van vrijgekomen dossiers9.
Een must voor al die blinden die nooit hebben willen erkennen welke gigantische
Amerikaanse samenzweringen werden georganiseerd tegen staten die hun
volkshuishouding op socialistische grondbeginselen wilden stoelen. In het boek valt
te lezen welke methoden Amerika en andere westerse landen zich sinds de Tweede
Wereldoorlog permitteerden om hun fameuze vrijemarktfilosofie en kapitalistische
staatsinrichting als winnaar uit de Koude Oorlog te doen komen.
Reeds in 1948, zo ontdekte journalist Grose een halve eeuw later, begon de vanuit
Washington geleide ‘political warfare to roll back the Iron Curtain’. Het was ‘the
American government's biggest secret’ uit de naoorlogse periode. Het persbureau
TASS gaf op 22 augustus 1948 reeds een eerste verklaring uit - overgenomen in Pravda
- dat de VS een geheime organisatie hadden gesticht ‘for sabotage and terrorism in
Eastern Europe’. Het Kremlin waarschuwde dat Washington zich organiseerde om
‘political and economie sabotage’ tegen landen met andere politieke en economische
systemen uit te voeren. De Amerikanen verkeerden kennelijk in de overtuiging dat
alleen zij de wijsheid in pacht hadden over hoe de wereld zich diende te organiseren.
Washington was die dagen met stomheid geslagen hoe de Sovjets zo nauwkeurig
op de hoogte konden zijn van bijvoorbeeld hun geheime NSC
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Directive 10/2 en het bestaan van de Office of Policy Coordination (OPC). Later bleek
dat Donald Maclean, een Britse diplomaat in de Amerikaanse hoofdstad, voor de
Sovjets werkte. Opmerkelijk is dat ook de Amerikanen van hun kant via het Counter
Intelligence Corps (CIC) Europa uitkamden, op zoek naar knappe koppen die voor
de nazi's bezig waren geweest de atoombom operationeel te maken. Tevens zochten
ze naar mogelijke krijgsgevangenen en vluchtelingen - ook uit de Sovjet-Unie - die
bereid zouden zijn te werken voor de Office of Strategic Services (OSS), de voorloper
van de CIA. Op die manier werd die dagen graaf George de Mohrenschildt
aangetrokken, de latere amice en ‘babysitter’ van Lee Harvey Oswald, de lokeend
die moest dienen om op te draaien voor de moord op J.F.K.
De eerste OSS-baas was William Donovan, bijnaam ‘Wild Bill’. Hij beschikte over
een OSS-contraspionagetak (X-2) plus een aparte afdeling (Sigint, of ‘signal
intelligence’) die in staat was de nazi's op alle niveaus af te luisteren. De OSS voorzag
intussen de militaire inlichtingendiensten van het Pentagon van informatie die
Donovan ter beschikking was gekomen, zonder hen te vertellen hoe zij de gegevens
in handen hadden gekregen.
Opmerkelijk is de rol die de OSS en Wild Bill zelf speelden bij de geallieerde
opmars in Duitsland. De OSS waarschuwde Eisenhower bijvoorbeeld dat Hitler in
het Zuiden (Bavaria) 35.000 tot 40.000 nazi-guerrilla's had samengetrokken, waardoor
Eisenhower het besluit nam zijn land-armada eerst richting zuiden te sturen, waar
overigens geen guerrillaleger van de nazi's werd aangetroffen.
De afleidingsmanoeuvre werkte schitterend in het voordeel van Stalins oprukkende
leger, dat zodoende zowel Praag als Berlijn als eerste geallieerde macht kon bevrijden.
William J. Casey was die dagen een van Donovans medewerkers. Hij werd in 1980
door Ronald Reagan tot directeur van de CIA benoemd. Casey is zich een leven lang
blijven beklagen over ‘the redoubt myth’ van Hitlers partizanenleger in het Zuiden,
dat nooit had bestaan.10
Een andere beroemde Amerikaan van wie ik jarenlang ten onrechte een hoge pet
heb op gehad, is George F. Kennan, die tijdens de oorlog op zijn 42ste jaar de
Amerikaanse ambassade in Moskou van W. Averell Harriman overnam.11 Hij was
in 1925 afgestudeerd aan Princeton University en trad toe tot de diplomatieke dienst
in Genève, Berlijn en Moskou. Hij was virulent antisovjet en zond in 1946 een
telegram (no. 511) naar Washington waarin hij in 8000 woorden omschreef wat zijns
inziens ‘the neuroses of the Russian soul’ waren. Peter Grose constateerde dan ook
dat Harry Truman (op 18 juni 1948) voor een belangrijk deel op advies van Kennan
de VS op een Koude-Oorlogkoers met de USSR zette. Niet alleen economische
oorlogvoering
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en propaganda werden als antisovjetmethoden ingezet, ook ‘sabotage, antisabotage,
demolition and subversive activities against hostile states, including assistance to
underground resistance movements, guerrillas and refugee liberation groups’ werden
voortaan gerekend tot toelaatbare Amerikaanse activiteiten op het wereldtoneel. Het
jaar dat ik in Yale arriveerde om de opleiding tot diplomaat voort te zetten, begonnen
de VS feitelijk hun loopbaan als terroristische supermacht. Het zou tientallen jaren
duren voor ik zou gaan inzien dat Washington het gevaarlijkste wespennest ter wereld
was.
Journalist Grose heeft gereconstrueerd hoe president Truman op 23 april 1945 hij was elf dagen president - de sovjetminister van Buitenlandse Zaken, Vyacheslav
Molotov, op het Witte Huis ontving. Een aantal van zijn adviseurs had hem
gewaarschuwd voor een mogelijke invasie van ‘sovjetbarbaren’ in Europa. Truman
besloot als een rechtgeaarde middenstander uit Missouri van leer te trekken tegen
Stalins rechterhand en vertrouweling. Ambassadeur Chip Bohlen herinnerde zich
dat Molotov asgrauw werd. Een dergelijk ruwe en onbeschofte bejegening had hij
in de diplomatieke wereld niet eerder meegemaakt. Na erop los gekankerd te hebben
eindigde Harry zijn tirades met: ‘That will be all, Mr. Molotov’, en zond hem de
deur uit.
Er is dikwijls herhaald hoe Nikita Khrushchev eens in de UNO zijn schoen uittrok
en er in de vergaderzaal uit protest mee op tafel sloeg. Amerikanen doen op het
hoogste niveau echter niet onder in onwelvoeglijk gedrag jegens hen die ze minachten.
De filosoof Merab Mamardatsjvili uit Tiblisi herinnerde me er in dit verband aan dat
je Khrushchev zijn gedrag nauwelijks kwalijk kon nemen, ‘want hij heeft immers
geen markies als privéleraar gehad’.12 Meneer Truman evenmin.
Peter Grose wijdde eveneens uit over Russische geëmigereerde families van
adellijke origine, die deel hadden uitgemaakt van de tsaristische autocratie en zich
in West-Europese landen vestigden. Zij lagen dikwijls niet alleen met elkaar overhoop,
maar integreerden ook moeizaam in westerse sociale milieus. Gevluchte Wit-Russen
(waartoe ook mijn tweede grootvader, Ilia graaf Poslavsky behoorde) werden vanuit
Moskou bespioneerd en geïnfiltreerd. Vijanden van het Kremlin werden ook in het
buitenland opgespoord en geëlimineerd. Bij het lezen van die feiten in 2000 begrijp
ik nog beter waarom de Poslavsky's na 1917 niet alleen hun adellijke titel lieten
vallen, maar zich zeer low key opstelden jegens hun ware afkomst.
Washington begon reeds in 1948 een eerste geheime operatie tegen Joegoslavië door
de tegenstanders van Tito (de Çetniks, die de monarchie wilden herstellen) geheime
OSS-steun te verlenen. Er werden bijvoorbeeld in het geheim Çetniks boven
Joegoslavië neergelaten in uniformen van de Ameri-
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kaanse luchtmacht. Het deed er niet toe dat Tito officieel werd erkend en gesteund;
de geheime diensten gingen hun gang en voerden ondermijnende acties tegen Belgrado
uit.
In Londen zetelde die dagen de Labour-regering van Clement Attlee. De minister
van Buitenlandse Zaken, Aneurin Bevin, sprak over ‘this idiotic American behavior’
in Joegoslavië. Londen sommeerde Washington onmiddellijk op te houden met de
interventies tegen Belgrado.13
Daartegenover staat dat Washington en Londen eind jaren veertig nauw
samenwerkten in geheime operaties tegen Albanië, ‘in a clinical experiment to see
whether larger Rollback operations would be feasible elsewhere’.14 De communisten
hadden in 1944 in Tirana de macht gegrepen. De Duitse en Italiaanse legers hadden
zich teruggetrokken. De Britse regering besloot zelfs om in samenwerking met
gevluchte Albanezen rond koning Zog (die zich in Engeland bevond), een geheime
proeflanding uit te voeren om te onderzoeken of het, in de woorden van Bevin,
mogelijk zou zijn ‘to liberate countries within the Soviet orbit short of war’. Alle
Anglo-Amerikaanse operaties in Albanië mislukten, mede doordat het Kremlin via
H.A.R. (Kim) Philby, een spion in Londen, bij voorbaat was geïnformeerd.
Ik beschouw de Amerikaans-Britse operaties van de laatste jaren van de twintigste
eeuw in de Balkan dan ook als een vorm van afrekening met wat vijftig jaar eerder
mislukte. Washington en Londen zetten hun zinnen op het afmaken van het werk dat
tijdens operatie Rollback in 1948 was begonnen, namelijk: het oprollen van
oorspronkelijk communistisch georiënteerde regimes in Zuid-Europa.
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31 Lockheed
In 1976 draaide het wereldwijde terreurnetwerk vanuit Washington een kwarteeuw
op volle toeren. Weinigen wisten ervan. Nog minder mensen achtten het mogelijk
dat de VS in het strikte geheim de meest walgelijke oorlogsmisdaden beraamden.
Vrijwel niemand realiseerde zich dat de Amerikaanse democratie militaire operaties
uitvoerde die met het blote oog niet waarneembaar waren. Er bestonden zelfs geen
vermoedens dat de VS tot dergelijke praktijken in staat waren. Terrorisme jegens de
eigen bevolking was immers een systeem waar alleen het Kremlin patent op had?
Gemene overheidsstreken werden in Moskou bedacht; daarvoor was men in
Washington (of Den Haag) vanzelfsprekend te fatsoenlijk.
Als gezegd, David Wise publiceerde in 1976 The American Police State, met als
ondertitel The Government against the People. Menigeen in de VS tikte aan zijn
voorhoofd in reactie op de onderzoeksjournalistiek van Wise. Aan de hand van een
lange reeks niet te weerleggen gegevens toonde hij aan hoe de CIA, FBI, IRS, NSA en
andere takken van de invisible government eigen burgers bespioneerde, afluisterde,
hun post opende, en tal van andere Gestapo-methoden gebruikte. En dat in de grootste,
vrije, machtigste democratische republiek van de wereld. Het alibi: bescherming van
de nationale veiligheid.
Generaal Eisenhower had ernstig gewaarschuwd dat het land een verkeerde richting
op ging, waarbij het industrieel-militaire complex in toenemende mate ging
samenspannen met de onzichtbare krachten in de VS, die bezig waren zich te
ontwikkelen tot een regering binnen de regering. J.F.K. kwam in de drie jaar dat hij
regeerde, de wandaden van de geheime machthebbers geleidelijk aan op het spoor.
Hij werd uit de weg geruimd.1 L.B.J. draaide jarenlang in Washington mee, blind
voor wat zich achter de coulissen van de macht afspeelde. Pas toen hij de ware
toedracht ontdekte van wat in de Tonkin Golf bij Vietnam was gebeurd, begreep hij
dat het onmogelijk was deze onzichtbare regering ooit de baas te worden. Hij keerde
in woedende frustratie naar Texas terug. Hij werd opgevolgd door Richard Nixon,
die vanaf zijn aankomst op het Witte Huis meer zicht had op de CIA. Maar hij
verkeerde in de waan dat de onzichtbaren zijn bondgenoten waren. Het zou hem duur
te staan komen.
De onzichtbare regering van de VS ontwikkelde en beschikte over een internationaal
netwerk van al evenzeer onzichtbare merchants of death. Prins Bernhard was er een
van. Niemand in het lieve vaderland kon in de stoutste dromen ook maar vermoeden
dat de echtgenoot van het staatshoofd in het geheim bezig was een centje bij te
verdienen via het door Eisenhower ver-

