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Inleiding
In de loop van 2004 ben ik ziek geworden en dit is dus mijn laatste voorwoord. Peter
of uitgever Paul de Ridder zullen deze taak overnemen. Ook zullen de volgende
delen niet meer aan vrienden of door mij bewonderde personen zijn opgedragen,
omdat ik geen tijd meer heb de namen of volgorde uit te knobbelen.
Over dit deel wil ik twee opmerkingen maken. Eerst bij pagina 254, waar ik de
donkerste kant van de catacomben van de ziel laat zien. Ik kende mijn vriend Casper
Bake toen nog amper. Hij groeide uit tot een van mijn trouwste, meest vertrouwde
vrienden, omdat ik over de jaren begreep, dat hij een van de onkreukbaarste mensen
was, die ik ooit leerde kennen. Ik lag in een ziekenhuis, toen ik de drukproef van dit
deel las. Uren heb ik nagedacht, of ik zou vragen deze passage te schrappen. Bestaat
er zoiets als te openhartig zijn over iemand's donkere zijde van diens karakter? Ik
kwam tot de conclusie van niet.
De andere kwestie, waar ik iets over wil zeggen, is het hoofdstuk Moskou, eind
april. Max van der Stoel, minister van Buitenlandse Zaken, bracht een officieel bezoek
aan zijn Sovjet ambtgenoot, Andrei Gromyko. De NOS televisie had me gevraagd
mee te gaan vanwege mijn contacten in Moskou. Buitenlandse Zaken besloot zoveel
problemen rond mijn aanwezigheid te maken, dat de NOS me nooit meer zou vragen.
Die actie van BuZa zou prima slagen.
Pas in 1997 zou ik Max laten oproepen als getuige in mijn proces tegen de staat.
Hij ontkende alles wat ik hier in het hoofdstuk Moskou in mijn dagboek schreef. Ik
riep hem in de rechtszaal toe, ‘U zit ingestudeerde leugens te verkopen.’ Zelden had
men Max in Den Haag zo razend zien worden. Hij zou me een proces aan doen
wegens smaad. Dan moet hij wel opschieten.
Hierbij neem ik dus afscheid van de lezers van dit levensverhaal. Tot 1997
(september) ligt het einde gereed. Peter en de uitgever hebben toegezegd deze story
te beëindigen. De Willem Oltmans Stichting houdt een oogje in het zeil.
Willem Oltmans, juli 2004

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

1

Tokio
26 oktober 1973
Imperial Hotel
Richard Nixon is levensgevaarlijk over zijn toeren. Hij heeft nu de bemanningen van
zijn atoombommenwerpers in staat van alarm gebracht. Hij denkt op die manier de
aandacht van Watergate te kunnen afwenden. De Poolse Professor Adam Schaff zei
me dat de elementen in de VS die tegen detente waren, deze druk op Nixon
uitoefenden. Ik denk dat hij gelijk heeft. Hij zei ook: ‘Georgiërs zien sowieso neer
op Russen; geen wonder dat je vriend Jermen Gvishiani moet oppassen in Moskou.’1
Ik mag Schaff wel. Hij doet me in sommige opzichten aan mijn vader denken. Hij
vond dat de Club van Rome in gevaarlijk vaarwater terecht was gekomen. ‘They
cannot forever bring out models and tell the world what it should do. People will
react with “so what”! The problem is now how to move from words to deeds. But
the people who help finance the Club will be reluctant to see it move into action. Up
to now, the Club of Rome stayed above politics, but it cannot continue to do so. They
should not loose contact with reality. The problem of power in all its aspect should
be tackled.’ Schaff probeert meer socialistische landen binnen de Club van Rome te
brengen. In overleg, natuurlijk, met voorzitter Aurelio Peccei.
Frits Böttcher liet me zijn speech lezen. Hij verontschuldigde zich mijn Japanse
uitgave van interviews niet vermeld te hebben, maar sprak natuurlijk uitvoerig over
zijn eigen brochure. Die man is en blijft een Haagse creep.
Er zijn nog steeds problemen met de laatste vijf dagen van mijn hotelrekening.
Maar Aurelio sprong bij. Ik vind eigenlijk, gezien wat ik doe, dat dit vanzelfsprekend
moest gebeuren. Vertrek nu eerder uit geldgebrek. Niets aan te doen.
Een soort coup vindt plaats binnen de Club van Rome. Een vertegenwoordiger
van Guatemala noemt het gezelschap veel te westers georiënteerd alsof er geen
overgrote meerderheid van derdewereldlanden zou bestaan. Het zijn niet de ontwikke-
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Ik was op de vijfde Club van Rome-vergadering die ditmaal in Japan gehouden werd.
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lingslanden die op de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de vervuiling en
verkwisting in de wereld.
John Platt van het Center for Advanced Study in Behavioral Sciences aan Stanford
in Californië verscheen aan een lunch met ‘smorgasbörd’ in een grijs sweatshirt met
op de rug de tekst Do your homework.
's Middags ontmoette ik de politieke wetenschapper Shinkichi Eto. Hij droeg een
witte jas als van een laborant. Hij scheen mijn vragen wel boeiend te vinden. We
konden uitstekend met elkaar overweg. Waar het om ging verliep prima.2 Hij vond
dat ik zijn vriend de socialist Masashi Ishibashi ook in de serie zou moeten opnemen.
Deze is secretaris-generaal van de Socialistische Partij. We gingen naar een telefoon
om hem te bellen. De heer Masashi was in een vergadering. Ik zei tegen professor
Eto vanavond te zullen opbellen om te informeren of het maken van een rendez-vous
was gelukt. Dit scheen Eto een ongepaste suggestie te vinden. Ik begreep die reactie
niet en vroeg verder of de heer Masashi mij dan misschien in het Imperial Hotel een
interview zou kunnen geven, ook met het oog op de Club van Rome-bijeenkomst en
het feit dat ik op het punt stond te vertrekken.
‘I will be frank with you,’ antwoordde professor Eto. ‘Die suggestie zou zeer
onbeleefd zijn.’
‘Waarom zijn verscheiden andere personen dan wel naar het hotel gekomen?’
‘Dat moeten zij in hun hart onaangenaam hebben gevonden,’ antwoordde de
professor.
‘Misschien, maar ik ben hier maar een paar dagen. Het is niet eenvoudig om
iedereen te vinden.’
‘I don't like your attitude. I came down from the fourth floor to make a telephone
call for you. I was friendly in trying to arrange this interview for you, without even
asking you money, but I don't understand your behaviour.’
Op dat moment belde de heer Masashi Ishibashi terug en na een langdurig palaver
werd voorgesteld dat ik morgenochtend in de VIP-kamer van het vliegveld mijn
interview zou kunnen houden. Terwijl professor Eto sprak schreef ik op een papier:
‘Fourth floor, telephone call, I ask no money (...) in their heart they resented.’ Eto
had meegelezen en vroeg wat ik had opgeschreven. Ik antwoordde: ‘Dat zijn losse
notities over wat u hebt gezegd om in mijn dagboek uit te werken.’
‘But what you wrote is not true,’ zei de professor.
‘Sorry, but these are the exact words you used’.
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‘I cancel the interview, I did this for you,’ reageerde hij.
‘Well I am not conducting these interviews for me either, I do this to bring Japanese
views and thinking to the world. I couldn't care less about you or your socialist friend
at all. Cancel whatever you want,’ en ik marcheerde het gebouw uit.
Ik dacht aan professor Jiro Kawakita en diens waarschuwing dat de Japanners nog
‘barbaren’ waren. Nu begrijp ik eigenlijk ook beter hoe het mogelijk was dat Dewi
Sukarno met haar Dior-laars door de ruit van mijn voordeur ging.3 Het is een vorm
van ‘mataglap’4 op zijn Japans. Professor Eto werd zo een treurige ervaring.
Vanavond was er een dermate overdadig en belachelijk luxueus buffet voor de
Club van Rome ingericht dat mij iedere lust een hap te eten verging. Zag Frits Böttcher
met een kolossaal stuk kreeft aan de haal gaan. Egbert en Yvonne Kunst moedigden
me aan aan de graaipartij mee te doen. Maar hier is een organisatie bezig die voorgeeft
zich te bemoeien met de grenzen van rijkdom en verkwisting, maar zelf gedragen
zij zich als nouveaux riches. Walgelijk. Voelde me opeens doodmoe en ben
weggegaan.

27 oktober 1973
Om 08.00 uur zag ik de persconferentie van Richard Nixon samen met de Poolse
econoom Joseph Pajetska. Naar zijn mening hadden Amerikaanse belangen in Texas
en omstreken JFK laten vermoorden. Nu was het de beurt aan financieel-economische
belangen langs de oostkust om wraak te nemen en Nixon uit het Witte Huis te
verjagen. In Polen zijn 5.000 exemplaren van Grenzen aan de groei in omloop.
Ging de straat op om een krant te kopen. In een metrostation vond ik een automaat.
Ik deed er een muntstuk in, drukte op een knop en een alarm ging af. Een wacht
kwam aanhollen, maar begreep dat ik me had vergist.
Vandaag komt premier Kakuei Tanaka naar het Imperial Hotel met een zware
delegatie Japanse autoriteiten, zoals Zentaro Kosaka, minister voor Economische
Planning, Katsuo Maeda, minister voor Wetenschap en Techniek, Shinsaku Hogen,
onderminister van Buitenlandse Zaken. Ook Makoto Ichikawa, de president van
Sohyo, de General Council of Trade Unions, kwam mee en nog veel andere
autoriteiten. Saburo Okita opende de bijeenkomst met een pleidooi dat meer met de
Noord-Zuid-verhouding en de belangen van derdewereldlan-
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den rekening zou moeten worden gehouden. Sociale waarden konden nauwelijks in
computers worden becijferd. We dienden ervoor te waken het gebruik van computers
slechts als een hulpmiddel van de hersens te beschouwen en niet als een vervanging
van het intellect.
Aurelio Peccei was de volgende spreker. Hij benadrukte dat de Club van Rome
een poging in het werk stelde om de morele en intellectuele capaciteiten van de
wereld te mobiliseren. Tokio was in dit opzicht een belangrijk zenuwcentrum. Men
zou zich kunnen toeleggen op expansie in de richting van Australië en Indonesië. Ik
dacht: Aurelio, please, de Japanners zijn volop bezig Indonesië van haar grondstoffen
te beroven en de tropische regenwouden te plunderen in samenwerking met de
verradersgeneraals. Hij noemde de twee door mij geschreven boeken, maar niet mijn
naam noch de Japanse uitgever. Dit viel ook Egbert Kunst op.
Een tweede lieve brief van mam arriveerde.
Intussen had professor Shinkichi Eto naar professor Shumpei Kumon getelefoneerd
om zijn beklag te doen. Ik probeerde uit te leggen hoe die situatie zich had ontwikkeld.
Eto scheen tegen Kumon geëxplodeerd te zijn met klachten. ‘Toen we de trap
afwandelden om zijn socialistische vriend te bellen was het interview dermate prima
verlopen dat ik hem uitnodigde om naar Amsterdam te komen,’ zei ik tegen Kumon.
Intussen scheen professor Eto zich gestoord te hebben aan mijn bewondering voor
Sukarno. Hij vond dat ‘smaller nations (Indonesia)’ te dikwijls ‘bigger nations’
chanteerden. Ik verbaasde me hierover, waarop hij als voorbeeld gaf dat Indonesië
chantage had gepleegd om er voor te zorgen dat de Karel Doorman niet via Japan
naar Nieuw-Guinea kon varen. Ik begreep hieruit dat deze politieke wetenschapper
echt niets begreep van die kwestie. Ik antwoordde: ‘Well, you gave in to Sukarno so
who was “weak” after all?’ Die repliek griefde hem en verbaasde hem. Jammer, maar
niet mijn probleem.
Professor Kumon vervolgde dat ik een ernstige fout had gemaakt naar Japan te
komen en eisen te stellen. Hij had van verschillende zijden klachten over mijn gedrag
ontvangen. ‘When you would have told us, I will pay for my hotel myself, but can
you help, they would have paid my hotel bill in full.’ Ik geloofde hem absoluut niet.
Nadat hij nog enige enormiteiten had gedebiteerd, zei ik: ‘Sorry, but I cannot follow
your reasoning.’ Intussen bleef Kakuei Tanaka helemaal weg ondanks de royale
aankondiging dat hij aanwezig zou zijn, welk gedrag in Japan als normaal wordt
beschouwd.
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Nam nog een aantal gesprekken op, waaronder het door Egbert Kunst geregelde
interview met de bejaarde architect Kenzo Tange. Egbert zei dat Tange betrekkingen
onderhield met het Koninklijk Huis. Hij vergezelde Beatrix en Claus op hun bezoek
aan Japan. Tange vroeg me liever niet in een van de gangen te spreken: ‘This would
make me feel ashamed.’ Dus gingen we naar mijn kamer.5 Hij gaf me veel materiaal
en een boek dat ik aan Egbert heb gegeven. Kan niet alles mee naar Amsterdam
terugslepen.
Sprak een uur met Frits Böttcher om materiaal te verzamelen voor een reportage
over de bijeenkomst voor de NCR. Frits gaf me een artikel van zijn hand dat hij in
het blad Simulation in de VS had gepubliceerd, waarin hij berichtte dat een Nederlands
televisieteam ‘by sheer coincidence’ op de Club van Rome was gestoten, terwijl het
werkzaam was in Amerika. Dat was niet waar. Schaamteloos gaf hij me zijn verminkte
versie, waarbij zorgvuldig werd vermeden mij te vermelden. Later schreef ik een
reportage voor de NRC, die ik in San Francisco zal verzenden.6

28 oktober 1973
Hopeloos veel regen precies als op de dag van aankomst.
De vliegveld-lounge is veel te klein, warm, overvol, te weinig stoelen, ongeriefelijk.
Kenzo Tange zou een nieuwe luchthaven moeten ontwerpen. Er zijn ook geen
handdoeken in de toiletten.
Lees Man, State and Society in Contemporary Southeast Asia.7 Er staan inzichten
van Justus van der Kroef in over de coup in Indonesië in 1965 die nergens op slaan.
Hij schreef ‘Gestapu in Indonesia’, hoofdstuk 22, pagina 303-326. Zijn visie is
volmaakt identiek aan die van Washington, maar hij woont dan ook niet voor niets
al die jaren in de VS. Van der Kroef stelt het voor alsof Bung Karno een Jan Klaasen
aan een touwtje was, die de wensen van de Chinese minister Ch'en Yi uitvoerd,
bijvoorbeeld bij het ontbinden van de BPS en Murba-partijen in 1964. Peking zou
ook Sukarno hebben overgehaald zijn land uit de VN terug te trekken. Van der Kroef
doet alsof het verspreiden van geruchten dat er een geheime raad van generaals was
‘die een coup wilde plegen,’ door de PKI zou zijn gedaan. Ik kreeg
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Waarom ik dit gesprek niet in On Growth II opnam weet ik niet.
Mijn reportage zou een volle maand later op 28 november 1973 in het NRC verschijnen na
veel druk en geklets tegen Spoor en natuurlijk zonder mijn naam en onder vermelding van
‘van een medewerker’.
Man, State and Society in Contemporary South-East Asia, ed. R.O. Tilman, Praeger Publishers,
New York 1969, 637 pagina's
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verdomme zelf Nasutions afgezant, Ujeng Suwargana, op bezoek in de VS met dit
verhaal, zoals ik uitvoerig op datum en uur eerder in deze Memoires heb vermeld.
Er staat zoveel kletskoek in de analyse van scholar Van der Kroef dat het geen zin
heeft alles hier te gaan herhalen of aantonen. Hij kletst van A tot Z, à la Anthonie
Dake. Ze tappen hun informatie uit hetzelfde vaatje: de CIA.
PANAM

846, Tokio-San Francisco

Egbert en Yvonne vroegen tot overmaat van ramp ook nog of het tweede boek van
Cindy Adams over Bung Karno niet veel beter was dan zijn geautoriseerde biografie.
Hoe leg je deze lieve mensen ooit uit hoe de vork met die juffrouw in de steel heeft
gezeten? Volgens Egbert besteedde Suharto meer aandacht aan de economie. Daarom
ging alles nu veel beter in het land. Nee, Suharto besteedt meer aandacht aan zijn
eigen portemonnee dan Bung Karno en vandaar dat alles wat Suharto heet bezig is
multimiljonair te worden. Alles wat Sukarno heet moet met bescheiden middelen
rondkomen. Nederlandse overheidsdienaren zitten als vanzelfsprekend op de
Suharto-lijn en denken blijkbaar zelf niet na. De meesten schijnen er geen eigen
mening op na te houden. Of het zijn gewoon van huis uit idioten, dat kan ook.
Tijdens de vlucht bedenk ik me dat wanneer ik nu ziek zou worden of zou moeten
sterven, ik tegen Peter zou zeggen dat het me speet dat ik nu niets meer voor hem
zou kunnen doen. Ik moet een regeling treffen dat het beetje geld dat ik met mijn
boeken misschien verdien naar Peter zou gaan indien mij wat overkomt. De enige
keer dat ik op werkelijke affectie stootte is met Peter geweest. (Hier staat de
ouder-kind-relatie buiten.) Nu komt volgende week mijn nieuwe boek uit. Ik schrijf
over Bung Karno, Emile van Konijnenburg, Werner Verrips, waarbij ik me steeds
heb afgevraagd of zij akkoord zouden zijn gegaan met wat ik over hen vertelde. Ook
op momenten dat ik hen bekritiseerde. Ik heb me dikwijls afgevraagd waarom Jezus
door volgelingen zou zijn verraden en Bung Karno niet. Verradersstreken zitten de
mens ingebakken.
De Duitse professor Bernhard Dahm heeft een hoofdstuk in het boek van Robert
Tilman geschreven. Hij schrijft hierin dat op 23 december 1964 de Padjadjaran
University in Bandung een eredoctoraat in de Science of History aan Bung Karno
verleende. Dr. Ruslan Abdulgani hield daar toen een redevoering en zei onder meer
dat ‘for Sukarno, history was not the mere knowledge of facts and dates but a source
of inspiration and a guide
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to action, and that history had given him a telescope to look into the future.’8 Ruslan
sprak in 1972 op Monash University heel anders over Sukarno. Jammer.
Bill9 en Marjorie Kellogg waren zo lief me weer van het vliegveld af te komen
halen. Het was schitterend weer. We reden naar hun heerlijke huis in Los Altos Hills.
Het gaat niet best met Lockheed. Het bedrijf heeft een schuld van één miljard en
moet 100 miljoen per jaar rente betalen. Hij probeert bij het Instituut voor
Systeemanalyse in Wenen te komen. Viel meteen op het gras in de zon in slaap.
Om 16.00 uur vertrokken we naar de Japanse antropologe Chie Nakane, die samen
met haar moeder in een buitenhuis woont. Het gesprek verliep vloeiend en toch,
wanneer ik ook voor haar te moeilijke vragen stelde, bleef zij stil.10 Het was
belangwekkend wat dieper in te gaan op de Japanse manier van denken en handelen.
‘Japanese are sensitive but not philosophical,’ zei ze. ‘As a matter of fact, most of
the well-known countries in history have produced their famous philosophers, but
Japan never produced a single philosopher. The Japanese character does not function
that way. On the other hand, the Japanese are most keen to develop esthetic sides of
their soul. The most outstanding contributions by Japanese are found in the field of
art, particularly in paintings. To the Japanese, beauty is more important than logic
or thinking in a philosopic way about man's life. The stress always seems to lie more
on how to make life beautiful...’ Het leek me een nogal exclusieve mening, waarvan
je in het dagelijkse leven in Tokio, in de rat race om meer geld en status weinig van
merkt.
De Kelloggs zetten me bij de Air Terminal af. Ik spoedde me naar mijn vaste uitje
in San Francisco, de sauna aan Turk Street. Om 22.00 uur had ik al twee zalige
nummers achter mijn kiezen, waar ik na alle frustraties van de diverse massages in
India en Japan hard aan toe was. In dit opzicht is Amerika een eldorado waar de boys
van wanten weten en er geen gras over laten groeien.
Nam een nachtvlucht via Chicago naar New York.

29 oktober 1973
New York
Zal blij zijn als ik Peter weer zie.

8
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Man, State and Society in Contemporary South-East Asia, ed. R.O. Tilman, Praeger Publishers,
New York 1969, 637 pagina's
Bill Kellogg was hoofd van de wetenschappelijke afdeling van Lockheed.
Zie On Growth II, Putnam & Sons, New York 1975.
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Stewart Alsop publiceerde een analyse onder de kop: THE LION, THE FOX AND THE
ASS. Nixon is de ass. Alsop voorspelt diens val.
Ging naar de VanderBilt YMCA aan 47e Straat. Brandde eerst twee kaarsen in St.
Patricks.

30 oktober 1973
Twaalf uur geslapen. Lees altijd van alles in tijdschriften als Atlantic.11 De komende
weken is het lezen en nog eens lezen geblazen, ook om me voor te bereiden op de
komende gesprekken in de USSR. Andrei Gromyko's zoon, Anatoly, heeft in de VS
een boek gepubliceerd, maar het is nergens te krijgen. Ik zou hem in mijn serie
interviews willen hebben.12
Eindelijk sprak ik mijn oude collega Bernard Person weer. Ik bracht een boeket
margrieten mee voor Ro Person, maar Bernard zei ter verwelkoming: ‘Je hebt je
geheugen verloren. Ik heb je gezegd: bonbons is altijd goed. Bloemen zijn te veel
werk.’ Mevrouw Person huilde zachtjes. Door haar zwakke gezondheid na haar
ernstige ongeluk - zij was op straat in een diepe put gevallen - is het leven kennelijk
een hel voor hen geworden. Ook is hij nu als professionele journalist compleet
geïsoleerd en vrijwel zonder werk. Niemand in Holland bekommert zich meer om
de nu bejaarde freelance-schrijver. Ik ben niet in een positie hem te helpen. Heb van
alles geprobeerd. Dit moet ook mijn laatste bezoek aan hen worden, want het is niet
meer om te doen.13
Zag de film The Way We Were met Robert Redford en Barbara Streisand. Gedeelten
van het verhaal deden mij denken aan de romance tussen Richard Thieuliette en
Margie Bresler. Er waren kwamen trieste momenten van herinnering bij me op, wat
me niet vaak meer overkomt bij films.
Heb grondig moeten zoeken naar Frye boots met ringen, voor Peter. Later ontmoette
ik vriendin Mora Henskens en Alex van Maarseveen.14 Voelde me voor het eerst in
lange tijd weer close met hem.

11
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Aanvankelijk heb ik deze artikelen in dozen bewaard met het oogmerk ze hier ook op te
nemen, maar in 1990 met de verhuizing naar Zuid Afrika heb ik alles weg moeten doen. Het
zou onbegonnen werk zijn geweest.
In 1985 zou ik Anatoly Gromyko naar Nederland halen.
Mevrouw Person zou spoedig overlijden: Bernard Person overleed jaren later in een tehuis
voor ouden van dagen in New Mexico.
Indische jongen die ik in 1961 leerde kennen. Hij zou eind jaren tachtig aan AIDS overlijden
in NYC.
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31 oktober 1973
YMCA

Kon niet slapen en wandelde al om 04.00 uur naar het Central Station. Droomde dat
Peter telefoneerde en ‘met mij’ zei. In werkelijkheid zal hij ‘schat’ zeggen. Het zou
me niet verwonderen wanneer ik zou gaan huilen als ik zijn stem weer hoor. Hoe
kan ik toch met de notaris regelen dat Peter krijgt wat ik heb wanneer mij wat
overkomt? Verlang ook naar Casper Bake. En Erik.
‘Fate: the parts of life we cannot change.’ - Rollo May
‘We jump in bed with someone, because it's easier than intimacy. Physical
nakedness is easier than psychological or spiritual nakedness.’ - Rollo May
‘Men have the fear of being absorbed.’ - Rollo May15
Heb na veel gedonder in Jamaica voor mijn TR-6 nieuwe New York-nummerplaten
kunnen halen. Dat betekent geen parkeerbonnen meer in Amsterdam.
Bij de ingang van de VN verwelkomde Mora me. Zij had een gesprek georganiseerd
met Chakravarthi Narasimhan, the undersecretary-general for Inter Agency Affairs
op het VN-hoofdkwartier van wie ik wist dat hij tot op de tennisbaan - zonder succes
- op Mora had getippeld. Hij had nauw samengewerkt met U Thant. Ik vroeg of hij
zijn vorige, nu gepensioneerde, baas miste. ‘Very much so. I talked to him this
morning.’ Liep ook binnen bij mijn oude vriend Kenneth Dadzie van Ghana die zijn
carrière in VN-verband voortzet en binnenkort naar Genève wordt overgeplaatst. Hij
vertelde dat een andere vriend, oud-ambassadeur Thomas Kanza, Patrice Lumumba's
eerste vertegenwoordiger in New York, nu aan de Harvard University was
verbonden.16
Bezocht Ned Chase bij Putnam & Sons. De eerste hardcovereditie van mijn Club
van Rome-interviews in de VS staat eraan te komen. Putnam & Sons wil ook een
paperbackeditie drukken voor universiteiten en colleges. Ik zei het niet eens te zijn
met de betiteling van editor van de gesprekken, want ik beschouw mezelf er de
schepper en schrijver van.
Zag de film Too Hot to Handle in de Park Miller-cinema. Het bleek outrageous
nep te zijn. Een lange reeks seks- en zuigpartijen van jongens met pokdalige gezichten
die Wim Hoogenkamp zou omschrijven als ‘engsters’. Decadent en treurig. Er zaten
niet eens aantrekkelijke jongens tussen. En zo'n zaal, die

15
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Aldus sprak Rollo May met Howard Martin in Human Behavior magazine, oktober 1973.
Zie ook eerdere Memoires waarin Dadzie en Kanza voorkomen.
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ademloos zit te gapen. Beangstigend. If you see one you have seen them all, ‘hijgend
klaarkomen’.

1 november 1973
Gisteravond bezocht ik mijn Indonesische vriend Hashram Zainoeddhin, de architect
en vriend van Harisanto, mijn voormalige roommate. Hij dacht dat het mogelijk was
dat Bung Karno oneerlijk was geweest en Dewi de onlangs gepubliceerde brieven
achteraf had geschreven om zijn onschuld aan de coup aannemelijker te maken. Hij
werd in deze absurde stelling natuurlijk ernstig bijgevallen door Mora Henskens,
beiden mensen die Sukarno altijd hebben geminacht en die feitelijk helemaal niets
van of over hem weten, buiten wat ze in de dagbladen hebben gelezen. Zo zie je maar
hoe je er voor moet zorgen dat je eigen verhaal vastligt, want na je dood komt er
geen hond meer voor jou op, laat staan met de waarheid.
Twee kaarsen in St. Patricks. Er werd op een orgel gespeeld. Opeens zag ik mams
begrafenis voor me. Heel luguber. Maar wie weet staat mijn moeder nog aan mijn
graf.
Lees in sneltreinvaart In Search of Nixon: A Psychohistorical Inquiry.17 Vooral
omdat ik naar Mazlish in Den Vaderland Getrouwe verwijs aan de hand van artikelen.
Vanmorgen stond in de Times een foto van Nixon, met de Amerikaanse vlag op zijn
revers, die met Kissinger een diplomaat uitzwaaide. Ik dacht opnieuw: de wereld is
met die man in doodsgevaar.
Christopher Lehmann-Haupt zegt in de New York Times dat geloof in de
psychohistorie zoiets is als ‘faith in a personal God’. Hoe krijgt hij die onzin op
papier? Bruce Mazlish is professor geschiedenis aan het Massachusetts Institute of
Technology. Mazlish beschrijft zijn vak als een fusie tussen geschiedenis en
psychoanalyse. Dat zijn misschien te grote woorden voor wat hij er zelf van bakt.
Mazlish ziet Richard Nixon als volgt: ‘He is a man torn between his Mother's
dislike of warfare and his Father's sharp competitiveness: thus, he is extremely
ambivalent about his aggressive impulses and tends to deal with them by projection
onto others. He is a man haunted by his father's “failure” and driven to avoid that
failure for himself and to redeem it for his parent. He compensates for lack of native
abilities, where this is the case, by enormous hard work and persistence. He is racked
by indecision and by the question of his own courage, especially in crisis. He has
had a serious problem with death wishes and

17

Bruce Mazlish, In Search of Nixon: A Psychohistorical Inquiry, Basic Books (1972)
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anxiety in relation to his brothers, (President) Eisenhower and himself. He is an
“actor” in the theatrical sense and releases himself verbally in debates. He is a
fundamentalist in religion, with a passive acceptance of authority. He projects
unacceptable impulses onto others. He identifies his personal interest with the national
interest. He exalts strength and fears passivity.’ And so on and so on.
Ik vind Bruce Mazlish maar zo zo. Ik had er meer van verwacht zeker met wat de
titel suggereert.
Straks op Schiphol is het full circle: vertrokken richting New Delhi, teruggekeerd
uit New York.
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Amsterdam
2 november 1973
Amerbos 205
Om 08.40 uur wandelde ik mijn huis binnen om bij de post een convocatie te vinden
dat mijn zaak tegen De Telegraaf om 09.30 uur in hoger beroep op de Prinsengracht
zou worden behandeld.
Showered and shaved naar de rechtbank gesneld. De krant ging in hoger beroep,
want Peter Zonneveld was te mijnen huize uitgenodigd en werd ‘dus’ onjuist
veroordeeld. Dat hij van die zogenaamde uitnodiging misbruik maakte en mijn privacy
schond door tegen mijn uitdrukkelijk geuite wens foto's van mijn gasten te nemen
en te publiceren schijnt ze te ontgaan. H. Goeman Borgesius, hoofdredacteur, was
deze keer ook aanwezig. Henk Hofland en ik werden tijdens het verhoor van De
Telegraaf-rotzakken gevraagd op de gang te gaan zitten.
Henk zei dat de hele affaire in mijn huis met De Telegraaf-journalist feitelijk om
zijn vrouw, Mimi Hofland, draaide. Daarom was alles wat ik over de zaak zei
gebaseerd op halve waarheden. Al in 1966 had ik ergens gezien ‘dat een meid’ bij
Hofland in de auto stapte. Toen had ik ook al Mimi opgebeld. Ik luisterde in stomme
verbazing. Nog steeds zat hij zijn eigen wangedrag tegenover Mimi Hofland en zijn
gezin op mij af te wentelen. Nu was ook alles wat ik over juffrouw Coldewey van
het Hilton zei maar half waar en onzin. Hij zei dat ik in deze zaak drie punten in de
gaten moest houden: de rol van de BVD, vervolgens wat Goeman Borgesius - en niet
Heitink over de zaak had geschreven, en ten derde het argument van Zonneveld dat
hij gast was.18
Henk recht aankijkende zei ik: ‘Voor mij ben je onherkenbaar geworden. Je groeit
krom als een boom. Je schrijft waardeloze bladvulling in de Haagse Post. Ik weet
niet wat er met je aan de hand is.’
Mr. J. van Oranje hield een praatje voor de vaak voor zijn cliënten, de aanwezige
Telegraaf-heren. Mijn relatie met Henk Hofland was mysterieus en daar kwam
niemand helemaal achter.

18

Zie Memoires 1971-1972. Hofland smokkelde Zonneveld onder valse voorwendselen mijn
huis binnen.
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Hofland en Oltmans waren merkwaardige lieden, die elkaar studentikoze streken
leverden. Ik was lezingen in Amerika gaan geven omdat Luns bij de NAVO benoemd
zou worden, met het doel hem te wippen, en meer van dergelijk gelul. Mejuffrouw
Coldewey had ‘buitengewone fysieke kwaliteiten.’ Het klonk of meneer Van Oranje
haar ook wel eens mee naar een partijtje zou willen nemen.
Ik maakte later tijdens een verhoor door mr. F. Dozy, de president van het Hof,
duidelijk dat niet zo zeer Peter Zonneveld schuldig was, maar eerder de hoofdredactie
van De Telegraaf, omdat die mij weer eens in een rode hoek heeft willen duwen,
door dit verhaal rond de foto van de Russen te verzinnen. Niet Zonneveld heeft De
Telegraaf getipt, maar de BVD. ‘En dit heeft de heer Hofland mij later verteld,’
benadrukte ik. Toen daarop president Dozy aan Hofland vroeg hoe hij aan die
informatie was gekomen, antwoordde Henk: ‘In een café gehoord.’ Hierop riep ik en zo werd het de volgende dag in Het Parool precies weergegeven19: ‘Dat is een
leugen. Je hebt mij gezegd dat de hoofdredacteur van De Telegraaf, Goeman
Borgesius, je dit had verteld.’ Hofland ontkende dit glashard op de zitting; het is
duidelijk hoe de kaarten liggen. Onder ede of niet, om een of andere reden is Hofland
bereid meineed te plegen. De avond na het incident in mijn huis dineerde hij met
Goeman Borgesius. Deze lichtte hem toen zelf in dat hij de bewuste avond niet op
de redactie is geweest, en dat Heitink de hele zaak tegen mij in elkaar had gezet. De
BVD had De Telegraaf en Heitink geïnformeerd, waarop Heitink Anton Veldkamp
naar mijn woning had gestuurd om een foto van een sovjet-CD-auto voor mijn huis
te fotograferen.20
's Middags ging ik naar mam in Bilthoven, nog steeds diep verontwaardigd over
de houding van mijn voormalige Nijenrodevriend.
Er was veel post. Mevrouw Hartini Sukarno wilde weten of ik bereid was met haar
een boek te maken. Sukmawati Sukarno legde zich na haar scheiding momenteel op
Javaanse en Balinese klassieke dans toe. Oud-ambassadeur Djawoto schreef uit
Peking dat hij de publicatie van Bung Karno's brieven aan Dewi schitterend had
gevonden. ‘But what I don't understand Oltmans? Why didn't Madame Dewi publish
them earlier? It would have been far better, if she had published them in 1968 or
1969.’ Toen Bung Karno nog leefde. Ik zal hem schrijven

19
20

Zie bijlage 1.
In 1991 vraag ik me af of Hofland zelf bij de BVD betrokken was.
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dat ik Dewi pas in 1970 leerde kennen en haar acties om Bung Karno te hulp te
komen van na die tijd stammen.
André Spoor zette uiteen waarom hij niet wil overgaan tot het publiceren van mijn
antwoord op Van Roijens briefje in de NRC. Misschien heeft André strikt formeel
wel gelijk. Het is niet eenvoudig schuinsmarcheerders als Van Roijen op heterdaad
te betrappen.21
Dewi Sukarno schrijft eindelijk Bapaks eerste brief ‘written October 1, 1965, the
one I was looking for like mad’, te hebben gevonden. Zij begrijpt nu ook waarom
ze moeite had die te vinden: ‘because it was put together with other important
documents packed and send out to my friends already on that same day on October
1, 1965, you remember?’22
De politie van Rotterdam heeft blijkbaar geen vinger uitgestoken om de foto's op
te sporen die op de redactie van de NRC onder de hoede van Spoor zijn verdwenen.
Schandelijk. Dewi wil Den Vaderland Getrouwe gebruiken bij een proces in Tokio.
Zij vroeg onmiddellijk een exemplaar naar haar advocaat Masatoshi Yamamoto te
sturen.

3 november 1973
Gisteravond arriveerde Peter. Het was heerlijk weer samen te zijn. Had Rollo May's
Paulus23 voor hem meegebracht en Frye boots, die precies pasten. Zijn studiebeurs
voor zijn psychologie colleges is rond. Sliep vrijwel meteen na een laatste blik op
hem, op het hoofdkussen naast me, te hebben geworpen.

4 november 1973
Casper laat weten dat hij actief is in de JOVD - de VVD-jongeren - en naar een congres
in Oisterwijk moet. Maar hij komt ook hier.
Op weg naar Thermos kwam Henk Hofland uit een kroeg, als gewoonlijk, waar
hij had zitten zuipen met een oudere man. Hij zei zich kapot te werken, want hij had
100.000 gulden per jaar nodig en had nu maar 40.000, implicerend dat dit het gevolg
was van het incident in mijn huis. Hij blijft weigeren in te zien dat hij alle shit aan
zijn eigen wangedrag had te danken. Hij zou een avondvullende film voor de VPRO
gaan maken. ‘Ik ben met niemand de afgelopen twee maanden zoveel bezig geweest
als met jou,’ zei hij. Hij wilde weer eens als vanouds pra-

21
22
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Pas in 1991 zou ik een aantal door Van Roijen gezonden codeberichten over mij te pakken
krijgen die iedere beschrijving tarten. Zie bijlage 2.
Brief d.d. 3 oktober 1973. Zie bijlage 3.
Rollo May, Paulus. Harper & Row Publishers, New York 1972. Het boek is in herinnering
aan Paul Tillich geschreven
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ten. ‘Niet wanneer je zat bent en niet in een kroeg,’ antwoordde ik. Hij vond Goeman
Borgesius van De Telegraaf ‘een beste man.’
‘Hoe kan dat?’ vroeg ik. ‘Je weet dat zijn blad met opzet en in samenspel met de
BVD die artikelen tegen mij en de sovjetdiplomaten heeft geschreven. Jij weet dat er
werd gelogen. Wanneer je een werkelijke vriend van mij was zou je me hebben
verdedigd en zou je achter me hebben gestaan. In plaats daarvan loog je zelfs in de
rechtszaal dat wat Goeman Borgesius je vertelde over BVD-inmenging, je in een café
zou hebben gehoord.’ Hij antwoordde dat niets anders dan geldmaken hem nog tot
iets kon bewegen. ‘Je bent een beklagenswaardige man geworden,’ waren mijn laatste
woorden. Intussen heeft Ronald Gase tegen Hofland gezegd dat ik hem had
besodemieterd door gegevens die hij had opgegraven in het Haagse politieke bos, in
mijn nieuwe boek op te nemen. Wat waar is. Hier en daar heb ik dit onder vermelding
van de bron, Ronald Gase, gedaan, maar met in achtneming van allerlei scrupules.24
Drs. H.W.M. van Run van de hoofdredactie van De Tijd heeft professor Ernst
Utrecht een briefje geschreven wat alles van die man zegt.25 Utrecht zond het door
aan mij, plus het door Van Run niet geplaatste artikel over het fameuze
Widjanarko-rapport van de Indonesische generaals als tegenzet tegen de door Dewi
en mij gepubliceerde brieven van Bung Karno. Van Run, die ik al bij de ontmoeting
bij de Raad voor de Journalistiek als een slijmjurk identificeerde, is een ‘journalist’
die in het gevlei met de overheid wenst te blijven26. Hij schreef Utrecht dat hij diens
artikel niet wenste te plaatsen ‘omdat het te zeer een persoonlijke aanval op de heer
Anthonie Dake behelst en te weinig zakelijk van aard is en bovendien te weinig
nieuwe feiten naar voren brengt.’
Utrecht wijst er op dat meneer Dake in wanhoop naar Richard Löwenthal in
West-Berlijn uitweek om op zijn boek te kunnen promoveren ‘omdat Wertheim,
Schulte Nordholt, De Josselin de Jong en zelfs Verkuyl in Nederland nooit hun fiat
zouden hebben gegeven aan een dergelijke studie over de procoupgeneraals.’ Utrecht:
‘Löwenthal heeft zich door zijn geschriften over het communisme zo volledig
gedeclasseerd dat men zijn naam niet meer tegenkomt in gedegen politicologische
studies, zelfs niet in het anticommunistische Amerika.’

24
25
26

Had ik dit maar niet gedaan; ik zou toen meer hebben kunnen bereiken.
Brief Van Run aan Utrecht d.d. 11 oktober 1973. Bijlage 4.
Van Run zou later hoogleraar worden voor den lande bewezen diensten en expertise op zijn
vakgebied.
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Dake, gedreven door zijn pathologische haat tegen Sukarno (zie Kees van Dijk in
de Haagse Post) probeert hardnekkig Sukarno verantwoordelijk te houden voor de
moord op de generaals. Hij probeert dit te doen door gebruik te maken van ‘een
hoogst ondeugdelijk bewijsmiddel, het door de Indonesische veiligheidsdienst
opgemaakte proces-verbaal tegen een van Sukarno's adjudanten, de kolonel der
mariniers Bambang Widjanarko.’ Ik moet er ten overvloede misschien op wijzen dat
Ernst Utrecht in Leiden studeerde, in Indonesië lid was van het voorlopige
Volkscongres en eveneens van de DPA, de Hoge Advies Raad, en ook periodes heeft
meegemaakt dat hij in ongenade was gevallen, ook bij Bung Karno.
Het artikel van Utrecht wemelde van de informatie, die niemand hier kent.27 Door
de kletskoek die Hans Hoefnagels de lezers van De Haagse Courant had opgelepeld
over de brieven van Bung Karno en de coup, en vooral over het schitterende boek
van Anthonie Dake had Utrecht een soortgelijk artikel aan De Haagse Courant (en
Hoefnagels persoonlijk) aangeboden. Van Run beantwoordde tenminste Utrecht nog.
Hoefnagels gooide de zaak in de prullenmand en liet professor Utrechts aanbod
verder onbeantwoord. Utrecht vraagt me wat hij nu met die Hollandse hengsten moet
beginnen. ‘Die redacties nemen de schoft Dake uiteraard in bescherming,’ schreef
Utrecht in de kantlijn van de brief van De Tijd (Van Run) met rode inkt.
Peters vriendje, Richard Hunter, duikt op in een advertentie van Playboy.

27

In 1991 heb een kopie van deze documenten met Utrechts artikel aan Wertheim gezonden
voor plaatsing in zijn bibliotheek (origineel blijft in mijn dagboek). Zie bijlage 5.
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De beide artikelen, onder andere het gesprek met de Indiase communistische leider
Mohit Sen die ik aan de NRC had gezonden vanuit New-Delhi, worden door Rob
Soetenhorst geretourneerd met de mededeling: ‘Te midden van de middenoostelijke
tankslagen komen we aan India niet zo erg toe (...).’ Geen wonder: Soetenhorst komt
van een krantje uit Leiden...

5 november 1973
Autoloze zondag vanwege benzineschaarste als gevolg van de crisis in het Nabije
Oosten, wat ze vanuit Delhi het Nabije Westen noemen. Peter en ik gingen met de
bus naar de stad. Casper kwam ook. We waren allemaal in Thermos. Casper vertrok
al om 07.00 uur vanmorgen, omdat hij bezig is met bodemonderzoek in Twente.
Igor Cornelissen belde om na te gaan of hij geduvel met Bruna kreeg wanneer hij
in Vrij Nederland een voorpublicatie schreef over Den Vaderland Getrouwe. ‘Rommel
maar lekker aan, Igor, ik vind alles goed.28
Frank de Jong van De Telegraaf belt: ‘Als er een embargo op je boek is, houden
wij ons daar natuurlijk aan.’ Hij laat zich zinnetjes ontvallen als: ‘Jij zit immers in
de hoek van Wim Wertheim’, waarmee dan ‘links’ wordt bedoeld. Ik antwoordde
dat ik nooit in de hoek van Wertheim heb gezeten of zou zitten, maar dat is voor
dovemansoren gezegd, want ze ‘weten’ immers alles over mij bij die rotkrant.
Jan Buis van Bruna belde. Hij was op pagina 198. ‘Het is een goed boek, Willem.’
Hij werkt nu weer halve dagen na zijn hartoperaties.

6 november 1973
Peter zat de hele dag rustig aan mijn bureau te werken. Hij haat statistiek, waar ik
ook het nut niet van inzie. We zijn in het Americain gaan dineren. Hij nam een late
trein terug naar Tilburg. Peter blijft er onwezenlijk onbedorven uitzien.
Ben maar weer eens gaan zeuren bij de NRC waarom mijn Club van Rome-artikel
over de vergadering die tien dagen geleden in Tokio plaatsvond nog altijd niet is
geplaatst. ‘Het is een uitstekend verhaal,’ aldus Soetenhorst, ‘maar ik heb het even
laten liggen tot André Spoor terugkwam.’ Dat gaat dus altijd weer over hetzelfde
hete hangijzer: ‘Kan het onder de naam Oltmans in de krant?’

28

Op 10 november 1973 publiceerde VN een voorpublicatie van één en 1/4 pagina door Igor
Cornelissen.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

18

6 november 1973
Gisteravond zat Luns zich bij AVRO's Televizier weer eens in bochten te wurmen
toen hem werd gevraagd waarom hij meende wel op de weg te moeten gaan op de
autoloze zondag. Hij was naar een zieke tante in Amsterdam geweest. Er waren wel
meer zieken in Nederland op zondag dan de tante van Joseph Luns. En toen liet hij
er weer een karakteristiek Luns' zinnetje op volgen: ‘Ik deed dit in een Belgische
auto met Belgische benzine...’ Met zijn NAVO Rolls Royce dus. Het tekent de man
ten voeten uit.
Heb Dewi Sukarno voorgesteld om op 13 november naar de persconferentie voor
Den Vaderland Getrouwe in Nieuwspoort te komen. Ze was er toe bereid, mits door
Bruna uitgenodigd. Eerst reageerde zij: ‘But I do not know what is in your book. We
do not always have the same opinion.’ Ik voerde aan dat dit een uitstekende
gelegenheid zou zijn om over de brieven van Bung Karno te praten nu zoveel
journalisten aanwezig zouden zijn. Zij adviseerde de heer Joro Yamazaki op te bellen
om voor haar kamer in het Okura Hotel te zorgen.
Dineerde met mam in Soesterberg. Broer Theo scheen opnieuw in de clinch te
zijn gegaan met notaris Meijer in Amsterdam. Er is nu inderdaad sprake van dat mam
overstapt naar notaris Van Rij uit Zeist, die de zaken voor grootmama Poslavsky
regelde. Ik zal mam dan eveneens naar Zeist volgen.

7 november 1973
Ik geniet voortdurend, niet alleen van de nieuwe TR-6, maar vooral ook van de
stereo-installatie en de muziek, zoals gisteren van Chopin en Dvorak. Terwijl ik langs
's heren wegen naar Bilthoven rijd roert me de muziek soms diep en makes me smile,
of trekt soms door mijn hele wezen als een vorm van zonnebad. Ik doe dit nu al vele
jaren en het moet een harmoniserende invloed hebben op mijn zielenroerselen. Zoals
nu op weg naar Den Haag met het vijfde pianoconcert van Saint-Saëns op. Vrij
Nederland is uit. Prima publicatie.
Je wordt doodziek van de kranten en het onheil dat dag in dag uit wordt verspreid.
Vanmorgen werd weer een pistool tegen het hoofd van een Rode Khmer gedrukt.
Executies in Marokko en Chili. Het gaat maar door. Wat vooral verontrustend is: de
vrijwel totale stilte in de rest van de wereld over al deze wreedheden. Plus het
afdrukken van dergelijke plaatjes ter verhoging van de verkoop van het aantal
krantenexemplaren.
Woonde de 56e viering van de Oktoberrevolutie in Moskou bij op de
sovjetambassade. De gebruikelijke affaire. Sprak even
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met Max van der Stoel en moedigde hem aan zich niet door de kritiek te laten
afschrikken.29 De Maharadja van Portela was ook aanwezig. Sprak veel mensen,
zoals professor Marestany, de ambassadeur van Cuba. Vladimir Opalev zei dat ik
eind november met mijn sovjetinterviews zou kunnen beginnen. Probeerde eveneens
opnieuw het verfilmen van Spartacus aan te zwengelen.
Henk Bruna heeft Dewi Sukarno getelefoneerd om haar uit te nodigen voor de
persconferentie.
Mijn vriendje Ralph Nijendorff kwam eindelijk weer naar Amerbos. Hij had vier
maanden bij de ABN in San Francisco gewerkt. Hij had het heerlijk gevonden, maar
is toch teruggekomen voor zijn vriend Addi. Ralph is voor mij iemand in de Loet
Kilian-klasse, lief ventje.
Den Vaderland Getrouwe is er. Bracht mam een eerste exemplaar. Zit er zelf in
stomme verbazing in te bladeren.
André Spoor had gezegd op de receptie van de sovjetambassade te zullen komen.
Maar hij bleef weg. We hebben hem nu uitgenodigd voor een diner met Dewi,
aangeboden door Bruna.30 Dr. Go belt om te zeggen dat de Suharto-ambassade in
Den Haag een sabotagegroep heeft gevormd om op te treden tegen personen in
Nederland, die tegen de generaals zijn. ‘Voor u ook gevaarlijk,’ voegde hij eraan
toe.

29
30

Noteerde niet waarom ik Van der Stoel, out of all people, moed insprak.
Ook bij die gelegenheid zou Spoor schitteren door afwezigheid.
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9 november 1973
Wanneer ik in mijn boek lees erger ik me enerzijds aan weggevallen komma's en
anderzijds denk ik: het is prima.
Jaap Jansen raadde sterk af om Dewi Sukarno uit te nodigen. Ik ben het daar mee
oneens. Het hangt er vanaf hoe we de zaak aanpakken. Bovendien vijftig procent
van de Haagse paparazzi komt nu om haar. Anton Koenen zou vast in De Tijd zetten
dat Dewi erbij zou zijn. Henk Bruna vroeg of er extra maatregelen dienden te worden
genomen om Dewi's veiligheid te garanderen. Hans Jacobs van Achter het Nieuws
belde om te zeggen dat de VARA niet in mijn boek was geïnteresseerd. Ed van
Westerloo van de KRO daarentegen zei het zeker te willen overwegen er iets op de
televisie aan te doen. Henk van Stipriaan (VARA) vraagt me weer in zijn
radioprogramma.
De lijst van genodigden voor het diner is rond. Spoor blijft er lullig over doen. Na
het wegraken van Dewi's foto's en het inschakelen van de politie durft hij haar niet
onder ogen komen. Mijn reactie - in zijn positie - zou zijn geweest daarom juist naar
Dewi te gaan, omdat ik iets had goed te maken. Types als Spoor hebben het achter
de elleboog, wanneer het er eenmaal op aankomt.
Jan Buis begreep niet waarom ik ‘die vreselijke Bibeb’ voor het diner wilde
uitnodigen. Ik hoop op een interview Bibeb-Dewi. Carel en Liny Enkelaar komen,
evenals de Utrechts.
Ging met Peter naar een nieuwe show, De Planeet, van Annie Schmidt. We werden
van A tot Z door de Amsterdamse kudde aangegaapt. De Club van Rome kwam er
wel viermaal in ter sprake. Gaf Peter Den Vaderland Getrouwe: ‘Oh, Willem, ik ben
trots op je’.
Ronald Gase kwam langs. Nu André Spoor zich toch terugtrekt om de brief van
Jan de Quay aan hem in de publiciteit te brengen bracht ik Gase in contact met Igor
Cornelissen. Laten we dan maar Vrij Nederland proberen. Ronald dicteerde
Cornelissen de tekst van De Quay's brief. Igor vond verder dat mijn boek zoveel
informatie bevatte dat het onmogelijk was iets na te trekken. ‘Wanneer op 700 pagina's
twee nieuwe feiten per pagina staan, moet ik 1.400 feiten gaan onderzoeken.’ Anton
Koenen: ‘Waar ik me over verbaas is je enorme gedetailleerdheid. Ook je
verantwoording is zeer sterk.’

11 november 1973
Ik moet iets via de televisie zien te regelen om de uitspraak van Luns (dat de dood
van Sukarno ‘het’ hoogtepunt van zijn le-
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ven was) - die weer eens tussen wal en schip is gevallen - tot een belangrijke uitspraak
maken.
Peter belde: ‘Wat is zo'n weekend op Amerbos kort...’ We hebben toch nog
anderhalf uur in de polders gewandeld.
Willem Duys zegt tegen een Belgisch meisje dat uit het derde pianoconcert van
Prokofiev speelde: ‘U hebt als een godin zitten spelen...’ Wat een misselijke kerel.
En dat is dan de populairste televisiepresentator in Nederland.

12 november 1973
Volle maan. De vogels tjirpten. Heb ze eerst bruinbrood gebracht. Vond een slapende
Atalanta in mijn werkkamer. Een hoekje van een vleugel was afgebroken. Er zat
niets anders op dan haar naar buiten te laten vliegen en in de natuur te laten vergaan.
Was in Spitsuur van Henk van Stipriaan en lanceerde een aantal feiten over Luns.
Henk leek te schrikken, want hij liet me steeds minder aan het woord. Bij thuiskomst
waren er weer de bekende dreigtelefoons. ‘We zullen u wel weten te vinden in
Amsterdam-Noord. Kom niet aan onze Luns...’ En dan: ‘Jij smerige broodschrijver!’
Ik denk dat ik er financieel totaal anders voor zou staan wanneer ik mij, zoals de rest
doet, zou hebben neergelegd bij de praktijken van Luns en er het zwijgen toe zou
hebben gedaan.
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Anton Constandse schreef dat hij verhinderd was mijn persconferentie bij te wonen.
Dat is jammer. Ik begon mijn werk als journalist juist bij hem.31

13 november 1973
Dewi arriveerde om 19.10 uur op Schiphol vanuit Genève. Er was maximumpaniek
geweest over haar reis. Om 13.00 uur belde ik Villa Rajada in Gland en kreeg te
horen dat er iets niet in orde was met Dewi's visum. Zij moest niet alleen naar de
prefectuur, maar ook op het consulaat-generaal van Nederland was iets mis. Ik belde
met ene mejuffrouw Poort op het consulaat in Genève. Zij beloofde ook na 16.00
uur open te zullen blijven ten einde een visum aan Dewi te kunnen verstrekken.
Vervolgens bleek dat Bruna tegen de toezegging in niet voor een vliegticket had
gezorgd. Ik belde de manager van KLM in Genève (Winkler). Hij zegde toe een auto
met een ticket voor Dewi naar Cointrin te zullen sturen.
Bij mijn aankomst in mijn rode TR-6 met Dewi Sukarno bij het Okura Hotel, was
er een VPRO-ploeg, die opnamen maakte.
Er waren keurige menu's gedrukt. Behalve de reeds genoemde gasten was ook
Ellen Thomassen aanwezig, dr. Go Gien Tjwan, Mario Bruna met zijn vriendin
jonkvrouwe Harriet Gevers Deynoot en natuurlijk de ouders van Mario als gastheer
en gastvrouw. Om 19.50 uur ging ik met Henk Bruna naar kamer 2103 van Dewi.
Maar zij was nog niet gereed. De TV-ploeg had opnamen gemaakt in haar suite. Dewi
zag er als gewoonlijk prima verzorgd uit. We ontmoetten elkaar allemaal in de bar
op de 23e verdieping. Wim van Beusekom en zijn vrouw arriveerden eveneens. Liny
Enkelaar zag er nogal huiselijk uit: ‘de huisvrouw ten top’ meende Ellen van der
Ploeg van Bruna. Go vertelde dat zijn zwager Dewi's huis in Tokio had gehuurd, dus
dat klikte meteen. De VPRO-jongens schoten Carel Enkelaar aan, die buitengewoon
aardig over mij, als initiatiefnemer van het gebeuren, sprak. Dat knippen ze er zeker
uit.
Ernst Utrecht begon Dewi meteen te tutoyeren. Zij vroeg mij hem over te brengen
dit achterwege te laten. Ik heb dit gedaan en het gebeurde niet meer. Intussen lanceerde
Dewi tijdens het diner weer haar theorieën over generaal Nasution, wat me nogal
irriteerde. Maar toen zij echter zei: ‘Bapak was made sick by people like Subandrio...’
en zij daarbij ook nog tegen haar hoofd tikte, had ik de allergrootste moeite haar niet
ter plekke de mond te snoeren, want zij kletste alleen maar met anderen
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mee. Ik liet dit uiteraard duidelijk blijken. Zij vond dr. Go geweldig en, typisch Dewi,
ging ze met hem aan de haal. Ze zei tegen me: ‘Hij kan me adviseren met mijn boek.’
Terwijl ik natuurlijk uitstekend weet hoeveel vraagtekens dr. Go zelf bij Dewi en
haar rol in Indonesië plaatste. Ik had hem in de gelegenheid willen stellen de weduwe
van Sukarno nu eens een avondje van nabij mee te kunnen maken. Zij liep echter
weg met dr. Go en bewees hem waarschijnlijk precies de persoon te zijn, zoals hij
haar inschatte.
Al met al is het een zeer geslaagde partij geweest. Om 01.00 uur zei Wim van
Beusekom in ieder geval: ‘Ik ben trots op je. Je krijgt een tien plus.’32
Vandaag verschenen foto's in de kranten van Dewi in Amsterdam. Zij had tegen
de persfotografen gezegd in Nederland te zijn vanwege haar eigen voorgenomen
boek. Typisch Dewi.
André Spoor had Den Vaderland Getrouwe doorgekeken. ‘Het meeste van wat ik
heb gezien klopt,’ zei hij. Ik vroeg wat niet klopte, maar dat kon hij zich niet zo een,
twee drie herinneren. Rob Soetenhorst zal mijn persconferentie voor Den Vaderland
Getrouwe bijwonen. Frits Böttcher had Spoor te dineren gevraagd. Intussen wilden
ze nog steeds mijn reportage uit Tokio over de Club van Rome onder de loep nemen.
Ik vroeg aan Spoor dan in ieder geval Dewi Sukarno in het Okura Hotel op te bellen.
Maar ook dat bracht hij niet op.
Peter belde nog uit Tilburg om me succes te wensen met de perspresentatie. Toen
ik met Dewi bij House of Lords arriveerde zag ik Peter, Loet en Tieneke Kilian en
Erik en Helga van der Leeden het restaurant binnen slippen. Nu zij er waren was
voor mij de komende ‘show’ compleet. Het was prettig te weten dat professor
Wertheim, professor Utrecht, oud-ambassadeur Zairin Zain en vele anderen er waren,
maar deze vrienden kwamen voor mij in alle opzichten eerst. Casper had laten weten
dat hij vond er niet bij te horen, ook niet bij het Okuradiner, maar ik denk toch eerder
dat hij het tegenover zijn ouders achterwege liet, bij wie ik de door Luns en de BVD
aangezwengelde controversiële reputatie heb.
Ik heb Dewi om 13.00 uur in het Okura opgehaald. We hebben nog even op
televisie naar het huwelijk van prinses Anne van Engeland gekeken. Dewi hoopte
dat Karina en haar verzorgster ook keken. We reden eerst naar de NOS waar we door
Joop van Os en Bob Nahuis werden opgewacht. Om 14.00 uur stormde Carel Enkelaar
even binnen. We lieten Dewi het
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door Klaas Jan Hindriks in Parijs gefilmde interview zien. Dewi: ‘My God, my
English is so bad; I cannot even understand it myself.’ Daarna wandelden we, begeleid
door Harry Hagedorn, naar de werkkamer van Enkelaar.
When we left the building, later, liepen we tegen Ton Neelissen op die een aktetas
bij zich had. Ik had in Spitsuur van de VARA verwezen naar telefonades tussen de
NOS en Luns uit 1970, toen ik de Kennedy-medewerkers in Amerika had gefilmd
om te bewijzen dat Luns over JFK en RFK en de kwestie Nieuw-Guinea loog. Toen
sprak Luns immers de gevleugelde woorden: ‘Ik smeek u die film niet uit te zenden.’
Neelissen moest alle afschriften van de gesprekken onmiddellijk bij Enkelaar
inleveren.33
Ik ben vergeten te vermelden dat bij het einde van het diner Henk Bruna een
geschenk aan Dewi aanbood om aan Kartika te geven, namelijk een zilveren trekschuit
met een paard ervoor. Een charmante geste indeed.
Dewi vertelde dat Kartika rooms-katholiek wilde worden. Zij zit natuurlijk in
Parijs met RK-kinderen in de klas. Bung Karno had indertijd 100.000 dollar aan Ali
Bhutto van Pakistan gegeven om hem te helpen bij zijn campagne voor het
presidentschap, nadat hij als minister van Buitenlandse Zaken was afgetreden. Kartika
had in een van haar schriften geschreven: ‘My Father was the first President of
Indonesia. He was disposed by the treason of Suharto,’ of woorden van die strekking.
Dat heb ik haar in Villa Rajada ook met klem uiteengezet. ‘I think Karina will sooner
or later go to Indonesia,’ zei Dewi.34
Gisteravond, tijdens de maaltijd, vertelde ze dat prins Bernhard tijdens een diner
bij Edmondo de Rothschild, - zij noemen Bernhard ‘son altess royale’ - had gezegd
dat ‘he wanted to buy a new plane, and if there was anyone who wanted to buy his
old one.’ Iedereen was geschokt geweest. Zij voegde er aan toe dat ZKH een
soortgelijke stunt had uitgehaald bij de verkoop van zijn boerderij in Tanganyika,
en deze met een flinke winst aan het World Life Fund had overgedaan. Later, toen
ik Casper bij haar bracht in het Okura vroeg zij met klem dit verhaal niet verder te
verspreiden. Toen Casper in Dewi's suite binnen tien minuten aan een tweede scotch
soda begon heb ik er wat van gezegd. Ik vind dat ongepast gedrag wanneer je ergens
te gast bent.
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We gingen vanavond met Dewi en de Bruna's bij Fred en Poek Zumpolle in Wassenaar
dineren. Ik was woedend toen ik zag dat de Zumpolles - Loet Kilian had dit ook
gedaan - twee presentexemplaren van mijn boek hadden genomen. Ik maakte dit
dermate duidelijk dat Poek tranen in haar ogen kreeg. Zag het Erik trouwens ook
doen. Ik begrijp zoiets niet. Tenzij je erom vraagt.

14 november 1973
Het is slechts mogelijk losse aantekeningen te maken. Er is te veel gebeurd.35
Journalist Otto Kuijk meldde dat professor Lou de Jong hem had gezegd dat er
inderdaad een parlementaire enquête naar het beleid van Luns inzake Nieuw-Guinea
nodig was. Maar deze types zeggen zoiets natuurlijk niet in het openbaar. Ik heb
Geert Mak er echter over ingelicht, opdat hij Fred van der Spek (PSP) op de hoogte
stelt.
Rob Soetenhorst heeft André Spoor gezegd dat de persconferentie met Dewi's
aanwezigheid een ware happening was. Een journalist van Het Parool (Heyboer)
zei tegen Ronald Gase dat Paul van 't Veer niet naar mijn persconferentie ‘durfde’
te gaan en dat hij het met deze houding oneens was. Oud-ambassadeur J.H. van
Roijen heeft Otto Kuijk meegedeeld mijn boek te zullen lezen en pas dan te kunnen
besluiten of hij erop zou reageren.36
Het schijnt dat Wim van Beusekom tegen Carel Enkelaar heeft gezegd dat ik van
Max van Rooij de informatie had gekregen dat Luns tijdens de opname van het
NOS-portret over hem antwoordde dat de dood van Bung Karno ‘het’ hoogtepunt van
zijn leven was geweest. Enkelaar belde onmiddellijk Max Appelboom, de producent
van de film op. Dewi refereerde prima op de persconferentie aan deze uitlating van
Luns en voegde eraan toe: ‘That man is mad!’ Enkelaar schijnt hemel en aarde
bewogen te hebben en uren aan de telefoon gezeten te hebben om dit alsnog uit de
pers te houden. Het schijnt hem te lukken, want ik heb de opmerking van Dewi, noch
de door de NOS opzettelijk weggeknipte uitlating van de oud-minister ergens gezien.
De zaak werd verder via een NOS-communiqueetje
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vervalst, namelijk dat Luns met een ernstig gezicht zou hebben gezegd ‘de dood van
Sukarno’ en vervolgens was hij luid gaan lachen. De uitspraak was ironisch bedoeld
en was maar een grapje geweest. Maar Dewi zei later zelf terecht tegen Enkelaar:
‘That makes it even worse...’ Zij had uiteraard gelijk. Uiteindelijk liet Carel de
gedachte aan een communiqué varen. De informatie was kennelijk niet meer tegen
te houden want wijd en zijd zou later alsnog in de pers worden vermeld dat voor
Luns de dood van Sukarno ‘een hoogtepunt’ in zijn leven was geweest.

15 november 1973
Mam belde om te zeggen dat er geen letter over mijn boek, de persconferentie of de
uitlatingen van Dewi Sukarno in De Telegraaf stond. Het zegt opnieuw alles over
de krachten die deze krant feitelijk misbruiken. Dewi had gezegd: ‘If De Telegraaf
attacks you again, I really will give a press-conference myself...’
De NRC publiceerde gisteravond inderdaad een foto van het diner ter ere van mijn
nieuwe boek in het Okura Hotel waar Dewi bij aanwezig was. Peter belde nog om
00.30 uur en had in de pers de foto's gezien. Hij was uitgesproken lief. Het roerde
me zo met hem te spreken.
Dewi belde tweemaal midden in de nacht vanuit het Okura op. Zij had door mijn
boek gebladerd. Het was haar opgevallen dat ik bijvoorbeeld op pagina 91 in een
voetnoot aan madame Fatmawati Sukarno had gerefereerd, evenals aan madame
Hartini terwijl ik haar had omschreven als Ratna Sarah Dewi. Het was waar, maar
mevrouw Fatmawati ken ik helemaal niet en Ibu Hartini ook veel minder van nabij
dan Dewi. Bovendien is Dewi een generatie jonger en op een andere manier een
persoonlijke vriendin geworden. Daar viel ze over. Wat haar ook stoorde was dat ik
had geschreven dat mevrouw Hartini zo verdrietig was geweest aan Bapaks sterfbed.
‘She was not sad at all,’ riep Dewi midden in de nacht door de telefoon. ‘She was
waiting for his death...’ Dat was onwaar en schandelijk om te zeggen. ‘Ik heb de
foto's gezien,’ antwoordde ik, ‘waarop mevrouw Hartini rouwt.’ Ik wilde niet
benadrukken wat Ibu Hartini mij persoonlijk over haar verdriet bij herhaling heeft
geschreven, dan zou Dewi helemaal door het dolle heen zijn geraakt. Wat bezielt
haar toch ten aanzien van Hartini?
Dewi had gisteren ook langdurig gesproken met dr. Go, de vriend van Wertheim.
Zij zei zich nu pas helemaal te realiseren dat zij Bung Karno in 1965 niet had moeten
tegenhouden om
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naar Madiun te vliegen. Dr. Go had tegen haar gezegd: ‘You would not now have
sat here if Bung Karno had gone to Madiun.’ Ik weet niet of ik dit kan onderschrijven.
Om te beginnen was Madiun de stad van de eerste PKI-coup in 1948. Dan zou het
odium in 1965 opnieuw pas goed op de PKI hebben gelegen. Ten tweede: indien
Bung Karno naar Madiun was gegaan, zou dit een bloedige burgeroorlog hebben
betekend. Maar dr. Go stelt zich op het standpunt dat nu eveneens door Suharto en
zijn medeplichtigen honderdduizenden mensen in koelen bloede werden vermoord.
Dewi zei verder dat haar aangepaste analyse van de coup in 1965 tijdens dit bezoek
aan Amsterdam haar als een bliksemslag had getroffen. Wat zou er gebeurd zijn als
Suharto zich bewust was geweest dat er een coup zou worden gepleegd tegen Bung
Karno en hij het juist uitstekend vond dat Untung, Latief en anderen een aantal
generaals oppakten om dan als een eerste klap die een daalder waard is de coup te
helpen voorkomen, opdat hij dan zelf de macht kon grijpen en eigenlijk nog maar
alleen met president Sukarno had af te rekenen? ‘Toen generaal Nasution aan zijn
arrestatie ontkwam en wist te ontvluchten en niet werd gedood, was Nasution feitelijk
de laatste bondgenoot die Bung Karno nog over had aan de top van het militaire
apparaat,’ zo redeneerde Dewi.
Zij vervolgde: ‘Nasution tried through letters to me, also letters written by his
wife, to regain Bapak's confidence. Suharto was the traitor in all this. He betrayed
Nasution as well. Everyone underestimated him. Colonel Latief was later never
touched by Suharto's men, so-called for health reasons.’ Ik adviseerde Dewi althans
voorlopig haar bijgestuurde analyse over 1965 voor zichzelf te houden. Ook probeerde
ik haar uit te leggen dat het, gezien Bung Karno's karakter, onmogelijk was dat hij
weer vertrouwen in Nasution zou hebben. Nasution was sedert de onafhankelijkheid
voortdurend met couppogingen bezig geweest, terwijl hij al sedert 1961 in het
buitenland door zijn persoonlijke afgezant Ujeng Suwargana liet vertellen dat hij
uiteindelijk de macht van Bung Karno zou overnemen.37
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Een Indische dame, mevrouw E.A. Lamberigts-Abrahami de Melverda had me
namens de heer Herbert Jochems uit Wassenaar gebeld met het verzoek een
ontmoeting met Dewi te organiseren: ‘Opdat de heer Jochems een door hem
vervaardigde schildering aan mevrouw Sukarno ten geschenke zal kunnen geven.’
Het was haar tweeduizend gulden waard ‘misschien wel meer ook.’ Ik heb dit gedaan.
Gisteravond waren Ernst Utrecht en zijn vrouw bij Dewi op de kamer, maar nadat
zij waren vertrokken bracht ik Jochems en mevrouw Lamberigts tegen 22.00 uur bij
Dewi. Het werd een vreemde visite. Het gesprek meanderde van Emile van
Konijnenburg, die Jochems blijkbaar ook had gekend, naar de lama's, die hij in zijn
Wassenaarse tuin heeft lopen. Dewi vond het in hoge mate amusant. Later in de lift
naar beneden overhandigde mevrouw Lamberigts mij een envelop met drie
gloednieuwe biljetten van duizend gulden. Dat was een windfall die ik uitstekend
kon gebruiken.
Heb ook Ronald Gase even bij Dewi gebracht. Na al zijn werk verdiende hij dit.
Haalde de bladen, inbegrepen de provinciale kranten. Om te beginnen was er een
vierkolomsartikel op de opiniepagina van de NRC, geschreven door Rob Soetenhorst:
OLTMANS HEEFT STEENTJE AAN ONZE GESCHIEDENIS BIJGEDRAGEN. Hij noemt mijn
boek ‘een rehabilitatie van Sukarno’ en een ‘requisitoir’ tegen Luns. ‘Oltmans schrikt
er daarbij niet voor terug om de oud-minister van onbekwaamheid en bedrog te
beschuldigen (...). Het lijkt steeds waarschijnlijker dat Oltmans gelijk heeft als hij
vindt dat Luns in dit opzicht (Amerikaanse steun voor Nieuw-Guinea) een blinde
vlek heeft vertoond (...). Oltmans hakt in op de figuur Luns en misschien zal de
geschiedenis, waarmee hij graag schermt, hem in een reeks opzichten gelijk geven
(...). Het is een van Oltmans' verdiensten dat hij bij Amerikaanse politici en adviseurs
dat ongelijk (van Luns) redelijk heeft geverifieerd. Een verificatie overigens, die
hem niet steeds in dank is afgenomen en die velen blind heeft gemaakt voor Oltmans'
speurzin en nieuwsinstinct (...).’38
‘Specialist’ Paul van 't Veer tapt uit een geheel ander vaatje. Waar Soetenhorst de
naam Hofland niet eens liet vallen - terecht, omdat hij slechts a minor player in mijn
Memoires was en altijd is gebleven - voert Van 't Veer op dat mijn boek anti-Luns,
anti-Telegraaf en anti-Hofland was. Het Parool beweerde vervolgens dat Hofland
al in Tegels lichten lichtelijk de draak
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met mij had gestoken.39 Van 't Veer noemt Sukarno, Luns en Hofland tot de meest
genoemde personen in het namenregister achterin. Namen als De Telegraaf, Willem
Drees, Dewi Sukarno, John F. Kennedy, Emile van Konijnenburg, ambassadeur Van
Roijen, Paul Rijkens, generaal Suharto en generaal Nasution overtreffen Hofland
echter vele malen. In tegenstelling tot Soetenhorst benadrukt Paul van 't Veer dat ik
nooit enige moeite zou hebben genomen mij ‘grondig te documenteren.’ Ik ben juist
de enige geweest die al in 1956 mij dermate grondig heb verdiept in de Indonesische
kant van het Nieuw-Guinea-conflict door naar Indonesië en Sukarno zelf te gaan. In
1957 heb ik het initiatief genomen het parlement over mijn bevindingen in te lichten
middels een adres aan de Staten-Generaal. Na de overdracht van de Papoea's in 1962
ben ik constant blijven hameren op nader onderzoek omdat alle bonzen in Den Haag
elkaar bleven dekken en zo aan het collectieve bedrog inzake Nieuw-Guinea
meewerkten. Hoe kon men anders serieus onderzoek doen dan door Luns voor de
Hoge Raad te dagen zoals ik heb gedaan? Hoe kon men de zaak Nieuw-Guinea tot
de bodem uitzoeken dan via een parlementaire enquête? In de commissie voor
Buitenlandse Zaken heb een stemming om een dergelijk onderzoek te doen
plaatsvinden erdoor weten te jagen? Wat deden Amsterdamse tegellichters van het
slag van Paul van 't Veer? Ieder ander zogenaamd onderzoek naar de rol en het gelieg
van Luns en consorten (inbegrepen Van Roijen) blijft geknoei in de marge en is
daarom niet serieus.
Louis Sinner meldt vanmorgen in het Algemeen Dagblad40 dat ik dermate overtuigd
zou zijn geweest van de goedheid en genialiteit van Sukarno ‘dat hij mogelijk ziende
blind is geweest voor de zwakke plekken, die ook de Indonesische politiek in die
dagen heeft vertoond.’ Sinner haalt tenminste niet uit mijn boek dat ik er mee een
vete tegen Hofland zou hebben willen beslechten. Hofland komt terecht niet in zijn
bespreking van mijn boek voor. Paul van 't Veer schreef vanuit Amsterdam, waar
Hofland de café's frequenteert, dat zal de reden zijn geweest.
Anton Koenen van de Tijd produceerde een schitterende (bijna) hele pagina. In
vijf kolommen zette hij uiteen dat het onmogelijk was ‘de hele samenhang van het
zo minutieus neergeschreven verslag in enkele zinnen samen te vatten.’ Hij zegt dat
het namenregister 1248 personen en instellingen bevat. Koenen meent dat Den
Vaderland Getrouwe een naslagwerk zal
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worden: ‘wel een in een hele lange rij, en zeker een van de controversiëlste en
hoogstwaarschijnlijk met de oorspronkelijkste informatie en bronvermelding.
Weinigen hebben zo dicht bij het vuur van het verbreken van de relatie tussen
Nederland en Indonesië gestaan en hebben het overleefd.’41 Met toestemming van
Bruna liet hij er een gedeelte uit mijn boek op volgen.42
De Gelderlander meldde dat ik op de persconferentie de vertrouwelijke brief van
oud-premier Jan de Quay aan Ronald Gase ter sprake had gebracht, waarin de man
schreef dat Van Roijen herhaaldelijk het kabinet had gewaarschuwd dat er niet op
Amerikaanse steun op Nieuw-Guinea gerekend mocht worden.
Het Eindhovens Dagblad viste er de passage uit over Philips: PHILIPS IS NIET LIEF
VOOR DE RUSSEN. Jan Vos benadrukte wat ik schreef over de moeilijkheden die dr.
Jermen Gvishiani had ondervonden om een bezoek aan het Philips-concern in
Eindhoven te brengen.
Het Deventer Dagblad plaatste boven een hele pagina: OLTMANS: LUNS IS EEN
ARROGANTE LEUGENAAR, met als onderkop: ‘Sukarno's dood hoogtepunt in het leven
van Luns’.
Kees Bastianen blijft een stille bondgenoot voorzover de Volkskrant hem dit
toestaat. Hij wist vanmorgen te melden dat minister Max van der Stoel en de
Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken ‘binnenkort’ opnieuw zouden gaan praten
over het beleid van de kabinetten-Drees en -De Quay inzake Nieuw-Guinea. Bastianen
heeft verder de uitspraak van Luns dat Sukarno's heengaan het hoogtepunt van zijn
leven was geweest tegenover de Volkskrant bevestigd gekregen van Max van Rooij,
de filmmaker voor de NOS. Carel Enkelaar had zich de moeite kunnen besparen de
nek van Luns proberen te sauveren.
Toen ik met een aantal knipsels in het Okura Hotel arriveerde om deze aan Dewi
te geven belde ik haar in haar suite op dat ik eraan kwam. Ze begon meteen uit te
varen. ‘I have to hang you,’ begon zij. ‘I discovered on one page you speak four
times of Madame Hartini and you call me only Dewi.’ ‘You are joking,’ was mijn
eerste reactie. ‘You pay so much respect to her,’ raasde ze verder. Ik probeerde uit
te leggen dat ‘madame’ afstandelijker was, en door aan haar als Dewi te refereren
dit meer een bijklank van persoonlijke vriendschap had, op voet van gelijkheid, zoals
de werkelijkheid zich liet vertalen. Ik
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herinnerde haar aan de uitspraak van professor Jiro Kawakita in Tokio over het
barbarisme van Japanners, wat de botsing er echter niet beter op maakte. Tenslotte
vroeg ik haar om 15.30 uur professor Wertheim te ontvangen, waarna ze maar moest
zien hoe ze op het vliegveld kwam. Ik verdom het nog langer. Ben naar Thermos
gegaan voor een langdurige sauna. Ik had na deze scheldpartij geen zin meer haar
naar Schiphol te begeleiden.
Later had ik spijt. Zij leek zo onbeschermd en alleen. Ik belde naar haar kamer,
maar er kwam geen antwoord. Dat loste dit probleem op. Het is jammer dat met Dewi
dergelijke botsingen onvermijdelijk schijnen. Het heeft ook te maken met taal- en
uitdrukkingsproblemen. Maar na zoveel moeite te hebben gedaan vond ik het
welletjes. In haar Den Vaderland Getrouwe schreef ik: ‘In my heart I wrote this book
for Bapak.’ Wat waar is, maar niet de hele waarheid natuurlijk. Over het geheel
genomen is Den Vaderland Getrouwe een zuiveringsoperatie geweest ten aanzien
van tal van onjuiste voorstellingen van zaken - en ook van personen. Ik heb een
ooggetuigenverslag willen afleveren, in het belang van ‘de geschiedenis’. Ook al
blijft het allemaal slechts ‘mijn bijdrage tot het geheel der gebeurtenissen,’ zoals
Arthur Schlesinger jr. in zijn boek De Duizend Dagen over de regering-Kennedy
noteerde. Hierin had hij te boek gesteld wat ‘hij’ had gezien en meegemaakt in het
Witte Huis, als bijdrage om tot een oordeel over dat tijdperk te kunnen komen. Maar
later zal mijn werkelijke dagboek de waarachtige bijdrage vormen die ik zal leveren.
Gisteravond zei Dewi Sukarno nog tegen me: ‘You brought me luck and fortune.
If I had not come to Amsterdam for your book, I would have discovered all this
perhaps in ten years from now.’ We beloofden elkaar plechtig, met een handdruk,
wat we in de gesprekken met utrecht en dr. Go dezer dagen hadden gereconstrueerd
over de coup van 1965 voorlopig voor onszelf te houden.43 De pest is dat zij net als
Peter moeilijk kan inslapen en dan ligt zij slaperig in mijn boek te bladeren en probeert
het Nederlands te ontcijferen en vervolgens windt zij zich nodeloos op. Niets schijnt
haar dan te kunnen afremmen. Jammer. Peter gelooft zijn oren niet wanneer hij hoort
dat we zonder groeten uit elkaar zijn gegaan.
Max Appelboom, Enkelaars buzzy-body, heeft tegen de kranten gezegd: ‘Oltmans
liegt...’ over het feit dat Luns gezegd zou hebben de dood van Sukarno als ‘het’
hoogtepunt van
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zijn leven te beschouwen. Appelboom liep even achter, hij zat nog in de fase dat
Enkelaar en hij overwogen mijn komende onthulling ‘als leugen’ te bestempelen.
Intussen heeft Max van Rooij naar eer en geweten - en ik vermoed uit minachting
voor Luns - mijn mededeling glashard bevestigd, ook tegenover het ANP. Luns zelf,
de ‘klerelijer’, zwijgt in alle talen. Anders is hij altijd zo rap van de tongriem
gesneden. De Telegraaf doet met hem mee en verzwijgt alles alsof het allemaal niet
heeft plaatsgehad. Dat ‘men’ in dit land niet door heeft uit welke hoek de wind waait,
wat betreft die krant, is mij absoluut een raadsel.
In de etalage van de Moderne Boekhandel staan vijftig exemplaren van Den
Vaderland Getrouwe met de mededeling dat ik vanavond boeken zal signeren.
Minister Jan Pronk is in Jakarta om ontwikkelingshulp nader te bespreken. De
afgelopen vijf jaar hebben de IGGI-landen (Australië, België, Canada, Frankrijk,
West-Duitsland, Italië, Nederland, Nieuw Zeeland, Zwitserland, Groot-Brittannië,
de Verenigde Staten en Japan) 3,8 miljard dollar aan het generaals- regime
geschonken. Nederland deed voor 300 miljoen dollar mee. Wat zeiden we in de
oorlog? Geen knoop van mijn gulp voor de Winterhulp.
Collega Toru Kuroiwa van de Mainichi Newspapers in Tokio zond me een artikel
van één pagina over de Japanse editie van mijn Club van Rome-boek, plus een
kaderinterview met mij.
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Andrei Sakharov wordt de ‘vader’ van de sovjet-H-bom genoemd. Hij kan op een
lijn worden gerangschikt met J. Robert Oppenheimer en Edward Teller44 in de VS.
Binnen de Sovjet-Unie wordt hij vergeleken met de schrijver Alexander Solzhenitsyn
als de beide voornaamste opposanten van het communistische regime. Eens had
Sakharov toegang tot de hoogste regionen van het Kremlin. Hij werd beschermd
door bodyguards. Maar sedert hij in 1968 zijn manifest Progress, Peaceful
Coexistence and Intellectual Freedom naar het Westen liet uitlekken is zijn ster aan
het sovjetfirmament in dalende lijn geraakt. Hedrick Smith wijdt een lang artikel aan
Sakharov in de New York Times Magazine. Ik weet niet wat ik van die man moet
denken.45

16 november 1973
The show goes on. Vanmorgen wordt uitspraak gedaan in mijn klacht tegen De
Telegraaf.
Vreemd dat Herbert Jochems uit de lucht is komen vallen op een moment dat ik
dit geld uitstekend kon gebruiken. Hij bezocht Bung Karno op introductie van Emile
van Konijnenburg. Alsof de ‘spirits’ van de dode vrienden hem inspireerden iets in
mijn richting te doen op een moment dat ik hier voor hen opkwam.