1
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vloekte industrieel-militaire complex. Totdat begin 1976 de eerste berichten Den
Haag bereikten dat een hooggeplaatste Nederlander smeergelden had aangenomen
van de Amerikaanse oorlogsindustrie. Spoedig kwam het duveltje uit het doosje: het
was Bernhard. Nadat onzichtbare schuinsmarcheerders in de VS president Nixon ten
val hadden gebracht voor het debacle in Vietnam, sleurden zij in het naspel van dat
historische drama een aantal eerder onbekend gebleven internationale kopstukken
mee. Premier Kakuei Tanaka van Japan was er een van.2
In The Arms Bazaar. From Lebanon to Lockheed3 gaat Anthony Sampson van de
London Observer uitgebreid in op de prominente rol van Bernhard in het laag bij de
grondse schandaal rond de toestellen van Lockheed en Northrop. Tom Jones van
Northrop was een even uitstekende amice van prins Bernhard als Robert Gross van
Lockheed. De eerste wilde Cobra's aan de Koninklijke Luchtmacht slijten; de ander
Starfighters. Er zijn bovendien Hercules-transporttoestellen over de toonbank gegaan,
terwijl Sampson ook melding maakt van een bezoek van prins Bernhard aan Helmut
Schmidt in de kwestie rond de Duitse Leopard-tanks.
Het blijft zeer de vraag of met de bekend geworden 1,1 miljoen dollar in de
omkoopaffaire van Lockheed het hele verhaal van Bernhards flessentrekkerij aan
het licht is gekomen. Ook een andere speciale vriend van de Oranjes, de sjah van
Iran, deed mee in het netwerk van de handelsreizigers in wapentuig. De werkelijke
geschiedenis van Bernhards louche affaires kan men op zijn vroegst tegen 2025
tegemoet zien.
De huiselijke verhoudingen waren als gevolg van de koninklijke fratsen rond
gebedsgenezeres Greet Hofmans in 1956 toch al niet meer optimaal op Soestdijk.
De Lockheed-troebelen veroorzaakten een aantal niet meer te lijmen scheuren in de
betrekkingen tussen Oranjes onderling.
Tot 1976 had Beatrix haar vader blindelings geadoreerd. Alle vier de dochters
tendeerden trouwens naar een warme relatie met deze prins. Juliana is in dit opzicht
steeds nogal geïsoleerd geweest, waar zij veel verdriet van heeft gehad. De verharding
van de persoonlijkheid van Beatrix dateert uit het Lockheed-jaar, toen haar ouders
op de omslagen van serieuze dag- en weekbladen in de hele wereld te schande werden
gemaakt. Zij ging het als haar dwingende taak zien om, wanneer zij eenmaal zelf
koningin zou zijn, het imago en het prestige van het Huis van Oranje binnen de
kortste keren te herstellen. Zij is in die doelstelling buitengewoon goed geslaagd, al
heeft haar naaste omgeving - en vooral prins Claus - onder deze obsessie zeer geleden.
Vrijwel onmiddellijk na het bekend worden van het Lockheed-schandaal
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stapte de kroonprinses op kasteel Drakensteijn in haar auto om strikt incognito, en
zonder de gewoonlijk meerijdende rechercheur, naar Amaliagaarde in Baarn te rijden.
Daar woonde de voornaamste vertrouwelinge uit haar jeugd, de toenmalige rectrice
van de speciale klas op het Baarns Lyceum, mejuffrouw Gertrude Büringh Boekhoudt.
Waar anders kon zij haar gemoed luchten over de meest intieme
privé-aangelegenheden betreffende het Nederlandse hof, of over het onacceptabele
gedrag van haar eigen vader?
Sedert 1942 had zich, eveneens op het Baarns Lyceum, een soortgelijke
vertrouwelijke relatie ontwikkeld tussen deze bijzondere dame en mij. Die relatie
zou tot haar heengaan in 1982 onveranderlijk voortbestaan. De koningin heeft haar
tegenover mij eens beschreven als ‘mijn tweede moeder’.4 Ik deelde dit gevoel jegens
mejuffrouw Boekhoudt volledig met haar.
Nauwelijks was de rook van het Lockheed-schandaal in 1976 enigermate
opgetrokken boven Soestdijk, of Drakensteijn kwam rechtstreeks onder vuur te
liggen. Wie anno 2000 nog steeds mocht denken dat hetgeen er in die onthutsende
dagen van 1976 gebeurde het werk zou zijn geweest van één kwaadaardige journalist
(en dus niet in een complot zou geloven) zal nooit begrijpen hoe de ‘vrije westerse
wereld’ in werkelijkheid in elkaar steekt.
Als donderslag bij heldere hemel werden Beatrix en Claus door het weekblad
Time, direct overgenomen door De Telegraaf, als cryptocommunisten afgeschilderd
in een artikel met de titel ‘Pink House of Orange’.5 Auteur Robert Kroon, gestationeerd
in Genève, wist zelfs te melden dat Bernhard over zijn schoonzoon sprak als ‘de rode
Feldwebel’.
Wim Klinkenberg en ik hebben, toen Nieuwe Revu nog enigermate een serieus
blad was, een poging ondernomen om de onthutsende informatie over de Oranjes in
een juist perspectief te plaatsen. Maar 25 jaar geleden kon je de stelling dat er
governments within governments opereerden in dit land zelfs aan de straatstenen niet
kwijt.
En alsof de aan Bernhard uitgedeelde knock-out nog niet genoeg was geweest,
‘onthulde’ De Telegraaf die dagen ook nog dat Z.K.H. in Parijs een buitenechtelijke
dochter had verwekt.6 Mij was dit heugelijke feit van de onbekend gebleven prinses
Zur Lippe al vijf jaar bekend. Bij het aan het licht komen van de Amerikaanse
steekpenningen werd Bernhards tweede huishouding in Parijs interessant. Kennelijk
probeerde hij buiten het zicht van de pottenkijkers van de Haagse Rekenkamer om
een centje bij te verdienen.
Al met al was de publiciteit rond het koningshuis in 1976 een complete ramp.
Beatrix zwoer wraak, en met ongekend succes.
In de marge van Kroons duimzuigerij werden Klinkenberg en ik op de valreep
door Time bij een en ander betrokken. Volkomen krankzinnig was
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bijvoorbeeld de mededeling dat ik, in collaboratie met de KGB, bezig zou zijn geweest
Juliana gewipt te krijgen ten gunste van haar dochter Beatrix.
Wanneer verondersteld serieuze media zich verlagen tot roddeljournalistiek kan
men zich er nauwelijks over verwonderen dat het publiek op den duur niemand meer
gelooft. Als burger en journalist was er wat mij betreft weinig nieuws onder de zon.
Ik had in 1976 al twintig jaar de hete adem van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en de inlichtingendiensten in mijn nek gevoeld. Dit was de tweede keer dat
ik valselijk en publiekelijk van verraad met de KGB werd beschuldigd. De Koude
Oorlog draaide op volle toeren. Ik was opnieuw niet van plan deze lasterlijke
beweringen, vanzelfsprekend onmiddellijk overgenomen door De Telegraaf, te laten
passeren. Bovendien was ik sinds 1971 vrij intensief in Club van Rome-verband in
Moskou aan het werk, dus ik was verplicht me tegen deze nieuwe gemene actie van
Amerikaanse en Haagse onzichtbaren te verzetten.
Via Pat Russell, advocaat van George de Mohrenschildt in Dallas, Texas, ben ik
een procedure tegen Time begonnen bij het United States District Court of the
Northern District of Texas. Die procedure zou overigens meer dan vijf jaar duren en
opnieuw een aanslag betekenen op mijn privé-fondsen. Ik had die dagen zelf nog
absoluut niet in de smiezen hoever de arm van de geheime diensten ook in Den Haag
reikten. Laat staan dat ik begreep waar de ‘rode knop’ waar professor J.A. van Hamel
me reeds in 1961 voor waarschuwde precies mee bezig was. Er diende voor te worden
gezorgd dat niemand in het vaderland mij ooit nog serieus zou nemen als journalist.
Dit zwartmaken was dan ook de effectiefste methode om een bedreigende journalist
uit te schakelen. Bovendien zou het Buitenlandse Zaken en de inlichtingendiensten
welgevallig zijn als ik en passant tot de bedelstaf zou kunnen worden gebracht.7
Nixon loog tegen de klippen op rond Watergate. Bill Clinton bij Monicagate.
Bernhard deed hetzelfde en ontkende aanvankelijk iedere betrokkenheid bij het
aannemen van omkoopgeld van de Amerikaanse oorlogsindustrie. Nixon vloog eruit,
Clinton bijna. Maar Bernhard kon blijven zitten waar hij zat, dankzij een chantagestunt
van zijn echtgenote en oudste dochter. Beide dames weigerden immers koningin te
zijn of later koningin te worden indien Bernhard voor een rechter zou zijn voorgeleid.
Joop den Uyl gaf toe. Had hij dat niet gedaan, dan zou hij de premier zijn geweest
die het Huis van Oranje had opgeblazen. Z.K.H. werd zodoende slechts bestraft met
een verbod om nog langer zijn sabels om te doen of geliefde admiraalssteek met
pluimen te dragen. Voor Beatrix viel Bernhard van zijn voetstuk.
Het is geen toeval geweest dat, nadat eerst Peter van de Wouw en later Aurelio
Peccei vrienden werden, ik me steeds verder ben gaan verdiepen in
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de psychologie. Nixon joeg tienduizenden Amerikaanse soldaten in de rijstvelden
van Zuidoost-Azië de dood in. Hij liet Hanoi en Haiphong platgooien. Zes jaar lang
was hij verantwoordelijk voor het uitmoorden van mannen, vrouwen en kinderen in
Vietnamese, Cambodjaanse en Laotiaanse dorpen. Hij zette chemische wapens in.
Hij deed letterlijk alles wat God en de bijbel verboden hadden en gedroeg zich als
een eersteklas oorlogsmisdadiger. Nixon overleed 25 jaar later, op 21 april 1994, en
werd als ‘groot Amerikaans staatsman’ ten grave gedragen. Bob Woodward herinnerde
zich hoeveel moeite Bill Clinton en zijn staf hadden om de juiste woorden te vinden
bij het uitspreken van een lijkrede voor Tricky Dick8. Hoe vind je het midden tussen
iemand de hemel in prijzen en tegelijkertijd de waarheid geen geweld aandoen?
Straks ontvalt het land prins Bernhard. Een gedetailleerd nationaal rouwprogramma
ligt gereed. Vrij Nederland vroeg of ik de necrologie over prins Bernhard wilde
schrijven. Ik ben niet op dat aanbod ingegaan. Ik wilde de redactie niet in verlegenheid
brengen. Het beeld dat de meeste Nederlanders van prins Bernhard hebben, is
inmiddels hetzelfde als dat van voor de Lockheed-affaire, een proces vergelijkbaar
met dat van Nixon.
Ik moet me in een beknopte terugblik op een halve eeuw internationale politiek
noodgedwongen tot slechts enkele speldenprikken beperken. Het blijft een curieus
verschijnsel dat beroemdheden zoals Joseph Luns en prins Bernhard aanvankelijk
stijgen tot ongekende hoogten in populariteit (Luns ontving meer hoge
onderscheidingen dan prins Bernhard) om vervolgens, wanneer zij eenmaal zijn
ontmaskerd en tot ware proporties teruggebracht, te eindigen in de goot (zoals Luns)
of soms toch weer door de massa te worden gerespecteerd (zoals Bernhard).
De Amerikaan Timur Kuran9 wijdde een studie aan deze raadselachtige tournures
van het menselijk gemoed en wonderlijke wegen van het brein, getiteld Private
Truths, Public Lies10. Professor Kuran introduceerde het begrip preference
falsification, dat hij definieerde als ‘the act of misrepresenting one's genuine wants
under perceived social pressures’. Het niet voor je werkelijke mening durven opkomen
is doorgaans het directe gevolg van angst om op die mening te worden afgerekend.
In mijn geval bestond die afrekening uit een 46 jaar lang geldige ‘rode kaart’ van
Den Haag te trekken, alleen maar omdat ik anders dacht (en schreef) over het
dekolonisatieproces in Indonesië. De meeste mensen zullen geneigd zijn vast te
houden aan bewezen onwaarheid of historische onjuistheid. Liever dat dan ongunstige
reacties vanuit de samenleving riskeren. Gebrek aan moed, onoprechtheid en
hypocrisie zijn nauw met deze attitude verbonden.
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‘To live a lie is to be burdened by one's lie’, schreef professor Kuran. Bij preference
falsification staat men voor de keuze van ‘openess or concealment, between
self-assertion and social accomodation, between maintaining your integrity or
protecting your image’. Hij vervolgde: ‘How, precisely, does preference falsification
affect the mechanics of politics? How does it influence the evolution of public
opinion? What are its implications for the efficiency of social policies and institutions?
(...) I argue that preference falsification generates inefficiencies, breeds ignorance
and confusion, and conceals social possibilities.’ Kuran had de overheersende neiging
van het publiek om met de wolven in het bos mee te huilen, niet beter kunnen
samenvatten.
Wanneer ik de analyse van professor Kuran tegen het licht hou van vijftig jaar
journalistiek bedrijven, stel ik vast dat de botsing met Den Haag over Indonesië en
Sukarno onvermijdelijk was gegeven de slechte verliezers aan het Binnenhof.
Ingevolge mijn afkomst en opvoeding was het voor mij de natuurlijkste zaak van de
wereld niet met Luns en diens medestanders mee te liegen over de situatie in Azië,
die ik ter plekke was gaan onderzoeken. Als titel voor een eerste boek over het debacle
in het voormalige Indië koos ik dan ook Den vaderland getrouwe, omdat ik het als
journalist - toen en nu - als een plicht beschouwde me aan de waarheid te houden.
Uiteraard kon ik niet weten dat ik in eigen land de rest van mijn leven met de
vinger zou worden nagewezen, of voor idioot zou worden uitgemaakt. Terugblikkend
blijf ik echter dankbaar aldus gehandeld te hebben. Ik heb nooit door het leven hoeven
gaan aan de hand van wat Kuran noemde ‘a living lie’. Mijn integriteit als individu
en als journalist staat ook op mijn 75e jaar overeind. Ongetwijfeld dacht Richard
Nixon dit op hoge leeftijd ook, net zoals prins Bernhard op Soestdijk in de waan is
blijven verkeren als keurige meneer van het leven afscheid te zullen nemen.
Intussen zit Joseph Luns, zoals zijn schoonzuster me dezer dagen kwam vertellen,
te verkommeren in zijn flat aan Avenue Roosevelt in Brussel. De vader van Beatrix
en de eens populairste minister van Buitenlandse Zaken uit de vorige eeuw zijn bij
hun leven nooit aan het boek van Timur Kuran toegekomen.
‘Myths arise’, zo waarschuwde Kuran, ‘because of preconceptions that control
our interpretations.’ Bernhard raakte verstrikt in het sprookje van Oranje. Luns sloeg
door gebrek aan kennis en het niet aanvaarden van nieuwe Aziatische realiteiten de
verkeerde weg in ten aanzien van Indonesië. Bernhard raakte in Lockheed-netten
verstrikt omdat hij twee levens leidde. Luns besodemieterde kabinet, parlement en
het hele Nederlandse volk, dat blind was als gevolg van misplaatst vertrouwen. Kuran
formuleerde het perfect: ‘Preference falsification distorts social proof by removing
from public discourse facts and arguments that powerful groups deem unmentionable.’
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32 George vermoord?
In 1977 kende ik Lee Harvey Oswalds bloedbroeder, de petroleumingenieur George
de Mohrenschildt uit Dallas, tien jaar. De paragnost Gerard Croiset had Carel Enkelaar
van de NOS-televisie en mij steeds voorgehouden dat de Rus eens zou bekennen (via
Oswald) bij de moord op J.F.K. betrokken te zijn geweest, en dat hij die bekentenis
alleen tegenover mij zou afleggen. Mede om die reden ben ik tussen 1967 en 1977
vele malen in Dallas geweest, logeerde dan enkele dagen bij De Mohrenschildt en
diens vrouw Jeanne, en heb er bij die gelegenheden nimmer doekjes om gewonden
dat ik hem van betrokkenheid bij de moord op de president bleef verdenken.
Vrijwel meteen na het eerste contact met George in 1967, waarna ik eerst een
mysterieus auto-ongeluk kreeg, werd ik via mijn lezingenmanager in New York
benaderd door een advocaat uit Fort Lauderdale, Florida, de heer Glenn Bryan Smith.
Hij was een ijzervreter, die samenwerkte met een andere beruchte mannetjesputter:
Robin Moore, een voormalige groene baret die aan de lopende band bestsellers
schreef over de heldendaden van Amerikaanse oorlogsmisdadigers in Vietnam. Smith
zei ook betrokken te zijn bij de jacht op Che Guevara in Bolivia.
Net als Werner Verrips eerder dook deze meneer Smith onverwachts in Huis ter
Heide op. We spraken echter af elkaar in het vroegere hotel Terminus tegenover het
station in Utrecht te spreken. Ik bedong dat Carel Enkelaar bij de ontmoeting aanwezig
zou zijn.1
Aanvankelijk had de obscure Amerikaan voorgesteld samen te werken bij het
maken van films, maar zoals in Terminus uiteindelijk bleek was hij naar Nederland
gereisd om een bloedernstige waarschuwing te lanceren, die hij in het bijzijn van
Carel Enkelaar tegen mij uitsprak. ‘Toch geloof ik, Willem, dat je beter met je
onderzoek naar de moord op J.F.K. kunt ophouden. Je weet wat er met je kan
gebeuren. Je wordt gewoon op straat gekidnapt, in een auto geduwd, naar een
privé-vliegveldje gereden, in een privé-toestel gezet, en je wordt vervolgens boven
de Atlantische Oceaan eruit gegooid. Bedenk wel dat je niet de eerste in de zaak
Kennedy zou zijn die op deze wijze vroegtijdig aan zijn einde zou komen.’
Alvorens naar de VS terug te keren publiceerde ik op 30 september 1967, in overleg
met hoofdredacteur Willem Brugsma, een omslagreportage in de Haagse Post, waarin
ik schreef over mijn ervaringen en activiteiten in de Dallas-affaire. Ik vertelde daarin
ook over mijn auto-ongeluk in New York. Daarna reisde ik, de waarschuwing van
soldier of fortune Glenn Bryan Smith ten spijt, naar Texas om George de
Mohrenschildt te filmen. Tien jaar later zou Croisets voorspelling bewaarheid worden.
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Op 23 februari 1977 lunchte ik met De Mohrenschildt, diens advocaat Pat Russell
en een collega van hem in de Cipango Club in Dallas. Na afloop nam George me in
zijn nieuwe Ford Pinto mee naar Bishop College.2 Hij bracht me naar de bibliotheek,
want hij wilde rustig kunnen praten. Geen haar op mijn hoofd dacht nog aan de tien
jaar eerder gedane voorspelling van Gerard Croiset.
Ik was dan ook met stomheid geslagen toen mijn Russische vriend het gesprek als
volgt opende: ‘Willem, ik voel mij verantwoordelijk voor het gedrag van Lee Harvey
Oswald. In die zin ben ik dus eigenlijk betrokken bij de moord op Kennedy. Wat
denk je dat er gebeurt, wanneer ik dit bekend zou maken?’
De Mohrenschildt en Oswald zouden meer dan eens over een mogelijke aanslag
op J.F.K. hebben gesproken.
‘Oswald volgde mijn aanwijzingen’, aldus George. Ik vroeg om meer duidelijkheid.
‘We bespraken een aanslag op J.F.K. tot in details.’ Omdat hij en zijn vrouw Jeanne
steeds bij hoog en bij laag hadden volgehouden dat Lee de president nooit vermoord
kon hebben omdat hij die juist bewonderde, trachtte ik deze bekentenis te pareren
met eerder gedane uitspraken van het echtpaar. Het mocht niet baten. George was
in hoge mate nerveus. Hij had een boek geschreven waarin hij namen van
functionarissen van de CIA en FBI had genoemd die betrokken zouden zijn geweest
bij de samenzwering tegen J.F.K. Hij noemde bijvoorbeeld de naam van een FBI-agent
die direct na de moord in Dallas naar Port-au-Prince in Haïti was gereisd, waar George
en Jeanne de Mohrenschildt zich op het moment van de schietpartij in Dallas hadden
bevonden.
Nadat men in Washington lucht had gekregen van het bestaan van De
Mohrenschildts boek, was hij in een versneld tempo in de problemen gekomen.3
Zijn vrouw Jeanne had hem laten opnemen op de psychiatrische afdeling van het
Parkland Memorial ziekenhuis in Dallas. Hij was daar na een aantal maanden uit
gekomen, waarna bleek dat mevrouw De Mohrenschildt in Californië was gaan
wonen. ‘Zij en mijn advocaat Pat Russell zijn nu mijn grootste vijanden’, zei hij. ‘Ze
hebben tegen me samengespannen.’
‘Zou het mogelijk zijn’, vroeg ik hem, ‘dat Jeanne en Pat niet wilden dat je in je
boek voor jezelf belastende details zou vermelden?’ Hij ging er niet op in en zei al
een aantal keren geprobeerd te hebben zichzelf van kant te maken.

2
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‘Maar George, je kunt beter in een ziekenhuis terechtkomen dan vanwege
medeplichtigheid aan de moord op J.F.K. de elektrische stoel krijgen.’4
Maar mijn vriend verkeerde kennelijk in paniek. Uiteindelijk kwam het hoge woord
eruit. ‘Breng me in veiligheid. Neem mij mee. Ik moet weg uit Dallas, want hier
zullen ze me kapotmaken.’ Met een Amerikaans dubbeltje belde ik in de
dichtstbijzijnde telefooncel Carel Enkelaar in Hilversum, die ermee akkoord ging
dat ik De Mohrenschildt naar Nederland zou brengen. Na veel vijven en zessen
arriveerden we samen op 3 maart 1977 - via New York en een nacht in Londen - op
Schiphol. We begaven ons naar mijn toenmalige woning in Amsterdam-Noord, waar
hij zich in de logeerkamer installeerde.
Diezelfde avond reed ik hem naar Utrecht voor een ontmoeting met Gerard Croiset,
waar ook Carel Enkelaar bij aanwezig was. Gerard mompelde vrijwel direct tegen
mij dat De Mohrenschildt een nog veel grotere boef was dan hij tien jaar geleden
had ‘gezien’.
Op 4 maart 1977 kwamen George, Carel, Gerard en ik in Bussum bijeen op het
kantoor van Guus Jansen, directielid van de Strengholt Uitgeversmaatschappij. Het
boek van De Mohrenschildt was reeds in handen van Pat Russell, zijn advocaat. Hoe
zouden we erover kunnen komen te beschikken? Er werd met Dallas getelefoneerd
en Russell bevestigde het manuscript5 in handen te hebben. Indien gewenst wilde hij
erover praten. ‘Zie je wel?’ reageerde De Mohrenschildt. Ook al had hij weinig zin
zijn hele verhaal nog eens op te schrijven, besloten werd dat op dinsdag 8 maart een
contract zou worden getekend voor een nieuw te schrijven uitgave van zijn
herinneringen.
Bij thuiskomst uit de VS had er er een brief gelegen van Vladimir Kouznetsov, die
net was overgeplaatst van Den Haag naar Brussel. Om George af-leiding te bezorgen
stelde ik voor tijdens het weekeinde een trip naar België te maken. Op 5 maart
arriveerden we per auto in het Metropole Hotel, waar Kouznetsov reeds wachtte.
Beide heren begonnen meteen Russisch te spreken. George stelde voor dat hij een
wandelingetje zou maken om ons de gelegenheid te geven bij te praten, waarna we
met z'n drieën zouden lunchen. Toen hij na een uur nog niet terug was, gingen
Kouznetsov en ik aan tafel. Ik heb De Mohrenschildt nooit meer teruggezien. Hij
zou op 29 maart 1977 in Florida zelfmoord hebben gepleegd.
Niemand behalve wij wist dat De Mohrenschildt in Amsterdam was ge-
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weest, noch dat hij spoorloos was. Enkelaar deed aangifte van vermissing bij de
Amerikaanse ambassade in Den Haag.
Op 8 maart 1977 belde ik Robert K. Tanenbaum op, Deputy Chief Counsel van
de commissie van onderzoek naar onder andere de moordaanslag op J.F.K. Ik deelde
hem mee dat George met de noorderzon was verdwenen. Ik werd uitgenodigd om
op 15 maart 1977 om 10.00 uur naar het regeringsgebouw op de hoek van 4th Street
en D te komen, om verslag te doen van mijn escapade met De Mohrenschildt naar
Amsterdam en Brussel. Na afloop van dat urenlange gesprek met drie onderzoekers
van de Congres-commissie verklaarde Tanenbaum tegenover de pers: ‘Willem
Oltmans heeft deze commissie unieke, nieuwe en vertrouwelijke inlichtingen
verschaft.’
Bij dubieuze affaires heb ik steeds datgene wat ik had ontdekt of van de zaak wist
zonder terughoudendheid in de publiciteit gebracht. Dat beleid heeft, althans dat
veronderstel ik, als een vorm van veiligheidsgarantie gewerkt. Daardoor zijn
alarmerende bedreigingen (zoals gelanceerd door Glenn Bryan Smith) bangmakerij
gebleven. Na het afleggen van een verklaring in Washington hervatte ik dus mijn
werk in de VS.
Bij toeval ontdekte ik dat De Mohrenschildt terecht was, en vermoedelijk bij zijn
dochter in Palm Beach, Florida verbleef. Ik waarschuwde Tanenbaum, die reageerde
met een toezegging dat hij er onmiddellijk een van zijn medewerkers op uit zou
sturen.
Na stop-overs in Los Angeles en Minneapolis arriveerde ik op 30 maart 1977 in
Boston, waar ik een aantal afspraken had, onder meer met Anthony Lewis van de
New York Times. Bij toeval zag ik een krant met op de voorpagina een kop dat George
de Mohrenschildt zelfmoord zou hebben gepleegd. Het eerst van alles belde ik Carel
Enkelaar in Hilversum, die de hemel dankte dat ik niet ook dood was. De Gooi en
Eemlander had al in vette letters op de voorpagina afgedrukt: ‘OLTMANS VERMIST’.
Van Carel begreep ik dat er in de wereldpers veel te doen was geweest over George's
dood. De National Enquirer had veertien verslaggevers op de zaak gezet, waarbij
alles op alles zou zijn gezet om erachter te komen waar ik was, zijnde een vriend
van George en een van de laatste getuigen van zijn whereabouts.
Ik begreep dat snel handelen geboden was. Ik telefoneerde Robert Tanenbaum in
Washington, die onmiddellijk een officiële hoorzitting belegde. Die vond plaats in
Washington op 1 april 1977 om 10.00 uur, voor de voltallige Congres-commissie
die de politieke moorden in de VS onderzocht. Dit werd een dag om nooit te vergeten.
Later zou op de voorpagina van de New York Times een foto verschijnen waarop ik
in gesprek ben met de voorzitter van de commissie, de voormalige rechter Richardson
Preyer. De zitting begon om ongeveer 10.15 uur en was om 13.10 uur afgelopen.6
Bij het ver-
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laten van de zaal werd ik letterlijk bestormd door tientallen journalisten en
cameramensen. Maar ik had afgesproken met Pat Mitchell en Frank Mankiewicz (de
voormalige perschef van J.F.K.) om meteen in het televisieprogramma Panorama
op te treden, dus ik werd per limousine afgevoerd. Tot woede van de collega's die
enkele uren hadden gewacht. Dat was geen slimme zet, want er werd prompt
rondgekletst, dat ik mijn verhaal aan Metromedia zou hebben verkocht. Dat was
onjuist. Later heb ik wel voor 12.500 dollar een exclusief interview gegeven aan de
National Enquirer, omdat zij de enigen waren die een behoorlijke prijs wilden betalen.
Met al het heen en weer gereis naar de VS kon ik een forse dollarinjectie uitstekend
gebruiken.
Het gevolg van mijn De Mohrenschildt-activiteiten was als gebruikelijk een serie
verdachtmakingen en roddels die niets met de realiteit had te maken. In Hilversum
liet AVRO's Televizier als een der eersten C.B. van Drongelen aan het woord. Hij
adviseerde de kijkers mij vooral niet serieus te nemen, want ik was geen journalist
maar een fantast. Hij stak een soortgelijk relaas af op het Amerikaanse tv-station CBS
om mijn positie als Nederlands journalist in de VS verder te ondermijnen. Ik had Van
Drongelen eenmaal in mijn huis ontvangen in verband met zijn televisieprogramma,
waarin hij jonge mensen op weg naar het concertpodium liet horen. De sovjetpianist
Stanislav Ogalinsky (22) gaf eens een recital in mijn huis in Amsterdam-Noord. Ik
nodigde Van Drongelen uit zodat hij de jonge Rus kon beluisteren en er in zijn
programma zijn voordeel mee zou kunnen doen. Mij zwartmaken was blijkbaar zijn
wijze om op die vriendelijkheid mijnerzijds te reageren.7 Carel Enkelaar ergerde zich
zo aan het gedrag van de AVRO-medewerker dat hij dienaangaande bij de AVRO-leiding
intervenieerde.
Een andere schuinsmarcheerder die mijn status in de VS probeerde te ondermijnen,
bleek de mij onbekende Peter d'Hamecourt van het Algemeen Dagblad. Hij zei tegen
Wendell Rawls Jr. van de New York Times dat ik een onbetrouwbare journalist was
van wie men nooit wist waar de feiten ophielden en mijn fantasie aanving. De tekst
van deze collega kwam opvallend duidelijk overeen met de ‘informatie’ die de
vaderlandse veiligheidsdiensten en het Ministerie van Buitenlandse Zaken jarenlang
over mij hebben verspreid. Het artikel dat Rawls vervolgens schreef, schotelde de
lezers van de Times nog meer onzin voor: zo zou ik verbonden zijn aan een onbekend
televisiestation in Hilversum, waar hij de NOS mee scheen te bedoelen. Hij had me
in Palm Beach opgebeld toen ik bezig was met het artikel voor de National Enquirer.
Rawls vroeg toen zelfs hoeveel geld ik op de bank had, wat ik dermate ongepast
vond - Times of geen Times - dat ik een einde aan het gesprek maakte. Omdat ik ook
nog had geweigerd hem te infomeren wat de
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redenen waren geweest dat ik van Frieda Westerman was gescheiden, was hij
uiteindelijk bij d'Hamecourt in Rotterdam beland, wat hem dus nog verder van huis
had gebracht. Rawls mocht dan in 1977 de Pulitzer-prijs hebben gewonnen, ik
verbaasde me over het dubieuze niveau van zijn vraagstellingen, die hoegenaamd
niets te maken hadden met Dallas, J.F.K. of de rol van De Mohrenschildt in het leven
van Lee Harvey Oswald.
Later ontdekte ik dat Edward Jay Epstein kans had gezien George de Mohrenschildt
te pakken te krijgen nadat hij uit Brussel was verdwenen. Ten tijde van diens dood
was hij aan een interview met hem bezig. Epstein publiceerde in 1978 Legend: The
secret World of Lee Harvey Oswald8, waarin hij De Mohrenschildt een prominente
plaats toekende. In bijlage D van dat boek stelt Epstein een aantal vragen aan de
geheime diensten. Enkele uren voor zijn ‘zelfmoord’ zou George aan de interviewer
hebben meegedeeld dat J. Walter Moore, een functionaris van de Binnenlandse
Contactendienst van de CIA in Dallas, hem had aangemoedigd zijn contact met Oswald
warm te houden. Ook had De Mohrenschildt zich bij Epstein beklaagd over herhaalde
inbraken in zijn flat, waarbij bleek dat er papieren en documenten gekopieerd waren.
In mijn dagboeken zullen alle gesprekken met George over een periode van tien jaar
zijn terug te vinden, een periode waarin hij voortdurend beweerde bespioneerd te
worden. Ik herinner me bijvoorbeeld George's paniek toen zijn wereldwijde
adressenbestand op een dag uit zijn huis werd vermist.
Het verwonderde me overigens dat George uiteindelijk met Epstein in zee was
gegaan, omdat wij beiden steeds vraagtekens bij deze Dallas-onderzoeker hadden
geplaatst. Op het moment dat De Mohrenschildt met mij naar Amsterdam reisde had
Epstein, met een bod van vierduizend dollar voor een interview, eveneens jacht op
de vriend van Oswald gemaakt.
Ik heb geen verzameling aangelegd van de lawine aan verzinsels die voornamelijk
in de VS over De Mohrenschildt (of mij) werd gepubliceerd. De journalist Dick
Russell produceerde in 1992 een pil van 824 pagina's, The Man who knew too much9.
Russell zei een document van twee pagina's onder ogen te hebben gekregen dat De
Mohrenschildt vanuit Brussel zou hebben geschreven. Daar stond in dat hij de indruk
had dat ik hem in Amsterdam met drugs zou hebben bedwelmd. ‘Whatever role
Willem Oltmans himself played in the final days of George de Mohrenschildt, he
has rarely been heard of from publicly since 1977’, aldus reporter Russell.
Opmerkelijk was eveneens de toon van Gaeton Fonzi's boek The last Investigation10.
Ook Fonzi was van huis uit journalist, al werkte hij voor een

8
9
10

Edward Jay Epstein, Legend: The secret World of Lee Harvey Oswald, McGraw-Hill Book
Company, New York, 1978.
Dick Russell, The Man who knew too much, Carroll & Graf Publishers, New York, 1992.
Gaeton Fonzi, The last Investigation, Thunder's Mouth Press, New York, 1993.