Rechtbank, Prinsengracht
Peter Zonneveld kreeg een week voorwaardelijke gevangenisstraf en een proeftijd
van twee jaar.46 Hij zei dat zijn krant dit hoger beroep had gewild. Voor hem betekende
het slechts een lullige beperking bij de uitoefening van zijn beroep. Hij zei in strijd
met de wet zelfs foto's van mij te hebben genomen in de rechtszaal. ‘Die zou ik je
ter herinnering moeten opzenden,’ voegde hij me toe. Hij had ook de uitzending van
de VPRO over mijn boek en het bezoek van Dewi gezien en meende: ‘Als je je socialer
opstelt, Willem, heb je iedereen mee, wat dit ook moge betekenen’. Hij benadrukte
dat ik de boot eigenlijk had gemist door niet tegen De Telegraaf zelf te procederen.
Ik blijf er bij dat de werkelijk schuldige Henk Hofland is. Hij gaat vrijuit, omdat ik
hem 25 jaar ken en emotioneel niet in staat ben hem voor te laten geleiden. Hij boft,
want als ik die smerige zaak en de rol van de BVD werkelijk zou laten uitpluizen,
komen we waarschijnlijk voor vreemde verrassingen te staan.
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Mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt belde na lange tijd op. Ze begreep niet waarom
zij nooit meer van me had gehoord en zei: ‘Ik dacht, o, jee, er is iets.’ Ik heb het uit
mijn keel gekregen tegen haar te zeggen: ‘Wanneer iemand, die je zo lief is, zo'n
reactie geeft en niet genoemd wil worden...’ Dat was naar aanleiding van haar
reprimande, omdat ik haar na mijn moeder had genoemd in het gesprek met Bibeb
voor Vrij Nederland. Zij had foto's in de bladen met Dewi Sukarno gezien en
waarschuwde opnieuw voor deze vrouw. Ik zei haar met Kerstmis te zullen bezoeken.
Toch is de oude fleur tussen ons er voor mij af. Ik vergeet dit nooit meer. Zij leek
ook gekwetst dat ik voor het eerst in dertig jaar haar stem niet meteen herkende.
Maar zo gaat het; zij is zelfs al min of meer uit de ‘computer’. Letterlijk zei ze: ‘Ik
vind toch dat je voor die juffrouw (Dewi) moet oppassen, dat voel ik in mijn
vingertoppen.’
‘Dat is zeker waar zoals gisteren weer eens is bewezen. Maar als de meeste mensen
heeft ook Dewi een lieve en een gevaarlijke kant. Als je dan de lieve kant wat
accentueert maakt het de samenleving prettiger.’
‘Daar zit wel wijsheid in,’ zei juffrouw Boekhoudt.
Verlang naar Peter. Heb hem zelfs nodig.

17 november 1973
Peter en Casper - die zei in mijn boek te lezen - belden na elkaar. Peter arriveerde
om 22.00 uur. Hij had de VPRO-film niet in alle opzichten geslaagd gevonden, vooral
de opname van Henk Bruna en ik wachtend tot Madame Dewi gereed was haar entree
te maken had hij vervelend gevonden. Dat was ook wat Henk Hofland gisteravond
in zijn NRC-televisierubriek eruit pikte. Hofland wijdde de volgende regels aan dit
VPRO- bericht uit de samenleving: ‘Waarin men de heer Bruna ziet oefenen in het
antichambreren, en daarna de heer Sinner, die een geladen vraag aan de heer Oltmans
stelt. Zeer belangwekkend.’47
Nico Scheepmaker deed het anders. ‘De VPRO had na acht uur - in een overigens
erg overladen programma dat je de ergste televisiecriticus niet zou toewensen belangwekkende programma's gestouwd. In Berichten uit de samenleving zagen wij
bijvoorbeeld hoe Willem Oltmans de weduwe van Sukarno ontving om de doop van
zijn boek luister bij te zetten (in het Okura Hotel: “de schrijver en de uitgever op
zoek naar de suite van de weduwe” - als dat geen poëzie is dan weet ik het niet meer).
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We hoorden hoe hij onthulde dat Luns een keer tijdens een interview een camera en
bandrecorder liet afzetten alvorens hij de vraag wilde beantwoorden wat het
hoogtepunt van zijn carrière was geweest: “De dood van Sukarno!” Toen het voor
haar werd vertaald, zei mevrouw Sukarno: “He's mad!” “Dat roep ik al jarenlang,”
zei Oltmans toen opgewekt.’48
Ernst Ris schreef in het Vrije Volk: ‘Hoofdpersoon in Berichten uit de samenleving
was Willem Oltmans, de schilderachtige publicist, van wie zojuist een nieuw boek
is verschenen en die zijn jacht op oud-minister Luns onvermoeibaar voortzet. Bij
een man als Oltmans komt de subtiele manier van registreren, die de makers van de
VPRO zich hebben eigen gemaakt, bij uitstek tot zijn recht. Oltmans ventileerde weer
enige krachtige uitspraken - waarschijnlijk zien we hem op vrij korte termijn wel
terug.’49
Luns verscheen in een KRO-radioprogramma. De eerste vraag ging over de
VPRO-uitzending en of hij inderdaad had gezegd dat de dood van Sukarno ‘het’
hoogtepunt van zijn leven was geweest. ‘Geen sprake van,’ antwoordde hij natuurlijk
zonder blikken of blozen. Hij had meer iets gezegd in de zin van ‘de val van Sukarno
om begrijpelijke redenen...’ Iedereen heeft hem altijd verkeerd begrepen of verkeerd
verstaan, nu weer Max van Rooij en een NOS-televisiecrew. Henry Kissinger werd
als een ‘groot man’ bestempeld, die Luns al jaren had gekend voor hij op het Witte
Huis terechtkwam.50 Iemand belde uit Zeeland en vroeg Luns waarom hij zo dikwijls
onwaarheid sprak. ‘Mijn geheugen is goed,’ aldus de oud-minister, ‘en toen ik jonger
was exceptioneel goed. Ik ben bovendien tegen onwaarheid spreken. Het komt
namelijk meestal uit. Een minister of een politicus vergist zich wel eens. Hij moet
het ook niet te veel doen. Maar een beroepsleugenaar zou door de Kamer niet zijn
geduld, want de taak van de Kamer en de pers is immers dat soort dingen te
controleren,’ aldus meneer Luns. Ik belde naar de KRO en vroeg mijn naam niet te
noemen. Ze deden het toch. Ik vroeg Luns of hij kon bewijzen dat de Amerikanen,
hetzij John Foster Dulles, hetzij JFK, toezeggingen inzake Nieuw-Guinea hadden
gedaan. Luns: ‘Ik verwijs genoemde heer naar eerder afgelegde verklaringen op mijn
persconferenties.’ De lafaard. Hij vermeed bovendien mij aan te vallen, zoals bij
eerdere gelegenheden. Ik belde de KRO terug
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en daagde Luns uit in het Cleyndert Theater in Amsterdam-Noord een openbaar
debat met mij aan te gaan. Hij ging op zijn strepen staan: ‘Ze zullen het zonder de
secretaris-generaal van de NAVO moeten doen.’
Jan Vos van de Brabantpers zond me een pleidooi om de heer Schmelzer niet te
hard aan te pakken. ‘Nauwelijks drie weken aan het werk op zijn departement laat
Schmelzer “omgewerkte” telegrammen van Buitenlandse Zaken aan onze
woordvoerder in de VN (Robert Fack) terughalen. Hij geeft nieuwe instructies. Tegen
de zin van een van de invloedrijkste figuren op het ministerie (voormalige
ambassadeur in Moskou, die na zijn pensionering, God betere het, door Van der Stoel
en Den Uyl wordt belast met een “honorair” adviseurschap op BZ) gaat Schmelzer
Rood-China erkennen. Dit na een adembenemend gevecht.’ Waarom schrijft Jan
Vos mij dit allemaal en zet hij dat niet in zijn krant? Hij vervolgt dat Schmelzer de
briljante politicus was, die vervolgens Noord-Vietnam erkende, en na ‘eindeloze
intriges’ ook de DDR.
Schmelzer bereidde de reis van Beatrix en Claus naar de Sovjet-Unie voor,51
‘waaraan we op de Russische ambassade bijzonder veel napret hebben beleefd,’ wat
dat ook moge betekenen. De brief van Vos komt er op neer dat hij me steunt wanneer
ik het kamerlid Schmelzer zou bekritiseren, maar ‘het is onjuist Schmelzer als minister
te diskwalificeren.’ Overigens een aardige brief. Dat overkomt je niet alle dagen van
collega's.52
Zo schrijft bijvoorbeeld Frans Peeters van Vrij Nederland me vandaag dat er bij
de redactie ‘enige aarzeling’ bestaat ten aanzien van mijn gesprek met de communist
Mohit Sen in India. Wat ik met Sen besprak was ‘niet oninteressant’, maar VN zucht
onder een overvloedig aanbod van kopij, waarvan ze veel gezien permanent
ruimtetekort moeten laten liggen. Mijn artikel zou zeker drie maanden op de zetterij
liggen... Wim Klinkenberg verduidelijkte dat VN het Mohit Sen-artikel slechts
terugzond omdat het te pro-sovjet (van de heer Sen) was.
Dewi Sukarno merkte in gezelschap op, toen zij in Amsterdam was: ‘I had no
enemies in Holland, but suddenly I discovered all Wim's enemies to be mine too.’
Later, toen we alleen waren zei ik tegen haar: ‘Bapak's enemies became my enemies
and in a roundabout way yours.’ In ieder geval wisten de
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meeste vijanden van Bung Karno, of van mij, vooral hier in Holland niet waarover
zij spraken.
De Libische leider Kadaffi is razend op Anwar Sadat die zonder Libië te raadplegen
een oorlog tegen Israël voerde en een bestand sloot en daardoor de grondwet van de
Federatie van Libië, Syrië en Egypte schond. ‘Qadaffi is much too pure for Sadat’
zei Dewi toen ik met haar over die rel sprak. Zij had haar pareloorbellen bij de kapper
laten liggen. Daar was ik blij om, want ze staan haar niet en nu verscheen ze tenminste
zonder juwelen op de persconferentie. Om die reden trok ik een coltrui aan. Des te
beter.

18 november 1973
In Athene zijn ramptoestanden uitgebroken, die iedere beschrijving tarten. Tanks
verpletteren daar studenten. Melina Mercouri spoedde zich terug uit Parijs.
Zoals Peter al voorspelde telefoneerde Dewi tegen middernacht. Ze was in Genève.
Ze had in het Okura op me gewacht en had in de coffeeshop beneden gekeken. Ze
had me vervolgens verwacht met de Wertheims. Het Okura had haar, ofschoon ze
de gast van Bruna zou zijn, 580 gulden voor twee nachten berekend, inbegrepen
vijftig procent korting. Zij had drie poppen gekocht, een had ze zo mooi gevonden,
die hield zijzelf. De andere twee waren natuurlijk voor Karina.
Fred de la Bretonnière: ‘Je wordt beroemd, ik kan geen krant opslaan of je staat
erin.’53
Ik verliet de Moderne Boekhandel met de staart tussen de benen, toen ik hoorde
dat ondanks de schitterende etalage letterlijk niemand Den Vaderland Getrouwe had
gekocht. Ik moest aan Gerard Croisets waarschuwing denken: ‘Je dagboek leest
niemand...’
Bracht mam croissants, bloemen en een eerste banketstaaf van het seizoen. Zij
was gelukkig in high spirits. We lunchten in Soesterberg, waar aan een tafel verderop
Cila Schimmelpenninck met tien dames zat. Jeugdherinneringen borrelden weer op.
Ik word 25 november in Moskou verwacht. Reisbureau Vernu had weer
moeilijkheden om voor die datum een hotel te vinden. Bracht mijn paspoort bij
Vladimir Opalev op de sovjetambassade.
Gerard Croiset dacht dat de weggeraakte foto's bij de NRC, eigendom van Dewi,
terecht zouden komen. Hij had mijn boek
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op het station zien liggen en had gedacht: ‘Dat lees ik niet, het is te dik.’ Hij meende
dat koningin Juliana ambassadeur Van Roijen naar Saoedie-Arabië had gezonden
omdat de voornaamste belegging van de koninklijke familie de koninklijke Shell
was. Om die reden werd een persoonlijke brief van Juliana naar koning Feisal
gebracht. Waar het verder om ging was een gevecht tussen oliemaatschappijen met
messen op tafel om Rotterdam haar prominente plaats als haven te doen kwijt raken.
Bij Bruna probeerde ik een regeling te treffen voor Dewi's hotelrekening omdat zij
tenslotte onze gast was geweest. Jan Buis zei dat ik hem ‘als vriend’ geen dank was
verschuldigd voor Den Vaderland Getrouwe. Hij had uit zuiver
financieel-economische overwegingen gehandeld.
Daarna ontmoette ik Wim Meiners bij De Gooi en Eemlander, die ook met Carel
Enkelaar had gesproken en een pagina gaat schrijven over de bemoeiingen van Gerard
Croiset met de moord op JFK in Dallas.54
Vanavond kwam Pierre Heyboer van Het Parool naar Amerbos. Hij dronk vijf
glazen bier en made little sense.
Mevrouw Mursid, de echtgenote van generaal Mursid, Bung Karno's laatste
ambassadeur in Manilla, belde dat zij Den Vaderland Getrouwe had gelezen en of
ik haar wilde bezoeken. Ook de BRT uit Brussel belde. Ze komen hier in verband met
een speciaal programma ter ere van Joseph Luns.
Ik heb Cila Schimmelpenninck, nu mevrouw Dolleman, in Bilthoven gebeld. De
zoon van Gerard Schimmelpenninck55 zwerft over de hele wereld. Hij lijkt sprekend
op zijn op Java gesneuvelde vader - officier van de Huzaren van Boreel - maar doet
eigenlijk weinig. Zij kent ook zijn adres niet. ‘Moeder mocht jou graag’, zei ze nog.
Ze vroeg veel groeten aan mam te doen.
Collega Pierre Heyboer gaf een beschrijving van hoe meneer Sandberg - ‘die in
het verleden lief voor Luns was om in de buitenlandse dienst te komen (of terug te
komen)’ - de redactie feitelijk terroriseert om haar in de hand te kunnen houden. Ook
zou Sandberg hebben gehoopt zijn carrière via D66 te kunnen bevorderen. ‘Paul van
't Veer werkt gewoon niet tegen, omdat hij heel goed weet dat hij het zou afleggen.’
Heijboer vond vooral de kritiek van Paul van 't Veer op mij en mijn boek ‘oneerlijk’,
ook omdat ik duidelijk in de verantwoording vooraf heb gesteld wat het doel van
Den Vaderland Getrouwe was.
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Hemelrijk van de BRT uit Brussel belde dat Luns had afgezegd. Dat deed hij
waarschijnlijk toen hij hoorde dat ik zou deelnemen aan het programma. Ze gaan het
15 december opnieuw proberen.
Carel Enkelaar: ‘Liny leest iedere avond een uur in je boek en vindt het
adembenemend.’
Julius de Goede, maker van de Bruna-omslag: ‘Je boek leest lekker weg, maar je
bent ook zo'n dominerende figuur.’
Eindelijk is Casper van den Wall Bake weer hier. Prima. Hij kan zich geen echte
keet tussen Dewi en mij voorstellen.

21 november 1973
Prachtig herfstweer.
Igor Cornelissen heeft een schitterend verhaal over Den Vaderland Getrouwe in
de boekenbijlage van Vrij Nederland geschreven. ‘Luns is natuurlijk niet de enige
verantwoordelijke voor het Nieuw-Guinea-drama, maar Oltmans maakt wel duidelijk
en aannemelijk dat hij de hoofdschuldige is,’ aldus Igor. Zo is het precies. Zijn verhaal
hangt al voor de ruit van de Moderne Boekhandel.
Mam gaf me vandaag op een speciale manier een zoen. We gingen ook even langs
bij onze voormalige dienstbode op De Horst, Marie van Zoeren, in Den Dolder. ‘Haar
heb ik het langst van allemaal gehad,’ zei mam. Zij komt mam in Bilthoven helpen.
Harisanto56 zond uit Indonesië een serie artikelen over Bung Karno's brieven aan
Dewi, tijdens de coup van 1965 geschreven. Dat is nu dus ook daar bekend. Ik
telefoneerde haar om dit te vertellen. Ze wist van niets.
De televisie laat een sensationele film zien over hoe Nederlandse militairen in
Indonesië en op Java te keer zijn gegaan. Gewonden werden op de spoorrails
Batavia-Klender gelegd. Men laat zelfs zien hoe ‘extremisten’ - zoals de
vrijheidsstrijders werden genoemd - met een schot in het hoofd werden geëxecuteerd.
Bedenk wel: dit is wat de televisie laat zien; de rest is eenvoudig in te denken. Bij
het fusilleren van Indonesiërs - acht - bleef er één overeind staan. Hij viel niet in het
voor hem gegraven gat. Hij draaide zich om en zei: ‘Ampun tuan’.57 Onze landgenoot
vertelde: ‘Toen schoot ik hem in zijn voorhoofd. Hij viel, maar hij was niet dood. Ik
moest nog vier schoten lossen. Later bewoog het zand over de lijken nog een beetje.
Hij moet nog niet helemaal dood zijn geweest...’
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Daar zit je dan in je werkkamer bij een kopje koffie vijfentwintig jaar later naar te
luisteren als de gewoonste zaak van de wereld. Het is onvoorstelbaar triest en wreed.

23 november 1973
Life is a fluff of air, een windzucht. Vandaag, tien jaar geleden, werd president John
F. Kennedy vermoord. Ik vind in mijn bureaulade de pas die mij door het Witte Huis
werd verstrekt ter gelegenheid van zijn begrafenis. Hoeveel bloed is er sedertdien
niet gevloeid, bijvoorbeeld in Vietnam. Helaas heeft Washington geen last van iemand
die sterker is en die de Amerikanen van tien jaar oorlogsmisdaden in Azië zou hebben
kunnen afhouden. Oorlogen zijn op de eerste plaats botsingen in onbegrip en
misinterpretatie van de nieuwe werkelijkheid.

Sam Nilsson van de Nobel Symposia belde op vanuit Stockholm. Hij had dr. Jermen
Gvishiani in Genève gesproken. Hij zal materiaal toezenden voor een mogelijk
gezamenlijk te maken film.
Officier van justitie Abspoel zegt dat ik een beroep kan doen op het Hof en wanneer
dit ‘ja’ zegt, ‘dan kunt u zoals u hebt gemerkt zich op mij verlaten.’58 Ik vertelde hem
dat zijn requisitoir in De Telegraaf-zaak als appendix in Den Vaderland Getrouwe
stond. Abspoel: ‘Mijn budget is van dien aard dat ik uw boek niet kan kopen.’ Bruna
zal het hem toezenden.
Bapaks brieven zijn in Indonesia Raya gepubliceerd. En wel op de volgende
manier. ‘Sukarno was die dagen onrustig en schreef een stroom brieven aan Dewi.
Het is eigenaardig dat andere mensen mogelijk iets van onze geschiedenis afweten,
zonder dat wij in Indonesië over meer begrip beschikken over wat zich in 1965 heeft
afgespeeld. Het feit dat Dewi nu reeds is verloofd met een Spaanse bankier en met
hem samenleeft, verhindert ons niet in herinnering te brengen de tijd, die zij met
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haar vroegere echtgenoot doorbracht en ervoor te ijveren zijn naam te zuiveren indien
dat nog mogelijk is. In deze poging wordt zij geholpen door een Nederlandse journalist
die zoals wij weten buiten alle proporties pro-Sukarno is, te weten Willem Oltmans
(...).’59
‘De brieven,’ vervolgt de Indonesia Raya-serie, ‘zijn met veel ophef in NRC
Handelsblad en De Standaard gepubliceerd en hebben de aandacht van het publiek
in Europa en de hele wereld getrokken.’ De krant vraagt zich af waarom Dewi nu
pas met die brieven is gekomen en met welke bedoeling. Er wordt niet gezegd zoals
door idioten hier dat de brieven vervalst waren, maar wel wordt gevraagd of Bung
Karno ze met een bepaalde bedoeling geschreven kan hebben. Sukarno had het niet
achter de ellebogen. Het zou niet in zijn hoofd zijn opgekomen deze brieven met
voorbedachten rade naar Dewi te zenden. Bovendien twijfelde hij er geen ogenblik
aan dat zijn bewind zou worden voortgezet.
Bij een ander artikel in de serie staat dat de zaak door mij in elkaar is gezet en
geschreven, wat uiteindelijk André Spoor heeft gedaan, zonder mij zijn artikel eerst
nog te laten lezen. Ik word opnieuw Sukarno's public relations officier in Nederland
genoemd. Dit hebben ze van meneer Paul van 't Veer overgenomen, of misschien
wel van de inlichtingendiensten, wie zal het zeggen? Ze zijn er gek genoeg voor. In
ieder geval citeren de Indonesische pro-Suharto-bronnen zowel Paul van 't Veer als
Frank de Jong, dan weet je het verder wel. Wilde Dewi zichzelf rehabiliteren of Bung
Karno vraagt Indonesia Raya zich af. De krant babbelt verder dat de NRC nota bene
werd misbruikt om de verhouding Indonesië-Nederland te helpen vernietigen.
Eigenlijk is het geklets van deze Mochtar Lubis-krant uit Jakarta verder geen letter
waard.
Ontmoette bij de NOS Klaas Jan Hindriks en Bob Nahuis. 's Winters heeft
Panoramiek 17.500 gulden voor een uitzending beschikbaar, 's zomers 7.500. Klaas
Jan wilde eigenlijk Nixon filmen. Daar gaan we weer. Ik ken diens speech-writer
Raymond Price al vele jaren. Ik heb hem nu namens de NOS opgebeld om een deur
voor hen te openen. Price stelde voor dat ik Ron Ziegler zou benaderen. We kwamen
bij de NOS tot de conclusie dat na een witboek over Luns, een witboek over Hilversum
zou moeten worden samengesteld. Verder gaf Klaas Jan mij een kopie van een artikel
van Hofland in de Haagse Post getiteld
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ZWARTE WEKEN,

waarin hij vrijwel hetzelfde betoogt als ik op pagina's 488 en 489
in Den Vaderland Getrouwe heb geschreven. Ik liet het artikel later aan Ronald Gase
lezen. Zijn eerste reactie was: ‘Dat is uit jouw boek.’
Vanavond kwam ik op de gedachte dat ik met Henk Hofland een boek over de
omroepwereld zou moeten schrijven. Ik belde hem op en begon met: ‘Hang even
niet op.’
‘Zeker niet,’ antwoordde hij. Hij voelde wel voor een dergelijk plan maar het
grootste probleem zou gebrek aan tijd zijn. Dan schrijf ik het met een introductie
van Hofland. Daar heb ik zin in.
Professor Wertheim belde: ‘Ik heb geboeid in je boek gelezen.’ We spraken weer
over het feit dat ik altijd het accent op personen leg. ‘Ik ben socioloog en de sociale
consequenties tellen voor mij ook mee,’ zei hij. ‘Ik zou bijvoorbeeld willen weten
wat de belangen en machten achter de groep-Rijkens en Luns zijn geweest. De olie?’
Ernst Utrecht vertelde dat uitgeverij Mouton 50.000 gulden aan Anthonie Dake
had betaald voor onderzoek in verband met zijn boek. Aan Utrecht had Mouton 500
gulden gegeven om een advies over Dake's boek uit te brengen, wat negatief was
geweest.
Robert Ammerlaan belt op en zegt dat mijn boek hem boeit ‘en zeer goed leest.’60
Hij had een exemplaar aan de heer Schmelzer cadeau gedaan. Tegen zijn vader had
Ammerlaan opgemerkt dat ik iedere keer dat ik zijn boek over Schmelzer had gebruikt,
ik zeer correct de referentie had gegeven.
George en Priscilla McMillan Johnson blijven om een of andere reden de JFK-affaire
monopoliseren. Op 18 november schreven zij samen een review over Daniel Belins
boek You are the Jury. Drie dagen later verscheen een ander artikel op de opiniepagina
van dezelfde New York Times, waarin mevrouw McMillan opnieuw stelde dat het
Warren Rapport heeft vastgesteld dat Oswald ‘alleen’ Kennedy vermoordde en dat
nooit werd aangetoond dat het anders was geweest. Hoe iemand zoiets in alle ernst
in een krant als de Times kan beweren tart je verstand. Mevrouw bazelt over neuroses
en Oswalds oedipale emoties, maar waar het om gaat is dat bijvoorbeeld de Abraham
Zapruder-film laat zien dat van twee kanten op JFK werd geschoten en dat komt
natuurlijk niet in haar kletsverhaal voor. Hoe kan de Times zich lenen dergelijke
stukken te publiceren?61
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Theodore Sorensen en Anthony Lewis wijdde op dezelfde pagina aardige
beschouwingen aan Kennedy, maar gaan eveneens aan de kern van de zaak voorbij.
De daders zijn nog altijd op vrije voeten. Dat is in de Amerikaanse rechtstaat normaal.

25 november 1973
Om 10.00 uur werd Peter wakker en zei: ‘Ik heb als een os geslapen.’ Ben altijd blij,
wanneer hij dit zegt omdat hij van kinds af aan, net als zijn vader, slaapproblemen
heeft. Hij gaf zijn moeder een in Japan vervaardigde gordel met magneetjes erin dat
zou helpen tegen de reumatiek. Hij heeft er nu zelf ook een aangeschaft en denkt er
beter door te kunnen slapen.
Wanneer hij zegt: ‘Willem, wat hebben wij het toch goed samen,’ gaat er wat door
me heen. Hij gaat nooit (naast mij) slapen zonder me te hebben aangeraakt. Dan lig
ik te denken: ‘Waarom pak ik hem niet, zoen ik hem niet, met passie, zoals ik het
voel?’ Toch doe ik het niet. Vreemd. Een overblijfsel uit mijn verleden? Gisteravond,
voor we naar de film gingen, omhelsden we elkaar. Ik merkte dat ik tegen hem zei:
‘Ik had een visioen.’ Hij schrok. ‘Nu moet je het ook zeggen.’ Maar ik aarzelde,
omdat ik ineens voor me zag hoe hij bloemen op mijn graf strooide. Wat ik zag, maar
vooral voelde, was zijn pijn, zijn verdriet van dat moment.
Later spraken we in bed over onze moeders, die misschien nog maar enkele jaren
hadden te leven.62
Anton en Sue Koenen, hij van De Tijd en zij van de London Times, hebben twee
hele dagen met Dewi Sukarno in Parijs gesproken. Ook dat werd voor hen geregeld.
De Wertheims hadden een uitstekende indruk van Dewi gekregen bij hun bezoek
aan het Okura. ‘Wij vonden haar ingénu en oprecht,’ aldus Wim. Dit zijn haar
momenten, die ik ook prima ken en waardeer.
Ambassadeur Zairin Zain belde om te zeggen dat ik goed over hem schreef, maar
niet zo goed over Sri Hatta. ‘Jij bent altijd subjectief,’ zei hij.
‘Wanneer het om Bung Karno gaat wil ik graag subjectief zijn,’ antwoordde ik.
Ik vervolgde: ‘Ze praten in de pers en op televisie alleen maar over de energiecrisis
en benzinedistributie, maar waar het om gaat is dat de zionisten de Arabische gebieden
moeten ontruimen.’ Hij was het ermee eens.
‘Ze begrijpen er hier niets van,’ zei hij. Ik sprak er met Wim
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Klinkenberg over, die dit in Boemerang van de VARA aan de orde wilde stellen.
Casper Bake luistert iedere zondag naar mr. G.B.J. Hiltermann. Dat doet mam
trouwens ook. Kan je je een rampzaliger polluter of minds voorstellen? Ze hebben
er dan ook geen idee van dat meneer Papadopoulos eertijds CIA-verbindingsman in
Athene was, wat dan ook wel het laatste is wat Hiltermann duidelijk maakt. Casper
is van plan een JOVD-symposium te organiseren met vijf fractievoorzitters om de
regering-Den Uyl door te lichten.
De consul-generaal van Indonesië, de heer Thajeb, belde om te zeggen dat hij Den
Vaderland Getrouwe had gelezen. ‘Ik ben blij dat u dit allemaal genoteerd hebt, want
ik kan het niet doen. Dat moet een orang lain63 doen.’ Hij had vijf exemplaren meer
besteld. Of ik generaal Adjie een boek had gezonden? Hij corrigeerde dat ik ergens
Sjarif en Ismail Thajeb door elkaar had gehaspeld. Jammer.
Danser Juan Antonio is uit New York gearriveerd. Peter haalde hem van Schiphol
op en belde mij om te zeggen: ‘Ik houd van je.’ Het overviel me. Zei hij het ooit
eerder? Ik weet het niet. Ik antwoordde: ‘I feel it. And, I treasure it.’

26 november 1973
Nog altijd heeft de NRC mijn artikel uit Japan over de Club van Rome niet afgedrukt.
Maar weer eens een scherp briefje aan Rob Soetenhorst geschreven.
Carel Enkelaar was negatief over een boek inzake Hilversum. Hij had Klaas Jan
Hindriks al gebeld om niet te veel tegen mij te zeggen ‘om de delicate
onderhandelingen die het volgend jaar gaan komen niet in gevaar te brengen.’ I got
his number. Ik antwoordde Enkelaar dat mijn plan voor een boek over ‘de troep’ in
Hilversum niet van hem afhing, noch zijn goedkeuring behoefde.
Ik legde Gerard Croiset mijn plan uit. Hij zou er met Enkelaar over spreken.
Intussen adviseerde Croiset met klem ‘een verzoenende brief’ aan Joseph Luns te
schrijven in de geest van: mijn boek is nu geschreven, ik zet een punt achter de
controverse. Peter vond het geen al te best advies. ‘Moet die brief Luns er dan van
weerhouden op te houden tegen jou te ageren?’ vroeg hij zich af. Ik vroeg aan Croiset
of dit zijn reden was, maar kreeg er geen antwoord op.
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Ik heb de brief van 10 oktober 1965 van Sukarno aan Dewi naar De Waarheid
gebracht. Tenslotte bevestigt deze andermaal dat het geen anti-Bung Karno PKI-coup
was. Ze hebben er in die politieke hoek recht op. Dit is democratisch denken.64
Er zijn 3000 studenten in Griekenland gearresteerd. Niemand schijnt precies te
weten wie er achter deze coup zit.
De Saoedische en de Algerijnse minister voor de olie-industrie hebben in Parijs
gezegd, niet verbaasd te zullen zijn als Europese troepen de Israëli's uit de bezette
gebieden zouden komen verjagen. Dat zal natuurlijk nooit gebeuren.

27 november 1973
Las in bed het hoofdstuk Advice from a Caterpillar uit de memoires van de voormalige
Amerikaanse ambassadeur in Jakarta - die ik ook nog in Jakarta heb meegemaakt John M. Allison.65 Hij trad in 1958 af uit protest tegen een CIA-inmenging in Indonesië,
gesteund door Dwight Eisenhower en John Foster Dulles, die tot bloedige gevechten
tussen Indonesiërs onderling zou leiden. De man bestaat het in zijn boek te zetten
dat zijn eerste indruk toen hij, in 1957, in Jakarta arriveerde was: ‘that Indonesians
weren't worth shooting.’ Hij laat er weliswaar op volgen dat hij het bij het verkeerde
eind had. Dit is dan het soort tuig dat Washington als ambassadeur de wereld inzendt.
Hij geeft een gedetailleerd inzicht in de aanloop tot de opstand van 1958, die door
de CIA in elkaar werd gezet, althans voorzover hij niet werd tegengehouden meer
geheimen prijs te geven. Schandelijk relaas. En wie wil dan volhouden dat in 1965
de CIA van de prins geen kwaad wist?
Peter en Juan kwamen pas om 04.15 uur uit de stad thuis. Ik lag natuurlijk wakker
tot ze binnen waren, als een echte kloek. Ze waren muisstil, maar zo werkt mijn mind
nu eenmaal. Peter reed mee tot Utrecht, waar hij de trein naar Tilburg pakte. Ik ging
naar Bilthoven. Later, bij thuiskomst, zat Juan achter mijn bureau internationaal te
telefoneren, wat me razend maakte. Later bracht hij bloemen mee. Overigens had
mevrouw Bruna tegen haar man gezegd: ‘Ik vind Willems vriend, Peter, een keurige
jongen. Hij was de enige die in Nieuwspoort bij de persconferentie zich aan me
voorstelde en me kwam groeten.’ Henk Bruna had het hele weekeinde aan een brief
aan Dewi gedokterd. Ik kreeg de kopie.66 Wie doet dit nu zo? Hij bood
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aan wat zij te veel in Okura had betaald te restitueren. Waarom zei Henk Bruna niet
gewoon dat zij alles terug zou krijgen of dat zij anders een aantal boeken gratis zou
kunnen bestellen? Hij liever dan ik.
Ik had André Spoor een kopie van een artikel van Paul Samuelson gezonden. Hij
gebruikt de informatie vanavond in een hoofdartikel.67
Loet Kilian: ‘Ik lees in je boek, maar ben je niet toch af en toe te emotioneel
geweest?’
‘Zonder emoties is niets echt in dit tranendal.’
‘Ja, maar je hebt in de terminologie van nu geschreven. Was dat de weg, juist
omdat je voor iedereen wilde schrijven?’ Loet sprak weer in raadselen. Ik wil precies
weten wat hij bedoelt. Verschillende ontwerpen voor een brief aan Luns bevielen
me niet. Belde Croiset opnieuw. ‘Je moet alleen schrijven dat je geen persoonlijke
strijd voert en de zaak met dit boek wat jou betreft nu is afgelopen. Doet hij dan
straks iets tegen jou, dan heb je die brief.’
Professor dr. W.H.C. Tenhaeff (79) lanceerde in De Telegraaf een aanval op zijn
opvolger, de Zweed M.U. Johnson, die hij wetenschappelijk ‘onbekwaam’ had
genoemd.68 Dat was niet mis. Het gaat om zijn opvolging bij de leerstoel in de
parapsychologie in Utrecht. Zijn secretaresse had me reeds gebeld dat ook de
studenten in Tilburg tegen de aanpak van kwantitatieve experimenten hadden
gedemonstreerd. Nu belde Tenhaeff mijzelf en stelde voor elkaar te tutoyeren. ‘Daar
ben ik te ouderwets voor professor’, heb ik gezegd. Hij zocht met de studenten in
Tilburg contact. Ik heb hem de telefoonnummers van Peter gegeven. Dat regelt hij
dan wel op de faculteit waar hij studeert. ‘Wat zal hier weer uit voortkomen,’ zei
Peter.
Mevrouw An Evers van reisbureau Vernu belde: ‘U kunt weg.’ Ik dacht: Het is je
geraden. Maar ik moest wel morgen tussen 10 en 12.00 uur naar Den Haag om mijn
paspoort en visum terug te halen. Ik zei dat ik langzamerhand geen zin meer had om
naar de USSR te gaan met al die problemen. Er waren bovendien slechts first-class
of luxe kamers beschikbaar geweest (in heel Moskou). Dat is dan een super-power!
Ik heb via de bloemenman op de hoek een nieuwe interieurverzorgster gevonden,
mevrouw E.C. Hornkamp uit de Marnixstraat. Aardig mens.
Peter belde nog tegen middernacht. ‘Het is nu echt winter en koud. Ik draag je
wollen mutsje...’ Had hem een van mijn
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Amerikaanse kopbeschermers meegegeven. Hij vroeg zich af of ik wel lief genoeg
voor Antonio was geweest. In principe wel, maar het ongevraagde getelefoneer had
de klad erin gebracht.
Briefkaart van Bibeb uit Frankrijk.

28 november 1973
Heb Joseph Luns, op advies van Gerard Croiset, als volgt naar Brussel geschreven:69
Excellentie,
Na alles wat er door mij is gezegd en geschreven heb ik er behoefte aan
u persoonlijk nog eens te doen weten dat mijn acties en pogingen de
geschiedenis van de gebeurtenissen rond Nieuw-Guinea, president Sukarno
of de Kennedy's gecorrigeerd te krijgen en in een zuiver en waar licht te
plaatsen, door u absoluut niet moet worden opgevat als zou ik tegen u
persoonlijk een campagne voeren of worden geleid door antipathie of
gevoelens van minachting voor uw persoon. Dit is allerminst mijn primaire
drijfveer, laat staan het geval. Ik heb echter ernstig bezwaar tegen
uitlatingen welke u als minister van Buitenlandse Zaken van Nederland
hebt gedaan en waarvan ik als gevolg van mijn eigen contacten en de
uitoefening van mijn beroep weet dat zij onwaar zijn. Dit is dan ook de
enige reden van mijn felle reacties op geschiedvervalsing, zoals deze naar
mijn mening, door u bij herhaling is gepleegd. Het is de taak van iedere
journalist die zichzelf respecteert, de feiten naar waarheid te achterhalen
en vervolgens te publiceren. Daarom heb ik in mijn boek Den Vaderland
Getrouwe een en ander nog eens op een rij gezet. Voor mij is daarmee
deze affaire afgesloten. Weest u er verzekerd van, dat wat ik ook
betreffende u heb gezegd of geschreven, allerminst op de eerste plaats was
geïnspireerd op persoonlijke aversie jegens u. Had een andere autoriteit
met uw gezagsniveau hetzelfde gedaan, zou ik precies even fel in opstand
zijn gekomen, omdat ik pertinent weet, dat u de Nieuw-Guinea-kwestie
en de hele problematiek er omheen niet naar waarheid behandelt en u de
pesidenten Sukarno en Kennedy zelfs opzettelijk en bezijden de waarheid
hebt bezoedeld. Hoogachtend, Willem Oltmans

69

Deze brief werd aangetekend naar Luns in Brussel verzonden.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

48
Terugkijkend begrijp ik - ook na het vrijkomen van een aanzienlijk aantal
codetelegrammen van Luns en zijn trawanten uit 1957 en 1958 - dat al had hij (of
zijn medeplichtigen) de klok alsnog willen terugdraaien, het kwaad al voldoende
was geschied. Ik stond reeds in brede kring dermate ongunstig aangeschreven dat in
een beperkte burgermans gemeenschap als die van Nederland en haar buitenlandse
dienst, er niets meer te redden viel. Eenmaal gebrandmerkt, altijd gebrandmerkt. Pas
recent heb ik ontdekt op welke misdadige wijze Luns en zijn handlangers sedert 1956
zich hebben beijverd mij zowel bij het publiek als bij de pers, en in het vak waarmee
ik mijn brood moest verdienen, op de meest schandalige manieren verdacht te maken.
Dit kwaad is nimmer uitgewist. Pas in 1991 zou ik een begin kunnen maken met het
lichten van de betreffende tegels aan de hand van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Met behulp van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State wist ik een aantal
onoirlijke telegrammen (door de juristen van Buitenlandse Zaken uitgekamd) te
achterhalen.

[28 november 1973]
Schreef een artikel over het boek van ambassadeur Allison voor De Nieuwe Linie.70
Henk Hofland was in gesprek met Hans Keller en andere VPRO-medewerkers over
een film, toen ik arriveerde voor onze afspraak. Hij begon met me te zeggen dat hij
Den Vaderland Getrouwe ‘een goed boek vond, uniek voor Nederland. Zo'n boek is
nog nooit geschreven. Het is helemaal uit jou geboren...’
Ik dacht, dat weet ik ook, maar vermeed hem er op te wijzen dat ik het op prijs
zou stellen, wanneer hij dat eens ergens zou schrijven.71
Hij herhaalde overigens H. Goeman Borgesius van De Telegraaf ‘een behoorlijk
man’ te vinden. Hij legde uit dat, nadat Heitink - Goeman Borgesius' deputy - de rel
was begonnen en dat Goeman Borgesius, toen hij de volgende dag op kantoor kwam
en het slagveld overzag, niet meer terugkon. ‘Dat had ik ook niet gedaan,’ aldus
Hofland. ‘Trouwens,’ vervolgde hij, ‘het kan hem niets schelen of je alsnog een
klacht tegen hem indient. Ikzelf heb ook Goeman Borgesius duizendmaal liever dan
de Russen...’ Ik ben het hiermee oneens. Ik heb liever Kouznetsov, Opalev en
Izwekov, ook al zijn het communisten in dienst van Moskou dan een Goeman
Borgesius - om niet te
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spreken over Heitink - die in samenwerking met de BVD een totaal verzonnen en
onware rel in elkaar zetten, om via krantenkoppen mensen zwart te maken, die niets
hebben misdaan en zo het slachtoffer te laten worden van klinkklare leugens. Maar
Hofland opteert voor landgenoten-bedriegers, nee, collega-bedriegers. Hij liever dan
ik. We spraken nog even over het plan betreffende een boek over Hilversum. Hij had
er geen tijd voor, maar als ik het schreef zou hij er een beschouwing bij voegen. Hij
vroeg weer of ik Célines Reis naar het einde van de nacht nu had gelezen. Toen ik
de kroeg bij het Concertgebouw verliet heb ik daarom eerst dit boek gekocht.72
C.L. Sulzberger schreef in de Herald Tribune over wat ik ook altijd heb gedacht
van China. ‘I know I am a fool to write about China, a land whose language I don't
speak, whose books or newspapers I can't read, whose immense history I cannot
pretend to know, and where I have no well-informed Chinese friends given to frank
confidences.’ Ik denk er net zo over. Na een poging met de schrijfster Pearl Buck
naar China te gaan heb ik het land voorgoed laten varen als too big to handle voor
mij. Iemand van het VPRO-team zei dat ik eens een portret over Sukarno moest
schrijven. Ik geloof dat ik dat niet moet doen en niet zou kunnen. Ik denk dat ik het
over Peter of Casper ook niet zou kunnen, noch over Emile van Konijnenburg of
Aurelio Peccei. Over mam al helemaal niet. When affection or friendship is strongly
involved, the subject looms too large.
Haalde toch maar mijn visum en paspoort op de sovjetambassade af, tegen betaling
van acht gulden. De consul had zeven jaar in Jakarta gewoond als tolk van de
sovjetambassadeur. Hij had Bung Karno goed gekend.
In Zoetermeer ontmoette ik mevrouw Mursid, de echtgenote van de
generaal-ambassadeur, ten huize van haar schoonzoon en dochter. De jongeman is
protocolofficier op de ambassade van generaal Alamsjah. ‘Ik ben de vrouw van een
staatsgevangene,’ zei ze niet zonder enige trots. Zij zag er als een vorstin uit in sarong
en kabaja. We hebben zeer intens anderhalf uur met elkaar gesproken.73 Zij vertelde
bijvoorbeeld dat Suharto in het boek The Smiling General had gelogen toen hij zei
dat generaal Mursid op 1 oktober 1965 op Halim was geweest, de basis van de
Untung-beweging, terwijl hij juist gewoon die dag in het hoofdkwartier (KOSTRAD)
van Suharto was geweest.
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L.F. Céline, Reis door het einde van de nacht, G.A. van Oorschot, Amsterdam 1968. Heb er
nooit doorheen kunnen komen.
Het was anders: haar dochter woonde in Zoetermeer en zij was getrouwd met Gunawan,
protocolbeambte van de ambassade.
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Op een gegeven moment liet zij zich ontvallen: ‘Wanneer u scherp schrijft tegen
Suharto valt u feitelijk ook het Indonesische volk aan, want hij werd immers gekozen!’
Ik antwoordde: ‘Dat hebben ze van Papadopoulos ook gezegd, terwijl ook hij door
de CIA naar voren werd geschoven. Suharto's verkiezing was toch immers geen echte
verkiezing? Hij eigende zich via een coup de staatsmacht toe en regeert onwettig.
Papadopoulos was eens de machtige man van Griekenland. Nu zit hij in de
gevangenis.’
‘Gelooft u in “karma”? Wanneer Bung Karno een goed mens was zullen zijn
vijanden worden gestraft. Ik hoor hem immers nog zeggen “laat mij maar lijden voor
het Indonesische volk”.’ Mevrouw Mursid herinnerde zich ook nog dat Bung Karno
had gezegd: ‘God zij dank hebben wij een Javaan als president. Daarom ben ik blij
dat we Suharto nu hebben.’ Ik geloofde deze uitspraak echter helemaal niet. Misschien
was Sukarno inderdaad tevreden dat tenminste niet Nasution aan de macht was
gekomen, maar ‘blij’ met Suharto leek me uitgesloten. Bung Karno wist immers
precies wat voor vlees hij in de kuip had.
‘Suharto zelf heeft nooit één woord ten ongunste van Bapak uitgesproken...’ Ook
dit was pertinent onwaar. Mevrouw Mursid vertelde zelf met Bung Karno bevriend
te zijn geweest. Na de benoeming van generaal Mursid tot ambassadeur in Manilla
had de president haar gevraagd: ‘Schrijfje me gauw mijn kind?’ ‘Hij noemde me
soms zo. Hij wilde weten of we goed waren aangekomen. Ik schreef Bung Karno en
mijn brief werd prompt in Selecta afgedrukt.’ Ik dacht: Vaste prik, dat overkwam
een brief van mij aan president Sukarno eveneens. Nadat Selecta de brief van mevrouw
Mursid aan Bung Karno, via Suharto's inlichtingendienst, in handen had gekregen
werd onmiddellijk in Jakarta geroddeld dat zij een verhouding met de president had
gehad. Kan me overigens uitstekend indenken waarom hij op deze vurige schoonheid
gesteld was.
Henk Hofland vertelde dat Anton Koenen van De Tijd de drukproef van Den
Vaderland Getrouwe, die ik Koenen had toevertrouwd, had doorgegeven aan hem.
Ik stond perplex. Hij herhaalde trouwens: ‘Hoe heb je in godsnaam kunnen denken
dat ik jou een kool heb willen stoven.’74 Hij probeerde me er ook van te overtuigen
dat het me niets moest kunnen schelen wat De Telegraaf schreef. Hij heeft
gemakkelijk praten. Hij denkt er niet eens bij na, wanneer hij dergelijke onzin
ventileert. Hij herhaalde eveneens: ‘Je ziet er goed uit.’

74

Ik denk dit eigenlijk in 1991 nog steeds en in nog sterkere mate dan in 1973.
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Peter is er vandoor met Juan Antonio, zijn nieuwste vlam. Ik tel even niet mee. Zo
gaat dat.

29 november 1973
Gisteravond publiceerde de NRC mijn artikel van een maand geleden over de Club
van Rome in Tokio. Ik protesteerde in een brief bij Spoor en Soetenhorst over het
weglaten van mijn naam. Hoe kan ik ooit mijn reputatie als journalist gedegen
vestigen?75
Officier van Justitie Abspoel heeft mij geschreven - in een overigens aardige en
bemoedigende brief - niet tot vervolging van H. Goeman Borgesius op eigen houtje
te willen overgaan. Ja, ja, De Telegraaf, gelieerd met de BVD blijft een machtig
apparaat.76 Maar ik kon een beroep doen op het Hof. Ik ben bij mr. Helder van de
Raad voor de Journalistiek binnengestapt, die uitstekend advies gaf hoe de brief
gericht aan den Edelgrootachtbare Heer de President en Raadsleden moest worden
opgesteld. Ik sprak ook met Gerrit Jan Wolffensperger over de zaak. Ik vond hem
aardig.
Lunchte met Carel Enkelaar. Ik ontdekte vrijwel meteen dat hij het was die achter
Croisets plan had gezeten om Luns een verzoenend briefje schrijven. We lunchten
samen in Hilversum. Het eerste wat hij doet wanneer hij binnenkomt, is kijken wie
er van de Hilversumse meute aanwezig is en hem in gezelschap met mij kan zien.
Waarom doet een man als Enkelaar het uiteindelijk in zijn broek voor Luns of wie
dan ook in Den Haag? Welke zijn de contacten tussen hem en mijn vijanden daar,
inbegrepen de BVD? Ik ben er gedeeltelijk ingetrapt, ook al sta ik wel achter de tekst
van mijn brief aan Luns.
Jaap Jansen leek me koel. Den Vaderland Getrouwe stond bij Van Gennep niet in
de etalage. Die was gewijd aan een nieuw platenboek over Amsterdam. Het stond
wel in de etalage bij Pegasus, de communisten in de Leidsestraat. Typisch. Jansen
merkte op dat De Waarheid de Van Gennep-groep ‘als verdeelzaaiers’ had
omschreven aangezien juist eenheid onder alle progressieve krachten geboden was.
Rob van Gennep, Jaap Jansen en Co. zijn op zijn best gederailleerde marxisten. Jaap
vond wel dat als Hofland een vriend was hij ‘dan maar eens zijn nek voor jou moet
uitsteken.’ Daar wacht ik ook al jaren op.77
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Ik wist toen nog niet met welk zwaar geschut Luns en de overheid bezig waren geweest dit
voor altijd onmogelijk te maken.
Zie tekst brief Abspoel, bijlage 9.
Dat zou dus nooit gebeuren. Hij spande zich juist tot het uiterste in om bijvoorbeeld te
voorkomen dat mijn Memoires zouden verschijnen en dreigde zelfs mijn uitgever met een
proces.
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Lieve brief van Conny Stuart die ook altijd met affectie aan Peter de groeten doet.78
Frits Böttcher publiceerde vanavond in de NRC een eigen verhaal over de Club van
Rome in Tokio. De man is en blijft een onsympathieke streber.
De telefoon gaat. Een stem met een Indo-accent: ‘Mijn naam is Klerenkoper uit
Zaandam Ik heb op mijn verjaardag uw boek gekregen. Ik bel op met hoeveel plezier
ik zit te lezen, langzaam, om het niet te gauw uit te hebben.’ Hij was in Jakarta ten
tijde van het Adres aan de Staten-Generaal in 195779 en werkte toen voor de KPM.
Dewi Sukarno telefoneerde uit Gland. Zij had het Indonesische consulaat-generaal
nodig gehad om power of attorney te geven aan Guntur Sukarno over zijn halfzusje
Karina. De ambassadeur had de kwestie persoonlijk willen behandelen. ‘He
accompanied me to my car,’ zei ze, ‘and treated me like a queen.’ Ze had verder
ontdekt dat Anthonie Dake had gelogen dat zij een winkeltje had in het Okura Hotel
in Tokio: ‘I am becoming so angry, I will take him to pieces.’
Het sneeuwt. De winter is een maand te vroeg.

30 november 1973
De mussen en spreeuwen vechten als gewoonlijk om beschuit en brood.
Ed van Thijn heeft tegen Bibeb gezegd: ‘Het kapitalisme hebben wij de oorlog
verklaard.’80 Was het Stalin die zich afvroeg hoeveel divisies de paus bezat? Ik denk
dat die zwever nooit politicus had moeten worden.
Henk Hofland had geadviseerd Reis naar het einde van de nacht (Céline) te lezen,
maar dat wordt niets bij mij. Hij noteerde ook nog een ander boek van Céline.
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Peter trad in de musical Met Man en Muis met haar op.
Zie Memoires 1953-1957.
Vrij Nederland, 29 november 1973.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

53
Jan Pronk is elf dagen in Indonesië geweest en kondigt met veel bombarie in De
Telegraaf aan dat hij van de noodzaak tot voortgezette hulp aan het moordende
generaalsregime overtuigd is. Terwijl Pronks partijgenoot Van Thijn tegen Bibeb
babbelt over: ‘Verdomme, laat men om zich heen kijken. Overal moeten de
sociaal-democraten hun strijd voor de democratie met bloed betalen. Allende is
vermoord, in Chili zijn ze over de kling gejaagd...’ En in Indonesië? Hoeveel mensen
zijn daar om linkse ideëen door de militairen ge-tjintjangd? Eén miljoen? Nee, zegt
amateur Pronk (33 jaar), die van Indonesië of de sociaal-politieke achtergronden
daar van toeten noch blazen weet: ‘Ondanks zijn afschuw van het generaalsregime
(vult Frank de Jong nog in ook) moeten we Suharto bijpompen ad infinitum.’81
Wim van Beusekom van Bruna biechtte nu op dat Anton Koenen inderdaad twee
drukproeven van mijn boek had meegenomen, één voor Hofland, die te achterbaks
was om mij er zelf om te vragen. ‘Toch maar niet rot doen tegen Koenen, Willem,’
zei Peter later, ‘want hij schrijft altijd sympathiek over jou.’
Er is weer eens een scheldbrief gekomen, getekend C. Moors, Rotterdam. Ik heb
verdraaid wat Luns tegen Max van Rooij zou hebben gezegd (door Van Rooij
bevestigd), voor 99 procent van het Nederlandse volk ben ik ‘een volkomen onbekend
journalistje’, arrogant en bekakt, Sukarno heeft Indonesië tot de bedelstaf gebracht
en heeft zelf miljoenen op Zwitserse banken (onzin), Dewi was een bardanseres
geweest (onwaar), bekende journalisten noemen mij ‘een lachertje’, te vrouwelijk
en lid van het COC (wat ik ook niet ben), Sukarno kon niet in de schaduw staan van
Luns: ‘Laat je vrienden de Russen zich maar terugtrekken uit Oost-Europa (...). U
bent een beklagenswaardig mens, zonder echte vrienden, want achter je rug lachen
ze je allemaal uit, mietje (...) van harte hoop ik dat Joseph Luns heel, heel oud wordt
in goede gezondheid.’ Daan van Rosmalen van Elsevier schrijft een brief, die ik
bijvoeg.82 Ik doe hetzelfde met een brief van dr. Go Gien Tjwan omdat het om
informatie gaat, die bewaard moet blijven.83
's Avonds kwam mevrouw Mursid in een auto van de Indonesische ambassade
naar Amerbos. We hebben tot middernacht geanimeerd zitten praten, toen zag ze dat
ik moe werd en vertrok. Ik moest me ook nog voorbreiden voor mijn reis naar
Moskou.
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Tot op de dag van heden (1991) miljarden en miljarden.
Zie bijlage 10.
Zie bijlage 11.
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1 december 1973
Zonnig en koud.
Sam Nilsson van de Nobel Symposia heeft me geschreven over een mogelijk
gezamenlijk te maken ‘feature TV program for world-wide distribution.’ Heb direct
Aurelio Peccei van de Club van Rome op de hoogte gebracht en eveneens met Klaas
Jan Hindriks gesproken bij de NOS.
Ronald Gase: ‘Vertrouw je Henk Hofland dan toch voldoende om een boek met
hem over “Hilversum” te gaan maken?’ Ik hoorde mezelf tegen Gase zeggen: ‘Ik
vertrouw niemand.’

2 december 1973
Prachtige ochtend. Zeker vijftig vogels vechten om een heel brood dat ik voerde.

Schiphol
De marechaussee vroeg of ik een visum voor de USSR had. ‘Lijkt me wel handig,’
antwoordde ik. Om te pesten schreef hij zich vervolgens het lazarus. Moet ik Max
van der Stoel toch een briefje over schrijven. Dit is 1973.
Heb toch maar niet Céline meegenomen maar Gorky's My Childhood.84 ‘In recalling
my childhood,’ schreef hij, ‘I like to picture myself as a beehive to which various
simple obscure people brought the honey of their knowledge and thoughts on life,
generously enriching my character with their own experience. Often this honey was
dirty and bitter, but every scrap of knowledge was honey all the same...’85
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Maxim Gorky, My Childhood, Penguin Classic, Londen 1966.
Idem, p. 132.
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Moskou
3 december 1973
Hotel Leningradske (kamer 1105)
Werd door Vladimir Molchanov (23) van het vliegveld gehaald. Hij sprak redelijk
Nederlands en is een van de zeven studenten die aan Moskou University onze taal
studeert. Hij is met een medestudente getrouwd, Consuelo, momenteel op Cuba.
Omdat haar vader van Spaanse afkomst is legt zij zich op die taal toe. De vader van
Volodja is componist en directeur van het Bolshoi Theater. Hij droeg jeans, die zijn
vader onlangs voor hem uit Italië had meegebracht. Volodja is groot, goed gebouwd,
heeft een uitstekend gezicht, een zalige bek, mooie tanden, maar toch voor mij niet
sexy. Hij heeft een lieve glimlach, die zeker gedeeltelijk echt is. Hij lijkt me gevoelig.
Zijn moeder, die kennelijk belangrijk voor hem is, was eens actrice en van adellijke
afkomst.86
Heb tot laat in de avond met hem zitten praten. De Nederlandse ambassade erkent
de Nederlands studerende Russen niet en gaat er van uit dat ze allemaal spionnen
zijn, vertelde hij. Hij kondigde vrijwel meteen aan dat dr. Jermen Gvishiani87 niet in
Moskou was en professor Georgii Arbatov88 ziek. De twee belangrijkste contacten
waren al meteen buiten gevecht gesteld. De koffiemachine was vanmorgen defect.
Volodja vindt dat niet zo vreemd. Tenslotte kon het Westen 250 jaar werken aan de
opbouw van de huidige welvaart. Hier zijn ze pas 50 jaar geleden begonnen.
Dit hotel is uit veel marmer opgetrokken en eigenlijk een monster van pomposity.
Het schijnt na de Tweede Wereldoorlog op bevel van Joseph Stalin te zijn gebouwd.
Vanmorgen ontmoette ik professor Moisey Markov (65), een theoretisch
natuurkundige. Hij heeft de titel van academicus gekregen en is secretaris van de
faculteit der atoomwetenschappen van de Sovjet Academie van Wetenschappen. Een
wat oudere, enigszins nerveuze, zeer ernstige man met zachte ogen.
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We zouden intieme vrienden worden en blijven, to the point dat hij me met ‘broer’ begon
aan te spreken.
Vice-voorzitter Comité Wetenschap en Techniek en schoonzoon van premier Aleksei Kosygin.
Directeur USA Instituut der Academie van Wetenschappen.
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Hij ontving me in het presidium van de Academie van Wetenschappen, zelfs in het
privé-vertrek van de president M.V. Keldysh. Volodja begeleidde me om te tolken.
Ik moest onmiddellijk aan de grove Edward Teller in Californië denken en
concludeerde ten aanzien van professor Markov: wat een hemelsbreed verschil als
mens.
Keek de kamer rond. Op het bureau van dr. Keldish, president van de Academy
of Sciences of the USSR, stond niet zoals bij ons een toestel met vele lijnen, maar zes
afzonderlijke telefoontoestellen. Een was knalrood en dat was de directe Kremlinlijn.
Aan een kant stond een conferentietafel met tien of twaalf stoelen. Een zeer bescheiden
boekenkast met weinig boeken, waarvan een paar met Franse titels, de rest in het
Russisch. Enkele portretten aan de wand en uitgestalde memorabilia zoals Een model
van de raket en het wagentje dat naar de maan werd gezonden. Erg, erg sober allemaal.
IJskoud. De eigenlijke vertaling van ons gesprek wordt deze morgen door een mij
onbekende man uitgevoerd. Ik vroeg me af of hij een veiligheidspolitieman was.
Maar Markov was a jewel.
Het gesprek dat ik op tape opnam verliep vlot. Hij bleef nerveus en er stonden
druppeltjes op zijn gezicht. Ik kreeg hem toch een paar maal aan het lachen waardoor
hij zich wat ontspande. Hij droeg een keurig pak, met een enge das en een steentje
erop. Zijn mond leek me een ruïne; wat Molière in de Femmes Savantes omschreef
als ‘l'ameublement de la bouche’ was een puinhoop. Hij boog bij het afscheid nemen.
Toch een alleraardigste man.
Ik vroeg hem bijvoorbeeld hoe men ooit het wantrouwen tussen het Westen en de
socialistische landen zou kunnen wegnemen.89 Bij het afscheid citeerde ik Arnold
Toynbee die me had gezegd zich zorgen te maken om zijn kleinkinderen. Maar als
een historische optimist antwoordde professor Markov: ‘I too have grandchildren,
but I do not worry. I am hopeful and optimistic.’ De essentie van zijn denkwereld
leek te zijn: ‘Man can solve all problems, no matter what, given time and patience.’
Ik herinnerde hem aan de uitspraak van Alva Myrdal, de Zweedse minister voor
Wetenschapsbeleid, en de vrees dat eens dieven of maffiabenden de beschikking
zouden kunnen krijgen over nucleair materiaal. Hij lachte luid: ‘That is no problem
in our country.’ Ik zette de tape nog even aan om dit opnieuw op te nemen.90
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Helaas noteerde ik zijn antwoord niet.
Geef alle gemaakte tapeopnamen aan de Koninklijke Bibliotheek. Zie voor gesprek verder
On Growth. Volume. II, Putnam & Sons, New York 1975.
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Vanmiddag in een taxi noteerde ik wat er zoal door mijn bol ging. We stopten voor
een verkeerslicht. Keek naar het Moskouse publiek. Sommige oudjes zagen er zo
cute uit in de kou met hun wollen mutsen en wanten. Mijn gedachten gingen uit naar
graven. De koude winter en een graf in de kille aarde. Mijn vader kwam in beeld en
how he faded from our lives. De intense treurnis van mam in 1966, toen dit gebeurde
en haar vrolijke lach nu. Vervolgens de crematie van Emile van Konijnenburg en de
rookpluim opgenomen in het televisieverslag van diens begrafenis. Vervolgens mijn
eigen einde en natuurlijk kwam onmiddellijk Peter in mijn brein naar voren.
Later: ‘I am grateful to you and you alone, Peter, since you created the most
complete light in my life,’ zou ik op een tape gezegd willen hebben wanneer ik zelf
in de aarde word opgeborgen. Misschien met pianomuziek door mijzelf gespeeld.
Dan zou ik toch ook mijn ouders, de oorsprong van alle leven in me, moeten danken.
Zou Peter een boodschap moeten kunnen geven, die hem juist niet verdrietig zou
maken, maar hem moed en kracht zou geven om alleen (zonder kloek) verder te gaan.
Dit en veel meer dacht ik allemaal in de auto, tot de chauffeur me tot de werkelijkheid
terugriep door te vragen waar ik naartoe wilde.
Zit in het conservatorium, kan het programma weer niet lezen. Had gehoopt op
piano met orkest, maar het is een pianorecital.91 De jongeman speelt bijna veertig
minuten non-stop een razend moeilijk stuk, dat ik niet echt mooi vind. Hij drukte de
pedaal voortdurend tot op de plank in, niet verfijnd of poëtisch. Poor chap, because
he must have worked his ass off on this piece.
Norbert Wiener formuleert feedback - wat ik niet in mijn dictionaires kan vinden
- schitterend. ‘Feedback is control of a machine on the basis of its actual performance
rather than its expected performance.’92 Heerlijk om stiekem wat te lezen, terwijl ik
zit te luisteren. Margaret Mead wees me al op het belang van Wiener.
Na al het gebonk op de arme Steinway - hij speelde geen fortissimo, hij sloeg
gewoon door - kwam een pianostemmer binnenhollen om de zaak na te kijken.
Vervolgens Ravel. Een encore werd een zodanig denderstuk dat ik geparalyseerd in
mijn stoel zat. Daarna een tweede encore, Debussy. Ook niet echt mooi.
De oude baas in de vestiaire was er nog.
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Zie bijlage 12 voor programma.
Norbert Wiener, The Human Use of Human Beings, Cybernetics and Society, Avon Books,
New York 1967, p. 36.
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Ik wandelde naar het Karl Marx-metrostation. Ik nam warempel de juiste trein naar
hotel Leningradske. Het kostte vijf kopeke. Ideaal. Nu weet ik hoe ook ik heen en
weer naar de stad moet.
Dacht intens aan Peter en wenste dat we hier samen wandelden. Zond hem een
kaart, maar zal ook een brief schrijven. Er wordt in het restaurant gedanst met een
verschrikkelijk café-chantantbandje, helemaal van voor 10 mei 1940. Een neger
probeert een blondine te versieren. Reizen betekent er voortdurend aan herinnerd
worden dat mensen snurken (vanavond tijdens het concert), en dat ze stinken (ook
tijdens het concert). Ik begrijp best waarom ik nooit meer naar concerten ga. Mensen
kunnen niet echt stil zijn. Ik heb mijn huis en mijn platen. Dat is voldoende.
‘Sooner or later we shall die,’ schrijft Wiener, ‘and it is highly probable, that the
whole universe around us will die the heat-death, in which the world shall be reduced
to one vast temperature equilibrium in which nothing really new ever happens. There
will be nothing left but a drab uniformity out of which we can expect only minor and
insignificant local fluctuations.’ Een corpulente heer met een leren arm swingt met
een jonge vrouw. De neger heeft nu de blondine aan zijn tafel gemanoeuvreerd. Dit
restaurant is een DOK voor hetero's. Wat is er anders 's avonds in Moskou te beleven?
India zit dikwijls zonder elektriciteit, daar gaan ze uit ellende maar naar bed.

4 december 1973
Vanmorgen zag ik de ZIM-limousines met gordijnen waardoor je niemand kan zien
voorbijglijden met partijbonzen op weg naar het Kremlin. Geen wonder dat professor
Markov het uitgesloten acht dat nucleair materiaal in verkeerde handen valt. Dit is
een politiestaat.
Om 10.30 uur ontmoette ik de historicus Alexander Yefremov (52). Hij schijnt
een boek te hebben geschreven Europa und Kernwaffe. De Amerikanen hadden de
tekst ervan gewoon gekaapt en onwettig via het Department of Commerce in de VS
uitgegeven. Het was intussen dermate koud in de kamer waar we spraken dat de
verwarming eigenlijk alleen maar voorkwam dat je niet bevroor.
Ik bracht het gesprek op een uitlating van Luns in Newsweek van 29 mei 1972.
Luns had gewezen op het verschil van opvatting in de USSR en het Westen over
peaceful co-existence. Luns benadrukte dat terwijl de Sovjet-Unie veel over vrede
redekavelde het Kremlin feitelijk uitsluitend in oorlog was geïnteres-
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seerd. Yefremov: ‘De opvattingen van de heer Luns zijn uiteraard niets nieuws. Ik
herinner me dat zijn voorganger, Manlio Brosio, aan de vooravond van zijn vertrek
letterlijk hetzelfde zei (...). Wat de uitspraken van Luns betreft: uiteraard beweert hij
niet meer dat de Sovjet-Unie de wolf is die op het punt staat het kleine Roodkapje
aan te vallen. De bewering dat de sovjets een bedreiging vormen, wordt nu in een
verhulde vorm ingekleed, namelijk door te verklaren dat de Sovjet-Unie naar een
situatie streeft, waarin haar invloed zich geleidelijk over heel Europa kan verspreiden
(...). Ik begrijp uiteraard waarom iemand als Luns tot een dergelijke uitspraak komt:
hij wil tot elke prijs bereiken dat de escalatie van de militaire uitgaven in het Westen
gehandhaafd blijft.’93
Aardige man, Yefremov. Hij gaf zich helemaal. Hij liep trouwens naar zijn tas en
liet een artikel zien dat hij juist vandaag voor Pravda had geschreven over de mythe
van te verwachten sovjetagressie tegenover West-Europa. ‘Ik weet natuurlijk niet of
ze mijn artikel zullen publiceren,’ zei hij en begon er delen uit voor te lezen. ‘Wanneer
Pravda het niet neemt, publiceer ik het,’ zegde ik hem toe.
De bediening is allerbelabberdst. De waitress loopt gewoon voorbij, terwijl ik al
(luid) om een menu heb gevraagd. Jammer, dat ik niet heb geleerd in het Russisch
te vloeken. Het woord ‘dienstbaarheid’ kent de sovjethoreca niet. Om 09.00 uur,
toen ik vanmorgen weg moest, was de bank nog niet open in het hotel. Ik haastte me
terug, omdat er was aangekondigd dat hij om 13.00 uur zou sluiten. Nam de metro,
arriveerde om 11.50 uur, maar om onverklaarbare reden was de bank al dicht. ‘Kon
ik om 14.00 uur terecht, als aangekondigd?’
‘Nee, vandaag om 15.00 uur.’ Daarop ben ik op hoge poten naar de directeur
gestapt en raised hell. Hij was zo tegemoetkomend mij tien roebel voor te schieten
uit zijn potje bestemd voor theaterbiljetten. Rusland anno 1973!
Bestelde een glas rode wijn bij de maaltijd en kreeg natuurlijk witte wijn. Er kwam
een soldaat het restaurant binnen, met laarzen aan, en een lijf, niet te geloven. Die
zou ik graag in mijn vingers hebben gehad. Hij was bovendien van Aziatische origine.
Overigens denk ik dat het in de keuken even koud moet zijn als in het bureau van
professor Yefremov, want het eten dat wordt opgediend is eveneens koud.
Tamara Sachnazarova van het persbureau Novosti hielp me vandaag met de
vertaling. Vriendelijk meisje, maar niet erg aan
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trekkelijk. Haar Engels is redelijk. Ik vroeg haar zowel als professor Yefremov of
ze me meer konden vertellen over de mysterieuze journalist Victor Louis. Ze deden
allebei of ze absoluut niet wisten wie dit was.94 Ook vroeg ik Tamara of ze kans zag
mij nieuws uit de buitenwereld te verschaffen, want het nieuwste nieuws dat
verkrijgbaar was in het hotel was een Britse communistenkrant van 30 november.
Het broodje bij de soep was zo hard als steen. De biefstuk met frites was allright.
Groenten zijn er niet. Saus kan je ook naar fluiten. Intussen, terwijl ik zat te smikkelen,
kwam een kok met een witte muts op door de eetzaal lopen met een po in zijn hand.
Zeer onfris.
Vanmiddag ontmoette ik professor P.S. Sagdeev (41), directeur van het Institute
for Space Research van de USSR Academy of Sciences. Irina Lunatcharskaya,
ruimtevaartjournaliste van Novosti, ging met me mee. Ik vond haar meteen al
vervelend, een quasi lady die me deed denken aan Russische emigranten in Europa
of Amerika. Haar vader, zei ze, was een beroemde volkscommissaris voor Onderwijs
geweest, die nog had samengewerkt met Lenin. In dit land is dit vergelijkbaar met
een apostel van Jezus. Ik zei later tegen Tamara over Irina: ‘Ze probeert het uiterste
om belangrijk te zijn, terwijl ze voor mij onbeduidend is.’ Het gesprek vond plaats
in het Institute for the Cosmos.
Vrijwel meteen, nadat we met professor Sagdeev, twee van zijn medewerkers, een
tolk van het instituut en Irina Lunatcharskaya aan een tafel waren gaan zitten en mijn
interview begon, intervenieerde de Novosti-specialiste in het Russisch waarop ik als
een grapje zei: ‘Who is interviewing the professor, madame or me?’ Irina deed een
hand voor haar mond als om te zeggen dat zij stil zou zijn. Maar even later wilde zij
opnieuw een speechje gaan afsteken; ik was niet duidelijk genoeg geweest. Ik stelde
publiekelijk dat ik niet van haar interventies gediend was. ‘I don't have here an
interview with you, but with professor Sagdeev. I do not like foreign interventions
of any kind.’ Dit verpestte de atmosfeer. Ze zat er verder bij met een gezicht als een
oorwurm en bleef afkeurende smoelen trekken. Tamara Sachnazarova, die er ook bij
was, zei later: ‘Je hebt eigenlijk een kans gemist om hem echt aan het praten te
krijgen. Je had bijvoorbeeld kunnen vragen hoe het kwam dat hij zo jong op een zo
belangrijke post terecht was gekomen.’ Tegen het ein-
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de van het gesprek vroeg ik Irina nog of zij een suggestie voor een vraag had. Zij
dacht dat ik over ‘space aeronautics’ zou moeten spreken. Ze onderstreepte ook nog
dat zij Walter Sullivan, Science Editor van de New York Times, had begeleid die haar
ook in zijn boek had genoemd. Nu weet ik helemaal zeker dat ik haar weg zal laten.
Tamara en ik vervolgden onze tocht naar het Far Eastern Institute of the USSR
Academy of Sciences, waar ik de directeur, professor Mikhail Sladkowsky, zou
ontmoeten. We waren 45 minuten te vroeg, zodat Tamara voorstelde ergens te gaan
zitten tot het 17.30 uur zou zijn. Er was een soort Russische Makro dichtbij, dus
stelde ik voor daar een kopje koffie te gaan halen. ‘That is not possible, we will have
to go somewhere else,’ zei ze. Maar ik zag een koffiekop met een pluim op een muur
geschilderd via een verlichte deur en warempel er waren zelfs zitjes. Vladimir
Molchanov en Novosti-redacteur Bogomolov waren nu ook aanwezig.
Professor Sladkowsky bleek een oude heer te zijn met een tic aan zijn linkeroog.
Zijn bril had ver afstaand kromgebogen oren. Zijn ogen waren vermoeid en een beetje
rood doorlopen. Maar hij wist uitzonderlijk goed waar hij het over had. Ik kreeg in
ieder geval het gevoel te kunnen vragen wat ik maar wilde. Even later kwamen twee
leden van zijn staf binnen: Andrei P. Markov en professor Anatoly Malukhin. Markov
leek me veel jonger en een fanatieke omhoogwerker, ambitieus. Iemand die zich niet
gauw van zijn plaats zou laten dringen. Malukhin was een weer wat oudere
China-specialist, die wel erg de derde viool speelde. Vladimir sloofde zich uit een
juiste vertaling te geven en schreef zich een ongeluk met het maken van notities. Er
was ook een secretaresse van het Instituut aanwezig.
Omdat Sladkowsky vermeed het onderwerp Japan aan te roeren gaf Markov
hierover een cadens weg, wat zijn baas kennelijk mateloos irriteerde, want zijn oog
begon hevig te knipperen. Op een gegeven ogenblik trok hij professor Markov
zogenaamd ongemerkt aan diens jasje, omdat hij het kennelijk met diens tekst oneens
was. Deze situatie herhaalde zich, ook toen Malukhin zich eenmaal in het gesprek
mengde. Professor Sladkowsky begon doodles te tekenen, een soort pyramide van
lijnen, ook enkele Chinese letters. Markov deed hetzelfde, ook een piramide, toen
Stadkowsky het woord voerde. Bij vertrek overhandigde professor Sladkowsky mij
een exemplaar van zijn in het Russisch geschreven boek China and Russia en schreef
er een opdracht in.95
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Tot mijn verwondering gingen ze eigenlijk vrij uitgebreid in op mijn vraag over de
op zijn vlucht naar de Sovjet-Unie vermoorde maarschalk Lin Piao. Nadat Sladkowsky
ongetwijfeld het officiële standpunt van zijn Instituut had verwoord kwam professor
Markov met de woorden: ‘I can give you my personal opinion. May be not even my
colleagues will agree with this. My opinion on Lin Piao is as follows: personally
speaking and therefore not representing the opinion of the Institute in this case, I
never thought that Lin Piao could have been a true supporter of Mao Tse-tung.’ Het
werd een lang exposé, voor mij zeer interessant omdat de man tenminste een eigen
mening verkondigde.96
De meeste mensen zijn erg vriendelijk in dit land, althans tegenover een
buitenlander. Gesprek met een dame in de coffeeshop. Er is meestal koffie, maar
nooit melk. ‘Russia, big but no milk.’ Antwoord: ‘Holland, very small but lots of
milk.’

5 december 1973
Nationale feestdag. Grondwet van de USSR wordt herdacht. Zo hebben we allemaal
‘iets’ op 5 december.
Lees de omslag-story van Newsweek over marxisme.97 Eigenlijk treurig dat er in
Nederland geen linkse, progressieve jeugdbeweging bestaat met werkelijke invloed.
De JUSOS van de SPD in West-Duitsland schijnt 250.000 leden te tellen. Van de
670.000 studenten in West-Duitsland zijn er maar 15 procent politiek geëngageerd.
Bij ons zou dit cijfer nog wel eens lager kunnen liggen. Dat is natuurlijk een ramp,
want de democratie verliest op die manier haar betekenis.
Ondanks het vele gepraat over peaceful coexistence begint de sovjettelevisie deze
‘feestdag’ met een film vol luchtalarm, bombardementen en hels vurende kanonnen.
Alsof dit niet op geweld gericht zou zijn. Ik denk dat de bedoeling is het nationale
gevoel en patriottisme op te wekken. Begrijpen doe ik niets van het Russische
gebabbel. Toen Vladimir Molchanov arriveerde hadden we meteen keet over die
oorlogsfilm. Hij legde uit dat de kinderen dienden te weten wat er gedurende de
oorlog met hun vaderland was gebeurd. ‘Ja, maar moet dit soort geweld constant
worden vertoond?’ vroeg ik hem. ‘Wat is het verschil tussen paffende gangsters op
de Amerikaanse televisie of onze films over de patriottische strijd? Mijn vader
componeert oorlogopera's. One, called The Unknown Soldier, is being
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performed in the Bolshoi right now.’ Volodja's vader schijnt in de stijl van Benjamin
Britten te componeren.
Ik bezocht mijn oude vriendin Olga Chechotkina, ditmaal in het gebouw van het
Sovjet Vrouwen Comité, waarvan zij ondervoorzitster is. De kosmonaute Valentina
Tereshkova is voorzitster. Zij had vernomen dat Dewi Sukarno brieven had
gepubliceerd.98 ‘Have you made love to her and have you been unfaithful to Bung
Karno?’ vroeg zij met een glimlach. Ik legde haar uit wat we met Sukarno's brieven
hadden gedaan. Daarop deed zij een opmerkelijke uitspraak: ‘Salvador Allende made
the same mistake as Sukarno. It had become obvious that they both had to fight. You
cannot say “no” to civil war. That is the same as surrender. But at least, Allende died
fighting.’ Met andere woorden, Bung Karno had zich volgens haar ten onrechte bij
de coup van Suharto neergelegd. Hij had wel naar Madiun moeten vliegen en de
strijd tegen de verraadplegende generaals opnemen. Olga: ‘Sukarno always played
the Army against the PKI, but by not taking a stand in 1965, he did not realize that
he lost the PKI and its support.’ Ik denk dat Bung Karno heel goed wist dat hij alleen
kwam te staan. Hij was inderdaad een man die het niet opbracht bewust een bloedbad
te ontketenen. Tegen koloniale overheersing, ja, maar onder het eigen volk, nee. Het
neerslaan van opstanden in de buitengewesten is onder zijn leiding ook steeds met
een minimum aan bloedvergieten tot stand gebracht. Hoewel. Nadat Bung Karno
een bloedbad had vermeden, richtte Suharto in ieder geval een gigantische slachtpartij
onder Sukarno-aanhangers en communisten aan. Olga oordeelde kennelijk dat de
Indonesische president de strijd tegen Suharto had moeten aanbinden.
Ik vertelde haar wat er gebeurd was met De Telegraaf en de veroordeling van
Peter Zonneveld en over Den Vaderland Getrouwe (wat zij graag wilde hebben: ‘We
hebben hier een vrouw die vloeiend Nederlands spreekt’). Op de vraag of ze mij een
interview voor mijn komende boek wilde geven antwoordde ze: ‘We hesitate to give
interviews. Not so much, because we are afraid to speak, but Soviet journalists feel
very responsible towards what they write or say in public. Not like in your part of
the world.’ Tegen Vladimir Molchanov zei ze: ‘Willem is no doubt a bourgeois
journalist, but it would be interesting to write some day a book about him, how he
became the way he is. I know he is honest (...).’99
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Russen geven altijd cadeautjes, net als oleh oleh in Indonesië. Ik kreeg een souvenir
uit Sovjet-Azië. Ze zei: ‘Some day I will show you Soviet-Asia.’ Russisch Azië
intresseeert me in hoge mate omdat mijn grootvader Ilia Graaf Poslavsky uit Tasjkent
kwam.100 Ik kreeg ook nog twee langspeelplaten.
Toen prins Claus en prinses Beatrix in Moskou waren hebben zij het Sovjet
Vrouwen Comité bezocht. Olga was bij de ontvangst en het gesprek met het
kroonprinselijk paar aanwezig. Zij toonde me de conferentiezaal waar de ontmoeting
en het gesprek hadden plaatsgehad. ‘It was very funny,’ zei ze. ‘Of course, I am
against kings and queens. They were interested to meet with Valentina Tereshkova.
I made many notes, even about how Beatrix kept drinking tea. Prince Claus even got
almost into an argument. He felt that women should remain at home and take care
of their family. So, Tereshkova asked him: “Why did you marry then?” Claus replied:
“To have children.”’ Olga vervolgde: ‘I laughed, because I said to myself, you did
not marry to get children, but to have her.’ Olga had Beatrix erg menselijk en
eenvoudig gevonden, zonder royal airs. Vladimir vertelde achttien uur per dag
gewerkt te hebben toen Rudi van Danzig in Moskou was. ‘Hun klassieke ballet was
verschrikkelijk,’ zei hij. ‘Ze hebben geen techniek en bovendien werken ze niet.
Onze dansers werken.’
Ik zit in het Bolshoi theater en geniet van de Sleeping Beauty. Ik weet verder niets
van ballet, maar vind het prachtig. Ik ben bovendien ten aanzien van het verhaal een
totale ignoramus. Ik zie een koningskind in een wieg en een heks die wordt verjaagd,
maar weet er verder niets over. Het laat me ook koud. Ik ben een muziekmens. Wat
me vertederde was het optreden van zestien jonge dansers en danseresjes. Ik vind
het walgelijk wanneer mannenrollen door vrouwen worden gedanst. Zelfs kleine
jongetjes met violen bleken door de binocle bekeken meisjes te zijn. Had na de eerste
pauze willen vertrekken, maar ik bleef toch maar.
Voor mij staat vast dat het systeem van Marxisme-Leninisme niet het antwoord
is op Kants dictum dat de mens uit kromhout is gemaakt, evenmin geloof ik dat
communisme de overlevingskansen van de mensheid bevordert. Wanneer het Leitmotif
van een mens freedom is en een vorm van maximale vrijheid van expressie zou
moeten bewerkstelligen, dan zal het huidige sovjetsysteem toch heel wat losser
moeten worden. Olga Chechotkina gaf me de tekst van een redevoering door
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Valentina Tereshkova in Finland uitgesproken. Zij zei erin (ik herinner me de woorden
uit het hoofd): ‘All human beings in socialist countries are being told by society from
the cradle up that they are needed and that Soviet society needs them.’ Zou dit een
van de redenen kunnen zijn dat je hier optimisme en doelgerichtheid aantreft? Hoe
zou het echter zijn wanneer de USSR een der dichtstbevolkte streken van de wereld
was? Of, hoe zouden de kaarten liggen wanneer de Sovjet-Unie nu reeds een inkomen
per hoofd van bijvoorbeeld 10.000 dollar per jaar had of een BNP van één triljoen?
Hoe zou men over de gemeenschap denken, of hoe zou men onder elkaar handelen,
wanneer de Russen ook ieder twee auto's in de garage zouden hebben staan?
Toen ik tegen Olga zei het een treurige zaak te vinden dat Leonid Brezhnev en
Richard Nixon als big pals met elkaar omgingen, ondanks Vietnam, ondanks
Watergate, wetende dat Nixon een maffiaoperatie leidde, antwoordde zij: ‘What do
you want? Whom should we have dealt with if not Nixon? Who else was there? What
should we do? Stop at our borders? If we had done so during World War II, we would
have had several million more people, who could have lived with their families within
our peaceful borders. We also fought for the freedom of all of Europe...’
Ik heb intussen schriftelijke vragen opgesteld voor een gesprek met dr. Jermen
Gvishiani. Vraag me af of ze van voldoende niveau zijn.
Russische vrouwen flirten heel subtiel. Ze hebben kennelijk geen notie van mannen
die niet in vrouwen zijn geïnteresseerd. Sommige kerels hebben nu ook lang haar,
soms zelfs heel lang haar. Toch weten ze er niet mee om te springen.

6 december 1973
Had het hotel gevraagd om me om 09.00 uur te wekken. Niet gedaan. Rende naar
Intourist om mijn vliegbiljet af te geven. ‘You speak German?’ Nee, dus schreef ik
het nummer van mijn kamer op een papier. Dat maakte de dame boos. Ze gedroeg
zich navenant. ‘And my passport?’
‘At reception.’ Rende naar de receptie.
‘My passport?’
‘At Intourist.’ Terug naar de tweede verdieping. Maar goed, dat is part of the deal,
wanneer je in Moskou ben. Ik ben er bovendien zeker van dat er spelletjes met de
telefoons worden gespeeld. Ik werd, sprekende met het kantoor van dr. Gvishiani,
vanmorgen verschillende malen verbroken.
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Ahram Khatchaturian is in het zuiden. Ik sprak met zijn zoon in het Duits. In januari
dirigeert de maestro een concert in Berlijn.
Ik ontmoette Alexandr Nikolajevitch Leontiev (70), een der zeer weinige
psychologen van enige bekendheid die de USSR ‘rijk’ is. In 1931 verscheen zijn eerste
boek De ontwikkeling van het geheugen, een onderwerp dat me in hoge mate
interesseert. In 1963 ontving hij de Lenin-prijs voor een ander boek Ontwikkeling
van de psyche. Met A.R. Luria en Lev Vygotsky behoort Leontiev tot de bekendste
bestudeerders van de psyche in de Sovjet-Unie, na de ongeëvenaarde Ivan Pavlov.
Professor Leontiev bleek een oude man. Ik probeerde me zijn colleges voor te
stellen voor studenten twee generaties jonger. Hij was, wat Bertie Hilverdink genoemd
zou hebben101, ‘krempeng’.102 We spraken Frans. Soms dacht ik: hij zou een Fransman
kunnen zijn. Praten, praten, praten. Er was geen speld tussen te krijgen. Tamara
Sachnazarova zat er voor spek en bonen bij, waar ik blij om was, want nu er een taal
werd gesproken die ik kende wist ik waar het werkelijk over ging. Tamara voelde
zich overbodig en zat met haar vingers te trommelen. Plotseling herinnerde ik me
Gerard Croisets aansporing - waarover hij me nog tweemaal opbelde - om de
parapsychologie te berde te brengen. Leontiev vond dat ook al waren er veel ‘maniacs
sincères’ er wel iets aan de paranormale verschijnselen moest worden gedaan. Terwijl
ik naar de oude baas zat te luisteren flitste het door mijn hoofd dat ik eigenlijk een
apart boek over de Sovjet-Unie zou moeten schrijven. Een soort kiekje van het
sovjetdenken en wat er momenteel in dit land aan de hand is, want in een hoofd als
dat van professor Leontiev bevindt zich een schat aan informatie en gedachten, die
in ons deel van de wereld volkomen onbekend is.
Vreemd ook eigenlijk dat ik me juist op deze reis verdiep in The Human Use of
Human Beings van Norbert Wiener. Deze MIT professor schreef: ‘Thus the nervous
system and the automatic machine are fundamentally alike in that they are devices
which make decisions they have made in the past. The simplest mechanical devices
will make decisions between two alternatives, such as the closing or opening of a
switch. In the nervous system, the individual nerve fiber also decides between carrying
an impulse or not.’103 Dit is een aspect dat me eveneens in hoge mate interesseert.
Hier wil ik meer over lezen.
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Wiener beschouwt vervolgens ‘the believers in progress, who accept that progress
will go on and on without any visible termination in a future not too remote for human
contemplation.’ Dat is wat Aurelio Peccei en de Club van Rome ook bezighoudt.
‘The Communists,’ schrijft Wiener, ‘like the believer in progress, looks for his Heaven
and Earth, rather than as a personal reward to be drawn on in a post-earthly individual
existence. Nevertheless, he believes that his Heaven and Earth will not come of itself
without a struggle. He is just as skeptical of the Big Rock Candy Mountains of the
Future as of the Pie in the Sky when you Die...’104
Het gesprek met professor Leontiev zat vol kleine verrassingen. Ik bracht
bijvoorbeeld B.F. Skinner en Carl Rogers105 naar voren. Leontiev: ‘Ik ben er van
overtuigd dat de wetenschappelijke psychologie zich op een andere wijze zal
ontwikkelen als respectievelijk Skinner en Rogers menen. Er is namelijk een derde
manier.’ Ik vroeg: ‘Mao Tse-tung?’ Leontiev: ‘Laten we hopen van niet (...).’ Het
werd een heerlijk lang gesprek.106 Voor we bij Novosti een bespreking hadden wilde
ik met Tamara in de coffeeshop van het Intourist Hotel een sandwich eten. We konden
één snee droog brood met een plak kaas krijgen plus een kopje koffie (zonder melk
of room) voor $1.10. Ik had slechts één losse dollar en wilde de 10 cent in roebels
geven. Dat ging niet. Ik gaf de sandwich à la Russe terug en dacht werkelijk barst.
Ik maakte Tamara onomwonden duidelijk wat ik van de Sovjet-Unie anno 1973
dacht. Ik geloof dat het haar kwetste. Misschien maakte ik het nog erger toen ik er
aan toevoegde dat een coffeeshop zelfs in India onvergelijkelijk beter gevuld was.
Bij Novosti ontmoette ik behalve Vladimir Molchanov en Tamara Sachzarova, de
redacteur Aleksei Dumov en de man belast met West-Europa, Victor Michnovitch,
een blonde bink, die me aardig leek. We zaten weer aan de bekende Russische
conferentietafel met thee en schalen bonbons en koekjes. We bespraken mijn
interviews. Ik gaf te kennen met de gedachte te spelen een boekje over de USSR te
gaan schrijven. Dumov vertelde dat een Finse journalist met een auto het land was
rondgereden. Een Zweed had over communes geschreven. Ik zei: ‘I need to do it
with someone, because if I have to wait until I have learnt to speak Russian I will be
dead. Let me tap
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knowledge and experience from someone who travels with me, because I will still
inject my own questions. Let's do it in 1975.’
Victor begon te zeuren over de yellow-press in het Westen. Niet slim want ze
wisten langzamerhand wel dat ik niet aan de riooljournalistiek was gelieerd. ‘Ik denk
bij zo'n boek helemaal niet in termen van Oost of West,’ zei ik. ‘Ik behoor tot de
Club van Rome en denk global.’ Omdat ik de reis met Vladimir Molchanov wilde
maken voegde ik eraan toe: ‘And you, Vladimir, you are my son.’ Tamara lachte.
Vladimir vertrok geen spier en vertaalde wat ik had gezegd in het Russisch. Zoiets
kan hier blijkbaar (nog) niet.107
Vervolgens spoedde ik me naar de Nederlandse ambassade - ik nam zelfs de juiste
trolleybus - en bezocht de heer R.W. Braakenburg van Backum, nog een jongeman,
die zei Russisch te hebben gestudeerd. H.J. Heinemann bleek naar Johannesburg te
zijn overgeplaatst. Good riddance. Maar eerst ondervond ik hinder van een politieman
voor de ingang, die me zelfs niet toestond aan te bellen alvorens ik mijn paspoort
had getoond en mijn naam duidelijk had uitgesproken.
De heer B. van B. was het eens dat Philips terughoudend bleef om in de USSR aan
de slag te gaan. DAF sloeg ik maar even over. Dan gaan ze in dat potje roeren. Er lag
een levensgrote blocnote open voor de man, met een geel potlood. Het papier bleef
onbeschreven. Ik vroeg waarom de ambassade geen contact onderhield met
sovjetjongeren die Nederlands studeerden. ‘Wij krijgen onze richtlijnen nu eenmaal
uit Den Haag.’ Ik dacht: dit is het type lul dat de laatste zal zijn om een initiatief te
ontplooien om ‘de’ instructies versoepeld te krijgen. Ik vertelde over Vladimir
Molchanov, die tenslotte op Louis Couperus zijn graad in het Nederlands had behaald.
‘We hebben allang zo iemand gezocht, omdat Couperus in het Russisch is vertaald,’
zei B. van B. Ik vroeg Vladimir later of dit waar was. ‘Ja, die vertaling stamt al uit
1900.’ Toen ik tegen Vladimir zei dat ik Den Vaderland Getrouwe feitelijk in drie
maanden had geschreven, antwoordde hij: ‘Wist je dat Tsjaikovski de Queen of
Spades in 44 dagen heeft gecomponeerd?’
Daarna volgde als klap op de vuurpijl van deze korte reis een opvoering van
Khatchaturians Spartak in het Bolshoi Theater. Vladimirs vader, directeur van het
Bolshoi, had voor tickets op de eerste rij gezorgd. Hij knikte ons vriendelijk vanuit
de box voor het Bolshoi-bestuur toe.
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De avond was voor mij een sensatie, beautiful, beautiful, beautiful. Woorden schieten
te kort om te beschrijven hoe ik heb genoten, van alles, de muziek, de dans, alles.

7 december 1973
Vanmorgen wilde ik een by safe hand-brief van DAF aan dr. Jermen Gvishiani brengen
en werd ontvangen in de hal van diens kantoor waar verder geen stoelen geplaatst
zijn, zodat het staande ontvangst is geblazen bij de Vice-Chairman of the Committee
of Science and Technology of the USSR Council of Ministers (en schoonzoon van
premier Aleksei Kosygin). De heer Schwartz overhandigde ik de vragen voor het
later op te nemen interview met dr. Gvishiani. Hij kwam terug met Vladimir Mikheev
die zei: ‘U kunt de brief voor dr. Gvishiani aan ons geven.’ Ik weigerde. Hoe lang
ben ik nu al bezig die brief van DAF persoonlijk te overhandigen?
Vervolgens wandelde ik met Tamara naar het kantoor van Valentin Berezhkov
(57). Intussen is mijn taperecorder om onverklaarbare redenen bezweken. Ik liet hem
in de kamer achter. Hij werkt niet meer. Berezhkov is een journalist-diplomaat met
ruime historische ervaring door zijn aanwezigheid bij gesprekken tussen Molotov,
Hitler en Von Ribbentrop. Hij redigeert een blad van het usa Instituut van de USSR
Academy of Sciences. Ik dacht: nagaan hoe hij op de anti-sovjettirades van Luns
reageert. Hij deed dit vervolgens zeer uitvoerig en zette mijn Luns-citaat in een
historisch perspectief. Berezhkov: ‘Luns herhaalt dezelfde oude opvatting dat wij
rondlopen met een of ander duister plan, dat ten doel heeft de westerse landen te
bedreigen. Niets is minder waar. Een dergelijke politiek hebben we nooit gevoerd.
Voortdurend hebben we voorgesteld normale betrekkingen aan te knopen met alle
landen en tevens de handel evenals de culturele en sociale contacten te bevorderen.
Dat standpunt hebben we altijd gehuldigd.’108
Het was intussen ijskoud in de kamer waar we zaten. Het water was zelfs afgesloten
opdat het niet zou bevriezen. Tweemaal gingen de lichten uit en er werd een joke
gemaakt dat de CIA mijn gesprek saboteerde. Gisteravond was in Parijs het gerucht
opgedoken dat Richard Nixon zelfmoord had gepleegd, wat de wereld op zijn kop
zette. Vanmorgen bleek het onwaar te zijn. Hij vroeg hoe ik over die meneer dacht.
Ik ben van leer getrokken. Berezhkov maakte driftig vele aantekeningen. Ik vertelde
hoe ik met Nixon in 1968 had gereisd en eindigde met
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de jongste ervaringen met Luns, Sukarno, Nieuw Guinea, de Kennedy's en De
Telegraaf. Hij keek steeds ernstiger en stelde vragen alsof hij nu mij interviewde. Ik
bracht nog naar voren het treurig te vinden sedert zondag geen internationaal nieuws
meer te hebben kunnen volgen vanwege de black-out op buitenlandse publicaties
hier, maar dat protest ging verloren in de mêlée.
Toen ik tegen Tamara Sachnazarova van het persbureau Novosti, die me begeleidde,
opmerkte dat ik voor Panorama over Valentina Tereshkova wilde schrijven,
antwoordde zij: ‘We have bad experiences with Panorama.’
‘Why?’
‘Because of Nico Scheepmaker.’
‘Why? He is one of our best writers?’
‘But he did not write seriously about the Soviet-Union. He writes detective stories
about us.’ Begreep niet waar zij op doelde.109
Was ik in Amerika geweest zou ik nu op een vliegtuig zijn gestapt. Ik snak naar
Amerbos. Maar hier kom je niet zo maar weg. Een gigantische berg papierwerk is
daarvoor nodig. De auto, die me morgen vroeg naar de vliegveld brengt, moet
vierentwintig uur van te voren worden besteld anders kan je lopen. Had dringende
behoefte aan een kopje koffie, maar zonder melk is het ondrinkbaar. Hordes mensen
komen van buiten dit hotel binnen om voedsel te kopen en weg te slepen, voedsel
dat mensen daar buiten anders niet krijgen. Er is hier bijvoorbeeld een soort patisserie.
Popel om naar huis te gaan.
Vladimir Molchanov vroeg of ik over deze reis ging schrijven. Ik antwoordde:
‘Nee, maar misschien over Spartak. Toch denk ik dat ik over Moskou mijn mond
open moet doen. Wandelde nog in de avond in de sneeuw op het Rode Plein. De
beide jonge soldaten op wacht voor het mausoleum van Lenin hadden lijkwitte
gezichten. Onbegrijpelijk dat men dit toelaat. Society without Father (Alexander
Mitscherlich).110 Ben nog eens door GUM-warenhuis gelopen. Het leek of er meer
cosmetica was dan vorig jaar. Over de hele linie leek er verbetering te zijn. Het viel
me trouwens in de metro eveneens op dat mensen in het algemeen beter gekleed
lijken te gaan. Men is behoorlijk tegen de kou ingepakt. Er is minder obvious dismal
poverty dan bijvoorbeeld in de ondergrondse van Manhattan, dat is zeker. Ook geen
gekladder op voertuigen. Het leven mar-
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cheert hier ordentelijk en is schoon. Er zijn wel tal van verwonderde en nieuwsgierige
blikken van de mensen als ik in een ondergrondse trein binnenkom. Ik dacht: Wel
lieve mensen, wij hebben in 1917 Wilhelmina niet geëxecuteerd en zie waar wij in
1973 zijn gearriveerd.
Norbert Wiener: ‘In a very real sense we are shipwrecked passengers on a doomed
planet (...).’111 Dat schreef hij al in 1950. Hier spreken de pamfletachtige kranten die
men voor een paar kopeke uit de machines op de metrohaltes haalt in de Sovjet-Unie
niet over. Dat zijn sombere gedachten die in strijd zijn met het hier gepredikte
historische optimisme.
Ik wil nu eens een lange tijd thuis zijn, mam veel meer zien en vanzelfsprekend
Peter. En ik wil naar het graf van vader.

8 december 1973
Moskou, vliegveld
Het was een romantisch ervaring om 06.00 uur in de duisternis naar het vliegveld te
rijden. De Russische houten huizen langs de weg lagen verscholen in dikke lagen
sneeuw en er kwamen rookpluimen uit de schoorstenen. De eerste lichtjes knipten
aan. Net een verhaal van Poesjkin. Om 07.00 uur 's morgens hoef je niet te verwachten
dat je op Moskou Airport iets warms te drinken zou kunnen krijgen. In het hotel was
natuurlijk ook alles nog dicht.
Om 20.30 uur gisteravond kwam mijn Indonesische diplomatenvriend Sumartono
nog naar mijn kamer. Dat was een plezierige verrassing. Ik heb immers een
aangeboren zwak voor de Javaan.
Toen ik hem naar de uitgang begeleidde liep ik tegen een Braziliaanse zakenman
aan met zes zonen van vier tot en met zestien jaar. ‘Je kunt stellen,’ zei hij, ‘dat er
hier dertig tot veertig bedrijven zijn die letterlijk de hele handel beheersen - van
hotels tot en met staal.’ Hij was nu zeven jaar in de USSR werkzaam. Er waren
conclusies te trekken. ‘In meetings with top officials and directors, you notice the
enthusiasm of young engineers, who are full of ideas. But, after some time, you
literally see them lose interest. In meetings they don't talk anymore. In this country
may be 100.000 Russians are holding the top jobs in a country of 240 million. They
are, of course, all party members. The rest can't simply pass them.’ Er werd
vooruitgang geboekt, maar hij vroeg me: ‘Did you study this situation carefully,
where 6 percent of the votes of this enormous count-
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ry rules such a majority of people? How do you think they are being controlled? One
way, is by short rations. They keep the masses busy with running to the shops. There
is barely enough of everything.’ Hij vond ook de maaltijden in het hotel uitermate
slecht. Ik vind het wel meevallen, maar mij stoort de uiterst trage ongeïnteresseerde
bediening.
Het is 08.30 uur. De winkels op het vliegveld zijn gesloten. Kan niets meer kopen.
Droomde intens van Peter en sliep beroerd. Ben ontzettend blij naar huis te kunnen
gaan.
Het is ijzig koud, zowel binnen als buiten de air-terminal. De ruiten van de bus
die ons naar het toestel brengt zijn totaal bevroren. De douaneformaliteiten op dit
vroege uur verliepen voor een keer vlot. Ik snak naar the free decadent world.
Blauwe lucht, zon.
De motoren beginnen te draaien. Het totaal aantal vertrekkende passagiers op de
diverse vluchten vanmorgen was gelijk aan een Amsterdam-JFK-vlucht.
Jack Anderson heeft weer eens voor opschudding gezorgd. Iemand in Washington
moet hem informatie toespelen. Tot 1971 schijnt de CIA onder codenaam Gamma
Gupy erin te zijn geslaagd de in de auto's geïnstalleerde telefoons van Leonid Breznev,
president Nikolai Podgorny en premier Aleksei Kosygin af te luisteren. Dat is toch
wel knap. Hoe brengen ze zoiets tot stand. Wie weet is dezelfde methode gevolgd
om mijn huis af te luisteren. Dit heeft De Telegraaf immers geschreven: dat ‘men’
in Den Haag wist wat er op Amerbos werd besproken. Maar De Telegraaf kan dit
niet anders dan van de BVD hebben gehoord. Ik zou dit eens met Piet Dankert of Fred
van der Spek moeten bespreken.
Waarschuwde Sumartono trouwens dat Vladimir Molchanov - die hij ook zo ‘knap’
vond - geen ‘familie’ is.112
De Telegraaf produceert een vette kop: DE KOSTER WIL ZWIJGPLICHT VOOR
113
KABINETSLEDEN, door Edo Brandt en Kees Lunshof. Dat verklaart dan een
VVD-minister! Het is triest. De Koster vindt dat Max van der Stoel in Den Haag
feitelijk de enige bewindsman is die zijn mond over zaken betreffende het buitenlandse
beleid zou moeten opendoen. Andere kabinetsleden zouden zich zelfs niet met het
buitenlandse beleid moeten bemoeien...
Ronald Gase haalde me op Schiphol af.
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Mam was pleased to hear my voice. Peter kwam naar Amerbos. Het was heerlijk
hem terug te zien.
Een vroege kerstgroet van ambassadeur prins Anak Agung Gde Agung uit Wenen.
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Amsterdam
9 december 1973
Amerbos
Gezellig met Peter in La Belle Epoque gegeten. Zijn vriend Philip Nasta heeft weer
problemen. Hij maakt zich er oprecht zorgen over. Hij sprak veel over zijn studie.
Hij moet proefpersoon zijn bij een brain-test. Ze zitten ook nog steeds met duiven
te klieren a la Skinner. Hij vindt dat de maatstaven en de hoeveelheid te verwerken
materiaal te hoog liggen. Met anderen maakt hij zich zorgen over zijn propedeutisch
examen in 1974. Hij zou best in Amsterdam verder willen studeren. Genoeglijke dag
met Peter.
Er was een brief van de ambassadeur van Sri Lanka in Parijs.114 Interview van
enkele uren met Hans Wieringa van de Belgische Post. Denk er niet meer over na.
Ik ben volkomen open geweest en dus kwetsbaar. Kan me niets schelen. Wieringa
schijnt boekjes te schrijven over Johnny Jordaan.
Broer Theo belde uit Lugano om na te gaan of ik veilig uit Moskou terug was
gekomen. Zeer attent.

10 december 1973
Het weekend met Peter was in één woord zalig.
Wim Klinkenberg zegt dat drs. J.M.M. van der Pluijm bij de Volkskrant niets meer
heeft in te brengen. ‘Daar heerst volmaakte chaos. Iedere dag beslist de
volksvergadering wat er gebeurt.’ Hij zou wel eens gelijk kunnen hebben.
Theo Schaapveld van DAF is thuis en overspannen.
Om 12.00 uur arriveerde Robrecht Willaert van de BRT uit Brussel. Aardige kerel,
jong, misschien in de klasse van Klaas Jan Hindriks. Hij is envoyé spécial. Vlot
interview. Toonde hem de bijbehorende knipsels. Er was gisteren een rel in Brussel,
omdat Luns tegen het gebruik in naar het Hilton Hotel was gegaan om Henry Kissinger
te ontmoeten. Het Belgische Journaal had er gewag van gemaakt. Er werd over
‘prestigeverlies’ voor Luns en de NAVO gesproken, wat wel erg overdreven is. Toen
ik zei: Luns is een ordinaire lafaard die geen debat aan durft en
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de essentie ontwijkt, zei Willaert: ‘Ik weet niet of we dat kunnen uitzenden en of het
belediging is, want wij zijn bij de BRT tenslotte semi-gouvernementeel.’ Daar heb je
het weer. Ik trok een vergelijking tussen Luns en zijn gelieg en Nixon met Watergate.
Zal ook wel in de prullenmand verdwijnen.
Willaert was ook bij Paul van 't Veer geweest ‘die met zoveel woorden heeft
gezegd dat Luns de zaak heeft belazerd.’ Ik vroeg Willaert welke woorden Van 't
Veer precies had gebruikt. Dat wist hij niet meer. Het zal wel weer geen calling a
spade a spade zijn geweest. Dat doet ‘men’ hier niet uit gebrek aan moed en andere
achterhandse overwegingen. Willaert zou in de toekomst samen met mij iets willen
gaan doen. Daar heb ik best zin in.
Accent heeft twee pagina's aan Den Vaderland Getrouwe gewijd door Thomas
Leeflang.115 Er stond ook een onzinnig stuk van bijna een pagina in Propria Cures.116
Ze worden daar steeds gekker. Geef ze de ruimte. Aad Nuis vergaste de lezers van
De Tijd op geklets in de ruimte over wat, normaliter, als een serieuze zaak moest
worden behandeld. Aad Nuis doet me denken aan de gevleugelde woorden van
Konrad Adenauer, indertijd geciteerd door de Britse Hoge Commissaris in
West-Duitsland: ‘Het is jammer dat de lieve God de intelligentie van mensen
beperkingen heeft opgelegd zonder ook hun domheid te begrenzen.’117
Ernst Utrecht heeft de negende brief van Bung Karno aan Dewi in De Nieuwe
Linie becommentarieerd.118
De Brabant Pers heeft een uitstekend verslag van Den Vaderland Getrouwe
gegeven en komt met opmerkingen als ‘Met Oltmans geloven we dat het parlement
het minister Luns wat al te gemakkelijk heeft gemaakt inzake Nieuw-Guinea. In een
democratie krijgt men echter het parlement dat men waard is. Luns is niet schuldiger
dan de volksvertegenwoordiging waaraan hij verantwoording moet afleggen.’119 De
recensent noemt mij de kleinzoon van Jan Frederik Oltmans, schrijver van De
Schaapherder en kent dus zijn Nederlandse literatuur niet. J.F. Oltmans leefde van
1806 tot 1854.
Het boek van prins Anak Agung is uit.120 Hij bevestigt inderdaad dat Willem Drees
hem heeft gezegd dat Joseph Luns onwaarheid sprak over de Conferentie van Genève
en de kwes-
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tie-Nieuw-Guinea. Valt me mee. Wil er überhaupt wat gebeuren dan zal ik de
klootzakken van Vrij Nederland erop attent moeten maken. Intussen heeft Anak
Agung Gde Agung geen persconferentie gegeven bij het verschijnen van zijn boek
misschien uit vrees dat hem zal worden gevraagd of hij ooit tegen Drees zei: ‘Hebt
u geen loslopende luitenant?’ (die Sukarno zou kunnen doodschieten?)
Om 20.00 uur ben ik enigszins contrecoeur naar Krasnapolsky gegaan ter bijwoning
van een anti-Suharto-avond georganiseerd door J'accuse, Komitee Indonesië en
Sjaloom. Willebrord Nieuwenhuis (KRO-Echo) wordt opgevoerd als spreker, dan
weet je al genoeg. Ken dit meneertje uit New York. Hij weet niets over Indonesië.
Jan Pluvier kan me ook gestolen worden.
Bij binnenkomst zag ik al meteen een Indonesische jongen, groot, in kale blue
jeans, een witte jas met schaapswol en vooral met een mieters smoel met een in
zichzelf gekeerde uitdrukking. Ik had de grootste moeite mijn ogen van hem af te
houden. Wertheim noemde tenminste mijn boek en zei dat ik had bewezen dat Luns
a lying Dutchman was. Pluvier, de idioot, noemde de regering-Sukarno ‘een rechts
bewind met een menselijk gezicht.’ Zo iemand gaat in Nederland door voor
Indonesië-specialist.121
Een NOS-regisseur kwam me vragen of ik ook iets wilde zeggen wat hij dan kon
opnemen. ‘Alles is al gezegd,’ antwoordde ik. Hij bleef aandringen en tenslotte heb
ik na de pauze een paar woorden gesproken. Ik zei het een charmante avond te vinden,
maar dat alles wat te berde werd gebracht reeds door de aanwezige kleine groep
belangstellenden ook al werd gedacht. ‘We zijn verkeerd bezig, met de verkeerde
mensen op de verkeerde plaats. Iedereen in deze zaal weet bijvoorbeeld dat
PvdA-zakken als Jan Pronk geen geld aan het generaalsregime in Indonesië zouden
moeten geven en dat er publicitair heel anders te werk dient te worden gegaan om
werkelijke veranderingen aan te brengen. Mijn telefoonnummer staat in het boek.
Wie er belang in stelt moet maar eens langskomen om een plan de campagne op te
stellen’. Iemand stond op en zei dat een bijeenkomst in de RAI aardig zou zijn maar
voor de sponsors onbetaalbaar. Ik zei maar niets meer.
Mam is in paniek. De ACF-aandelen schijnen 100 percent te zijn gezakt.
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11 december 1973
Luns heeft iets nieuws bedacht. Hij heeft in een toespraak, waar hij de ministerraad
van de NAVO in Brussel mee opende, de Sovjet-Unie vergeleken met Hitlers Derde
Rijk, dat zich eveneens tot de tanden toe bewapende en niet-aanvalsverdragen sloot.
Een hard gelach om naar te luisteren voor een natie die door Hitler onder de voet
werd gelopen en waarbij naar schatting twintig miljoen burgers om het leven kwamen.
Uitstekend gesprek met Spoor. Hij had het boek van Anak Agung Gde Agung nog
niet in handen gehad, maar hij begrijpt dat er ‘iets’ aan zal moeten worden gedaan.
Om 13.00 uur was ik in Bilthoven om met mam te gaan lunchen. Ik had gevraagd
de honden liever thuis te laten. Nu stond ze al bij het hek in de kou op me te wachten
opdat de beesten de auto niet zouden horen omdat ze teleurgesteld zouden zijn.
Iemand deed iets stoms op de weg. Ik zei: ‘No brains,’ zoals mam zelf altijd zegt.
Deze keer voegde ze eraan toe: ‘Ze denken niet vlug genoeg.’ Ik dacht, precies. We
namen slechts een pannenkoek, want ik moest ook nog naar Bruna en naar Vladimir
Kouznetsov op de sovjetambassade in Den Haag. Kwam tien minuten te laat bij
Kouznetsov, die de koffiepot al aan het borrelen had.
‘We have given a go-ahead to Moscow about you,’ zei hij. De BVD had met De
Telegraaf-rel in mijn huis in ieder geval niet bereikt deze contacten te verzieken. Ik
moet toegeven dat de sovjets fideel handelden in deze zaak. ‘I am not cultural attaché
any longer,’ vertelde hij. ‘I am now political advisor of our new ambassador Mr
Alexandr Romanov. Things are going to change.’ Morgen geeft Romanov een diner
voor prinses Beatrix en prins Claus. Of dit kon worden gepubliceerd? ‘That is up to
the royal court.’ Ik gaf het later door aan André Spoor, maar die reageerde uitermate
lauw. Vervolgens belde ik Peter Zonneveld van De Telegraaf in Nes aan de Amstel
waar hij woont, die uitermate verbaasd was dat ik hem tipte dat het prinselijk paar
op de sovjetambassade zou dineren.
Kouznetsov vertelde voorts: ‘One of your colleagues, who came to see me here,
was called next day to the BVD head-quarters for a talk. He was flatly warned that if
he did not want his contacts ruined at Foreign Affairs and Defense he would meet
trouble. The journalist was told that the BVD did not worry about him personally, but
he would lose his contacts...’ Ik antwoordde dat ik dit een opmerkelijke zaak vond,
want ik had nu al enkele jaren contacten met de ambassade, maar ze haalden het bij
de BVD terecht niet in hun hoofd iets dergelijks met mij uit te halen.
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Kouznetsov: ‘I have tried to establish contacts with several members of your
parliament. So far, I succeeded in meeting only one, from the KVP, but in the presence
of a colleague. Not alone. And the other members either do not even answer, or when
I call back after two weeks, a secretary simply answers, that the person in too busy.
They do not even come to the phone.’ De kleine Gaay, Bas de Gaay Fortman, liet
Kouznetsov via een secretaresse meedelen dat hij alleen ambassadeurs ontmoette.
Dat is dan de PPR! Ik zei dat ik over deze zaken wilde schrijven. Hij was bereid mee
te werken. Ook zegde ik toe te zullen proberen contact te leggen met André Spoor
en Piet Dankert.
Vanmorgen was ik bij Joris van den Berg van Vrij Nederland en toonde hem de
passage in het gloednieuwe boek van Anak Agung Gde Agung. Hij nam alles
nauwkeurig over en was enthousiast. Hij zou er een Viziertje aan wijden. Later liet
hij weten dat hoofdredacteur Rinus Ferdinandusse had gezegd dat professor Ernst
Utrecht de room er al af had gevist in De Nieuwe Linie. Ik probeerde Joris duidelijk
te maken dat het irrelevant was wat anderen hadden gezegd, dat het om de mening
van Vrij Nederland ging, vooral waar het hier Willem Drees senior betrof. ‘We bellen
er nog wel eens over,’ aldus Joris. Heb altijd geweten dat Rinus een schijtlaars was.
P.M. Smedts, zijn voorganger, was dit ook, maar die zoop voldoende om zich van
tijd tot tijd uitschieters te permitteren.
Ik schreef Willem Drees122 en ook Piet Dankert, eigenlijk ook een slapjanus. Zette
ook een kolom in De Typhoon.123
Er kwam een kerstkaart van een roofvogel met een tekst zonder handtekening,
‘Breek Luns, die grote Kluns, voor het te laat is, en ik hem de goot in pis’ (getekend)
Het paard van Sint. Bracht in verband met mijn plan voor een boek over Hilversum
een bezoek aan dominee Ruitenberg van de NOS-programmaraad en het IKOR. Typische
Hollander met een sigaartje en een innemende ouderwetse vrouw lijkend op mevrouw
Willem Drees senior. We spraken vijf kwartier. Het werd niet bepaald een
aanmoediging om in dit wespennest te duiken of mijn tijd eraan te verdoen.

12 december 1973
‘Wip Luns.’124 Daar komen ze in Moskou knap laat achter. ‘De NAVO moet
haar secretaris-generaal Joseph Luns ontTASS:
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slaan,’ aldus het sovjetpersbureau. ‘Het is een gevaarlijk man. Zijn uitspraken zijn
niet alleen een kwestie van temperament. Het is ernstiger. Het is een klinisch geval
met alle symptomen van delirium tremens.’ Kijk eens aan.
Intussen meldt de radio dat Hans Wiegel bij burgers tot dertig jaar de populairste
politicus is. Onze nieuwe Luns.
Lunchte met mam. Toen ik vertelde dat Peter proeven met duiven moest uitvoeren
vroeg zij: ‘Heeft hij geen medelijden met die dieren? Ik zou het weigeren.’
Woonde een persconferentie in het Amstel hotel bij over de beruchte IGGI
Conferentie van donorlanden die miljarden verzamelen om Suharto in het zadel te
houden. Een dame van de NCRV bracht de politieke gevangenen in Indonesië ter
sprake. Minister drs. Jan Pronk verklaarde met een uitgestreken gezicht dat hij in
zijn openingsrede tot de conferentie dit onderwerp had aangeroerd en dat de
Indonesische afgevaardigden ‘met veel ernst naar mijn woorden hebben geluisterd.’
Ik dacht: dat is er nog een met delirium tremens, deze keer een salonsocialist.
De vertegenwoordiger van Amnesty International had zich tot mij gewend met de
mededeling dat hij wel naar binnen mocht maar dat hem verboden werd vragen te
stellen. ‘Kan dat in Nederland?’ vroeg ik. Toen Pronk op een vraag over de politieke
gevangenen als antwoord gaf: ‘Wat ik daarover heb te zeggen staat in mijn
openingsrede tot de conferentie,’ riep ik luid: ‘That is not good enough.’ Hij begon
opnieuw hierover te spreken en verdeelde zijn aandacht tussen het meisje, dat met
de man van Amnesty was meegekomen en mij, ons beurtelings aankijkend. Ik vroeg
opnieuw: ‘U sprak over de politieke gevangenen. De Indonesiërs keken ernstig, maar
zijn de politieke gevangenen tijdens de conferentie ter sprake gekomen?’ Nee, aldus
Pronk, dat was niet het geval geweest. Duidelijk. Pronk heult onder een hoedje met
de vijand.125
De Indonesische persattaché, de heer Hatta, kwam me vertellen Den Vaderland
Getrouwe te hebben gelezen en vooral genoten te hebben van pagina 335. Waarom?
‘When the word “kut” was used,’ antwoordde de diplomaat. ‘Ja, Bung Karno gebruikte
het woord openlijk, de meeste mensen gebruiken het in het geniep...,’ antwoordde
ik. Dat was de passage waarin Bung Karno aan een Franse schilder die ik mee naar
het paleis had genomen een vraag stelde. De jongen had gezegd een Laotiaanse vrouw
te hebben. Waarop de president vroeg: ‘Prins Noro-
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dom Sihanouk heeft me verteld dat Laotiaanse vrouwen geen haar op hun kut hebben.
Is dat waar?’
Toen de Indonesische delegatieleider professor Widjojo Nitisastro een slap verhaal
afstak over de economisch chaos veroorzaakt door het Sukarno-regime wond ik mij
op. Ik vroeg: ‘Professor Widjojo, I had not meant to intervene, but I cannot let it pass
when false information is given here. It is always stressed that President Sukarno's
Government caused economic chaos. But during twenty years, from 1945 to 1965,
the national debt of Indonesia amounted to 2.3 billion dollars. Today it is 7 billion.
You also say yourself, that the donor countries gave you 3.7 billion which means
you and your Government more than trippled Indonesia's foreign debt. Could you
give us the concrete figure of Indonesia's red figures as of today?’ Ik vergat nog te
vermelden dat Indonesië in die tijd ook nog een oorlog om Nieuw-Guinea moest
voeren, wat de staatsuitgave verder opvoerde.
Professor Widjojo was zichtbaar in verwarring gebracht. Eerst zei hij nog: ‘I do
not want to debate, I want to answer questions.’
‘Okay, simple I am asking you a figure,’ repliceerde ik. Daarop volgde een lang
verhaal dat nergens op sloeg over militaire leningen en ander geklets. Ik hamerde
opnieuw: ‘All I am asking, professor, is what Indonesia owes the world today?’
‘I don't know,’ zei hij flatly. Hij begon vervolgens te smoezen met een assistent
ter rechterzijde. Er werd in mappen gebladerd en naar tabellen gekeken. Het werd
steeds pijnlijker want een kind kon zien dat ze ons zaten te flessen. Daarop viel een
lange pijnlijke stilte. Het duurde allemaal dermate lang dat minister Pronk tenslotte
zei: ‘Maybe, we go in the mean time to another question, while you are looking the
figure up?’ Ik dacht: Moet je nagaan, Pronk en consorten dumpen geld in een regime
waarvan niemand is nagegaan voor hoeveel het reeds rood staat!
Toen vonden ze het. Professor Widjojo zei: ‘Until July 1966 our foreign dept was
2.5 billion dollar, and after 1966 till now it is 3.2 billion.’
‘Well since the Associated Press says it is 7 billion, and when you say it is 3.2
billion, I just earned 3.8 billion dollars for Indonesia,’ reageerde ik. Gelach. Maar ik
wilde duidelijk maken hoe belachelijk deze Suharto-puppets zijn. Je vindt van
dergelijke getallen natuurlijk geen letter terug in de verslagen, die de journalisten
naderhand publiceren.126
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13 december 1973
Bij de NAVO in Brussel is er op gewezen dat de Russen slecht zijn ingelicht: ‘want
dan hadden ze geweten dat de heer Luns vrijwel nooit alcohol gebruikt, dus ook geen
delirium tremens heeft kunnen oplopen.’ Bovendien zou Luns de USSR niet met
Hitler-Duitsland hebben vergeleken, maar de houding van sommige Europese landen
thans ten aanzien van de Sovjet-Unie met de houding van sommige Europese landen
ten aanzien van Hitler-Duitsland aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.
Prins Bernhard gaat een reis maken naar Saoedi-Arabië en andere landen in het
Nabije Oosten in zijn hoedanigheid van president van het World Wildlife Fund. Ook
Israël zit in zijn reisschema. Vraag: hoe reist de brave man: is het toch weer per
regeringsvliegtuig?
De Telegraaf publiceert geen foto van het diner van ambassadeur Romanov voor
Beatrix en Claus. Zonneveld is er kennelijk niet in geslaagd zijn stiekeme trucs
ditmaal op de sovjetambassade toe te passen.
De Volkskrant gaat aan de IGGI-conferentie en het persgesprek achteraf gewoon
voorbij, alsof het niet heeft plaatsgehad. Meneer Joop van den Broek doet wel verslag
in de NRC, maar wanneer ik er niet zelf had bijgezeten zou ik niet hebben weten wat
een nietszeggend verhaal de man publiceert. Zeker: iedereen weet dat er opnieuw
850 miljoen dollar van de rijke landen naar de verradergeneraals van Indonesië gaan,
maar hoe de zaak werkelijk in elkaar zit lees je beslist niet in het NRC. Zelfs Newsweek
licht haar lezers accurater in over onze voormalige koloniën waar zovele Nederlanders
de beste jaren van hun leven sleten. Of: waar Nederlanders Iets Groots hebben
verricht, te beginnen bij mijn eigen voorouders.127 Het blad geeft tenminste aan dat,
in tegenstelling tot Sukarno, de militairen die zich de macht toeeigenden massaal het
dollaren yenimperialisme weer binnenhaalden om in de eerste plaats hun eigen zakken
te spekken. Iets wat in Sukarno's hoofd niet zou zijn opgekomen. De behoefte aan
hardhout is langzamerhand even dringend als aan olie. Het eiland Kalimantan (Borneo)
wordt kaal gekapt met alle gevolgen van dien. ‘Some forestry experts label the rush
to cut down Kalimantan's virgin forest “obscene”,’ rapporteert Judy Williams in
Newsweek.128 Ik vrees dat meneer Pronk en professor Widjojo aan dat precaire
onderwerp in het Am-
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sterdamse Amstel Hotel niet zijn toegekomen. Nog zeer onlangs kwam de
voornaamste gangster van Indonesië, generaal Ibnu Sutowo, opnieuw naar New York
om in het Hilton Hotel daar een dringend beroep te doen op Amerikaanse plunderaars
om zijn land met nieuwe investeringen, please, te komen leegstelen.129
Max van der Stoel is anders ook weer eens onfris bezig geweest. In de stijl van
zijn leermeester Luns heeft de minister zich in Brussel ‘hardop’ afgevraagd ‘in
hoeverre de Sovjet-Unie de Arabieren heeft aangezet om het oliewapen tegen het
Westen in te zetten.’ In Moskou is scherp geantwoord: ‘Niemand anders dan koning
Feisal van Saoedi-Arabië, de conservatiefste van de Arabische leiders, die in de VS
constant de beste vriend der Amerikanen wordt genoemd, is de man die met de meeste
fanfare heeft aangegeven het oliewapen te zullen inzetten. Wie kan op de dwaze
gedachte komen dat Feisals woorden zouden zijn ingegeven door het Kremlin?’ Nee,
voor zo'n absurde redenering moet je de socialist Max van der Stoel hebben. Hoe
komt het toch dat de ene idioot op Buitenlandse Zaken nog niet weg is of de volgende
zwakke broeder dient zich al weer aan.
Peter was vandaag vreemd rustig en stil. Lief. Ik geloof dat hij zich steeds meer
thuisvoelt op Amerbos. Ik was een moment geïrriteerd, vlak voor ik naar de tandarts
ging, maar waarom weet ik niet eens meer. Daarna gebeurde het weer. Hij sneed een
tomaat op een stenen schotel. Ik gaf hem de houten plank. Hij zat later weer
geconcentreerd te werken, maar hij keek soms vreemd voor zich uit. Daarna zei hij
zich niet goed te voelen. Hij sliep anderhalf uur en voelde zich weer beter. Ik maakte
me zorgen en vroeg me af of ik wel lief genoeg was geweest. Zijn stemming bleef
vreemd. Later zette ik hem bij het CS af, want hij heeft morgen een examen in Tilburg.
Intussen heeft Paul van 't Veer weer eens zijn pen in de inktpot gedoopt.
NIEUW-GUINEA WAS LUNS' STRUIKELBLOK. Alsof we dat langzamerhand niet allang
wisten. Hij belicht Anak Agung Gde Agungs boek Twenty Years Indonesian Foreign
Policy. ‘Voor een Nederlands publiek zijn natuurlijk, zo kort na de verschijning van
Willem Oltmans' Nieuw-Guinea boek en na de belofte van de
Tweede-Kamercommissie dat naar zijn beschuldigingen een onderzoek zal worden
gedaan, de uitvoerige Nieuw-Guinea-hoofdstukken het belangrijkst.’ Van 't Veer
vervolgt: ‘Welnu, wat dit betreft is Anak Agungs boek alles wat dat van
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Oltmans niet was, namelijk overzichtelijk, voorzien van bewijsmateriaal, achtergrond
en samenhang en daardoor geheel overtuigend. In hun kritiek op mr. Luns geven
Anak Agung en Oltmans elkaar overigens niets toe.’130 Ronald Gase belde me erover
op. Typisch PvdA'er Paul van 't Veer. Hij moffelt de verbluffende uitspraak van
Willem Drees dat Luns hem heeft misleid eigenlijk geheel uit zijn uitvoerige recensie
weg. Schreef hem een briefje dat hij gewoon een vervalser was en dat ik dit eens op
een dag zou aantonen. Absurd trouwens om de insides, die de Indonesische minister
van Buitenlandse Zaken kan aandragen, met mijn verwoede pogingen om het bedrog
van Luns te ontmaskeren, zelfs te willen vergelijken. Daarbij word ik sedert het begin
van mijn bemoeienis met Indonesië en Nieuw-Guinea in 1956 heftig door
Buitenlandse Zaken, de BVD en de hemel mag weten wie nog meer achter mijn rug
om gesaboteerd. Paul van 't Veer merkt blijkbaar niet dat hij ook schrijft dat dankzij
mij in het parlement er een stemming tot onderzoek van Luns is doorgejaagd, en ook
weer dat ik feitelijk van toeten noch blazen zou weten. Wat deed Van 't Veer ooit
om de feiten boven water te krijgen? Hij, die niet permanent een overheidsapparaat
achter zijn broek heeft gehad en bovendien dagelijks over krantenpagina's kan
beschikken. Ik ben door al het gemanipuleer achter mijn rug op een zijspoor
gemanoeuvreerd en tot De Typhoon in Zaandam of De Nieuwe Linie veroordeeld.
In Amersfoort vond ik het huisje bij een brug bewoond door mevrouw
Boersma-Smit van de Raad van Bestuur van de NOS. Haar man overleed in 1944. Zij
bleef met vier zonen en een dochter achter. ‘Ik heb moeten werken om ze te kunnen
opvoeden,’ zei ze, ‘maar het is gelukt.’ Zij vervolgde: ‘Ik ben te veel vrouw om niet
een binding te hebben met een gevoel van voortzetting der dingen.’ Duidelijk, wanneer
je vijf kinderen baart. Ze had overigens minder te vertellen dan Ruitenberg. Ik vond
haar aardig, maar gereserveerd. Wie weet heeft zij een telefoontje van Carel Enkelaar
gehad. Ze sprak over televisie via de satelliet in 1980 en de invloed die dit op
Hilversum zou hebben. Wat opviel was dat ze me tot tweemaal toe op de man afvroeg
hoe ik mijn geld verdiende. Daar zie je weer de burgerdame bovenkomen.

14 december 1973
De Telegraaf heeft toch melding gemaakt van het diner aan de
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Andries Bickerweg in Den Haag ter ere van Beatrix en Claus, maar zonder foto. Ze
willen met mij niets te maken hebben, maar nieuws dat ik doorgeef, wordt wel
gedrukt. ‘Those who corrupt the public mind are just as evil as those who steal from
the public purse,’ heeft Adlai Stevenson gezegd. Daarom gaan Suharto en De
Telegraaf prima hand in hand.
De Chinese ambassade heeft Bruna gebeld dat er geen mogelijkheid was op mijn
schriftelijk verzoek in te gaan om voor mijn nieuwe boek een gesprek in Peking te
hebben. Ellen van der Ploeg van Bruna mist dan de acte de présence om te vragen:
wilt u dit even schriftelijk bevestigen?
Frank de Jong meldt in De Telegraaf dat dr. Subandrio (59) in de gevangenis zijn
memoires schrijft. Wanneer zullen die ooit verschijnen?
Daan van Rosmalen antwoordde, toen ik vroeg waarom Elsevier Den Vaderland
Getrouwe niet besprak: ‘We bespreken geen boeken.’ Ik wees hem er op dat zijn
blad twee pagina's had gewijd aan mijn boek met Club van Rome-interviews. Toen
veranderde hij zijn deuntje en zei het een opbouwende gedachte te vinden aan de
heer H.A. Lunshof - de uitgerangeerde hoofdredacteur - te vragen de boeken van
Anak Agung en mij samen te bespreken. Waarom liegen ze toch allemaal eerst?
Frans Busselman heeft hier uitstekende foto's gemaakt zittend in mijn
‘krantenstoel’.
Louis Sinner van het Algemeen Dagblad schrijft naar aanleiding van mijn beklag
dat Luns doet of zijn neus bloedt op alle beschuldigingen en bewijzen: ‘Had je van
hem iets anders verwacht? Professor Nagel noemde hem in Vrij Nederland “de hese
hufter”. Overigens geniet jouw boek, althans in de boekhandel, een stuk meer
belangstelling dan het boek dat ik een week voor jou uitgaf; laat dat een schrale troost
zijn.’
Gerard van den Boomen131 heeft gezegd: ‘Opvallend dat Oltmans net terug is uit
Moskou en TASS nu verklaart dat Luns aan delirium tremens lijdt.’ Hij vroeg mij op
de man af: ‘Heeft TASS je reis betaald?’
‘Nee, Bruna,’ zei ik onnadenkend. Het was waar, maar het moet als verdediging
hebben geklonken.

15 december 1973
Peter vond de foto's van Busselman ‘zo ontspannen, zo eerlijk, met een zalige
uitstraling.’ Ik geloof dat ik een traan in zijn oog zag.
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De uitzending van de BRT van Robrecht Willaert heeft plaatsgehad. Hij heeft het
uitstekend gedaan. Hij bracht mij ter sprake. Luns viel hem onmiddellijk in de rede,
aan mij refererend: ‘Dat is een eenmotorige mug. Die neem ik met zijn gebazel niet
au sérieux...’ Willaert zette door toen hij mij een grote persoonlijke vriend van
Sukarno noemde. Luns: ‘Ja, een zeer grote persoonlijke vriend...’
Daarop vroeg de BRT-interviewer of het mislukken van het Nieuw-Guinea-beleid
niet met zijn naam was verbonden. ‘Ik heb niet gefaald,’ aldus deze Haagse fantast,
‘want ik heb het uiteindelijke akkoord gesloten, waarbij Nieuw-Guinea aan Indonesië
werd overgedragen.’132 Daarna liet Willaert mij horen in een lang fragment, waarbij
ik me concentreerde op het gelieg over de Conferentie van Genève en de zogenaamde
Amerikaanse toezeggingen inzake Nieuw-Guinea. Toen het voorbij was merkte Luns
op: ‘Als ik had geweten dat u deze meneer zo lang aan het woord zou laten, was ik
hier niet gekomen. Ik reageer niet op gebazel.’ Willaert zette manmoedig door en
kwam met nog een fragment uit zijn gesprek met mij, waarop Luns opmerkte: ‘Als
u dat doet ga ik de krant lezen!’
Ik probeerde zelf nog een reactie per telefoon erdoor te krijgen door Brussel te
bellen, maar dat lukte niet. Ik was te laat. In een ander gesprek met Willaert zei een
meneer Kuiper van de NRC dat Luns een groot diplomaat was. Niemand ging er op
in dat niet Luns het Akkoord over Nieuw-Guinea uiteindelijk bereikte, maar diplomaat
J.H. van Roijen in Washington. Luns was zelf te lamlendig om het vernederende
akkoord in de Veiligheidsraad te komen tekenen. Hij beschouwde het als voldoende
om op 15 augustus 1962 uit New York weg te blijven en die ondankbare klus door
zijn loopjongen, ambassadeur Van Roijen, te laten klaren.
In een boekbespreking in de NRC vanavond over het Anak Agung Gde Agung-boek
kan meneer J.F. van den Broek het niet laten aldus te beginnen: ‘Veelal wordt de
geschiedschrijving over Indonesië, en dan vooral het onderdeel Nederland-Indonesië,
bedreven in de persoonlijke en geëmotioneerde sfeer. Een schoolvoorbeeld in
Nederland daarvan is het recente chaotische boek van de heer W.L. Oltmans (...).’
Ben natuurlijk de journalist O. Het zou me overigens niet verbazen als Van den Broek
mijn boek niet heeft gelezen.
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16 december 1973
Frits Böttcher: ‘Dagelijks ontmoet ik halfzachte industriëlen en bankiers, die echt
denken dat de energiecrisis door de Arabieren komt...’
Peter kwam beneden en zei gedroomd te hebben met mij op straat te hebben
gelopen ‘en toen kwam er een zwerm vlooien, die ik niet meer uit mijn haar kon
krijgen...’ Ronald kwam langs, die ik nog altijd van een tweeslachtige houding
verdenk, vriend en spion. Peter is het er niet mee eens. Gase stelt me te veel vragen.
‘Dat komt,’ aldus Peter, ‘omdat hij zich misschien te veel met jou identificeert.’
En wie dook er in saunabad Thermos op? De Indonesische diplomaat Sumartono
uit Moskou. ‘Het lijkt me een lieverdje,’ zei Peter. Hij vertelde overigens dat mijn
oude vriend Yusuf Ronodipuru uit New York, nu ambassadeur van Indonesië in
Buenos Aires was geworden. Het kan verkeren.
André Sonneville, student journalistiek op de Ecole Supérieure de Journalisme in
Lille schrijft me Den Vaderland Getrouwe met stijgende belangstelling te lezen.
Mijn manier van werken doet hem watertanden. ‘Ik heb het gevoel dat een half uurtje
conversatie met u nuttiger is dan een half jaar hier colleges volgen.’ Hij wil
langskomen. Okay.
Dewi Sukarno belde na ontvangst van een brief van de Rotterdamse politie getekend
door commissaris J.A. Blaauw. Ze had me deze toegezonden, met onderaan
geschreven: ‘He says, he didn't find it. Right?’ Dat had zij uit de in het Nederlands
tot haar gerichte brief reeds opgemaakt. Haar foto's die zij aan André Spoor had
toevertrouwd waren uit de kamer van Spoor bij de NRC ontvreemd. Meneer Blaauw
was zo keurig om dit in het Nederlands aan haar te schrijven.133
Viel in slaap bij de televisie, maar ontwaakte op tijd voor een prachtige film over
sneeuwganzen.

17 december 1973
Laat toen ik al in bed lag belde Peter. Ik voelde onraad. Hij wilde me iets vertellen
wat al enige tijd zwaar op zijn maag lag. Hij had een ticket naar New York gekocht
om met Kerstmis naar danser Juan Antonio te gaan.
‘Hoe lang?’
‘Veertien dagen.’ Ik hing op. Wilde eerst terugbellen, maar hing weer op. Wat een
dreun na wat zich de afgelopen maanden tussen ons heeft ontwikkeld. Wil er verder
niet over den-
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ken of praten. Ik vind toch wel het ergste wat aan vrijwel alles kleeft een gebrek aan
oprechtheid. Wie weet is het niet eigen aan de mens om oprecht te kunnen zijn.
Wanneer we het de afgelopen periode samen meer dan heerlijk hadden vroeg ik me
steeds af: hoe lang zal dit nog duren?134 Ik had dit soort abrupte departures niet meer
verwacht. Peter is zo veranderd en onze relatie zo anders. Hij komt nu volkomen uit
zichzelf naar Amerbos. Maar, inderdaad, ik heb me laten ontvallen me te verheugen
op een rustige Kerstmis hier met een boom en gezelligheid. Maar hij moet steeds al
van plan zijn geweest naar New York en Juan te gaan. Hoe dikwijls schreef ik
dergelijke regels al? In 1967 vertrok hij onverwachts met Philip Nasta naar Thailand
voor de Kerst. Op mijn nieuwe foto die hij zo mooi vond heb ik geschreven: ‘Voor
mijn lieve Peter.’ Die was voor Kerstmis. Heb hem nu in de kast weggeborgen. Hij
krijgt hem nooit.
Toen hij belde lag ik in bed naar Chopin te luisteren. Drukte meteen de knop in
en ging slapen. Een afschuwelijke nachtmerrie volgde.135
Anton Koenen belde. Hij begon met te zeggen: ‘Men luistert in Brussel niet meer
naar Luns. Hij wordt niet meer au sérieux genomen.’
‘Waarom wordt die man dan niet vervangen?’ vroeg ik. Hij gromde wat. Hij vond
de verklaring van TASS tegen Luns wel opvallend, vooral omdat deze twee dagen
achtereen werd herhaald. Vervolgens vroeg ik hem waarom hij in het geheim een
drukproef van Den Vaderland Getrouwe aan Henk Hofland had gegeven. Hij begon
te ontkennen dit te hebben gedaan. Na meer druk zei hij: ‘Ik heb Hofland de drukproef
alleen maar laten zien, niet gegeven.’ Waarom had hij dan twee exemplaren nodig?
Eén voor de BVD? Hij raadde me af verder iets tegen Luns te ondernemen: ‘Omdat
heel Den Haag gepreoccupeerd is met de energiecrisis en de komende stemming
over de machtigingswet.’ Ik volg dergelijke ontwikkelingen niet. Het verbaasde me
wel laatst dat tante Jetty zei dat Joop den Uyl met zijn machtigingswet de kant van
de Griekse kolonels opging. Ging voor de lunch naar mam in Bilthoven. Het eerste
wat zij zei was: ‘Je wordt mager door al je werk!’ Moeders! Zij voelen feilloos aan
wanneer er iets mis is. Tante Jetty was er nog, maar mam ging alleen met mij weg
naar Lage Vuursche om te lunchen. Dat wilde heel wat zeggen. Ben eerst met twee
prach-
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tige, heerlijk geurende rozen naar het graf van vader geweest. I prayed.
Vertelde mijn moeder dat Peter wegging met Kerstmis en kreeg het tezelfdertijd
ontzettend warm van schaamte en werd knalrood. Dit gebeurt van tijd tot tijd op
dergelijke kritieke momenten, zelfs ten overstaan van mijn moeder. Mam zei juist
de laatste tijd zoveel positieve geluiden over onze relatie te hebben gehoord. Ze zei
haar mening over Peter eigenlijk te hebben herzien, maar ze vond het laf van hem
om zolang niets te zeggen en dan vlak voor Kerstmis te eclipseren. Maar ik weet dat
Peter zo'n rampbericht steeds verder uitstelt omdat hij niet wil kwetsen en precies
weet hoe ik zoiets onderga en het me aantrek. Tot het niet anders kan en dan is het
hek van de dam. ‘Zo heeft toch iedereen wat,’ liet mam zich nog ontvallen.
Desalniettemin, al was dit slecht nieuws voor mij, ze bedankte voor het gezellige
samenzijn. De beide dames waren bezig met stapels kerstkaarten voor de hele familie.
Vanavond was ik bij Carel en Liny Enkelaar. Iemand had ons gezien bij de lunch
en hem een brief geschreven: ‘Je was van de week in slecht gezelschap.’ Hij wordt
door mensen voortdurend aangevallen over het feit dat hij mij kent. Toch blijft hij
samenwerken en met mij omgaan.
Anton Koenen had ook nog de zoon van Willem Drees gesproken. Hij had verteld
dat ik een open brief aan zijn vader zou richten. Drees junior had Anton verzekerd
dat mr. dr. C. Smit, de schrijver van het boek De Liquidatie van een Imperium en ik
twee grote schoften waren.
Om 17.00 uur heb ik in Nieuwspoort de persconferentie van prins Anak Agung
Gde Agung ter gelegenheid van zijn nieuwe boek bijgewoond. Was ervoor
uitgenodigd.
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Ging naar de ambassadeur om hem te groeten. Hij deed buitengewoon aardig. Mr.
A. Bornkamp van Uitgeverij Mouton gaf toe dat een gesprek tussen Anak Agung
Gde Agung en Willem Drees aanvankelijk woordelijk in de tekst van het boek had
gestaan en er later alsnog was uitgehaald. Waarom vertelde Bornkamp me dit? Ik
sprak ook maar meteen over het boek van Anthonie Dake en verzekerde de heer
Bornkamp dat zijn uitgeverij eens in haar hemd zou komen te staan, want Dake had
hen voor eigen doeleinden gebruikt. Ook de heer dr. J.H. van Roijen, oud-ambassadeur
in Washington, was aanwezig, in intimidatiepak met commandeursorde.136 Dit
grootkruis droeg Anak Agung trouwens ook. Ze stonden quitte. Dr. Zairin Zain
ontbrak, wat me toch wel iets deed. Ook de heren E.L.C. Schiff en Hugo Scheltema
waren aanwezig. Luns was uitgenodigd, maar liet uiteraard verstek gaan. Eveneens
schuifelde oud-minister Jelle Zijlstra tussen de gasten. Ik dacht: het heeft toch geen
zin hem te vragen waarom hij zijn mond over Luns niet opendoet.
De New York Times publiceerde een serie artikelen over modernisering en
automatisering in de Sovjet-Unie. Het zijn reportages over bijna drie volle pagina's
door Henry Lieberman.137 Het eerste artikel voert dr. Jermen Gvishiani (45) op, als
schoonzoon van premier Kosygin, als Vice-Chairman of the State Committee for
Science and Technology van de USSR Council of Ministers, maar ook als de man
‘who apparently succeeded in clearing the ideological decks for studying western
management methods in a remarkable book Organisation and Management. Over
primeurs gesproken; dr. Gvishiani deed mij dit boek cadeau op 13 mei 1971.138
Lieberman: ‘Dr. Gvishiani, a sociologist, who is council chairman of the
multinational Institute of Applied (Lieberman vergeet dit woord) System Analysis
in Vienna, analyzed Western schools of management theory. But his central message
- embedded in a Marxist-Leninist matrix - was, that the Soviet-Union should study
Western, and particularly American approaches for ideas that might be applicable
at home.’ Ik ben er toch wel trots op hem, dankzij Aurelio Peccei, als onze
gezamenlijke vriend te kennen. Gvishiani zei tegen de Times: ‘Modern management
was highly suited to State Planning, and, recalling Lenin, he argued that greater labor
productivity was of
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In 1991, het jaar dat Van Roijen overleed, kreeg ik onder ogen welke schandalige maatregelen
Van Roijen in de VS al in 1957-58 tegen mij nam. Hoe moet zo'n man zich gevoeld hebben
wanneer hij mij dan weer eens tegenkwam en zag?
The New York Times, 12, 13, en 14 december 1973.
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decisive importance in the economic competition with capitalism.’ Gvishiani meent
dat de wereld zich beweegt in de richting van ‘an international division of labor’.
Daarom is het ook van belang in de betrekkingen tussen de VS en de USSR ‘to
concentrate on common interests rather than contradictions.’ Het is duidelijk dat de
Sovjet-Unie steeds meer bestellingen doet in het Westen waarbij Amerika,
West-Duitsland en Frankrijk de kroon spannen. Het is Jermen Gvishiani, die namens
Moskou de contracten hiertoe tekent. Waarom zitten Philips en DAF te treuzelen, of
liever DAF wil wel maar de sovjets traineren. De Japanners leveren uitrusting ten
bate van de houtproductie in ruil voor hout uit Siberië. Occidental Petroleum sloot
een contract af voor twintig jaar voor de bouw van een chemisch complex bij
Kuibyshev en voor een pijplijn naar Odessa. Er komt een vrachtwagenfabriek aan
de Kama Rivier bij Naberezhnye Chelny. Een andere pijplijn wordt aangelegd van
Yakutsk in Siberië naar Olga aan de Zee van Japan ten noorden van Vladiwostok.
Vandaaruit kan vloeibaar gas naar de westkust van de VS worden verscheept. Zelfs
is er een overeenkomst gesloten met de Control Data Corporation om onder strikt
toezicht van Washington, met het oog op mogelijk gebruik van nieuwe technologie
voor militaire doeleinden en ruimtevaart, een begin te maken met de productie van
bepaalde soorten computers.
In een tweede artikel, een gesprek met Dmitri Zhimerin, even-
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eens behorend tot de staf van dr. Gvishiani, schreef de Times dat in Moskou de
zogenaamde OGAS (All Union Automated System for Planning and Management)
was opgezet waarbij men via regionale computercentra de hele Sovjet-Unie zal
proberen te koördineren. Er zijn 50.000 industriële ondernemingen in de USSR en
47.000 collectieve landbouworganisaties, inbegrepen staatsboerderijen, met daarnaast
nog vele andere bedrijvigheden, die allemaal, in wat wordt genoemd, ‘een grote
brain’ zullen worden samengepakt en ook onderling met elkaar zullen kunnen
communiceren. De sovjets zijn er van overtuigd dat dit systeem of de computer op
den duur de sovjetplanning oneindig veel beter zal doen verlopen dan welk
kapitalistisch systeem ook. In 1975 komt het netwerk van de grond. In 1990, aldus
de heer Zhimerin, zal het optimaal in gebruik zijn.139 Er wordt 2,8 miljard dollar in
dit project geïnvesteerd.
Momenteel schijnen er 27 westerse computers in de USSR in gebruik te zijn.
Academicus Viktor Glushkov is hoofd van het Oekraïense Instituut voor Cybernetica.
De term werd in 1950 door professor Norbert Wiener bij het MIT voor het eerst
gebruikt.140 Joseph Stalin schijnt cybernetica aanvankelijk in de USSR te hebben
verboden ‘as a competing system of thought’. Pas na de jaren zestig is deze tak van
wetenschap ook in de Sovjet-Unie van de grond kunnen komen.
In het derde artikel schrijft Lieberman over zijn bezoek aan Akademgorodok, de
nieuw gebouwde wetenschapsstad in siberië.141 Hij ontmoette de academicus Mikhail
Lavrentyev (72), de grote baas aldaar. De Sovjet-Unie begon in 1971 met het negende
vijfjarenplan. Het was bedoeld om ‘a major step in realizing the achievements of the
technical and scientific revolution’ te bereiken. Er zijn 225 geleerden, die de titel
academicus hebben verkregen en 450 zogenaamde ‘corresponding members of the
USSR Academy of Sciences.’ Een actieve academicus verdient 2000 roebel per maand
(volgens de officiële koers 2800 dollar).142 De Sovjet-Unie geeft dit jaar 21,7 miljard
dollar aan onderzoek en ontwikkeling uit. In de VS werken naar schatting 425.000
wetenschappers in deze sector, waar een bedrag van 28,9 miljard dollar mee gemoeid
is.
Hoe meer ik over dit land lees, des te nieuwsgieriger ik word.
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Mijn boek verhaal over de Sovjet-Unie zou ook dat jaar in de titel dragen: USSR: 1976-1990.
Terwijl 1990-1991 juist het jaar zou worden van de totale ineenstorting van het sovjetsysteem.
Het boek van Wiener had ik toevallig net in Moskou gelezen.
Akademgorodok ligt 25 kilometer ten zuiden van Novosibirsk in prachtige bossen. Ik zou
er in 1975 zelf naartoe gaan.
Wel te bedenken dat een buskaartje in Moskou 4 cent koste.
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Ik zou een reis in de traditie van de markies De Custine willen maken en meer van
de USSR zien en leren.

18 december 1973
Ir. H.A.G. Hazeu van de Raad van Bestuur van Philips is overleden. Ik moet mevrouw
Hazeu schrijven.
Paul van 't Veer heeft andermaal tegenover Ronald Gase beklemtoond dat hij Den
Vaderland Getrouwe ‘een slecht boek’ vond. Hofland vindt het een ‘uniek boek’
maar schrijft dat niet. De Verraders vond Van 't Veer opeens beter, terwijl hij me in
1968 als ‘een verklikker’ in zijn krant noemde, na het te hebben gelezen.
Telefoneerde twintig minuten met mam. Ze is weer wat dovig. Ik ben bezorgd dat
ze te veel alleen is, nu ze 77 is.
Ontmoette André Spoor in zijn werkkamer bij de NRC. Er hingen twee schilderijen
van Julian. Giessen zijn medewerker, een duidelijke klootzak, woonde een gedeelte
van het gesprek bij. Ze gaven toe dat het met mijn artikel uit Japan over de Club van
Rome niet best was verlopen (het duurde een maand voor het werd gepubliceerd).
Nadat ik had geprotesteerd waarom mijn naam er niet boven mocht staan, kwam het
slappe antwoord: ‘Je hebt gelijk. We zullen ons leven beteren.’ André wilde contact
hebben met de sovjetambassade. Ik heb de deur voor hem bij Vladimir Kouznetsov
geopend. Hij zei hem te zullen bellen. Het zal me benieuwen. We spraken over het
boek van Anak Agung. Spoor: ‘We weten nu wel dat Luns heeft gelogen; dat kunnen
we niet ad libitum blijven herhalen.’ Nu vertelde hij pas dat er protestbrieven waren
binnengekomen bij de NRC over mijn Hollandse Dagboek ten tijde van het verschijnen
van Den Vaderland Getrouwe. Henk Hofland had in de redactievergadering gezegd
aan mijn boekje over ‘Hilversum’ zijn medewerking te willen geven via een
introductie. Dat valt me mee. Vanavond eet spoor met Julian.
Kwam in het NRC- en Algemeen Dagblad-gebouw Louis Sinner tegen. ‘Willem,
begrijp toch hoe populair Luns hier is. Wanneer Luns een staatsgreep zou plegen
zou het volk met hem meegaan. Ik heb hem op persconferenties ook wel eens
moeilijke vragen gesteld. Wanneer je die man bij de strot hebt, zegt hij gewoon:
“volgende vraag”.’ Ik dacht dat zou hij mij eens moeten flikken.
Bij thuiskomst lag er een brief en een omslagfoto met materiaal van Yasuyuki
Maruyama uit Tokio, de jongen die ik buitengewoon aantrekkelijk vind trouwens.143
Hij liet de foto maken in
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de jeans met de appel. Ben blij die nu (in kleur) te bezitten. Hij zond me het complete
pamflet van het Hitotsubashi University Festival, waar ook Aurelio Peccei optrad.
Charming vond ik dat hij vroeg zijn interventies te bekritiseren ‘because I am a little
bit ashamed of my damn questions’. Waarom zijn Japanners bij alles altijd
onmiddellijk beschaamd? Dewi heeft er ook een handje van, of ze slaan door naar
het andere uiterste.
Ik probeer wat me nu weer met Peter is overkomen met man en macht uit mijn
hoofd te bannen, maar word steeds pessimistischer ten aanzien van onze relationship.