Willem Oltmans, In het land der blinden

234
Congres-commissie om een aantal politieke moorden in de VS te helpen onderzoeken.
Hij was de man die door Robert Tanenbaum naar Florida werd gestuurd om George
de Mohrenschildt te gaan bezoeken, die - zoals ik Tanenbaum had meegedeeld - bij
zijn dochter in Manalapan ten zuiden van Palm Beach was ondergedoken. Ook Fonzi's
weergave van wat zich tussen George en mij zou hebben afgespeeld raakt kant noch
wal. Op 29 maart 1977 bereikte Fonzi de villa waar George's dochter Alexandra
woonde. Hij trof De Mohrenschildt niet thuis; die had zijn interview met Epstein
onderbroken om boodschappen te doen. Het verhaal was dus dat toen George
thuiskwam en hoorde dat Fonzi namens de Washingtonse onderzoekscommissie aan
de deur was geweest, hij in een oververhitte reactie een kogel door zijn hoofd had
gejaagd. Andere ‘onderzoekers’ hebben later geschreven dat de CIA de gangster
Santos Trafficante naar Manalapan had gestuurd om De Mohrenschildt voorgoed uit
de weg te ruimen.
Zelf ben ik ervan overtuigd dat George werd vermoord, een mening die door
Jeanne de Mohrenschildt werd gedeeld, alhoewel deze dame aanvankelijk mij de
schuld gaf van de dood van George. Ik ben van mening dat Jeanne de Mohrenschildt,
ondanks haar ernstige alcoholproblemen, haar man heeft willen beschermen tegen
zichzelf, om te voorkomen dat diens werkelijke rol in het leven van Lee Harvey
Oswald ooit naar buiten zou komen.
George had ernstige gewetenswroeging en wilde, ongeacht de consequenties,
schoon schip maken. Dat kon de onzichtbare regering niet laten passeren, want hij
zou een aantal geheim gebleven samenzweerders in de affaire-Dallas in zijn val
hebben meegesleept.
Het toppunt van idiotie was het in 1977 verschenen boek The Oswald File11 van
de Britse advocaat Michael Eddowes. Deze meneer had zijn manuscript blijkbaar
gereed toen De Mohrenschildt werd geliquideerd. Hij besloot als de bliksem een
extra hoofdstuk toe te voegen en hoorde de klok luiden maar wist niet waar de klepel
hing. Carel Enkelaar werd Carl Angelier. Vladimir Kouznetsov werd de heer Denisov.
Volgens Eddowes - die een stap verder ging dan Dick Russell - zou ik De
Mohrenschildt met drugs hebben weten te bedwelmen om hem fantastische
verklaringen te ontlokken. George was met mij mee naar Amsterdam gegaan in de
hoop dat de KGB hem (via mij) in veiligheid zou brengen, want het was volgens
Eddowes immers heel goed mogelijk dat De Mohrenschildt altijd al een sovjetspion
was geweest. Volgens deze ‘onderzoeker’ was Oswald zelf een agent voor de USSR
en zouden er bewijzen zijn dat J.F.K. door toedoen van de KGB werd vermoord. Er
zijn ook in Nederland Kennedy-buffs, die al jarenlang bezig zijn alle verzinsels over
Dallas te verzamelen, zoals Arend Kistemaker in Hoorn. De tactiek
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van de samenzweerders is overduidelijk: hoe meer onzin er wordt verspreid, hoe
verder men het spoor bijster raakt om de werkelijke daders van de moord op J.F.K.
ooit op te sporen.
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33 Dimitrov vermoord?
Volgend op de dood van George de Mohrenschildt vroeg Bruna mijn ervaringen
rond de man in een pocket vast te leggen. Terwijl ik in zes weken Een reportage
over de Kennedymoordenaars aan het schrijven was, ontving ik in mijn woning te
Amsterdam-Noord een telefoontje van een filmmaker in Hollywood, Jim Adams.
Omdat ik aan de laatste pagina's werkte probeerde ik hem af te poeieren; toen zei hij
een film over Dallas te willen maken en dit onderwerp met mij te willen bespreken.
Ik besloot dus die avond van 31 mei 19771 in mijn auto te stappen voor een ontmoeting
in het American Hotel.
De heer Adams wachtte me op in de hal en scheen te salueren alvorens een slappe
hand te geven. Hij was klein van stuk, breedgeschouderd, en droeg een somber zwart
kostuum. De lichtjes in mijn hoofd sprongen automatisch op rood. Hij stelde zich
voor als generaal Donald Donaldson van de Pentagon Intelligence Services. Hij werd
door de CIA in de gaten gehouden daarom beschikte hij over suite 427 in het Marriott
Hotel aan de overkant. Hij stelde voor daarnaartoe te lopen.
Bij het betreden van zijn kamer zei hij eigenlijk generaal Dimiter Adamov Dimitrov
te zijn. Ik dacht dat hij een grapje maakte, nam een stuk papier en noteerde de namen
Adams, Donaldson en Dimitrov voor dezelfde ‘filmmaker’ uit Hollywood. Hij vertelde
dat hij naar Nederland was gekomen om twee mensen te zien, prins Bernhard en mij.
‘Ga rustig zitten, ik zal je alles uitleggen.’
Tot 23.00 uur heb ik die avond in het Marriott naar deze nieuwe, door de invisible
government in mijn leven geparachuteerde franc-tireur geluisterd. Dimitrov was een
Bulgaarse verzetsstrijder geweest ten tijde van de Duitse bezetting van zijn land en
was tweemaal ter dood veroordeeld. Nadat de sovjets het land hadden bezet had hij
opnieuw naar de wapens gegrepen, maar hij had het veld moeten ruimen en was naar
Turkije gevlucht. Aldaar was hij opgespoord door de Amerikaanse
inlichtingendiensten, die een anticommunistische Bulgaarse vechtjas uitstekend
konden gebruiken. Hij werd overgevlogen naar Washington. Dimitrov kreeg een
nieuwe naam, Donald Donaldson, per decreet dat nog door president Franklin D.
Roosevelt werd ondertekend. De Amerikanen zonden hem naar de Balkan met een
geheime brief van de Amerikaanse president voor premier Ivan Bagrianoff in Sofia.
Roosevelt deed een beroep op Bagrianoff zich naar het Westen te keren in plaats van
met het Kremlin in zee te gaan.
Bij het uitbreken van de burgeroorlog in 1947 in Griekenland reisde Dimitrov
opnieuw naar de Balkan en werkte samen met het Britse leger aldaar. Nadien zond
president Harry Truman hem als guerrillaspecialist naar de
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Panamakanaal-zone, waar Amerikaanse militairen een jungletraining ontvingen. Hij
had zich intussen gevestigd als filmmaker. Hij richtte een bedrijf op met een kantoor
op 99 Park Avenue in Manhattan om The Escape te maken. Die film was gebaseerd
op geheime gegevens dat tsaar Nikolaas II, na ingrijpen van koning George V van
Engeland, een geheim akkoord met Lenin zou hebben gesloten waarin het de
Russische vorstelijke familie werd toegestaan naar België te reizen. De tsaar zou in
het geheim - als de Poslavsky's - aldaar tot zijn dood in 1952 hebben verbleven.
Dimitrov had Robert Kennedy bezocht toen hij minister van Justitie was, om
toestemming te krijgen de Romanov-dossiers (die zich in Washington bevinden) in
te zien. Aristoteles Onassis had belangstelling voor de film die hij wilde maken en
zegde vijftien miljoen dollar toe.2
‘My friends in Washington at the Pentagon’, zei hij, ‘know I am talking to you at
this moment. You are my hero. Apparently, you never realized the dangers involved
in what you are doing by getting involved in the Dallas Affair. You had the courage
to say everything you knew and you were right. George was a definite link in the
J.F.K. assassination. But also, De Mohrenschildt did not tell you all. I know who
gave the final order to kill J.F.K. George knew it too. Jaqueline Kennedy knows it,
President Gerald Ford, at the time, did not know. But now he knows it also. Ford,
too, is after all aware that in total five bullets were fired at Kennedy in Dallas. There
is a nurse, who is still alive, and who can testify to this fact.’
Het werd die avond een onthutsend gesprek. Hij sprak me aan als ‘my brother in
arms’ en zei: ‘I do not need you: you do not need me; but let us cooperate. I admire
you for what you have done. Now I have met you and I am satisfied. Do not return
to America untill the book you are writing on the Dallas affair is out.’ Hij benadrukte
dat onze ontmoeting strikt geheim diende te blijven.
Het was van belang dat ik in het Bruna-boek zou aantonen dat 1) ik geen KGB
agent was; 2) dat ik geen drugs gebruikte; en 3) dat ik De Mohrenschildt noch had
gekidnapt, noch een homoseksuele relatie met de Rus onderhield. Toen ik die avond
naar huis reed, stelde ik mezelf talrijke vragen over wie deze mysterieuze generaal
was of zou kunnen zijn.
Er volgde een aantal weken van intense gesprekken tussen ‘Jim’ (Dimitrov) zoals
ik hem noemde, en mij. Hij onderstreepte dat ik een unieke vondst had gedaan door
De Mohrenschildt op te sporen. Hij wilde weten hoe me dit was gelukt. Ik gaf hem
achtergronden over de persoon van Gerard Croiset, een van de oudste vrienden van
mijn onmiddellijke superieur bij de NOS-televisie, Carel Enkelaar. In chronologische
volgorde vertelde ik hem vervolgens wat er
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tussen 1966 en 1976 met betrekking tot De Mohrenschildt was gebeurd. Dimitrov
bekritiseerde me voor de onvergeeflijke fout die ik volgens hem in Brussel had
gemaakt door een gesprek met diplomaat Kouznetsov aan te gaan, waardoor ik George
was kwijtgeraakt. Ik had hem geen moment uit het oog mogen verliezen. Daarop
maakte ik de opmerking: ‘Dat heb ik bij de KGB niet geleerd.’
Dimitrov maakte duidelijk exact te weten wat er met George was gebeurd. ‘Hij is
om de tuin geleid en erin gevlogen.’ Hij vroeg aan het verkeerde adres om immuniteit
indien hij in Washington zou komen getuigen. Jeanne de Mohrenschildt en advocaat
Pat Russell realiseerden zich dat George gevaarlijk spel speelde in de wens zijn
geweten te zuiveren van zijn verraad jegens Lee Harvey Oswald. Volgens sommige
berichten wilde hij mij ontvluchten, omdat ik hem via diplomaat Kouznetsov aan
het Kremlin zou hebben willen uitleveren. Dimitrov achtte het mogelijk dat George
inderdaad in paniek was geraakt in België. ‘Willem, you are far too honest in your
reporting. You told every detail in your testimony before the House Select Committee
in Washington. You should not have mentioned your meeting with Vladimir
Kouznetsov at all. Now you will have to prove to your enemies that you are not a
kgb agent’, aldus Dimitrov.
Ik heb natuurlijk nooit ofte nimmer de behoefte gevoeld mezelf vrij te pleiten van
samenspel met welke inlichtingendienst dan ook, laat staan de KGB. Bovendien, 25
jaar later zijn de laadjes in Moskou opengegaan. Men laat het anno 2000 dan ook uit
het hoofd mij van betrokkenheid met sovjetinlichtingendiensten te beschuldigen.
Daarnaast heb ik het in dit vak steeds van vitaal belang geacht om juist wel volledige
openheid te geven bij het behandelen van vrij gevaarlijke onderwerpen als de moord
op de Amerikaanse president in Dallas.
‘De Mohrenschildt was murdered by two men’, vervolgde Dimitrov. ‘They first
offered him safe conduct to Mexico. They also asked him to sign a false document
drawn up by the CIA. He did as was asked and was killed. After all, experts know
only too well to make it look like a suicide.’
Iedere ontmoeting met de voormalige Bulgaarse generaal leverde nieuwe informatie
op. Op 15 september 1975 had hij een strikt vertrouwelijke brief aan senator Frank
Church gezonden, toen de voorzitter van het Senate Select Committee dat een nieuw
onderzoek naar de J.F.K.-zaak had gestart. Dimitrov, alias Donaldson, alias Jim
Adams, bood senator Church aan te komen getuigen, want ‘one of the answers you
seek is who gave the order to assassinate J.F.K. I know. The president himself knew
who gave that order, and he told me about it, as he was warned beforehand. He asked
me to look for prospective assassins among groups and people your Committee is
now investigating. This all means: there was a well organized conspiracy to kill
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the president. J.F.K. was extremely puzzled himself about the man who issued the
order to kill him.’
Jim gaf me een kopie van de brief aan Church, met het bewijs van het aangetekende
stuk eraan gehecht. Ik zocht naar iets wat me ervan zou kunnen overtuigen dat ten
minste een gedeelte van wat deze Bulgaar allemaal zei inderdaad klopte. Hij beweerde
bijvoorbeeld dat zijn demarche om in Washington te gaan getuigen had geleid tot
een rechtstreekse ontmoeting met president Gerald Ford, en dat die ontmoeting enkele
uren had geduurd. Ford zou hebben toegegeven dat hij weliswaar deel uitmaakte van
de Warren-commissie, maar dat noch de CIA, noch de FBI de relevante informatie
aan de commissie had vrijgegeven. De conclusie van de commissie dat Oswald de
enige moordenaar was geweest, was ‘in good faith’ bereikt.
Het volgende is nuttig hier te vermelden. Toen ik op een persconferentie in
Washington - volgend op de dood van Dimitrov - vermeldde dat hij de voormalige
president volledig had ingelicht, werd er door diens woordvoerder een no
comment-verklaring uitgegeven, in plaats van het gebruikelijke ‘volkomen uit de
lucht gegrepen’.
Dimitrov bleef saillante details aandragen, die wel eens zouden kunnen kloppen.
Theodore Sorensen, Witte-Huisvertrouweling van J.F.K., kende details van de moord
in Dallas. Het zou om die reden zijn geweest dat president Jimmy Carter hem had
voorgedragen als directeur van de CIA, om dit broeinest van maffiapraktijken uit te
branden.
Er volgde vrijwel een onmiddellijke massale actie van de invisible government
om Sorensen verdacht te maken, met als gevolg dat Carter zijn voordracht moest
intrekken.
Volgens Jim was het vliegongeluk en de dood van Alexandros Onassis, de enige
zoon van de Griekse scheepsmagnaat en echtgenoot van Jaqueline Kennedy, een
CIA-waarschuwing geweest: onthoud je van bemoeienissen om de ware schuldigen
aan de moord op J.F.K. in de publiciteit te brengen. Dat verder niemand van de
Kennedy-familie een mond open had gedaan was puur en alleen te wijten aan de
angst dat nog meer Kennedys om het leven zouden komen.
Jim ging ermee akkoord dat ik op de persconferentie van 15 juni 1977 in
Nieuwspoort (waarbij mijn Bruna-pocket over De Mohrenschildt in aanwezigheid
van J.F.K.-onderzoeker Mark Lane werd gepresenteerd) zijn details over het bestaan
van een complot zou vrijgeven. Alhoewel de bijeenkomst door tientallen journalisten
werd bijgewoond, verkeerde men voldoende in het land der blinden om zelfs maar
te vermoeden dat er meer aan de knikker zou kunnen zijn dan algemeen nog steeds
werd aangenomen. Ook Mark Lane ondersteunde publiekelijk mijn werk in de moord
op J.F.K., maar het
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merendeel van de aanwezigen reageerde lacherig en vervelend. Lane en ik werden
afgedaan als niet serieus te nemen ‘gelovigen’ in complottheorieën. Zolang de
overgrote meerderheid van de kudde, door André Gide eens omschreven als ‘la foule
hideuse’, dergelijke informatie gemakshalve afdoet als fantasieën, ontsproten aan
een zieke geest, zullen de geheime diensten overal vrij spel behouden.
In juli 1977 verzekerde Dimitrov me dat president Carter in het bezit was gekomen
van een supergeheim rapport dat de moord op J.F.K. nauwkeurig beschreef. Hij
adviseerde om direct naar Carter te gaan en hem van mijn eigen naspeuringen en
ervaringen op de hoogte te brengen. Altijd het standpunt ‘wie niet waagt die niet
wint’ gehuldigd hebbende, richtte ik een brief aan president Carter, zonder de
verwachting serieus te worden genomen.
Het verwonderde me dan ook dat ik door het bureau van Hamilton Jordan, naaste
medewerker van Carter, werd opgebeld met het verzoek om de persoonlijke advocaat
van de president, Robert Lipschutz, te gaan informeren over wat ik had te melden.
Uiteindelijk ontmoette ik op het Ministerie van Justitie in Washington de advocaat
Robert Keuch, op 29 augustus 1977 om 10.00 uur. Hij was de sleutelfiguur die
namens de president en de minister van Justitie, Griffin Bell, alle zaken betreffende
aanslagen op J.F.K., R.F.K. en Martin Luther King behandelde.
Na de autoriteiten op de hoogte te hebben gesteld, presenteerde ik diezelfde ochtend
om 12.00 uur in het Hilton Hotel in Washington het feit dat ik sinds 31 mei 1977
over een nieuwe getuige beschikte: een generaal die anoniem wilde blijven, maar
die informatie in zijn bezit had die zou kunnen leiden tot het oplossen van de moord
in Dallas. Jim had me geen toestemming verleend voor het vrijgeven van gegevens
die hij had aangedragen. Maar de man had me drie maanden aan het lijntje gehouden
en ik had er genoeg van. Na mijn persconferentie in Washington verdween hij
spoorloos. De suite die hij al die tijd in het Marriott Hotel bewoond, had hij slechts
gedeeltelijk betaald, en het Amsterdamse hotel probeerde er via mij achter te komen
waar de man was. Men kreeg nog 8000 gulden van hem.
Van Washington vloog ik naar Londen, alwaar ik hem op 4 september 1977 in de
Holiday Inn nabij Heathrow Airport ontmoette. Hij was exact op de hoogte van wat
ik in Washington tegen de pers had gezegd, en wist ook dat ik zijn identiteit niet
bekend had gemaakt. Ik presenteerde hem een ultimatum. Ik zei genoeg te hebben
van zijn spelletjes, en hij kon kiezen of delen: ik wilde weten wie de persoon was
geweest die de opdracht tot de moord op J.F.K. had gegeven. Dimitrov werd razend.
Het was aan hem en uitsluitend aan hem te bepalen wanneer hij zijn informatie vrij
zou geven, en als ik het zou wagen hem in de publiciteit te brengen, zou hij me
onmiddellijk vermoorden. ‘Even if I have to go to prison for the rest of my life.’
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Vrijwel onmiddellijk na dit gesprek reisde ik terug naar New York, waar Peter reeds
was gearriveerd. We namen een kamer in het St. Regis Hotel, aan Fifth Avenue. Ik
informeerde ABC-televisie en david Hartman, de beroemde presentator van Good
Morning America. Op 8 september 1977 kreeg ik twee episodes van in totaal bijna
vijftien minuten op ABC om de affaire-Dimitrov uit de doeken te doen. Zijn foto en
delen van zijn brief aan senator Frank Church kwamen in beeld, en ik deelde mee
alle relevante informatie over de mysterieuze generaal aan het Ministerie van Justitie
in Washington te hebben doorgegeven. Ik maakte duidelijk dat Dimitrov informatie
achterhield die Oswald zou vrijpleiten.
Op 12 januari 1978, dus vier maanden later, was ik in Dallas om twee dagen in
de rechtszaal te zijn in verband met mijn proces tegen Time. Ik belde vanuit Texas
mijn goede vriend kolonel Fletch Prouty, die geagiteerd meedeelde mij al enige tijd
te zoeken en dringend te willen spreken in verband met Dimitrov. Hij zou me bij
aankomst in Washington persoonlijk komen afhalen vanwege de urgentie. Dit
gebeurde op 15 januari 1978. De dood van generaal Dimitrov was slechts eenmaal
op de radio bekendgemaakt in de VS, namelijk op 9 december 1977 om 01.00 uur in
de ochtend, via een radiostation in Californië. Hij zou met zeventien kogelgaten zijn
aangetroffen, wat volgens Fletch bewees dat hij door een CIA-team was vermoord,
‘because this way everyone and each of them can say: “My gun did not go off.”’ Dat
Dimitrov dood was had Prouty van drie kanten bevestigd gekregen. ‘A total blackout
followed, like in the case of Jimmy Hoffa.3 He disappeared and no-one will ever hear
from him again.’ Intussen hield de kolonel het voor mogelijk dat deze ‘moord’ een
verzonnen verhaal was, opdat Jim zijn inlichtingendienstenarbeid met een nieuwe
schuilnaam gewoon zou kunnen voortzetten. Was dit dus het werkelijke of het
schijneinde van de man die zich op 31 mei 1977 meldde in Amsterdam?4
In 1978 deed ik in het aprilnummer van Gallery verslag van een en ander, met een
voorwoord van kolonel Prouty. ‘It may be that Dimitrov (Donaldson) is real and that
he knows something about the Kennedy assassination’, schreef Prouty drie maanden
nadat hij mij verzekerde dat Jim morsdood was. ‘It is much more probable that he
is another part of the cover-up and that he was sent to Oltmans to feed him lies and,
ultimately, to discredit him. We would like to believe Donaldson's story, and if he
will surface, Gallery will offer him the space to recount his story openly.’
Hij vervolgde: ‘I believe, Dimitrov is a typical “cover story” character. He might
well be an intelligence ploy. The object of “Donaldson” - and others like him - is to