19 december 1973
Sliep als een blok. Direct nadat ik beneden was gekomen begon ik aan een brief voor
Peter dat ik hem voorlopig niet meer zou kunnen zien. ‘Ik vind je niet meer aardig.
Onoprechtheid is misschien de ergste verwording in een relatie. Ik weet het niet
meer.’ De brief was veel beter geformuleerd in mijn slaap, zo zelfs dat ik in bed
dacht: wat jammer dat ik deze gedachten niet kan opschrijven.
Met Peter lijkt Casper ook steeds meer op de achtergrond te raken.
Mijn oude vriendin Hella Pick van de Manchester Guardian heeft een nieuw woord
toegevoegd aan het diplomatieke en journalistieke lexicon, namelijk ‘Eurocrap’.
EEG-officials worden immers ‘Eurocrats’ genoemd. Volgens Hella produceren ze
rapporten, waar ze geen beter woord voor wist dan ‘Eurocrap’.144 De Erasmus
Universiteit belde of ik op 11 februari een spreekbeurt over Den Vaderland Getrouwe
wilde komen geven. Belde mam. ‘Oh, Wim, wat geweldig. Dat mag je wel goed
voorbereiden.’
Reed naar Bilthoven en lunchte buitengewoon gezellig met mam. We zaten in de
zon voor het raam. Zij genoot van het weer en het uitje.
Bracht dr. C.C. Delprat Grenzen aan de groei. In de wachtkamer zat een dame (in
jeans) met twee kinderen. Ik zei over de oudste, blond: ‘Wat een enig ventje.’
‘Het zijn allebei meisjes,’ zei ze misnoegd.
Ben voor de derde keer in drie dagen aangehouden vanwege rechts passeren, wat
in de VS heel gewoon is en wat ik in Europa ook doe. Ik kletste me er driemaal uit.
Genoot van Bruckner in de auto.
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20.10 uur Amsterdam-Genève, Swiss Air (795)
Het valt me mee hoever C.L. Sulzberger in The New York Times gaat om er op te
wijzen dat Israël te ver gaat. Too little, too late. Zelfs Abba Eban zegt dat hij wel
een vredesconferentie wil bijwonen, maar geen ‘withdrawal conference’. Heb hem
altijd als een der verlichtste minds in dat land gezien. Typical. Very sad.
Bibeb interviewde Karel Appel. Het zal hem wel zijn, maar ik heb op die manier
geen mening over deze figuur.
De Nieuwe Linie heeft mijn Open Brief aan Willem Drees over zes kolommen
prima gebracht. Ik stel twintig vragen. Wanneer hij gewoonter getrouw zwijgt, zal
ik de antwoorden later zelf publiceren.145

20 december 1973
Villa Rajada, Gland
Dewi en Francisco haalden me in de Jaguar van Cointrin. Bij thuiskomst stortte
Francisco zich onmiddellijk op de televisie waar een bokswedstrijd werd getoond.
Dewi vroeg of ik acht exemplaren van Den Vaderland Getrouwe voor verschillende
vrienden en kennissen wilde signeren. Onder hen was Bob Kroon van De Telegraaf
en een Indonesiër Bambang, een voormalig ambassadeur, geloof ik. Terwijl Dewi
met kerstkaarten en pakjes bezig was ontspon zich een gesprek tussen Francisco en
mij over de internationale toestand. ‘He never talks to me that way,’ zei Dewi
meesmuilend.
Francisco toonde me een rapport over een goudmijn in Quebec, Canada. Hij is
een van de directeuren van dit bedrijf. En geleidelijk kwamen we op de politiek. Hij
verwachte een oorlog. Misschien zelfs al gauw. De tekenen wezen erop. Syrië weigert
naar de Geneefse Conferentie te komen over het Nabije Oosten, want de Sovjet-Unie
stelt alles in het werk om Syrië en Irak los te weken van de rest. NAVO-specialisten
zijn gaan kijken naar buitgemaakt sovjetoorlogsmaterieel uit de Oktoberoorlog. Ze
hebben zich toen gerealiseerd hoe ver de westerse alliantie achterliep en zijn direct
met reorganisatie begonnen. ‘If NATO is strong,’ zei Francisco, ‘Russia will do
nothing. After all, it is sending oil through Rotterdam.’
‘How do you know Soviet oil is in Rotterdam?’ vroeg ik.
‘I have to know, since I have to make my judgements as a banker, what is going
on. If you tell me DAF intends to build a factory in Russia, I will buy shares in that
factory. They better
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know how to install “chauffage” in cars meant for the Russian market, because that
is what they will need overthere, to give you one example.’
Verder: ‘America, England, France and some other countries will not allow Europe
to go communist. But if the energy crisis continues, social-unrest will increase and
revolution will come. Italy is already collapsing and is about to fall into the hands
of the reds. If Germany collapses, Europe does. Therefore, I expect military steps in
the Near-East to put the Arabs on notice and restore energy sources to the West.’
Francisco geloofde niet dat atoomenergie of andere energiebronnen voorlopig de
olie zouden kunnen gaan vervangen.
Om 08.40 uur reed ik vanmorgen met Francisco mee naar zijn kantoor. ‘Dewi is
a child, sometimes. She will ask me a very serious question about New York shares,
and all of a sudden she will start talking about a green dress, or how sad she is that
the maid forgot to pack it.’ Ik vertelde hem hoe beledigd zij was geweest dat ik
Hartini als madame had omschreven en haar als Dewi. Ze begon er trouwens
gisteravond weer over, en of ik dit in een Engelse editie van Den Vaderland Getrouwe
wilde herzien. ‘That is the problem of saving face, with which Japanese struggle all
the time,’ zei Francisco. ‘They are really very strange, in business too.’
Francisco Paesa dacht overigens dat Theo gelijk had en dat mam tegen iedere prijs
op haar ACF-aandelen moest blijven zitten.146 ‘America is the safest country in the
world,’ benadrukte hij. Ik vroeg: ‘Zal ik mijn huis in Amsterdam verkopen en weer
teruggaan naar Amerika?’ Hij adviseerde dit te doen. Een sovjetaanval op
West-Europa houdt Francisco voor mogelijk, vooral wanneer de NAVO niet maximum
waakzaam en sterk is. ‘America will not let Europe go communist. If it is necessary
to restore order and to intervene in the Near-East it will do so and give Europe its
energy back. Iran, with its strong Army will side with the US’ Hij had overigens
geweten dat er oorlog zou komen, want hij had een afspraak gehad in Londen met
een belangrijke minister uit Riyad. ‘He telephoned me to come, since he had to leave
urgently for home. He told me our deal was off since oil prices would tripple soon.
When I flew from London to Rome, already on my way back to Geneva, the war had
started.’
Hij vertelde dat zijn specialiteit lag in ‘bonds and the stock market’. Hij maakte
minimaal duizend dollar per dag winst. Af
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en toe bracht een split second decision vijfduizend dollar extra op. Hij kende de
handel rond de Spaanse peseta het beste, maar hij handelde ook in andere
geldwaarden. Hij wil binnenkort een kantoor in Amsterdam openen. Ik sprak over
Fred Zumpolle die drie miljoen wil beleggen. ‘Ifyou bring me the client I'll give you
one per cent.’ Hij adviseerde aan DAF een commissie van een procent over de totale
investering in de Sovjet-Unie te vragen voor een periode van vijf jaar. ‘After all, you
want your freedom. You could ask for a public relations contract for that period.’ Ik
bezocht Abdelkadir Chanderli in zijn Zwitserse buitenhuis.147 Mevrouw Chanderli
vertrok in een groene Fiat naar de kapper. We omhelsden elkaar bij de ingang in de
tuin. Het was een waarachtig plezier deze oude vriend terug te zien.
We hadden een uitstekend gesprek over de opzet van het tweede deel van Grenzen
aan de groei.148 Hij bleek volledig op de hoogte wie generaal Ibnu Sutowo van
Pertamina was. Hij vertelde dat Japan en Indonesië een gigantische gasdeal hadden
gesloten dat over enkele dagen bekend zou worden. Over kolonel Kadaffi van Libië:
‘He is crazy. He does not always oversee the consequences of his erratic behavior,
but he is an honest man. I respect him.’ ‘If the war party of Mrs. Golda Meir wins
the elections,’ vervolgde hij buiten het interview om, ‘dan komt er pas een echte
oorlog. If not, there will be peace for twenty years, and then we will have war.’149
Hij vroeg me de telefoon op te nemen en een stem zei: ‘Madame Chanderli à la
part de la princesse Kahn.’ Er volgde een hartelijk gesprek tussen de Algerijnse olieen gasmagnaat en de vrouw van prins Sadruddin Aga Khan. Chanderli vertelde dat
de prins zeer op Wibo van der Linde gesteld was geraakt. Daarna kwamen twee
zonen, van twaalf en acht jaar, thuis. In een dichtgeplakte enveloppe zaten hun
kerstrapporten. De oudste had één zeven en voor de rest uitzonderlijk slechte cijfers:
een 2, een 3 en een aantal 4-en.

21 december 1973
Villa Rajada, Gland
Het was weer praten geblazen met Dewi tot 04.00 uur in de morgen. Ik vertelde haar
vlak voor het slapen gaan pas dat Peter stiekem naar New York was gegaan.
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Ik leerde hem in New York kennen. Hij was later de eerste ambassadeur van Algerije bij de
VN en is nu voorzitter van de Raad van Bestuur en general manager van CAMEL(Compagnie
Algerienne du Méthane Liquide).
Zie Grenzen aan de groei, Volume II, Bruna 1975.
Wonderlijke voorspelling. Zou Operation Desert Storm uit 1991 hiermee kunnen worden
omschreven?
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‘Because he loves you so much, he didn't tell you,’ zei ze.
‘If he loved me more he had not preferred to be with the dancer,’ antwoordde ik.
‘He could not stand the temptation to go to New York, but he did not want to hurt
you either.’ Ik begrijp dat allemaal best, maar het is gewoon te dikwijls gebeurd. We
waren bezig plannen voor Parijs en Genève te maken. Ik heb er mijn buik vol van.
Peter zal nooit veranderen. Dewi: ‘It is a weakness in his character. I once cabled
Bapak, I rather die than live by a lie.’ Bung Karno verzekerde haar voortdurend dat
zij ‘de enige’ was, ‘and he would turn around and have someone else into his arms,’
zei ze. ‘And both times, he felt, he was completely sincere.’ Zij vervolgde: ‘Peter
loves you more, and is warmer towards you, but Casper is perhaps a better friend.’
Ik geloof dat zij, in de wetenschap dat Caspers vader generaal was, bedoelde dat
Casper ‘daarom’ beter bij mij zou passen. Ik heb al heel vroeg in het leven geleerd
dat innerlijke beschaving een gave is, die je ‘overal’ vindt. Deze gave staat in ieder
geval los van het inkomen van een prominente militair, een accountant, ja, in sommige
gevallen zelfs los van het inkomen van een putjesschepper.

Genève-Amsterdam, KL 332
Door alle publiciteit is het duidelijk merkbaar dat ik nu heel wat vaker word herkend.
Soms heel vervelend.
Chanderli woonde onlangs een diner in Wenen bij. Hij hoorde de Amerikaanse
ambassadeur en een hoge sovjetfunctionaris spreken over ‘but we are doing the same
research...’ Chanderli wierp toen op: ‘Why don't your boys get together and combine
your efforts!’ Hij liet erop volgen: ‘But nobody trusts each other in this world.
Everyone wants to keep everything secret. Think of what could be saved in cancer
research, or for that matter in aviation research, if efforts would be pulled together?’
Ik wees er op dat volgend jaar een eerste stap in die richting zou worden ondernomen
met de Apollo-Soyoez-ruimtevaartvlucht tussen sovjet- en Amerikaanse astronauten.
‘But that took twenty years, and still, forces within the US and the USSR are even
trying to kill that project off.’ Toch bewees ook deze uitlating van Chanderli over
sovjet-Amerikaanse samenwerking andermaal dat Algerije, en het denken van haar
leiders, op de golflengte van het Bandung-initiatief (1955) van Sukarno zat. De
poging om langs de weg van een ongebonden derdewereldblok van landen de twee
antagonistische reuzen
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nader tot elkaar proberen te brengen en met elkaar te verzoenen in het belang van
alle bewoners van deze planeet.
Stel je voor dat ik op Schiphol tegen Peter aan zou lopen. Inez Röell zei altijd:
‘Dat de oprechtheid en trouw van mensen even dikwijls van richting kunnen
veranderen dan de winden draaien boven het meer van Genève.’150 Ik stond gisteren
ergens een vanilleijsje te eten toen ik een vrouw zag met een profiel dat me dermate
sterk aan Inez deed denken dat ik me omdraaide om haar gezicht beter te kunnen
opnemen. Eigenlijk sterft vrijwel alles van werkelijke waarde in ons af, lang voordat
we er zelf in onze kist achteraan komen.
Dewi zei: ‘So, you don't love Peter anymore?’
‘Of course, I do, but I am also deeply disgusted, and I feel as if something inside
me lays in ruins now. Seven years I carried his chain I do not want to have it on my
body anymore. I now not only physically reject him, as I did already for a long time,
but also spiritually, I reject him lock, stock and barrel, like something of which nature
warns you, not to take in, like poisonous berries of sorts.’ Het komt er eigenlijk op
neer dat ik gewoon nog meer alleen zal zijn dan voorheen. Terwijl ik aldus zit te
mijmeren in dit vliegtuig komen tranen in mijn ogen.151
Dewi vertelde in de Mainichi-papers in Japan te hebben geschreven dat mevrouw
Fatmawati Sukarno, de moeder van Sukarno's eerste vijf kinderen, hem had verraden.
‘If she had not done so there would not have been mevrouw Hartini and there would
not have been me. At the outset of his life, he was all set to have one wife and a
happy family. Only because of Fatmawati's behavior towards him, Hartini came into
his life.’ Mijn eerste reactie was een protest, omdat in de moslimtraditie meer dan
een echtgenote heel normaal is, zoals we bij de koningen van Saoedi-Arabië zien,
waar nooit iemand iets over zegt, of zelfs bij de westers georiënteerde koning Hoessein
van Jordanië, waar ook nooit op- en aanmerkingen over worden gemaakt. Maar hoe
meer ik erover nadenk, hoe meer ik denk dat zij wel eens gelijk zou kunnen hebben.
‘It were dr. Subandrio and Hartini who wanted me out of the way in 1966,
especially since I kept whispering in his ear different information as that they were
supplying him with. But I lost this battle. And look what happened to him! Once I
said to Bapak, “Why don't you stop this Malaysia confrontation and build the country
economically”. Subandrio was also present, when I said this Bapak got so mad. He
said: “Bring her home!”
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Zie Memoires 1925-1953. Inez was een hartsvriendin.
Dan volgen opnieuw pagina's zelfbeklag over Peter.
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Then, when I cried in the car, Subandrio indicated that Bung Karno had become
impotent. He asked me about it. I replied “that depends on his affection.” But can
you imagine, one wife of a State President telling one Minister of Foreign Affairs
such details of his intimate life? Therefore, Bandrio thought Bapak was impotent
and perhaps going to die. In the mean time, Bapak tested his manhood, by meeting
other women.’
Zij had tien vragen uit Holland ontvangen samen met de omslag van het boek van
Anthonie Dake. Om 02.00 uur wilde zij haar mogelijke antwoorden met me
doornemen. Terwijl we hiermee bezig waren liet zij zich allerlei gedachten ontvallen,
zoals: ‘I do not love Francisco, as I did before - it is perhaps more like you and Peter
now.’ And, ‘How often do you have sex?’ Ik gaf haar natuurlijk exact antwoord. Ik
zei haar dat professor Utrecht mij vanaf het begin had geadviseerd met haar te
trouwen. Dat verbaasde haar pas werkelijk. Ik zei dat ik wel eens dagdromen had
waarbij zij met Karina en mevrouw Azuma op Amerbos zou wonen en hoe we de
kamers dan zouden moeten verdelen. Maar dat ik me dan altijd weer realiseerde dat
zij waarschijnlijk niet buiten een Villa Rajada, eens eigendom van de Rockefellers,
zou kunnen.
‘In Paris, the hairdresser comes every day at 19:00 hours. That is the price I pay
because people expect me to be beautiful.’ Zij gaf me een exemplaar van Jours de
France met als coverstory LA PRINCESSE GRACE À LA GRANDE SOIRÉE DE VERSAILLES.
De reportage begon met een inzetfoto van Dewi die een handkus krijgt van Jacques
Chazot, wie dat ook moge zijn.152 Ook gaf ze mij een exemplaar van een Japanse
coverstory over haar en Bung Karno, waarbij ook een foto van Dewi bij de begrafenis
van Bapak, met Sukarno's zuster en enkele van zijn kinderen.153
Landing op Schiphol. Volop zon. Peter moet nu ongeveer naar New York
vertrekken. Dat wond me vreselijk op. Wanneer hij morgen Amerbos binnen zou
wandelen en zou zeggen: ‘I want to be with you’, dan zou ik niet weten hoe te
reageren. Dewi dacht zelfs dat juist omdat Peter zoveel om me geeft het hem mogelijk
meer pijn had gedaan dan mij, omdat hij het niet door zijn keel kon krijgen naar
Amerika te willen gaan. Het was 04.00 uur toen Dewi en ik gingen slapen. Francisco
was nog niet thuisgekomen: ‘He is probably entertaining some Arab in a gay bar,’
zei ze ironisch. ‘Once, I ran away from Bapak, to become a nun,’ vervolgde ze. ‘After
all, when I first came to him in Jakarta, I felt as if I was chosen by God to serve him.
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The second time, I left him, I committed suïcide, but I was saved. And, the third time
I was in love with another man.’
‘An Indonesian?’ vroeg ik.
‘No, a Japanese. And, I told Bapak. I thought, I be ladylike, go to Jakarta and tell
him myself. I told him and he listened. But, he did not eat nor sleep for a whole week.
Then, he said, “I want to meet your friend”. I replied, “allright”. But a day later Bapak
said, “don't bring him, because I will kill him”. Then, I knew, Bapak really loved
me. If a man goes that far! So, I came back to Bapak.’ Ik wilde zeker weten dat Bung
Karno had gezegd: ‘I will kill him’ en vroeg haar dit te herhalen. Het klonk voor mij
als zeer ‘un-Bapak’, en eerder op zijn Japans hineininterpretiert. Maar ze herhaalde
het. Misschien dacht Bung Karno: ik moet haar op zijn Japans benaderen en
overtuigen. Thuis. Clair de lune, close to tears.
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22 december 1973
Het regent kerstkaarten, wat eigenlijk vervelend is, op een paar na. Karina Sukarno
had tekeningetjes gemaakt op de kaart van Dewi, Francisco, mevrouw Azuma en
haar. ‘Al wat wenselijk is voor Peter en jou’ schrijft Frits van Eeden. Zelfs een kaart
van de heer en mevrouw Van Dijk van de Nieuw Baarnse school, bij wie ik in de
oorlog in huis was, gericht aan mam en mij. Margaret Meads dochter is met een
Iraniër getrouwd. Zij zond een foto met kerstgroet van haar kleindochter Sevanne
Margaret Kassarjian.
Maar er lag ook een gesloten envelop, die dichtgeplakt was. Het flitste door mijn
hoofd: ‘Als maar niet een of andere gek een bombrief heeft gezonden.’ Het was een
briefje dat al op 19 december was geschreven.
Tilburg 19 dec. '73
Lieve Willem,
Die telefoon moet als een koude douche over je heen gekomen zijn. Het
was beter geweest als ik je het meteen had verteld toen ik voor die trip
boekte twee weken geleden in een impuls. Sorry.
Ik vertrek vrijdag en kom 6 januari terug. Ik ben verliefd (ook al dacht ik
dat dat instinct in me was afgestorven) and what can I do....
Ondanks alles ben je sterk in me.
Love
Peter
Peter is verliefd, zoals ook Dewi al signaleerde. Het is in ieder geval een ‘legitieme’
manier om zeker gedrag te excuseren.
Soms denk ik: I hope he misses me in New York, and regrets he ever went. Maar
dan corrigeer ik mezelf, no, no, no, laat hem maar genieten nu hij eenmaal is gegaan.
Alles wat je beleeft is eigenlijk een oneindig drama over een pad beladen met
oneffenheden, in welke relaties je ook hebt, ouders, lovers, vrienden, kennissen,
sooner or later the shit hits the fan. Ik heb die zogenaamde eenzaamheid eigenlijk
altijd maar weggepoetst en gebagatelliseerd, zoals bij broer Hendrik in Kaapstad.
Hij nam een klein meisje onder zijn hoede, een door haar ouders in de steek gelaten
kind. Is dat een oplossing? Eindigt dat gebaar en die inzet niet eveneens in een drama?
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Ik ontmoette in Genève ook nog ambassadeur Herman Santa Cruz (67) uit Chili, een
Salvador-Allende-man, die nu als voorzitter optreedt van de economische commissie
van de conferentie van niet-gebonden landen. Een triest, in-triest figuur die er openlijk
onder lijdt dat zijn land nu onder een fascistisch CIA-bewind gebukt gaat. Hij was
niet tot een andere, minder trieste stemming te vermurwen. Het werd een gesprek
without soul.154 Pas toen ik weg wilde gaan en hem zei dat ik een gevluchte Chileense
journalist - als hij iemand wist - best op Amerbos in huis zou willen nemen, zag ik
een eerste glimlach. De kamer van zijn Geneefse appartement, waar we spraken,
verkeerde in een vrijwel totale chaos. Ik wandelde naar Hotel Richmond waar ik
Dewi ontmoette met twee nichten, designers, een Japanner en een Vietnamees,
Olivier, die voor een bedrijf van Gunther Sachs werkte.
Later kwam Bambang, een economiestudent, naar Villa Rajada in gezelschap van
een Zweeds meisje. Zijn vader had Bung Karno zelfs nog in het gerechtshof verdedigd.
Hij was nu van top tot teen een Orde Baru, een Suharto-man. ‘The people are happy
now in Indonesia,’ vertelde hij. Ik dacht, wat doet die jongen hier? Hij kende ook
Sumartono in Moskou. Er ontwikkelden zich heftige debatten.

23 december 1973
Wanneer ik over Peter denk probeer ik zo objectief en eerlijk mogelijk te zijn.
Wanneer hij terugkomt uit New York ben ik er zeker van dat hij gaat zeggen: I missed
your coffee so much. Casper belde. Toen hij hoorde dat Peter naar Amerika was zei
hij: ‘Wat is dat nu ongezellig.’ Hij is gekozen tot vice-voorzitter van de JOVD.
Gisteren was ik bij Nettie en Enkie Feldhaus van Ham in Middelbeers. Ontmoette
daar eveneens Theo Schaapveld van DAF. Ze zijn nog steeds bereid dr. Gvishiani te
ontvangen en mij er 10.000 gulden voor te betalen. Nettie speelde piano. Ze moedigt
me altijd weer aan de cello weer op te nemen en zegt dat ik in de oorlog op De Horst
prachtig speelde.
Ik bezocht ook Gerard Croiset, die met mij alleen wilde praten. Hij hield zich
bezig met de vraag hoe je de massa ertoe zou kunnen krijgen bewust te gaan leven
met inachtneming van het belang van het geheel, alles, de mensheid, de planeet. ‘De
wetenschap en techniek zijn schromelijk achtergeraakt op de bestudering van de
menselijke geest,’ zei hij, iets waar ik me-
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zelf ook al enige tijd mee bezighoud. ‘Hoe maak je mensen bewust van het existeren
van het niets, het weten buiten het weten en kennen om?’ zo vroeg hij zich af. ‘De
menselijke energie wordt steeds maar weer gebruikt om macht uit te oefenen in plaats
van om begrip te introduceren. Het is dit soort hunkeren naar macht dat het verder
ontwikkelen van begrip over de geest tegenhoudt. Het is van het allergrootste belang
dat geest, stof en ziel in balans komen en in evenwicht zijn.’ Hij hield ook een pleidooi
dat wetenschappelijk zou zijn aangetoond dat aura's bij mensen inderdaad bestonden.
Ik wil er verder met hem over spreken.
Laat in de avond arriveerde ik in de Hengelstraat in Rotterdam om de Van Haagens
te ontmoeten.155 John was thuis. We zaten tot één uur te praten, voornamelijk over
zijn werk, zijn voorzitterschap van de ondernemersraad van de Graan en Elevator
Maatschappij en de problemen rond de vakbonden in het algemeen in de Rotterdamse
haven. Hij weet nu zeer veel over deze zaken. Hij is soms wat uitvoerig in zijn
explicaties, maar dat komt omdat hij ook voortdurend ongeletterden moet uitleggen
hoe de zaken in elkaar zitten. Soms schijnt hij uit het oog te verliezen dat hij tegen
mij spreekt. De derde zoon, John Paul, is het evenbeeld van zijn vader, een Indische
jongen pur sang. Hij heeft bovendien een uitstekend lijf in wording, beter dan zijn
vader zelf. Hij is nog jong, maar dat wordt een aantrekkelijke jongen. Ik wil nog
steeds proberen iets met John van Haagen te gaan doen. Wat in zijn brein omgaat,
zou op papier moeten komen te staan.

24 december 1973
Mijn ‘jeans-with-apple’ vriendje uit Tokio, Yasuyuki Maruyama, stuurde zijn eerste
brief die hij ooit schreef op een tikmachine, naar Amerbos. Hij wilde me vertellen
over de lezing van Aurelio Peccei aan de Hitotsubashi University. Ook wilde hij
weten hoe het zou zijn om journalist te worden ‘as a life-time job.’156 Aurelio schijnt
gezegd te hebben er zeker van te zijn dat Karl Marx zich bij de Club van Rome zou
hebben aangesloten indien hij nog zou hebben geleefd. ‘I am sure, that his lecture
has given us keen shock and invisible influence. I suppose, you should have stayed
here longer. It was an impressive day indeed.’ Hij vroeg welke boeken te moeten
lezen om zich in journalistiek te oriënteren: ‘from economic, political and
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cultural fields?’ Hij wil weten aan welke vereisten een journalist ‘in this complicated
world’ moet voldoen. ‘I want to be a free journalist like you.’157

Prins Anak Agung Gde Agung had ik op zijn receptie een kopie gegeven van mijn
persverklaring parallel lopend aan mijn Open Brief aan Willem Drees. In een met
de hand geschreven briefje retourneerde hij dit en schreef niet bij de kwestie betrokken
te willen zijn. Alsof hij er niet tot zijn nek reeds in betrokken was! Ik antwoordde
hem dan ook dat dit terugzenden ‘belachelijk’ was. ‘Het stuk is reeds in De Nieuwe
Linie gepubliceerd en in het hele land verkrijgbaar. U stelt zich aan. Bovendien, hoe
kunt u zeggen niet bij de kwestie betrokken te willen zijn? U bent erbij betrokken,
maar u draait en manipuleert, karakteristiek voor Bung Karno's vijanden. Ik hoor
van de uitgever dat u zelfs letterlijke citaten van uw gesprek met Willem Drees
naderhand uit uw manuscript hebt geschrapt, met andere woorden, uw fameuze
memoires zijn een smerige zaak... Waar zijn uw zeer besliste uitspraken aan André
Spoor van 6 november 1973? Niemand houdt zich aan gemaakte afspraken en iedereen
draait en wurmt zich in alle mogelijke bochten om zich vooral niet te veel aan de
waarheid bloot te stellen. Ik vind dit walgelijk. Met een groet...’158
Fred van der Spek informeert me dat de kwestie van het onderzoek naar Luns in
de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken totaal werd overspoeld door de situatie
in het Nabije Oosten. Nu wordt het februari 1974.
De KLM-steward Heizenberg, broer van de man bij de NCRV, vertelde me in
Thermos dat Luns tegen zijn broer de journalist heeft gezegd ‘razend’ te zijn over
Den Vaderland Getrouwe.
Ronald Gase kwam vertellen dat Paul van 't Veer hem nu over mijn boek had
gezegd: ‘Niemand leest die rotzooi’. Hij voegde eraan toe: ‘André Spoor is ook al
genezen (ten aanzien van

157
158

Brief d.d. 7 december 1973.
Om niet te spreken van het feit dat mijn eigen aantekeningen van een in hoge mate
vertrouwelijk, belangrijk gesprek met Anak Agung - die ik Spoor leende - eveneens spoorloos
zijn verdwenen. Voor mij onvervangbare informatie.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

105
Oltmans) na de rel over de brieven van Dewi.’ Waar waren de stukken en foto's
weggeraakt, op Amerbos of in het kantoor van Spoor? Ook beklaagde Van 't Veer
zich tegenover Gase dat ik niet over de anti-Indonesische stemming in Nederland
ten aanzien van de politieke gevangenen zou hebben geschreven. Ik wees Ronald de
betrokken pagina's aan. We waren al beneden, maar ik besloot terug naar mijn
werkkamer te gaan en Van 't Veer op te bellen. Ik zei hem dat hij oneerlijk bezig was
en dat ik hem dit zelf in zijn gezicht wenste te zeggen. ‘De meesten laten bezwaren
tegen je boek varen,’ antwoordde hij, ‘omdat je gelijk hebt.’
Piet Dankert zou tegen Van 't Veer hebben gezegd: ‘Wat moet ik nou met die
Oltmans?’ Helemaal niets. Dankert moet gewoon zijn plicht doen als
volksvertegenwoordiger. Punt. Collega Van 't Veer was ook gekwetst, omdat ik had
geschreven dat hij het type journalist was die om 17.00 uur thuis kwam, zijn
pantoffeltjes aantrok en bij moeder de vrouw televisie ging kijken. Dat is Van 't Veer
immers ten voeten uit!
Mam is op Amerbos. Ik heb Dierbare Wereld van Henriette van Eyk voor haar
gekocht. Zij zit geboeid te lezen. De honden worden erg oud. Koko valt van tijd tot
tijd om met zijn snoet op de tegels in de keuken, wat me door merg en been gaat.
Maar mam zegt: ‘Als ik de honden niet had, zou ik helemaal alleen zijn. Ik bood
haar een Cointreau of een Grand Marnier aan. ‘Ik heb nooit likeur gedronken,’ zei
ze en las verder. Ik doe ook jaren met een fles want ik raak ook nooit drank aan. Ik
prepareerde een heerlijk maal. We aten samen op Amerbos bij kaarslicht.159
Ik miste Peter natuurlijk en dacht veel aan hem. Ook denk ik dat als Peter niet naar
New York zou zijn gegaan, ik nu met Kerstmis niet met mam samen zou zijn geweest.
Misschien komt Peter nog wel tot inkeer. Later ergerde ik me zo aan het gekrab van
Keke aan zijn rug, die een kale plek heeft, dat ik boven op de slaapkamer een interview
ben gaan uitwerken. Later had ik er spijt van en hoopte maar dat ik mam niet had
gekwetst. Zij is hier maar een paar nachtjes.

Kerstmis 1973
Om 09.15 uur hoorde ik dat mam wakker was en dat zij probeerde met de honden
van de tweede naar de eerste verdieping te gaan. Schrok me een ongeluk. Ik heb
gisteren de hele dag interviews voor deel twee van Grenzen aan de groei zitten uit-
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werken. Waar hebben we eigenlijk over gesproken? Mam had al de helft van haar
nieuwe boek uitgelezen. Wanneer ze intens las worden de randen van haar oren rood.
Het was aandoenlijk. Om 10.30 uur ben ik haar jeugdvriendin Meta de Vries gaan
halen. Ook zij was oud geworden. Ik trof een veel kleiner dametje aan vol rimpels
in haar gezicht. Ze leek niet zo verzorgd als vroeger. De beide dames omhelsden
elkaar en zaten naast elkaar op mijn zitbank te keuvelen en foto's te kijken, die tante
Meta had meegebracht. Ik verzorgde een lunch. Tante Meta wilde een ei met schil
en al op een boterham smeren. Mam en ik schrokken er allebei van, omdat ze niet
scheen te begrijpen dat er iets mis was. Maar beide dames waren zo dankbaar bij
elkaar te zijn. Mam zei later: ‘Vroeger waren we even groot. Maar nu is zij veel
kleiner geworden dan ik. Vind je dat niet gek?’
Later merkte ik dat een van de honden op een kussen van mijn bank had gepiemeld.
Ik zei geïrriteerd: ‘U kunt echt niet meer met de honden op bezoek.’ Het was zo
unfair om dat tegen haar te zeggen! Mensen worden immers ook oud? Deze honden
zijn dertien jaar. Ik geloof dat mam zich van mijn geïrriteerdheid niet veel aantrok.
Ze bedankte me vooral voor de gezelligheid. Ik geloof ook dat ze deze paar dagen
echt heeft genoten. Wanneer zij ‘Wimmes’ zegt zijn we close.

27 december 1973
Meestal als ik van Peter droom ben ik hem aan het zoeken of ergens op hem aan het
wachten, dit dan uit angst dat hij er vandoor is. Nu droomde ik dat hij in Engeland
op school zat, een uur buiten Londen. Ik berekende hoe ik er per auto vanuit hier zou
kunnen komen.
Sprak bijna twee uur met dominee Landman van het NOS-bestuur. De kaft van het
boek zou een aardbol moeten krijgen met een Hilversumse televisietoren.
Harry Diemel, van de KLM, reed vanmorgen mee naar Amstelveen. De hoeveelheid
problemen die er in korte tijd uit zijn koker kwamen over de KLM, zijn moeder en
zijn vriend Max, was onvoorstelbaar. Hoeveel mensen broeden niet 24 uur per dag
de verkeerde sentimenten uit, inbegrepen in hun slaap?
In Jakarta hebben twee studenten geprobeerd tot president Suharto in het paleis
door te dringen. Ze zijn gearresteerd. Studenten hebben zich georganiseerd in de
Beweging voor het Nationale Geweten. Zij protesteren tegen de huidige politieke en
economische gang van zaken. Er zijn nog maar een paar lefgozers over in dat land.
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Kerstkaart van Vladimir Kouznetsov.

Willem Drees heeft de Nieuwe Linie geschreven er geen behoefte aan te hebben op
mijn Open Brief te reageren. Vaste prik, de Haagse dooddoener par excellence.
Dominee Landman gaf te kennen in de tijd dat hij hoofdredacteur van Hervormd
Nederland was ‘meerdere malen met uw vriend Luns in de clinch te zijn gegaan.’

28 december 1973
Vreselijk van Peter gedroomd. Hij was ergens in een hotel met een eng klein ventje,
een kapper.160 Bij een bioscoop wachtte ik hen op. Ik vroeg Peter met klem please
met mij mee te gaan. Maar het ventje zei: ‘Ik vind het erg belangrijk om deze film
te zien,’ en Peter ging met de jongen mee. Huilde hartstochtelijk in mijn slaap.
De agressie op straat wordt steeds opvallender. Bij een afslag vond een juffrouw
dat ik te dicht op haar zat. Zij stopte helemaal. Ze stapte uit en wilde door mijn raam
met me gaan staan praten. Er kwam een jongen met een bril er zich mee bemoeien.
Ik bleef naar muziek luisteren en verroerde geen vin. Hij gaf een klap op de auto en
uiteindelijk dropen ze af. Hij riep nog ‘hufter’. Prachtig, Ravel.
Vrij Nederland had voor het aangenaam verpozen een pagina ingericht onder de
kop WAAR GEBEURD. Ik stond er ook op met een imaginair kletsverhaal dat ik Luns
in Brussel mijn boek zou zijn gaan aanbieden: verkwisting van geld en papier.
Zie je wel, nu heeft Japan de generaals in Indonesië weer eens 700 miljoen dollar
gegeven om de gasindustrie tot ontwikkeling te brengen.
Zag een klein stukje van de Barend Servet en Fred Haché show.
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Hoe durven ze het uit te zenden? Henk Hofland schreef in de NRC zijn hele
televierubriek erover vol. Meneer Bank van de Volkskrant was ook al in de wolken
over het tweetal.
Ronald Gase hoorde van Willem Drees per telefoon dat diens zoon gedeelten uit
Den Vaderland Getrouwe aan de bejaarde oud-premier had voorgelezen en dat hij
niet van plan was op het boek van Anak Agung of van mij te reageren. Gase zei dat
Drees senior en Luns nooit op al deze zaken hadden gereageerd juist omdat ik degene
was geweest die ze aan de orde had gesteld. Dat is de nieuwste tournure van de
flessentrekkers in Den Haag. Hij had tegen Gase gezegd het ‘te min’ te hebben
gevonden op mijn Open Brief in De Nieuwe Linie een reactie te geven.
Ronald stelde Drees senior de vraag: ‘Wanneer Luns echt aan geheugenverlies
zou hebben geleden, waarom herhaalde hij dan kort daarna hetzelfde verhaal voor
de Leidse studenten? Waarom herriep hij zijn mededelingen over het telegram van
Sukarno dat er nooit is geweest niet?
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Waarom herriep hij niet dat de Amerikanen toezeggingen hadden gedaan over
Nieuw-Guinea? Gase zegt nu eindelijk ook: ‘Het begint op kwade trouw te lijken...’

29 december 1973
Joop den Uyl heeft weer opgeroepen tot ‘een vrij Chili.’ Op mij maakt dit een
belachelijke indruk, te meer daar ik hem nooit heb horen roepen ‘Indonesia Merdeka,’
vrijheid voor de Indonesiërs, die nu onder het juk van fascistische generaals zitten.
Moderne politici missen ieder historisch gevoel. Wat hebben we met Chili te maken?
Nederland en Indonesië waren 300 jaar verbonden. Ik heb Den Uyl geschreven:
‘waarom hoor ik u nooit eens iets zeggen over een nog veel misdadiger en uitgebreider
bloedbad van deze Suharto die nog altijd meer dan de helft van alle politieke
gevangenen in de wereld achter tralies heeft zitten? Uw ministers Van der Stoel en
Pronk reizen er maar vrolijk naartoe en wanneer je dan deze Pronk bij terugkeer uit
Jakarta hoort spreken over “oprechte Indonesische officieren” dan is dat een
beschamende vertoning. Reeds eerder heb ik moeten signaleren wat voor soort mens
u eigenlijk bent. Als oppositieleider zei u tegen André Spoor en mij dat u uitstekend
begrijpt dat Luns de zaak belazerd heeft. U adviseert mij de zaken nog eens uitvoerig
in de kranten te zetten. Dan zou u, en de politiek, aanhaken...’ Den Uyl is nu premier
en doet geen moer. Hij komt in het geweer voor de marxist Salvador Allende.
Eigenlijk een compliment voor Bung Karno dat ze niets voor hem deden van de kant
der socialisten.
Zag de film Paper Moon.

30 december 1973
Dr. Zairin Zain belde dat hij Den Vaderland Getrouwe had gelezen en het een goed
boek vond. Van hem komende zei me dit veel. Hij zeurde nog wel over mijn
behandeling van Moham med Hatta - zijn Sumatraanse bloed sprak - maar ‘Paul van
't Veer is een klootzak,’ aldus de ambassadeur, ‘en hoe heet die ander vent, ja,
Hiltermann, die begrijpt er ook niets van.’ De lobbyist Martojo was met de noorderzon
vertrokken. Dr. Zain zei dat niemand wist waar hij uithing. Zijn huis stond leeg. Het
gesprek begon zo. ‘Ik zat net over je te denken en wilde je opbellen.’161
Ik ben een ‘dukun’,’162 reageerde ik.
‘Ja, een bijzondere vent’, aldus dr. Zain. Hij wil een boek
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schrijven. Zijn zuster gaat als Indonesische afgevaardigde naar de VN. Zijn broer is
nog steeds gouverneur van Padang.
Het jaaroverzicht van de NOS was uitstekend. Eef Brouwers presenteert dit steeds
met verve.
Ben een lange wandeling door de polders naar Zunderdorp gaan maken. De lucht
is daar veel zuiverder dan tussen de legbatterijen zelf. Ik zou het vaker moeten doen.
Ik zit altijd maar in de auto. Liep over Peter na te denken. Zal ik proberen hem zondag
te vinden op Schiphol?
Roel van Duijn sprak op televisie met de procureur-generaal G.E. Langemeijer,
de man die mijn klacht tegen Luns aan het parlement doorgaf. Het is me nu volmaakt
duidelijk. Wat een man.

31 december 1973
Met zon is het een geheel andere dag. Eindelijk maakte ik Chopins etude no. 12 Opus
25 eens af. Klonk heerlijk. Nu heb ik een vleugel. Nu moet ik ook doorzetten.
Bracht twee rozen op het graf van mijn vader. Voelde me verloren toen ik daar
stond. Wat is toch de betekenis van een laatste rustplaats? De twee bloemen van
Kerstmis lagen er nog redelijk bij. De tuin rook naar aarde en naaldbomen. De zon
overgoot de dauw. Een mooi moment.
Lunchte met mam en tante Jetty. Het is niet te beschrijven wat er allemaal in me
omging, wanneer ik naar beide dames keek. Broer Theo had voor Kerstmis een boek
gezonden. Ik wilde dat ik alles wat werd gezegd op tape had staan. Dan herinner je
je misschien nog later iets meer van de sfeer.
Casper belde. Daarna heb ik de telefoon er afgelegd.

1 januari 1974
De eerste telefoon vandaag was van Gerard Croiset: ‘Heb je het gezellig gehad
gisteravond?’ Hij ‘wist’ kennelijk van niet en wilde me opbeuren.
Gisteren vroeg ik nog de groenteboer op de hoek van de Prinsengracht hoe het
met zijn vrouw was. Hij trok me aan mijn ski-jack en fluisterde: ‘Weggelopen
mijnheer, zij heeft me met alles laten zitten.’
‘Hoe lang was u samen?’
‘35 jaar...’ No one knows the secret of enjoying what one is given.
THE MOMENT OF TRUTH IS APPROACHING is een artikel van tien pagina's van Aurelio
Peccei in het decembernummer van Successo. Hij beoogt aan te tonen: ‘that our ideas
must be reor-
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dered and placed on a totally different plane if we are to understand present trends
and then act to prevent them from climaxing into something beyond our capacity
either to live with or eventually modify (...). I think I demonstrated that the changed
and continually changing condition of man in the technological age calls for entirely
new thinking and new approaches (...) something fundamental should be changed in
the conduct of human affairs (...). The real world is a lot more complicated than we
can comprehend and describe. For one thing it has become quite different from that
on which our forefathers based their intuition and experience and built their value
system and their wisdom (...). The more we change reality (through an explosion in
science and technology) the more we risk losing contact with it (...). Man has been
mesmerized by the idea of quick benefits, but mindless of longer-term consequences
and costs (...). Another essential aspect of our predicament is Man's Inner Mismatch.163
His ambivalence has always been described as the origin of innumerable ills. Today
his personality is deeply sundered. There is a wide gap between our collective
capacity, on the one hand, to create entirely new situations in every sector and sphere
of the world, and our capacity or willingness, on the other hand, to control our conduct
and grasp its possible implications beyond the immediate consequences (...). Heedless
of the acceleration of history, we have even failed to prepare the instruments necessary
to define and pursue mutually compatible medium-term goals. In the political and
societal spheres, we go on defining goals and policies disregarding those of the others,
who act with similar egocentric stupidity - causing a permanent state of contrasts
and waste among and within nations. The sad conclusion is that of a schizophrenic
society, which, for all its science and information, is so confused that its behavior is
disjointed from the perception of its effects (...). The situation had to be radically
changed and the Club of Rome felt that probably nothing short of shock treatment
could do the job.’ Er staat nog zoveel meer in van betekenis en waarde. Frits Böttcher
heeft er een handje van zijn neus voor Aurelio op te trekken, maar deze Haagse
professor zou nooit in staat zijn geweest een artikel als het hier, te hooi en te gras,
geciteerde geschrift van Aurelio Peccei, voorzitter van de Club van Rome, te
produceren.
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Zoals de aandachtige lezer heeft kunnen constateren gebruikt Peccei hier met nadruk
de argumenten die zouden moeten leiden tot een totaal andere globale benadering
van de problemen in de wereld. Hij spreekt over de noodzaak van ‘nieuw-denken’.
Ik ga later in 1984-1985 aantonen dat de aanloop tot Mikhail Gorbachevs
opzienbarende campagne in de USSR van het ‘nieuwe-denken’, perestrojka en glasnost,
bij de topbesluitvormers in het Kremlin een krachtige stimulans heeft gekregen van
de zijde van de Club van Rome.

2 januari 1974
Was vanmorgen bij mam een kopje koffie gaan drinken. Ze sprak veel over vroeger,
over haar jeugd: tijdens een autotocht van Luxemburg naar Esneux hadden ze eens
31 keer een lekke band gehad. Vooral voor de Eerste Wereldoorlog kwamen lekke
banden nogal eens voor omdat paarden dikwijls spijkers uit hun hoeven verloren.
Grootmama, mam, tante Jetty en de kinderjuffrouw waren toen per trein maar naar
Maarssen doorgereisd.164
Probeerde Erik van der Leeden te vinden. Niet thuis. Daarna Frits van Eeden. Hij
zag er slecht uit. Hij heeft nu een Saluki, een Afghaan en een Barzoi, drie jonge
honden met perfecte stambomen. Frits speelt nog altijd met de gedachte een boerderij
te beginnen. Hij had het over Groningen, maar ik adviseerde Brabant.
Vervolgens liep ik bij dr. Zairin Zain binnen die nu kankerde op Den Vaderland
Getrouwe en tot in den treure herhaalde: ‘Jij bent nooit objectief, altijd subjectief.’
De laatste stop op deze toer was Loet Kilian. Ook hij zag bleek en had kringen
onder zijn ogen. Zijn jongste zoon loopt nu. De oudste, bijnaam Monk, ziet er leuk
uit, als het hele gezin trouwens. Hij vroeg me iets in zijn exemplaar van mijn boek
te schrijven. Hij had al heel wat over Den Vaderland Getrouwe gehoord: ‘niet allemaal
gunstig.’
Voorbij Schiphol ter hoogte van het motel op de Sloterweg kreeg ik een klapband
bij een snelheid van 130-140 kilometer. De auto begon zwaar te slingeren - het was
ook nog glad - maar ik hield de zaak in bedwang. Ik was zeer geschrokken. De band
is aan flarden. De Wegenwacht kwam en de chauffeur, de heer Bouwmeester, zei
tot mijn stomme verbazing: ‘Er zit een gaatje in, het lijkt wel een kogelgat.’ Nadat
hij het reservewiel had aangebracht ben ik doorgereden naar Amerbos. Ik zal er
morgen naar kijken. Misschien moet ik de politie inschakelen. Of moet ik Croiset
vragen wat er is gebeurd?
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3 januari 1974
Generaal Alamsjah dondert op uit Den Haag. Er zal wel een andere generaal komen.
Ze hebben geen beroepsdiplomaten meer als vroeger.
Bracht de rampband naar garage Keijer in Blaricum. Toen ik hem op de terugweg
uit Bilthoven ophaalde zei de heer Keijer: ‘Ik heb in het leger gezeten. Dit was een
vreemd gaatje. Volgens mij is het een kogelgat geweest.’ Moet ik naar de politie?
Of Croiset?
Lunchte met mam in Soesterberg. In de late middag kwam Casper van den Wall
Bake. Het JOVD Congres zou in het teken staan van ‘de tolerantie in de democratie’.
Tolerantie is natuurlijk maar een facet van een gedragspatroon. De kern van de crisis
in de democratie ligt elders. ‘Waarom organiseren jullie geen symposium rond
Wilhelmina's beroemde uitspraak “De laatste vijfenzeventig jaren hebben weinig
werkelijke staatslieden opgeleverd”.’165 Het is eigenlijk nadat Wilhelmina haar
memoires schreef alleen maar erger geworden. Mindscapes van staatslieden zijn
uitgestorven gelijk met de eekhoorns op ons buitengoed De Horst in Bosch en Duin.
Politici zijn vandaag aan de dag nog slechts een middelmatig genre commis voyageurs
in sociaal-economische vraagstukken gedreven door een streberige jacht naar een
positie en een salaris als in alle sectoren van de samenleving. Kennis van zaken, laat
staan van geschiedenis of internationale betrekkingen, komt er duidelijk niet meer
aan te pas. ‘En uit dat soepzooitje van Haagse portretten zoeken jullie zogenaamd
de leidende figuren uit, die jullie niets nieuws komen vertellen. Jullie, jongeren,
zouden moeten willen leren. Jullie moeten wetenschappers en specialisten vragen
om te komen spreken. Uit Haagse klootzakken komen alleen nog maar meer
klootzakken voort,’ zei ik tegen Casper. Hoop dat hij luisterde.
Dr. Justus M. van der Kroef van de faculteit van Political Science aan de University
van Bridgeport had ik een uitvoerige brief geschreven over alle onzin die hij vanuit
Connecticut, USA, over Bung Karno en Indonesië - als Indonesië-specialist - in het
boek van Robert O. Tilman had geschreven. Ook liet ik hem Den Vaderland Getrouwe
toezenden, omdat hij Nederlands leest. Op 4 december antwoordde hij: ‘I am most
grateful to you for sending your new book on Sukarno and Luns. After having read
this, I will give you my views and I am honored by your request that I do so, as I
have always read your writings with
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great interest and profit.’166 Hij vroeg ook om de artikelen over de brieven van Bapak
aan Dewi tijdens de coup van 1965.167 In een tweede brief van 17 december bedankt
hij voor de toezending van het materiaal. Hij vraagt om nadere informatie inzake
mijn clashes met Luns.

5 januari 1974
Ronald Gase kwam om 09.30 uur naar me toe met de nieuwste brief van Willem
Drees aan hem. Er was een artikel van P.M. Smedts onder het pseudoniem JANUS in
Vrij Nederland uit 1966 bij ingesloten, waarin Smedts schreef: ‘Oltmans is niet eens
bij het proces van dr. Subandrio in Jakarta geweest!’ Hiermee wilde de oude Drees
tegenover de student Gase illustreren hoe ‘een oud-hoofdredacteur van Vrij Nederland
feitelijk over mij dacht.’ Ik kan het natuurlijk niet helpen wanneer de vrij regelmatig
pimpelende Smedts, die in Zuid-Frankrijk is gaan wonen, er niet meer van op de
hoogte is dat ik in 1966 in opdracht van de NOS als chef d'équipe naar Jakarta ben
gereisd en met cameraman Loed Hentze en regisseur-filmer Jan Romeijn een aantal
malen in de rechtszaal, waar Subandrio werd berecht, heb gefilmd. Waar windt de
oude Drees zich eigenlijk tegenover een student in Amsterdam over op? Moet ik de
man nu opnieuw schrijven en duidelijk maken dat hij in commissie onwaarheid
spreekt? Ook schreef Drees aan Gase dat hij prins Anak Agung Gde Agung toch niet
kwalijk kon nemen dat hij ‘fatsoenlijk’168 was geweest en de letterlijke citaten van
diens gesprek met Drees uit zijn boek had gehaald?
Casper zag er in hoge mate aantrekkelijk en fris uit toen hij later gepoedeld beneden
kwam. We ontbeten met Ronald. Hij droeg een Amerikaans legerhemd dat ik al enige
tijd miste, maar ik was vergeten dat ik het hem had gegeven.
Vervolgens ben ik Bambang Sastromuljono, die uit Hamburg kwam, gaan
ophalen.169 Hij was nerveus en wilde naar een coffeeshop, maar ik nam hem natuurlijk
mee naar Amerbos en omhelsde hem. Soon the cards came on the table. Hij wilde
vooral foto's van Peter zien, over wie Dewi hem had verteld. Hij was al jarenlang
een vriendje van Sumartono in Moskou, maar kennelijk onzeker en in verwarring
over wat homoseksualiteit precies is. In Azië gaan jongens nu eenmaal, vooral in
hun
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jeugd, heel anders met elkaar om. Dat vond ik in Jakarta juist zo plezierig. Bambang
had in zijn jeugd elf jaar lang pianoles.170 Gisteravond ben ik bij Gerard Croiset
geweest. Toen ik vertelde van het vreemde gaatje in mijn achterband, zei hij: ‘Verrek.’
Hij vond dat ik de band naar de politie moest brengen en daarna wilde hij er ook best
zelf naar kijken. Indien er op me was geschoten diende de politie de daders te vinden.
‘Ze hebben je slechts willen afschrikken,’ zei Croiset, ‘want iemand die goed schiet
had je voor hetzelfde geld in je kop geschoten.’ ‘Moet ik dit in de publiciteit brengen?’
vroeg ik.
‘Dan wordt het moeilijker om de daders te vinden,’ meende Croiset. Bij Bruna
besprak ik het voorval met Jan Buis en Wim van Beusekom. Ze vonden het maar
griezelig. ‘Underplay nu,’ zei Wim, ‘dan is het later des te groter nieuws.’
Omdat ik wist dat mam contant geld nodig had, heb ik nog na middernacht 250
gulden in haar brievenbus gestopt, heel stil zodat ze niet wakker zou worden van de
auto. Ze belde vanmorgen: ‘Kind wat heb je een hoop moeite gedaan.’ Ze was erg
dankbaar.
Theo arriveerde tegen 23.00 uur uit Lugano en logeerde op Amerbos. Hij zag er
uitstekend uit. Het gaat hem kennelijk voor de wind. Hij heeft geld in Florida
geïnvesteerd om als de situatie in Europa zou verslechteren naar Amerika te kunnen
verhuizen. ‘Het is er goedkoper dan in Californië en heeft een beter klimaat,’ zei hij.
Hij voorziet dat Duitsland wordt ingelijfd bij Oost-Europa, waarna men Europa als
geheel kan afschrijven. Hij is overigens wel overtuigd dat de USSR niet van plan is
West-Europa te bezetten, wat mij langzamerhand in Moskou ook duidelijk is
geworden.
Vanmiddag belde Croiset of ik al naar de politie was gegaan betreffende het gat
in mijn achterband. Vertelde dat broer Theo had geadviseerd eerst de
Consumentenbond te raadplegen. Croiset insisteerde dat ik naar de politie moest
gaan. Begaf me naar het politiebureau bij de IJ-tunnel en nam de band mee. Eerst
was brigadier Brink tegemoetkomend. Ik vertelde de achtergrond. Hij verdween om
elders te telefoneren. Maakte ook melding van tal van dreigtelefoons in verband met
mijn boek en mijn gevecht met Luns. Het ging erom of ik een flits zou hebben gezien.
Hoe kan dat wanneer ik op afstand van achteren een schot in mijn achterband zou
hebben gekregen? Ook het woord ‘de geheime dienst’ viel. Na het gesprek over de
geheime dienst en de BVD veranderde de houding van de heer Brink to-
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taal. Hij werd eigenlijk grof en vijandig. Er was toch niets meer te bewijzen en meneer
Bouwmeester van de Wegenwacht was geen getuige in deze zaak, naar zijn mening.
Ik moest maar een briefje schrijven en zou ‘misschien’ antwoord krijgen. Ik vroeg
om een papiertje om wat aantekeningen te maken en namen op te schrijven. Dit
weigerde hij. ‘Ik vind u vrij onbeschoft’, zei ik tegen hem. ‘Deze zaak begint pas.’
Hij draaide zich gedegouteerd om.
Belde Gerard Croiset die zei: ‘Geloof maar dat ze bezig zijn. Ze willen je echter
niet met een nieuwe rel in de kaart spelen.’ Hij vroeg of ik hem de band wilde brengen.
Ik ben allerminst tevreden met de houding van de politie. ‘Jou gebeurt niets, jij wordt
honderd jaar man,’ zei Gerard Croiset.
We zijn naar Middelbeers gereden waar Croiset ten huize van Nettie en Enkie
Feldhaus van Ham een avond zou geven, die broer Theo zo graag had willen bijwonen.
Croiset vroeg minder snel te rijden, omdat hij van zijn operaties twee open wonden
had overgehouden. Ik moet toegeven dat het de hele rit moeilijk was het gesprek
gaande te houden. Was zelf moe na de logeerpartij van Casper. Hein van de Mortel
van Buitenlandse Zaken, die op een buitengoed in de buurt woonde, had gezegd er
te zullen zijn, maar zegde later af toen hij ontdekte dat ik aanwezig zou zijn. Daar
heb je het weer. Er waren een verscheidenheid aan gasten, zoals de Schaapvelds van
DAF en een hoogleraar in perceptieleer verbonden aan Philips. In totaal een 25 mensen.
Croiset was zeer op dreef. Helder, en niet te veel mysterieuze theorieën, een prima
verhaal. Een van de aanwezigen, een chemicus, attaqueerde hem met een enorme
dosis kak en het overwicht dat zulke mensen denken te hebben vanwege kennis uit
de boeken die ze hebben gelezen. De man sprak over Croisets experimenten als
‘proefjes’. Peter zou hebben gezegd: ‘dit soort mensen verraadt zich zelf’. Ze doen
het niet eens opzettelijk. Dergelijk gedrag komt voort uit een jarenlang opgebouwd
en ingekankerd zelfbeeld dat totaal incongruent is aan de werkelijkheid is. Wanneer
iemand waarachtige levenservaring heeft, dan is het Croiset. Wat deze man van het
leven, het lijden, het verdriet en ook van blijdschap heeft gezien en intens heeft
beleefd heeft weinig van doen met een 32-jarige blaag die chemie heeft gestudeerd.
Of met een nogal ordinaire tandarts - ik geloof zelfs dat hij de broer was van de
directeur van De Telegraaf - die tegen Croiset een toon aansloeg alsof hij tegen een
ex-kruidenier sprak, die ‘all of a sudden became a magician’. Wie is het meeste in
contact met de werkelijkheid?
Iemand vroeg Croiset over het leven na de dood. Croiset ge-
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loofde dat er zulk een leven was, maar dat er nooit werkelijk contact met de levenden
kon zijn. Hij zei later in de auto terug naar utrecht: ‘De dood is totale blijdschap,
niets meer wensen.’ Hij sprak erover hoe kleuren bij stervenden verfletsten en
eigenlijk pastelkleuren werden en gedeeltelijk uit het lichaam opstegen terwijl
bepaalde andere kleuren bij de stervenden, dus de doden, achterbleven. Philip Nasta,
Peters oude vriend, was ook aanwezig. Ik keek soms naar zijn handen en dacht aan
de vele malen dat hij ermee liefde had bedreven met Peter. Hij gedroeg zich nogal
stil en onopvallend. Deed eigenlijk wel aardig. Peter is op de terugweg naar Holland.

6 januari 1974
Om 06.00 uur ging de telefoon. Even later weer. Ik ben er bijna zeker van dat Peter
op Schiphol stond. Kon hij geen woord door zijn keel krijgen? Legde de telefoon
eraf.
Ik heb nu dus officieel aangifte gedaan van de vreemde affaire van het gaatje in
mijn achterband.171
Broer Theo nam mijn boek Cybernetics of the Mind mee.172 Ik ben nu achtenveertig
en weet nog altijd niet hoe bepaalde emoties te hanteren. God mag weten wat er in
Peters mind and soul omgaat voor hij de moed bijeenschraapt om mij na zijn New
Yorkse escapade weer op te bellen. We weten helemaal niets van hoe onze emotie
ons denken en handelen, beïnvloedt en vervormt. The Nature of Emotion173 staat ook
in de kast te wachten om uitgelezen te worden. Heb er het volgende in aangestreept:
‘Seen from a psychological point of view, the individual is a microcosm. Seen as a
body, he is part of the universe. As part of the universe he has two different
possibilities of living: either he gives in to innumerable temptations and disturbances
from outside, or, he isolates himself as far as possible’ (p. 124). Eigenlijk is wat erop
volgt ook belangrijk. ‘As a universe in himself, a microcosm, he has two possibilities:
he can participate in the universe outside, or live within his own microcosm.’ Ik denk
erin te zijn geslaagd beide te doen: my own microcosm intact te hebben gehouden
en having participated in the universe.174

7 januari 1974
Ik zou Suharto eigenlijk willen schrijven om dr. Ruslan Abdulgani ambassadeur in
Den Haag te maken.
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Prins Anak Agung Gde Agung zendt mijn briefje van 24 december terug met een
begeleidend schrijven. Hij gaat zijn gang maar. De man zal me een worst zijn.175
Uitgever Peter Gottmer belt dat zijn lezers laaiend enthousiast zullen zijn indien
ik een boekje over ‘Hilversum’ zou samenstellen. Maar Hilversum lijkt me steeds
meer een bibelebonseberg van ‘drek’, waar ik toch weinig zin in heb om in te gaan
roeren. Gottmer wil een synopsis hebben.
André de Sonneville van de journalistenopleiding in Lille kwam langs. Hij is nogal
conservatief in zijn denken en werkte bij de Limburgse Telegraaf.
Mevrouw C.E. Hornkamp, mijn nieuwe interieurverzorgster, brak het
herinneringsbord van de Stockholm Milieu Conferentie. Het maakte haar erg
zenuwachtig. Ik vind haar veel te aardig om me over zoiets op te winden. Het doet
er niets toe. De AVRO presenteerde een nieuw programma, een samenspraak tussen
de heren Hiltermann en Hoogendijk. Het is weer in hoge mate frappant het verschil
te zien hoe Nico Scheepmaker erover heeft geschreven en het nare geklets van Henk
Hofland. Ik begin te geloven dat hij subtiel met het establishment flirt, zoals praten
over het openen van ‘de jacht op Max van der Stoel’ en de heer Anne Vondeling,
een gepatenteerde lamstraal, ‘die een trapje na kreeg.’ Iemand die matig over het
Haagse gedoe is geïnformeerd zou het toegejuicht hebben dat ze achter de broek van
een mediocre, halfslachtige ideologische prutser als Van der Stoel zaten, of dat
meneer Vondeling eindelijk eens zou worden ontmaskerd voor zijn hoogst onduidelijk
rol inzake de inlichtingendiensten en de CIA. Maar Hofland achtte natuurlijk dr.
J.R.M. van den Brink ‘veruit het beste’ van iedereen. Dan te weten dat deze heer
aanzienlijke invloed heeft bij Elsevier, waar Hofland al sedert jaren aan de bak
probeert te komen. Zeer onfris, want zo is het helaas.
Peter belde eindelijk. Hij was gisteren teruggekomen. Hij herhaalde de wijze van
vertrek vreselijk te hebben gevonden ‘maar ik durfde niet want ik was bang de wind
van voren te zullen krijgen.’ Ik heb mezelf afgevraagd of ik eigenlijk op die leeftijd
niet precies hetzelfde was. Maar de relatie met mijn vader was dan ook wel anders
als de relatie tussen Peter en mij. Voor Peter misschien niet. Hij heeft in ieder geval
een geweldige tijd gehad in New York. Heb er niet te veel over doorgevraagd, want
onze relatie lijdt momenteel te veel aan het Büringh Boekhoudt-syndroom. Hoewel
ik zijn vlucht naar New York uit-
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stekend begrijp heeft dit me toch met de neus op de werkelijkheid gedrukt.

9 januari 1974
Herman Kahn is bezig eenzelfde soort boek als mijn Club van Rome-interviews
samen te stellen. Deze wereld is feitelijk a big nasty zoo.
Poem schrijft lief uit Jakarta.176
Peter Schumacher is in Peking geweest en schrijft over oudambassadeur Djawoto,
secretaris-generaal van de Afro Asian Journalist Association, met wie hij een interview
heeft gehad.177

10 januari 1974
Iedere dag, wanneer ik een krant koop, denk ik: jammer, want al die pagina's papier
geven in de verste verte niet weer, laat staan een inzicht, in wat er in de wereld aan
de hand is. Wanneer senator Thomas Eagleton in The New York Times wijst op het
dodelijke gevaar van de War Powers Bill, waarmee de Amerikaanse president vrijwel
in zijn eentje het land in de ellende kan storten, dan heeft de gemiddelde burger in
Nederland daar absoluut geen weet van. Heb over dit onderwerp een column voor
De Typhoon geschreven met het dringende verzoek aan Cees Meijer het verhaal op
te nemen.
Krestyanov schrijft namens Georgii Arbatov uit Moskou dat er tot februari geen
interview kan plaatshebben.178
Nieuwe rel rond Luns in de afgelopen dagen. Hij schijnt een idioot contract voor
aardgasexport naar Italië te hebben afgesloten. Hij greep in 1968 al zogenaamd in
en legde de prijs voor twintig jaar vast. Erg handig natuurlijk nu we in een
energiecrisis zitten. Daar gaan de centjes van de belastingbetaler voor de zoveelste
maal down the drain. ONVERANTWOORD aldus een hoofdartikel in Het Parool.179
Luns had het contract uitsluitend aldus afgesloten om de Sovjet-Unie als mogelijke
leverancier buiten spel te zetten. ‘Op zijn zachtst gezegd een wonderlijke zaak, die
Nederland nu lelijk dreigt op te breken...’
Heb benzinebonnen gehaald. Mij is tachtig liter per week toegezegd.
Dewi deed koel toen ik haar belde. Ze viel met de deur in huis. ‘Did you have a
marvelous time with Rachmawati Sukarno?’ Ik wist niet dat Rachmawati op de
terugweg uit Mekka in Hol-
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land was geweest. Typisch Dewi jumping to conclusions. ‘I was told you left my
name out of Rachmawati's article,’ verweet Dewi me door de telefoon. Maar ik had
het stuk immers niet vertaald omdat ik geen Behasa Indonesia ken. Zij wilde weten
wat Rachmawati over haar precies had geschreven in de brief die Ernst Utrecht
indertijd voor Vrij Nederland uit het Indonesisch had vertaald. Utrecht bevestigde
later dat Rachmawati inderdaad aan Dewi had gerefereerd als ‘die Madame’, wat hij
er ter wille van de lieve vrede maar uit had weggelaten.
Het Gat van Nederland vertoonde een uniek filmpje over Suriname.

11 januari 1974

Opland trok weer eens prima van leer tegen Luns.
Gisteravond arriveerde Oeroeg, mijn oude vriend. Ik moet zeggen: ik was blij met
zijn telefoontje: ‘Ik wil vanavond bij jou overnachten: mag wel hè?’ Hij blijft een
favoriet.
Dronk koffie bij mam in Bilthoven. De honden lagen samen in hun mand met hun
snoeten op elkaar. Natuurlijk kan mam nog geen afscheid nemen van die beesten.
Lief gezicht.
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Ging met de fatale autoband naar Gerard Croiset die in na oogopslag zei: ‘Er is een
stuk ijzer in gekomen, dat is alles.’ Bij garage Keijer hadden ze vanmorgen ook al
gezegd dat het vrijwel onmogelijk was bij een snelheid van 130-140 kilometer zo
exact in een achterband te paffen.
Ben blij met Djawoto's brief uit Peking met een reactie op Den Vaderland
Getrouwe. Hij is tenslotte een der belangrijkste Indonesische journalisten van na de
oorlog.180
Vind het opmerkelijk dat de studiereis van Beatrix en Claus naar Indonesië niet
doorgaat. Ze zijn blijkbaar beter ingelicht dan ik dacht. Ook een privé-bezoek van
Pieter en Margriet van Vollenhoven is uitgesteld. Valt me zeer mee.
Wim Wertheim adviseert Justus van der Kroef links te laten liggen. Hij zou
professor zijn geworden via falsificaties en het plegen van plagiaat. Zou wel eens
waar kunnen zijn.
Heb anderhalf uur op etude 12 opus 25 van Chopin gestudeerd.

12 januari 1974
Peter kwam gisteravond, omhelsde me en we hielden elkaar een tijdje vast. Hij leek
onzeker. Ook tijdens het gesprek dat volgde. Vandaag hadden we een ontspannen
kalme dag. Peter las in Carl Rogers. We hebben een wandeling in de polders gemaakt.
We prepareerden snoekbaars. Hij maakt altijd alles heerlijk klaar.
Twee studenten uit Utrecht zijn op eigen kosten vijf maanden in Indonesië geweest,
mejuffrouw A. Veldkamp en P. van Dijk. Zij schreven één pagina in de Volkskrant
over de VERGETEN GEVANGENEN van Suharto. Het totaal wordt geschat op 90.000:
in de A-categorie 5.000, de B-categorie 1.500, de C-categorie 30.000 en de
X-categorie nog eens 30.000, help het je allemaal maar geloven. Een hoge
Suharto-functionaris (een militair) had hen gezegd: ‘Politieke gevangenen zijn geen
mensen. Het zijn verschoppelingen, die ongestraft vervolgd en gedood mogen
worden.’ Dit is het allooi medewerkers van Suharto. Dit zijn de basterds die al jaren
de dienst uitmaken in Indonesië en waar Den Haag H.M. de Koningin op heeft
losgelaten en waar prins Bernhard, zogenaamd vanwege zijn olifantenhobby, de deur
plat loopt (en met meneer Suharto gaat golfen). Droevig, wat Veldkamp en Van Dijk
over hun tijdgenoten in Indonesië meldden:
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Zie bijlage 27.
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Van studentenzijde is weinig te merken van kritiek. Voor de meeste
studenten die wij spraken leek het probleem nauwelijks te bestaan. Zij
hebben het afgeschreven. Ze houden zich bezig met wat bedekte kritiek
op het regeringsbeleid, waartoe echter het gevangenenprobleem niet
behoort. Andere buitenparlementaire acties zijn verboden in het belang
van de staatsveiligheid. Als men klachten heeft kan men die uiten via
parlement of via pers, aldus de redenering van de regering. Maar als
parlement en pers zelf niet warm lopen voor het probleem, lijkt de kwestie
uitzichtloos.
De pers oefent nauwelijks kritiek uit op de regering en als het gebeurt, is
dat in zeer indirecte termen. Bijvoorbeeld door uitgebreid een situatie in
een ander land te bespreken, die analoog is met de toestand in Indonesië,
zoals de bloedige opstand van studenten in Bangkok tegen het corrupte
militaire bewind. Soms haalt men uitspraken aan uit de buitenlandse pers.
Er zijn gevallen bekend, dat informatie eerst wordt doorgegeven aan de
buitenlandse pers, waarna men diezelfde informatie in eigen blad herhaalt,
maar dan tussen aanhalingstekens. In naam is de pers vrij.
De belangrijkste kritiek op de toestand der gevangenen komt dan ook van
buiten. Amnesty International heeft er veel aandacht aan geschonken. Er
zijn door deze organisatie twee bezoeken afgelegd aan Indonesië, er zijn
gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke autoriteiten, er is gewezen
op de rechten van de mens en er is hulp en geld aangeboden. Het resultaat
is echter bedroevend als men kijkt naar het huidige aantal gevangenen.
Merkwaardig eigenlijk dat de Volkskrant twee studenten van buitenaf aan het woord
laat in plaats van de eigen Indonesië-redacteur, Hans Beynon. Veldkamp en Van
Dijk benadrukken dat het Suharto-regime het politieke wapen van het zogenaamde
communistische gevaar blijft exploiteren om politieke tegenstanders uit te schakelen.
Wie dat zegt kan in de toekomst een visum voor Jakarta op zijn buik schrijven, ook
Hans Beynon.

13 januari 1974
Gisteren kwam Ronald Gase hier met een zojuist ontvangen brief van oud-premier
Jan de Quay. De Quays deur stond voor de student altijd open. Alles wat werd
gepubliceerd was allemaal waar geweest, dus er was niets aan de hand. Deze reactie
had ik hem eveneens kunnen voorspellen.
De tweede brief die Peter naar Tokio schreef is eindelijk teruggekomen. ‘Bedankt
voor al die lieve brieven die ik elke morgen bij 'n kopje koffie en op een vast tijdstip
lees. Het is zo'n zalige gewoonte.’ Na informatie over zijn studie: ‘Ben eigenlijk
buitengewoon rustig geweest. Heb niemand ontmoet die me iets zei. Ik knap steeds
meer af (tragisch eigenlijk) en word ook steeds stiller. Misschien kun je je nu iets
ervan voorstellen hoe ik naar je gezelschap verlang. Vond in Oostelbeers in een oude
doos nog wat dagboeken terug, die ik nu eens heb doorgebladerd. Ik kan me nu jouw
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verbazing voorstellen als jij je klappers openslaat. Gewoon niet te geloven... Schat,
pas op jezelf. Ik zie je gelukkig weer gauw, zoen Peter.’181

181

Brief van 26 oktober 1973 van Tilburg naar Tokio.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

123

14 januari 1974
De eerste dagen dat Peter hier was verliep alles weer als vanouds. En toch. Voor mij
is het niet meer als vroeger. Gisteravond merkte hij dat ik naar hem keek. Hij vroeg
wat ik dacht. Mijn gedachte was: het enige wat ik nu nog voor hem kan betekenen
in zijn leven is een soort tweede aanloophaven zijn, want als puntje bij paaltje komt
zal hij altijd weer in handen vallen van deze of gene uit de slijmkudde, die op hem
aast. Wat hij over New York vertelde sprak boekdelen: van de ene party naar de
andere. Op mijn vraag hoe hij daar zin in kon hebben antwoordde hij: ‘Als ik high
ben kan het me niets schelen en vind ik het leuk.’ Iedereen had zijn adres in New
York. Siegfried zond een telegram uit Düsseldorf. Het model Georg belde hem op.
He smoked grass en dronk veel wijn, maar gelukkig heeft hij ook veel in de
boekenwinkels gesnuffeld naar nieuwe titels.
Eindelijk een brief van Jonathan Raymond. Hij woont nu in Guilford, Connecticut,
waar zijn ouders wonen en is timmerman geworden.182 Hij wil het vak leren ‘so that
vocationally speaking, I'm not a complete asshole. After all, I am not exactly a kid
anymore. The guy I work for, an architect, is pretty interesting. I live in a dynamite
little house right down by the ocean and cruise around town in an old pickup truck.
Still no girlfriends or boyfriends yet. I don't know what is wrong with me. I seem to
have a lot of difficulty to get close to anybody. Mostly, I think, because I can't talk
about myself. I guess, everybody is fucked up in one way or another, so I try not to
get too depressed about myself... In the meantime, Willem, do well and take care not
to get caught with your britches down, take care, Jonathan.’183
Guruh Sukarno was jarig. Ik bracht hem Den Vaderland Getrouwe. Maar het was
rokerig en vol hasj op zijn studentenkamer. Ben niet lang gebleven. Dat was
gisteravond.184
Vriend Willaert van de BRT belde. ‘We hebben ontzettend veel positieve reacties
op de uitzending met Luns van luisteraars gehad. Hij was gewoon bang om de mensen
te ontmoeten. Hij wilde al om 13.00 uur weglopen. Hij heeft zich dermate in de kaart
laten kijken.’ Ik wil met Willaert in contact blijven.
Lunchte met mam in Soesterberg. Zij geniet daar altijd volop van, evenals van het
opgediende voedsel. Gisteren had zij een
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Jonathan had een graad in filosofie in Boulder Colorado gehaald.
Zond hem in 1991 de kopie naar Chicago.
Ik sla sommige passages over, zowel over Peter als mezelf, niet om iets te verbergen, maar
ik moet bekorten.
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blik nasi goreng opengemaakt, ‘met een ei en een gefruit uitje.’ Ze had een brief
ontvangen van een jeugdvriend Van Regteren Altena. ‘Zij hebben hun gouden bruiloft
gehaald. Wij niet, doordat je vader...’ en toen vielen haar woorden weg. Mam doet
me steeds meer aan haar moeder denken. Ik denk altijd weer hoe anders haar leven
nu zou zijn geweest, had vader nog geleefd. Ik speelde Chopin voor haar. Ze zei: ‘Ik
zie voor jou nieuwe mogelijkheden. Je zou lessen van een crack moeten nemen.’
Nooit aan toegekomen.
Brief van George de Mohrenschildt uit Dallas, Texas.185 Hij vroeg of ik gehoord
had dat Lee Harvey Oswald 23 november uit zijn graf was opgestaan en geroepen
zou hebben: ‘Goddamn it, I killed the wrong President!’ Hij vervolgde: ‘For the time
being, the love for Israel is costing this country one trillion dollars (oil reserves of
us companies in the Arab world) and a hell of a lot of people unemployment. I don't
think the dummies understand it (and the media are all Jewish controlled) or may
be, they are brainwashed by the Bible! Would also like to have your impressions of
the USSR...’ Het was tenslotte de aanleiding - nieuwsgierigheid naar het land van zijn
jeugd - wat hem in aanraking met de Oswalds had gebracht.
Ben vanavond weer zeer upset geraakt van een film op televisie over het opjagen
van olifanten in Rhodesië. Het gebeurde vanwege de droogte. De beesten werden
vanuit de lucht met helikopters opgejaagd en door scherpschutters opgewacht. Ik
moest naar een ander kanaal switchen. Zoiets ongelijks en onrechtvaardigs windt me
onbeschrijflijk op. Hoe kan je op zo'n dier schieten. Wat is het verschil tussen het
doden van mensen en dieren? Er is geen verschil. Dieren zijn met deze moderne
vuurmiddelen weerlozer dan blinden en doofstommen.
Heb een enorme meevaller: 4.000 gulden van Herbert Jochems voor het arrangeren
van een ontmoeting met Dewi Sukarno in Genève. Er moet weer een cadeau worden
aangeboden. Wat wil hij werkelijk? Durf er nauwelijks aan te denken. Gisteren gaf
Dewi Kartika ook even aan de telefoon. Ik heb het kind een briefje geschreven. Dewi
heb ik een reportage uit het Algemeen Dagblad186 toegezonden en de relevante
passages vertaald. Een Britse callgirl, Norma Levy, beweert 80.000 gulden per avond
van Bung Karno te hebben ontvangen door met hem de koffer in te duiken. Het zou
zijn geschied toen hij een bezoek aan Londen bracht, waar hij nooit is geweest, want
de hevige pro-
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Het was een brief van vier pagina's, maar omdat George onduidelijk schrijft reproduceer ik
één pagina. Zie bijlage 28.
Algemeen Dagblad, 2 januari 1974.
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testen van Luns maakten een bezoek van Bung Karno aan de Engelse koningin
onmogelijk. ‘Sukarno was erg plezierig en zeer charmant. Hij had duidelijk veel
gedronken187 maar hij hield zich goed. Zijn manieren waren perfect. Na het diner
gingen we met onze partners naar afzonderlijke kamers. In bed was hij zachtaardig
en zeer zorgzaam. Ik bleef tot twee uur in de ochtend...’ Zelfs de Suharto-ambassade
in Londen ontkende dat Bung Karno ooit een stap in Londen had gezet. Hoe denkt
zo'n juffrouw eigenlijk met dergelijke leugens niet ontdekt te zullen worden? Dewi,
hiertoe door mij met verve aangemoedigd, zou deze dame voor het gerecht moeten
slepen, ook in Japan, want de serie is daar ook verschenen. Dewi vermoedde dat de
callgirl Bung Karno met oud premier Abdul Rahman van Maleisië had verward. In
ieder geval wordt die roddel rechtgezet.
Speelde een Chopin-etude voor mam, maar zij zei dat er iets in de maat niet klopte.
Ik reageerde me meteen af door te zeggen dat haar koffie ondrinkbaar was. Stom.
We hebben toch hoogst genoeglijk in Lage Vuursche gegeten. Later heb ik haar van
hieruit opgebeld dat ik de muziek erop had nageslagen en dat zij volkomen gelijk
had. Hoe weet zij zoiets? ‘Ik vond het daarom jammer dat je het fout deed,’ zei ze
ook nog, ‘omdat ik wist dat je het wel in het juiste ritme zou kunnen.’ Ook heeft
mam een gouden Justinianus-munt van mijn vader gevonden. Die ga ik voortaan tot
het einde der dagen om mijn nek dragen in plaats van souvenirs van Peter en Casper.

16 januari 1974
Casper kwam gisteravond. Ik zit hem steeds op zijn donder te geven. Waarom
eigenlijk? Hij wil nu naar Zuid-Afrika gaan en vroeg zich af of hij in Rhodesië kon
gaan werken. ‘Kan je nog lulliger plekken uitzoeken?’ vroeg ik. ‘Waarom ga je niet
knokken in Mozambique voor de Portugezen?’ Hij had met zijn JOVD-vrienden een
avond georganiseerd met de heer H.W. Tilanus en meer van dergelijke zakken. Hij
gaf toe dat veel jongeren om die reden wellicht niet zouden komen. ‘Waarom neem
je niet G.A. Wagner van de Shell, of Gu Krayenhoff van AKZO?’ riep ik. Nee, het
ging erom de periode Joop den Uyl te bediscussiëren. Op zichzelf al een
non-onderwerp.
Sydney Schanberg is in Jakarta en maakt in een lang artikel in The New York Times
duidelijk dat de onvrede tegen Suharto op allerhande wijzen toeneemt. Het wordt de
hoogste tijd. Er staat
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Sukarno dronk absoluut nooit en rookte zelden.
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verder zoveel onwaarheid in over de regering en persoon van Sukarno dat er geen
beginnen aan zou zijn dit te corrigeren. Iedere keer sturen Amerikaanse bladen wer
andere ongeïnformeerde verslaggevers naar Jakarta, die noch hun huiswerk hebben
gedaan, noch hun geschiedenis kennen, en uit gesprekken met Suharto-dienaren en
enkele opposanten, die hun mond open durven te doen, wordt dan een concoction
gebrouwen, waar de honden geen brood van lusten. Weet de man, die in de subway
van Long Island naar Manhattan in de ochtend zijn krantje opslaat, veel. Bijvoorbeeld:
de economische ramp, die Sukarno zou hebben veroorzaakt door ‘flaboyantly’ te
lenen in het buitenland en vervolgens een ‘huge amount of foreign money’ te hebben
verspild. Dergelijk geklets valt niet bepaald onder factual reporting. Anderzijds
slaagde Schanberg erin generaal Ibnu Sutowo als ‘de olie-tsaar’ van Indonesië te
omschrijven. Sutowo had voor een dochter een partijtje gegeven ter gelegenheid van
haar huwelijk dat een miljoen dollar had gekost. Misschien was Bung Karno
flamboyant, maar ik weet zeker dat de grondlegger van de Republiek Indonesië nooit
over één miljoen dollar heeft beschikt, laat staan voor een partijtje. De schrille
tegenstelling tussen Sukarno en Suharto komt bepaald niet uit de verf bij collega
Schanberg.

17 januari 1974
Ben nog steeds zeer close met Casper.
Gisteravond organiseerde ik een etentje, waar behalve Casper, Guruh Sukarno,
Maurits Mulder (Indische jongen), Ernst utrecht en zijn vrouw (ik vind haar aardig)
en Ellen van der Ploeg van Bruna bij aanwezig waren. Ik vertelde Guruh dat in Jakarta
zeven studenten bij anti-Suharto-rellen waren doodgeschoten. Hij reageerde met:
‘That gives me goose-pimples’. Hij vertelde me geen belangstelling te kunnen
opbrengen voor archeologie, omdat de meeste colleges zich met India, en niet met
Indonesia bezig hielden. Hij was nu meer gericht op politieke wetenschappen. Hij
schreef aan mijn bureau een briefje aan Dewi, dat ik mee zal nemen. Ik vind dat hij
meer en meer op zijn vader begint te lijken. Soms zet hij grote ogen op zoals Bapak
dit kon doen. Zijn haar is nog steeds zeer lang, maar het was prettig hem zo te zien.
Ernst utrecht, die in no-time alle bakken met noten had leeg gevreten, wilde een
wedstrijd Ajax tegen Milaan zien, die op 6-0 uitliep. Hij gaf een paar fraaie cadensen
over de situatie in Indonesië weg. Hij deed dit voortdurend alleen mij aankijkende,
maar alles was kennelijk voor Guruh bedoeld, want de helft
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van de tijd sprak hij Behasa Indonesia, waar de rest van de aanwezigen niets van
begreep.
Aardig briefje van Bambang uit Genève.
Willem, I know that our last meeting was too brief. Both you and I had
our minds elsewhere. Nevertheless, I am very happy that I managed to see
you and especially that I could visit you in your private surroundings. I
am looking forward to be able to stay somewhat longer with you. That
way I could enjoy your rich mind which I have found extremely interesting.
If you ever come this way, don't forget to give me a ring.
Today it feels like springtime. It's warm and very pleasant. Last night I
had dinner with the Thajebs. We chatted about lots of things, but especially
about his trip to Mecca where he just came back from. I also told him that
we met in Amsterdam and he gave me no indication that he was displeased.
So, whenyou are in town next time, I'll arrange for a meeting between you
and him. Okay?
I must stop now. Sorry for this seemingly unfriendly typewritten letter,
but if I wrote you by hand you would probably not be able to read it. Too
many already complained about my handwriting. Say hello to all and I
wish you all the best. Once again, thank you for making it possible that
we met.
Sincerely,

18 januari 1974
Genève, Hotel Richemond
Bambang Sastromuljono haalde me gisteravond op van Cointrin. Ik bracht eerst de
tekst van het gesprek met ambassadeur H. Santa Cruz van Chili naar diens woning.
Hij moet het goedkeuren. Daarna gingen we naar Bambangs flat. Hij was nerveus.
Hij vertelde morgen een afspraak te hebben met een miljardair in het Petit Palais en
was onzeker of de man zou komen opdagen. Ik bleef bij hem slapen. Bambang is zo
Javaans. Heer-
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lijk. We hebben lang gepraat. Voor hem is een vriendschap voor altijd. Ik weet waar
hij het over heeft. Ambassadeur Thajeb voelde zich niet zo goed, dus dat bezoek
moest worden uitgesteld.
Vanmorgen ontmoette ik Herbert Jochems om 10.00 uur in Hotel Richemond. We
hebben tot 12.30 uur zitten babbelen. Vreemde vogel. Hij vindt het heerlijk om
tweemaal per week in de Kloosterkerk te gaan fluitspelen. Andere hobby's van hem
zijn wielrennen en schaatsen. Maar uit zijn verhaal blijkt zonder twijfel verwarring.
Hij heeft drie dochters: een is bij een autoongeluk omgekomen. Hij stemt steeds op
een andere politieke partij, vooral wanneer hij zich over bepaalde politieke
redevoeringen heeft opgewonden. Hij is een supporter van Henk van der Meyden.
Dan weet je eigenlijk al genoeg. Hij kan goed luisteren naar Surinamers en praat
graag met mensen uit arme gezinnen. Hij houdt van avontuur. Eindelijk kwam het
hoge woord eruit: hij zou een wereldreis met Dewi willen gaan maken. Hij is naast
mevrouw Jochems bevriend met een half Chinese dame ‘die het niet erg vindt dat ik
naar Dewi ben gegaan en daarom ook niet meteen met een ander aan de haal zal
gaan.’ Hij had tegen mevrouw Jochems bij vertrek naar Genève gezegd: ‘Als je
morgen in de krant leest dat ik met Dewi ga trouwen, wees niet boos, het is maar een
publiciteitsstunt.’ Nu begrijp ik wat hij in zijn schild voert. Daarom vroeg hij zich
laatst af of Francisco een jaloers ingestelde man was. Jochems is cruising Dewi en
betaalt mij 4.000 gulden voor het arrangeren van een rendez-vous. Ik ben a glorified
pimp. Dat is het nieuwste! De man is veel gekker dan ik vermoedde. Hij dacht
bovendien aanvankelijk dat ik communist was, de stakker. Komt ervan als je De
Telegraaf leest. Toch heeft die rotkrant me heel wat meer schade berokkend dan ik
ooit in de verste verte heb vermoed. Misschien hoopt hij wel dat ik een rel over zijn
huwelijksplannen met Dewi zal ontketenen. He is mad!
Ik belde Villa Rajada. Het personeel zei dat Dewi vanavond naar Genève zou
komen. Later werd duidelijk dat Dewi nog in Parijs was en helemaal niet kwam
vanwege de aankomst van belangrijke mensen uit Japan. Ze zou pas maandag in
Zwitserland zijn. Francisco was met gasten naar Gstaad. Jochems begreep dat dit
een geval van force majeur was.
Intussen zag hij kans een expositie van zijn schilderijen in november aanstaande
in het Petit Palais te organiseren. Maar hij moet hiervoor vier van zijn doeken aan
de eigenaar (hij zei ‘de jood’) van de galerie afstaan. Die heer schijnt reeds 6.000
schilderijen op die manier in bezit te hebben gekregen.
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Dineerde met Jochems. Heerlijk: mijn favoriete crudité's met een visje. Hij liet van
alles de helft staan, zoals tegenwoordig ‘uit deftigheid’ de mode is. De NRC was een
krant die hij nooit las en niet kende. De Telegraaf was ten minste ‘gezellig’. Over
Nietzsche. ‘Wie zegt dat hij genialer was dan ik?’ Of de vraag, ‘Ben je wel eens
geroerd geweest? Ik ben het dikwijls, bijvoorbeeld als ik muggen 's avonds zie
dansen.’ Over zijn schilderkunst: ‘Ik schilder mijn doeken buiten mezelf om.’ Ik
wees er op dat zijn schilderijen aan ‘rijkdom’ zouden winnen, indien hij zich de
moeite zou getroosten zich over a wide range of subjects te oriënteren. Ik zei de
indruk te hebben dat hij zich te weinig met ‘het geheel’ (invloed van Gerard Croiset)
scheen te bemoeien en dat je ook te veel op de eenlingtoer kon gaan. Maar deze man
is zoals hij is. Er valt niets aan te veranderen. Hij lijkt nogal kinderlijk gebleven. ‘Ik
ben in ieder geval overtuigd van mijn werk,’ zei hij. Toen we om 23.30 uur eindelijk
de eetzaal uitwandelden zei hij: ‘Ik heb in geen jaren zo interessant gepraat.’ Schreef
een briefje om te bedanken voor zijn gastvrijheid.

19 januari 1974
Genève, Cointrin
Suharto is cracking down on the students. Wacht maar, het zal hem slecht vergaan.
Intussen heeft Anwar Sadat de heer Henry Kissinger niet alleen een vriend, maar
ook a brother genoemd en hem op beide wangen gezoend. Bij de volgende fase in
het Nabije Oosten zijn ze deze brotherhood weer prompt vergeten. Hoorde niets
meer van Bambang. Ik was ook niet echt onder de indruk toen hij in bed lag te praten
over levenslange love and friendship. Hij is nog steeds puzzled, vooral over gay-life.
Hij zei ook omdat Den Vaderland Getrouwe in Jakarta niet op de zwarte lijst stond
hij acht exemplaren naar verschillende mensen had gezonden. Het duurde drie weken
om meer exemplaren in Nederland te bestellen. Waarom?
Bij aankomst in Amsterdam was het bij uitzondering prachtig weer.
In de quiz van Berend Boudewijn moet men iets vertellen over een filmclip. Hij
heeft vijfentwintig spaarvarkens, die door dames in avondtoilet worden rondgebracht
en waar lichtjes in branden. Men krijgt ook een hamer om het ding aan diggelen te
slaan. In een spaarvarken zit iets, ‘een leuk blaadje’! Boudewijn zegt tegen een
kauwgum kauwende dame dat hij het blaadje wil ruilen. Achter de rug van de dame
verschijnt een Indisch meisje dat een kleurentelevisie torst. Wil ze ruilen? Ja. Dan
mag
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zij zich omdraaien. Oooooh! Boudewijn zegt erg blij te zijn met de ruil, bedankt haar
met een handdruk, of, wil zij zich nog bedenken. ‘Nee, houdt u het blaadje maar,’
aldus de dame met de kauwgum. Boudewijn herbevestigt zijn blijdschap.
Beschamende vertoning. Het andere kanaal is al even erg. Televisie anno 1974.
Wijnand X. kwam een paar uur langs. Hij lifte mee en woont hier in de buurt. Hij
is 21 jaar en studeert rechten. Hij gebruikt het door vader uit het Latijn vertaalde
boek van keizer Gaius.188 Wanneer de professor erover spreekt ligt vaders boek open
voor zich tijdens zijn college. Hij is vier jaar verliefd geweest op een meisje uit
Cherbourg, dat uiteindelijk lesbisch is geworden. Maar Wijnand is zelf een nicht in
optima forma.
Met mam geluncht. Speelde Chopin voor haar. Zij zei de muziek nu te herkennen.
Ik vertelde haar over Wijnand en de Instituten van Gaius. Ze zei altijd tegen die
vertaling van vader te zijn geweest en hem te hebben gezegd: ‘Je maakt het die
jongetjes te gemakkelijk. Nu weten ze helemaal niets meer van Latijn, wat betekent
dat ze nog minder hun hersens gebruiken.’ Ze verduidelijkte dat vader het oude
Romeinse recht in zijn boeken had proberen te verklaren in voor het Nederlands
recht acceptabele termen, wat om die reden inderdaad een enorme klus was geweest.
Ik herinner me dat in mijn hele jeugd vader aan die twee boeken werkte aan hetzelfde
bureau waar ik nu aan schrijf.189
Professor Justus van der Kroef schrijft uit Bridgeport, Connecticut: ‘I've gone
through Den Vaderland Getrouwe rather rapidly and am now repeating the process
more slowly in sections of particular interest. It is “keihard” in many aspects and
extremely informative and useful. I would strongly urge publication in the United
States or at least in the English language.190 I am not sure that the “dagboek” format
is desirable, however there will have to be some pruning and editing. But you are to
be congratulated for lifting the tip of the veil: certainly some of my own views require
rethinking, for this I am grateful to you!’191 Student A. Boermans is genoeg
gefascineerd geraakt door Den Vaderland Getrouwe dat hij zijn doctoraalscriptie
politicologie eraan wil wijden. Of ik zou willen meewerken. Natuurlijk.
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22 januari 1974
Lieve kaart van Richard Thieuliette uit Nepal.

Hij zou de ban van het Oosten nooit meer kwijtraken.192
Het is duidelijk dat in Indonesië een pandemonium is uitgebroken over het bezoek
van premier Kakuei Tanaka van Japan. Hij en zijn dochter Makiko zijn nagenoeg
drie dagen de gevangenen van razende demonstranten geweest, waarna ze met een
helikopter Istana Merdeka hebben moeten verlaten. Wat bedoeld was als een goodwill
tour aan vijf Zuidoost-Aziatische landen is uitgelopen op een aaneensluitende
anti-Japanse demonstratie. Ook in Thailand en Maleisië is de zaak behoorlijk uit de
hand gelopen. Indonesische studenten demonstreerden met borden TANAKA ARRIVES
AND THE SELLERS OF THE NATION ARE GLAD. Zo is het natuurlijk ook precies, al
doen de Amerikanen minstens even intensief mee aan de uitverkoop van indonesië
via generaals en hun handlangers. De imperialistische plundering zet zich gewoon
voort. Sukarno en de zijnen stonden the rape of Indonesia in de weg. Dat is alles.
De London Observer meldde dat omdat vooral Japanse doelwitten door demonstranten
werden aangevallen, van Japanse auto's tot commerciële instellingen, suharto bekend
liet maken het leger opdracht te hebben gegeven iedereen die zich aan vandalisme
ten aanzien van Japanse
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eigendommen schuldig maakte ter plaatse zou worden doodgeschoten.
Telefoneerde gisteravond met Wim Wertheim over indonesië. Hij zei binnenkort
Den Vaderland Getrouwe te zullen gaan bespreken. ‘Ik denk dat ik zal schrijven dat
toch de vraag overblijft, waarom Luns tegen iedere prijs aan Irian-Barat heeft
vastgehouden. Deed hij dat uit naam van het Vaticaan dat een rooms-katholieke ring
om China wilde trekken?’ Ik begrijp zulke gedachten niet. Het zegt alles over
Wertheim. Ze zijn allemaal hetzelfde. Ze interpreteren alles in lijn met eigen theorieën
en idealen. Luns hield gewoon aan Nieuw-Guinea vast om sukarno te pesten. Hij zal
zelfs nooit in de gaten hebben gehad welke psychologische kronkels en massale
misinformatie aan die Sukarno-haat ten grondslag hebben gelegen. Luns is gewoon,
wat ze in Amerika noemen, een con-artist, iemand die de zaak chronisch
besodemietert met mooie woorden en smerige daden.
Ronald Gase gaat volgende week naar oud-premier Jan de Quay met een lijstje
met veertig vragen. Vooruit maar.
Lange brief van oud-ambassadeur Djawoto uit Peking. Hij zegt niet geweten te
hebben dat Peter Schumacher bij hem kwam voor een interview, zoals dit in Vrij
Nederland is verschenen. ‘I met him for the first time,’ aldus Djawoto, ‘and in fact
since I did not know him socially I only gave round-about or general answers on his
direct questions. He did not make notes when I talked. After reading his VN report I
came to the conclusion that he has taken some fragments of what I said for the
completion of his own understanding of a subject he is interested in. He thus put
some words into my mouth, which I did not say...’ Djawoto denkt niet dat Schumacher
dit met opzet heeft gedaan, wat nog vernietigender is als oordeel over diens
journalistieke kwaliteiten.193 Verderop schrijft Djawoto me zelfs dat Schumachers
artikel eigenlijk de propaganda van het Suharto-regime in de kaart speelt, en verder
dat hij ongelukkig in Peking zou zijn en naar huis wilde.
As an Indonesian I love my country and people. Therefore, it is quite
natural that, emotionally, I long for them. But I do not want to go home
as long as the situation there is what it is now. This is more due to my
political position than my ‘fear’ for the (Suharto) regime's prosecution. I
am an old man, Oltmans. The Indone-
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sian fascist military regime has killed, imprisoned and terrorized millions
of patriots, communists and noncommunists alike, it is continuing to do
so and has sold out our fatherland. Another man killed, jailed, or prosecuted
doesn't change the matter. In this respect I do not think so much of myself.
What matters is the continuation and growth of people's patriotic struggle
against that vicious regime. For this I am willing to give my humble
contribution. That was my position in the past, it is so now, and it will be
so in the future as long as I live and as long as the present fascist regime,
or any other similar regime, is in power in Indonesia. I have always
expressed my political position openly as reflected, for instance, in the
article carried in the Afro-Asian Journalist Magazine. In my talk with
Schumacher, I constantly called the Suharto regime a fascist military
regime. I thought this was enough for showing my political position. I
repeated it several times, but Schumacher's report doesn't reflect anything
of it. I, myself, as an individual, cannot be considered as important. But
curiously, Schumacher stressed this aspect. (...)
(...)
I am glad to know that 5,500 copies of your book have been sold and a
number of them brought to Indonesia. I have read a great deal of it already,
and I am glad and grateful to you. It is an excellent work for you have
extensively exposed the ugly nature of Suharto's fascist military regime
by basing all on concrete facts. Allow me to congratulate you. Suharto &
Co will be furious. Why not translate it into English?

Besprak Djawoto's brief met Joop van Tijn.194 Hij vertelde gisteren in een trein met
Herman Eetgeringk van De Telegraaf te hebben besproken hoe hij, Van Tijn, mij
waardeerde en van mij hield. Het klinkt als Jaap Jansen. Ik geloof er helaas geen
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woord van. Daden spreken sterker dan woorden. Ik zal Van Tijn een kopie van de
brief van Djawoto zenden, die aangaf dat ik zijn positie en standpunten als tegenover
mij uiteengezet kon publiceren, met andere woorden het geklets van Schumacher
corrigeren.
Een zekere Wilbert Vaessen stuurt me een tekening van Luns.

23 januari 1974
Krankzinnige droom. We waren op Soestdijk om te zwemmen. Er stonden een paar
auto's. Ik dacht, ik zal maar niet bij de koningin in de auto stappen nu ik Den
Vaderland Getrouwe heb gepubliceerd. Daarna raakte ik in een openbare
shouting-match met mam over het feit dat zij Keke en Koko, die mee waren, van
Soestdijk naar Bilthoven wilde laten teruglopen. Het laatste wat mam ooit zou doen
natuurlijk, maar zo was het wel in de droom.
Ik zit naar de foto van Emile van Konijnenburg te kijken. Foto's om je heen hebben
een functie. Ik mis hem. Ik heb Emy de Vries-Foltinsky, zijn vroegere secretaresse
gebeld. Ik wilde
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over hem spreken. Hij is meer dan een jaar geleden overleden. Een danser van het
Kirov ballet is naar het Westen gevlucht. Dat zou ik nu eens met professor Leontiev
willen bespreken. At met mam in Soesterberg. Ik kan me geen dankbaarder partner
om mee uit te nemen voorstellen dan mam. Zij geniet van ieder uitje alsof het de
allereerste keer is dat we dit samen doen. Nadat we hadden gegeten bleef zij zitten,
omdat zij duidelijk nog wat wilde praten. Oergenoeglijk eigenlijk. Soms speelt zij
met de gedachte een appartement in Lugano te kopen om bij Theo en Nel te wonen
en vooral om van het heerlijke klimaat daar te genieten. Ik vroeg of zij die gedachte
wel eens tegen tante Jetty had geopperd. Daarop trok zij een gezicht om absoluut
nooit te vergeten. Met Theo had zij dit echter wel besproken. Zij wil nog steeds naar
Vance de Pau 30 kilometer van Nice. Zij las er een artikel over. Ik vroeg me af of ik
op de grens van 77 en 78 ook zo levendig in allerlei zaken geïnteresseerd zou zijn.
Mijn komende boek in Amerika met Club van Rome-interviews staat in Publisher's
Weekly.195
André Spoor schrijft uitvoerig over het gedonder met betalingen voor geleverde
artikelen. Ze willen alles op een koopje hebben. Een artikel, exclusief uit Japan,
zeker, maar meebetalen in de kosten, ho maar.196
Bulletin no. 7 van de Club van Rome is uit. Het wordt steeds lijviger en is nu 24
pagina's dik.
Sydney Schanberg begint zijn laatste reportage vanuit Jakarta: ‘The head of the
Government's oil corporation197 rides around Jakarta in a Rolls Royce Silver Cloud
passing by tar-paper slums where the masses live in filth and disease, earning 25
cents a day or less...’198 Opnieuw spreekt deze Amerikaanse ignoramus over ‘the
decadent Sukarno regime’. Je vraagt je af hoe ze het durven, en dat voor de
gezaghebbendste krant van het invloedrijkste land ter wereld. Adam Malik wordt
geroemd als ‘the respected Foreign Minister’. Op een vraag waar precies de ‘rampant
corruption’ van Suharto's regime getraceerd diende te worden antwoordde Malik
‘everywhere.’ Meneer Schanberg weet natuurlijk geen moer van de door mij al zes
jaar gelden aangetoonde corruptiepraktijken van Malik zelf. Ook al beginnen
Newsweek en Time nu te schrijven dat mevrouw Suharto
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de bijnaam ‘mevrouw 10 percent’ heeft gekregen, en al zegt Schanberg dat de
corruptie zich uitstrekt tot de presidentiële familie, er gebeurt helemaal niets, want
de plundering van Indonesië door belangstellende imperialisten vindt gewoon
doorgang.
Andere cijfers van verslaggever Schanberg zijn in Nederland beslist geen
voorpaginanieuws. Negentig percent van de 120 miljoen Indonesiërs beschikt niet
over zuiver water. De gemiddelde Indonesiër leeft van 1.600 calorieën per dag,
precies de helft van waar de gemiddelde Amerikaan van leeft. Volgens Schanberg
blijven vierenvijftig procent van de Indonesiërs analfabeet. Slechts de helft van de
kinderen gaat naar school. Miljoenen kinderen verlaten school voor zij de zesde klas
hebben bereikt. Er is één arts op iedere 23.000 mensen. Zestig percent van de
behuizingen vallen in Indonesië onder slums. Wie weet zijn Schanbergs cijfers even
onbetrouwbaar als de rest van zijn geklets.
Wilbert Vaessen kwam langs. Hij is gehuwd en heeft een zoontje van anderhalf
jaar. Hij zei dat ik wel eens in ‘die rode sportauto van je’ op hem had getippeld, wat
best mogelijk is. Toch had het hem als niet-nicht goed gedaan, zei hij. Hij leeft van
wat de regering iedere maand uitkeert aan ‘noodlijdende kunstenaars.’
Mam gaf mij vandaag de gouden Justinianus-munt die altijd aan vaders
horlogeketting was bevestigd en nu permanent tot in lengte van dagen om mijn nek
zal zijn. Ik heb mam er eigenlijk niet extra voor omhelsd. Maar ik zal in plaats daarvan
een pelgrimstocht met haar naar Vance de Pau maken. Ik ben in dit soort emoties
nog altijd geremd, ten aanzien van iedereen eigenlijk. Ik moest bij mejuffrouw
Boekhoudt ook iets overwinnen, toen ik haar voor de eerste maal omhelsde. Ik zal
haar vanuit Moskou trouwens een kaart sturen en zal haar daarna maar weer gaan
bezoeken.
Erik van der Leeden belde: ‘Ben jij dat Wim?’ Klonk me als muziek in de oren.
Hij komt. Ik moet hem veel meer laten praten dan ik doorgaans doe. Met iedereen
ben ik nog altijd te veel zelf aan het woord.

24 januari 1974
Loet Kilian stond in mijn dromen tegen me te praten. Hij was dikker geworden.
Verder was Beatrix met de kinderen op het gras voor De Horst199 bij de zonnewijzer
aan het zingen. Ik sprak met haar vanaf het balkon bij de speelkamer en zij zei:
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‘Doe de groeten aan uw ouders.’ Daarna was ik ergens in een hotel, haalde
kleurenfoto's van mam af. Dichtbij waren jonge katten. Ik stond voor een kassa te
wachten want als ik niet eerst betaalde zou ik uit mijn kamer worden gezet.200 Later
ontdekte ik voor de verkeerde kassa te hebben gewacht (van een kousenfabriek).
Intussen hadden de jonge katten al mijn foto's vernield met bloed en dus veel ellende.
Mensen hielpen me alles in een kartonnen doosje te doen. Op de terugweg liep ik
onder een spoorviaduct en was bang voor een paar zware jongens die er aankwamen.
Waar komen zulke visioenen in Godsnaam vandaan? Ben er vandaag moe en slaperig
van.
Casper zond me een aandoenlijk curriculum vitae op zijn 24ste verjaardag. Ik heb
het doorgezonden naar de heer Tripathi van de ambassade van India om na te gaan
of er in zijn land een opening voor hem zou zijn.
Theo Schaapveld van DAF was op een autosalon in Genève, maar Martin van
Doorne vertelde via Amerikaanse contacten te hebben vernomen dat wat de
Sovjet-Unie wilde voor DAF een onhaalbaar groot project zou zijn. Ik bepleitte dat
DAF dr. Jermen Gvishiani - niet de eerste de beste in Moskou - formeel had
uitgenodigd en dat je niet een uitnodiging kon doen uitgaan en dan later doen alsof
het nooit was gebeurd. Bovendien zou de situatie in de USSR over twee jaar anders
kunnen zijn. Ik hield staande dat ik niet empty-handed naar Gvishiani toe wilde. Wat
een lamzak eigenlijk om mij niet eerder van DAF's desinteresse voor een bezoek van
Gvishiani aan Eindhoven te verwittigen. Of eigenlijk was dit een geluk, want nu kon
ik volhouden dat het te laat was de zaak terug te draaien.
Heb de straatveger binnengehaald voor een kopje koffie, na met één oog gekeken
te hebben of het kon. Vrouw en één kind. Had eerder van vijfhonderd gulden uitkering
WW moeten leven en was verplicht geweest drieduizend gulden van de bank te lenen.
Zijn werk begint om 07.30 uur. Hij eet dan een appel. Er zijn 3.400 straatvegers in
Amsterdam. Wanneer er klachten worden gezonden dat hij zijn werk niet goed doet
in Amerbos kan hij worden geschorst. Ik luisterde en nam hem in me op en stelde
mezelf vele vragen.
Ben vanmorgen op Duindigt bij Herbert Jochems langs gegaan. We spraken in
zijn werkkamer. Een taperecorder stond gereed. Dit om zijn fluitspel van vorige week
in de kerk te laten horen. Ik adviseerde hem om Debussy met viola en harp te gaan
spelen.
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Frits Böttcher zei Aurelio Peccei te hebben getelegrafeerd dat de tekst voor een
verklaring van Salzburg voor de komende Club van Rome-vergadering concreter
diende te zijn. Aurelio had geantwoord dat het te laat was om er nog veel aan te
veranderen. Frits had gisteren met Joop den Uyl over die tekst gesproken, want de
premier komt ook naar Salzburg. Er zijn honderd journalisten uitgenodigd. Ik moet
een telegram naar het Bundeskanzleramt sturen want Bruno Kreisky is de gastheer.
Bezocht vervolgens Vladimir Kouznetsov op de sovjetambassade. ‘Of course, the
BVD knows exactly when you come and visit me.’
‘They never ever tried to interfere or approach me.’
‘No, they know you too well...’ André Spoor had hem nu toch gebeld. Goed zo.
Omdat premier Lee Kuan Yew van Singapore naar Salzburg schijnt te komen heb
ik premier Den Uyl een briefje geschreven over mijn eigen bezoek aan Lee Kuan
Yew en diens gedachten over de EEG.201

25 januari 1974
DAF belt dat een hernieuwde uitnodiging aan dr. Jermen Gvishiani ‘misleidend’ zou

zijn, althans naar de mening van Martin van Doorne. Ik besprak de DAF-zaak gisteren
trouwens met Kouznetsov, die meende dat Schaapveld of Van Doorne een gesprek
met ambassadeur Romanov diende te hebben. Hij vertelde dat na mijn tip aan Peter
Zonneveld202 De Telegraaf-mensen 's ochtends waren gekomen met de vraag of ze
plaatjes mochten maken. Ze hebben daarna de hele dag in een auto voor de ambassade
gewacht. De ambassade had ze gezegd geen informatie te kunnen verstrekken. ‘Since
you told them the prince and princess was coming here, the palace must have
discovered that the leak was from our side, which could have been unpleasant.’
Max van der Stoel is nota bene op dit moment naar Jakarta gereisd. Hij schijnt er
nu te zitten. Er waren op zijn lijstje onderwerpen, die zich beter leenden voor een
conversatie onder vier ogen, zei de man ook nog.203 De gesprekken duren vier dagen
en gelden als ‘een beleefdheidsbezoek’. Tegen de achtergrond van wat premier Den
Uyl allemaal over Chili roept is de reis
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van zijn partijgenoot en minister van Buitenlandse Zaken natuurlijk volmaakt
belachelijk. In Den Haag schijnt dat verder nauwelijks een hond te merken.
Stapte in Bilthoven bij mam en tante Jetty af. Ze hadden een strijkkwartet in Zwolle
gespeeld. Die bezoekjes zijn altijd uniek. Toen Keke een wind liet, verliet tante Jetty
gedegouteerd de kamer voor enige tijd. Mam zei tegen de hond met een volkomen
ernstig gezicht: ‘Je moet niet denken dat je leuk bent.’
Haalde Erik van der Leeden op. Hij ging mee naar Amerbos. Wanneer onze ogen
elkaar raken is het altijd weer opnieuw in de roos. Onverklaarbaar. Ik heb hem de
affaire van het gaatje in mijn achterband verteld. Ik liet hem de plek zien waar het
was gebeurd. Nu zagen we pas dat er inderdaad bosjes langs de weg stonden. Erik
hield het voor mogelijk dat er twee schutters waren geweest. Hij vond dat indien ze
het een keer hadden geprobeerd, er een tweede keer zou kunnen volgen. Minder
opwekkend.
We hebben uren gepraat. We zagen Bettina Culp op televisie Chopin spelen, wat
eigenlijk niet meer gaat. Zij wordt nu toch erg oud. Later lagen we uren in bed bij
alleen het schijnsel van de radio heel intiem te parlevinken. Zijn gezicht was zo
Indonesisch met zijn gladde huid en donkere ogen. Zelden heb ik hem eigenlijk zo
mooi - in alle opzichten - gevonden en dat zei ik hem ook. Maar vanmorgen werd
hij om 08.00 uur wakker, wilde weg, was onrustig eigenlijk. Hij ging aan zijn auto
sleutelen.

26 januari 1974
Peter kwam gisteravond om 22.00 uur. Ik was agressief. Afgeknapt. Moeilijk om te
verklaren. We kwamen nauwelijks tot een gesprek, want hij voelt zoiets feilloos aan.
Ik was inderdaad doodmoe van een avond en nacht met Erik. We zagen samen Future
Shock op televisie en pas later in bed kwamen we eigenlijk tot werkelijk praten.
Vanmorgen things were back to normal.

27 januari 1974
Schiphol
Tears appear at moments in life, when you least expect them. Ik sliep eigenlijk
helemaal niet en toen Peter beneden kwam en we afscheid moesten nemen, I cried
and cried. Ik was vroeg opgestaan en had hem een brief van vijf pagina's geschreven,
maar plakte die dicht en stopte hem in mijn dagboek.204 Om 23.10
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uur belde Juan Antonio gisteravond. Ik probeerde er vrolijk over te doen, maar ik
zag dat Peter wit wegtrok. Hij had me verteld dat hij nog veel vaker als model wilde
werken om meer te verdienen ten einde terug naar Juan in New York te kunnen gaan.
Meer wil ik me er niet van herinneren om me niet onnodig te pijnigen. Kreeg het er
erg warm van en het bloed steeg naar mijn hoofd. Ik zei niets meer en ben naar bed
gegaan.
Hier zit ik dan, opnieuw op weg naar Moskou. Voel me ellendiger dan ooit.
Telefoneerde mam en Casper.
Peter vroeg vanmorgen: ‘Waarom ben je zo triest? Vanwege het gesprek met Juan
in New York?’ Ik zei niets. Kon geen woord uit mijn keel krijgen. Niets zou kunnen
uitdrukken wat ik werkelijk voelde. ‘Er is geen reden voor jou om zo verdrietig te
zijn,’ zei hij.
De zonneschijn boven de wolken is mooi.
Vriendschap en affectie betekenen altijd pijn. Maar om geen emotionele banden
met niemand te hebben doet ook pijn. Hoe je het ook wendt of keert: life is an
unending tunnel of pain. Or, live like a hermit, without warmth and feelings. Mijn
ogen doen pijn van hoe ik me momenteel voel.
Overgestapt in Frankfurt op een Lufthansa-toestel op weg naar Tokio. Tot de
laatste plaats bezet. Afschuwelijk.
Peter houdt me bezig. Ik wil niet, en mag hem niet voor mezelf alleen willen
hebben. Dat zou niet reëel zijn. Maar ik ben zo zeker geweest van een speciale band,
waarbij ik in ieder geval zijn favoriete vriend en grote broer zou zijn, wat boven alle
andere vriendschappen voor ons allebei zou uitstijgen. We hadden zoveel plezier tot
die fatale telefoon uit New York kwam. Misschien maak ik wel ergens een denkfout.
Op dit moment voel ik me dermate emotioneel over alles en gekwetst: I cannot think
straight. Toen ik hem ten afscheid omhelsde kreeg ik gevoelens, die me herinnerde
aan een omhelzing van mam. Een gevoel van deel zijn van, total care, onverbrekelijke
mutual affection, no matter what ever happens. Ik belde hem op vanaf Schiphol: ‘lief
van je’.
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Moskou
28 januari 1974
Hotel Rossia, room 175-4
Vladimir Molchanov haalde me niet af. Ik nam een bus. Mijn koffer was weggeraakt,
is misschien nu in Tokio.
Op het vliegveld ontmoette ik de Khatchaturians. Hij nodigde me ter plekke uit
om bij een concert te zijn, morgenavond. Hij zei in het Duits: ‘Bel me om 11.00 uur,
ik heb een voorstel.’205 Er is wat zon vandaag.
Lees G. Ossipov over Marxistische sociologie.206 ‘Social life stems from the various
spheres of human activity - economic, social, political and spiritual.’ Altijd spiritual
in de achterste koets, terwijl dit aspect natuurlijk steeds nummer één zou moeten
zijn. ‘The subject matter of historical materialism is society as a whole (...). Society
is a historical product of the social interaction of people (...). Human economic
relationships basically determine social development, and establish the direction,
character and content of the functioning of all other social systems (...). Human
relationships are based on aims, values, patterns and norms: their character and
substance are influenced by social forms within which people's activities take place
in industrial, agricultural, urban, rural, familial, school, life and so on (...). Changes
in economic relations determine changes in the social forms (...). While the society's
economic and social structure determines the character and substance of social
activities, it is itself the result of these activities.’
Marx meent dat ‘a history of humanity unfolds since the productive forces of man
and, therefore, his social relations have become more developed. Hence it necessarily
follows that the social history of men is never anything but the history of their
individual development, whether they are conscious of it or not.’
Nu komt het. ‘Conscious social regulation of production is conspicuously absent
from capitalist society. Consequently, development of social relations and the relations
between socie-
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ty's individual members is not only uncoordinated with the development of economic
relations, but constantly clashes with this development (...). The will is determined
by passion or deliberation (...). The conflicts of innumerable individual wills and
individual actions in the domain of history produce a state of affairs entirely analogues
to that prevailing in the realm of unconscious nature (...).’ Daar zou onze vriend
Marx wel eens gelijk in kunnen hebben. Althans op papier.
‘Socialist society exercises conscious, planned regulation of economic relations,’
aldus schrijft professor Ossipov. ‘Control of chance factors, human beings and their
social relations, is about as difficult as controlling thermonuclear reactions (...). Under
conditions of alienation the social life of the individual, likewise the working life,
proves to be an area of “non-freedom” for him (...). According to Marx, he does not
feel free in any but his animal functions - eating, drinking, procreating, or at most in
his dwelling and in dressing-up and so on: and in his human functions he no longer
feels himself to be anything but an animal (...).’207 Ossipov geeft me koude rillingen.
Ik heb een briefje aan Vladimir Kouznetsov geschreven dat ik sommige redeneringen
uitstekend kan volgen en van tijd tot tijd zelfs denk: de man heeft gelijk.
Lunch ten huize van Ahram Khatchaturian. Ik ontmoette zijn zoon in de lift. Er
was verder nog niemand. Er was een lange tafel voor de maaltijd geprepareerd. De
chaos in het appartement was even duidelijk als laatst. Mevrouw Khatchaturian kwam
binnen met haar kapsel in een lange staart, zoals mam dit soms doet wanneer ze fête
Arabe houdt. Ik denk dat zij verwachtte dat ik haar zou omhelzen, maar ik heb altijd
eerst die ingebouwde terughoudendheid uit vroege jaren overgehouden. Zij is de
zangeres Nina Makarova. Op de zitbank lag een Perzisch kleed wat normaliter op
de grond zou moeten liggen. Ik vrees dat het diende om de slijtage te maskeren. Er
stond nu ook een ingelijst portret van prins Rainier van Monaco met zijn prinses,
getekend Rainier (in kleur).
Tijdens de lunch zat ik aan Khatchaturians linkerhand tegenover madame. De
maestro vertelde dat hij na een bezoek aan Leningrad voor concerten, op 12 februari
een bezoek aan premier Aleksei Kosygin zou brengen. Ik vroeg of ik over ons plan
met diens schoonzoon Gvishiani zou spreken. ‘No, no, it must be a surprise. It is my
initiative, so don't say anything.’ Hij voegde eraan toe: ‘Tell Gvishiani, that you were
in my house again
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and that it is very much my wish to make a film of Spartak.’ Hij gaf te kennen dat
hij een bepaalde strategie volgde om het voor elkaar te boksen en zei, met een glimlach
‘Politics!’
Er waren verder acht Duitse gasten. Naast mij zat een zanger (bas) met een baardje
als Harry Hagedorn van de NOS. Er waren verder een pianist en een violist uit
Duisburg en andere musici. Een Armeniër diende als tolk. ‘I am Armenian, but a
Soviet citizen,’ zei hij met nadruk. Ahram Khatchaturian vroeg me om in Amsterdam
een nieuw poppetje te kopen, van zijn oude was het hoofd gebroken. Ik dacht: waar
wind je je over op. Gewoon prullaria uit een souvenirshop. Een voormalige leerling
uit Japan had een doos chocola uit Tokio gezonden. Mevrouw Khatchaturian maakte
deze open en liet de doos rondgaan: Droste flikken.
De maestro sprak over de lange trap in het Concertgebouw die alle optredende
artiesten of de dirigent, moeten afdalen ‘als een koning’ om te kunnen beginnen.
‘The public can even study your shoes’, zei hij. ‘No good acoustic concert halls were
built in our country. The good ones are from prior to the Revolution.’ Hij benadrukte
dat wanneer je tegenwoordig bij het ministerie van Cultuur maar aankaartte dat met
een of ander project veel geld zou zijn te verdienen, men er wel oren naar had en
erop inging. Hij wilde vooral een schriftelijk verslag van me hebben hoe Gvishiani
had gereageerd en wat hij had gezegd in reactie op mijn aankaarten van het
Spartak-filmproject. Hij voorspelde ook dat de danser Vladimir Vasiliev, die Spartacus
danst, over drie jaar te oud zou zijn geworden, dat we de productie daarom nu zouden
moeten maken.
Vanmiddag ben ik met Tamara Zachnazarova naar het Institute of Concrete Social
Studies gegaan om professor Zoya Yankova (52) te ontmoeten. Mevrouw Yankova
zette bijvoorbeeld uiteen dat in de Sovjet-Unie het meest optimale systeem van
opvoeding bestaat uit een organisch samengaan van opvoeding in het gezin met
maatschappelijke opvoeding. De Sovjet-Unie kent voor kinderen drie factoren: gezin,
school en samenleving. Moskou is verdeeld in maatschappelijke kringen van ongeveer
12.000 inwoners, elk met een eigen bestuur dat het betrokken district of zjek runt.
Binnen iedere zjek worden een aantal raden gevormd. Deze raden organiseren verder
alles. Indirect organiseert de staat de opvoeding via deze raden, waar ook de betrokken
schoolbesturen zitting in hebben. Het werd een boeiend gesprek, omdat we in westerse
landen geen Ahnung hebben wat zich hier afspeelt.208
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Tamara zei later dat het verhaal van professor Yankova ‘artificial’ op haar was
overgekomen. ‘I am in any case, where I live, not a member of such a group or zjek.
I am in too busy for it.’ ‘This was the first interview that did not inspire you,’ zei ze.
‘That is not fair. She was conscientious and serious and once the material is edited,
it will be interesting,’ antwoordde ik.

House of Composers
Het was moeilijk om binnen te komen, maar iemand kwam me te hulp. Khatchaturian
liet me een stoel brengen en liet zich ontvallen: ‘Ich commande...’ Het concert opende
met een Sonate van Hindemith voor viool en piano. Er kwam een juffrouw te
voorschijn die Florence Schmitt begon te zingen, niet te geloven. Zij droeg een zwarte
soort kostuum van een pandjesjas met een paarse foulard in een knoop, maar verder
een broek tot net over de knieën, belachelijk hoge hakken onder afschuwelijke benen,
geen gezicht. Er werd gegrijnsd, maar ik lachte werkelijk. Zelf droeg ik jeans en
twee sweaters over elkaar tegen de kou en zei tegen madame Khatchaturian niet
gekleed te zijn voor dit uitje. ‘That is not interesting,’ zei ze en nam me bij de hand
naar de artiestenkamer om aan iedereen voor te stellen. Toch voelde ik me enigszins
opgelaten. Vervolgens luisterende naar een sonate voor viool en piano van
Zimmermann dramde Peter en zijn affaire met Juan door mijn hoofd. Ben ik wel fair
tegen hem geweest? Heb ik wel alle facetten in overweging genomen? I always
compare his action to my own in moments of infatuation. Daarna zong een bas
Richard Strauss, wat ik prachtig vond. De hal van het House of Composers heeft
zeshonderd zitplaatsen. Ik zat naast het nichtje van de componist en naast haar de
heer en mevrouw Khatchaturian zelf. Had ik hen niet toevallig op de luchthaven
ontmoet zou mijn dag zo anders zijn verlopen. Het is een soort family-affair geworden.
Dat is nu juist wat het leven tot een groot avontuur maakt.
Na afloop van het concert nam mevrouw Khatchaturian me opnieuw mee achter
de coulissen. Vervolgens gingen we naar een soort eetruimte in het souterrain. Er
stond een lange dinertafel gereed met vele flessen champagne en schalen met
levensgrote sinaasappelen, een delicatesse in Moskou. Ook de Westduitse gezant en
diens vrouw, de directeur van het House of Composers, leden van de Duitse
ambassade - sommigen spraken uitstekend Russisch - en de Duitse artiesten zaten
allemaal mee aan. Er werden speeches bij de vleet afgestoken, de een na de ander,
en steeds weer glazen met champagne hoog gehou-
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den. Ik dacht: hoe kom ik hier weg. Ik houd helemaal niet van een dergelijke
vertoning. Khatchaturian had al gesproken, en lang, maar hij begon weer, en warempel
over mij. ‘Let the Dutchman say in a few words what he thought of the concert.’
Alle ogen waren plotseling op me gericht. ‘Whether gut or nicht gut,’ vervolgde
Khatchaturian. Ik moest iets zeggen: ‘That is not fair. I cannot characterize this
concert in two words! Some of the music performed I was not ready for’. Ik geloof
dat ik zei ‘ready to receive.’ Wat kon ik zeggen? Ik vond de meeste muziek hideous
en kon onmogelijk roepen beautiful! Op weg naar huis maakte ik een ommetje via
de tunnel onder Gorky Street waar twee jonge jongens me toelachten en me
achternakwamen, zelfs een beetje floten. Of ik Engelsman was. Nee, Nederlander.
Of ik honderd gulden voor vijftig roebel wilde wisselen. ‘You are crazy,’ zei ik.
‘Why crazy?’
‘Well, I am afraid to do something illegal.’
‘It is we, who should be afraid,’ zei de ene jongen terecht. De jongste van de twee
vertaalde.
Om 23.00 uur stonden zich nog zeker honderd mensen te verdringen bij de
graftombe van Lenin. Onbegrijpelijk. Het is een ziekte. Hoe werkt dit totem in hun
breinen?

In bed
Zou Peter willen schrijven. Zal hij ooit lezen en weten wat er echt in me omgaat?
Zou het hem interesseren? Ik was zo zeker dat onze relatie gewoon in onze zielen
was gebeiteld als in een aparte nis in de ziel. In deze toestand is het zelfs onmogelijk
om hem te schrijven en zelfs een letter op papier te krijgen.

29 januari 1974
Tamara zei dat Vladimir Molchanov ziek was. Ik weet niet of het waar is. Ik verdenk
de KGB er van dat ze er zorgvuldig op toezien dat er geen vriendschappen tussen
buitenlanders en de mensen hier ontstaan. Dat wordt meer aan de Kouznetsovs en
Opalevs in Den Haag overgelaten. Vladimir Kouznetsov maakte trouwens duidelijk
er geen bezwaar tegen te hebben dat ik een tweede maal een avond op Amerbos zou
organiseren, ditmaal zonder Hofland en een Telegraaf-spion, al was het maar om de
BVD en Den Haag een lesje te leren.
Probeerde in de koffieshop op de vierde verdieping een kop koffie te krijgen. En
dikke matrone snauwde ‘Finnish’. Op de tweede verdieping schreeuwde een al even
onmogelijk mens ‘Njet!’ De Sovjet-Unie in 1974!
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Gevecht met Lufthansa om mijn koffer terug te krijgen waar alles wat ik nodig heb
in zit, inbegrepen - wat ik anders nooit doe - mijn ticket voor de retourvlucht en mijn
hotelvoucher. Ze zeggen gewoon: ‘leen maar geld van je ambassade.’
Elliott Richardson, minister van Justitie in Washington, kennelijk een behoorlijke
man, heeft bepaald dat FBI files na vijftien jaar voor onderzoek kunnen worden
vrijgegeven. In Holland zou ook de wet van vijfentwintig in vijftien jaar moeten
worden gewijzigd. Ik moet hier wat aan doen. Ik zal het met Fred van der Spek, Lex
Komen of wie maar ook bespreken. Ik moet weten wat ze tegen me hebben
uitgevreten.209
Vanaf 11.00 uur ben ik bezig geweest een telefoongesprek naar Amsterdam aan
te vragen. Heb ongehoord stampij gemaakt. Om 14.35 uur deelde een telefoniste
mee dat de lijn naar Holland was gestoord. ‘I do not believe a word you say,’
schreeuwde ik tegen het Russische mormel. Na geëist te hebben de chef te spreken
gelukte het een gesprek met reisbureau Vernu te hebben. Tijdens de lunch was het
opnieuw noodzakelijk enorm spektakel te maken om bediend te worden. Ben naar
de floor-manager gestapt. Wanneer je je gedraagt als de docile kudde, ga je zitten
en kan je wachten tot je een ons weegt. Merci. Bovendien tocht het in hotel Rossia
aan alle kanten als de mieter, niet alleen op de gangen en in de halls, maar ook in dit
restaurant.
Er zijn hier ook altijd allerlei onzekerheden en problemen met geplande
ontmoetingen. Opalev had me verzekerd dat dr. Jermen Gvishiani me op 30 januari
een interview voor deel II van Grenzen aan de Groei zou geven. Nu wordt me gezegd
dat het niet vaststaat. Wat voor mensen zijn dit?
Ik zie een Russische jongen met zijn moeder. Hij is misschien achttien jaar. Zijn
haar is lang en voor het eerst dat ik het hier zie, uitstekend geknipt. Hij heeft een
gevlekt lang vest aan. Steeds meer jongeren beginnen hier nu lange haren te dragen,
maar de meeste hebben hoofden alsof de ratten eraan gezeten hebben. Dat zullen de
diverse girlfriends wel op hun geweten hebben. Sommige jongens zien er aantrekkelijk
uit, maar de meeste lijken verveeld in het niets te staren. Zoals president Sukarno
indertijd na zijn eerste bezoek aan de USSR in 1956 tegen de Amerikaanse schrijver
Louis Fischer zei: ‘De prestaties van het sovjetvolk staan op hun gezichten
geschreven...’
Wandelend naar GUM dacht ik: hoe transcendeer je de affectie voor Peter naar je
pianospel? De piano geeft me zeker meer

209

Ik zou pas in 1991 er enigszins achterkomen wat er al in 1957 en 1958 door Luns en zijn
trawanten aan misdadige maatregelen tegen mij waren genomen.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

147
voldoening en harmonieuzere gevoelens dan het altijd maar weer met de onvoorziene
bokkensprongen of hang-ups van je dierbare vrienden mee te moeten dansen. Ik
verlang weer achter de piano te zitten op de gedisciplineerde wijze van de laatste
tijd.
Ik lees over THE SEXUAL NATURE OF VIOLENCE.210 Een jonge acteur en succesvol
model, Bruce Pecheur, werd in zijn appartement in Greenwich Village in New York
door een inbreker (non-white) aangevallen. Omdat Bruce's vrouw in de kamer was
reageerde hij meer macho en meer geweldadig dan wanneer hij alleen zou zijn
geweest. De jonge mannen schoten elkaar dood. Dotson Rader, vriend van Bruce
Pecheur, wijdt er een kolom aan in de Times. ‘If one took any two Americans of their
age and class background and social experience and put them in a room pitted against
each other and made weapons available to them the chance of violence would be
high. Add a woman and violence would follow ineluctably. There is a long history
of female reinforcement of male impulses toward violence. From the time, we are
little boys, we are taught to look to women for the affirmation of our manhood. It is
from them that judgement is rendered on our success or failure as sexual beings, as
men... It is women who teach young boys false conceptions of manhood, mothers
and teachers and wives, who goad their men into bloody role playing, who provoke
and approve their violence. But it is the men who die.’ Ik weet niet of dit helemaal
waar is, want vaders hebben er ook een handje van zonen met geweren of de jacht
vertrouwd te maken. En anders vervolmaakt het leger, zoals het marinierscorps (lach
niet, waar ik zelf zogenaamd eens toe heb behoord), de machospirit wel.
‘Violence in the United-States,’ zegt Rader, ‘is indisputably synonymous with
young male aggression: murder, rape, assault, gratuitous brutality.’ Hij wijst er op
dat vijfentachtig percent van lagere schoolleerkrachten vrouwen zijn. Hij beschrijft
de ‘social disorder’, zoals die in vele jonge levens in de VS plaatsvindt, en hoe jonge
mannen opgroeien ‘feeling powerless and emasculated, defeated before reaching
manhood. In that context one could argue that violence is both a sexual and a political
act, certainly if it is directed against women who have become, for the youth, the
figure of repressive, defeating authority. But violence is also the most dramatic of
the indices of social disorder among males. They are also the chief victims of
homosexuality, failure in job and school, suicide, alcoholism, nonviolent
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felonies, sexual dysfunction, drug addiction, family abandonment, youthful mental
illness - each a symptom of the intolerable frustration, oppression and anguish suffered
by our youth.’

Conservatorium
Ik wist niet wat er zou komen omdat de programma's uitsluitend in het Russisch
worden gecirculeerd. Kan me trouwens niets schelen. Er wordt een vleugel op het
podium gerold. De grootte van het orkest voorspelt een Mozart-concerto. Inderdaad,
een vrouw speelt zo muzikaal, helder als a bell Mozart, zoals ik het zelden heb horen
vertolken. Het orkest begeleidt prachtig. Zij ervaart een love-affair met haar
instrument. Zij zingt all the way. Wat een aanmoediging om zelf meer moeite te
doen.
Zag ergens de heer Tammenoms Bakker schuifelen,211 maar ik deed of ik hem niet
zag. Ik hoef die klootzakken van Buitenlandse Zaken niet zo nodig. Na afloop duurde
het twintig minuten voor ik bij mijn jas in de vestiaire kon komen. Kleine dametjes
dringen nog het meeste. Toen ik mijn bon in handen van een juffrouw drukte weigerde
ze eerst mijn jas te geven, want ze dacht dat ik een binocle had gehuurd en had
achterge- houden. Voor een Mozart-pianoconcert hoef ik de pukkels op de kin van
de uitvoerende artiesten niet te zien, liever niet zelfs. Ik verloor mijn geduld ging
zelf de garderobe in, pakte mijn jas onder enorm gesputter en gevloek van de
verschillende dienstdoende dames, maar I couldn't care less. Russians behave like
pigs na zogenaamd van een concert te hebben genoten. De dirigent moest bijvoorbeeld
tweemaal, zowel voor het begin als na de eerste Satz, wachtten tot mensen in het
balkon een nasty shouting-match hadden beëindigd. Intussen vanuit het publiek veel
‘sssttt’-geroep, wat niets hielp.
Vier jongens produceerden eerst vriendelijke gezichten en wenkten mij vervolgens.
Een van hen vroeg of ik een pianist was en maakte met zijn handen het gebaar van
pianospelen. Vroeg of ze Russen waren. Nee, Oekraïners. Ze zouden er morgenavond
weer zijn.
Eindelijk zijn mijn twee koffers gearriveerd. Alles is terecht.

30 januari 1974
Prachtig zonnig weer, als gisteren.
De Khatachaturians stelden me voor aan de charmante echtgenote van een
beroemde acteur. Zij kwam me de avond van het concert in het House of Composers
achterna en toonde mij op
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de Gorkistraat een gebeeldhouwde steen in een muur ter ere van haar man. Ze had
twee kinderen. Ze leek me eenzaam. We zaten ook samen aan het souper. ‘Aramcha
(Khatchaturian) is still a child,’ zei ze. Ik heb ook wel eens die gedachte gekoesterd,
met zijn grote ogen en speelsheid. Khatchaturian is op 8 juli 1973 zeventig jaar
geworden. Er was in de wandelgang van het conservatorium een fototentoonstelling
te zijner ere.
Peter had Vervreemding als levensgevoel van Tom Tak212 meegenomen, had daarom
een ander exemplaar gekocht. Het boek behandelt de invloed van de
welvaartsmaatschappij op jeugdigen. Het verbaast me dat Tak begint met onderscheid
te maken - naar Marx - tussen objectieve en subjectieve vervreemding: ‘Vervreemd
zijn wordt een toestand van niet tot ontwikkeling brengen of braak liggen’. Herbert
Marcuse heeft deze opvatting gemoderniseerd. Het door Mitscherlich geïntroduceerde
begrip dat het noodzakelijk is, in verband met de mogelijke gevolgen voor de hele
mensheid, dat de mens erin behoort te slagen de kennis over de mens zelf te vergroten,
deel ik volkomen. Soms denk ik dat het hiervoor eigenlijk al te laat is. Mitscherlich
schijnt een andere prachtterm te hebben gevonden, wanneer hij driftenmanipulatie
door onmiddellijke identificatieprocessen omschrijft als ‘narcistische libidokeuzen.’
‘Een narcistische libidokeuze is een zich wenden tot de ander of het andere, zonder
voldoende kennis en zonder dat men zich voldoende rekenschap geeft van de inhoud
van het object van toewending.’ Fraaie formulering voor het gevaar van liefde op
het eerste gezicht. Wat ik in 1967 met Peter deed. Of Frieda Westerman met mij.
Peter tegenover Juan en omgekeerd. Gisteren werd mijn telefoon vanuit het hotel
driemaal verbroken toen ik met Vermaas van de KLM over mijn zoekgeraakte koffer
en de terugvlucht telefoneerde. Ook een gesprek met mevrouw Khatchaturian werd
verbroken.
Schreef eerst mam.213
Daarna kostte het twintig minuten een kop thee te bemachtigen. Koffie was opnieuw
niet verkrijgbaar.
Met negen tegen vier stemmen is in New York City opnieuw een wet op rechten
voor homoseksuelen inzake discriminatie bij huisvesting, werkgelegenheid en publieke
gelegenheden verworpen. Burgemeester John Lindsay heeft gezegd teleurgesteld te
zijn. Leraarsposten, banen bij politie en brandweer zijn niet beschikbaar voor homo's,
terwijl vele homoseksuelen hun geaardheid verbergen uit vrees gediscrimineerd te
worden.
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Intussen heeft de Board of Trustees of the American Psychiatric Association een
wijziging in haar handboek aangenomen: homoseksualiteit zal niet langer worden
gedefinieerd als ‘a sexual orientation disturbance’. Twee psychiaters, Irving Bieber,
die laatst ook in Playboy over dit onderwerp publiceerde en Robert Spitzer voerden
er een gesprek over in de New York Times.214
Spitzer: ‘Many homosexuals are satisfied with their sexual orientation and
demonstrate no generalized impairment (...). Homosexuality is one form of sexual
behavior. However, in no longer considering it a psychiatric disorder, we are not
saying that it is normal, or that it is as valuable as heterosexuality.’
Bieber: ‘The central question is: is homosexuality a normal sexual variant, that
develops like left-handedness does in some people, or does it represent some kind
of disturbance in sexual development? There is no question in my mind: Every male
homosexual goes through an initial stage of heterosexual development, and in all
homosexuals, there has been a disturbance of normal heterosexual development, as
a result of fears which produce anxieties and inhibitions of sexual function. His sexual
adaptation is a substitute adaptation.’ Volgens psychiater Bieber is de heteroseksuele
functie bij de homoseksueel kreupel geraakt als de benen van een polioslachtoffer.
Collega-psychiater Spitzer onderstreept hierna dat het inzicht dat homoseksuele
georiënteerdheid een afwijking, een vorm van verminking zou zijn door
homoseksuelen zelf wordt verworpen. Ach, wat is normaal? Is normaal man en
vrouw, met huisje, tuintje, boompje en zoals de konijnen do, re, mi, fa, sol puppies
produceren? Hoe normaal gaan mannen en vrouwen met elkaar om in de wereld van
de laat twintigste eeuw? Wat is er niet op de markt gebracht aan voorbehoedsmiddelen
en voorlichtingsfilmpjes om te voorkomen dat mannen en vrouwen normaal, à la
Adam en Eva, met elkaar in het bos een nestje bouwen? Hoe normaal is het om te
redeneren: ‘We nemen nog geen kinderen, want we willen eerst ons huis afbetalen
of we willen eerst een auto kopen.’ Hoe spelen die mannen en vrouwen seksueel met
elkaar in afwachting van de stijging van hun bankrekening, om een voorbeeld te
noemen? Zoals ik eerder heb gezegd: ik vind het heel wat minder onfris om met een
vriendje te rommelen, omdat ik bewust heb gekozen het goddelijke wonder van het
scheppen van leven in een aflopende wereld - waarin ‘normaal’ copuleren gelijk
staat aan een vorm van milieuvervuiling - onaangeroerd te laten. Voor mij ligt de
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verkrachting niet bij het misbruiken van een vrouwenlichaam om seksuele driften
af te reageren, maar bij het schenden en vernielen van het goddelijke wonder der
natuur, dat een man door seks met een vrouw te bedrijven een nieuw leven kan
scheppen. Wat blijft er in 1974 over van de wonderlijke gaafheid van de seksuele
daad? Mannen en vrouwen gaan vandaag de dag even abnormaal met elkaar om als
mannen, die als boys of the band215 hun driften onder elkaar afreageren.
Wanneer psychiater Bieber verklaart: ‘I say homosexuality is a psychiatric injury to
function and belongs in any psychiatric manual,’ dan tik ik tegen mijn voorhoofd.
Voor mij vertegenwoordigen jongens en meisjes, mannen en vrouwen, die zeggen
dat zij for better and for worse tot het einde der dagen van elkaar houden en intussen
alle moderne voorbehoedsmiddelen gebruiken om op ‘abnormale en onnatuurlijke
wijze’ met elkaar seks te bedrijven, evengoed een verdedigbare mentaal
geconstrueerde ‘afwijking’, net als jongens of mannen die met elkaar de koffer
induiken. Net als vroeger toen ik dit wel eens bij mijn oom, psychiater professor
Poslavsky, naar voren bracht, wanneer we over diens homoseksuele patiënten spraken,
vraag ik me nu ook weer af in hoeverre deze twee psychiaters wanneer ze over ‘onze
manier van leven, denken en voelen’ spreken, zelf homoseksuele ervaringen hebben
doorleefd of kennen. De meeste psychiaters vangen van homoseksualiteit een glimp
op als de toerist, die op Java een wajang-voorstelling bekijkt en geen Ahnung heeft
über was es sich handelt. Overigens zou Casper Bake deze pagina moeten lezen.
Lex Poslavsky ook. Ik merk hoe ik gedachten aan Peter intussen wegdruk.
James Reston benadrukt weer eens in een beschouwing in de Times ‘the dignity,
amiable good sense’ van Gerald Ford, de nieuwe vice-president van de VS en wat
‘an open, friendly and intelligent man, who is trusted because he trusts his colleagues
and does his homework’ hij wel is.216 Ik heb Reston maar eens een briefje geschreven
met de vraag hoe hij al die onzin op papier krijgt, wetende dat Ford een hoogst
kwalijk, onbetrouwbaar en leugenachtig boek heeft geschreven over de moord op
president John F. Kennedy en de verantwoordelijkheid voor wat in 1963 in Dallas
gebeurde geheel en enkel aan Lee Harvey Oswald toewijst.217 How intelligent can
you get?
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Kwam George Tor tegen van de NOS-radio, die op weg was naar schaatswedstrijden
in Alma Mater.218

31 januari 1974
Werd wakker met een hart vol droefenis. Sliep moeilijk en tuimelde in mijn dromen
van de ene onplezierigheid in de andere betreffende mijn ouders, Bung Karno en
Kartika en zelfs Han André de la Porte.219 Maar bij het opstaan was er toch weer dat
strakke alles overheersende besef van verdriet om Peter.220
George Tor en ik kochten in GUM een aantal langspeelplaten, waaronder Tod und
Erklärung van Richard Strauss, waar ik erg veel van houd. Sumartono, mijn
Indonesische diplomatenvriendje, kwam ook naar het hotel. We hebben met zijn
drieën tot na middernacht zitten praten.
Tast weer volkomen in het duister over wat er intussen in de wereld gebeurt. Geen
Time, geen Newsweek, for what they are worth. Er is helemaal niets up-to-date
verkrijgbaar. Een verblijf in Moskou betekent steeds weer een totale nieuws-black-out.
Bezocht vanmorgen, helaas samen met Tamara Sachnazarova, mijn waakhond
hier, mijn oude vriendin Olga Chechotkina van Pravda, nu vice-voorzitster van het
Sovjet Vrouwen Comité. Olga was kennelijk geremd en sprak veel minder vrij dan
anders. Zij toonde ons in Indonesië genomen foto's waarop ook Bung Karno stond.
Er was een foto bij waarop zowel mevrouw Cole, een Australische dame, die ook
veel met Sukarno meereisde, als Olga en ik stonden. Dit bracht mij er toe in
herinnering te roepen dat mevrouw Cole tijdens de reis alles wat los en vast zat
filmde, tal van Indonesiërs voor haar liet poseren en vervolgens tegen mij zei: ‘Er
zit geen film in de camera, ik doe het alleen maar om Indonesiërs, die immers graag
gefilmd willen worden, een plezier te doen.’ Ik voegde eraan toe dit ook opgeschreven
te hebben. Olga reageerde zo dat Tamara het wel moest horen: ‘People will never
trust you again. She told you that in confidence. You should not have written it.’
Nonsens. Mevrouw Cole gaf voor journaliste te zijn en gaf een kwalijke mentaliteit
weer, die juist moest worden geopenbaard.
Vervolgens toonde Olga een foto van een Dajak, die te voet uit Kalimantan
(Borneo) naar Jakarta was gekomen om Bung Karno te ontmoeten. De man had haar
onder meer verteld dat de Dajaks de gewoonte hadden tijdens de oorlog Japanners
op te peuzelen. Zij had dit niet in haar Pravda-artikel opgenomen,
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om niet bij haar lezers de indruk te wekken dat ‘alle’ Dajaks menseneters waren. Ik
dacht: Lieve Olga, dan zet je het er bij. ‘Talking about freedom of the press,’ aldus
de vooraanstaande Pravda-correspondente: ‘One day my editor told me to write an
article in favor of confrontation between Indonesia and Malaysia, as Bapak wanted
at the time. I refused. I thought, it was a very serious mistake and I did not write it.
Anyway, the Malaysia confrontation was actually not even Bung Karno's idea but
dr. Subandrio's.’ Dat lijkt me niet echt waar. Sukarno was het met die confrontatie
at the time hartgronding eens, anders had hij zich er niet mee ingelaten. Het is een
error in judgement dat Sukarno aan de leiband van Subandrio zou hebben gelopen.
Subandrio onthield de president echter niet alleen informatie, ook werden veel van
Bung Karno's vrienden van hem weggehouden, waardoor zijn input eenzijdiger werd
en waarvoor hij sneller met Subandrio tot overeenstemming kwam om confrontatie
met Maleisië te zoeken.
Ik zei ook dat ik in de grond van de zaak de uitgangspunten, die tot deze
confrontatie hebben geleid, met Bung Karno deelde. ‘Here Willie,’ zei Olga, ‘we
will not agree.’ Zij noemde oud-ambassadeur Djawoto een communist en een lid
van de Central Committee of the Communist Party in Peking. ‘Hij is een communist’,
zei ze met beslistheid, ‘and he is backed by Mao Tse-tung. He is, of course, not
recognized by the Communist underground in Indonesia.’
‘Djawoto stressed in a recent interview, he was not a Communist, and I believe
him. The same people who call Djawoto a Communist call Bung Karno a Communist,
both are far from it,’ antwoordde ik.
‘But he is,’ herhaalde zij. De controverse Peking-Moskou speelde haar beoordeling
kennelijk parten. Vreemd, dat zij Djawoto nu niet meer serieus nam, omdat hij in
China zat, waar hij tenslotte ambassadeur was toen de coup plaatsvond. Ik vroeg
haar om meer informatie over de journalist Sunarjo, die ook eerst in Peking was en
nu al jarenlang in Moskou zat. ‘He was a sport-journalist for Harian Rakjat.221 You
will know him when you see his face. In the old days you could always see him
around Bapak.’
Om 14.00 uur ontmoette ik dr. Jermen Gvishiani, Vice-Chairman of the Committee
for Science and Technology of the USSR Council of Ministers. Hij ontving me
hartelijk.222 Hij nam
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me mee naar een ruime conferentiezaal met een lange tafel. Hij herinnerde me er aan
dat we elkaar bijna twee jaar niet hadden gesproken. Ik vroeg meteen of hij in Salzburg
zou zijn voor de Club van Rome-vergadering. ‘No,’ zei hij, ‘Aurelio Peccei did not
want members of the super-powers to be there and over-shadow the deliberations.
Is Pierre Trudeau coming?’
Dat wist ik niet, maar ik vertelde dat Joop den Uyl er zou zijn. Ik sneed het
allereerst de DAF-belangen aan. Ik herinnerde aan de uitnodiging, die ik zijn
medewerker Tsheremouchkine in Parijs had overhandigd bestemd voor hem. Hij
antwoordde vrijwel onmiddellijk: ‘We are ready to meet with Mr Martin van Doorne
and decide on a date here and now.’223 Na over en weer gepraat, ook met een assistent,
Victor Krylov, werd de tweede helft van maart geprikt.
Vervolgens legde ik uit dat ik solide contacten met de ambassade in Den Haag
had opgebouwd en nu feitelijk voornamelijk via hen opereerde in de USSR, ook bij
het samenstellen van deel twee van mijn Grenzen aan de groei-interviews. Ik verwees
naar Tamara Sachnazarova, die als waakhond er deze keer bij zat en om haar het
gevoel te geven, dat ze meetelde. Ik had haar trouwens te kennen gegeven, als
voorheen, alleen met dr. Gvishiani te willen spreken, maar ze deed of ze Oost-Indisch
doof was en ging gewoon mee.
Tenslotte sneed ik opnieuw het Spartak-project aan, vertelde van de ontmoeting
met de Khatchaturians dezer dagen en dat we nog steeds de film wilden maken. Ook
dat Vasiliev steeds ouder werd en dat haast was geboden. ‘That's true’, aldus dr.
Gvishiani. Waar ik op mikte was natuurlijk via hem de invloed van zijn schoonvader,
premier Aleksei Kosygin, te bemachtigen.
Sprekende over het komende gesprek voor mijn boek - het enige wat ze hadden
gedaan is mijn vragen uittypen - vroeg dr. Gvishiani hem aanvullend materiaal
waarvan ik dacht dat het zijn belangstelling zou hebben, te willen toezenden. Ik
vertelde ook een film met Jay Forrester bij MIT te willen maken. ‘Everybody seems
to have troubles with Forrester,’ zei ik, ‘except me. I get along fine with him.’ ‘You
get along very well with everybody,’ aldus dr. Gvishiani, ‘may be in the future, not
tomorrow, but some day, we will ask your advise at the Institute of Applied System
Analysis (in Wenen, waar dr. Gvishiani de voorzitter van was) in the public relations
department.’ Ik glom van binnen toen hij dit zei.
Ik onderstreepte dat Aurelio's liefste wens was dat de sovjets tot
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zijn Club zouden toetreden. Dr. Gvishiani vertelde dat men nu in zijn land eveneens
begonnen was met computermodellen en systeemanalyse.224 In maart zou een eerste
studie beschikbaar komen. Terwijl we zaten te praten en Victor wegging om een
fotokopie voor me te maken, zei ik tegen hem: ‘If Victor ever resigns I would like
to get his job and work for you. I am jealous at your chance at your age for this
function,’ zei ik tegen Victor toen hij terugkeerde. ‘I wasted twenty years of
journalism in political reporting.’ Hij nodigde me overigens uit om IIASA in Wenen
te bezoeken. Dr. Gvishiani: ‘You saw the Institute come into being with dr. Philip
Handler.’225 We waren het er over eens dat er een televisiefilm over het Weense
Instituut diende te worden gemaakt. Ik zei dat wat mij betreft dit op korte termijn
kon gebeuren.
In de middag bracht ik opnieuw een bezoek aan de psycholoog A.N. Leontiev
(van 15.30 uur tot 17.00 uur). Het werd een warm en zeer persoonlijk gesprek. Ik
nam zeker zeventig minuten tape op. We spraken weer Frans.226 Hij was bezig aan
een Engelse tekst voor een nieuw boekje. Ik bood aan dit bij Mouton in Den Haag
ter publicatie aan te bieden. Hij zou binnenkort naar Joegoslavië reizen en van de
zomer naar Canada.
Bracht natuurlijk naar voren, na een lang exposé van de professor over de voordelen
van een klasseloze samenleving als in de USSR, dat er toch altijd verschillen in
intelligentie zouden blijven bestaan ‘en wat te doen met mensen met een zodanig IQ
dat ze eigenlijk alleen voor gangen schrobben waren in te zetten?’
‘Dat is een uiterst ingewikkeld probleem,’ antwoordde Leontiev. ‘Wij moeten
goed begrijpen waar het daarbij precies om gaat. Mensen zullen altijd psychologische
verschillen blijven vertonen, zoals ze ook lichamelijk nooit volledig gelijk zullen
zijn. Deze verschillen, gebaseerd op de individualiteit van de mens, moeten in feite
steeds groter worden omdat de vele samenlevingen in de wereld, die elk uit
verschillende klassen bestaan, allemaal volgens verschillende methoden te werk
gaan. Desondanks blijft gelijkheid de basis voor elke individuele ontwikkeling. Dat
wil niet zeggen dat het individu door gelijkheid wordt gevormd, maar het krijgt er
door gelegenheid zich verder te ontwikkelen en een toestand van volledige rijpheid
te bereiken zonder daarvoor in een vast patroon te worden ge-

224
225
226

In de jaren negentig is dr. Gvishiani directeur van het Instituut voor Systeem Analyse van
de USSR Academy of Sciences.
President van de National Academy of Sciences in Washington DC.
Deze tapes zijn bij de dagboeken in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag gevoegd.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

156
drukt. Wat ik zeer betreur is de neiging om mensen volgens een bepaalde norm te
programmeren, of anders gezegd, de neiging om mensen te modelleren volgens een
standaardtype dat de gemiddelde vertegenwoordiger van een bepaalde groep of klasse
moet voorstellen. Neem bijvoorbeeld de beroemde Amerikaanse citizen. In feite
bestaat deze helemaal niet, maar desondanks wordt er geprobeerd een stereotype te
vormen. De Amerikaanse citizen is een model dat uit alle macht gepropageerd wordt
en dat tot een soort gelijkheid leidt die werkelijk beangstigend is. Werkelijke
gelijkheid in individuele ontwikkelingsmogelijkheden geeft het individu gelegenheid
om zijn creative vermogens volledig te ontplooien en zijn individualiteit te doen
gelden,’ aldus Leontiev.
Wanneer ik in 1991 deze tekst terugvind constateer ik natuurlijk
onmiddellijk dat ik hem op dit punt had moeten afbreken. Want welke
samenleving laat het individu waarachtige ruimte om zich naar eigen
vermogen creatief te ontplooien? De Sovjet-Unie van 1974 of de USA van
1974? Terwijl Leontiev jeremieerde over de bezwaren van het modelleren
van een standaardpersoonlijkheid streefde het sovjetregime de fictie van
een Marxistisch-leninistische mens na, een onderwerp waar ik in latere
reizen, vooral gedurende de tachtiger jaren, op alle niveaus in de USSR
over zou discussiëren omdat ik me geleidelijk steeds meer het vernietigende
effect van de communistische leer op de psyche van de sovjetburger begon
te realiseren.