provide Oltmans - and others like him - with a story that
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can be broken down after publication. In this case, not only would Oltmans look bad,
but so would his true De Mohrenschildt story. It is a clever and much used ruse. This
is the world of the Kennedy murders. No-one has ever proved that Lee Harvey Oswald
killed J.F.K. Until that has been done, and until the real murderers have been found,
the killers walk the streets, and the men that hired those killers remain in power. This
is the real meaning of the story of General Dimitrov (alias Donaldson) of Bulgaria.’
Met kolonel Prouty ben ik sinds de jaren zeventig bevriend gebleven. Het was
steeds prettig hem periodiek te bezoeken, herinneringen op te halen en informatie
met hem uit te wisselen. Als voormalig verbindingsofficier voor het Witte Huis tussen
de CIA en het Pentagon, wist hij niet alleen exact hoe de invisible government in
Washington opereerde, hij had er beroepshalve nauw mee te maken gehad en kon
beoordelen wat er achter de coulissen van het machtsapparaat speelde. Toch heb ik,
ondanks een vriendschap van een kwarteeuw met deze topfunctionaris, het gevoel
dat hij nooit het achterste van zijn tong liet zien.
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34 Pimpernel (1)
Tussen Werner Verrips in 1961 en Dimiter Dimitrov in 1977 verkeerde nog een
onduidelijke figuur in mijn leven, hier nog niet eerder genoemd. Hij heette Dirk
Keijer, een veertiger, gehuwd, zoon en dochter, directeur van een zogenaamd
import-/exportbedrijf, hij woonde in een schitterende villa aan de Utrechtseweg aan
de rand van Hilversum, met zwembad in het souterrain. Secretaresse Loes had een
eigen huisje in de tuin op enige afstand van het woonhuis.
Keijer sprak me aan in het restaurant in de Lage Vuursche, waar ik mijn moeder
steeds mee naartoe nam.1 Het gebeurde begin jaren zeventig, net nadat ik via de Club
van Rome in Moskou was gaan werken. Hij was reeds in de publiciteit gekomen
vanwege beweerde leveranties van verboden technologie aan de Sovjet-Unie,
waartegen de BVD en Den Haag bezwaar hadden. Er waren richtlijnen voor
aangegeven door Washington en het befaamde Cocom in Parijs en het werd die dagen
als een doodzonde beschouwd wanneer westerse zakenlieden het waagden de sovjets
aan technische vindingen te helpen waarmee zij hun voordeel zouden kunnen doen.
Het standaardsmoesje daarbij was gewoonlijk dat het Kremlin niet in de positie mocht
komen om bedreigingen te uiten waar de NAVO geen antwoord op zou hebben.
Keijer werd dus - via Wibo van der Linden en De Telegraaf - teruggefloten bij
vermetele pogingen de westerse blokkade van de USSR te verbreken. Aldus meldden
de media begin jaren zeventig.
Er waren zakenlieden als Aurelio Peccei, de Italiaan die de
Lada-automobielfabrieken in de Sovjet-Unie neerzette, die zich niets aantrokken (en
zich dat ook konden permitteren) van wensen van Washington en andere ophitsers
van de Koude Oorlog. Dirk Keijer behoorde niet tot hen. Hij kon dus door Haagse
inlichtingendiensten vrij gemakkelijk worden gedwarsboomd. Hij had ontdekt dat
ik via Peccei in Moskou werkzaam was geworden, en nodigde me uit om hem in
Hilversum te bezoeken. Dat heb ik gedaan zonder te beseffen aan een variant op de
Verrips-affaire te zijn begonnen.
Voor Dirk was vooral mijn vriendschap met dr. Jermen Gvishiani van groot belang.
Gvishiani was immers de man die voor het Kremlin zijn handtekening zette onder
buitenlandse zakelijke contracten.2 Over de jaren kreeg ik herhaaldelijk Dirks kaartje
mee om te overhandigen, maar voorzover ik weet werd hij nooit door Gvishiani
ontvangen.
Keijer was die dagen niet de enige westerse zakenman die brood zag in zakendoen
in Moskou. Mevrouw Dewi Sukarno woonde in 1973 samen met
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de Spaanse bankier Francesco Paesa, die ook wel belangstelling had in opdrachten
uit de USSR. Ik stelde hem in het Weense hotel Imperial aan dr. Gvishiani voor.
Spoedig vlogen we samen naar Moskou. Hij om zaken te doen, ik om mijn contacten
in de toenmalige Sovjet-Unie verder uit te breiden met het oog op mijn
interviewboeken. Francesco zou enkele jaren in de gevangenis belanden omdat hij,
in strijd met Cocom, technologie aan de USSR zou hebben geleverd.3
Aanvankelijk kwam het niet bij met op dat ook Dirk Keijer een door de onzichtbare
regering gestuurde ‘waarnemer’ inzake mijn handel en wandel zou kunnen zijn,
temeer ook omdat hij uitstekende betrekkingen onderhield met de toenmalige
ambassadeur van de Sovjet-Unie in Den Haag, Alexander Romanov. Het leek me
toen nog uitgesloten dat een hoge vertegenwoordiger van het Kremlin hartelijk
omging met een westerse undercoveragent. Romanov was ambassadeur in Nigerië
geweest en introduceerde Keijer bij de generaals in Lagos. Binnen de kortste keren
verrees in dat land het grootste staalcomplex in Afrika. Duizenden Russen arriveerden.
Moskou investeerde miljarden. Dirk begon een serie eigen projecten in Nigerië,
voornamelijk op landbouwgebied. Ook startte hij kippenfokkerijen. Veel van deze
contacten liepen via een kantoor in Zug, Zwitserland.
Algauw brachten de Keijers regelmatig lange vakanties in Monte Carlo door, waar
ik hen heb bezocht. Ook hadden ze een gloednieuwe villa nabij Barcelona. Het
verwonderde me dus ook niet dat er van de ene op de andere dag een Ferrari van een
half miljoen in de garage in Hilversum verscheen, want het was - zeker na de opening
van een eigen kantoor in het moderne Armand Hammer Building in Moskou duidelijk dat de zaken floreerden.
Een duidelijke overeenkomst tussen Keijer en de om het leven gekomen CIA'er
Werner Verrips was, dat beide heren me meer dan eens duidelijk maakten dat ik
onmiddellijk om het leven zou worden gebracht indien ik met één woord over hen
zou reppen. Een bedreiging die trouwens ook door Dimiter Dimitrov zonder omwegen
werd geuit. Verrips zette ik echter in Elsevier en Dimitrov liet ik via het Amerikaanse
televisienetwerk ABC aan de wereld zien. Beide heren zouden zelf van het toneel
verdwijnen: de een zou nog twee jaar leven, de ander vier maanden. Keijer heb ik
in dat opzicht ontzien van begin jaren zeventig tot 1987. In dat jaar maakte Igor
Bubnov, ambassadeur van de Sovjet-Unie in Suriname, me onomstotelijk duidelijk
dat Dirk Keijer aan de kant van de westerse invisible governments stond. Ik heb over
Dirk gezwegen, niet uit angst dat hij me zou laten verdwijnen, maar omdat ik er
jarenlang blindelings van ben uitgegaan dat hij een bonafide zakenman was die
oprecht probeerde in de Sovjet-Unie handel van de grond te krijgen. Ik probeerde in
mijn vak hetzelfde te doen.
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Ik had absoluut niet in de gaten dat Keijer zich op de meest uiteenlopende manieren
bemoeide met mijn leven. Hij wist bijvoorbeeld dat Dewi Sukarno aanvankelijk al
haar kaarten op bankier Paesa had gezet en dat ze door diens escapades, onder meer
in Rusland, een belangrijk deel van haar vermogen had verspeeld. Hij wist ook dat
Dewi en ik bevriend waren. Hij had in Moskou een belangrijke Nederlandse deelname
aan de landbouwtentoonstelling ‘Selkhoztechnica-78’ in voorbereiding, en nodigde
minister Van der Stee uit deze te bezoeken.4 Keijer stelde voor dat hij in zijn
Hilversumse huis een diner voor mevrouw Sukarno zou geven om te onderzoeken
of men tot zaken zou kunnen komen.
Zij arriveerde op 16 augustus 1978 nogal verlaat op Schiphol in gezelschap van
de jeugdige hertog De Sabran, een zakenman gespecialiseerd in het Nabije Oosten
en haar nieuwste vlam. Uit Hamburg was de Fürst von der Moskowa van de firma
Von Cramm & Co. gekomen, om aan de zakelijke gesprekken deel te nemen. Dewi
beschouwde mij als secretaris en vroeg me aantekeningen te maken. Zij gaf overigens
al meteen tijdens het diner te kennen zich uitsluitend met voedingsproblemen in de
wereld te willen bemoeien bij de erkenning dat er in de wapenhandel aanzienlijk
meer zou zijn te verdienen. ‘Het is eigenlijk een politieke zaak om mensen via
behoorlijke voeding rustig te houden. In dit verband zijn graansilo's en de aanleg
van voedselvoorraden van het grootste belang. Wanneer je niet voor silo's zorgt,
verlies je nog kostbaar voedsel door bederf.’ Ik luisterde in verbazing naar haar,
omdat deze als playgirl bekendstaande dame voor het eerst in de acht jaar dat ik haar
kende zich met ernstige vraagstukken bezighield. Ze kon niet nalaten ook enkele
saillant details over andere dames in haar flatgebouw aan de Avenue Montaigne in
Parijs te ventileren, zoals over Marlene Dietrich en de zuster van de sjah van Iran,
prinses Ashraf.
De Zuid-Afrikanen, beweerde ze, hadden in Saoedi-Arabië de benodigde faciliteiten
gebouwd. De bouw van één silo kostte vijftig miljoen dollar. Maar wat, vroeg iemand,
wanneer een land geen havens heeft? ‘Dan bouw je drijvende silo's’, was het
antwoord. Ook maakte mevrouw Sukarno duidelijk dat in de handel met
voedselproducten regeringen de lucratiefste afnemers waren. ‘I think we should
decide which country we will attack first’, aldus Dewi. De Sabran stelde voor bij
Saoedi-Arabië te beginnen, want daar zat het meeste geld. Keijer: ‘We could do that
and if we think it is worthwile, we can meet again. We have to approach this matter
in a sophisticated way. Don't you agree, madame Dewi?’
De Sabran zei: ‘In Riyadh you have a Sultan as Minister of Defense, belonging
to the royal family. Things get faster done there.’
Dewi: ‘That is true, but the Minister of Defense there is also an expensive
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contact. He never pays.’ Intussen maakte mevrouw Sukarno nu ook zelf notities.
‘The world population becomes bigger and bigger. We can not live on pills for ever’,
vervolgde Dewi. ‘Do you realize what Japan spends on food? Indonesia is importing
rice and sugar. Can you imagine? If I was Suharto, I would kill myself of shame. To
import food in that country is a scandal.’
‘Don't kill yourself!’ riep Keijer meteen uit. Hij had een gigantisch buffet laten
aanrukken, dus er werd intussen behoorlijk geschranst en er werden de nodige wijnen
ingeschonken. Tegen mij mompelde Dirk: ‘Wedden dat zij nog nooit echt goed is
klaargekomen?’ Intussen leek me de Fürst von Moskowa een supernicht: overdressed,
verkeerde dasspeld met versierselen, en een zegelring met kroontje aan de pink,
evenals overigens de Zwitserse partner in landbouwaffaires van Keijer, Dieter Baehr.
‘Oh, die twee trekken elkaar af’, was het commentaar van Keijer.
Intussen vertelde Ruud Zeeman (bodyguard en soms chauffeur van Keijer) tijdens
het wachten op Dewi's vliegtuig op Schiphol, dat de BVD hem thuis had bezocht om
hem over zijn baas Keijer uit te horen. ‘Ze wilden zelfs in diens attachékoffertje
neuzen dat ik bij me had, wat ik uiteraard heb geweigerd’, aldus Zeeman.5
Alzear de Sabran zei voornamelijk in vastgoed te doen. ‘Well, silo's are also real
estate, with something inside’, antwoordde Dirk. Ik stootte tegen een wijnglas, waarop
hij tegen mij zei: ‘Dat kost je duizend gulden, Willem.’ Hij ging verder: ‘Iran is the
most difficult country to do business with.’
Dewi: ‘Well, Iraq is worse.’
Baehr: ‘To rebuilt ships into silos can be done in half the time of constucting
landbased silos.’
Dirk liet zich ontvallen eens samen met Luns en de sovjetambassadeur op een
Russisch hydrofiel schip te hebben gevaren. Onverwachts werd het slecht weer en
de ambassadeur werd zenuwachtig. Dirk adviseerde: ‘Volle kracht vooruit.’ ‘En,’
zei hij, ‘dat adviseer ik met onze plannen nu ook.’ Hij ging verder en vertelde dat
hij 38 jaar oud was, toen hij door Dewi werd onderbroken. ‘I am two years older, so
you must respect me.’ Keijer: ‘Then we appoint you as our worldwide ambassador
for silos.’
‘It is true,’ vervolgde Dewi, ‘that people have to eat before they can have sex.
That is what the Club of Rome and this damned journalist, Willem Oltmans, have
said all along.’ Daarop keerde ze zich naar mij en zei waar iedereen bij was: ‘I love
you dearly, so please do not become commercial. You are too political anyway.’
Ik antwoordde: ‘Only a little bit commercial on the side in order to stay alive, so
I can write in freedom.’
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Op 17 augustus 1978 kwamen we en petit comité voor een finale bijeenkomst samen
in een conferentiekamer van het Amstel Hotel. Keijer opende de bijeenkomst met
de tegen Dewi uitgesproken woorden ‘Mrs. Chairman, we are ready to begin.’
‘Wim, can you make a memo for me?’ was haar antwoord. ‘Business discussions
are an excellent exercise for the brain’, vervolgde ze. ‘I think we should marry to
some big company. But they are all Jewish and not suitable for Arab lands. I tell you
one thing, they must need us first.’ Ik verbaasde me voortdurend over wat ze te berde
bracht, zoals de vraag: ‘Will there be sufficient electricity in Saudi-Arabia to operate
a silo ship?’6
In september 1978 was ik in Moskou samen met Rob Soetenhorst van NRC
Handelsblad, die zijn eerste reis naar de USSR maakte. De Nederlandse inzending op
de landbouwtentoonstelling had een miljoen gulden gekost, alhoewel ambassadeur
Romanov later zei van mening te zijn dat het de ‘armzaligste’ van alle inzendingen
was. Keijer, die de inzending had verzorgd, zei gehoord te hebben dat de Nederlandse
ambassade vond dat hij in Moskou te groot werd met zakendoen en een
monopolistische positie begon in te nemen. Ook zuster Betty Keijer was voor haar
zaken uit Chicago overgekomen. We dineerden samen. Toen ik Dirk vertelde dat
Coen Korver van de AVRO een boek over zijn Moskouse jaren schreef, antwoordde
hij vrijwel ogenblikkelijk - zoals Werner Verrips begin jaren zestig had gedaan ‘Als ik merk dat ik erin sta, dan laat ik je door een Joegoslaaf doodschieten.’
Op 7 november 1978 ontving ambassadeur Romanov gasten ter gelegenheid van
de 61e verjaardag van de Oktoberrevolutie. Rom, zoals we hem noemden, begroette
me en wurmde mijn overhemdkraag, die blijkbaar niet goed zat, onder mijn jasje.
Dirk Keijer arriveerde met een medewerker van zijn Moskouse kantoor en zijn
bodyguard Ruud Zeeman. Ik zei: ‘Interessant dat de villa van de heer Beijen in het
Gooi afbrandde, met zijn gekloot in Moskou en Peking...’, dit om Keijer te provoceren.
Al geruime tijd beklaagde hij zich over het gedrag van de Nederlandse autoriteiten,
zowel over ministeries in Den Haag als over de ambassade in Moskou. Het was niet
te bewijzen of te achterhalen, maar ik achtte Dirk volledig in staat ‘een medewerker’
(of een Joegoslaaf) de villa van Hash Beijen in de fik te laten steken. Beijen,
overheidsfunctionaris op het gebied van de buitenlandse handel, liep hem voor de
voeten.
Ambassadeur Romanov zei niet te begrijpen waarom de afdeling Buitenlandse
Handel van het Ministerie van Economische Zaken (Beijen) Dirk Keijer
dwarsboomde. ‘Maybe they consider him as pro-Soviet’, antwoordde ik aan de
ambassadeur.7 Romanov zei dat het hem was opgevallen dat André
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Spoor (als hoofdredacteur van nrc Handelsblad) was uitgenodigd maar dat hij zonder
bericht niet was verschenen.
Mijn toenemende twijfels over het ware gezicht van Keijer namen geleidelijk aan
toe. De journalist Vladimir Molchanov in Moskou, had over Dirk slechts één zinnetje
gezegd: ‘Een verkeerde vriend.’ Tijdens een confrontatie die ik in 1979 met hem had
om de feiten boven tafel te krijgen, vertrouwde Keijer me toe dat hij op advies van
ambassadeur Romanov - die inmiddels uit Den Haag was vertrokken - contact met
me had gezocht. Hij wist dat ik door sabotage vanuit Den Haag in steeds ernstiger
financiële problemen was geraakt. ‘Het enige wat ik heb willen doen was je een
mazzel bezorgen, omdat we dezelfde standpunten huldigen. Wij, Inge en ik, mogen
je graag. We beschouwen je als een vriend. Ik zal je blijven helpen, maar je moet
rustig blijven. Intussen vertel je mijn zuster in New York dat je voor MacMillan een
boek met Arbatov8 gaat schrijven. Dan vertelt zij dit prompt rond en zegt erbij dat
je een vriend van haar bent. Uiteindelijk bereikte dit nieuwtje ambassadeur Anatoly
Dobrynin (van de USSR) in Washington DC. Die ging prompt alarm slaan en berichtte
het Kremlin “beter van niet”. Ik geef je alleen maar een voorbeeld van hoe je
momenteel opereert in een porseleinkast, want je veroorzaakte onnodige tegenwind
in het Kremlin ten aanzien van je plannen met Arbatov.’ Toen ik dat jaar met Arbatov
in Moskou aan ons boek werkte werd hij inderdaad via de rode telefoon op zijn
bureau stante pede naar het Kremlin geroepen. Hij was zichtbaar nerveus. Ik wachtte
in zijn werkkamer op zijn terugkomst. Hij vertrouwde me toe door president Leonid
Brezhnev te zijn gevraagd om een toelichting op het boek dat hij met me aan het
schrijven was. Brezhnev had een all clear gegeven en Arbatov was kennelijk
opgelucht. Wat Keijer dus zag als een voorbarige confidentie jegens zijn zuster Betty,
interpreteerde ik - in ieder geval in retrospect - als een gunstige bijkomstigheid.
‘Je speelt met vuur, Willem,’ was Keijers verzuchting, ‘het is allemaal
levensgevaarlijk.’ Ook al zag ik hetgeen waarmee ik bezig was als minder gevaarlijk
dan Keijer het afschilderde, ik luisterde wel degelijk naar hem. Ik nam zijn
waarschuwing voorzichtiger te zijn ter harte. Op zulke momenten gaf hij me het
gevoel eerlijk en als vriend te spreken. Toen ik vertrok, propte hij wat in mijn hand.
Het bleek een briefje van duizend te zijn. Ik was perplex.
Begin jaren tachtig kabbelden de betrekkingen met Dirk Keijer gestaag voort. De
reeks ups and downs in de relatie kwam voornamelijk voort uit toenemende twijfels
mijnerzijds over wie de man in werkelijkheid was. Toen met de opkomst van Michail
Gorbatsjov de verhouding tussen de Sovjet-Unie en het Westen ingrijpende
veranderingen onderging, leek Dirk Keijer
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zijn arbeidsterrein te verleggen naar Afrika en vooral ook Latijns-Amerika, in het
bijzonder Brazilië. Dat bevreemdde mij. Terwijl er een ware stormloop van westerse
zakenlieden op Moskou was begonnen, trok Keijer er zich schielijk uit terug, alsof
voor hem ‘het grote spel’ aldaar was uitgespeeld. Gorbatsjovs politiek van perstrojka
en glasnost had Keijers ‘bemoeienissen’ met de Sovjet-Unie kennelijk overbodig
gemaakt.
Zijn villa in Hilversum werd verkocht. Hij liet zijn huwelijk met Inge op de klippen
lopen en raakte bevriend met een Amerikaanse dame, wat een overstap naar Florida
gemakkelijker zou maken.
Ik had in 1983 - volgend op de militaire coup van 1980 en de vijftien politieke
moorden van 8 december 1982 - mijn werkterrein naar Suriname verlegd. Ook al
ontmoette ik Keijer steeds onregelmatiger (vooral ook omdat hij bijna voortdurend
onvindbaar was9 toch beleefden onze betrekkingen in 1986 een opleving. Hij had
belangstelling gekregen Desi Bouterse te hulp te komen en vroeg mij om hem in
Paramaribo te introduceren.
Keijer deed die dagen namelijk zaken met een voormalige groene baret van de
commandotroepen, Theo Cranendonk, die in Zwitserland woonde. Enerzijds had
Bouterse volgens beide heren kanonnen nodig om de rebellen van Ronnie Brunswijk
van Stoelmanseiland te schieten; anderzijds kon Suriname uitstekend
landbouwmachines gebruiken. Dus zou Desi misschien geïnteresseerd zijn om via
Daimler-Puch in Oostenrijk een soft loan van twintig miljoen Zwitserse franken te
ontvangen om een en ander te kunnen aanschaffen?
Ik besefte ook toen niet dat de invisible government Keijer en Cranendonk had
ingezet om een snel einde te maken aan mijn werkzaamheden in Suriname. Pas in
1987 - zoals in het tweede deel van deze reportage zal worden beschreven - kwam
voor mij onomstotelijk vast te staan wat het ware gezicht van Dirk Keijer was geweest,
namelijk dat van ‘a scarlet Pimpernel: I seek hem here, I seek him there, I seek him
everywhere...’ Dirk is sedert 1987 spoorloos.