1 februari 1974
Belde Olga Chechotkina die me vroeg: ‘How did you spent your last night in
Moscow?’ Ik had via haar geprobeerd erachter te komen waar de Indonesiër Surjono
uithing, maar Olga kon hem niet vinden. Gelukkig hielp Tamara Sachnazarova mij
aan diens telefoonnummer. Hij was blij verrast dat ik contact zocht: ‘Ik was samen
met Djawoto in Peking, toen je brieven arriveerde, ook die over Dewi...’ Hij kwam
later naar Hotel Rossia.227 Hij was een oudere, grijs geworden kleine baas. Hij had
een bus genomen. Hij omarmde mij, wat mislukte omdat hij zo klein was.
Mijn laatste avond in Moskou was nogal eventful. Toen ik met George Tor naar
mijn hotelkamer liep werden we door twee jongens gevolgd. Ik had het niet eens
gemerkt. George wel. Bij de deur van mijn kamer gekomen begon een van beiden
te pra-
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ten. Ik dacht de ander vaag te herkennen. Hij zei dat ik met hem had gesproken toen
ik met Vladimir Molchanov in het Bolshoi was geweest. Ik vroeg hem of hij Rus of
Scandinaviër was, want hij zag er aantrekkelijk uit. Later zei hij niet geweten te
hebben wie Vladimir was. Hij had na afloop van de voorstelling op me gewacht,
maar ik was nog in gezelschap van Vladimir. Intussen vroeg George Tor me: ‘Zijn
het nichten?’ Ik zei: ‘Ik denk van niet.’ Ze gingen mee naar binnen. Eugene, de
blonde jongen met bril, wiens naam in het Russisch mooier klinkt, vertelde dat hij
twee avonden later Vladimir Molchanov weer had ontmoet in het Bolshoi. Molchanov
was met hem meegegaan. Hij had eerst weer verteld, dat hij een Finse jongen was,
maar later toegegeven dat dat als grapje was bedoeld. Daarna had hij met Molchanov
seks gehad. Dat moet voor Vladimir een Aha Erlebnis zijn geweest. Ze hadden dan
ook achteraf besloten dat het een vergissing was geweest.228
George ging weg. De twee jongens bleven bij me. Ze studeerden allebei
internationale betrekkingen en Eugene volgde er Japans bij. Toen ik zei dit een
verstandige keuze te vinden zei hij dat de universiteit hem die studie had toegewezen.
De andere jongen, Alexandr, studeerde er Zweeds bij. Zij hadden tot 6 februari
vakantie. Eugene kletste het meest. Ze rookten dozijnen Amerikaanse sigaretten.
Eugenes vader was diplomaat. Zijn ouders waren gescheiden. Zijn moeder was
hertrouwd. Hij zag haar eens in de twee jaar. Zijn familie had veel geld. Op zijn
achttiende jaar was hij getrouwd geweest - hij liet een foto zien van een vrouw, die
zijn moeder had kunnen zijn - maar daarna had hij een lover gehad, een Russische
autocoureur. De lover had deelgenomen aan een buitenlandse wedstrijd, vond Eugene
bij thuiskomst in een hotel in gesprek met een buitenlander, werd razend en vroeg:
‘wie is dit?’ draaide zich om en was weggegaan. Vijf dagen later had hij een
telefoontje ontvangen uit een ziekenhuis in Moskou. Zijn lover was ernstig gewond
geraakt bij een cross country race. Hij ging zo vlug mogelijk naar het hospitaal. Bij
aankomst werd hem meegedeeld dat de lover was overleden. ‘Otherwise, I would
have still been with him, I think,’ aldus Eugene.
Ze vertelden dat er in de Sovjet-Unie, vooral in Leningrad, vele miljonairs waren.
Ze worden ‘ondergrondse miljonairs’ genoemd. Deze rijkaards verborgen in het
geheim al hun geld in hun huis of elders. Er werd meestal antiek of goud mee gekocht,
omdat ze niet verondersteld werden zoveel geld in bezit
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te hebben. In 1961 heeft de regering om die reden onverwachts al het geld ingetrokken
en nieuwe bankbiljetten uitgegeven, ‘but there are still many very rich people in the
USSR.’ Er waren ook veel gezinnen met twee auto's, een voor de man en een voor de
vrouw. Eugene zei dat Alexandr zijn enige en beste vriend was, maar ze gingen niet
met elkaar naar bed. Alexandr droeg Finse laarzen. Ik vroeg me af of hij die van een
tourist had gebietst. Om 23.00 uur ging ik een fles gekoeld mineraalwater halen. Zij
dronken van de fles wodka die ik van Olga Chechotkina had gekregen. Tegen
middernacht besloten we dat ze beiden zouden blijven slapen. Eugene ging naar
beneden om hun jassen uit de garderobe te halen.229
Om 01:00 uur schoof ik de twee bedden in de kamer tegen elkaar and there we
went. Maman au milieu! Aleksandr ging aan mijn penis zuigen, maar deed dit
uitermate ‘kaku’.230 Intussen maakte Eugene grapjes dat hij wel twee dagen lang aan
een penis zou willen lebberen. Ze waren nu vijf jaar vrienden, maar ze verzekerden
me dat dit hun eerste trio was. Ik lag uiteindelijk op Aleksandr, die ik onderspoot,
enigszins tot walging van Eugene. Aleksandr verdiende het, want hij was het actiefst
van de twee jongens. Ze verzekerden me niet ongerust te zijn. Het was volkomen
veilig om in Hotel Rossia een nummer te maken. George Tor vertelde me overigens
dinsdagavond, na een glaasje te veel te hebben gedronken, met een vrouw die hem
had aangeschoten naar de kamer te zijn gegaan, die hem een blow-job in de badkuip
had gegeven. Hij had voor dit spektakel vijf roebel aan de waakhonddame op de
etage moeten geven.
Na nog meer gevrij vielen we tegen 03.00 uur in elkaars armen in slaap. Ik stond
om 08.30 uur op en werkte ze tegen 09.30 uur de deur uit. Vlak voor vertrek zei
Eugene dat hij een probleem had. Hij had zijn zuster Franse parfum beloofd voor
haar verjaardag. Deze kostte zes dollar. Kon ik helpen? Op zo'n moment ben ik
onverbiddelijk. Na al het gezeik om te benadrukken dat zij geen business-boys waren
en barstten van het geld walg ik van zo'n encore. Aleksandr vroeg toen om kauwgom.
Eugene om sigaretten. Aleksandr, in de deuropening, vroeg nog om één roebel, maar
ik antwoordde: ‘You better go now.’ Ik had genoeg van ze. Ze lieten zich nog
besproeien met Moustache en out.
Wandelde met Surjono eerst naar het kantoor van dr. Gvishia-
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ni, vervolgens naar de flat van de Khatchaturians. Madame kwam naar de deur. We
omhelsden elkaar, waardoor haar hoed afviel. Ze wilde juist weggaan. Ze draaide
zich om en gaf me een doos bonbons. Ik dacht voor mam. Maar later liet het lint los
en kon ik er niet afblijven. Ze waren heerlijk. Ze vertelde: ‘We will invite the
Gvishiani's for lunch and speak about the Spartak project and you!’ Stelde Surjono
aan haar voor.
Daarna liepen we samen naar Novosti om Tamara te groeten. Surjono werkt aan
een proefschrift over de pers inzake sport in de Sovjet-Unie. Hij zit veel in de Lenin
Library waar boeken volgens een systeem van drie categorieën beschikbaar zijn: 1)
voor doctoren, 2) voor doctorandi en 3) voor studerenden als hij.
Surjono vertelde in geen acht jaar contact met zijn familie in Indonesië te hebben
gehad. Een broer was tijdens de massaslachting door Suharto (1965-1966) in
Palembang vermoord en van een brug gesmeten. De meeste leden van zijn familie
waren vermoord of ondergedoken. Hij had in acht jaar geen Indonesische sambal of
ketjap gezien. We namen een taxi terug naar Hotel Rossia. Ik was tjape231 van de
urenlange wandeling, hij helemaal met zijn korte benen en koffertje. Onder de
Indonesiërs die naar Moskou zijn uitgeweken bestaat geen eenheid. Volgens hem
zou de werkelijke oppositie tegen Suharto in Indonesië zelf geboren moeten worden.
Ik bood hem een lunch aan. Hij slurpte zijn soep op een afschuwelijke manier naar
binnen. Naar onze maatstaven zat hij als een varken aan tafel. Hij vond het kennelijk
allemaal heerlijk. Nam een biertje. Tijdens de biefstuk Stroganov sprak hij over de
Indonesische groep vluchtelingen in Peking. Verbluffend verhaal. Het zou iets voor
het blaadje van Wim Wertheim zijn geweest, maar Wertheim zou iets dergelijks
natuurlijk nooit drukken, want in zijn ogen kan Peking nauwlijks streken uithalen.
Wat moet die man zich ontzettend geïsoleerd in Moskou voelen.
Wanneer ik aan Peter denk word ik verdrietig. Hij bewolkt mijn ziel. Dit zit
allemaal erg diep.
Eugene en Aleksandr gaven me allebei poste restante-adressen, wat vreemd is.
Eugene verduidelijkte dat hij dit deed vanwege de vele brieven die hij uit het
buitenland ontving. Zijn moeder zou ze nooit doorgeven en gewoon vernietigen. Hij
zei dat de pissoir bij het Bolshoi Theater een ontmoetingsplaats voor nichten was.
Aleksandr liet een foto van zijn lover zien, een danser van het Bolshoi, inderdaad
een zalige kerel. ‘Is he also a good dancer?’ vroeg ik.

231

Uitgeput.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

160
‘Niet zo,’ aldus Aleksandr, ‘but all the homosexuals are in the Bolshoi.’
‘I would like to meet them,’ antwoordde ik.
‘That will be difficult, because they are afraid and stay together and have sex with
each other.’ Hij verduidelijkte ook nog dat de laatste keer dat hij seks met zijn lover
had gehad, vier maanden geleden was geweest, toen ze samen op vakantie aan de
Zwarte Zee waren.
Het toestel vliegt hoog boven de wolken. De Justinianus-munt van mam (en vader)
zit tussen mijn vingers. Ik bid.

Wenen-Salzburg
Wat, na Moskou altijd weer de eerste impressie is, zoals nu op de luchthaven van
Wenen, dat in het Westen de ziekte van de overdaad uit haar voegen barst. Er is van
alles en alles te veel, tot in het extreme. Er is volkomen overbodige luxe van
duizend-en-een zaken waar iedereen beslist buiten zou kunnen - vooral wanneer je
enige solidariteit opbrengt met driekwart van de mensen in de wereld die helemaal
niets hebben en zich niets kunnen permitteren. Hoe zal men ooit in zo'n wereldwijd
gekkenhuis tot de noodzakelijke inkeer en versobering kunnen komen?
Het eerste kocht ik natuurlijk alle kranten en weekbladen, want ik was geestelijk
volkomen uitgehongerd na Moskou en wist absoluut niets van wat er in de wereld
was voorgevallen.

2 februari 1974
Salzburg, Hotel Europa, kamer 94
Time publiceert een reportage, geïllustreerd met foto's van Co Rentmeester, over
Ibnu Sutowo, de nummer één crook van Indonesië. Hij wordt niet met name genoemd
en het artikel is bedoeld als white-wash van de hopeloze publicteit ten tijde van het
Kakuei Tanaka bezoek.
Begon de dag met mam te bellen, wat vanuit Moskou weer eens niet was gelukt.
Maakte vervolgens een lange wandeling door deze charmante stad en ging twee
kerken binnen om een kaars te branden. Maar kerken lijken hier meer op musea en
zijn feitelijk ‘dood’. Er waren trouwens in geen velden of wegen kaarsen te bekennen.
Wanneer ik genoeg geld had gehad zou ik Peter gevraagd hebben om ook hier naar
toe te komen. Ik geniet niet echt en op volle toeren in mijn eentje van zo'n trip. Samen
reizen impliceert een dosis gunnen en participeren. Ik kocht in een boekwinkel
Erinnerungen an Rainer Maria Rilke van
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Marie von Thurn und Taxis.232 Lees het samen met Tom Taks' Vervreemding als
levensgevoel. Op de markt vruchten gekocht, doe zijn in Moskou niet verkrijgbaar.
Salzburg is antiseptisch schoon en is een contrast met Amsterdam. Ik wandelde
zo lang mogelijk omdat de radio regen had aangekondigd.
Heb op kasteel Klessheim ingetekend als journalist voor de Club van
Rome-bijeenkomst.
Ik kwam langs het geboortehuis van Mozart maar dacht, nee. Mam zou er zeker
binnen zijn gegaan. Ik heb ooit de woningen van Abraham Lincoln en Thomas
Jefferson bezocht - en werd er gewezen op Jeffersons vase de nuit. Ik ga liever
vanavond naar het Mozarteum. Kocht tickets bij de portier van Hotel Österreichisches
Hof. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel 150 schilling in Nederlands geld is.
Eigenlijk heb ik de godganselijke dag gelezen. Heerlijk.
Gister kwam Klaus Amann (25) in mijn coupé in de trein van Wenen naar Salzburg.
Hij studeerde Engels in Wenen. Hij was verloofd. Zijn vriendin studeerde in Londen.
Hij had vakantie en werkte als ski-instructeur. Hij zag er prima uit, maar had iets
zachts. Iemand die te veel alleen is en eigenlijk uitsluitend over zichzelf spreekt. Hij
was van mening dat op het moment dat je iets in een dagboek noteerde, de waarheid
en puurheid van gevoelens verloren gingen. Slechts een aftreksel of een onwaar
resultaat zou op papier komen. Onzin. In die vorm bestaat helemaal geen waarheid
of zuiverheid. Alles wat door een brein gaat wordt a priori bezoedeld en vervormd.
Uiteindelijk is niets intact. Zelfs een piramide verweert.
Ik had gehoopt dat madame Von Thurn und Taxis - vooral omdat Rilke haar
blijkbaar voortdurend opzocht - enigszins te pruimen zou zijn. Maar de dame is een
ras-trut, die er van alles bijsleept om haar boekje vol te kladderen in de stijl van I
was there. Dat is ook waarom Insel Verlag haar notities heeft uitgegeven. Het boekje
bevat enige informatie - veel per ongeluk - is enigermate historisch en verder
grotendeels onbenullig. Zonde dat alles wat van waarde had kunnen zijn kennelijk
door de onbenulligheid van deze dame via haar brein is weggespoeld. In ieder geval
stelde ze van tijd tot tijd haar kasteel aan Rilke beschikbaar of anders haar auto en
Piero, de chauffeur. ‘(...) der Geist fährt so unwirsch aus und ein, kommt so wild und
bleibt so plötzlich aus, daß mir zumuth ist, als ging ich körperlich dabei in Stücke,’
schreef Rilke uit Venetië. Ik vrees dat
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de geest niet, zoals hij schrijft, aan een va-et-vient onderhevig is, maar zich stationair
ophoudt in het gevoels- en denkatelier van onze bovenkamer. Aus und ein betreft
uitsluitend het gewenste en ongewenste bezoek aan die bovenkamer, oftewel de input
en output van het brein, de geest, de Mind.
Madame Von Thurn und Taxis was blijkbaar jarenlang lid van de Society of
Psychical Research die zich ook met de bestudering van occulte verschijnselen
bezighield. Rilke nam deel aan seances waarbij men ‘mittels eines Stiftes automatisch
schreiben könne’. Het geschrevene was dan wel dikwijls onleesbaar, maar Rilke
scheen desondanks gefascineerd. Zo hebben we allemaal een afdeling Gerard Croiset,
die hetzij onleesbaar, hetzij raadselachtig blijft.

Mozarteum, Salzburg
Dit werd een uitzonderlijke avond. Had een plaats op het podium. De zaal was
charmant. De Academy of St. Martin in the Fields trad op. Het concert begon met
een klein ensemble van strijkers en blazers, twee cello's, een bas en een klavecimbel.
De dames hadden zich uitgesloofd om toiletten te kiezen ‘in harmonie’ met de muziek.
Op het balkon stond een jongen in een bruine coltrui tussen de mensen tegen een
pilaar. Wij waren de enige twee in een sweater. Het publiek maakte een ontstellende
petit bourgeois indruk, met smokings en avondtoiletten, wat nergens op sloeg. Mozart
zou dit vertoon aan zijn laars hebben gelapt.
In een pauze zag ik de bruine coltrui van nabij, een ramp, de huid, de mond...
Ik las rustig verder met de muziek op de achtergrond. ‘Vor einem Bild Cézannes
freilich könnte ich Rilkes Bewunderung, die keine Grenzen kannte, nicht ganz teilen.’
(p. 84) Hoe kon Rilke met dat mens intiem omgaan? ‘Als ich Rilke im Herbst 1913
in Berlin sah, erweckte er vor allem an jenem letzten Abend bei mir einen Eindruck
von quälender Angst, dabei sprach er viel und aufgeregt und aüßerst nervös: er sagte
er habe endlich eingesehen, daß er sich sein ganzes Leben hindurch getäuscht habe.
Immer habe er den Gefühlen, dem Willen, den Wünschen der Anderen nachgegeven,
jetzt wolle er endlich auch selbst fühlen, begehren und lieben...’ Wat een
onbegrijpelijke constatering. Ik geloof het verhaal trouwens niet.
‘(...) da ich ihn liebte, überging in Weltraum, in dem ihr nicht mehr wart (...)’ is
een prachtige zin. (p. 86) De gedachte van het in niets in de ruimte opgaan. Ik
associeer dit met alles wat ik onlangs emotioneel met Peter beleefde. Maar ik voeg
er aan
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toe dat alles entsteht in diesem Weltraum, alles kommt und geht, verschwindet aber,
es kommt auch wieder zurück via zaad en kiemen, via zon, winter, sneeuw, lente en
bloemen, de eeuwigdurende cyclus.
Er werd intussen werkelijk prachtig gemusiceerd. Toch bespeelt muziek maar een
beperkt aantal snaren van een ziel, zeker essentiële snaren, maar het gaat om een
begrensd gedeelte. ‘Rilke sagte,’ aldus Marie von Thurn und Taxis, ‘eine junge Frau,
die musikalisch äußerst begabt war habe ihn endlich gelehrt, Musik zu verstehen.
Nun, ich glaube, daß in seiner Seele mehr Musik war als in irgendeinem Instrument
(...).’ (p. 90). Niemand kan je ooit ‘leren’ muziek te ontvangen en verwerken. Wat
mam en tante Jetty hebben gedaan is mij ermee in contact brengen. Het klikt of het
klikt niet. Mam deed hetzelfde met broers Hendrik en Theo, die muziek niet of in
mindere mate tot een basisingrediënt van hun leven maakten.
‘Er beklagte sich über eine Herzentrockenheit, über eine völlige Gleichgültigkeit:
jedes Atom in ihm sei “aus einer schweren stumpfen Stummheit gemacht (...)”.’ En
dan vanuit Rolle aan het meer van Genève - waar ik, als ik bij Dewi logeer, naar
toevlucht om rustig een kopje koffie te gaan drinken en wat te schrijven - schrijft
mevrouw Thurn, dat zij lang met Rilke praatte. Zij noteerde: ‘Wird man ihm nie
Ruhe lassen, wird er niemals die Frau finden, die ihn genug liebt, um zu verstehen,
was er braucht (...) wie angstvoll hat er immer wieder gefragt, ob ich nicht glaubte,
daß es irgendwo ein liebendes Wesen gäbe, bereit, in dem Augenblick zurückzutreten,
da die Stimme ihn riefe?’ (pp. 106-107)
Eine alte Geschichte aber immer wieder neu. Rilke had the boys moeten proberen.
Dan had hij zeker - en op tijd - geweten dat het sprookje van de prins en prinses
leefden immer gelukkig verder, de meest fatale nep is die men een kinderbrein kan
voorhouden.
Het boekje was uit. Het concert was uit. Hetzelfde gold voor deze dag.
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3 februari 1974
Salzburg
Zeer onrustig geslapen. Ook over Peter gedroomd en constateerde na mijn slaap voor
de zoveelste maal in mijn dagboek: ‘Wat zijn wij eigenlijk van elkaar?’ Ook over
dieren. Een hert en een luipaard maakten een sprong, juist wat ik steeds niet om aan
te zien vind.
Sla de krant open: daar is Luns weer. Nu heeft hij met enig kabaal Frankrijk en
Engeland bekritiseerd voor het sluiten van olie-overeenkomsten in het Nabije Oosten
zonder eerst Washington te raadplegen. Het lijkt steeds meer of de man zich heeft
laten inhuren door Amerika om hun geklets met zijn spreekwoordelijke verve te
dienen. Toen de VS een wereldwijd atoomalarm afkondigden raadpleegde meneer
Nixon toch ook de bondgenoten niet. Toen hield Luns natuurlijk wel stijf zijn mond.
Die man is niet goed.
Sprak met Aurelio Peccei die contact zou maken met president Leopold Senghor
van Senegal. Senghor is ook hier. Ik zou hem voor deel 2 van Grenzen aan de groei
willen spreken. Peccei meende dat ik president Houari Boumedienne van Algerije
ook zou moeten interviewen. Mijn sympathie ligt echter bij oud-president Ben Bella.
Ik houd het wat Algerije betreft maar op mijn oude vriend Abdelkadir Chanderli.
Telefoneerde met Casper. Heerlijk.
De kerkklokken luiden. Niemand zou ze ooit weg moeten nemen, alhoewel, they
will fade away in the long run like the butterflies. In Amerika zetten ze immers nu
al een tape met klokkengelui en een luidspreker boven op kerken. Het is als met
aardbeienyoghurt. Ze voegen er een chemisch smaakje van een aardbei bij.
Ik vroeg Casper wat hij aan had. Dat begrijpt hij wel niet, maar hij geeft tenminste
antwoord en dan zie ik hem ‘helemaal’ voor me. Hij droeg jeans. Hij bereidt zich
voor op een acceptance speech als vice-voorzitter van de JOVD. Ik ben trots op hem.
Dan denk ik wel eens aan Willem Alfrinks ‘advies’ om Peter door Casper te
vervangen. Dat gaat niet. Een auto die je afdankt ruil je in. Inderdaad. Trouwens ik
zou Peter niet willen (kunnen) missen. Die Rubicon is lang geleden overgetrokken.
De wortel die Peter heet, werd in 1967 in mijn brein geplant en er komen steeds weer
nieuwe loten en takken aan die met de jaargetijden van ups and downs in onze relatie
mee in bloei staan.
Hoorde gebrom van een vlieg bij het raam. Hij was in doodsstrijd. Het beest
worstelde, tuimelde en viel steeds weer op zijn

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

165
rug. Ik keek naar het machteloze gespartel en dacht: naar buiten, en daar laten
vertrekken naar de vliegenhemel. Ik probeerde hem overeind te krijgen maar hij viel
steeds weer op zijn rug en, als vliegen doen, vouwde de poten - hoeveel zijn het er
eigenlijk? - in gebed, zoals vliegen doen als zij de laatste adem uitblazen. Vervolgens
pakte ik een schoenborstel, keek eerst of de achterkant vlak en recht was en gaf het
beest toen een mep. De vlieg was pap. Een mercy-killing.
In hotel Österreichischer Hof had ik een gesprek met Frits Böttcher. Joop den Uyl
vond de door Aurelio opgestelde verklaring van Salzburg maar ‘een slap verhaal’.
Er schijnt acht uur te zijn vergaderd om de tekst te verbeteren. ‘Onze geachte
voorzitter (Aurelio Peccei) is allang blij dat iedereen in Salzburg is geweest’, aldus
Böttcher. ‘Hij begrijpt niet dat we de zaken moeten concretiseren. Sommige
journalisten in Holland vragen terecht: “en wat willen jullie nou?”’ Böttcher verwacht
dat De Telegraaf deze vergadering als ‘een socialistisch geval’ zal gaan brandmerken.
Hongaren en Polen mochten van ‘hun grote bazen’ niet naar Salzburg. De Russen
(hij bedoelde de sovjets) schitterden ook door afwezigheid. Ik begrijp nog altijd niet
hoe Böttcher op die manier over Aurelio Peccei durft te praten. Het is onwaar dat
Aurelio er slechts op uit zou zijn vooraanstaande persoonlijkheden te verzamelen en
dan weer op te krassen. Nee, het is schandelijk wat die man nu al jarenlang over
Aurelio bazelt. Ik minacht hem mede hierom, maar dat is een onafscheidelijk deel
van de Haagse ziekte. Böttcher hoort gewoon niet in een internationaal gezelschap
thuis. Laat hem maar tussen Leiden en Den Haag bij de eerste violen zitten. In het
Club van Rome-orkest kan hij een triangel toegewezen krijgen en dan mag hij nog
blij zijn.
Kanselier Bruno Kreisky arriveerde in een donkerblauwe blazer met zilveren
knopen en donkergrijze broek. (Zou wat voor Böttcher zijn.) Alles is nu afgezet om
veiligheidsredenen. Het wemelt van politie en detectives.
Om 11.00 uur had ik een uitstekend gesprek met professor Victor Urquidi, een
vooraanstaande Mexicaanse econoom en president van het El Colegio de Mexico.233
Jean-Claude Pomonti is een uitstekende journalist. Niemand in het brave vaderland
kan in zijn schaduw staan, wanneer het gaat om het artikel THE UGLY JAPANESE als
variant op THE UGLY AMERICAN234 in de overzeese editie van de Guardian.235 Het is
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een schitterende analyse over het moderne Japanse imperialisme in Zuidoost-Azië.
Het artikel wemelt van namen als Saburo Okita of Chie Nakane of Kakuei Tanaka,
premier van Japan die ook in Deel 2 van mijn Club van Rome-interviews figureren.
Om 16.05 uur belde ik Amerbos en damn it Peter was er. Hij zei aan het werk te
zijn. Hij had een examen gedaan en was naar Amsterdam gegaan om eruit te zijn.
Er waren weer verschillende telefoontjes geweest. Wanneer hij opnam werd er
afgehaakt. The basterds. Francisco Paesa had opgebeld. Ik belde Parijs. Dewi vertelde
dat Ali Bhutto in Islamabad eind februari vijfentwintig staatshoofden zou
bijeenbrengen. Dat was mijn kans om erbij te zijn, ook om gesprekken op te nemen.
Sukmawati Sukarno komt met haar dansgroep naar Parijs.236 ‘Je lijkt zo ver weg,’
herhaalde Peter. Ik had hetzelfde gevoel.
Professor Urquidi overhandigde me een kopie van een vertrouwelijk document
dat de komende dagen door president Luis Echeverria Alvarez van Mexico ter
discussie zou worden gesteld over een nieuwe United Nations Charter voor Economic
Rights and Duties of States.237 Echeverria is nu ook gearriveerd. Aurelio is outdoing
himself met staatshoofden en regeringsleiders en passeert hiermee de zogenaamde
Bilderberg-conferenties met vele lengten.
Toen ik tegen Böttcher zei dat Putnam & Sons de uitgave van mijn interviews
steeds verder vertraagde zei hij: ‘De Amerikanen zitten met de Club van Rome zeer
in hun maag.’ Professor Carroll Wilson van MIT zag echter geen enkel verband tussen
die vertraging en zekere anti-Club van Rome-sentimenten in de VS.
Ontmoette een Algerijnse diplomaat die ik zeven jaar geleden in New York had
gekend. Hij adviseerde, zoals ook Chanderli had gedaan, om via de ambassadeur in
Brussel een gesprek met Houari Boumedienne aan te vragen. Aarzel. Ook premier
Pierre Trudeau van Canada is nu gearriveerd; hij draagt een beige tweed jasje (als
ik) en shirt met foulard (wat me hier minder nodig lijkt), ook niet direct een outfit
voor Frits Böttcher. Die houdt het bij zijn Haagse uniformpje. Moet denken aan Tom
Tak die de Amerikaanse psycholoog Kenneth Keniston (van The uncommitted
alienated youth in America Society, 1965) het begrip alienation laat formuleren als
‘een specifieke vorm die de vervreemding als levensgevoel kan aannemen.’ Het
wordt een toestand van bewustzijn: ‘een beslissing waartoe het individu
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geleidelijk of abrupt is gekomen.’ Er moeten ook vormen van gedeeltelijke alienation
bestaan, waarbij men zich op een schadelijke wijze in eigen schulp terug trekt, heilig
overtuigd van eigen wijsheid en het bij het rechte eind hebben, zoals sommige figuren
zich op het fort Den Haag - Leiden schijnen terug te trekken.
Ben weer in het Mozarteum voor een tweede concert.

Er zit een jonge, opvallend aantrekkelijke Japanse violist in het orkest. Hij is ook de
enige die met gekruisde benen zit te spelen. Mijn vader noemde dit ‘zagen’, wanneer
mijn moeder naast zijn werkkamer op De Horst met een strijkkwartet bezig was.
Achter mij zit een lief dametje met een wipneus. Naast haar zit een volgevreten
in-burgerlijke man met een enorme pens. Ik tracht me haar in te beelden toen zij
zeventien was.
De uitvoering mist de vervoering die ik in Moskou beleefde bij het luisteren naar
een Mozart-pianoconcert.
Er is natuurlijk een diepgaand verschil tussen pianospelen, geen enkele noot missen
en alle voorgeschreven fratsen impeccable uitvoeren, of een spel dat voortkomt uit
diep beleefde innerlijke Begeisterung. Voor herscheppen wat reeds werd geschapen
is scheppingstalent nodig, is een nieuwe schepping nodig, niet een verautomatiseerd
na-apen en kopiëren.
Peter zei rustig te zijn en op te schieten met zijn werk en studie. Heb ik wel
voldoende aandacht aan deze opmerking besteed? Had ik er meer op in moeten gaan?
Krijg het warm als ik aan de mogelijkheid denk dat hij naar Amerbos is gegaan om
met Juan Antonio in New York te telefoneren of Düsseldorf of de kerel aan de
Vinkeveense plassen.
Zond een kaart aan mejuffrouw Büringh Boekhoudt niet met Herzentrockenheit
(Rilke), maar met Herzen-onderkoeldheid.

4 februari 1974
Informeerde of er ergens in het hotel een piano stond om te studeren. ‘Gibt es nicht.’
Het boekje van Tak, voormalige priester, beroert me toch verder niet. Kocht Briefe
an eine junge Frau238 ook van Rilke. ‘Man
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muß die Kraft haben, die Natur umzudeuten und anzuwerben, sie, gewissermaßen,
ins Menschliche zu übersetzen, um ihren mindesten Teil zu sich zu beziehen...’ Hij
spreekt weer over ‘sècheresse d'âme’ (maar gebruikt een accent aigu in plaats van
een accent grave).
Er wordt tijdens deze Club van Rome-vergadering vrijwel niets voor de pers
gedaan. Denk dat ik zelfs niet naar Schloss Klestheim toe ga.
‘Ich habe nie genaue Grenzen gezogen zwischen Leib und Geist und Seele,’ schrijft
Rilke. Misschien ben ik een muggenzifter, maar ik denk dat Geist en Seele hetzelfde
is. Ook zou ik met Psyche zijn begonnen en met Leib geëindigd. Leib is immers de
Lastwagen die de Seele draagt en vervoert?
Joop den Uyl liep naar me toe en gaf me een hand: ‘Dag meneer Oltmans.’
Mevrouw Den Uyl ziet er eigenlijk niet uit en maakt een bête indruk. Het wordt
knokken geblazen om interviews te krijgen, want het wemelt van de journalisten.
Aurelio keerde van het kasteel terug in een auto met president Senghor, maar zei
vergeten te zijn een gesprek te regelen. Begrijpelijk, maar ik heb de president van
Senegal een briefje laten bezorgen. Ik sprak ook met Kamal Azfar, een assistent van
president Bhutto en een diplomaat uit Wenen van Pakistan, Jamshed Badar. Ik doe
soms toch stomme dingen. Ik vroeg of ook Suharto naar de top in Islamabad zou
komen. Azfar: ‘We certainly hope so.’
‘I most certainly hope not,’ spoot ik er uit. ‘This Papadopoulos of Indonesia should
not be seen with Sukarno's friend Bhutto.’ De heer Azfar ging duidelijk door de
grond door die opmerking. We kwamen desalniettemin overeen dat ik via de
ambassade in Wenen vragen aan Ali Bhutto zou toezenden. Ik verduidelijkte dat de
Pakistaanse ambassade in Den Haag zelfs geen brieven van Bruna of mij
beantwoordde.239
Zag de film Papillon. Een soort Franse versie van waar Indonesiërs, als gevangenen
van Suharto dezer dagen op het eiland Buru, doorheen moeten.
Iedereen begint strijk en zet over Alexandr Solzhenitsyn. Ik vind de Valery
Panov-affaire minstens even schandalig, waarbij het Kremlin hem een uitreisvisum
verstrekt en zijn vrouw vasthoudt. Mijn trick in Hotel Rossia, Eugene, vertelde
immers ook dat de autoriteiten hem een uitreisvisa hadden toegezegd mits hij een
gigantische bedrag zou storten, waarvan men wist dat hij dat toch niet bezat.
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Edward Kennedy heeft er als voorzitter van de Senate Judiciary Subcommittee over
geklaagd dat vier maanden nadat Salvador Allende werd afgezet en vermoord
‘duizenden mensen’ in Chili werden omgebracht. Dat is immers hoe het door de CIA
bedachte scenario van staatsgrepen tegen leiders, die hen niet welgevallig zijn, wordt
afgedraaid. Hoorde je Edward Kennedy ooit over het bloedbad van Suharto? Gelijke
monniken, gelijke kappen.240
Richard Nixon heeft op 28 januari 1974 een brief gericht tot die andere verrader,
maarschalk Lon Nol van Cambodja en hem verzekerd van onverbrekelijke
Amerikaanse steun omdat de ‘pro-communistische strijdkrachten’ in het land alle
suggesties tot onderhandelen categorisch hebben afgewezen. Nixon spreekt over de
‘heroic self-defense’ van Lon Nol, die hem van maximumassistentie van Washington
zal verzekeren. Bernard Gwertzman rapporteert de nonsens die door Nixons Witte
Huis wordt uitgegeven letterlijk in The New York Times. Echter zonder een woord
van uitleg of commentaar, zichzelf hiermee verlagend tot stenografie-journalistiek.
Hij zou de onzin van Nixon in een kader moeten zetten en tegen de realiteit van Azië
afwegen. Zou Gwertzman een briefje moeten schrijven. Helpt toch geen moer.241
De secretaressen van Aurelio Peccei, de dames Tognarelli en Pignocchi, zagen er
in hun avondtoiletten een stuk gedistingeerder uit dan mevrouw Kreisky
Ontmoette Saburo Okita,242 die mijn mening over Suharto te extreem vond. Ik vlei
mezelf echter met de hoop er toch in te zijn geslaagd zijn inzichten in wat er in
Indonesië werkelijk aan de hand is enigermate te hebben bijgestuurd, ook al wilde
hij dit niet toegeven of laten merken. Terwijl ik met Okita zat te praten herinnerde
ik me vannacht over Suharto gedroomd te hebben. Ik was bij hem op bezoek. Net
als in 1966 vond ik hem eigenlijk aardig en probeerde to read from his eyes wie hij
eigenlijk was. Ik gaf hem een kans, maar tezelfdertijd was Bung Karno zeer levend
in me aanwezig. Ik waakte ervoor niets te doen dat mijn loyaliteit ten opzichte van
mijn vriend kon verwonden. Op een moment in mijn droom waren mensen aan het
schreeuwen en gedroegen zich onbehoorlijk, terwijl Suharto aan het spreken was,
wat me razend maakte, juist omdat het staatshoofd sprak. De droom sloeg nergens
op, want ik be-
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schouw deze Suharto niet eens als rechtmatig staatshoofd van Indonesië. Het is waar
dat hetzelfde wel eens in Sukarno's aanwezigheid gebeurde, toen we in 1957 in
Indonesië op reis waren. Mijn brein haalde de zaken weer eens door elkaar, het
kenmerk van dromen.
Aurelio heeft president Senghor voor me geregeld. ‘You will see, he will be very
good.’ Senghor gaf een persconferentie, waarbij ik eveneens uitstekend materiaal
verzamelde. Zijn aide-de-camp, een charmante officier met paratroop-wings, belde
me in het Europa Hotel op. Ik ontmoet Leopold Senghor om 18.30 uur.243
Een verslaggever van de BBC zei dat toen hij door Joop den Uyl voor een gesprek
werd ontvangen, Den Uyl op pantoffels liep. Frits Böttcher kwam me vertellen dat
Den Uyl links en rechts veel te veel ouwehoerde. In de ogen van Böttcher doet
iedereen dat, behalve hijzelf. Hij vond premier Olaf Palme van Zweden, ook aanwezig,
uitstekend. Ook Romesh Thapar van India mocht hij blijkbaar. Ik heb een moment
een gesprek met mevrouw Den Uyl overwogen - Den Uyl zelf, why bother? - maar
ze ziet er niet uit, een doorsnee Albert Heijn housewife.
Wandelde in de stad. De dom was gesloten. Een andere kerk was open en erg mooi
van binnen. Sommige van deze gebouwen ruiken naar graftombes. Ik was juist
geïnstalleerd om in gebed te gaan toen een vrouw naderde met een ritselend pakje
en steeds haar tasje open, en weer dicht deed. Er waren in het middenschip van de
kerk voor het altaar misschien wel zeven oude dames in diep gebed verzonken.
Uitgerekend moest de dame met het tasje bij mij kruipen. Probeerde wanhopig me
te concentreren. Brandde drie kaarsen, deze keer ook voor mam. Aurelio drukt zijn
stempel op zo'n conferentie, wat Club van Rome-vergaderingen uniek maakt. Hij
opereert op de eerste plaats via zijn ‘hart’ en dat is zijn ‘geheim.’ Bruno Kreisky zei
ook nog nooit zo vrij en open op een bijeenkomst te hebben gesproken als hier.
Staatshoofden, premiers, ministers, wie er ook zijn, rangen en standen schijnen
nauwelijks mee te tellen. Alleen de pers wordt onnodig op een afstand gehouden. Ze
moeten het zelf weten. Ze zullen toch niet buiten ons kunnen. Via Alexander King
gaf ik een kaartje door aan Joop den Uyl en schreef, al mag het wat opgeblazen
hebben geklonken: ‘Het is prima om als Nederlander u hier ook te zien, maar
tezelfdertijd geloof ik dat Max van der Stoel en Van Kemenade de Vaste
Kamercommissie van Buitenlandse Zaken inzage in de stuk-
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ken betreffende Nieuw-Guinea zouden moeten geven.’ Hij las mijn boodschap en
knikte me van verre met een instemmed ‘ja’ toe. Viel me trouwens op dat Frits
Böttcher een lintje draagt en Den Uyl niets. Aurelio, Senghor en ook Trudeau blijven
in col-sweaters rondlopen. Later in de middag vroeg ik Den Uyl in de hal van
Österreichischer Hof of hij tevreden was met de conferentie. ‘U weet, ik ben een
tevreden mens.’ Een even nietszeggend antwoord als een aantal uitermate
onbenulligheden die hij in de vergaderingen over de wereldproblematiek debiteerde.
Had Böttcher zich maar meer met Den Uyl beziggehouden, dan zou er wellicht meer
uit zijn gekomen.
In de hal werd ik, door waarschijnlijk iemand van het Bundesamt, gevraagd of ik
geregistreerd was om de conferentie bij te wonen. Ik lachte hem uit, maar hij zei met
een ernstig gezicht dat ik mijn deelnemerskaart niet juist had ingevuld. Eerst dacht
ik dat de man mij dwars wilde zitten omdat ik bij aankomst op geen enkele lijst
voorkwam en enig kabaal had veroorzaakt. Ik wilde mijn paspoort te voorschijn
halen, toen ik me bedacht en tegen de man zei: ‘No, I refuse, you must be an idiot
anyway.’ Ik verliet het hotel om naar mijn kamer in hotel Europa te gaan, maar kookte
dermate dat ik terug ging en tegen de man zei: ‘I am here at the personal invitation
of Aurelio Peccei. And, you are crazy’.
‘I don't care what you think,’ zei de man en vroeg vervolgens aan een rechercheur
in een groen Alpenpak mij om een legitimatie te vragen. Ik haalde mijn paspoort te
voorschijn en de rechercheur glimlachte, keek er eigenlijk nauwelijks naar, toen een
collega van de VARA opdaagde die zei: ‘I can testify, he is a journalist.’
‘Let's go and leave these idiots,’ zei ik en vertrok.
President Senghor vertelde een lang gesprek met Den Uyl en diens vrouw te hebben
gehad. Hij zou in oktober een staatsbezoek aan Nederland brengen. Ik sprak met hem
over Bung Karno. Hij wilde weten waar diens kinderen nu waren. Hij was het ermee
eens dat de dag zou komen dat Sukarno zijn juiste plaats in de geschiedenis zou
herkrijgen. Hij hoefde het gesprek niet toegezonden te krijgen. ‘J'ai confiance à vous,
I am very busy (...).’ Zijn handdruk voelde prettig aan. De adjudant, een zalige
negerpara met een gigantisch lijf, alles was goed aan die man: ogen, tanden, schouders,
noemt me nu ‘Monsieur Willem...’
Het interview met president Echeverria was vervelend, want de hele presidentiële
entourage was erbij aanwezig of hing er omheen. Een vrouwelijke tolk assisteerde.
Hij leek oprecht,
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maar ik hield zijn ogen voortdurend in de gaten, omdat ik wist dat deze voormalige
minister van Binnenlandse Zaken in 1968 op demonstrerende studenten heeft laten
schieten met alle gevolgen van dien. Om die reden ook had ik een vraag over de
toekomst van kinderen ingelast onder verwijzing naar Aurelio's dictum dat hij zijn
Club van Rome-arbeid ook voor de toekomst van zijn kinderen en kleinkinderen
verricht. Ik kon niet verstaan wat hij zei, want hij sprak in het Spaans. Hij bracht ook
hulde aan Peccei, maar vroeg later die passage eruit te halen. Ook hij hoefde de tekst
niet te zien. De Mexicaanse uitgever van deel 1 van mijn Club van Rome-interviews
was eveneens aanwezig en maakte een opname van president Echeverria en mij.
Toen ik tegen Romesh Thapar zei dat mevrouw Gandhi op mij allerminst een
hautaine of arrogante indruk had gemaakt, antwoordde hij: ‘No, she keeps that for
us, like her Papa.’244 Hij vond trouwens dat ik een soortgelijk boek zou moeten
schrijven getiteld Human Fools. ‘Just grab ad random the first 50 people you come
across and interview them.’ Böttcher: ‘Het nuttige van Romesh Thapar is: hier
arriveert een burger en journalist uit India en schudt de heren van deze Club door
elkaar. Prima.’ Ik zag Böttcher de portier van het hotel twintig schilling geven voor
alle goede zorgen deze dagen. Hij verdween met Den Uyl van het toneel.
Aardige ontmoeting met Charles Hargrove. Ik had hem al een aantal malen
opgemerkt en dacht: a typical English faggot on a wild cruise. Hij was op-en-top
affected, inbegrepen een monocle bij het lezen van het menu, rookte een pijp met
een abnormaal lange steel, droeg een funny hat, een typisch ingestudeerde Victoriaanse
engster. Ik zat Le Monde te lezen. Hij kwam vragen of ik voor die krant werkte. ‘I
thought you were perhaps Niedergang,’ zei hij ook nog. Dat maakte dat ik helemaal
niets van hem moest hebben. Daarna zag ik hem weer bij het concert. Omdat ik steeds
had zitten schrijven had hij me, zoals hij later vertelde, voor een muziekcriticus
aangezien. Ik dacht dat er Daily Mail op zijn revers stond, wat me nog meer stoorde.
Maar later las ik beter en zag London Times, waardoor ik als een blad aan een boom
veranderde. Hij kon niet zo erg zijn. We raakten in gesprek. Ik amuseerde me zeer
met zijn voortreffelijke gevoel voor humor. Hij was gehuwd met een Française, heeft
twee zoons en werkte al zes jaar in Japan. Ik dacht aan hoe het gezicht van Leopold
Senghor opvlamde toen ik over
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zijn zoon sprak die muziek studeert in Berkeley, Californië. Charles geurde verder
met het etaleren van zijn Frans met een afschuwelijk Engels accent. We hebben
samen tot 23.00 uur gedineerd.
Journalisten zijn toch eigenlijk amusant. De KRO, de VARA, ze zijn allemaal hier.
Verroerden nooit een vin voor de Club van Rome, maar du moment dat je
staatshoofden erbij sleept, staan ze te dringen. Grenzen aan de groei of aanverwante
informatie hebben ze nauwelijks of nooit gelezen. Het blijft lapwerk. De
KRO-afgevaardigde was eigenlijk met zijn gezin op skivakantie. Hij rende 's middags
even rond om Den Uyl en Böttcher ‘te pakken’ voor zijn uitzending om 17.00 uur.
Hij moest acht minuten vol kletsen, zei hij. De VARA-man had ook niet echt de tijd,
want hij moest zich naar Hilversum terughaasten voor een ander programma.

5 februari 1974
De zon schijnt op de sneeuw van de majestueuze bergen. Ik bestudeer een Time-essay
door James Schlesinger over de wapenwedloop. Het duizelt me wanneer ik de
grafieken zie van bestaande wapens. Misschien zag men dezer dagen op Schloss
Klesheim kans met elkaar te communiceren van ‘hart tot hart’ maar naar mijn weten
is het woord ‘wapenwedloop’ daar niet gevallen.
Kocht een doos Mozart Kügel voor mam.
In Papillon was een scène van een oude gevangene, die een rode bloem in de mond
van een nogal aantrekkelijke verpleger stak, daarna zijn bed naderde, zijn body
betastte en met zijn hand in zijn shorts bewoog, maar de rest laten ze dan niet zien.
Nog te vroeg. Over tien jaar mischien.
Wat is er toch precies met Erza Pound aan de hand geweest? Hij stierf in 1972 op
87-jarige leeftijd. In 1973 is een manuscript van hem ontdekt The Waste Land. Hij
moet al in de twintiger jaren in Italië zijn gaan wonen, werd een enthousiast antisemiet,
een bewonderaar van Benito Mussolini en tijdens de Tweede Wereldoorlog hield hij
zich met pro-fascistische radiopraatjes bezig, zodat hij na 1943 in Italië werd gevangen
genomen en van hoogverraad beschuldigd. Hij schijnt echter nooit helemaal meer
voor ‘vol’ te zijn aangezien en werd om die reden in een ziekenhuis in Washington
opgesloten. Robert Frost heeft in 1958 geprobeerd hem daaruit te halen, maar hij
werd krankzinnig verklaard. Het lijkt me een ontzettend vies zaakje.
David Heymann (28), een jonge onderzoeker aan de Universi-
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ty of Stony Brook, Long-Island heeft een studie gemaakt van hoe sommige van
Pounds intiemste vrienden en ‘fellow writers’ maar al te graag bereid waren na de
oorlog tegen hem te getuigen, zoals E.E. Cummings, Archibald MacLeish, William
Carlos Williams en Richard Aldington. Het is weer Attorney-General Elliott
Richardson geweest die de documenten voor deze studie heeft vrijgegeven. Of zouden
‘de vrienden’ van Pound opzettelijk tegen hem hebben getuigd om te voorkomen dat
hij ooit echt in een gevangenis zou belanden zodat hij nu gaga werd verklaard en er
met semi-opsluiting in een ziekenhuis van afkwam?
Kocht Aufzeichungen über Chopin van André Gide.245 Ik heb het trouwens al,
zowel in het Frans als het Engels, maar van Gide krijg ik nooit genoeg. Hij noemt
het spelen van Chopin ‘ein Spaziergang voller Entdeckungen’, zo waar, maar je moet
er wel een oor voor hebben.
Joyce van der Meer van CBS in Den Haag pikte me op. We reisden samen via
Frankrfurt terug. Ze is wel aardig, maar ik zou liever alleen zijn geweest.
Er is een Verklaring van Salzburg door de Club van Rome uitgegeven.246
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Amsterdam
7 februari 1974
Amerbos

Casper was op Schiphol. Ik wilde een NRC kopen. Hij verscheen uit het niets. Heerlijk.
Hij vertelde dat de Salzburg-vergadering in pers, radio en televisie weinig aandacht
had gekregen. An Salomonson berichtte in de NRC dat de sovjets (ze spreekt natuurlijk
over ‘de Russen’) tot de Club zullen toetreden. Zij benadrukte dat maarschalk Tito
en de Poolse partijleider Edward Gierek de uitnodiging niet hadden aangenomen.
Maar de kop luidde: CONFERENTIE IS GOED GESLAAGD. Verwonder me altijd over
journalisten die het woord ‘goed’ gebruiken. Slaat nergens op.
We lagen later in bed te kletsen over wat hij zou gaan doen wanneer hij in april
zijn studie afsluit. Hij heeft een aanbieding voor Mozambique van een Amerikaanse
company voor 35.000 per jaar. Ik vond dat hij geen ‘veldwerk’ kon gaan doen voor
Portugese kolonialisten. Bovendien wat kan je in de wereld van vandaag met een
referentie uit Mozambique of all places. Daarna kwam Australië ter sprake. Ik bleef
vasthouden aan een gesprek op de Indiase ambassade als start.
Er was een brief van Joop den Uyl.247
Er was ook een brief van dr. Ruslan Abdulgani. Hij noemt Den Vaderland
Getrouwe ‘a marvellous book’. Hij voegde eraan toe: ‘For me it is mind absorbing.’
Van hem komende ben ik ontzettend blij met deze reactie. Hij zegt mij nog steeds
te zien als ‘a modern crusader for news and views with “een jachthond voor zich en
een wervelwind achter zich”.’248
De Telegraaf heeft over een pagina acht foto's van kinderen ge-
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plaatst. De lezer moet raden wie de beroemdheid in spé is. Voor Nederland zijn
Hiltermann, Caro van Eijck, Mieke Telkamp en last but not least Joseph Luns
gekozen.249
Op dezelfde pagina een foto van Dewi met Pierre Rachi, een Libanese zakenman,
in de sneeuw in Gstaad en de kop NIEUWE LIEFDE VOOR DEWI. Geklets dus. Die krant
leeft van sensationele, onware bladvullertjes. De kudde vindt het prachtig.
Ben vanmorgen eerst naar mam gegaan. Daarna naar Eindhoven om de koffietafel
bij te wonen van de contactgroep Thomas Morus in het studentencentrum aan de J.F.
Kennedylaan. Er moest een praatje worden gehouden ‘uit de keuken van de journalist.’
De uitnodiging was getekend: Henk van Heeswijk. Jan Buis van Bruna belde
vanmorgen en verwees naar een voorpaginabericht van Han Hansen in de Volkskrant.
Minister van der Stoel en staatssecretaris Klein van Onderwijs hebben in de Tweede
Kamer meegedeeld dat het bronnenresearch kan beginnen tegen 1980 als prof. dr.
G. van der Wal dan gereed is met zijn onderzoek naar het Indonesië-beleid tussen
1945 en 1950. Misschien was mijn briefje aan Den Uyl in Salzburg het laatste
druppeltje dat het Haagse emmertje deed overlopen. Het is gewoon pienter busuk,
op de lange baan schuiven van Den Uyl, Van der Stoel en de hele Haagse meute. Er
gebeurt natuurlijk niets. In 1980, wie dan leeft die dan zorgt, denken de
geschiedvervalsers.
Ik heb natuurlijk onmiddellijk een half uur met André Spoor getelefoneerd. Hij
komt vanavond met een hoofdartikel: ‘Het kabinet Den Uyl heeft een op zichzelf
wijs besluit genomen door te bepalen dat de kwestie-Nieuw-Guinea historisch
verantwoord moet worden uitgezocht.’ Spoor moedigt tot enige haast aan en hij
meent ook dat het de hoogste tijd wordt dat de hoofdrolspelers in het Nieuw-Guineaconflict gehoord dienen te worden. Hij heeft natuurlijk volkomen gelijk, maar zal
het nu gebeuren?250
Ook Cees Meijer wijdt er een ‘Driester’ in De Typhoon aan en noemt 1985-1990
‘rijkelijk laat’ om een serieus onderzoek naar wat er in 1949-1962 rond Nieuw-Guinea
gebeurde te laten beginnen. Voor mij is het duidelijk. Ze willen niet.
Spoor vertelde met Kouznetsov van de sovjetambassade in de bekende Haagse
Bistrot te hebben geluncht. Enige dagen later zei een Amerikaanse diplomaat tijdens
een diner tegen André: ‘You lunched with Kouznetsov?’ Wat een infantiel gedoe.
Ik
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gaf Spoor veel informatie en de contacten om eens te schrijven over gestrande
Indonesiërs in Peking, maar dan niet via Peter Schumacher.
Vrij Nederland meende ook iets aan de Club van Rome in Salzburg te moeten
doen. ‘Van De grenzen aan de groei is in de serieuze discussie niet veel heel
gebleven...’ VN-redacteuren zijn overtuigd dat aan de Raamgracht 4 te Amsterdam
de meest serieuze aller Nederlandse discussies worden gevoerd. Je behoeft in die
journalistieke keuken maar een kijkje te gaan nemen - de gebruikelijke uitzonderingen
daargelaten - en je weet hoe laat het is. VN noemde Aurelio - de Italiaanse
grootindustrieel en aartskapitalist en bovendien Oost-Europakenner - een wat vreemde
figuur. Je ziet het linkse jongetje op de redactie, dat deze onzin schreef, zich al
verkneukelen over de rake manier waarop hij Aurelio bij de kloten heeft gepakt.251
Hoe weinig au courant zulk geschrijf is als product van ‘serieuze discussies’ zullen
ze pas in het hiernamaals ontdekken.
Ik zie nu dat Ruslan Abdulgani naar aanleiding van de opname in Den Vaderland
Getrouwe van het testament dat Bung Karno op een dag voor Dewi neerschreef een
PS heeft laten volgen. ‘It is most revealing to me! If not contradicted by new last
wills of later dates, the present location of Bapak's grave at the cemetery at Blitar
seems alright to me. Are there any other available of this kind from Paris? Many
thanks.’ Vind dit niet zo aardig opgemerkt.252
Ben Peter in Tilburg gaan afhalen. Zijn moeder zette gauw een kopje thee. Hij
leek me zeer onzeker, toen ik zijn huis binnenkwam, maar nu zit hij rustig te lezen.
Zijn moeder vertelde dat hij soms al om 05.30 uur zat te blokken. Hij heeft weer een
mooie uitstraling en blijft tot maandag.

8 februari 1974
Trouw, De Tijd en Het Parool publiceerden geen letter over het
Nieuw-Guinea-onderzoek. Die zijn het onderwerp beu en begrijpen dat er toch niets
gebeurt. Belde André Spoor om hem opnieuw te bedanken voor weer een
voortreffelijk hoofdartikel.
Spoor schreef: ‘Het kabinet Den Uyl heeft een op zichzelf wijs besluit genomen
door te bepalen dat de kwestie-Nieuw Guinea historisch verantwoord moet worden
uitgezocht.’ Hij vervolgde:
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Maar dat besluit roept wel de nodige vragen op. Oorspronkelijk wilde het
kabinet dat onderzoek beperken tot een bronnenonderzoek, en daarmee
zou pas gestart kunnen worden rond 1980 als prof. Van der Wal gereed
zou zijn met zijn bronnenonderzoek naar het Nederlandse beleid in de
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.
Nu kan hopelijk al op korte termijn met de voorbereidingen worden gestart,
waarbij het er vooral om zal gaan de ervaringen van de hoofdrolspelers in
het Nieuw-Guinea-conflict vast te leggen. Hoe dat kan gebeuren, los van
het bronnenonderzoek, is vooralsnog een vraag, die de aangewezen historici
moeten oplossen, maar die toch wel erg dicht bij het beleid ligt.
Nu er enkele van dit soort eigentijdse historische onderzoeken naast elkaar
gaan bestaan wordt opnieuw de kwestie actueel of er in dit opzicht geen
consequenter beleid zou moeten worden gevoerd. Er valt bijvoorbeeld te
denken aan een systematisch eigentijds onderzoek uit te voeren door
historici. Wat dat betreft kunnen de nu ondernomen onderzoeksplannen,
voortspruitend uit politieke druk, een eerste aanzet vormen. Enige
stroomlijning in ons inzicht in onze eigen tijd zou beslist geen overbodige
luxe zijn. Dit zal ongetwijfeld de nodige problemen oproepen, bijvoorbeeld
in het hanteren van de Archiefwet.
Maar als men zich beperkt tot enkele geïsoleerde onderzoeken ontstaat
weer het gevaar dat het beeld dat wij hebben van die tijd ernstig vertekend
wordt door de aandacht die aan enkele vraagstukken wordt gegeven.
Uitstekend gesprek met Theo Schaapveld over de DAF-mogelijkheden in Moskou.
Eldridge Cleaver duikt weer eens op in het nieuws. Hij werkt aan een nieuw boek.
Washington heeft beslag gelegd op zijn royalty's onder bepalingen uit 1950, gebaseerd
op de Trading with the Enemy Act uit 1917. Dit is gedaan omdat Eldridge China,
Cuba, Noord-Vietnam en Noord-Korea heeft bezocht. De staat steelt gewoon zijn
rechtmatige inkomsten.

9 februari 1974
Heerlijk lang geslapen. Peter zei dat ik midden in de nacht plotseling rechtop zat om
te zien of hij er nog wel was.
Ronald Gase belde en vertelde over zijn gesprek met Jan de Quay. Omdat hij op
een gegeven moment precies zo giechelde als Henk Hofland dat kan doen, vroeg ik:
‘En wat zei Hofland er allemaal van?’ ‘Daar heb ik helemaal geen contact mee gehad,’
antwoordde hij. Ik geloofde hem niet, wat hij gevoeld moet hebben, want hij scheen
zich snel te bedenken. ‘O, ja toch. Hij vond het prachtig en heeft erg gelachen.’ Dat
is Gase. Hij blijft een gevaarlijk ventje, met zijn ongeoefende slimmigheidjes.
Bovendien is de Nieuw-Guinea-affaire nauwelijks een affaire om ‘erg’ om te lachen.

Provinciehuis, Arnhem
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Inleiding hield de Commissaris van de Koningin, W.J. Geertsema. Sprekers: Ed van
Thijn, fractievoorzitter van de PvdA.; A. Andriesen, fractievoorzitter van de KVP;
H.J. de Koster, fractielid van de VVD; D.T. Kuiper, ondervoorzitter van de ARP en
A.D.W. Tilanus, fractielid van de CHU. Toegang: vijf gulden.253 Wat een gezelschap:
de leiders der verdoezelaars uit Den Haag in een mandje onder auspiciën van Casper,
die toen ik arriveerde zei nerveus te zijn. Hij was in harmonie met de heer Geertsema
en had een vest aan en rookte vette sigaren. Hoe kreeg hij het voor elkaar? Casper
hield een aardig, ernstig, kort verhaaltje. Ik zag zijn ouders. Ik ben in de pauze
vertrokken, want het geouwehoer was niet om aan te horen.
Joop den Uyl gaf vanavond in de NRC een interview aan Th.W. Westerwoudt en
F.Ph. Groeneveld. ONS BELEID MAG GEZIEN WORDEN, zegt hij. Hij had in Salzburg
voor het eerst de indruk gekregen ‘dat de geesten rijp worden voor wereldwijde
grondstoffenovereenkomsten. Dat zou een nieuw epoque in de wereldgeschiedenis
kunnen inluiden.’ Hij bevestigde dat zijn bezoek aan de Club van Rome-vergadering
in Oostenrijk zijn inzichten in de toekomstproblematiek van de wereld heeft
toegespitst. Hij verdedigt het rapport Grenzen aan de groei. Ik heb kasihan254 met de
zichzelf zo serieus nemende pennenlikkers van Vrij Nederland, nu de ‘grote baas
van de PvdA’, die Aurelio Peccei blijkbaar helemaal niet ‘vreemd’ vindt.
Amateur Sydney Schanberg van The New York Times vervolgt zijn Indonesische
reportages. Hij meldt dat Indonesië nu het twaalfde exportland van olie is. Volgens
sommige bronnen zouden de Indonesiërs in strijd met de Arabische olieboycot in
het geheim olie aan Nederland en de VS leveren. Japan neemt 75 percent van de
olie-export van Indonesië over. De VS 17 percent. Hoewel Schanberg generaal Ibnu
Sutowo noemt kan hij kennelijk geen woord over de gigantische corruptie van deze
meneer van Pertamina door zijn keel krijgen in zijn uitvoerige reportage.255 In een
tweede verhaal, vier dagen later, eveneens in de Times, spreekt deze meneer over
‘the rot of the Sukarno era’, die de arme meneer Suharto heeft moeten proberen op
te ruimen, aldus meldt de meest gezaghebbende krant van Amerika. Jeroen Terlingen,
redacteur van WIK, Weekblad van de Industriebond NVV, schrijft dat hij in Den
Vaderland Getrouwe een passage heeft opgemerkt over de communistenvrees van
de heer
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Frits Philips en of ik daar een wat uitvoeriger stuk voor WIK over zou willen
schrijven.256
Ambassadeur Alamsjah heeft het land verlaten, zwaar bewaakt door pantserauto's.
Good riddance, the basterd.
Portret op televisie van Otto Klemperer, voor mij een der ‘groten’. Hij zegt: ‘De
Rus luistert niet met zijn oren maar met zijn hart.’ Het zou wel eens waar kunnen
zijn, hoewel ‘hart’ natuurlijk onzin is.

11 februari 1974
Peter is vertrokken. We hebben veel gelachen in deze dagen. Hij heeft een
geïnfecteerde hand. Soms treft zijn gezichtsuitdrukking mij als volkomen
ongeschonden. Ik maak me steeds zorgen dat ik hem zich nog altijd niet voldoende
thuis laat voelen. Ik ben gauw geïrriteerd en bijvoorbeeld bang dat als hij koffie morst
de vlekken er niet uitgaan, of als hij bij het slapen gaan Brut op zijn gezicht doet,
wat me uit mijn slaap houdt (feitelijk chemische stank in bed). Ik haat luchtjes in
een slaapkamer en zeg zoiets meteen.
Schreef memo's aan Kouznetsov en Theo Schaapveld met een overzicht van de
257
DAF-situatie in Moskou. Overhandigde deze aan Kouznetsov op de ambassade. Hij
had André Spoor in hun conversatie ontwijkend gevonden. Ook ging hij liever ergens
anders lunchen dan in de Bistrot vlak naast de Amerikaanse ambassade, die ‘uiteraard’
een dependance van die ambassade was. Hij wil kennelijk ook best eens alleen voor
dinner naar Amerbos komen. Hij waarschuwde me voor ‘mijn vijanden in Nederland,’
‘Who might still want to portray you as an agent of the USSR.’ Hij vond ook dat het
tijd werd om een Netherlands House in Moskou neer te zetten. Alle Nederlandse
firma's zouden er in ondergebracht kunnen worden. Hij zei dat van sovjetzijde Philips
nog steeds bovenaan het lijstje van gewenste contacten in Nederland stond. Hij
vermoedde dat ook AKZO naar betere contacten streefde. Toen hij begon met: ‘Perhaps
I should explain the Alexandr Solzhenitsyn situation to you,’ antwoordde ik flatly:
‘I am not interested in that man. It's all cold war rhetoric.’
‘Exactly,’ zei Kouznetsov.

12 februari 1974
Kwam om 01.15 uur thuis na een avond voor de Studium Generale van de Erasmus
Universiteit in Rotterdam.
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Ik ontmoette in collegezaal 4 ongeveer dertig studenten waarvan de meesten colleges
economie en medicijnen volgden. Er was een zuurpruim, die vroegtijdig vertrok. Er
was verder een absoluut zalige jongen om zo in te bijten. Ook een Indische jongen,
een toekomstig arts, die vertelde een boek over biseksualiteit te hebben geschreven.
We gingen met zo'n tien studenten naar een kroeg zakten tot na middernacht door.
Wie weet verkoop ik er een of twee boeken door...
Reed daarvoor langs Martin Portier, mijn oude vriend uit het van Heutsz-regiment
in Zoetermeer. Hoe krijgt iemand het voor elkaar om van zijn lijf op die manier een
puinhoop te maken, Martin had vroeger een body als een atleet. Nu is hij totaal
overweight, heeft bloedsomloopproblemen, mag geen eieren, geen vet, geen kroketten
en nog veel meer niet eten. Hij schijnt voor een examen voor sergeant-majoor te zijn
gezakt en is sedertdien psychisch te neer geslagen. Verder ging zijn oudste zoon er
vandoor met een vrouw met drie kinderen en meer van dergelijke ellende. Marcel,
van 9, lijkt me een pienter ventje.
Net toen ik sliep, om 02.30 uur, belde Dewi Sukarno. Zij wilde dat ik wist dat de
foto met de Libanees in De Telegraaf nergens op sloeg. Dat was me bekend. De
Libanees had de fotograaf betaald om met het plaatje in de krant te komen. Francisco
had vlak achter haar gelopen. Zij vroeg me om een kopie per expresse te sturen. Zij
was volop bezig met juridische stappen te nemen tegen juffrouw Norma Levy in
Londen, die o.a. in het Algemeen Dagblad verslag had gedaan van haar uitje (en
neukpartij) met Bung Karno, wat aantoonbaar nooit plaats kon hebben gehad. Zij
vond dat haar Britse advocaten buitengewoon ‘smooth and effectively’ werkten.
‘Zulke advocaten had ik eerder voor me moeten laten werken,’ zei ze. De uitgever
van het boek van Norma Levy was zo klein dat hij vrijwel zeker failliet zou gaan.
Over Den Vaderland Getrouwe: ‘Suharto might send someone to Holland to kill
you.’ En: ‘Some day, we will both return to Jakarta and you will be a hero with your
book. We will make pipi in front of the Dutch embassy there...’, waarmee zij bedoelde
dat ambassadeur Hugo Scheltema in 1970 geen poot uitstak toen Dewi een beroep
op hem deed te helpen mij het land in te krijgen om met haar samen de zieke Sukarno
te bezoeken.
Over het ontslag van vijf generaals door Suharto merkte zij op dat Japan nooit zou
vergeven wat premier Kakuei Tanaka in Jakarta was overkomen, toen hij drie dagen
een soort gijzelaar in

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

182
het Istana Merdeka was. ‘Suharto has, in a matter of speaking, to kill his own son
because he needs the Japanese money (...).’ Zij vervolgde: ‘They have always said
that Bapak was a great man. Sukarno was clever and shrewd. But Suharto is very
very shrewd. Do you believe me now? Everybody underestimated this man.’
Bezocht Anneke Verrips in Utrecht. Haar zoon Rob, het evenbeeld van zijn vader,
wordt een leuke vent. Paul heeft met TBC in een ziekenhuis gelegen. Hoe kan zoiets?
Ik heb een zwak voor haar. Het was alsof mijn vroegere vriend Verrips even in het
nu terugkeerde.

13 februari 1974
Wim van Beusekom van Bruna vertelde dat Joseph Luns prompt na de persconferentie
voor Den Vaderland Getrouwe een boze correspondentie met Max van Rooij van
NRC Handelsblad was begonnen. Max had de informatie (terecht) doorgegeven dat
tijdens een NOS-opname Luns de opmerking maakte dat hèt hoogtepunt van zijn
leven de dood van Sukarno was geweest. Er is achter de schermen meer over te doen
geweest dan men op het eerste gezicht zou denken.
Voor het eerst heeft de officier van justitie te Amsterdam een boete van 500 gulden
geëist tegen een journalist die in De Telegraaf een lasterlijke mededeling over een
in Uden wonende vertegenwoordiger had geschreven. Het werd de hoogste tijd.
Het is prachtig weer. De eerste krokussen zijn uit. Ik reserveerde een tafeltje in
Lage Vuursche om met mam te lunchen. She was delighted. De nieuwe afslag bij
De Witte Bergen naar Bilthoven is gereed. Je hoeft niet meer via Soestdijk te rijden.
De chateaubriands waren van achtentwintig gulden naar achtendertig gulden verhoogd.
‘Dat is op zijn Koeweits,’ zei mam. ‘Misschien zou ik het ook wel doen in hun plaats
als ik er het lef toe had.’ Hans Morgenthau heeft gezegd: ‘Solzhenitsyn heeft dwaas
gehandeld. Hij heeft zijn arrestatie aan zichzelf te danken.’ André Spoor wijst in zijn
hoofdartikel vandaag over deze affaire hier ook op. ‘Geen regering kan het op zich
laten zitten dat een burger de dagvaarding van een gerechtelijke instantie naast zich
neerlegt.’ Geloof dat André net zo met de affaire in zijn maag zit als ik en niet precies
weet wat er van te denken.
George van Renesse, mijn oude vriend, wordt 65 jaar. ‘Als pianist was ik een
wonderkind,’ zegt hij tegen J. Reichenfeld van de NRC.258 Altijd beter om een ander
dit te laten zeggen.
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Op de vraag over verschillende interpretaties van eenzelfde stuk muziek zegt hij:
‘Een stuk is voor mij gelijk aan de manier waarop ik het zelf speel. Dat is geen
kwestie meer van een opvatting, maar het enige juiste. Je zou het voorrecht moeten
hebben als enige zo'n stuk te mogen spelen en dan ieder ander toe te roepen: blijf er
alsjeblieft af, dat stuk is van mij. Het is net als een vrouw van wie je houdt. Die kan
toch niet de volgende avond met een ander uitgaan! Ze doet het misschien toch, maar
in principe zou dit niet mogen...’ Kan Van Renesse niet volgen. Wat hij daar zegt
slaat als een tang op een varken. Maar hij speelt prachtig. Schubert, ja. Maar ook
Nights in the gardens of Spain voor piano en orkest van Manuel Da Falla.259
Toen ik op het Rembrandtsplein stopte om een NRC te kopen stond er een lekkere
jongen, jeans, brede riem, aantrekkelijke kop en lijf. Hij viel met de deur in huis: ‘Ik
wil wat business doen: doen we het in de auto, bij jou thuis of in een hotel? De kassa
tikt wel aan.’ Ik aarzelde. De verleiding was er. ‘Some other time heb ik misschien
wel zin,’ zei ik en reed door.

14 februari 1974
Droomde intens van mijn vader. Misschien heb ik mijn verhouding met hem wel
eens vergeleken met Bung Karno of Emile van Konijnenburg, maar dat slaat nergens
op. Ik droom immers nooit over hen, zoals over mijn vader, hoe kan het ook anders?
Joyce van der Meer (CBS) ontmoette gisteren dr. J.H. van Roijen op een receptie
van de Amerikaanse ambassade. Zij vertelde dat ik op de Erasmus Universiteit had
gesproken, en hoe ik haar in Salzburg had geholpen bij de club van Rome-vergadering.
Van Roijen had haar echter gezegd dat ik een persoonlijke vendetta tegen Luns
voerde. Maar dat zijn Van Roijens eigen vulgaire conclusies, omdat hij zich nog
altijd geen voorstelling kan maken wie ik ben en waarom ik doe wat ik doe en denk
wat ik denk of weet wat ik weet.
Ik schreef Van Roijen onder meer toevallig van zijn standpunt te hebben gehoord:
‘Forgive me for saying so but people who talk such nonsense are only illustrating
their own vulgar thoughts. Mijn opvattingen over het Nederlandse belang of de
vaderlandse zaak zijn blijkbaar niet die van u. Ik zou ervoor bedankt hebben als
ambassadeur in Washington te zitten en een politiek te moeten uitvoeren, waar ik
het faliekant oneens mee was of die door Luns in Den Haag anders werd voorgesteld
dan
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zij werkelijk was.’ Ik wees Van Roijen er vervolgens op reeds op pagina 365 van
Den Vaderland Getrouwe te hebben vermeld Luns te zijn vergeten toen hij via de
Voice of America de geschiedenis begon te vervalsen door de Kennedy's de schuld
van ‘zijn’ Nieuw-Guinea-debacle in de schoenen te schuiven. ‘Dat u uw mond houdt
wanneer deze zak dergelijke schandelijke verklaringen over de Kennedy's aflegt (als
oud-ambassadeur in Amerika nauwkeurig van de werkelijke gang van zaken op de
hoogte zijnde) is uw zaak. Ik heet geen Van Roijen en word godzijdank geïnspireerd
door andere gevoelens en prioriteiten betreffende het landsbelang dan u.’
Ik vervolgde: ‘U zult dit wel weer als een onhebbelijke scheldbrief kwalificeren,
maar ik zeg u recht in uw gezicht wat ik denk en vind en verberg mij niet achter een
hoge boord, een grootkruis en andere koude kak, wat allemaal nergens op slaat. Met
al uw vermeende deftigheid hebt u nog nooit uw mond opengedaan over deze zaken
de vaderlandse geschiedenis betreffende. Om die reden is mijn respect voor u dan
ook zero.’260 Ik besloot met vriendelijk te verzoeken niet langer rond te kletsen dat
ik een vendetta tegen Luns voerde: ‘Want dergelijke uitspraken uwerzijds zeggen
meer over degene die deze onzin uitkraamt dan de persoon in kwestie. Want een
vendetta tegen Luns is namelijk echt niet mijn niveau.’261
Sukmawati Sukarno komt nu toch niet met haar dansgroep naar Europa. Jammer.262
Twaalf fractieleiders in het parlement vragen of de affaire-Solzhenitsyn niet in
strijd is met de Rechten van de Mens. De nincompoops zijn er altijd als de kippen
bij als het de Sovjet-Unie betreft, maar o wee, als je ze vraagt zich in te zetten voor
nobele zaken hun eigen scheve schaatsen betreffende. De PSP hield zich afzijdig.
Kamerleden mr. Erik Jurgens (PPR) en Klaas de Vries (PvdA) willen het
parlementaire enquêterecht van het parlement, waarvan bijna een eeuw geen gebruik
meer is gemaakt, nieuw leven inblazen. Het wordt de hoogste tijd. Ze willen hun
collega's proberen mee te krijgen dat het parlement ook het recht gebruikt om personen
onder ede te ondervragen ten einde inzicht in bepaalde zaken te krijgen. In 1886 is
nota bene de laatste parlementaire enquête gehouden. Zielig. De NRC wijdt er
vanavond een hoofdartikel aan en schijnt het initiatief van beide heren te ondersteunen.
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15 februari 1974
Belde met Henk Hofland over mijn Hilversum-project. Hofland: ‘Dat is ook sterk.
Ik droomde vannacht dat jij me kwam vertellen dat het niet eind maart werd maar
eind juni.’ We zullen er volgende week over praten. Hij zei dat hij het hoofdartikel
over het enquêterecht gisteravond in de NRC had geschreven. Ik zei ook dat ik opnieuw
Russen wilde uitnodigen. ‘Ik kom alleen als ik mensen mee kan nemen,’ zei hij. En
daarop: ‘Nee, ik kom maar niet’.
Lunchte voor het eerst sedert jaren met hoofdredacteur Cees Meijer van De Typhoon
in de Victoria Hotel Grill. Hij had een huis voor 325.000 gulden in Bergen gekocht.
Hij was met de Zaanlander in een gevecht gewikkeld wie Nico Scheepmaker mocht
afdrukken. Hij vroeg hoe ik tegenover de Solzhenitsyn-affaire stond. Ik zei eigenlijk
geen mening te hebben omdat ik er onvoldoende vanaf wist. Het Parool was volgens
hem een goede krant. Ik vertelde hem de ervaring met het gaatje in de autoband, wat
hij belangwekkend vond.
Vanavond is Caspers belangrijke avond. Hans Wiegel, Haya van Someren en
iedereen zal de JOVD-lustrumavond bijwonen.

Dewi Sukarno telefoneerde om te vragen of ik bereid was in het proces in Londen
ten behoeve van Bung Karno te getuigen. Een van haar Londense advocaten zou mij
hierover opbellen. ‘Of course,’ zei ik: ‘I will do it. Didn't you know I would?’
‘No,’ antwoordde Dewi, ‘I did not.’
Ik vertelde haar dat de Indonesische minister van Defensie en Nationale Veiligheid
gisteren had bekendgemaakt dat de regering een samenzwering had verijdeld. Generaal
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‘You mean optimistic?’ Dat had zij inderdaad bedoeld, omdat ik van mening was
dat het toch begon te gisten in Jakarta. Geen wonder overigens dat Dewi dikwijls in
conflicten terechtkomt want zij haspelt nog altijd key words door elkaar. Ze vertelde
verder dat Guntur Sukarno zijn zuster Sukmawati had verhinderd naar Parijs te gaan,
voornamelijk wegens de aanwezigheid van Dewi. Ik geloof dit niet. Gisteren was zij
voor een belangrijke zaak in Genève geweest: ‘I like my friends to get rich.’ ‘Do
you want to interview Solzhenitsyn, everything is possible.’ Ik dacht: hoe komt ze
daarbij?
Bas Roodnat belde op: waar hij Ronald Gase kon bereiken. Spoor en Hofland
hadden geadviseerd een gesprek met Gase in de NRC te zetten.
Contactgroep Thomas Morus in Eindhoven maakte een verslagje van mijn bezoek.
Herken mezelf nauwelijks.
Bambang schrijft uit Genève onder meer: ‘Die avond (in Genève) toen we elkaar
ontmoetten na jou te hebben afgehaald van het vliegveld zou het gezelliger geweest
zijn als je me niet zo bont en blauw had gebeten.263 While, I wanted to talk to you,
because I know that there is a richness in your mind, that I would like you to accord
me a small share of it. At that time, you hardly understood the message. Te erg ben
jij... Als we elkaar weer ontmoeten, gaan we leuk gezellig praten. En alleen praten.
Zelfs boos op elkaar worden mag ook, maar niet meer bijten, please.’

16 februari 1974
Ik had professor dr. F.W.N. Hugenholtz, voorzitter van het Bureau der Rijkscommissie
voor Vaderlandse Geschiedenis, verzocht om een onderhoud. Hij antwoordt met een
uitermate slap verhaal. Deze mensen zijn niet serieus.264
Henk van der Meyden - de hemel mag weten hoe hij aan zijn informatie komt, en
waarom die informatie aan hem wordt toegespeeld - produceert één hele pagina over
de prinsessen Beatrix en Margriet, die in overleg met koningin Juliana een
drieëntwintig dagen durende vermageringskuur (van dr. A.T.W. Simeons) hebben
gedaan opdat ze ieder 7½ kilo zouden vermageren. Met dergelijke informatie worden
de oranjeklanten in dit land aan het ontbijt opgescheept.
Het is lenteachtig weer.
Heb Fred van der Spek thuis opgezocht. Zoontje David was in de buurt en
interrumpeerde ons onverdroten. Hopeloos. De
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troep in huis was nauwelijks te beschrijven. Er kwam niet veel uit. De heer De Braauw
van DS70 had alle fracties gevraagd mee te doen met het Solzhenitsyn-protest. Max
van der Stoel had ambassadeur Alexandr Romanov op het matje geroepen. Terwijl
we zaten te praten hoorden we over de radio, die veel te hard stond, dat premier
Aleksei Kosygin tegen journalisten had gezegd: ‘De kwestie Solzhenitsyn interesseert
me niet.’ Dat was wat ik een tijdje geleden tegen Kouznetsov zei.