9

Ook secretaresse Loes werkte die dagen vanuit een suite in een Hilversums kantoorgebouw.
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35 Collaborateurs
De CIA - eens dus door Lyndon Johnson omschreven als ‘that goddamn Mafia
Incorporated’ - bestaat ruim een halve eeuw. De organisatie ontleende haar
bestaansrecht aan het bestrijden van het wereldcommunisme. Van het gebruik van
ballonnen om antirode propaganda in de DDR, de USSR en China te droppen tot het
inzetten van agenten en dubbelspionnen groeiden de veiligheidsdiensten, eerst in de
VS maar ook bij de met Amerika optrekkende bondgenoten, uit tot broeinesten van
illegale en misdadige activiteiten. David Wise en Thomas Ross vatten dit geheel van
aktiviteiten reeds in 1964 samen als the invisible government.
L.D. Brandeis (1856-1941), de beroemde rechter van het Opperste Gerechtshof
in Washington, waarschuwde in 1928 ‘that the greatest dangers to liberty lurk in
insidious encroachment by men of zeal, well-meaning but without understanding’.
‘Insidious encroachment’ (verraderlijke toe-eigening van macht) geeft exact de
totstandkoming van die invisible government weer. Het was een gevolg van de
ongecontroleerde machtstoename van inlichtingendiensten in alle westerse landen,
volgend op de Tweede Wereldoorlog en de knokpartij met Moskou tijdens de Koude
Oorlog. Dat was het aspect waar ook professor Van Hamel reeds in 1961 op wees.
Hij realiseerde zich dat de overgrote meerderheid van het Nederlandse publiek blind
was voor het ontstaan van buitenparlementaire, gewapende, de wet aan hun laars
lappende actiegroepen die we inlichtingendiensten noemen.
In 1972 schreven Victor Marchetti en John D. Marks The CIA and the Cult of
Intelligence1. Het werd het eerste Amerikaanse boek waarbij de CIA alles in het werk
stelde om publicatie te voorkomen. Toen dit mislukte werden de schrijvers gedwongen
tientallen passages te schrappen of onleesbaar te maken. Hoofdstukken als ‘Espionage
and Counterespionage’ of ‘The clandestine Mentality’ zouden verplichte lectuur voor
iedere scholier in de ‘vrije westerse wereld’ moeten zijn2. Het zou latere blindheid
ten aanzien van hoe een democratie werkelijk functioneert, helpen voorkomen.
De journalist W.H. Bowart publiceerde in 1978 de studie Operation Mind Control3,
waarin werd beschreven hoe de CIA het hersenspoelen ten behoeve van clandestiene
operaties en oorlogsmisdaden tot een kunst wist te verheffen. Het is misselijkmakende
lectuur, dat is waar. Maar wie er geen kennis van neemt kan niet bevatten wat zich
in de hogere regionen van westerse regeringscentra werkelijk afspeelt. Vergeleken
bij wat Wise en Ross eerder beschreven, breidde Bowart het
inlichtingendienstennetwerk aanzienlijk

1
2
3

Victor Marchetti, John D. Marks, The CIA and the Cult of Intelligence, Dell Books, New
York, 1974.
Bijvoorbeeld bij het vak staatsinrichting, indien dit nog bestaat.
W.H. Bowart, Operation Mind Control, Dell Books, New York, 1978.
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uit. De National Science Foundation in Washington bijvoorbeeld, en vooral ook
bepaalde luchtvaartmaatschappijen, olie-ondernemingen en sommige
oorlogsindustrieën, collaboreren er volgens hem vrolijk met de ‘onzichtbaren’ op
los.
Ook Bowart herinnerde aan Dorothy Kilgallen, de prominente journaliste van de
New York Herald Tribune. Haar werd als enige toegestaan Jack Ruby, de moordenaar
van Oswald, te interviewen in de gevangenis in Dallas. Na afloop deelde zij mee
voldoende te hebben gehoord om alle onzin over de moord op J.F.K. te ontzenuwen.
Enkele dagen later overleed Kilgallen aan een overdosis van drugs vermengd met
alcohol. Haar appartement was volledig overhoopgehaald, en haar manuscript van
het gesprek met Ruby was verdwenen. Ruby zelf waarschuwde dat men hem zou
vergiftigen. Spoedig kreeg hij kanker, en overleed eveneens. Wat me aan de uitspraak
van George de Mohrenschildt tegenover mij herinnerde: ‘You can inject cancer into
a mouse...’4
Ongeveer tegelijkertijd, rond het kerstreces van 1977, publiceerde de New York
Times een serie van drie uiterst zorgvuldig gedocumenteerde, paginagrote artikelen,
samengesteld door John Crewdson en Joseph Treaster. Deze journalisten toonden
aan hoe de CIA al enkele tientallen jaren bezig was ‘to mold the world's views’: ‘The
CIA has been engaged in an unremitting, though largely unrecognized, efffort to shape
foreign opinion in support of American policy abroad.’
De Times beraamde reeds in 1977 dat de CIA eigenaar was of financiële steun
verleende aan minstens vijftig kranten, nieuwsdiensten, radiostations, tijdschriften
en andere communicatieorganisaties, zowel binnen de VS als internationaal. Daarnaast
infiltreerden CIA-medewerkers media en televisiestations over de hele wereld.
Minimaal twaalf Amerikaanse uitgeverijen, waaronder enkele van goede naam en
faam, publiceerden zeker 250 boeken die feitelijk door de CIA werden geïnitieerd.
‘En,’ zo voegen Crewdson en Treaster eraan toe, ‘zonder dat deze uitgeverijen in de
meeste gevallen in de gaten hadden door de inlichtingendiensten te worden gebruikt.’
Wie ervan uit mocht gaan dat dergelijke toestanden in Nederland niet zouden bestaan
moet zich dus laten nakijken.
Sinds 1945 werden door de beide journalisten minstens dertig collega's
geïdentificeerd - ‘misschien waren het er zelfs honderd’, schreven zij - die op loonlijst
van inlichtingendiensten stonden. Wise en Ross wezen in The Invisible Government
al op die mogelijkheid. In 1977 wist de Times te bewijzen dat het boek van Wise en
Ross door de CIA als dermate schadelijk werd beoordeeld, dat ernstig was overwogen
de hele oplage op te kopen. Cord