17 februari 1974
Peter is hier. Heerlijk. We zagen gisteren Jeremiah Johnson met Robert Redford. Ik
haat het om zoveel dieren te zien sneuvelen of doodschieten.
Vandaag voor het eerst dit seizoen naar het strand. Peter vertelde tussen neus en
lippen in de auto dat hij eigenlijk enkele maanden in een malaise had gezeten en
bijna steeds alleen thuis te zijn geweest. Op de meest onverwachte momenten was
verdriet over hem heen gekomen. Hij had op de rand van wat hij nu ‘een rampzalig
besluit’ noemt geleefd. Hij vertelde het niet en ik vroeg niet wat het was geweest,
maar waarschijnlijk heeft hij ernstig overwogen naar Juan Antonio in New York te
gaan.
Mam vertelde een bericht te hebben gelezen dat kapitein-terzee Pim Osieck,
adjudant in buitengewone dienst van koningin Juliana, op 1 mei is benoemd tot
kamerheerceremoniemeester van het koninklijk huis. ‘Juliaan wilde hem zeker niet
kwijt. Ik kan het me best begrijpen,’ zei mam. Twaalf jaar hebben mijn ouders in de
bungalow van Osieck in Huis ter Heide gewoond. Mam was steeds zeer op de man
gesteld.
Anatoly Gromyko, minister-counsellor in Washington en zoon van de sovjetminister
van Buitenlandse Zaken, schrijft niet mee te kunnen doen aan Deel 2 van mijn Club
van Rome-interviews.265 Ook een brief van Saburo Okita uit Japan met zijn
goedgekeurde tekst voor mijn boek.266

18 februari 1974
Peter ging de stad in gisteravond en zei: ‘Ik wou dat iemand mij vanavond eens een
pidjit267 gaf.’ Hij was nog niet weg of Oeroeg belde en kwam. Die jongen wordt nooit
pervers. Het is absoluut zalig om met hem te kroelen. Toen Peter thuiskwam - het
was nog donker - lag Oeroeg voor hem gereed. Cees Meijer heeft de verleiding niet
kunnen weerstaan. Hij
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heeft op 16 februari op de voorpagina van De Typhoon gezet dat er op mijn auto was
geschoten met het hele verhaal van het gaatje in de band en de mededelingen van
Gerard Croiset. Wim Klinkenberg vond het uitstekend dat deze zaak nu in de pers
was verschenen.
Ben met mam in Soesterberg gaan eten. We zaten nog wat na te praten. Ik vertelde
dat ik Gerard Croiset nu toch wel wantrouwde. Ze zei: ‘Niemand, absoluut niemand
in de hele wereld is te vertrouwen. Ik wist dit al heel vroeg, toen ik twaalf of dertien
jaar was.’ Zij gaf toe dat zowel in haar geval als dat van vader, beiden kinderen van
gescheiden ouders, de huiselijke omstandigheden tot die overtuiging kunnen hebben
bijgedragen. ‘But you trusted our Father?’ vroeg ik.
‘Ja, maar die stak met kop en schouders boven iedereen uit. Hij had een zuiver
geweten.’ Maar zij verbeterde zichzelf en zei: ‘Een werkend geweten. Toen ik hem
leerde kennen, in het begin, was hij gewoon een neefje van me.’268 Maar wij kenden
natuurlijk heel veel andere studenten en je ging vergelijken. Ik dacht: deze man will
never let me down, en dat is precies zo uitgekomen. Er was geen enkele student bij
zoals je vader. Het verschil was gewoon duidelijk te zien.’ Ik geloof dat het de eerste
keer was dat ik in haar aanwezigheid wat notities maakte.
Wanneer ik Hofland luidruchtig Brugsma hoor loven - in zijn televisierubriek denk ik: hoe kan ik met deze man ooit een boekje maken? Onze uitgangspunten zijn
in de verste verte niet verenigbaar. Hofland is ook een goedprater van H. Goeman
Borgesius. Inderdaad heb ik Carel Enkelaar enige mate in Den Vaderland Getrouwe
ontzien, ik doe ook wel eens een stap terug, maar Enkelaar ging tenslotte ten behoeve
van mijn film naar Luns en was bereid de degens te kruisen. Hofland, mijn oude
Nijenrode-vriend, denkt er niet over ooit een poot voor me uit te steken.
Amusant. Max van der Stoel is nu ook bij Leopold Senghor in Dakar geweest.

20 februari 1974
Ontmoette in Den Haag Han Hansen en Jan Joost Lindner van de Volkskrant. Zij
bevestigden dat professor Hugenholtz inderdaad nog niets over Nieuw-Guinea weet,
omdat de commissie voor vaderlandse geschiedenis er nog niet aan te pas is gekomen.
Ze waren wel voor een wetswijziging, maar geloven dat
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in verband met diverse zaken een achterdeurtje open zou moeten blijven. Voorbeelden:
Euratom-afspraken, de affaire-Greet Hofmans, of afspraken over gasboringen. Ze
zijn van mening dat Fred van der Spek dit balletje uitstekend aan het rollen zou
kunnen brengen, ‘want hij heeft schone handen.’ Hansen zei dit met Van der Spek
te zullen bespreken.
Over Luns en de zogenaamde Amerikaanse toezeggingen zei Hansen: ‘Misschien
wist Luns zeer goed dat de Amerikanen niet zouden helpen bij een conflict om de
Papoea's, maar als onderdeel van een psychologische oorlogsvoering heeft hij dit
volgehouden om de Indonesiërs van agressie op Nieuw-Guinea te weerhouden.’ Ik
vertelde hen dat ik wist dat Jan de Quay nu in een brief had vastgelegd al die tijd
niets over Amerikaanse toezeggingen geweten te hebben. Mijn vraag aan Hansen en
Lindner: ‘Heeft Luns zijn psychologische oorlogvoering ook gemeend op zijn eigen
premier te moeten uitvoeren?’ Conclusie: Luns is een gevaar, net als Richard Nixon,
die ook meende dat het in het landsbelang was bij de psychiater van Daniel Elsberg
te laten inbreken.
Toch verliet ik beide heren met een gevoel van voldoening omdat ik er nu maar
eens was binnengestapt. Ik vroeg Lindner nog waarom hij eigenlijk had geschreven:
‘Oltmans zegt dat hij de Club van Rome heeft ontdekt.’ Hij verzekerde me dat het
niet vals bedoeld was geweest. Gaf ze een indruk hoe Deel 2 eruit zou gaan zien.
Sprak opnieuw met Fred van der Spek en een medewerker, student politicologie,
Rudi Boon. Van der Spek is bereid een voorstel tot wijziging van de Wet van 1968
in de Kamer te brengen. De procedure zou vier maanden duren tot de wijziging kon
worden aangenomen. Hij dacht dat de regering het voorstel wel zou overnemen.
Opnieuw met mam in Soesterberg gegeten. We spraken over de oorlog en de
Duitsers, en hoe zij de Eerste Wereldoorlog in Luik had meegemaakt, toen Nederland
buiten schot was gebleven. Ze sprak over de inkwartiering van tien Duitsers op De
Horst in 1945, wat ik allang was vergeten. ‘Sonja Barend zou nu eens van u een
TV-portret moeten maken,’ zei ik.
‘Wie ben ik? Ik ben immers niet belangrijk. Zij zou in vijf minuten zijn
uitgevraagd.’
Ook vertelde zij nu dat grootmama Poslavsky de zoon van een arbeider voor niets
in huis had genomen en dat hij op het conservatorium in Luik de prix d'excellence
voor viool had kunnen halen. Hij schijnt later in Polen terecht te zijn gekomen als
beroepsviolist. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de situatie
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dermate verward dat er koeien in de parken van Luik liepen, waar de mensen hun
melk gingen halen. ‘Ik zou een hele reeks opnamen met u willen maken’ zei ik.
‘Oh, dat is best,’ antwoordde zij.269
Vanmiddag ontmoette ik Erik Jurgens in het gebouw van de Tweede Kamer. Een
sympathieke man. Hij begon over mijn Grenzen aan de groei-interviews, een boek
dat hij kennelijk nauwkeurig had gelezen. Ik lichtte hem in over Deel 2. Hij zou mijn
voorstel met Fred van der Spek bespreken.
Dewi had me gebeld of ik het artikel van Anton Koenen - na twee dagen praten
in Parijs - in De Tijd had gelezen. Blijkbaar had Koenen op 9 februari Dewi als EEN
POLITIEKE VECHTERSBAAS opgevoerd en omschreven als ‘het vrolijke weeuwtje...’,
wat na twee dagen met elkaar optrekken in mijn opinie een hoogst onwelvoeglijke
toon is. Dewi was vooral woedend over de passage betreffende het boek van Anthonie
Dake. Zij vertelde Koenen dat Bung Karno's voormalige adjudant Bambang
Widjanarko bij zijn commandant admiraal Muljadi had opgebiecht dat hij werd
gedwongen zijn zogenaamde bekentenis te ondertekenen zonder deze ooit te hebben
gelezen. Robert Ammerlaan had hem verder gezegd dat Norbert Schmelzer Den
Vaderland Getrouwe rancuneus vond.
Bij Bruna merkte Ellen van der Ploeg een aantal blauwe plekken in mijn nek op
als visitekaartje van Oeroeg en zei: ‘Willem, in de dierenwereld sterven de mannetjes
bij het paren.’ Bruna's Boekenkrant van deze maand heeft op de voorpagina: WIE
WAS ER IN '73 TWEEMAAL IN HET GAT VAN NEDERLAND? met een foto van Dewi en
mij bij de presentatie van Den Vaderland Getrouwe. Ze doen wat ze kunnen. Ook
de Internationale Spectator270 publiceert een artikel van Paul van 't Veer:
NIEUW-GUINEA ALS WRAAKOEFENING. Dat is het nieuwste racontar, dat uitzoeken
wat er rond de Papoea's is gebeurd revanche zou zijn op Luns of wie maar ook. Van
't Veer behandelt Ammerlaans boek met Schmelzer, Hofland in Tegels Lichten, prins
Anak Agung Gde Agung in Twenty Years Indonesian Foreign Policy en mijn Den
Vaderland Getrouwe. Al dit soort studies blijven lapwerk tot de documenten op tafel
komen en wanneer zal dit ooit gebeuren?

21 februari 1974
Aardige brief van broer Theo met route-aanwijzingen Amerbos-Lugano.
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Had ik het maar gedaan. Je denkt altijd dat moeders het eeuwige leven hebben. In september
1974 zou mam onverwachts overlijden.
8 februari 1974, XXVIII-3.
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Jonathan Moor, vriend en fotograaf van Peter uit Londen, logeerde hier onlangs waar
ik geloof ik slechts weinig of geen melding van maakte. Ik vind hem aardig, no more.
Nu schrijft hij vijf kantjes. ‘I don't think you know how good you were for me those
few days. You have made a lasting impression on me, Willem, and helped me to be
a much better person. I will always be grateful to you for this. You caused me to
really examine myself more deeply than I think I have ever done. You made me
question the very basis of my nature - it was like being put through a mental
mangle...’271
Mam heeft opnieuw 120 aandelen ACF op mijn naam laten schrijven, wat gelijk
staat met 30.000 gulden. Eenzelfde bedrag is naar broer Theo en een gelijk bedrag
naar broer Hendrik gegaan.
Peter vertrok naar Düsseldorf voor een hom fashion-show. Hij vliegt vandaar naar
Parijs waar ik hem zal ontmoeten. Casper logeerde op Amerbos. Hij had geluncht
bij zijn grootouders en gaat straks voor drinks naar Hans en Pien Wiegel. Hij begon
weer over Mozambique. Hij heeft een uitstekend aanbod. Hij kan er veel ervaring
opdoen.

23 februari 1974
Surjono in Moskou heeft De Verraders en Den Vaderland Getrouwe gelezen. Ook
hij meent dat dit laatste boek in het Engels moet verschijnen.272 ‘Mijn voorlopige
indruk, you are well informed... Circuleerde het maar vast in Indonesië, dan zou dit
boek een morele steun zijn voor de intellectuelen, die nu tegen het bewind strijden.
En ook een morele hulp voor zoveel mensen die (door het regime- Suharto) om de
tuin zijn geleid vanwege de informatieve waarde van dit boek.’
Bij de Wiegels was ik ter sprake gekomen. Het staat vast dat Wiegel de heer Luns
een kloot vindt. Mij vond Wiegel ‘wel een mooie meneer, die de dingen aardig
bracht’. Mijn Club van Rome-boek vond hij in ieder geval ‘erg goed’.
De NRC brengt een zeer behoorlijk gesprek met de student Ronald Gase door Bas
Roodnat geschreven. Toch laat Gase zich weer zo'n door bangheid ingegeven zin
ontvallen: ‘Of Luns de zaak echt bedonderd heeft weet ik niet.’ Ik weet dat Gase dit
al heel lang denkt. Waarom dan niet gewoon gezegd? Het verzwakt zijn hele verhaal
nodeloos en ten onrechte.
In De Tijd zag ik toevallig twee pagina's gesprek met Henk Hofland door Herman
Hofhuizen. PERSVRIJHEID: KWESTIE VAN LEF. Ja, dat moet Hofland nodig zeggen.
Hij spreekt deze keer aardig over mij: ‘Ik mag Willem erg graag. Hij is toen ontzettend
razend geworden om wat voortvloeide uit de affaire-Zonneveld.273 Nu had ik hem
ook een onmetelijke kool gestoofd door die fotograaf mee te nemen. Maar op mijn
beurt nam ik het hem kwalijk, dat hij niet begreep dat ik te goeder trouw was
geweest.274 Ja, ik ben toen afgegaan. Je hebt mij op televisie gezien?275 Nou, ik voelde
271
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Brief van 17 februari 1974.
Brief d.d. 15 februari 1974 uit Moskou.
in mijn huis gesmokkelde Telegraaf-fotograaf.
Zo iets stoms te goeder trouw?
Henk maakte excuses op de VPRO-televisie.
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mij op dat moment volstrekt schlemielig. Het had iets van totale vernietiging. Mijn
rijk stortte ineen.’ Onbegrijpelijk overigens dat hij 1946-1948 op Nijenrode nu als
‘twee verziekte jaren’ omschrijft.
Intussen heeft M.E. Schwitters van de NOS in Spreekbuis276 geconstateerd dat
Hofland zijn artikel over de nieuwsvoorziening via televisie ‘rechtstreeks’ van pagina
488 van ‘het alleszins lezenswaardige dagboek van een journalist’ Den Vaderland
Getrouwe van Willem Oltmans had overgenomen. Ben niet de enige die dit heeft
opgemerkt. Schwitters gaat uitgebreid in zowel op mijn boek als op Hoflands Haagse
Post-artikel.

24 februari 1974
Parijs, Hotel Vendôme
Vertrok gisteren om 16.00 uur uit Bilthoven en was om 20.00 uur on the dot in het
hotel.
Veel gelezen. De JOVD zond een brief over Alexandr Solzhenitsyn aan ambassadeur
Alexandr Romanov in Den Haag. Door het gebruik van herbiciden schijnt het in
Vietnam 100 jaar te duren voordat de natuur zich zal hebben hersteld. Waarom stuurt
de JOVD geen brief naar de Amerikaanse ambassadeur? Amerikaanse oorlogsmisdaden
in Vietnam zijn al ‘gewoon’. Le Monde publiceert een uitmuntend stuk over die
andere smeerlap, Mobutu, in Zaïre. Je zou dit artikel aan ZKH prins Bernhard moeten
toezenden. Waarom verschijnt er niet een dergelijk stuk over Suharto in Le Monde?
Om 10.00 uur ontmoette ik ambassadeur Tissa Wijeyeratne van Sri Lanka in Rue
Peronnet 147. Hij was nog in borstrok toen een bediende me in de salon binnenliet.
Spoedig kwam hij terug in een witte Ceylonese sarong. We begonnen onmiddellijk
met het interview. Ik vond hem uitstekend. Later ging hij verzitten en speelde de
tape terug, terwijl ik een praatje met mevrouw Wijeyeratne en de tweede secretaris
en diens vrouw maakte.
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Ambassadeur Wijeyeratne wilde over Dewi spreken. Hij was van mening dat zij
betrokken zou moeten worden bij de resistance tegen Suharto. Zij zou zich
bijvoorbeeld bij het Indonesië Comité te Amsterdam kunnen aansluiten. Men zou
op die manier enorme publiciteit kunnen krijgen. Hij benadrukte als voorbeeld de
uitspraken van madame Nguyen Thi Binh van de Noord-Vietnamese delegatie die
in Parijs steeds ‘als kogels’ hun doel troffen. Een soortgelijke rol zou mogelijk ook
door mevrouw Salvador Allende gespeeld kunnen gaan worden. Dewi zou natuurlijk
wel van Cardin moeten terugswitchen naar batik. Ze zou ook niet meer tegen
tijdschriften als Paris Match moeten spreken. Verklaring door het Wertheim Commité
opgesteld zouden door haar moeten worden getekend. Jagen met generaal Franco of
prins Bernhard had onder huidige omstandigheden voor de Indonesische zaak geen
zin. Ik stelde voor dat ik zou proberen hem een spreekbeurt te bezorgen voor het
Studium Generale in Rotterdam en dan zou hij in Amsterdam met het Indonesië
Comitee kunnen spreken.
De ambassadeur zei te weten dat Villa Rajada Dewi's privé-bezit was, gekocht
van de 200 miljoen die Bung Karno haar had meegegeven toen zij het land verliet.
Ik verzekerde hem dat er geen sprake van was dat Dewi een dergelijk fabelachtig
bedrag van president Sukarno had meegekregen. Kennelijk zijn Dewi en de
ambassadeur vrienden geworden. Gisteravond had hij nog een ontvangst gegeven
waarbij Dewi aanwezig was. Vanavond was er een andere partij bij de prinses zus
en zo. Hij vond dat ik Dewi moest begeleiden. Dit heb ik hem snel uit zijn hoofd
gepraat. Pieker er niet over. Hij vroeg om een exemplaar van Den Vaderland
Getrouwe om de Indonesische ambassadeur aan te bieden. ‘I do not intend to insult
him by giving it to him; I will only ask his opinion later.’ Tot mijn verbazing ontdekte
ik dat Mohit Sen in India ook een persoonlijke vriend van hem is. Ze kenden elkaar
reeds als studenten in Engeland. Vervolgens sprak ik enkele uren met Dewi. Zij was
nog in nightgown en in bed. Mevrouw Azuma nam Karina mee naar een film. Het
kind mistte twee voortanden. Zij was aan het wisselen. Ik vroeg haar wat te spelen
op de piano. Ze droeg een Afrikaans liedje voor dat Tam Tam heette. Een tweede
stukje heette La Suisse. Alle fouten deed ze over. De reprises maakte ze volgens de
aanwijzingen. Ik leefde helemaal mee. De gedachte aan Bung Karno emotioneerde
mij. Het kind leek me nu wat meer verlegen dan vorig jaar in Gland. Toen ik later
wilde vertrekken moedigde Dewi me aan nog wat met Karina te spelen, maar ik
wilde na al het praten alleen zijn.
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Ik waarschuwde Dewi dat Tissa dacht dat zij met 200 miljoen uit jakarta was
vertrokken en dat de ambassadeur meende dat Villa Rajada van haar was. Tissa had
haar inderdaad gevraagd of ze financieel onafhankelijk was. Nogal een impertinentie.
Dewi meende dat zij of naar Indonesië terug kon keren en proberen een politieke
comeback met de Sukarno-naam te maken, of teruggaan naar Jakarta en in zaken
gaan. ‘You make love with Indonesians or you sit on them,’ zei ze. ‘Or, perhaps, I
can go back and help Karina to become President.’ Zo tactvol als maar mogelijk
maakte ik duidelijk dat dit laatste me uitgesloten leek. ‘The best I can do is help in
my own way to restore Bapak's great name.’ Ze zei dinsdag een contract te zullen
tekenen voor Saoedi-Arabië met twee Westduitse firma's voor de levering van
zevenmiljoen barrels olie per jaar voor de duur van tien jaar. ‘I can live like a queen....’
‘I want Kartika to learn Arabic and not Chinese, as I thought before.’ Zij overweegt
ook een Westduitse arms deal met Riyad.
Zij vroeg, zoals ik al verwachtte, of ik haar wilde begeleiden vanavond naar een
partij bij de zuster van de koning van Maleisië. Tout Paris zou er zijn. Ik moet er
niet aan denken. Ik zei dat ik geen passende kleren bij me had, en bijvoorbeeld alleen
maar Frye boots, en dat ik trouwens vanavond frisse lucht wilde hebben en gaan
wandelen.
Zij liet me het hele dossier tegen Norma Levy in Londen zien. ‘You put fire in me
to do this, but then you gave me no help whatsoever.’ Hiermee bedoelde zij dat ik
er niet voor had gezorgd dat ze het lasterlijke materiaal via mij in bezit had gekregen.
Haar advocaat is Christopher Mitchell-Heggs, die een kantoor heeft op 4 Rue d'Anjou.
Het kantoor heet Bodington & Yturbe. Dewi staat op het punt om zelf te getuigen.
We draaiden het nummer van Francisco in Gland. Ik besprak met bankier Paesa de
mogelijkheden om hem in Moskou te introduceren, zoals bijvoorbeeld bij dr. Jermen
Gvishiani. Hij komt 6 maart naar Amsterdam om er zijn kantoor te vestigen. Ik kreeg
de indruk dat het hommeles was tussen die twee.
Terwijl Dewi naar de Maleise prinses ging zag ik een horreur van een film Nada
en keerde 21.30 uur naar Avenue Montaigne 12 terug. Ze was er warempel en zag
er zeer elegant uit in een groene blouse en zwarte rok, eenvoudig en toch chique. Ze
sprak telefonisch met Francisco toen ik binnenkwam. Ze verweet hem dat hij haar
tien dagen te laat had gewaarschuwd over de oliebusiness, want dan zou zij tweemaal
zoveel hebben kunnen verdienen. Daarop vertelde zij besloten te hebben Francisco
wat minder te zien, zonder dat ze werkelijk uit elkaar zou-
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den gaan. Haar Playgirl-imago deed de bankzaken van Francisco Paesa blijkbaar
geen goed. Hij wilde in ieder geval voorlopig niet meer met haar worden
gefotografeerd. Zij had de foto met de Libanese zakenman naar diens baas gezonden
met een klachtbrief dat zij was misbruikt. Verder moest ik het Koenenverhaal in De
Tijd woord voor woord voor haar vertalen. We ontdekten nieuwe onzin in Koenens
reportage, zoals dat Bambang Widjanarko Bapaks commandant zou zijn geweest.
Haar ‘mercurial nature’ komt dan weer boven. Zij liet zich ontvallen: ‘I am afraid
my book will be rather critical of Bapak.’ Dat is precies waar ik altijd bang voor ben
geweest. Kritiek okay, maar liever geen kritiek die ongecensureerd door de molen
van haar brein is gegaan.
Guruh Sukarno had haar geschreven dat hij hoopte dat Dewi er op toe zou zien
dat Kartika ‘Behasa Indonesia’ zou leren. Dewi antwoordde nu met hem te vragen
of hij misschien een Indonesische student in Parijs kende, die haar de taal van haar
vader zou kunnen leren. Zij had dit ook aan de Indonesische ambassade gevraagd,
maar daar deed men natuurlijk niets.
Zij vertelde dat tijdens de partij vanavond de ambassadeur van Saoedi-Arabië over
Women's liberation had gesproken. Hij had bijvoorbeeld gezegd dat er nooit een
vrouwelijke paus of profeet was geweest. Hierop had Dewi geantwoord: ‘Imagine,
we would have to call a woman pope: Mama!’
Ik vertelde haar wat dr. Go me had geschreven over het dertiende-eeuwse boek
dat koningin Juliana aan mevrouw Suharto had geretourneerd, omdat het indertijd
uit Java mee naar Nederland was genomen, en dat het nu ergens slingerde en werd
geruïneerd. ‘It's like giving an old precious coin to a cat,’ antwoordde Dewi, ‘or
should I have said, to a dog, but perhaps that is too rude.’
Het is me nu duidelijk dat het kind van prins Bernhard bij de Française een dochter
is. Zij zit bij Kartika in de klas. De betreffende dame is intussen gehuwd. De prins
schijnt moeder en dochter slechts eenmaal of tweemaal per jaar te zien.

25 februari 1974
Als gisteren, prachtig zonnig weer, maar koud.
Liep bij Elisabeth Arden binnen, maar hoorde dat Bertie Hilverdink een ongeluk
met zijn benen had gehad. Er komt geen einde aan de ellende voor die jongen. Het
is allemaal begonnen met die verlamming volgend op zijn val bij zijn dansoptreden
in het Lido.
Maakte mijn gebruikelijke pélerinage naar de Madeleine, brand-
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de twee kaarsen, ook voor Bertie. Peter zou overigens genoten hebben van deze
prachtige dag.
Ik bedacht me dat Hofland in zijn gesprek met De Tijd het niet door zijn keel kon
krijgen iets te zeggen ten voordele van Den Vaderland Getrouwe, waarvan hij tegen
mij had gezegd het ‘een uniek boek te vinden, uit jou geboren,’ en meer van dergelijke
éloges.277
Ontmoette om 15.00 uur bij UNESCO de Marokkaan Mahdi Elmandjra, econoom,
diplomaat en nu in Parijs werkzaam.278 Jong en serieus. Maar zijn handen trilden
opvallend veel. Hij is een enthousiaste Club van Rome-supporter.
Jean-Claude Pomonti schrijft in Le Monde over Indonesië en generaal Ibnu Sutowo
maar met de toon van iemand, die het niets kan schelen wat er gebeurt.

26 februari 1974
Arriveerde bij de Air Terminal, parkeerde en een bus stopte. Ik zag Peter al zwaaien.
Hij was uit Düsseldorf gearriveerd. Die wuivende hand verwarmde me. Hij had
mazzel gehad met de verbindingen. Heerlijk dat hij er is. We genieten samen altijd
intens van Parijs. Later ging Peter winkelen. Ik bezocht de Indonesische ontwerper
Iwan Tirta in Hotel Relais Bisson. Hij werd uitgenodigd door Balmain. Dewi zei te
gaan lunchen met de zuster van de koning van Jordanië. Iwan was van mening: ‘Let
her do something for the Indonesian people while she carries Bapak's name.’ Hij
beklaagde zich dat Japanse firma's in Indonesië uitsluitend Japanners inzetten en
geen moeite doen om Indonesiërs te trainen. Zijn batikontwerpen en aansluitende
business schijnen als een lier te lopen. Hij heeft nu een Chileense lover die de zakelijke
kant runt.
Entretiens avec Allende, Sur la situation au Chil door Régis Debray.279 De rapsodie
der gemiste kansen. In 1966 had ik alle gelegenheid een dergelijk boekje met Bung
Karno te maken. Ik zou die gesprekken na zijn dood in 1970 hebben kunnen laten
uitkomen. Ik heb zelfs de kans gemist om Entretiens avec Dewi op te nemen.
Suriname komt op de derde plaats in de wereld wat betreft bauxietwinning. De
Sovjet-Unie loopt achter op Suriname. Daar ligt een kans om iets met Francisco
Paesa te ontwikkelen.
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Een gecombineerde Amerikaans-Surinaamse operatie in de USSR.
Peter had de modeshow van HOM in Düsseldorf ‘walgelijk’ gevonden. De stad
stond op haar kop vanwege carnaval. ‘Wat er allemaal in me is omgegaan en de
blikken, die ik heb opgevangen, om misselijk van te worden.’ Hij zei ook sedert
januari vrijwel dagelijks in zijn dagboek te hebben geschreven.
De Telegraaf meldt vanmorgen dat de heer Reindert Zwolsman zijn landgoed Rust
en Vreugd tot een vesting heeft gemaakt na geruchten dat hij zou worden ontvoerd.
Zijn jachtgeweer staat naast zijn bed. De krant opent met dit wildwestverhaal. De
man is getikt en bovendien een gepatenteerde schurk.
Oud-ambassadeur Hugo Scheltema heeft weer eens voor de Rotterdamse afdeling
van de Maatschappij voor Handel en Nijverheid een propagandapraatje voor het
generaalsregime in Indonesië gehouden. In tien jaar zouden zich veertig Nederlandse
bedrijven in de voormalige kolonie hebben gevestigd. Volgens Scheltema is Indonesië
van de ene maand op de andere van een behoeftig land in een financieel krachtig
land veranderd.280 Het is me toch een bedrieglijk beroep: diplomaat.

27 februari 1974
Amerbos
Gisteren was een fantastische dag. We reden na nog van alles in Parijs te hebben
genoten rustig naar Tilburg, waar twee brieven van Juan Antonio uit New York op
Peter wachtten.
Ben gisteravond eerst met mam gaan dineren. Zij smulde weer zo van haar
wienerschnitzeltje. Ik vertelde haar dat Peter vroeger om 08.30 uur naar de kerk
moest op Aswoensdag om een kruisje op zijn voorhoofd te halen. ‘Bij mij vroeger
in Maastricht hadden ze het ook allemaal in de klas,’ zei mam, ‘behalve ik,’ en zij
glimlachte veelbetekenend.
Peter stond voor de lunch sla te maken en riep naar mijn werkkamer: ‘Willem, het
waren zalige dagen.’ Ik weet het.
Ronald Gase had Hofland gebeld om een reactie op het gesprek van Bas Roodnat
met hem in de NRC. ‘Oh, dat heb ik nog niet gelezen.’ Ik denk dat Gase het ook niet
geloofde.
Rob Soetenhorst had me een paar dagen geleden gebeld om de
Nieuw-Guinea-situatie nogeens door te praten. Hij produceerde gisteravond een slap
stuk in de NRC.281
Gisteravond vertelde het PvdA-kamerlid Van der Hek in Achter het Nieuws dat
uitgerekend Luns het vaderland met zijn idiote
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gascontracten met Italië al 170 miljoen gulden had gekost. Details zullen in een
Kamerstuk worden vastgelegd. Luns komt zelf 6 maart op ‘werkbezoek’ bij de NAVO.
Natuurlijk.

28 februari 1974
Oeroeg arriveerde gisteravond. Ik ben kapot. Een ganse nacht sodemieteren. Ergens
totaal zalig, maar tezelfdertijd godsnakend hopeloos. Ik zei nog: ‘Kom maar niet,
want ik heb vanmiddag een uitgebreid nummer in Thermos achter mijn kiezen.’
‘Dan moet ik juist wel komen,’ zei hij.
Luns heeft tegen Hans Knoop gezegd282 dat hij op de kop van jut lijkt en zich
absoluut niet kan herinneren dat hij de motor achter het Italiaanse gascontract is
geweest. ‘Dat zou ik in de stukken moeten nazien,’ zei hij. Maar van die stukken
heeft hij op eigen houtje in ieder geval al 1600 verbrand, zegt hij. Wie weet hoeveel
het er werkelijk waren. Bij Luns is het altijd weer raak. Wanneer hij op leugens,
mislukkingen of totale débacles wordt betrapt laat plotsklaps zijn geheugen hem in
de steek.

Luns beklaagt zich er verder over altijd als ‘de zondebok’ te worden gebrandmerkt.
Arme Luns! Hij is natuurlijk ook glashard vergeten dat hij er op uit was na Sukarno
de sovjets te pesten.
Henk Hofland, zie ik toevallig, ontmoette in 1965 Jan Arends. Hij ontmoette mij
in 1946. Ik denk ook niet dat Arends ‘een kameraad’ van Hofland is geworden, of
zijn handtekening zet-
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te bij diens huwelijk, zoals ik bij Henk en Mimi. Het valt me op dat Hofland in de
Haagse Post wat ‘oppervlakkige herinneringen’ aan Arends publiceert, en eindigt
met een gedicht van de inmiddels overleden man te citeren. Moet er eigenlijk niet
aan denken dat Hofland er eindelijk toe zou overgaan op een dag over mij te schrijven
en dat ik niet meer in staat zou zijn hem van repliek te dienen.
Lange rijen auto's wachtten vandaag bij de pompen want benzine wordt morgen
tien cent duurder.

1 maart 1974
Time flies. Gisteravond ben ik met Peter naar een balletvoorstelling geweest. Voor
mij is dit nooit een al te opwindende aangelegenheid. Ik schijn een paar maal, leunende
op Peter, te zijn ingedut.

2 maart 1974
Peter, Casper en ik ontmoetten elkaar in Thermos. Peter reed met Casper naar huis.
Peter fikst iedere keer een heerlijke maaltijd, vandaag snoekbaars, sla en een wijntje.
Casper toonde ons zijn in Israël gemaakte kleurenfilm. Prima. Casper zou best naar
de FAO in Rome willen. Ik zal contact leggen met Alain Vidal-Naquet.
Het is me ontgaan, maar de NOS heeft, naar aanleiding van een artikel van Henk
Jansen over een NOS-accountantsrapport, wel degelijk H. Goeman Borgesius voor
de Raad van de Journalistiek gesleept en gewonnen. Goeman Borgesius, met de
gebruikelijke minachting voor democratische controlemechanismen - De Telegraaf
kan geen controle gebruiken met al haar smerige en onoorbare streken - was zelf niet
aanwezig. Maar hij werd door de Raad intussen wel veroordeeld vanwege het
overschrijden van de grenzen lettende op ‘de eisen van de journalistieke
verantwoordelijkheid en wat maatschappelijk aanvaardbaar is’.283
Een Duitse pianist, Christoph Eschenbach (34), speelt honderd concerten per jaar
en schijnt een fenomenale carrière te maken. Op zijn vierde jaar was hij al wees.
Toen ook zijn grootmoeder overleed was hij vanaf zijn zesde jaar moederziel alleen.
Een familielid ontfermde zich over de jongen. In 1965 won hij de Clara Haskil
competition in Luzern. Nu is hij on top of the world. ‘I lead a lonely existence. I am
a wanderer,’ vertelde hij John Gruen van The New York Times.284 ‘I have a home at
the Cana-
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ry Islands, where I live. I have a few good friends. One of my closests friends is
Justus Franz, a young German pianist (...). I don't by any means lead a sheltered life.
Once in a while, I even throw myself into the gutter, so to speak - just like that. That's
when you get your greatest insights. I have always felt that life - even at its lowest instructs the musician. I feel that absolutely.’ Wel, niet alleen de musicus. De schrijver
eveneens. Ieder mens eigenlijk. Ik volg identiek hetzelfde recept, bijvoorbeeld
wanneer ik in San Francisco het saunabad aan Turk Street induik.
Het eerste wat Peter me bij het opstaan vertelde was dat Peter de Boer, voormalig
ober uit het dok met wie we een serie tape recordings over het nichtenleven in
Amsterdam maakten285, aan een hersenbloeding was overleden. Hij werd dinsdag
gecremeerd. Ik moet hem de dag ervoor nog hebben gezien toen ik naar Thermos
ging. Hij ging net weg. Ik zei nog: ‘Peter, je ziet er goed uit.’ Hij maakte er een
geintje over. Ik zie hem nog weglopen.
Op de radio is een programma bezig, Lief zijn voor Luns naar een tekst uit 1960
van Wim Kan over Nieuw-Guinea.

3 maart 1974
Dit was de geboortedag van de moeder van Henk Hofland, een vrouw die ik nooit
zal vergeten.
Ben met Peter naar Jezus Christ Superstar geweest, omdat Casper Bake er zo hoog
over opgaf. Ik vond het maar een walgelijk geval. Naast uitstekende liedjes, vooral
van een neger, waren zowel de teksten als sommige smartlappen dermate goedkoop
en vulgair dat deze schokkend op me overkwamen. Vrijwel het hele publiek bestond
uit teenagers - de stank in het zaaltje van Tuschinski was ondraaglijk - maar de
jongeren leken gebiologeerd, luisterden in absolute stilte, wat de zaak eigenlijk nog
griezeliger maakte.
Enige tijd geleden heb ik een jeugdvriendin, Hetty de Marees van Swinderen286
een briefje geschreven en om het adres van haar broer Wicher in de VS gevraagd,
omdat ik hem Den Vaderland Getrouwe wilde toezenden. Tijdens een telefoongesprek
met een andere jeugdvriendin, Pauline Quarles287, kreeg ik te horen dat Hetty haar
had opgebeld om te zeggen dat Pauline ‘onder geen beding’ Wichers adres aan mij
moest geven. Pauline: ‘Hetty wil niets met je te maken hebben. Wanneer je bij haar
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in Den Haag aan de deur zou komen zou zij de politie bellen.’ ‘Is Hetty hysterisch
geworden. Waarom?’
‘Ik denk dat het met Sukarno, of zo, heeft te maken.’ Zo zie je maar weer tot hoever
de invloed van De Telegraaf reikt. Quirijn van Swinderen is in diplomatieke dienst.
Misschien las hij dezelfde documenten over mij, waar Wim Roosdorp al in 1957 in
Jakarta over sprak. Eens wil ik weten wat erin staat.288 Pauline vond het trouwens
ook vrij belachelijk. Zij dacht dat Hetty's ziekten haar wereldvreemd hadden gemaakt.
‘Ik zie Wim oltmans eens in de twee jaar,’ had Pauline gezegd.
‘Dat is tweemaal teveel,’ had freule Van Swinderen geantwoord. ‘Zij denkt dat je
haar wilt komen verkrachten, anders zou ze de politie toch niet willen bellen?’ aldus
Pauline.
S. Vellinga van de Universiteit van Utrecht zegt te hebben ontdekt dat toen premier
Chamberlain in München een akkoord met Hitler sloot, Luns een gelukwenstelegram
aan Hitler zou hebben gezonden. Zou dat bewijsbaar zijn?
Het duo Hiltermann-Hoogendijk behandelde op televisie de multinationals. Zij
spraken met Van Riemsdijk van Philips, die vrolijk over investeringen in Zuid-Korea
babbelde. Deze types zullen natuurlijk het niet in hun hoofd halen om de Sovjet-Unie
ter sprake te brengen of uit te leggen waarom Grundig wel en Philips niet in de USSR
bezig is. Gu Krayenhoff sprak over regeringscontrole op im- en export overzee.
Niemand roerde het hete hangijzer van corrupte regeringen aan. Hiltermann
ridiculiseerde Sicco Mansholt en noemde hem ‘idealistisch’, omdat hij VN-controle
op multinationals voorstaat. ‘Noem mij één VN-orgaan dat sancties kan uitvoeren,’
aldus het zondagse orakel op radio en TV. Over Rhodesië werd maar niet gesproken,
en Mansholt werd niet om een reactie gevraagd. Er was een film over Chopin op
televisie. Die heeft me aangegrepen. Onbegrijpelijk dat zo'n man zijn professor liet
schieten voor George Sand. Wanneer Chopin minder tournees had gemaakt - die tot
zijn vroegtijdige dood zouden leiden - en meer had kunnen componeren, zouden wij
nu met meer van zijn muziek zijn gezegend.
Ronald Gase bracht enkele studenten mee. Wim Jansen, die van zijn vriendin Den
Vaderland Getrouwe cadeau kreeg, was gesjeesd op de HTS voor natuurkunde en
wil nu ook journalist worden.289 Als fall-out van mijn boek is dat bemoedigend.
Peter voelde zich niet lekker. Hij vertelde twee schoolvriendjes
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te zijn tegengekomen, Joseph en Jan uit Oisterwijk. ‘Joseph speelde altijd piano voor
mij en heeft me nog de vlooienmars geleerd.’ Dat was toen Peter als kind op een
internaat werd gedaan. ‘Ik had in die tijd veel heimwee en zat de hele dag, tot in de
klas toe, te huilen...’ Later in bed lag ik over die woorden na te denken en ben altijd
weer stomverbaasd over hetgeen ouders bewust of onbewust hun kinderen aan doen.
Zielen worden maar al te dikwijls vanaf de prille jeugd voor het leven beschadigd.
Ik hoef maar aan mijn eigen jeugd terug te denken, die vol was met soortgelijke
ervaringen en tranen, en de ravage die toen werd aangericht. Vanaf het begin nam
ik me voor ervoor te zorgen zelf nooit bij een kind zoveel verdriet te veroorzaken,
nooit.
Ik schreef Hetty van Swinderen, maar wat belangrijker is, ook mejuffrouw Büringh
Boekhoudt.290
‘Het is al zolang geleden dat wij elkaar zagen of spraken, maar werkelijk, ik kon
geen woord meer tegen u uit mijn keel krijgen na uw bezwaren over het interview
met Bibeb. Sinds mijn prille jeugd herinner ik mij u als ongeveer de enige lieve en
onbeschadigde persoon in mijn leven. Het was niet zozeer het feit dat u mij letterlijk
over de bol streek, maar u was zowat de enige harmonieuze invloed op mijn bestaan.
De wijze waarop u uitdrukking gaf aan to care for me, niet alleen het opvijzelen van
Duits van een 3 tot zelfs een 7, maar er was zoveel meer...’
Dewi Sukarno heeft haar zin gekregen. Ik ontving een telegram van Toru Kuroiwa
van de Mainichi Newspapers dat zij mijn artikel over Suharto, de schurk, in hun
weekblad willen plaatsen voor 100 dollar.291 Het zou op 28 mei 1974 verschijnen.292

5 maart 1974
Ik vond de tekening die in 1936 in het Cap Martin Hotel aan de Franse Rivièra van
mij werd gemaakt. ‘Wat een teer ventje,’ was Peters reactie. Ik zei dat ik hem wilde
laten inlijsten, maar voor wie?293 ‘Doe het dan voor mij,’ zei hij. Ik antwoordde, maar
het was misschien rude van me: ‘Dan moet jij later weer iemand zoeken waar jij
jouw hebben en houden aan moet nalaten. Daarom hebben ze de kinderenkwestie
verzonnen.’ Ik liet hem de brief aan mejuffrouw Boekhoudt lezen. ‘Wat moet zij
veel voor je betekend hebben,’ zei hij. Ik moet dan altijd aan Beatrix denken, die
dezelfde emotie voor deze
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dame heeft gevoeld, wat ze me trouwens in Mexico in 1964 zelf heeft verteld.
Mevrouw Hetty Maria Sabur, de echtgenote van de reeds overleden (beter: door
Suharto om het leven gebrachte) commandant van het Tjakrabirawa-regiment van
Bung Karno, feliciteerde me met het boek dat ik schreef ‘over onze grote Bung.’ Een
journalist had haar erover opgebeld. Zij wilde het graag toegezonden krijgen.
Ik heb zowel Sukmawati Sukarno als Djawoto in Peking geschreven dat Dewi
opnieuw knokt voor de eer en goede naam van Bapak, ditmaal een gevecht tegen de
gezelschapsdame Norma Levy in Londen, die schandalige dingen over Bung Karno
schreef die aantoonbaar gelogen zijn. Informeerde gisteren ook Guruh Sukarno.
Peter voelt zich weer prima, kwam welgemoed beneden en wilde eerst in zijn
dagboek schrijven, want hij had allerlei ingevingen gehad. Het duurde wel 45 minuten.
Hij scheen tevreden met zijn ideeën. Ik heb in de verste verte geen notie van wat er
in hem omgaat. Toch zijn we heel close en vol tederheid voor elkaar. We gingen
naar de sauna en in de droge luchtkamer lag ik hem in de schemer te bekijken: hij
stond bij de ketel en ik dacht: my God, by now he is fully part of my life.
Na het diner met mam in Soesterberg zag ik mijn brief in de NRC staan. Deze brief
had ik geschreven omdat het noodzakelijk was geworden om te trachten alle racontars
over wraaknemen op Luns - tot oud-ambassadeur dr. J.H. van Roijen aan toe - de
grond in te boren.294 Zal Rob Soetenhorst een briefje schrijven om hem te bedanken.

6 maart 1974
Professor Wim Wertheim wijdt in De Nieuwe Linie vandaag een zeven kolomsartikel
aan Den Vaderland Getrouwe. Hij vindt de vormgeving (een dagboek ‘zwak’, evenals
de stijl), maar ‘alles bij elkaar is het een belangrijk boek,’ aldus Wertheim. Hij wijst
ook op het aspect dat terwijl ik door de overheid en de in dienst van de overheid
opererende pers als De Telegraaf voor Vaterlandsloser Geselle werd gebrandmerkt
ik mijn boek heb gebruikt om juist aan te tonen dat het Luns was die de vaderlandse
belangen doorlopend heeft geschaad. Hij wijst er ook op dat we met de impeachment
van Luns nog minder ver zijn gevorderd dan met de impeachment van Nixon in
Washington. ‘Het zou de moeite waard zijn dit alles eens grondig uit te zoeken -
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en als Oltmans' soms wat Don Quichotte-achtig aandoende éénmansstrijd tot een
opening van deze zaken zal hebben bijgedragen, dan is zijn detectivewerk beslist
niet voor niets geweest...’295 ‘Ach,’ zei Wim Klinkenberg, toen ik hem telefoneerde
om hem nog eens te bedanken voor zijn tip om Norma Levy aan te pakken, ‘het werd
tijd dat Wertheim je boek besprak: het wil heel wat zeggen wanneer je hem ertoe
krijgt een niet-links boek onder de loep te nemen.’
‘Wat bedoel je nu weer?’
‘Ach, misschien heb ik je boek slechts met linkse ogen gelezen,’ antwoordde hij.
Voor mij heeft de kwestie-Nieuw-Guinea, -Bung Karno, -Luns, -JFK, noem maar op,
absoluut niets met links of rechts te maken. Trouwens een journalist behoort zich
met politieke ideologie überhaupt niet in te laten, vooral niet bij een
éénmansknokpartij.
Iemand die in Zuid-Afrika op de fabriek voor mijn vader had gewerkt had mam
geschreven om een boek op te sturen over het redden van drenkelingen. Ik reageerde
met: ‘Daar kunt u niet aan beginnen.’ Maar op weg naar Amsterdam bedacht ik dat
mam het in herinnering aan mijn vader voor die jongen zou willen doen. Dus ik had
spijt en belde dat ik een boek zou gaan zoeken. Mam: ‘Ik herinner me hem als een
potige vent. Ik weet niet of hij alleen maar lifeguard is op het strand in Port Elisabeth
(waar de fabriek van Honig stond) of dat hij ook werkelijk mensen redt.’ Ik
antwoordde: ‘De meeste mensen kan je sowieso beter laten verzuipen.’296 Mam: ‘Nu
klink je als een misantroop.’
Ik zocht misantroop op: mensenhater en zei nog eens dat ik haar zo graag op band
wilde opnemen. ‘Bewaar die tapes maar voor belangrijker dingen,’ antwoordde zij.
Heb nu de Rohwolt-pocket297 uit Hamburg ontvangen met vijfentwintig Club van
Rome-interviews, die men daar het belangrijkste vond. Ben er wel blij mee. Mijn
eerste Duitse vertaling. Wim van Beusekom: ‘Het zou wel eens een wereldbestseller
kunnen worden.’
Om 16.30 uur was ik in het gebouw van de Tweede Kamer. De Rolls Royce van
Luns stond voor. Luns in een Rolls, Juliana in een Fordje. Daar zie je het verschil in
beschaving.
Was eerst langs Vladimir Kouznetsov gelopen op de sovjetambassade. Hij had op
11 februari een tweede ontmoeting (op zijn
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initiatief) met André Spoor gehad, waar even weinig uit was gekomen als uit de
eerste ontmoeting. Hij merkte op dat sinds de Nederlandse emigratiewet was gewijzigd
niet minder dan 20.000 burgers uit de Volksrepubliek China naar Nederland waren
gekomen. Er was namelijk in de wet opgenomen dat iemand die helemaal geen
papieren had niet gedeporteerd kon worden. Die waanzin moet Den Uyl hebben
bedacht. Stel je voor! Kouznetsov benadrukte dat deze infiltratie van maoïsten
tweeërlei doel had: 1) technische en wetenschappelijke spionage, inbegrepen het
leren van bepaalde ambachten en 2) het verspreiden van maoïstische propaganda.
Ze zouden hetzelfde in West-Duitsland doen. Vorige week zouden de maoïsten zelfs
een zekere mate van succes hebben geboekt bij verkiezingen. Ook had Kouznetsov
van de handelsvertegenwoordiging van de USSR in Amsterdam vernomen dat men
bij DSM low pressure prothyleen had willen kopen, maar dat dit van Nederlandse
zijde was afgewezen. Hij gaf Nixon vijftig procent kans dat hij zou blijven zitten en
Luns honderd procent dat hij zijn NAVO-rit zou uitzitten. Hij had DAF niet gebeld om
niet de indruk te wekken dat men van sovjetzijde eager was om tot zaken te komen.
Hoe breng je dergelijke wijfelaars die elkaar niet verder dan hun neus vertrouwen
bij elkaar?
Luns houdt weer eens een praatje: de VS geven steeds meer voor bewapening uit
en West-Europa blijft ver achter. Hij wijst op ‘de imposanter wordende
sovjetbewapening, niet alleen in geleide projectielen, maar u dient te bedenken, dat
de Russische vloot (hij bedoelt sovjetvloot) nu oceanisch is.
‘Ach,’ mompelt Han Hansen, ‘voor een dergelijke koudeoorlog-toon wordt de
heer Luns betaald.’
‘Wat krijgt hij voor die gevaarlijke onzin?’
‘Zijn NAVO-salaris is 150.000 dollar,’ aldus Hansen:
‘En dan neem ik nu een hopje,’ besloot Luns zijn babbel tegen de
persvertegenwoordigers.
Hij had besprekingen gevoerd met de heren Den Uyl, Van der Stoel en minister
van Defensie Vredeling. Ik zie het viertal al voor me. Frisse combinatie. Veel van
Luns' spreekwoordelijke humor wordt hem ingegeven door de uitgesproken lulligheid
van zijn gehoor of publiek, hoe je ze noemen wilt.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt telefoneerde. Zij wilde eens even praten. ‘Ik heb
helemaal niet geweten, hoe dit je heeft aangegrepen. Het enige wat me verwonderde
is waarom ik helemaal niets meer van je hoorde.’ Eigenlijk denk ik dat zij nooit zal
begrijpen waarom haar klacht over het noemen van haar naam in het gesprek met
Bibeb - wat voor mij de natuurlijkste
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zaak van de wereld was - de klad in onze vriendschap heeft gebracht. Over haar
spreken kwam immers voort uit het elkaar al dertig jaar kennen, en nog wel sinds de
meest ontvankelijke jaren als tiener. Zij was mijn enige werkelijke shelter die dagen.
Zoals zij dat wat later voor Beatrix zou zijn. We zijn beiden in de gevoelige
vormingsjaren door deze bijzondere dame gekoesterd, zij luisterde naar ons en wij
werden door haar geleid. Ik maakte hier een discrete opmerking over, rekening
houdende met Beatrix en het hof, maar je kunt het ook overdrijven. Bovendiengenuine
affection transcends ‘royal blood’.

7 maart 1974
De walgelijke Richard Nixon zegt nu gereed te zijn om onder ede te getuigen over
Watergate. De man is getikt. Het blijft onbegrijpelijk dat zoveel Amerikanen dit nog
altijd niet door schijnen te hebben.
Wim Kamerman van het Studium Generale aan de Erasmus Universiteit heeft mijn
advies opgevolgd en ambassadeur Tissa Wijeyeratne van Sri Lanka in Parijs per brief
uitgenodigd om op 4 april te komen spreken.
Ik heb Aurelio Peccei netjes de voorgeschoten 250 dollar per Chase
Manhattan-cheque teruggezonden. Omdat deze niet werd geïnd dacht ik: Aardig, hij
laat ze schieten als bijdrage aan mijn Club van Rome-boek. Maar nee hoor, vandaag
kwam de door hem geïnde cheque terug. Illusietje armer. Nu sta ik in New York op
162 dollar.
Peter belde. Hij had het artikel van Wertheim gelezen. ‘Het was overwegend
positief, maar je voelt dat de man eigenlijk niet kan uitstaan dat jij een boek met
zoveel informatie hebt geschreven.’
Mevrouw C.E. Hornkamp (61), mijn nieuwe interieurverzorgster, zei dat haar man
het niet nodig vond dat ze uit werken ging. Maar de televisie was kapot gegaan, wat
93 gulden kostte. Zij hadden ook nieuwe vloerbedekking nodig. Daarom was ze bij
mij. Vandaag zou de verjaardag van haar vader zijn geweest, die vorig jaar is
overleden. Zij had er niet van kunnen slapen.

8 maart 1974
Lag lang wakker vanwege een droom: dat er door een Indonesiër met een geweer
met telescopisch vizier in een parkeerplaats op me werd geloerd. Hij dreef me op.
Ik kon de garagedeur niet op slot krijgen. Vervolgens waren we in Baarn met de hele
familie op bezoek bij de Van Dijken, waar ik in de oorlog in
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huis was. Mejuffrouw Boekhoudt was er ook. Maar het kwam ongelegen, want
mevrouw Van Dijk had net een baby gekregen. Zij is in de zestig: waarom droom je
zoiets bespottelijks? Studeerde drie uur op etude 11, opus 25 van Chopin.
Caspers grootvader D.W. Gesink (84), een oud-marineofficier, is overleden. Casper
zag voor het eerst een dode. Hij had er weinig van geslapen, maar vandaag toch een
prima examen gedaan.
Heb contact gelegd tussen Bas Roodnat van de NRC en dr. Go Gien Tjwan, met
als resultaat dat nu tenminste het schandaal over het oud-Javaanse boek, dat koningin
Juliana aan mevrouw Suharto aanbood, en ergens ligt te slingeren en naar de knoppen
gaat in Jakarta wordt opgepikt. Ik vertelde dr. Go dat ik een brief van Sunago uit
Moskou had gekregen met gedetailleerd commentaar op mijn boeken De Verraders
en Den Vaderland Getrouwe.298 ‘Sunago is een oude vriend van mij, maar hij is
kierewiet geworden nadat zijn vrouw in Peking met een ander sliep.’
‘Wel,’ reageerde ik, ‘ik heb hem in Moskou ontmoet, maar hij is allerminst
kierewiet. Die mensen in Peking, die zijn gek, niet hij.’ Dr. Go vertelde dat Surjono
een artikel naar De Groene Amsterdammer had gezonden. Gortzak had om zijn
mening gevraagd. Het artikel werd als ‘te racistisch’ afgewezen. Ik walg van de
Amsterdamse konkelaars, die elkaar het licht in de ogen niet gunnen.299 Sunarjo vroeg
om een Duitse woordenboek, dat ik onmiddellijk ben gaan halen en hem heb gestuurd
evenals een zending bumbus300, die hij in de USSR al in geen jaren heeft gezien.

9 maart 1974
Johan X., een vriend van Peter, arriveerde in een witte Alfa Romeo met CD-plaat,
want hij werkt op het Zuid-Afrikaanse consulaat in Keulen. Hij is aardig. We sliepen
samen: Peter, Johan en ik.

10 maart 1974
Max van der Stoel heeft zich naar Londen gespoed, ogenschijnlijk als fall-out van
het bezoek van Luns. Deze meneer loopt al even zoet aan het handje van de
Amerikanen als zijn voorganger Luns. KVP of PvdA, of je nu door de hond of de kat
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wordt gebeten, ze zijn allemaal hetzelfde. Het is trouwens het enige punt van
overeenstemming tussen prins Bernhard en Luns: in de zakken van Washington
zitten.
Peter: ‘Ik vind dat je Johan uitstekend hebt ontvangen.’
‘Meestal wanneer iemand aardig is,’ zei ik. Maar het is natuurlijk de kunst om
hoffelijk tegen vervelend bezoek te blijven. Daar heb ik veel moeite mee.

11 maart 1974
Peter zei gisteren: ‘Ik begrijp niet dat je dit artikel niet voor je dagboek hebt
gehouden.’ Het handelde over hoe miljoenen vogels in Italië worden gedood en
ingevroren. En de manier waarop dit wordt gedaan. Weerzinwekkend. Intussen voer
ik hier 's ochtends mijn mussen en spreeuwen.
Onderwijl kom ik in de Times een nog veel schokkender reportage tegen: THEY
301
KILL ANIMALS AND THEY CALL IT ART. Wat T.E.D. Klein in zijn artikel onderstreept
is dat de Hollywood-kogels die op mensen worden afgeschoten gewoon dummies
zijn. Degenen die neerstorten of leegbloeden wandelen na de mise-en-scène vrolijk
weg. Met dieren is het anders. Bijvoorbeeld de Chileense filmer Alexandro
Jodorowsky, die dierenslachtingen in Mexico organiseert, laat een parade van enkele
dozijnen kruisen voorbijtrekken, waaraan de karkassen van - voor het bloederige
effect - geslachte schapen bengelen. ‘A dead pig is used as a vat for carrying plaster,
a man sits within the carcass of a bull as if it was a bathtub, and the director himself
playing The Alchemist, reclines upon a throne made from the bodies of goats. When
this same character offers to let his head be cut offby a disciple, the camera cuts
away, then returns to find the decapitated body of a lamb, which spurts fountains of
blood while Jodorowsky squats nearby, chuckling heartily at his yoke. He further
offers us what looks to be a genuine dogfight, and in an early scene he dresses up a
wagonload of frogs and horned toads to resemble Aztecs and Spanish conquistadores,
then films the parched creatures as they die slowly in the noonday sun. Those left
alive, he destroys in a dynamite explosion...’ Kikkers zijn zolang ze bestaan
getormenteerd door gebruik in klaslokalen, laboratoria en restaurants, maar om ze
op te blazen zodat dat je bioscooppubliek niet de zaal uitloopt is nieuw en toch wel
the bloody limit. Lang geleden werd de film Jeux Interdits vertoond, over twee
kinderen die een dierenkerkhof bouwden. Wat is er met de mens gebeurd, dat we nu
in deze
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toestand zijn beland? Nu laten ze je het creperen erbij zien. Ze worden ten behoeve
van de film getjintjangt.302 Een andere rotzak, Dennis Hopper, schijnt naar Peru te
zijn gereisd om een nieuwe thriller The Last Movie op te nemen. Alix Jeffrey schreef
hierover: ‘For the sacrifice scene seven sheep are lying on their sides, their feet tied,
waiting for their throats to be cut. Several hundred Indians have been engaged as
extras’ - lekker goedkoop in Peru303 - ‘and the blood-letting takes place matter-of-factly
after a religious ceremony. An animal raises its head, blood streaming from its throat,
and looks with gazed eyes at its executioner, and then its head slowly drops. Death
is just another phase of life - violence breathes in and out of this film.’ En dit wordt
allemaal opgevoerd om het publiek in de zaal te houden. Dit zegt erg veel van de
state-of-mind of man in 1974. Ik zou bij de eerste liederlijke scène rond beesten
onmiddellijk het pand verlaten.
T.E.D. Klein vermeldt ook nog dat Kirk Douglas - uit de Hall of Fame van de
Hollywood stable of celebrities - naar Joegoslavië moest reizen om voor een nieuwe
cowboyfilm Scalawag opnamen te kunnen maken waarbij met staaldraad de benen
van een aantal paarden werden vernield. De dieren moesten afgemaakt worden. Zo'n
meneer Douglas zou je toch ook eigenlijk zijn nek moeten omdraaien. Voor de film
van ABC-televisie Hardcase was het nodig om een paard een springplank op te jagen
(die met vet was ingesmeerd) zodat het dier een ravijn in viel. Klein wijst er op dat
in 1940 er dermate veel kabaal onstond over de dood van één paard in de film Jesse
James dat maatregelen werden genomen om herhaling te voorkomen. Nu zijn we in
1974 en het psychische immunisatieproces, waar Robert Jay Lifton altijd op wijst,
heeft zijn vernietigende werk gedaan. Ik zou hierover willen schrijven. Maar waarin?
Lunchte met mam is Soesterberg. Zij bestelde andijviestamppot met een kotelet.
Zij kreeg een enorm vol rond bord en at alles op. Ik vrees toch dat als zij alleen is,
ze met de pet gooit naar het bereiden van maaltijden. Ze vertelde dat de heer Gongrijp,
haar strijkkwartet-partner, bij het tweede kwartet eigenlijk totaal was uitgeput. Zij
maakte zich zorgen om hem.
Ik sta altijd op als ik met mam ergens dineer om de honden in de auto iets van ons
vlees te brengen. Wanneer ik dan terugloop zie ik mam achter het raam zitten smullen.
Dit vertedert me zeer. Ze glimlachte laatst naar me, toen ze ontdekte dat ik
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van buiten naar haar staarde. Die glimlach, dat ene moment, kon dat maar altijd
blijven.

12 maart 1974
Wanneer Kouznetsov hier zou komen dineren wil Rob Soetenhorst erbij zijn.
Schreef een artikel over dierenmoord.304
De giganten China en de Sovjet-Unie gaan de winning van energie intensiveren.
Moskou zoekt bij Sakhalin naar olie. Peking langs de Gele Rivier en bij de Golf van
Po Hai. De sovjetminister van Handel, Nikolai Patolichev, is bezig met de Amerikanen
te onderhandelen, zoals met Atlantic Richfield. China heeft haar hoop op assistentie
vanuit Japan gevestigd.305
Ik had niet gedacht ooit in de Sunday Times een artikel van vele pagina's te zullen
vinden onder de kop ALEXEI KOSYGIN HAS A FRIEND AT CHASE MANHATTAN.306 Het
is waar dat de Amerikanen achterliggen, wat betreft handeldrijven met de Sovjet-Unie,
op de meeste West-Europese landen en Japan. Drs. F. Suasso meldt in de NRC dat
Leonid Brezhnev met Georges Pompidou in Pitsunda aan de Zwarte Zee zal spreken.
De Fransen investeren reeds voor 5 miljard franc in een aluminiumfabriek, dat door
het Péchiney-concern wordt gebouwd. Ook een ammoniakfabriek is gepland. Philips
doet niets, AKZO een beetje en DAF zit al een paar jaar te mieren met Kosygins
schoonzoon, dr. Jermen Gvishiani. Ik zit er met mijn neus bovenop. Eigenlijk zijn
beide partijen schuldig aan het geknoei.
Maar nu heeft Chase Manhattan toch voor het eerst in vijftig jaar een kantoor in
Moskou geopend en nog wel op no. 1, Karl Marx Platz. Gevoel voor humor hebben
ze wel. Lenin voorspelde de ondergang van het kapitalisme, tenzij de kapitalisten
hun ondergang zouden weten te vertragen door buitenlandse markten te overweldigen.
Merkwaardig genoeg zijn het nu de communisten zelf, die hun markten voor
kapitalisten openstellen en zelfs begerig zijn zulks te doen. General Electric,
International Harverster en een aantal andere Amerikaanse bedrijven hebben nu
allemaal kantoren in Moskou geopend. Ik merk aan dr. Gvishiani hoe open hij staat
voor zakelijke contacten met het Westen. Zijn schoonvader zal er precies zo over
denken anders permitteerde hij zich dit beleid niet. Shapiro schrijft dat over het
algemeen Amerikaanse zakenlieden het als de belangrijkste hurdle beschouwen de
juiste contacten te leggen in Mos-

304
305
306

Kan geen knipsel vinden waaruit blijkt dat het is gepubliceerd.
The New York Times, 12 maart 1974.
The New York Times, 24 februari 1974.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

*1

[Afbeeldingen]

Peter. (foto George Hester, New York)

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

*2

1965: Jaar van Revolutie, moord en doodslag in Indonesië.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

*3

Mam en broer Theo in de ruin in Bilthoven.

Nellie, mijn schoonzuster.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

*4

Professor Moisey Markov.

Professor Mikhail Sladkovsky.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

*5

(foto Gijsbert Hanekroot)

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

*6
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Toen ik deze poster zag vroeg ik welke jongen ervoor had geposeerd en maakte een nieuwe vriend
Yasuyuki Maruyama, met wie ik in 1992 nog correspondeer.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

*7

Lezing in Tokio.

Professor Adam Schaff.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

Professor Masaya Sato.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

*8

Presentatie Den Vaderland Getrouwe in Nieuwspoort. (foto Gijsbert Hanekroot)

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

*9

Persconferentie in Nieuwspoort met links uitgever Henk Bruna. (foto Gijsbert Hanekroot)

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

*10

Dewi Sukarno at her charming's best. (foto Gijsbert Hanekroot)

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

*11

Tijdens presentatie Den Vaderland Getrouwe in Nieuwspoort. (foto Gijsbert Hanekroot)

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

*12

Breng Dewi bij ambassadeur Zairin Zain tijdens de persconferentie in Nieuwspoort.
Midden (met sigaar) Bert Sluimers van persbureau Antara. (foto Gijsbert Hanekroot)

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

*13

Saigon valt.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

*14

De verschrikkingen van de oorlog in Vietnam lopen definitief ten einde.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

*15

(foto Gijsbert Hanekroot)

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

*16

De laatste foto van ons allen nà de dood van Vader in Bilthoven vootjaar 1974.

[Amsterdam (vervolg)]

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

211
kou. Dankzij Aurelio Peccei heb ik de directe lijn naar het Kremlin, naar Kosygin.
Waarom doe ik er niet meer mee?
Frits van Eeden zendt een uitnodiging voor de opening van zijn expositie in Galerie
Pulchri Studio op 28 maart.

13 maart 1974
Als zo dikwijls ging de telefoon en werd er opgehangen.
Heb heel innig van Peter gedroomd. Wij waren ergens, of reisden, en waren
onafscheidelijk, ook lichamelijk. Schreef hem een briefje dat ik altijd gereedstond
om naar hem te luisteren. Casper kwam gisteravond. Soms is hij aanhalig, soms staan
bij het minste of geringste zijn haren overeind en heeft hij er het volgende moment
spijt van, maar dan is mijn stemming al omgeslagen. Sliep er slecht door en droomde
over een Indonesiër die Den Vaderland Getrouwe had gelezen en tegen me zei:
‘Sukarno was een oude gek.’ Hoe kan je in je slaap geshockeerd raken? Ik antwoordde
dat hij tegen het einde van zijn presidentschap wellicht politiek verzwakt was geraakt
- ook door de isolatie waarin hij verkeerde, door de onbetrouwbare Subandrio
gecreëerd - ‘but how dare you talk about this man in this way!’ Maar tenslotte hebben
de meeste Indonesiërs Sukarno slechts op afstand of op televisie gezien en hem nooit
van nabij leren kennen, zoals ik. Ik werd er wakker van en lag te bedenken wat er
over je zal worden gezegd en geschreven na je dood. Een methode om
geschiedvervalsing te voorkomen is tell your story yourself. Ik neem me vast voor
dit te doen. Had Bung Karno dat maar gedaan en niet via juffrouw Cindy Adams
maar op serieuze wijze, zoals we hem op alle mogelijke wijzen hebben proberen
duidelijk te maken toen er nog tijd voor was. En dan zijn er natuurlijk de biografen,
die over mensen kletsen wiens achterste zij nooit hebben gezien. Gisteren las ik nog
een review over een biografie van Marx. Je moet maar hopen dat de biograaf ‘hersens’
heeft en eerlijk is.
Om 11.00 uur werd er voor de zoveelste maal getelefoneerd en weer opgehangen.
Toen Casper beneden kwam en op de bank in mijn werkkamer zat, werd ik toch
weer vermurwd, want hij is beautiful. Hij sprak over zijn grootvader, maar voor mij
toch met te weinig echt gevoel. Maar wie ben ik om te oordelen? Hij zat rustig te
werken en las ook de verschillende onlangs verschenen artikelen, onder andere het
vijf-kolomsartikel in het Leids Dagblad door H. Mulder.307 Toen hij vertrok plakte
hij een VVD-sticker op mijn TR-6. That's okay.
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Reed naar Bilthoven en nam mam mee uit voor het avondeten. We hebben lang
nagetafeld. Ik vertelde wat ik over het geweld tegen dieren in films had gelezen en
geschreven. ‘Je hebt bereikt dat ik geen hap meer door mijn keel kan krijgen,’ zei
ze maar peuzelde haar tournedos smakelijk op. Ik vroeg of zij niet dikwijls depressed
was over alles wat er in de wereld gebeurde. Maar zij verstond me verkeerd en
antwoordde, ‘O, ja, zeker: het leven is interessant.’ Ik rectificeerde dat ik depressief
had gezegd. ‘Dat sta ik mezelf niet toe. Dit heb ik al heel vroeg ontdekt. Er komt nu
eenmaal aan alles een einde. Dat zag ik als kind al aan mijn grootmoeder en later bij
mijn eigen moeder. Er is niets aan te doen, het is de werkelijkheid. Daarom is het
goed dat we allemaal ouder worden en niet één alleen. Trouwens, door depressief te
zijn maak je het leven zowel voor jezelf als voor je omgeving onmogelijk. Je kunt
twee keuzes maken: Of je maakte er een eind aan,’ en ze liet er met enige felheid op
volgen ‘dat zal ik nooit doen, of je maakt er het beste van.’ Ik zou toch zo graag op
de band alles wat zij zegt opnemen.
Casper en ik reden achter elkaar de stad uit. Ik stopte om tulpen voor mam te
kopen. Casper deed hetzelfde voor zijn moeder.
Ontmoette Ben van Delden, verbonden aan het COC. Hij vertelde dat zijn organisatie
eigenlijk tegen clubs als saunabad Thermos was: ‘Want dat zijn getto's.’
‘En wat denk je dan dat jullie eigen COC-club is?’ vroeg ik.
‘Die gaan we afstoten,’ zei hij. De sukkel was niet te vermurwen over dit
onderwerp. ‘Jullie kletscollege schijnt tegen heel wat bestaande etablissementen te
zijn, waar zijn jullie bij het COC eigenlijk voor?’ Hij was niet van plan tekst en uitleg
te geven. Ik heb alles wat met het COC verbonden is altijd gemeden als de pest. Geloof
niet in georganiseerde homo's. Nergens voor nodig. Dit veronderstelt alleen maar
ten onrechte dat we met iets ‘aparts’ of ‘bijzonders’ hebben te maken.

14 maart 1974
Heb dr. Zairin Zain bezocht.308 Hij had een nieuwtje. Er was door Jakarta agrement
gevraagd voor generaal Sutopo Juwono, directeur van Badan Koordinatie Intelligence,
om ambassadeur in Den Haag te kunnen worden. ‘Hij is beschaafd en spreekt zéér
goed Nederlands,’ zei dr. Zain. Hij hoopte nog steeds dat ik zijn zuster, Jetty
Rizali-Noor, voor Deel II van de Club van
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Rome-interviews zou ontmoeten. Hij liet zich zinnetjes ontvallen als: ‘Maar jij hebt
toch overal met je neus bij gestaan?’ ‘Daarom heb ik Den Vaderland Getrouwe
geschreven, omdat wat daarin staat waar is.’
‘Ja, maar dat begrijpen ze hier in Nederland nog altijd niet’.
Er kwam een brief van Klaus Amann, de ski-instructeur die ik vorige maand in
de trein van Wenen naar Salzburg ontmoette. Hij schreef onder meer: ‘Let me tell
you Willem: never have I met someone who told me - within the first two hours such intimate and true things about myself, and never was I so disturbed and shocked
out of my pseudo-contentment. You know this, and that is why your remark about
not bothering me and about the two-way street hurt me. If you have decided to break
contacts with me - I must accept it - but let me tell you a last word: I thank you for
the time you found worthwhile spending with me and the interest you took in me. I
have learnt something about life and something about myself.’309
Dit soort ontmoetingen heb ik in mijn hele leven op de meest onverwachte
momenten gehad. Hoe dit precies werkt heb ik nooit kunnen achterhalen
of begrijpen. Je ogen ontmoeten ‘de ander’ en vergeleken met het aantal
keren dat zoiets in een leven gebeurt, kan je zeggen dat once in a blue
moon er een compleet onverklaarbare ‘klik’ van herkenning volgt, die
soms bewust, soms onbewust, gepaard gaat met seksuele
aantrekkingskracht. In die split second begint één op de zoveel duizend
keer een jarenlange relatie, die soms een band is voor het leven. Zo
omhelsde ik met mijn ogen vooral drie vrouwen: Micheline Vernier, Inez
Röell en Frieda Westerman. Zo leerde ik al mijn (harts-)vrienden kennen.
Henk Hofland ‘ontmoette’ ik zo in 1946 bij aankomst in het kamp te
Vierhouten, de dag dat feitelijk Nijenrode te water werd gelaten. Op die
manier ontmoette ik ook de twee jongens die de belangrijkste rol in mijn
leven hebben gespeeld, en met wie ik de innigste relatie zou hebben: Peter
(1967) en Eduard (1980). Hetzelfde geldt voor de andere ‘bijzondere
jongens’ aan wie andere delen van deze Memoires werden opgedragen.
Mijn jarenlange vriendschap met de paragnost Gerard Croiset - tot aan
diens dood - was voor mij in belangrijke mate mede gebaseerd op het
ontdekken van juist dit aspect van de werking van de human mind. Mijn
levenslange vriendschap met mijn oom, de psychiater professor dr.
Alexander Poslavsky, vulde vele, vele uren met gesprekken over de
ondoorgrondelijke wegen van de psyche.
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Ook mijn in 1990 verschenen boek met Jan Foudraine was een nieuwe
poging om na te gaan in welke mate diens ‘ontmoeting’ met Oosterse
mystiek hem had beïnvloed en waar hier ook ‘een les’ voor mij - en de
lezers - in zou kunnen zitten.
Ik zat in een trein in Oostenrijk en ‘ontmoette’ Klaus Amann, de
ski-instructeur. Zoals dit van tijd tot tijd gebeurde schakelde mijn ‘mind’
op dat moment in op ‘overdrive’. Ik zag de jongeman voor me in tal van
aspecten van zijn belevingswereld en zei ook tegen hem, hoe ik hem zag.
Nu besef ik dat ik blijkbaar een veel diepere indruk op hem heb gemaakt
dan ik me die avond op weg naar Salzburg bewust ben geweest. Waarom
dit gebeurde, hoe dit werkte, de hemel mag het weten.

14 maart 1974
Dineerde met Peter in Le Bistroquet. We bezochten daarna de opening van de
tentoonstelling van Frits van Eeden.
Dewi belde na middernacht. ‘I have been very mad to you.’ Een aantal Nederlandse
journalisten hadden haar advocaat opgebeld en waren met bezwarende artikelen
tegen Sukarno naar de tegenpartij gelopen. Mijn eerste reactie was haar te vragen of
ze een grapje maakte of dat ze vanuit een partijtje opbelde en te diep in het glaasje
had gekeken (overigens niets voor haar). Het ging over haar aanklacht tegen Norma
Levy, die een prachtig verhaal over een neukpartij met Bung Karno had opgehangen,
wat bewijsbaar niet kon hebben plaatsgehad, want president Sukarno was nooit in
Londen geweest.310 Nu zei Dewi dat we hadden afgesproken dat ik niets zou doen
tot zij het groene licht zou geven. Dat was niet waar en dat zei ik haar ook. Maar ze
was dermate positief dat ik begon te twijfelen. Ik heb mijn dagboek notities nagelopen
en het enige wat ik vind is: ‘de publiciteit moet voorzichtig worden behandeld.’ Ik
weet niet meer wat waar is en niet. Misschien heeft zij gelijk. Heb haar een lange
brief geschreven. Ze zei: ‘I know you have good intentions’. Het werd niet al te
onaangenaam. Misschien ben ik inderdaad te vroeg van leer getrokken tegen derden
maar haar zaak is ijzersterk.
De NRC publiceert een hoofdartikel MEIN KAMPF. Er is blijkbaar in 1971 een wet
aangenomen waarbij het verspreiden van materiaal dat een groep mensen op grond
van ras of levensovertuiging kan beledigen is verboden. Het is een vervolg op een
wetje uit nota bene 1934. Mein Kampf van Adolf Hitler is blijkbaar een verboden
boek. De NRC plaatste terecht vraagtekens
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bij dit gebeuren. Ze noemt dit soort strafbepalingen ‘niet erg gelukkig’. Er behoeft
niet te worden aangetoond dat een groep mensen - hier de joden - ook werkelijk is
beledigd. ‘Helemaal griezelig is het in 1971 geschapen “verspreidingsdelict” op
grond waarvan nu wordt opgetreden. Dit verbiedt het in omloop brengen of zelfs
alleen maar voorhanden hebben van materiaal waarvan men vermoedt of zelfs alleen
maar kan vermoeden dat het beledigend is. (...) Om koud van te worden,’ aldus de
NRC. In Den Haag zijn ze hartstikke gek. Het bewijst weer eens hoe joden op de
meest eigenaardige manier invloed hebben op plaatsen, waar zij helemaal niet in een
positie zouden moeten zijn de wet voor te schrijven of met hun hangups anderen te
decreteren. Een boek als Mein Kampf is een uitermate belangrijk twintigste eeuws
boek. Het is van vitaal geschiedkundige waarde en toont in belangrijke mate de
psychologie die ten grondslag lag aan het ontbranden van de Tweede Wereldoorlog
en het resultaat: de vijftig miljoen doden. Dat een dergelijke discussie op die manier
in dit land zelfs plaatsvindt, is een beangstigend voorteken. In 1939 was een
Nederlandse vertaling van Mein Kampf in de boekhandel verkrijgbaar. Hier komt
weer Konrad Adenaurs historische uitlating tegen Sir Ivon Kirkpatrick om de hoek
kijken: ‘Het is jammer dat de lieve God de intelligentie van mensen beperkingen
heeft opgelegd, zonder ook hun domheid te begrenzen.’311

15 maart 1974
Oud-ambassadeur Djawoto schrijft uit Peking dat opnieuw vrienden door Suharto
werden gearresteerd. Admiraal Mardanus was een vriend van Bung Karno. Ik heb
hem in 1966 met de NOS uitgebreid gefilmd.312 Generaal Suadi313 en ook kolonel
Puguh, een neef van Bapak, zijn nu door Suharto's tugs opgepakt. Dit gebeurt allemaal
bijna tien jaar na de coup. Zij zijn de werkelijke helden van Indonesië. Zij moeten
natuurlijk als afschrikwekkend voorbeeld dienen. En Bernhard beschouwt Suharto
als aangename golfpartner. De prins doet toch ook maar raak.
Djawoto is het opgevallen dat Joop van Tijn in Vrij Nederland zijn weerwoord
tegen het onzinartikel van Peter Schumacher gewoon heeft laten liggen. Hij vervolgt:
‘What I wanted to explain was the fact that Schumacher's report just contained
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those aspects which the Suharto regime wanted to see published, in effect about
Indonesians abroad and Indonesian Chinese in the way Schumacher did. The same
way of handling these questions has been done by various Indonesian newspapers.
I do not want to trouble you too much with these trivial problems. Opposition against
the fascist military regime is growing in Indonesia. In this context, your book Den
Vaderland Getrouwe is giving considerable contribution, not only abroad, also inside
Indonesia.’314 Hij acht de publicatie van Norma Levy's leugens een duwtje in de rug
voor Suharto en diens campagne tegen Bung Karno en zijn nagedachtenis. Hij vindt
het positief dat Dewi een correctie aanbrengt via een proces.
De NRC heeft op de voorpagina vermeld dat generaal Sutopo Juwono ambassadeur
in Den Haag wordt, welk bericht ik had doorgegeven. Zo zie je wat een uitgebreide
Haagse redactie van NRC Handelsblad alzo voor elkaar bokst... Dr. Zairin Zain
vertelde dat generaal Alamsjah toneel heeft gespeeld315 om teruggeroepen te worden
met als enig doel mee te blijven doen aan het powerplay in Jakarta. Suharto had hem
natuurlijk ook om die reden naar Den Haag gezonden. Weer een lastpak minder,
Alamsjah, een gezworen vijand van Bung Karno, schijnt nu zijn buik vol te hebben
van meneer Suharto.
Ernst Meyer, directeur van het Internationale Pers Instituut in Zürich, heeft het
‘weerzinwekkend’ genoemd dat zesendertig journalisten nu op de loonstaten van de
CIA blijken voor te komen. Begrijp niet dat hij zich hier over verwondert.
Wandelde met Peter gisteravond in wind en regen in vijfenveertig minuten naar
Zunderdorp. Hij vraagt dan: ‘Heb je een mutsje voor me?’ We keken naar Sonja die
Hermine Heijermans in haar show had, maar wanneer Peter een tijdje heeft gezeten
zegt hij ‘het wietel’ te krijgen. Vandaar de wandeling. George Tor en een in Marseille
gevonden lover boy Serge kwamen langs. In Thermos heb ik een Nepalese jongen
in mijn vingers gekregen die weer voor enige dagen ‘rust’ zorgde.