4

Op de pagina's 201-204 van zijn boek gaat Bowart in op mijn relatie met De Mohrenschildt.
Hij vermeldde daarbij niet dat ook George in een psychiatrische kliniek werd opgenomen.
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Meyer van de CIA bezocht om die reden uitgever Random House. Hij kreeg als
antwoord dat de CIA uiteraard net zoveel boeken kon aanschaffen als gewenst was,
maar dat Random House er evenveel bij zou drukken.
De New York Times werd overigens ook zelf geïnfiltreerd door de CIA. Toen de
CIA in 1954 aan een coup in Guatemala werkte, bevond Sydney Gruson zich in dit
gebied voor de Times. CIA-directeur Allen Dulles benaderde uitgever Arthur Hayes
Sulzberger om voor elkaar te krijgen dat Gruson - als pottenkijker - uit het gebied
werd verwijderd, een verzoek dat prompt door de Times werd ingewilligd.5 Gruson
kreeg opdracht zijn standplaats Mexico City niet te verlaten en niet in het
Guatemala-potje te roeren.
In 1965 zag de CIA kans de Penkovsky Papers uitgegeven te krijgen bij het
vooraanstaande uitgevershuis Doubleday. Kolonel Oleg Penkovsky was door het
Kremlin ontmaskerd als dubbelagent en werd gefusilleerd. Ook al werd authentiek
materiaal gebruikt, het boek werd in elkaar geflanst door Frank Gibney van de
Chicago Daily News, in collaboratie met Peter Deriabin, een KGB-overloper die door
de CIA op dit project was gezet. Later gaf ook de CIA toe dat het boek ‘a major
deception’ was. Penkovsky had nooit een dagboek bijgehouden. Verhoren van deze
sovjetkolonel door CIA-personeel werden in een zogenaamd dagboek verwerkt.
Op 13 september 1967 publiceerde de prominente journalist C.L. Sulzberger van
de New York Times een ‘gezaghebbend commentaar’ over de KGB. In 1977 schreven
zijn collega's Crewdson en Treaster in zijn eigen krant dat inmiddels was gebleken
dat Sulzberger verbatim had geciteerd uit een ‘briefing paper’ dat de CIA voor hem
speciaal had samengesteld. Bij navraag antwoordde Sulzberger telefonisch dat hij
nooit een tekst had ontvangen van de CIA en klakkeloos in de krant had gezet. De
waarde van dit genre ontkenningen is voldoende bekend.
Naar het Haagse vertaald zou er een manuscript met voorbeelden zijn samen te
stellen van soortgelijke manipulaties door inlichtingendiensten. Zo schreef mijn
overigens gewaardeerde collega wijlen Willem Brugsma eens in HP/de Tijd, dat ik
een seksuele verhouding met president Sukarno zou hebben gehad. Later bleek dat
hij deze kwalijke roddel klakkeloos had overgenomen uit ‘vertrouwelijke berichten’
van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dan noem ik slechts één voorbeeld.
Voor mij is het totaal onbegrijpelijk dat ‘men’ er hier van uitgaat - voorzover men
zich in Nederland überhaupt bewust is van wat er op dit gebied in de VS speelt - dat
‘dergelijke toestanden’ hier uitgesloten zouden zijn. Zo ontdekte ook Wim Kok op
een kwade dag eindelijk dat ex-spionnenbaas Arthur Docters van Leeuwen een

5

Ik ondervond in de jaren vijftig en begin zestig soortgelijke ‘stappen’ van Joseph Luns (en
diens diplomaten) bij werkgevers als P.M. Smedts, hoofdredacteur van Vrij Nederland (zie
dagboeken).
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fröbelklasje van procureurs-generaal leidde. Bij de minister van Justitie vielen van
verbazing de oren van het hoofd.
In een artikel op 25 december 1977 berichtte Times-journalist Terrence Smith wat
er gebeurde wanneer ergens in de wereld nieuws te melden was maar er niet
onmiddellijk details voorhanden waren. Het was de ervaring van Smith dat dan het
plaatselijke hoofd van de CIA-afdeling van de Amerikaanse ambassade werd
geraadpleegd. Dat zou ‘one of the more neutral and reliable sources of information’
zijn geweest.
Terwijl Crewdson en Treaster bezig waren uit te vinden wat er werkelijk speelde,
handhaafde Smith zijn idee dat de CIA grosso modo een keurige organisatie zou zijn.
Al gaf ook Smith toe dat de collaborateurs met de inlichtingendiensten in drie groepen
waren te onderscheiden: regelrechte CIA-agenten, die zich voor journalisten uitgaven;
buitenlandse correspondenten voor serieuze bladen, die zich tegelijkertijd verhuurden
aan inlichtingendiensten als de CIA6; en de derde groep, reporters,
commentaarschrijvers en hoofdredacteuren, ‘who were considered friendly assets
by the CIA and were given special information, sometimes with a special propaganda
purpose’. Smith had behoren te schrijven: ‘special information with the aim of
spreading misinformation through a respected journalist trusted by the public’.
De wereld van de journalistiek, ook in Nederland, wemelt van deze laatste categorie
collaborateurs met de invisible government en aanverwante maffiaorganisaties. Het
zijn juist deze grijze muizen die het verraderlijkst zijn. Zij zijn zelf allerminst blind
voor de realiteit, maar laten zich desondanks gebruiken. Niet alleen om hun lezers
te bedriegen, maar desnoods ook om eigen collega's te verlinken wanneer zij daarmee
in de ogen van de machthebbers als bruikbaarder worden gezien. Vooral in de
tientallen jaren dat ik in New York woonde, zou ik in dit opzicht minstens evenveel
last ondervinden van Nederlandse overheidsfunctionarissen als van Nederlandse
collega's.7
Toen J.F.K. de Harvard-econoom John Kenneth Galbraith in 1961 tot ambassadeur
in India benoemde, ontdekte deze dat er een curieus blaadje circuleerde. Het heette
Quest, en bleek later door de CIA te worden verspreid. Galbraith zag kans aan deze
subversieve actie in India een einde te maken.8 Quest was overigens volgens de Times
slechts een van tientallen door de CIA in de Engelse taal uitgegeven publicaties
wereldwijd. Ook het blad Paris Match scheen CIA-banden te hebben. In New York
raakte ik indertijd be-

6
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Zo werd Raymond van den Bogaert, na benoemd te zijn tot correspondent in Moskou voor
NRC Handelsblad, via de fröbelklas van Villa Maarheeze benaderd om met de
inlichtingendiensten in de USSR samen te werken. Hij weigerde.
Mijn reeds verschenen delen dagboeken wemelen van de passende voorbeelden.
Over de jaren ontmoette ik mevrouw Indira Gandhi een aantal malen. Steeds weer beklaagde
zij zich (net als Sukarno) over CIA-activiteiten in haar land.
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vriend met graaf Arnold de Contades, redacteur van Paris Match. Hij bezocht me
ook in Amsterdam. Later vroeg ik me af in welk wespennest ook hij zich had gewaagd
te begeven.
Op 26 december 1977 meldde de Times dat het uitgevershuis Frederick Preager
in New York indirect een CIA-uitgeverij was. Ik vermoedde het al een aantal jaren,
en was dan ook teleurgesteld dat mijn goede vriend Arnold Brackman van de New
York Times zijn boek A History of Indonesian Communism in 1963 bij die club had
uitgegeven. Reeds in 1957, bij de uitgave van The New Class van de Joegoslaaf
Molovan Djilas, raakte Preager in CIA-netten verstrikt. Sedertdien schijnt het
bergafwaarts te zijn gegaan met deze Amerikaanse uitgever, zoals trouwens met vele
anderen.
Van 1955 tot 1957 woonde ik in Rome, waar ik fervent lezer van de Rome Daily
American was. De CIA kocht het blad op, zo las ik twintig jaar later, zogenaamd om
te voorkomen dat het in handen van de Italiaanse communisten zou vallen. Ook de
Japan Times, The Nation in Rangoon, de Daily Journal in Caracas en de Post in
Bangkok waren in CIA-handen. Ook The Times in Havana was, voordat Fidel Castro
in 1959 het bestuur overnam, een CIA-publicatie.
In 1977 maakte de New York Times duidelijk dat ook de persbureaus Associated
Press en United Press (voornamelijk in het buitenland) CIA'ers onder hun
correspondenten hadden. Het Britse persbureau Reuters is duidelijk geïnfiltreerd
door de Britse geheime diensten. De CIA ‘leende’ deze krachten van Reuters wanneer
het nodig was om bepaalde artikelen die de CIA in verre landen verspreid wilde
hebben, te helpen uitzetten. Wie ervan uit mocht gaan dat het ANP anders zou werken
dan persbureaus van onze ‘bondgenoten’, zou een oogoperatie met de modernste
laserapparatuur moeten ondergaan, wil die persoon ooit nog een hand voor ogen
kunnen zien.
Carl Bernstein berichtte in Rolling Stone dat volgens zijn onderzoek zeker
vierhonderd Amerikaanse journalisten in het strikte geheim CIA-opdrachten hadden
uitgevoerd. De New York Times bevestigde op 27 december 1977 dat ABC en CBS
News, Time, Newsweek, Life, de New York Times, de New York Herald Tribune,
United Press en Associated Press, de Wall Street Journal, de Christian Science
Monitor, de Scripps Howard-bladen en vele andere prominente media zich allemaal
incidenteel bezondigd hadden aan samenwerking met de CIA. Het betrof dikwijls
freelance medewerkers, maar ook vaste correcpondenten van deze nieuwsorganisaties
waren niet wars van dit soort collaboratie.
In het geval van Newsweek vertelde Edward Hunter, een voormalige CIA-agent en
correspondent van dat blad in Hongkong, dat alleen Harry Kern (chef buitenland)
was geïnformeerd over Hunters CIA-bindingen. Malcolm Muir, de stichter van
Newsweek, zou van niets geweten hebben. Kern zei tegen Crewdson en Treaster dat
hij zich niet kon herinneren ervan op de
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hoogte te zijn geweest dat Hunter op de CIA-loonlijst stond. Hunter zelf geneerde er
zich allerminst voor om een boekje open te doen over zijn CIA-connectie.
De voorzitter van CBS, William Paley, leed bij navraag door de Times eveneens
aan geheugenverlies als het ging over CIA-contacten. Maar de voormalige president
van CBS News, S. Mickelson, wist zich nauwkeurig te herinneren dat hij zich in het
bureau van Paley bevond toen er twee CIA-functionarissen op bezoek kwamen. Zij
kwamen spreken over de mogelijke stationering van een CBS-correspondent in een
gebied van de wereld waar de CIA bijzondere belangstelling voor koesterde. Mickelson
herinnnerde zich eveneens dat CIA-agenten bij die ontmoeting openlijk bevestigden
dat Austin Goodrich, die voor CBS in Stockholm werkte, geheime CIA-bindingen had.
Ik heb hier teruggegrepen naar één Times-serie. De voorbeelden van andere studies
over de rol van inlichtingendiensten bij het verlakken van het grote publiek liggen
voor het oprapen. De Haagse cloack and dagger boys hebben er in mijn geval op
toegezien dat ik zowel voor CIA- als voor KGB-journalist ben uitgemaakt, in De
Telegraaf tot en met Time.9
Dat smerige spel hebben ze 44 jaar weten vol te houden, tot in 2000 de definitieve
ontknoping kwam. Via legitieme arbitrage werd mijn gelijk van een claim op de staat
voor eens en voor altijd vastgelegd. Voor mij is het einde van dit levenslange gevecht
in zicht gekomen. Ik heb aangetoond waartoe in democratisch geregeerde landen de
geheime diensten in staat zijn, en hoe zij ook hier een staat binnen de staat vormen.
Het is geen eenvoudige zaak om in een eenmansoperatie, zonder noemenswaardige
ondersteuning van collega's, de strijd tegen een staat aan te gaan. Ik slaagde er maar
gedeeltelijk in de opdracht van professor J.A. van Hamel in Baarn uit te voeren en
de Haagse ‘rode knop’ nog duidelijker te ontmaskeren. Toch denk ik dat het me
gelukt is om een aantal mensen over de streep te hebben getrokken, en ze aan het
denken te hebben gezet over het functioneren van overheidsinstanties. Wie zal de
fakkel overnemen?
Het gevecht is namelijk allerminst afgelopen. Het staat als een paal boven water
dat, meer dan een halve eeuw na de oprichting van de CIA en aanverwante
moord-en-doodslag-organisaties, de geheime en ongecontroleerde activiteiten en
paramilitaire activiteiten onverminderd voortgaan. Wie er oog voor heeft kan dat in
vrijwel alle delen van de wereld zelf waarnemen. Clandestiene operaties, in strijd
met het Handvest van de UNO en andere internationale gedragsregels, worden niet
alleen uitgevoerd tegen Irak, Joegoslavië, Noord-Korea, Sudan, Cuba, de voormalige
Sovjet-Unie, Indonesië of Congo. Ook zogenaamde dope wars vinden plaats. Op dit
moment wor-
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notities bevinden zich in de Koninklijke Bibliotheek.
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den bijvoorbeeld in Colombia grootschalige paramilitaire operaties uitgevoerd door
Amerikaanse commando's. Het is altijd weer hetzelfde liedje. Het begint met
onopvallende berichten in de Los Angeles Times of een andere serieuze krant, dat
een kleine honderd ‘instructeurs’ uit de VS zich in Colombia bevinden om speciale
eenheden van de strijdkrachten aldaar te begeleiden in de war on drugs. Washington
heeft onlangs nog opnieuw 1,3 miljard dollar in dit project gestoken. Daarbij dient
men rekening te houden met het feit dat CIA-fondsen geheim zijn en geheim blijven.
De informative die de media bereikt, en dus de mensen, wordt van A tot Z door
inlichtingendiensten gemanipuleerd. Met andere woorden: er is geen woord van
waar, en het publiek krijgt slechts het topje van de ijsberg voorgeschoteld. Zo komen
de inlichtingendiensten in het geval van een of andere onvoorziene calamiteit niet
plots met de billen bloot te staan. In het tweede deel van deze reportage kom ik
vanzelf terug op aspecten van deze bedrieglijke situatie - ook in Den Haag.
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36 Tashkent (1)
Dit is het verhaal hoe en waarom ik in de hoofdstad van Oezbekistan terechtkwam.
Op de avond van 21 mei 1980 arriveerde ik in Tashkent. Ik was gast van de
Russisch-orthodoxe kerk en werd begeleid door F. Konkov, tolk voor het patriarchaat
van Moskou. Tussen 1971 en 1980 was ik bevriend geraakt met aartsbisschop Pitirim
in Moskou. Er zouden hoofdstukken zijn te vullen met de gesprekken die ik over de
jaren met hem voerde.1 Hij regelde de reis die ik in 1980 zou maken: naar Odessa,
Thaskent, Bukhara en Samarkand. Het Brezhnev-tijdperk was nog volop aan de gang.
Het zomerpaleis van de patriarch lag op een hoogte langs de Zwarte Zee. Het telde
21 kamers. Het leek me die dagen wat vervallen en niet echt onderhouden. Mij werd
de kamer getoond waar kardinaal Willebrandts had gelogeerd, de enige andere
Nederlander die er te gast was geweest. Het klooster voor de priesteropleiding lag
er in de nabijheid van. Daar heb ik geslapen. Er was een boerderij, er waren prachtige
tuinen. Er stonden hoge kastanjebomen zoals op Nijenrode. Overal liepen studenten
van het seminarie. Ik woonde de avonddienst in de kapel van het klooster bij. Hoe
meer ik naar Russische kerkmuziek luisterde, hoe duidelijker ‘de stem’ van het oude
Rusland tot me doordrong. De iconen werden bewierookt. Priesters kusten elkaar.
Ik hoopte maar dat ik het niet te pakken zou krijgen van een van deze priesters. Dat
zou tot een kostbare pendel tussen Moskou en Odessa hebben kunnen leiden. Ik stond
achter het altaar te luisteren en te kijken.

22 mei 1980, Odessa [dagboek]
Vandaag is het feest van Saint Nicholas. Ik ging naar de vroege mis. De kapel was
om 06.00 uur al helemaal vol. Een monnik zat aan een zijkant de biecht af te nemen.
Een oud dametje snikte en verdween met haar hoofd onder de lange sjaal van de
priester. Er was een monnik met een gezicht dat een hoge bloeddruk deed vermoeden,
maar met een hoofd vol dikke krullen. Wanneer hij zijn zwarte toeter met voile
opzette zag hij er aantrekkelijk uit. Zijn ogen gaven aan dat hij er nog niet was met
zijn monnikschap: ze hadden een mix van wanhoop en nieuwsgierigheid. Wanneer
onze blikken kruisten, wekte hij bij mij de drang op ‘to make love to him and help
him unwind his passion, his innate drive and needs, that must have been burried deep
inside with unbearable loads of psychic pressure’. De seksuele kurk leek bij hem
nooit echt van de fles te zijn gekomen.
Mijn begeleider, father Léonid, is er totaal van overtuigd dat de leer van Christus
de enige waarheid bevat. Ik vroeg hem of hij onder woorden kon brengen wat het
verschil was tussen werkelijkheid en hallucinatie. Hij ant-
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woordde met een tegenvraag: ‘Do you know what is a thought?’ Ik improviseerde.
Is het een passerende schaduw in de ziel? Het is in ieder geval iets wat volmaakt
onaf is. ‘The way we function,’ zei ik tegen father Léonid, ‘we are incapable of
grasping anything that even approaches a complete thought.’ Het verontrustte me
vooral dat hij deed alsof hij over alles totale zekerheid en controle had, en dat zei ik
hem ook. Toen ik bovendien zei het absurd te vinden dat mensen het christendom
als enige en als ware godsdienst beschouwen, ging father Léonid maar liever slapen.
Hij zal wel hebben gebeden dat ik van mijn dwaalwegen af stap.
Boris is inmiddels mijn favoriete monnik geworden. Hij komt bij me staan als ik
in de kapel de mis bijwoon, en houdt me bij de hand vast.

24 mei 1980, Odessa
Na aandringen mijnerzijds - en toestemming vanuit Moskou - kwamen alle
seminaristen vanmorgen om 10.00 uur in het auditorium van het klooster bijeen. Ik
zou er een lezing geven - door F. Konkov vertaald - over het boek dat ik met Georgi
Arbatov aan het schrijven was over de buitenlandse politiek van de USSR. Als tweede
onderwerp zou ik mijn betrokkenheid bij het onderzoek naar de moord op J.F.K. in
Dallas uit de doeken doen.
In 1980 besefte ik uiteraard niet dat ik bezig was met wat Michail Gorbatsjov vijf
jaar later glasnost en perstrojka zou noemen: het doorbreken van de isolatie tussen
het Westen en de USSR, in dit geval op het seminarie in Odessa. De rector leidde me
in. Konkov vertaalde. Precies als bij mijn jarenlange lezingen op onderwijsinstellingen
in de VS, kwamen er na afloop veel vragen los. Geloofde ik zelf in God? Ik
antwoordde daaraan te zijn gaan twijfelen naarmate ik meer kennis had opgedaan
over de neurofysiologie van het hoofd. Over The Future of an Illusion van Sigmund
Freud ben ik maar niet begonnen; ik wilde het fundament onder hun wereld van
fabels niet wegslaan. Wat vond ik van Afghanistan, waar de USSR zich juist militair
mee was gaan bemoeien. Ik antwoordde dat drie achtereenvolgende regeringen in
Kaboel het Kremlin om interventie hadden gevraagd. Washington had zich militair
ongevraagd in 1961 met Cuba bemoeid en op de bek gekregen. Supermachten hebben
de neiging hun invloedssfeer desnoods met geweld te handhaven.2
De rector stak een thank you-speechje af en ik werd publiekelijk omhelsd. De
aankomende priesters zongen vervolgens ‘The Song of Longlevity’ voor mij. Het
applaus van de seminaristen was spontaan geweest. Ik zag aan de ogen dat zij na
afloop heel anders naar me keken. Er werden groepsfoto's gemaakt en ik vroeg Boris
naast me te staan. Later toonde hij me zijn kamer, waar hij met vijf andere priesters
woonde. De rector vroeg me in zijn kamer
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het gastenboek te tekenen. Er werd cognac en champagne geschonken (met koffie
trouwens).
Na een nachtvlucht arriveerde ik op 28 mei 1980 om 07.30 uur in Tashkent, waar
father Vladimir ons afhaalde. Ik probeerde me in te denken hoe het er geweest was
voor de Eerste Wereldoorlog, toen de vader van mijn grootouders Poslavsky hier
Gubernator (gouverneur-generaal voor Russisch Azië) voor de tsaar was. De familie
reisde die dagen per speciale trein naar Petrograd om zich voor het paasfeest bij de
tsarenfamilie te voegen. Eindelijk, na negen jaar in de USSR werkzaam te zijn geweest,
was het me gelukt zelf in Oezbekistan te zijn. Ik wilde een nadere indruk krijgen van
een stuk geschiedenis van mijn voorouders. Ilia graaf Poslavsky was in 1886 in
Tashkent geboren. Hij huwde in 1916 (in Maidanova, bij Moskou) met Lucie Eleonore
Oltmans. Zij zette een traditie voort. Onze overgrootmoeder was een kleindochter
van Cornelis Verloop (1788-1872) te Alblasserdam, die als koopman reeds opdrachten
voor de toenmalige tsaar uitvoerde. Een kleinzoon, Willem Cornelis Verloop, vestigde
zich zelfs in Rusland en voerde er bouwwerken uit, waaronder het keizerlijke paleis
bij Elisabethgrad in Oekraïne.
Met enig gevoel voor familietraditie voerde ik dus in 1980 een kleine Trojaanse
stunt uit. Ik had professor Arbatov, en ook professor Jermen Gvishiani, zelf van
adellijke afkomst, wel eens gesproken over mijn familiebanden in Tashkent, maar
ik had zorgvuldig vermeden om aartsbisschop Pitirim in te lichten. Ik wilde verder
geen slapende KGB-agenten wakker maken.3
In de ochtend bezocht ik het museum van Tashkent. Een conservatrice leidde me
rond. Voorzichtig informeerde ik hoe Oezbekistan vroeger werd geregeerd. Er waren
drie Gubernators van de tsaar in Tashkent geweest, waarvan één de grootvader van
mijn oom professor Alexander Poslavsky was. De familie bewoonde het Witte Huis,
waarvan in een bovenzaal van het museum een foto was te zien, over een hele muur
gereproduceerd. De conservatrice vertelde dat tijdens de revolutie de woning van de
gouverneur (met de kanonnen ervoor) door revolutionairen in brand was gestoken.
Op dezelfde plaats was de Lenin-bibliotheek gebouwd.4
Ik had één adres als aanknopingspunt, dat van Tatjana Poslavskaya. De heer
Konkov stond perplex toen ik hem zei dat ik met de ons ter beschikking gestelde
auto naar de woning van een tante wilde gaan. Hij durfde niet te weigeren, want ik
was tenslotte gast van de kerk.
Het werd een emotionele ontmoeting. Tatjana woonde in een zeer bescheiden
flatje op de tweede verdieping. Twee kamers, naast meubilair vol-
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gepakt met koffers en dozen. Haar eerste woorden toen ze me voor haar deur zag
staan, waren: ‘C'est un Poslavsky.’5 Ze had wel eens tegen de plaatselijke autoriteiten
gezegd dat er neven uit Holland zouden kunnen komen. Het antwoord was geweest:
‘Die zullen we nooit toestaan u te bezoeken, want we willen niet dat zij zien wat uw
levensomstandigheden zijn.’ Ze legde me voor het eerst uit hoe de Poslavsky-familie
aan de top was gekomen, een onderwerp waarover in België of bij ons thuis nooit
met een woord werd gerept.
De Gubernator was Ilia Titovich graaf Poslavsky geweest, gehuwd met Alexandra
Vladimirova Ostrovskaya. Er werd een koffer opengemaakt en er kwamen foto's uit.
Zij hadden vijf kinderen: Ilia, de tweede man van mijn grootmoeder, Alexander,
Vladimir, Tatjana en Yuri. De weduwe van graaf Yuri, Valentina (88), was in leven
en woonde bij haar dochter in Tashkent. Professor Olga Poslavskaya was verbonden
aan de faculteit der geografie aan de universiteit. Haar dochter trouwde met een
meneer Petrov, uit welk huwelijk één zoon, Maxim, werd geboren. Hij was in de
USSR de laatste mannelijke afstammeling in rechte lijn van de Gubernator, Ilia graaf
Poslavsky.6
Tata, zoals de familie haar noemde, vertelde dat de Gubernator en diens echtgenote
in het geheim ter aarde waren besteld in een kerkje dat indertijd op kosten van de
familie was gebouwd.
Op 29 mei 1980 reed ik met de heer Konkov naar het kerkje. Het bleek een kerk
te zijn. De dienstdoende priester bevestigde dat onder het altaar ‘een paar skeletten’
waren begraven en dat het niet mogelijk was deze graven te bezoeken. De ruimte
werd voor emmers en bezems gebruikt. Ik liet Konkov uitleggen dat het om mijn
familieleden ging, dat de zaak diende te worden opgeruimd, en dat ik wilde dat er
een dodenmis kwam, omdat die vanwege de geheimzinnigheid nooit behoorlijk had
plaatsgehad. De mond van de priester viel open. Ik informeerde naar de kosten. Drie
roebel. Omdat ik bang was dat hij nog steeds niet begreep dat het me ernst was, vroeg
ik of ‘drie roebel’ een mis met de gebruikelijke twee dameskoren betekende. Dat
was het geval. Ik gaf hem tien roebel.
Die avond volgde een tweede emotionele ontmoeting in de flat van Olga, in een
buitenwijk van Tashkent. Gravin Poslavsky, de weduwe van de door Stalin
gefusilleerde tsaristische officier graaf Yuri Poslavsky, bleek een broze oude dame
te zijn, die ketting rookte, en haar sigaretten in een lang pijpje stak. Zij herinnerde
aan een tsaristische prinses uit het ancien régime met een nog altijd scherpe geest.
Toen Maxim (19) thuiskwam kreeg hij van zijn grootmoeder een liefdevolle kus op
zijn voorhoofd, exact zoals onze grootmoeder Poslavsky dat met ons deed. Maxim
bestudeerde de geologie van

5
6

Zij had zich als lerares Frans staande weten te houden.
Na de ineenstorting van de USSR heeft Maxim, met vrouw en kind, de familie in Nederland
reeds bezocht.

Willem Oltmans, In het land der blinden

261
het poolgebied. Hij zat bij de Pioniers en zal na zijn studie als luitenant zijn
dienstplicht vervullen. Hij is skifanaat en liet me zijn apparatuur zien. Het werd een
buitengewoon emotionele avond in aanwezigheid van drie generaties Poslavsky's.
Op 30 mei 1980 vond de mis voor de Poslavsky's plaats, bijgewoond door de
resterende familie. Zij arriveerden met grote bossen rozen in de armen. Vrouwen
mogen niet achter het altaar, dus het werd alleen Maxim en mij toegestaan naar de
grafkelder te gaan en daar - voor het eerst - bloemen op de graven van de
overgrootouders te plaatsen. Maxim was er uiteraard zelf ook nooit geweest. Ook
hij was diep onder de indruk van deze voor de Poslavsky's historische gebeurtenis.
Het verloop van de mis en de muziek zette ik op band, met de vertalingen van de
heer Konkov erbij. Hij raakte echter dermate geëmotioneerd over wat er zich voor
zijn ogen voltrok, dat hij begon te huilen. Ik schrok toen ik mezelf bij het terugdraaien
van de band hoorde zeggen: ‘Can't you translate first and cry later, Mr. Konkov?’
Die avond dineerde ik bij de aartsbisschop van Tashkent, Bartholomej. Ik vertelde
hem over mijn activiteiten. Hij scheen verbaasd te horen dat de Poslavsky's in een
plaatselijke kerk waren begraven. Ik realiseerde me dat de Tashkentse tak van de
Poslavsky's misschien doodsangsten uitstond omdat ik de hele affaire er als een
bulldozer door had gedrukt. Anderzijds, nu ook de aartsbisschop op de hoogte was
van de feiten, was het redelijk om aan te nemen dat er anno 1980 niet alsnog
maatregelen zouden worden genomen tegen close associates van de tsaar (mijn
familie).7 De openheid rond die graven zou voortaan naar alle waarschijnlijkheid
zorgen voor kerkelijke bescherming van de tombe der Poslavsky's.
Ook het bezoek aan de aartsbisschop werd gekenmerkt door typisch Russische
gestes en incidentjes. Bartholomej merkte bijvoorbeeld op dat een ware christen geen
vlieg behoorde te doden. Hij liet prompt daarop een gebraden konijn serveren, waarbij
ik niet kon nalaten hem op dit tegenstrijdigheidje te wijzen. In zijn tafelrede zei de
aartsbisschop dat, indien ik voor vrede zou blijven strijden, ik beroemd zou worden.
Ik antwoordde dat dit niet mijn doel was, noch dat ik er behoefte aan had om
bekendheid te krijgen. Ik legde uit een leven lang een dagboek te hebben bijgehouden,
mijn bijdrage aan de bestudering van het brein. Het dagboek laat zien hoe een mens
op zijn 85e jaar aan de geest is gekomen die hij op dat moment heeft. Ik herinnerde
hem aan een film waarin een piloot door een hartaanval om het leven komt, waarna
een stewardess, geleid vanuit een verkeerstoren, het toestel veilig aan land zet. ‘Om
een zachte landing in de hemel te kunnen maken, is het meer dan ooit nodig dat
mensen kennis hebben van het in-
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strumentarium van hun hoofd, want wat gebeurt er wanneer er geen verkeerstoren
in de buurt is?’
Ik vroeg de aartsbisschop tegen het einde van de maaltijd een gebed te willen
zeggen, in het bijzonder voor de Poslavsky's en vooral voor Maxim. Hij nam het
verzoek serieus, en verdween. Toen hij terugkwam had hij zich omhangen met een
groengekleurde soort guirlande. Hij sprak samen met father Vladimir de gebruikelijke
orthodoxe teksten. Maxim stond er centraal in. ‘A nobel gesture’, zei de aartsbisschop
toen ik hem er in het gastenboek voor bedankte. ‘No, it has nothing to do with nobility:
it is all just natural’, antwoordde ik hem. Ik geef toe dat toen ik tijdens het gebed de
naam van Maxim hoorde, me dit toch aangreep.
Mijn opmerking dat ik de irissen op tafel erg mooi vond, bracht Bartholomej ertoe
mij bij vertrek het hele boeket aan te bieden. Ik haalde er enkele uit en gaf deze aan
de kokkin, terwijl ik de chauffeur van onze auto de fles wijn aanbood die ik ten
geschenke had gekregen.
Op 31 mei 1980 vlogen we met een nogal oncomfortabel, tweemotorig Russisch
toestel naar Bukhara, waar we werden opgewacht door een priester, een boekhoudster
en een plaatselijke tolk. Het werd een dag van sightseeing, we bezochten religieuze
plaatsen daterend uit de negende en tiende eeuw. Het Kalyan-minaret werd in de
twaalfde eeuw gebouwd. We hebben lokale islamitische dansen gezien. Poslavsky
regeerde immers namens de tsaar over heel Russisch Azië.
Ik bracht in Tashkent een tweede bezoek aan het historisch museum en had om
een historica gevraagd teneinde meer over de Poslavsky's te weten te komen. De
betreffende dame vertelde dat in 1912 een opstand was uitgebroken in Tashkent. De
Gubernator vroeg Moskou om instructies. Het antwoord was ‘crush the rebellion’
geweest. ‘This man, Poslavsky was a tool of the Tsar, you know’, aldus de historica.
‘Fourteen rebels were hanged and 200 were sent to Siberia.’ Er was een boek
verschenen over die episode in Tashkent: Uprising of the Soldiers. De auteur was
een zekere Tutjan, maar zeker van de naam was zij niet. ‘When finally the revolution
reached here, the Gubernator was not executed. He simply went away.’ Lenin had
later in een brief geschreven hoe trots hij op de rebellie was geweest.

2 juni 1980, Samarkand
Ik heb een pionierskamp buiten de stad bezocht. Er bevonden zich op dit terrein twee
oude statige villa's. Een ervan had de Poslavsky's toebehoord en werd gebruikt als
familievakantieoord. Tante Tatjana vertelde erover. Men ging er vroeger te paard en
met koetsen naartoe. Zij sprak over een heldere beek en een nabijgelegen strandje,
wat thans ook tot het pionierskamp behoorde en er nog altijd was. Ben alleen gaan
wandelen en probeerde me
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voor te stellen hoe die tijd voor de Eerste Wereldoorlog geweest kon zijn. [einde
dagboek]
(wordt vervolgd in Is éénoog koning)
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