17 maart 1974
Herman Kahn heeft een interview gegeven aan A. de Kool van de NRC. ‘Holland is
het centrum van neomalthusianisme, van de ondergangsprofetie, hier zijn een miljoen
exemplaren van Grenzen aan de groei verkocht. Nederlanders worden woedend
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als je hun vertelt dat er geen grenzen aan de groei zijn. Die zijn er niet...’ Kahn meent
dat de aarde twee- tot achtmaal de huidige wereldbevolking kan voeden bij een
inkomen per hoofd van de bevolking van tien tot 40.000 dollar, en zeker voor de
komende duizend jaar. Ik belde uit pure verontwaardiging Frits Böttcher. ‘Gewoon
niet over opwinden, die man is gek.’ Dergelijke uitlatingen zijn natuurlijk ook van
de gekken. Maar kan je zo'n man afdoen met wat Böttcher adviseert?
Gelukkig kwam Oeroeg gisteravond. Toen Peter om 05.00 uur uit de stad
terugkwam viel hij meteen in diens tentakels.
Telefoneerde mam. Zij is alleen. Luister naar Debussy voor twee piano's als
kalmeringsmiddel. Probeer de wrijving met Peter van gisteravond te vergeten.
Casper ontving een brief van zijn hartsvriendin Pauline Barnaart. Wanneer hij
haar opbelt gaat zijn hart nog altijd boem, boem, boem. Intussen gaan de nodige
andere dames door zijn vingers. Hij had me gevraagd wat hij voor de verjaardag van
zijn grootmoeder moest meenemen. ‘Je kan toch niet altijd met een plant aankomen?’
Ik bleef hem een antwoord schuldig, waar ik spijt van heb, want het is een plant
geworden. Maar ik ken zijn grootmoeder ook niet. Mam zou ik muziek, een boek of
een plaat geven.
Er is een rel uitgebroken tussen de VS en West-Europa. Europa verzet zich tegen
de koppeling van Washingtons economische imperialisme onder de paraplu van een
gemeenschappelijke militaire verdediging. Nixon zond hierover een scherpe nota
naar Bonn. Ik verdenk Joseph Luns ervan de hele rel bij Kissinger te hebben
aangezwengeld. Kissinger is natuurlijk in wezen een mof en bovendien een jood.
Hoe dikwijls heb ik niet, ook tegen Ronald Gase, gefulmineerd tegen deze ongelukkige
combinatie van mindscape als voornaamste souffleur voor wat betreft de
wereldpolitiek op het Witte Huis? Voeg je daar toch een chronische intrigant en
rotzooimaker als Luns aantoe, dan krijg je de poppen wel aan het dansen.
Ramsey Clark is wellicht een van Lyndon B. Johnsons belangrijkste benoemingen
geweest. Die mans mind opereert zoals het hoort. Hij wijdt een kolom aan de
fascistische toestanden in Spanje. Ik had me ook afgevraagd wat de achtergronden
waren van de executie van Salvador Puig Antich en heb de Spaanse ambassadeur
om meer informatie verzocht. Ambassadeur R. Sedó had me op 7 maart een knipsel
uit Le Monde toegezonden, dat ook deze krant had bevestigd ‘that the execution of
a death penalty in Spain makes it instantaneous and without pain.’ Ik wilde natuurlijk
veel meer weten van de achtergron-
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den. Ramsey Clark verduidelijkt dat er in feite god noch gebod heerst onder Franco.
Een schrijver-priester, Garcia Salve (43), werd sedert 1968 tienmaal gearresteerd en
zonder vorm van proces veroordeeld. Hij werd een paar maal wreed gemarteld. Hij
kreeg negentien jaar, evenals een journalist Nicolas Sartorius Alvarez (35). Franco
trekt zich geen bal aan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
die mede door Spanje werd ondertekend. Franco is een variant op Hitler en Mussolini.
Prins Bernhard gaat, evenals Dewi, met de man op jacht. ‘Moral leadership’, aldus
Ramsey Clark, ‘cannot be expected from the United States. Henry Kissinger was in
Madrid for “whirlwind talks” with Generalissimo Franco...’316 Zo gaat dit. Kissinger,
de travelling jew, gaat rijsttafelen met Franco, en bei uns in Holland is Mein Kampf
verboden. Ze zijn nuts.
Peter zat rustig aan mijn bureau te werken. Nu is hij in de trein naar Tilburg. Hij
had tranen in zijn ogen toen we afscheid namen bij Centraal Station. De wrijving
had me aangegrepen. Hij zei vanmiddag al: ‘Willem, je kunt zo bezorgd kijken.’ Ik
zei tegen hem in de auto: ‘Wanneer jij en ik niet meer alles, of bijna alles tegen elkaar
zouden kunnen zeggen, dan geloof ik in niets meer.’ Ik zou wel met hem willen
meereizen om langer samen te kunnen zijn en verder te praten, ook al eindigde deze
Unvollendete weer eerder dan verwacht. Wat zou er nu in hem omgaan? Ik wandelde
door het huis en alles ademde nog zijn aanwezigheid. Maandenlang verloopt alles
smooth en dan weer opeens deze opschudding en verwarring van gemoederen.
Gerard van het Reve was vanavond te gast bij Willem Brugsma op televisie.
Brugsma scheen ontredderd te zijn. Ik blijf die Reve een misselijke kerel vinden.
De Indonesische lobbyist Martojo belde voor de verandering na een jaar weer eens
op. ‘Ik hoor dat er op u is geschoten.’ Ik zei dat ik daar verder niet over wenste te
praten, maar wat ik had moeten antwoorden was: ‘Hoe weet u dat?’ Die man is een
spion van inlichtingendiensten, maar tenslotte kent dr. Zain hem ook.
Martojo vertelde dat er vanuit de gevangenissen informatie naar een Indonesische
krant was gesmokkeld. Toen Bung Karno de avond voor de coup in het
Senajan-stadion een briefje kreeg dat hij las en verscheurde, zou hij vervolgens
kolonel Untung van het Tjakrabirawa-regiment van het paleis opdracht hebben
gegeven de betreffende generaals te arresteren, niet te vermoorden. Dat de generaals
werden vermoord was het gevolg van de
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onprofessionele wijze waarop de arrestaties werden uitgevoerd. Bung Karno zou
hebben gezegd dat bij een Revolutie het soms noodzakelijk was dat jonge officieren
oudere broeders arresteerden. Volgens Martojo had Bapak zijn geniale zet aldus
bedacht. Er had helemaal geen staatsgreep plaatsgevonden. Volgens het geplande
draaiboek zou kolonel Untung een nieuwe revolutionaire raad uitroepen. Ik begreep
de portee van Martojo's zogenaamde nieuwe feiten niet meteen. De man blijft een
raadsel. Wie is hij? Waarom neemt hij contact met me op? Ik geloof niets meer van
hem, al moet ik toegeven dat ik dit nieuwe scenario met enige angst en beven heb
aangehoord. Het klinkt een beetje plausibel.

18 maart 1974
Droomde dat ik in Indonesië was, bang om herkend te zullen worden en dat men mij
iets zou aandoen. Ik was met mam op weg naar Bogor. We wilden mevrouw Hartini
Sukarno bezoeken. Ik lag wakker en schreef op een blocnote gedachten over Peter,
want ik bleef met hem bezig. Zond hem later een expresse en schreef ook aan Ibu
Hartini. Intussen is koningin Elisabeth II met het jacht Britannia in Jakarta
aangekomen. Dat heeft premier Edward Heath erdoor gedrukt. It's like paying a visit
to Pinochet in 1980, want al deze erstwhile moordenaars en dictators worden op den
duur acceptabel, zoals de Rockefellers als oorspronkelijke oliemagnaten en gangsters
tot de high society zijn gaan behoren, of Leonid Brezhnev die nu een eerbiedige
leider is, bij wie men de deur plat loopt, zonder dat iemand er meer over nadenkt wat
voor systeem hij vertegenwoordigt.

19 maart 1974
‘Wel gefeliciteerd met je broer Theo,’ aldus klonk mams opgewekte stem vanmorgen.
Dewi belde. Vlak na Anton Koenen die had meegedeeld - zoals Martojo ook al
voorspelde - dat Anthonie Dake het met veel rumoer aangekondigde Bambang
Widjanarko-rapport317 (dat hem door Suharto's mensen was ‘toegespeeld’ of door de
CIA, wie zal het zeggen?) nu toch niet zou uitgeven. Martojo zei: ‘Dake voel
nattigheid.’ Het heette dat Mouton het niet langer voor 8,90 gulden wilde publiceren.
Hij kon geen andere uitgever vinden. Dewi reageerde precies in de roos. ‘En hij is
op al die onzin nog wel gepromoveerd!’ Ik schreef Hans Hoefnagels van de Haagse
Courant of het hem was ontgaan dat Dake
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zelf de Widjanarko-rommel - waar Hoefnagels een pagina aan wijdde in zijn krant
- nu zelfs niet meer publiceerde. Ik spotte: ‘Ga maar naar de tros ermee, daar raak
je die rotzooi wel kwijt, daar hoor je zelf thuis.’318
Bracht mam rozen vanwege Theo's verjaardag. Toen ik het huis in Bilthoven
binnenkwam zei mam dat de honden vandaag ook jarig waren en dertien waren
geworden. Er is zoveel te melden. Hoe zou ik nog ooit zonder notities maken kunnen
leven? Zij vroeg me tevens papieren te tekenen voor een nieuwe overdracht van
35.000 gulden in ACF-aandelen. Ik wist eigenlijk niet hoe te reageren. Het is uitsluitend
paper-work. Alles blijft bij het oude, ook de aandelen blijven van mam. Maar wanneer
zij ooit zal overlijden betalen we veel minder belasting. Ik vind het allemaal erg naar.
Had ik haar moeten bedanken? We reden naar Soesterberg en hadden een intens
plezierige lunch. Mam eet overdag veel langzamer dan wanneer we gaan dineren.
Ik verbaas me steeds meer over haar levendigheid. Ook zij had het programma met
Gerard van het Reve gezien en verklaarde de man voor stapelbesjogge. ‘Ik vind het
gevaarlijk wanneer dat sujet spreekt over het in brand steken van uitgeverijen,’ zei
mam, wat ik alweer vergeten was. ‘Hij brengt mensen nog op ideeën.’
Prins Sadruddin Aga Khan schreef geen tijd te hebben voor een interview voor
Deel II. Wie weet heeft Wibo van de Linde met die afwijzing te maken. Schreef
meneer Khan een pittig briefje.319
Peter belde goddank. Hij vraagt dan altijd hoe alles met mij is gegaan en wat ik
heb gedaan. Hij dankte voor mijn brieven. ‘Ik had er nog zeven meer willen schrijven,’
zei ik. Zijn laatste woorden: ‘Dag lieve Willem...’
Eindelijk bracht ik een bezoekje aan mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt in Baarn.
We spraken kort over de botsing aangaande het vermelden van onze relatie in het
gesprek met Bibeb. Zij benadrukte dat zij publiciteit verafschuwde. ‘But you expressed
fear, that I had kept your letters,’ zei ik, waarop zij stil bleef. Ik blijf vinden dat zij
niet eerlijk tegenover zichzelf is. Wanneer het niet de kroonprinses was geweest, die
haar andere ‘leerling’ is geweest, maar n'importe welke pietjepuk, zou zij er geen
ophef over hebben gemaakt of mij op het matje hebben geroepen. Het is in een
dergelijke relatie irrelevant of Beatrix toevallig ook nog lid van het Huis van Oranje
is. Wie bij affec-
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tie onderscheid maakt in rangen en standen heeft affectie nog altijd niet begrepen,
zeker niet wanneer het om waarachtig affectie gaat.
Ik moet trouwens opmerken dat toen ik naar mam keek, die me in de tuin
uitzwaaide, er een gevoel door me heen ging dat ik in geen duizend jaar zal weten
te omschrijven, laat staan op papier zou weten te krijgen. Zou bereid zijn mijn mening
over onze volksschrijver nummer een te herzien als hij me eens liet zien hoe hij een
dergelijke emotie op zou schrijven.
Telefoneerde Dewi Sukarno om haar erop te attenderen dat de informatie van dr.
Go over het oud-Javaanse manuscript dat door koningin Juliana in de verkeerde
handen van mevrouw Suharto werd toevertrouwd, nu ook in Newsweek is
verschenen.320 Ik kondigde een bezoek aan haar van Guruh Sukarno aan. Guruh
vertelde me trouwens dat Guntur Sukarno hem had geschreven dat zelfs twee van
Bung Karno's neven en een oom in Surabaja door Suharto's goon squads waren
gearresteerd.
Mejuffrouw Boekhoudt vond mijn Club van Rome-boek met Grenzen aan de
groei-interviews ‘te veel’. Het zouden twee delen hebben kunnen zijn. Helaas bleek
zij professor Delgado nog niet te hebben gelezen. Ik gaf haar een exemplaar van de
Hamburg-editie en dacht aan mijn drie voor Duits bij juffrouw Hickmann op het
Baarns Lyceum, waar juffrouw Boekhoudt met bijlessen een zeven van had weten
te maken. Toch geloof ik dat zij, na een uur naar mijn geklets te hebben geluisterd,
moe werd. Het is erg goed met haar. Ik ben blij weer naar haar toe te zijn gegaan.
Zij zei: ‘Het heeft mijn oude hart goed gedaan in je brieven te lezen wat het vroeger
allemaal voor je heeft betekend.’
‘U was in mijn jeugd een oase voor me en u bent dit altijd gebleven.’

20 maart 1974
Schiphol
Gistermiddag arriveerde Kouznetsov van de sovjetambassade op Amerbos. Hij
parkeerde de auto een flink stuk van het huis, gedachtig aan de foto die Anton
Veldkamp indertijd voor De Telegraaf had genomen. Hij had twee dagen eerder aan
Buitenlandse Zaken moeten melden naar Amsterdam-Noord te zullen gaan, want
sovjetdiplomaten mogen niet verder dan Amsterdam zelf.321 Hij benadrukte dat
wanneer hij over het IJ wilde in een auto met een andere nummerplaat dan zijn eigen
CD-
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nummer, hij dit ook aan het ministerie moest opgeven. In de USSR waren dergelijke
beperkingen thans opgeheven voor de Nederlandse ambassadeur, diens chauffeur en
tolk. Zij kunnen nu gaan en staan waar ze willen.
Ik gaf hem twee Club van Rome-boeken want hij had een exemplaar nodig voor
Foreign Affairs in Moskou. Van Beusekom was niet bereid ze te compenseren. Hij
vroeg wie Anthonie Dake was. Ik vroeg me af waarom. Ook was hij verwonderd dat
ik Joyce van der Meer van CBS in Den Haag te eten had gevraagd: ‘Zij weet veel en
is gevaarlijk’. Maar ik wees hem er op dat zij zelfs zijn eigen ambassadeur Alexandr
Romanov al had geïnterviewd, terwijl ik hem nog niet heb ontmoet.322 Rob Soetenhorst
van de NRC was er, en ook Wim Kamerman van het Studium Generale in Rotterdam
- in de hoop dat ze Kouznetsov of Romanov eens zouden vragen - George Tor en
anderen.
Soetenhorst vertelde een der weinige journalisten te zijn geweest die over Den
Vaderland Getrouwe had geschreven en het boek ook daadwerkelijk had gelezen:
‘een storm van protest van mijn vrouw en kinderen ten spijt.’ Hij vertelde dat de
ochtend dat Dewi's stukken op de NRC-redactie gestolen bleken te zijn, hij en André
Spoor ieder wel achtentwintig protesttelefoontjes hadden afgewerkt. En van de zijde
van de directie en de redactie was er een orkaan van protest opgestoken: ‘Zie je wel,
dat jullie niet met die man Oltmans in zee hadden moeten gaan!’ Het is duidelijk dat
degenen die de rel werkelijk ontketenden en de stukken en foto's onder de neus van
André Spoor lieten verdwijnen - wie anders dan de BVD en hun handlangers binnen
de redactie323 - er precies op uit waren de uitstekende samenwerking tussen Spoor
(Soetenhorst) en mij te torpederen? Ik antwoordde: ‘Rob, dat is nu ware dialectiek!
Eerst verdwijnen mijn aantekeningen van een hoogst belangrijk vertrouwelijk gesprek
met prins Anak Agung Gde Agung uit de bureaulade van Spoor. Dan stel ik Spoor
aan Dewi voor, die hem brieven en op mijn verzoek een onvervangbare foto
toevertrouwt en dan vraagt hij mij ook nog zijn briefje aan haar te overhandigen, dat
alles is zogenaamd zoek.’
‘Dat is waar,’ antwoordde Soetenhorst.
Kees Buurman van de NOS-radio kwam later ook nog. Kouznetsov vroeg hem
waarom de NOS eerst had aangedrongen op

322
323

Later zou ambassadeur Romanov een uistekende vriend worden.
Niemand is toch zo naïef om te veronderstellen als in de VS dozijnen journalisten op de
loonlijst van de CIA staan om te veronderstellen dat de BVD niet met soortgelijke praktijken
te werk gaat?

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

223
een snel besluit in Moskou om tot samenwerking te komen, en nadat Kouznetsov
zich had ingezet voor de NOS-belangen en een snelle reactie had binnengehaald, zat
de NOS te traineren en trachtte op haar schreden terug te komen. Later zei Kees, toen
Kouznetsov weg was: ‘Hij heeft gelijk, dat is inderdaad de situatie.’ Kouznetsov:
‘Het is precies hetzelfde als met een Nederlandse delegatie naar
ontwapeningsonderhandelingen in Genève. Wanneer er een besluit moet worden
genomen laten ze verstek gaan.’ Kouznetsov vond verder mijn dagboek een
gevaarlijke zaak: ‘because sometimes the use of a single word can make all the
difference.’ Wat ik allemaal in al die jaren noteerde zou zeker niet altijd correct zijn.
Ik antwoordde: ‘Perhaps this is true, but in the mean time my diary comes closer to
the truth, than if I was relying on the notoriously unreliable memory of everyone.’
Kouznetsov vertrok voor middernacht, wat eveneens wordt vereist van
sovjetdiplomaten, want indien hij nu buiten zijn boekje zou gaan, zou hij op mijn
volgende geplande diner op 18 november niet aanwezig kunnen zijn. Zat met Kees
Buurman en Sjors Tor tot 02.30 uur na te praten. We zijn overeengekomen dat ik op
22 april de reis van Max van der Stoel naar Moskou zal meemaken, want van
sovjetzijde had men er op gewezen dat ik over de voornaamste contacten in Moskou
beschikte, je zou ook kunnen zeggen, door Moskou werd vertrouwd. We spraken
ook over de vraag waarom zoveel mensen mij haatten, wat ik kon hebben gedaan
om zoveel agressiviteit en naijver op te wekken. Ik zei: ‘Vraag het mijn oom
Poslavsky. Vraag het wie je wilt, ik weet niet hoe dit komt.’324 Ze waren eigenlijk
verbaasd dat ik van mening was dat Carel Enkelaar eigenlijk alleen met mij in zee
was gegaan, omdat Gerard Croiset hem er van had overtuigd dat de algemene roddel
klinkklare nonsens was. Dacht dat ze dit wel wisten of anders zouden hebben
begrepen. Ze zopen driekwart fles Bols op. Sjors had zeven biertje op volgens de
heersende Hilversumse ziekte. Kees is bij Sjors blijven logeren. Ze hebben tot 05.00
uur verder gekletst. Ik houd niet van nachtbraken en heb er nooit aan meegedaan.
John Schwitters van de NOS meldt dat Henk Hofland razend is dat Schwitters in
Spreekbuis schreef dat hij opvallend hetzelfde had opgemerkt als ik in Den Vaderland
Getrouwe over Hilversumse toestanden. Het was trouwens ook anderen opgevallen
dat het wel al te letterlijk leek op wat Hofland later in de Haag-
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se Post zette. Mijn ‘vriend’ Hofland komt nog steeds heftig in het geweer bij iedereen
wanneer het mij betreft. Schwitters mag blij zijn dat Hofland hem nog niet op zijn
bek is komen slaan, wat ook een van zijn geëikte methodes schijnt te zijn. Schwitters
zal me Hoflands brief toezenden.
Wim Wertheim belde dat hij het gesprek van Frits Schaling met ambassadeur Tissa
Wijeyeratne in Parijs uitstekend had gevonden.325 ‘Ik vond het eigenlijk zo uitstekend
dat ik niet begrijp dat die man ambassadeur voor de regering-Bandanaraike wil zijn,’
aldus Wertheim. Ik zei tegen hem dat ik mijn mening had gewijzigd ten aanzien van
‘strijd’ teneinde corrupte regeringen, als die van Suharto, omver te werpen. Wertheim:
‘Daarom had je in Den Vaderland Getrouwe het woord burgeroorlog in plaats van
oorlog moeten gebruiken.’
Anwar Sadat verdedigt Richard Nixon en is zelfs tegen diens impeachment. Abdel
Gamal Nasser draait zich in zijn graf om. Sadat is een verrader. Trouwens, Pravda
constateerde met voldoening dat de Arabische ministers in Libië bijeen, hebben
geweigerd het olie-embargo tegen de VS op te heffen. Oud nieuws. Gisteren besloten
deze ministers in Wenen tot opheffing van het embargo. Maar Pravda vergeleek
intussen Henry Kissingers politiek inzake het Nabije Oosten als een berg, die een
muis heeft gebaard. Er wordt altijd hoog opgegeven over het genie van Kissinger,
maar ik heb er mijn twijfels over.
Werd in Luxemburg door de heer J.F.A. Baars en een Engelsman afgehaald op
een vliegveld dat niet veel meer dan een hangar omvatte. Het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen in Luxemburg heeft een Dinner Club. Ze hebben me
voor een praatje uitgenodigd. De ontmoeting heeft plaats in restaurant Zum Bock
bestaande uit kelders en spelonken. Ik kreeg een kamer in Hotel Francais. Morgen
komt Hella Haase eveneens voor een praatje naar de stad.

21 maart 1974
Luxemburg
De voorzitter was een voormalige Britse journalist, nu vertaler bij het Hof, die van
een glaasje hield. De club heeft zevenenveertig leden waarvan er gisteravond
vijfentwintig aanwezig waren. Alleen A-klasse ambtenaren werden binnengelaten.
Ze wilden de intimiteit van het gezelschap bewaren. Good food: lots of wine. Ik kreeg
pas tegen 22.30 uur het woord, wat ik ramp-
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zalig vond, want wie was dan nog in de stemming voor een serieus verhaal? De
meesten der aanwezigen waren andere Europeanen. Behalve Baars waren er twee
Nederlandse tolken. Baars vertelde dat op zijn aankondiging dat ik een boek over de
Club van Rome-problematiek had geschreven letterlijk niemand - met uitzondering
van de Nederlanders - had geweten dat er een Club van Rome was. Ik hield mijn
praatje. Met antwoorden mee sloot de bijeenkomst om 23.45 uur. Iemand vroeg:
‘Where do you think Isaac Asimov gets his information?’ Wat antwoord je op zoiets?
Dezelfde kerel: ‘What was concretely achieved by the Club van Rome in Holland?’
Dat was gemakkelijker. Miljoenen Nederlanders denken nu over die problematiek
tenminste na. Raakte nog in een conflictje met de voorzitter die sprak over ‘Hope’
in de toekomst. Ik citeerde Somerset Maugham, die hoop ‘the worst evil in Pandora's
box’ heeft genoemd, omdat de mensheid van eeuwigheid tot zaligheid met het begrip
hoop wordt gepaaid om de ellende van het bestaan maar steeds weer opnieuw te
ondergaan. De voorzitter was zichtbaar geïrriteerd. Ik ontving 3.400 Belgische franc
voor het dekken van mijn kosten.
Vloog terug naar Amsterdam, blij weer in mijn eigen paleisje te zijn.
Hans Hoefnagels had Ronald Gase gezegd dat ik hem vijfmaal in Den Vaderland
Getrouwe had genoemd en alle vijf keer ‘onwaar’. De betreffende passages waren
in de redactievergadering bij de Haagse Courant besproken en voorgelezen. Dat ze
mijn boek niet bespraken had gelegen aan het feit dat degene die het zou bespreken
niet had geweten wat hij ermee aan moest. Hij had het alleen maar kunnen afkraken.
Intussen hadden ze bij de Haagse Courant indertijd van oud-minister Luns een kopie
van een rapport van Ronald Gase over de Nieuw-Guinea-affaire gekregen. Of liever
Luns gaf het aan Hoefnagels. Ik vroeg Gase: ‘Hoe kwam Luns eraan?’
‘Er zijn zoveel mogelijkheden,’ antwoordde hij. Ik vertrouw het niet. En nog
minder, wanneer je hieruit kunt opmaken dat Hoefnagels een amice van Luns schijnt
te zijn. Dan weet je genoeg.

22 maart 1974
Was bij mam. Zij had in Zuid-Afrika met broer Theo een museum bezocht waar een
voorwereldlijke vis was te zien geweest, een soelacanth326 Er was nu een boek over
dit onderwerp
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uitgekomen. Het moest bij Broese worden besteld. Zij wees op een bonbonnière en
zei: ‘Dat is het eerste cadeau wat ik van jullie gezamenlijk (mijn twee broers en ik)
op De Horst heb gekregen. Jullie hadden het in een bazaar in Bilthoven gekocht. Het
kostte 60 centen. Jullie zakgeld was 10 cent in de week. Het is een van mijn meest
kostbare preciosa.’ Was geroerd. Hoe herinnert zij zich zoiets exact?
Zes dagen na mijn primeur in de NRC komt De Telegraaf nu ook met een verhaaltje
over generaal Sutopo Juwono's komst naar Den Haag. Ze schijnen daar niet te weten
dat de militaire inlichtingendienst in Jakarta BAKIN en niet BAREN heet. Intussen
maakte het licht Jan Pronk bekend dat ondanks hogere olieinkomsten Nederland de
schenkingen aan Indonesië niet zal verlagen zonder overleg met en akkoord van de
andere financiers van het corrupte generaalsregime.
Francisco Paesa belde over mijn voorstel na te gaan of er een bauxietovereenkomst
tussen Suriname, de VS en de Sovjet-Unie mogelijk is.

23 maart 1974
Peter kwam gisteravond, maar het was niet eenvoudig hem aan het praten te krijgen.
Hij was nogal nerveus. Hij schrijft ellenlange verhalen in zijn dagboek, misschien
nu zijn voornaamste uitlaatklep. Philip Nasta, zijn oude vriend, scheen hem
kalmerende tabletten te hebben gegeven. Hij wilde naar zijn zus, de non, in Helmond
om te praten.
Ik ging wandelen tussen de huurkazernes van Noord. Het is een afschrikwekkend
gezicht om letterlijk al die families aan de noise-box gekluisterd te zien zitten. Massale
brain-washing en afstomping via de meest afschuwelijk shit. Wie praat er nog met
elkaar. Het is een plaag.
Oeroeg kwam gisteravond met het bekende resultaat dat we vandaag allebei
uitgepoept zijn. Casper kwam pas om 05.00 uur thuis na een uitje met een secretaresse
van Haya van Someren. Hij bleef vandaag lekker lang. Ging pas laat in de middag
weg.
Kreeg Peter aan de praat over Tilburg en zijn colleges. Hij haat de sfeer, vindt het
niveau van de wetenschappelijke medewerkers hopeloos, voelt zich totaal geïsoleerd,
knapt vrijwel op iedereen meteen af en vindt dit voor een jongeman van 29 jaar
beangstigend, wat het ook wel enigermate is. Hij is bezig met een stuk te schrijven
over hoe studenten in Tilburg de studie ervaren. Intussen zijn we weer close alsof er
onlangs geen clash is geweest.
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Willem Drees junior (51), fractievoorzitter van DS'70 in de Tweede Kamer, heeft in
de NRC voor de dagboekrubriek geschreven.327 Het is van een ongekende
onbenulligheid. Hij zegt dat zijn vader ‘nooit echte memoires wil schrijven omdat
hij ideeën, zaken en gebeurtenissen wil behandelen, maar zich niet te zeer over
personen wil uiten.’ Nee, hij schrijft niet over personen vanwege de ongeschreven
Haagse wet dat de schuinsmarcheerders elkaar ten alle tijden dekken en de hand
boven het hoofd houden. Schreef Drees junior een pittig briefje, maar het is eigenlijk
niet de moeite waard.
John Schwitters van de NOS zond me Hoflands kolom van 17 november 1973 uit
de Haagse Post getiteld ZWARTE WEKEN, plus de protestbrief van 13 maart 1974 aan
Schwitters waarin Hofland gedetailleerd protesteert tegen Johns opmerking in
Spreekbuis, dat zijn geschrijf verdacht veel op passages uit Den Vaderland Getrouwe
lijkt. Hij beklaagt zich dat John hem ‘een vorm van plagiaat in de schoenen schuift.’
Hofland wijst er verder op eerder in de HP over dit onderwerp te hebben geschreven
en niet minder dan zeven keer in de NRC. Misschien is het ook inderdaad alleen maar
toeval geweest.

25 maart 1974
Waar te beginnen? Altijd wanneer Peter er is schiet mijn dagboek erbij in.
Gisteren heeft hij zich in de tekst van professor Hiroshi Minami, psycholoog en
verbonden aan het Institute for Social Behavior in Tokio, verdiept. We wilden naar
het strand, maar Ronald Gase kwam. Om hem weg te krijgen kondigde ik aan dat
we eerder dan afgesproken naar Zandvoort zouden gaan. Peter staat altijd erg lang
onder de douche. Toen ik hem aanspoorde te haasten ontstond er een nieuwe clash.
Hij wilde meteen naar Tilburg vertrekken, maar toen hij met zijn spullen beneden
kwam deden we onze armen om elkaar. We huilden. We reden naar het strand en
hebben zo ver gelopen dat de spieren van mijn benen pijn deden. Maar stap voor
stap ontdekte ik waar bij Peter de schoen wrong. Om te beginnen, problemen met
zijn studie. Verder een reeks vragen en twijfels over zichzelf met opmerkingen als
‘vergeet niet dat ik nooit in die zin een echte vader heb gehad.’328 Hij vindt zichzelf
in de grond van alles ‘lui.’ Het maakt hem wanhopig dat hem de lust ontbreekt dingen,
die hij begint, ook af te maken. ‘Er is maar een klein gebiedje van de psychologie
dat mij werkelijk interesseert.’
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Het is me duidelijk geworden dat zijn twijfels over ‘wat doe ik eigenlijk in Tilburg’
het gevolg zijn geweest van zijn reis naar New York met Kerstmis, waar hij een scala
van andere mogelijkheden heeft gezien, plus de gouden bergen die verschillende
lovers hem boden. Dan heeft hij meteen weer leerproblemen, niet omdat hij de materie
niet zou kunnen beheersen, maar veel van wat hij moet kennen interesseert hem geen
moer, met bovenaan statistiek. Hij heeft dezelfde aangeboren afkeer van formules
en wiskundige interpretaties als ik. Hij heeft al negen statistiekexamens afgelegd,
maar er komen er nog zeven. Hij ziet het gewoon niet zitten. Het beroerde is dat ik
op Nijenrode en Yale precies dezelfde gedachten en dezelfde problemen had. Daarom
ben ik de laatste om hem tot een andere houding proberen over te halen of andere
inzichten bij te brengen.
Hij sprak met ouderejaarsstudenten om na te gaan hoe de studie zich ontwikkelde.
Hier laat de psychologie zich nog leiden door behaviorisme en B.F. Skinner, wat
volgens Peter in de VS allang is achterhaald. Hier blijft het bij eindeloze
laboratoriumproeven die niets met de werkelijkheid hebben te maken. Hij betwijfelt
of dit soort proeven met zijn variabelen en kunstgrepen in verband met het werkelijke
leven kunnen worden gebracht. ‘Het leeft niet wat ze doen en daarom doet de studie
mij op deze manier ook niets.’ Hij vertelde op het DOK tegen Harry Mulisch te zijn
aangelopen. Hij had dit met hem besproken. Hij was in zijn wanhoop ook naar
Oostelbeers gegaan en had geprobeerd Philip Nasta zijn stituatie uit te leggen. Dat
lukte niet, wat Peter nog wanhopiger had gemaakt. Na al mijn aanmoedigingen om
psychologie te gaan studeren was ik natuurlijk de laatste om zijn hart bij uit te gaan
storten. Hij zei ook bang te zijn geweest bij mij de wind van voren te zullen krijgen.
Toen we nu langs de zee liepen en de situatie stap voor stap duidelijker voor me
werd, was mijn eerste reactie te zeggen: ‘je verbeeldt je dit allemaal maar, je moet
doorzetten, we nemen een repetitor en wanneer je deze eerste hindernissen maar
voorbij bent, passeer je de rest van je studie van zelf.’ Trok paralellen met mijn eigen
ervaringen en wilde niet dat hij het bijltje erbij neer zou gooien. Maar toen ik eindelijk
precies in de gaten kreeg in welk stadium zijn eigen mind zich bevond ten aanzien
van zijn studie, verzette ik de bakens 180 graden en adviseerde: ‘Hou er morgen mee
op.’ Maar intussen vroeg ik me voortdurend af of dit wel een verstandig advies was
geweest. Ik moet onmiddellijk met Lex Poslavsky overleggen.
Over dit alles was Peter zeer verbaasd. Hij had geen positieve
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reactie van mij verwacht. Ik gaf hem een serie argumenten om de situatie opgewekt
te blijven beschouwen. ‘We breken jouw château en Espagne verder helemaal niet
af. We moeten er nu alleen een nieuwe vleugel aan bouwen.’ Hij lachte en gaf me
een zoen.
We zagen een gesprek tussen Elisabeth Andersen en Herman van Veen, die op
een moment tranen kreeg van ontroering wat me nogal overdreven leek. Maar Philip
van Tijn, ook zo'n licht, applaudiseerde voor Van Veens gehuil en noemde het een
doorbreken van een taboe. We liepen voor het eerst in jaren ons Amsterdamse circuit,
inbegrepen de straatjes in de Zeedijkbuurt. Waar te beginnen met terugschouwen op
alles wat we bespraken en beleefden? Hij zei bijvoorbeeld, en hier sprak weer zoveel
angst uit: (hoe kan ik die angst tocht voor altijd, al was het maar ten aanzien van mij,
bij hem wegnemen?) ‘Ik hoop niet dat je later terugkomt op alles wat je zegt...’ Ging
naar de sauna en was er zeker van dat in de stemming, waarin ik verkeerde, het bij
een stomerijtje zou blijven. Maar een lekker ventje kwam naast me liggen. Het hek
was weer prompt van de dam. Maar Peters uitspraken, vooral tijdens de
strandwandeling, blijven in mijn hoofd spoken. ‘Ik moet altijd beantwoorden aan
het beeld dat zoveel verschillende mensen van me hebben,’ zei hij bijvoorbeeld. Ik
kan zoiets niet volgen en overdacht zijn woorden, terwijl ik aan het pianostuderen
was. Hij weet hoe iemand over hem denkt. Hij probeert die ander zodoende niet
teleur te stellen. Ik kan me zo'n redenering eenvoudig niet voorstellen. Dan zijn er
zijn zorgen vanwege de studielening of het voorschot van de overheid. ‘Ik zou niet
eens naar Amerika kunnen emigreren voor ik dat geld zal hebben terugbetaald.’
Steeds keren flarden van onze gesprekken terug. Misschien moet ik de journalistiek
voorgoed verlaten en in zaken gaan, zoals dat heet. Dan heb ik genoeg om voor alles
te betalen, ook voor mezelf.

26 maart 1974
Ernst Utrecht is in Lembak Pamtai, in Maleisië, aangekomen waar hij aan de Faculty
of Law van de University of Malaya doceert. Ondernemende heer. Hij en zijn vrouw
wonen er een in bungalow: ‘Je kunt ten alle tijden bij ons logeren’. Ze hebben hem
onmiddellijk aan de vertaling van een Engelse wet in het Maleis gezet. ‘Dat Maleisië
hier is een onderontwikkeld stuk Indonesië. Er is hier een Maleisische elite, die zijn
eigen taal niet spreekt. Vooral in een land als Maleisië voel je duidelijk de grote
waarde van Sukarno, onze Bapak, als Nation Buil-
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der. Hier staan ze nog bij wijze van spreken in de houding voor een Engelsman.
Feodalism is quite rampant en cia people coming in and out! Rassenconflicten broeien
onderhuids naar een uitbarsting toe.’ Maar wat professor Utrecht niet schreef en de
conclusie die hij er blijkbaar niet aan verbond, was dat Bung Karno's Malaysia
Confrontation feitelijk een belangrijk stuk ‘bevrijding’ inhield. Sukarno wist maar
al te goed dat feitelijk in Maleisië het Westen de lakens was blijven uitdelen en dat
er van werkelijke onafhankelijkheid van dat land nog steeds geen sprake was.
Ik was in Bilthoven en vertelde mam van mijn gesprekken met Peter. Haar eerste
reactie was: ‘Laat hem zijn problemen zelf uitzoeken,’ maar dat klonk scherper en
onaardiger dan zij bedoelde. Mam zei VVD te stemmen: ‘want dat is de enige partij,
die je tenminste niet helemaal financieel uitkleedt.’ Den Uyl misschien ook niet,
maar hij is te slap om zich tegen zijn achterban te verzetten. ‘Volgens die mensen
moet een glazenwasser evenveel verdienen als een professor,’ zei mam. Ik ben de
hele dag bij haar gebleven. Werkte in de tuin. Een dag uit duizenden. Grootvader
Van der Woude overleed in Luik, waar hij grootmama en haar tweede man, Ilia graaf
Poslavsky, dikwijls opzocht. Hij scheen op Poslavsky gesteld geraakt te zijn. Hij
logeerde dan in een hotel. Opa Hap van der Woude is zelfs in Poslavsky's armen
overleden aan een hartaanval. ‘Hij heeft jou niet meer gezien.’ Ik was toen één jaar
oud. Van der Woude werd in het familiegraf op Oud Eik en Duinen begraven. Nu
hoorde ik pas dat hij het jachthuis De Roekel op de Veluwe had laten bouwen omdat
hij het oneens was met het door de ACF gevoerde beleid.329 Hij wilde zich niet verder
ergeren en trok zich steeds meer terug. Grootvader zei: ‘Ik heb twee schoonzoons,
die beiden chemisch ingenieur zijn.’ Hij wilde zich in Zwitserland vestigen en een
nieuw concern opzetten. Zowel mijn vader als oom Gerrit Meijer gingen volledig
met het project akkoord. Grootvader was pas 53 jaar toen hij al overleed. Daarom is
het er nooit van gekomen.
Op tafel in de eetkamer stond een doos. Ik keek erin. Vooral brieven en foto's.
Brieven van mij aan mijn ouders vanuit Yale geschreven. Ik vond wel dat ik er
eigenlijk niet in moest kijken, maar ik was nieuwsgierig. Ik vond een tekening die
ik in 1936 had gemaakt, toen ik elf jaar oud was. Ik nam er ook een foto uit op 19
juni 1929 in Bilthoven gemaakt, waarop ik samen met broer Hendrik stond. Ik was
vier, allebei in trap-
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autootjes. De herkenning bij die tekening was ongelooflijk. Ik herinnerde me zelfs
de details, of ik ze gisteren gekleurd had.330 Maar waarom zoiets bewaren, voor wie?
We bezochten Lex Poslavsky op de W.A. Hoeve. Eerst wilde mam bij de bloemist
in Den Dolder viooltjes kopen. Terwijl ik naar binnenging zag ik hoe zij door een
dame werd aangesproken en tot mijn verbazing zag ik beide dames naar de bushalte
weg wandelen. Later vroeg ik wat er was gebeurd. ‘Zij moest naar Zeist, maar zij
leek me niet zo slim, dus ben ik maar even meegegaan om op de dienstregeling te
kijken.’ We dineerden in Soesterberg. Zij maakt altijd strijk en zet een opmerking
over de mooie bloemen in de hal.
Ik wilde met Lex over Peter spreken. Poslavsky stelde een aantal moeilijke vragen
die ik lang niet allemaal kon beantwoorden. ‘Wat wil Peter uit de psychologie halen?
Toch niet hoeveel mensen hun trui boven of onder de broek dragen? Is hij misschien
geïnteresseerd in denken over menselijk gedrag, over gebeurtenissen? Wil hij
empirisch-sociale wetenschappen studeren of trekt cultuurfilosofie hem? Hij zal
Abraham Maslow wel kennen. Wil hij de kant van de humanistische psychologie
op? Het gaat er om dat hij zich een beeld vormt van wat hij ermee gaat doen.’ Erik
Poslavsky hoorde zijn vader spreken. De jongen is misschien pas zeven jaar oud en
zei: ‘Wanneer Peter psycholoog wordt, oom Wim, laat hem dan maar met mij
beginnen...’
Laat nog belde Peter uit Helmond waar hij bij zijn zus, de non, op bezoek was.
Hij zei ‘een cascade zielsontboezemingen’ van Trees te hebben gekregen, terwijl hij
was gekomen om zijn eigen zielenroerselen te bespreken. Ik vertelde over het gesprek
met Poslavsky. Omdat Peter vorige week een boek van Maslow op Amerbos had
laten liggen was hij verbaasd dat Lex ook over hem had gesproken. Hij heeft zin om
met Poslavsky een gesprek te voeren en zei: ‘Wat een voorrecht.’

27 maart 1974
Op weg naar Waalre ging ik eerst naar het graf van vader in Bilthoven en bracht
mam croissants. Nam een enorme klootzak mee, die naar Eindhoven lifte, een
geologiestudent. Zette een tape aan met Chopin om van hem af te zijn en vroeg of
hij van muziek hield. Daarop zei hij ook nog ‘nee.’ Bob Dylan dan? ‘Ja.’
Ik wilde vandaag naar mevrouw Hazeu, omdat enkele maan-
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den geleden haar man, ir. H.A.G. Hazeu331, was overleden. Zij was echter niet thuis,
dus las ik in de auto Newsweek toen een zekere mevrouw Van Dijk arriveerde die
ook op bezoek wilde gaan want het was vandaag de verjaardag van de heer Hazeu.
Hoe is het mogelijk, want dat wist ik natuurlijk niet. Laatst bezocht ik Anneke Verrips
ook al op de verjaardag van haar verongelukte man, zonder dat te hebben geweten.
Toen mevrouw Hazeu arriveerde bleek ze erg down te zijn. Ze zei: ‘Als ik morgen
te horen zou krijgen dat ik moest gaan zou ik dat niet meer erg vinden.’332 Zij vroeg
naar mijn liefdesleven. Ik vertelde - terwijl ik een kop als vuur kreeg - dat ik met
Peter involved was. Ik wist niet of ik ooit met haar in die richting had gesproken en
realiseerde me dat het een einde van onze vriendschap zou kunnen betekenen. Zij
zei soms niet alles meer te kunnen bevatten. Haar vader was 94 en was nu helemaal
kinds. Maar de sfeer was weer even speciaal als altijd wanneer ik haar ontmoet.
Reed naar Tilburg, de kap neer, om Peter op te halen.
Hij vertelde over het avondeten met de acht nonnen in Helmond. Hij had zich
kapot gelachen. Trees had gedroomd dat zij naar een abortuskliniek moest. ‘Moet je
je indenken dat een non zoiets droomt,’ zei Peter. Zij bespraken ook de vraag of hun
moeder besefte dat hij homoseksueel was. Ik denk dat juist moeders zoiets weten.
Ook zijn moeder. We reden naar Erik van der Leeden en Helga in Delft en bleven
voor het avondeten.
Professor Georgii Arbatov heeft toegegeven dat Radio Moskou tijdens de
Oktoberoorlog in het Nabije Oosten er bij de Arabische landen op heeft aangedrongen
dat zij een olieboycot tegen de VS zouden instellen. Tot dusverre had men dit ontkend.
Nu heeft Arbatov gezegd: ‘Zelfs de sovjetradio kan fouten maken.’ Hij moet absoluut
in Volume II van de Club van Rome-interviews verschijnen.
333
CAIRO DE-NASSERIZES schrijft Arnaud de Borchgrave in Newsweek. Politiek en
geschiedschrijving blijft een wrede aangelegenheid. Stalin meende: ‘It is not heroes
that make history, but history that makes heroes. It is not heroes who create a people,
but the people who create heroes and move history forward.’ Abdel Gamal Nasser
voerde die unieke dans uit tussen Egypte en de volkeren van de Arabische wereld
en de traditionele im-
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perialistische ‘uitzuigermogendheden’, die hem in de ogen van zijn volgelingen tot
maximumleider aller Arabieren maakte. Dit samenspel tussen de situatie, waarin de
geschiedenis dit deel van de wereld had geplaatst en het feit dat de collectieve mind
van de Arabische wereld rijp was voor een Umwertung aller Werte, plaatste Nasser
- die dit aanvoelde en inzag, en bereid was te handelen - in de positie van ‘ultimate
hero for all Arabs.’ Zelf schreef hij in 1954 in zijn Philosophy of the Revolution:
‘Within the Arab circle there is a role wandering aimlessly in search of a hero. For
some reason it seems to me that this role is beckoning to us - to move, to take up its
lines, put on its costume and give it life. Indeed we are the only ones who can play
it. The role is to spark the tremendous latent strengths in the region surrounding us
to create a great power which will then rise up to a level of dignity and undertake a
positive part in building the future of mankind,’ aldus De Borchgrave.
Nasser begon zijn pas de deux met de Arabische wereld, zoals Mahatma Gandhi
en Jawaharlal Nehru dit in India hadden gedaan, Sukarno met de volkeren van de
Indonesische archipel en Mao Tse-tung in China. Hier waren large chunks of the
earth waar teeming masses om erkenning van hun menselijke waardigheid riepen
ten opzichte van de advanced world, meestal ook de voormalig koloniale en
imperialistische mogendheden. Wie herinnert zich niet de beelden van vier jaar
geleden waarbij miljoenen rouwende Arabieren, jong en oud, Nasser ten grave
droegen? En nu, alsof de held in zijn graf bij het afkoelen een metamorfose zou
hebben ondergaan, heeft de ‘de-Nasserization’ van Egypte en de Arabische wereld
reeds plaats. Professor Ibrahim Abdoe van Cairo University publiceerde Letters from
Hypocristan waarin diezelfde Nasser plotsklaps als prince of tyranny wordt
afgeschilderd. Voormalige Nasser-kameraad Anwar Sadat zal wel een duit in het
zakje hebben gedaan om het ontmantelen van Nassers heroworship mogelijk te
maken.334 Nu schrijft de hooggeleerde professor dat Nasser ‘a dark era of terror and
torture on a scale unprecedented except in Nazi, Fascist and Stalinist times’ zou
hebben ontketend. Een idioot zei tegen Newsweek dat in Egypte nu ‘de-Stalinization’
aan de gang was om ongedaan te maken wat de islamiet Nasser zou hebben gewrocht.
Nu verschijnen opeens ‘getuigen’ met verhalen over Nassers geheime politie. ‘My
penis was wired and electrodes were attached to my skull and then simultaneously
electric shocks would be applied to my genitals and brain...’, aldus
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een zekere Mustafa Heikal, broer van de bekende journalist, die na het heengaan van
Nasser het verdachte boek The Cairo Documents publiceerde, eerder in deze
herinneringen besproken. Intussen verdwijnen een voor een de portretten van Nasser
uit straten en gebouwen. De ontmanteling van het eertijdse idool is in volle gang.
Het effect van dergelijke georchestreerde campagnes door opvolgers, die op hun
eigen piëdestalleke de geschiedenis in willen gaan, is dat Wahrheit und Dichtung
alleen maar nog verder worden vertroebeld. Om die reden zinkt de moed ten aanzien
van mijn memoires ook mij meer dan eens in de schoenen.
Intussen schreef Ruth Sheldon Knowles me uit New York335 dat haar boek Indonesia
Today - a Nation That Helps Itself336 was verzonden. Het is inmiddels gearriveerd.
Mevrouw Knowles adverteert zichzelf als ‘petroleum specialist, magazine writer,
world traveller and foreign correspondent.’ Zij heeft schaamteloos een ‘Heil
Suharto’-boek geschreven en stelt het voor alsof Bung Karno de fatale ramp voor
Indonesië zou zijn geweest. Nonsens als: ‘I mentioned (to Suharto) that the change
I noticed most in Indonesia (vergeleken bij de Sukarno-periode) was the expression
on the faces of the people. They were now cheerful, smiling, and animated which
was not often the case in Sukarno's time.’ Het boek van mevrouw Knowles is weer
een voorbeeld van leugenachtige, nergens op slaande, ongeïnformeerde
geschiedvervalsing. Je zou eigenlijk moeten kunnen nagaan of haar meesterwerk
misschien door generaal Ibnu Sutowo van de Pertamina oliemaatschappij werd
gefinancierd. In ieder geval 's werelds bibliotheken zijn weer een boek ‘rijker’
geworden.
Hans Hoefnagels schrijft me kort: ‘Waar is je realiteitszin gebleven?’ Ik zou ‘onzin’
over hem in de NRC en in Den Vaderland Getrouwe hebben geschreven.337 Hij noemt
letterlijk geen enkele onwaarheid. Wat moet ik ermee?
G.P. Noordzij van de subfaculteit Politicologie stuurt me Onrust langs de
groeigrenzen.
A.J. van Dijk kon het niet laten vanavond in de NRC te schrijven: ‘(...) het mag niet
worden verzwegen dat de internationaal opererende journalist Willem Oltmans in
De Nieuwe Linie Luns met rust laat, maar zich ernstig opwindt over cineasten die
zich ter wille van hun product aan dieren ‘vergrijpen’. Dat ik
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schreef dat er geen haan naar kraaide noemde Van Dijk ‘niet meer waar’.
‘Ach’, zei Peter, ‘niet reageren op afgunst.’
Ik ben de plaatsen waar ik Hoefnagels ter sprake breng in Den Vaderland Getrouwe
nagelopen en hoef geen woord terug te nemen. Ik ben zorgvuldig te werk gegaan.
Maar Hoefnagels, die het door Ronald Gase geschreven rapport door Luns zelf
toegespeeld kreeg, is blijkbaar ver genoeg gezakt om onder een hoedje met die meneer
in zijn pen te klimmen. Kan me voorstellen dat Hoefnagels, die zich halsstarrig
vastklampt aan de Haagse kliek, het onaangenaam vindt zo te boek te staan.
Eindelijk kwam Ralphie Nijendorff, mijn lieve oude vriendje, weer eens langs.
Het tjotjokt prima met Peter.

29 maart 1974
Burgemeester J.M.J. Cornelissen van Doetinchem - ben met zijn nogal aantrekkelijke
blonde zoon nog eens de koffer in geweest - heeft een inzameling voor de bouw van
een ziekenhuis in Noord-Vietnam in ‘zijn’ stad verboden. Fijn type, die burgemeester.
Het smoesje was: ‘de organisatoren streven een te beperkt doel na.
Ronald Gase heeft opnieuw oud-premier Jan de Quay ontmoet. Deze had hem
verteld dat toen hij met de Amerikaanse ambassadeur Philip Young indertijd overleg
pleegde de diplomaat hoogstens hints had gegeven over Amerikaanse steun inzake
Nieuw-Guinea, maar nooit rechtstreeks over hulp had gesproken in geval van een
conflict met Indonesië. Ronald bracht ook een knipsel mee, waarin ‘collega’ Sal Tas
mij omschrijft als ‘een onderwereldjournalist’. Wel ja. Toch maar een briefje naar
meneer Bauer, hoofdredacteur van Accent.
Heerlijke dag. We winkelden in de stad en reden naar de Wassenaarseslag. Bijna
geen mensen, toch iets van zon. Peter ging al trimmend nog veel verder het strand
op dan ik. Ik zag hem van heel ver over het strand terugkomen. Ik voelde me weldadig
en dankbaar dat dit figuurtje in de verte rennend en tuimelend naar mij toekwam.
Dichterbij komend zag hij er zo zalig uit met zijn verwaaide haren, een brok
gezondheid.
We brachten een bezoekje aan Herbert Jochems in Wassenaar. We zagen zijn
dieren en wel dertig pauwen. Er nestelen risten reigers verderop, nabij een meertje
op zijn uitgestrekte grondbezit. Wanneer hij zich een zin laat ontvallen als: ‘Ik weet
eigenlijk niet waarom ik Dewi Sukarno wil ontmoeten,’ klink dit niet al te oprecht.
Maar hij kon het met Peter prima vinden en vice versa.
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30 maart 1974
Klaus Amann schrijft om een mogelijke ontmoeting in Wenen te coördineren. I would
like that.
De NRC publiceerde een hoofdartikel PRONK EN PRAAL.338 Den Haag mag tevreden
zijn dat ik niet in NRC-redactievergaderingen zit, want in deze vorm zou dit artikel
nooit gepasseerd zijn. Ze beginnen prima, namelijk met te memoreren dat Den Haag
zich over het Pinochet-regime in Chili heeft uitgelaten als ‘beestachtig’ en
‘fascistisch’. Tezelfdertijd heeft Max van der Stoel namens de regering Den Uyl een
handtekening laten zetten bij de Club van Parijs, waarmee een schuldenregeling voor
Pinochet wordt aanvaard en waarbij 80 percent van de buitenlandse schuld van Chili
wordt geconsolideerd. ‘Nu ontstond voor de Nederlandse regering het probleem: hoe
vertel ik dit aan mijn kinderen?’
Wat ik nooit zal begrijpen is dat Nederlandse socialisten als Den Uyl, Van der
Stoel, Pronk en consorten zich op ideologische basis buiten alle proporties opwinden
over Chili, waar Nederland au fond geen flikker mee te maken heeft, terwijl zij
Indonesië - waar nog veel beestachtiger ‘nazi’-methoden door Suharto & Co worden
toegepast - waarmee wij eeuwenlang een sterke psychologische, politieke en
economische band hebben gehad, ongemoeid laten. Het lijkt wel of Suharto kan doen
waar we Pinochet juist met krachttermen voor aanvallen. Het zal wel een simpele
kwestie van brains zijn. Een andere verklaring heb ik niet voor het onevenwichtige
politieke geknoei in Den Haag.
Dertig jaar geleden, in 1944, verliet ik het Baarns Lyceum na eindexamen HBS A
te hebben afgelegd. Na enige aarzeling om wel of niet naar de Baarnse reünie te gaan
arriveerde ik er om 11.30 uur. Een hockeywedstrijd was in full swing. De eerste
persoon die ik zag was mevrouw Beun, mijn lerares Nederlands tijdens de oorlog.
Ik dacht: ‘prima dat ik ben gegaan’. Ik heb ooit een tien voor een opstel van haar
gekregen, naar zij verklaarde vanwege de zelfspot die erin werd verwoord. Dr.
Maarten Schneider zei: ‘Dag grote Wim!’ Hij woont in Den Haag en geeft onderricht
aan officieren van Landmacht en Marine over de media.339 Zou met hem over mijn
project inzake een boekje over Hilversum moeten spreken. Vervolgens ontmoette ik
Margot Goudriaan, nu mevrouw Rein Snoeck Henkemans. Zij woonde in Pretoria.340
Zij was als vroeger op school
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Schneider was oud-directeur van de RVD en hoogleraar perswetenschappen.
Na 1986 hernieuwde ik, in Johannesburg, onze vriendschap daterend vanaf de schoolbanken.
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samen met een van haar beste vriendinnen Walke Prins. Margot was absoluut geen
syllabe veranderd. Haar maniertjes, haar stem, alles precies als toen. Paddy van
Riemsdijk, vroeger een aantrekkelijke kerel, was met Yvonne Beernink getrouwd.
Ik herkende hem nog wel enigszins. Ook de oude vertrouwde conciërge, de heer
Smit, was aanwezig. Het was plezierig hem weer te ontmoeten. Hij herinnerde zich
dat ik hem als HBS-leerling had gevraagd: ‘Waarom leeft u eigenlijk?’
‘Wim, ik heb je toen gezegd: “om de mensen te dienen”.’ Hij zei een heel ander
inzicht in mensen te hebben gekregen in al die jaren en nog veel meer van hen te
houden dan voorheen. Hij vervolgde: ‘Je hebt me bij mijn pensionering een brief
geschreven. Die heb ik altijd bewaard, want die kwam uit het hart. Dat heb ik laatst
nog tegen mijn vrouw gezegd.’ Eigenlijk was dit het enige zinnige gesprek tijdens
de reünie, deze woorden die ik met oud-conciërge Smit wisselde.
Liep later nog tegen aunty, mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt, aan maar sprak
maar kort met haar, want wie weet bracht ik haar weer in verlegenheid als wij samen
gezien zouden worden.341 Mijn oude kameraad Roepie Kruize was er, hij zag me heel
duidelijk, maar wendde zich af. Dat is wat ‘de publiciteit’ heeft bereikt. Ik zag mijn
oude vriendin Margot van Suchtelen van de Haare, nu mevrouw Baud, nergens. Haar
had ik nog wel willen terugzien. Who knows, misschien zou zij nu ook zijn
doorgelopen. Ze zoeken het maar uit, als ik maar weet hoe het zit.
Maakte later nog een autorit met Peter. Hij leest een boek van Thomas Szasz. We
stopten bij een meer en luisterden naar het tweede pianoconcert van Brahms. Er
waren kievieten in de weilanden aan het vergaderen. ‘Zie je dat vogels in de natuur
afstand bewaren?’ zei hij. Overigens schijnt hij gisteravond een danser van het
Scapinoballet in zijn vingers te hebben gehad. Laat maar. Hij is zoveel jonger.

31 maart 1974
Om 02.30 uur belde Dewi Sukarno op om ons uit te nodigen voor een
afscheidsreceptie ter ere van ambassadeur Tissa Wijeyeratne van Sri Lanka, waar
ook Chakravarthi Narasimhan van de VN en een aantal Arabische ambassadeurs bij
aanwezig zullen zijn.
Gisteravond bracht ik Peter bij Lex Poslavsky, mijn oom de psychiater. Ze hebben
iets meer dan anderhalf uur samen ge-
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Deze reactie was nog altijd te wijten aan haar opstelling tegenover het Bibeb-interview. Dat
is nooit meer weggegaan.
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sproken. Hij moet ongeveer dezelfde dingen hebben gezegd, als eerder tegen mij.
Hij vertelde Peter over enkele instituten in Zürich en New York - ‘ga er eens kijken’,
alsof we ons dit zouden kunnen permitteren - maar op een opmerking van Peter: ‘Als
ik mijn huidige studie niet afmaak is dit een ramp,’ gaf Lex hem geen antwoord.
Peter vermeed Poslavsky in welke vorm dan ook te bekritiseren, maar toen ik hem
vroeg: ‘Wat had je van dit gesprek verwacht?’ zei hij: ‘Niet veel, want tenslotte moet
ik zelf beslissen.’ Zijn enige kritiek was, zou je kunnen zeggen, dat hij niet begreep
dat er zo'n lelijke reproductie in de entreehall hing. En dat mevrouw Poslavsky
gewoon Nescafé-poeder gebruikte.
We hebben nog tot 03.00 uur in bed over alles liggen praten. ‘Het is mijn nare
kantje,’ zei hij, ‘dat ik de dingen altijd afwacht en hoopt dat er misschien wel eens
verandering in komt. Ik ben verliefd op Juan Antonio. Hij meer dan ik. Maar het is
in november begonnen - voor Kerstmis. En nog ben ik het.’ Ik probeerde hem te
doen inzien dat hij zich dit zelf misschien had wijsgemaakt om de ogenschijnlijk
onoverkomenlijke problemen met zijn studie te ontvluchten. Hij zei: ‘Ik heb jou als
vriend, en Philip. Ik heb het altijd te gemakkelijk gehad. Ik ben te verwend. Wanneer
ik dan die studentjes om me heen zie en naar hun problemen luister, denk ik: misschien
moet ik eerst ook zo diep zinken en met mijn kop tegen de muur lopen om sneller
beslissingen te nemen.’

Noordwijk aan Zee, strand.
Altijd als ik het Palace Hotel zie, denk ik aan de moeder van Henk Hofland en hoe
we als Nijenrode-vrienden hier naar zijn ouders gingen als zij enkele weken in dit
hotel logeerden.
Wekte Peter om 11.45 uur om naar zee te gaan. Ronald Gase wipte binnen om te
vertellen over een ontmoeting met KVP-leider mr. C.P.M. Romme. De man herinnerde
zich niet ooit dr. Zairin Zain te hebben gesproken. Sukarno was een demagoog en
een opportunist en meer van dit vaste KVP-gezeik. Het stupide bij dit soort figuren
uit het Haagse is dat ze kletsen over zaken die ze nooit zelf hebben onderzocht. Mij
zou Romme nooit hebben ontvangen.
In de auto zei Peter het gevoel te hebben te veel aan zijn moeder gebonden te zijn
gebleven. Dit heb ik snel uit zijn hoofd gepraat. ‘Bullshit. Je moeder is het meest
unieke mens in je leven, ooit. Croiset zegt hetzelfde van mij. Kulkoek. Mogen jij en
ik hier please fijngevoelig in zijn in plaats van de ordinaire kudde slaafs te volgen,
die het maar al te vaak geen moer kan
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schelen wat er met ouders of stokoude mensen gebeurt, die eenzaam zijn en door
kinderen worden veronachtzaamd.’
Hij vertelde vannacht te hebben gedroomd op een schip (het levensschip) via een
zee naar een stad, waar de straten rivieren waren, te zijn gevaren. Er kwam een
ontzettende storm opzetten. ‘Mijn moeder was er. Ik nam haar hand en zei: ‘Ik zal
u redden...’342 We hebben vandaag zoveel gesproken. Nu is hij vertrokken en zit hij
in de volle trein op zondagavond terug naar Tilburg, wat hij haat met al die mensen.
Ik voel me zo onmachtig. My heart cries once more, which I had to hide. Hij zei op
een bepaald moment bij Lex Poslavsky, over zichzelf sprekende, moeite te hebben
gehad niet in huilen uit te barsten. Ik voel me volkomen onmachtig en hulpeloos
tegenover zijn huidige tweestrijd en problemen.
Henk Neuman spreekt met Luns op televisie. Luns: ‘Het helpt wel in de Kamer,
wanneer je de lachers op je hand kan krijgen. Dat is me wel eens gelukt, ook bij de
PvdA en de Nieuw Linksen...’ (Of bij mij.) Over Max van der Stoel zegt Luns gewoon:
‘Men beweert maar wat en weigert vervolgens een discussie.’ Max van der Stoel
zegt dat De Telegraaf doodgemoedereerd had geschreven dat hij als minister vier
Arabische ambassadeurs onheus zou hebben behandeld. Nadat de envoys in kwestie
dit vervolgens hadden ontkend en tegen dergelijke beweringen hadden geprotesteerd,
was ‘dit bepaalde ochtendblad’ gewoon rustig met deze beschuldigingen doorgegaan.
Waar verwondert meneer zich over? Weet hij nu nog niet hoe De Telegraaf opereert?
Je zou alleen wel eens willen weten wie de ‘bondgenoten’ van ‘dit bepaalde
ochtendblad’ binnen het establishment zijn. Door wie worden deze schandaalschrijvers
gesouffleerd?343

1 april 1974
Voel me machteloos. Je ziet kinderen zo dikwijls onwijze, verkeerde beslissingen
nemen en je kunt er niets aan veranderen. Je verwijt jezelf niet voldoende contact te
hebben gecreëerd, zelf niet verstandig genoeg te zijn geweest en voldoende begrip
te hebben opgebracht om ze te beïnvloeden, van gedachten te doen veranderen and
so forth. Resultaat: onverstandige beslissingen worden herhaald en iedere nieuwe
generatie moet opnieuw door schade en schande wijs worden. Ik vind het niet om
aan te zien. Trouwens, hoe ben ikzelf niet jaar na jaar altijd
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Ben in 1991 opnieuw geroerd dit terug te lezen en liet Peter dit ook lezen.
De aantekeningen zijn te beknopt om te vermelden wat er verder werd gezegd. Ook is niet
duidelijk of beide heren samen bij Neuman zaten of afzonderlijk.
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weer in een herhaling van dezelfde foutieve beslissingen gevallen? Peter weet dat
hij zichzelf te veel in de watten legt door opnieuw naar New York en Juan Antonio
te gaan. Enerzijds heeft hij behoefte aan een romance met zijn danservriend en wil
hij die uitleven, anderzijds weet hij dat er andere plichten roepen. Eindelijk zijn na
vier jaar zeven voormalige leden van de Nationale Garde in Ohio in staat van
beschuldiging gesteld vanwege het doden van vier studenten bij
anti-Vietnamdemonstraties bij de Kent University. Op doden staat levenslang, op
verwonden staat één jaar en 1.000 dollar boete.344
De Waarheid publiceert een kop dat Suharto als zijn vertegenwoordiger naar Den
Haag EEN POLITIEBEUL zendt, namelijk generaal Sutopo Juwono, tot voor kort chef
van de staatsinlichtingendienst. Het is natuurlijk waar, maar wat doe je er tegen. Den
Uyl en Van der Stoel vinden het allemaal prima. Daarvoor zijn het zogenaamde
jongens, die het volk vertegenwoordigen. Het volk zelf weet immers van toeten noch
blazen.
Telefoneerde let Last345 om te zien of alles okay was. Zij is nu 80 geworden en
gaat in juni met vakantie naar Zuid-Frankrijk. Gelukkig.
Ik herinner me dat toen Peter en Lex Poslavsky beneden kwamen, we kort over
mijn dagboek spraken. Ik vroeg Peter om vooral mee te luisteren. Lex vond dat nu
de tijd was gekomen alle notities sinds mijn prille jeugd door te nemen. ‘Wanneer
je een statement maakt,’ zei hij, ‘dan zit daar een van de draden die door je dagboek
heenloopt, ook in. Je zou je nu eigenlijk de verinnerlijking van je dagboek bewust
moeten maken...’ Hij dacht dat er enige haast bij was geboden om er op mijn leeftijd
van bijna 50 jaar nog het volle profijt van te hebben. ‘Men wordt op zijn vijftigste
in Nederland als bejaard beschouwd, Wim,’ zei hij. Dat wordt een soort psychoanalyse
bij mezelf. Hij gaf Peter een boek mee dat door Joseph Wortis was geschreven die
bij Sigmund Freud in analyse was geweest. Hij moedigde Peter bovendien aan vooral
terug te komen indien hij er behoefte aan had.
Tegen 19.00 uur belde ik Dewi Sukarno. ‘You have to come to my party,’ zei ze.
‘The Baroness Bentinck-von Thyssen zal er ook zijn - zij heeft veel geld.’ Zij
kondigde ook de komst van François Chauvel aan, wiens ouders en zuster ik ken.346
Zij noemde een reeks gasten. ‘Okay, but will you accept an invitation to dinner for
Sunday night?’ vroeg ik.
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De studenten demonstreerden eigenlijk vanwege Richard Nixons inval in Cambodja.
Weduwe van mijn vriend de schrijver Jef Last.
Zie Memoires 1925-1953.
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‘It depends with whom’ zei ze. Ik antwoordde: Herbert Jochems en Casper van den
Wall Bake. ‘What does Jochems want from me? My body?’ antwoordde zij. We
besloten dat ik haar party zou bijwonen en zij met ons zou dineren.

2 april 1974
Vladimir Kouznetsov arriveerde gistermiddag tegen 17.00 uur op Amerbos. Hoorde
veel geronk voor de deur. Als cadeau nam hij een fles wodka en twee boeken mee,
een over Lenin en een fotoboek over de USSR. Zijn knalpot was blijkbaar vrijwel
geheel naar de knoppen. Toen hij tegen middernacht vertrok was dit vrij pijnlijk voor
de buurt. We spraken indringend. Hij noemde als een der belangrijkste elementen
van het communisme de aandacht, die men besteedde aan het menselijk gedrag,
vooral wat betreft de relaties tussen mensen onderling. Ik vroeg hem mij over dit
aspect van de sovjetsamenleving materiaal te verschaffen. Ik besefte, naar hem
luisterende, hoe bitter weinig we van zijn land afweten. We wijzen het als systeem
a priori af, maar eigenlijk zijn we nauwelijks ingelicht over wat men probeert te doen
en te bereiken. In 1942 werden pas diplomatieke betrekkingen tussen Moskou en
Den Haag geopend. Dit moest wel, want de USSR was een bondgenoot geworden
tegen Hitler. Ook Winston Churchill had gezegd dat hij betrekkingen wenste aan te
knopen op de dag dat Moskou in de strijd betrokken zou raken. ‘We were so modestly
prepared, we didn't even have sufficient rifles to shoot back at the Germans,’ zei
Kouznetsov.
Hij vertelde verder dat zijn collega's Izwekov en Opalev nu in een Amerikaanse
uitgave over sovjetspionnen werden aangeduid omdat De Telegraaf beiden had
geïdentificeerd in de rel rond mijn huis in 1972 en hem, Kouznetsov niet, terwijl hij
ook aanwezig was geweest. Zo gaat dit dus in ons deel van de vrije wereld. Ik zei
hem dat het me nuttige public relations leek wanneer Moskou de schrijver Vladimir
Bukovsky nu vrij zou laten, ongeacht wat hij op zijn kerfstok kon hebben. ‘He is not
in prison for what he wrote or what he thinks,’ antwoordde Kouznetsov. ‘He is in
prison for what he has done.’ Hij zou op den duur wel vrijkomen. Hij noemde de
demonstraties bij de ambassade ten behoeve van dissidenten ‘more educative for the
Dutch than for us.’
Vorige week had Kouznetsov een dertigtal studenten op Nijenrode toegesproken.
Rector Postma had hem voorbereid dat hij mogelijk onbeleefde vragen kon krijgen,
inbegrepen subtiele demonstraties als gapen terwijl hij zou spreken. In tegen-
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stelling tot de waarschuwingen van de rector waren de studenten marvellous geweest
en hadden vele vragen gesteld. Inderdaad had een student in het begin vol
geprepareerde vijandigheid gevraagd of hij de Kouznetsov was, die volgens Die
Weltwoche de spionnenschool in Moskou had afgelopen. Maar geleidelijk was de
antistemming verdwenen.
Ronald Gase bracht enkele studenten mee naar Amerbos. Ik had ook de schrijver
Stephen Membrecht en Jeroen Terlingen van het vakbondsblad WIK gevraagd. Jeroen
zei: ‘Je weet niet hoeveel ik van je boek Den Vaderland Getrouwe heb geleerd.’ Ook
Wim Jansen was aanwezig, die nu in de journalistiek gaat. Ronald had een student,
Han van der Horst, meegebracht, die sigaartjes rookte en van wie hij zei: ‘Ik vertrouw
hem voor geen cent. Hij is een jodenjongen en hij gaat vast iets achteraf organiseren.’
Zelf zal ik zo'n aanduiding nooit maken. Maar ik vroeg me af of ik Kouznetsov,
gezien eerdere ervaringen met Russen in mijn huis, moest waarschuwen. Membrecht
vond ik er getormenteerd uitzien. Die lijkt de nodige onopgeloste probleempjes in
zijn hoofd te hebben. Het Engels van Gase is erbarmelijk. Ik zou voortaan alleen
Engels met hem moeten spreken.
Toen ik tegen Kouznetsov zei het leven een trieste aangelegenheid te vinden, zei
hij: ‘Perhaps this is a matter of intelligence. Intelligent people are liable to think too
deep, and examine life too much...’ Eerst had ik Jaap Jansen ook willen vragen. Maar
ik kwam hem laatst in de stad tegen en zei hem dat ik eigenlijk een boek met en over
studenten zou willen schrijven. Hij begon eerst heel hard te lachen en zei toen opeens:
‘Ik weet eigenlijk niet waarom ik lach.’ Ik moet zeggen, ik ben langzamerhand wel
op die jongen afgeknapt.
Reed naar Bilthoven. Mam leek weer wat doof. We namen een portje. Voor haar
doe ik mee. Dineren in Soesterberg. Zij liet het zich weer uitstekend smaken. Ze had
een zakdoek nodig. Ik vroeg: ‘Waarom houdt u die niet bij zich?’ Ze zei haar
(afschuwelijke) beige plastictas op de grond te hebben gezet wetende dat ik aan dat
ding een hekel had. Ik voelde me verschrikkelijk schuldig. Had ik maar nooit iets
gezegd.
Speel Tosca en word er nog triester van dan ik al ben.

3 april 1974
Als eerste telefoon om 09.05 uur mams opgewekte stem.
Gisteravond belde Peter dat hij besloten had op Pasen drie weken naar New York
en Juan Antonio te gaan. Hij vertrekt maandag al uit Luxemburg. Misschien had ik
moeten zeggen: ‘Wat
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fijn voor je’, maar dat bracht ik niet op. Ik zei alleen dat ik hem had gemist. Bij hem
hetzelfde. Ik schreef hem een brief van vier kantjes. Gelukkig gaat Casper mee naar
Dewi in Parijs.
Henk Hofland noemde in een commentaar over de kwestie Richard Nixon senator
James L. Buckley de netste en meest geletterde republikeinse senator. Ik geloof graag
dat hij dit echt vindt, maar waar haalt hij de onzin vandaan?
Ik zal dr. Margaret Mead opbellen en vragen of zij bereid is een gesprek met Peter
te hebben over zijn toekomst, als hij de komende weken in Manhattan is.
Ambassadeur Tissa Wijeyeratne arriveerde stipt op tijd bij het Zuidoost-Azie
Instituut. Zijn ambassade had uit Parijs gebeld dat Georges Pompidou was overleden,
wat hij allang in de ochtendbladen had gelezen. ‘They have no brains. They call me
here for a trivial protocol matter.’ Frits Schaling, keurig in pak, kwam om 13.00 uur
naar Amerbos om een gesprek voor de NRC met hem te maken. Ik bereidde nasi
goreng en liet ze samen praten. Frits bleek zeer bruikbaar en aardig. Ik vroeg Tissa
tegen de studenten over Bung Karno te spreken.
Hij vertelde dat in Parijs een soort anti-Dewi-stemming aan het ontstaan was ‘since
she had decided to spoil her life. I thought, for instance, I might put her in contact
with some people close to Kadaffi, especially since a lot of money is now streaming
to the Near East...’
Nu spreekt hij voor 20-25 studenten. Ik vraag me af of ze beseffen wat ik hier voor
hen probeerde te arrangeren. Van den Muizenberg introduceerde de ambassadeur,
zoals laatst dr. Margaret Mead. Hij vermeed zorgvuldig mij voor de bemiddeling te
bedanken (of te noemen). Zo zijn onze manieren. Tissa spreekt over feodale tijden
op Ceylon. Hij sprak over ‘Nescafé revolutionaries’, die geen wortels onder de
plattelandsbevolking hebben en om die reden zullen falen. Ik dacht aan de uprising
van studenten laatst in Thailand, wat kennelijk wel was gelukt.
Na deze ontmoeting werd ambassadeur Wijeyeratne afgehaald door professor
Wertheim, dr. Go Gien Tjwan en Jan Pluvier, de anti-Suharto-samenzweerders. Ze
gingen in restaurant Sjanghai dineren. Wertheim zei later dat vooral het begin en het
einde van de ontmoeting - tenslotte is Tissa een real-pro in Aziatische politiek uitstekend waren geweest, maar daarnaast waren heel wat meningsverschillen gerezen.
De studenten waren daarentegen enthousiast over de ontmoeting met de Sri Lankese
diplomaat geweest. Tissa zelf zei me dat het Indonesië Comité in haar benadering
cautious was opgetreden.
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Ambassadeur Tissa Wijeyeratne logeerde op Amerbos, wat gezellig en vertrouwd
was. Hij voelde zich kennelijk at home, deed een sarong aan en was op blote voeten,
die hij onder zich in zijn fauteuil trok. We relaxed completely. Ik vroeg me voor de
zoveelste keer af hoe het toch komt dat ik me in het algemeen close en vertrouwd
voel met Aziaten en in welke mate dit te maken kan hebben met het feit dat het
grootste deel van mijn familie uit Indië komt. Een student uit Sri Lanka, voormalig
priester, kwam met Tissa spreken. Later wandelde ik met de ambassadeur op de
walletjes. Hij wist niet wat hij zag. Hij kocht verscheidene pornoboekjes en benadrukte
net iets te veel dat een vriend, een andere Parijse ambassadeur, hem erom had
gevraagd. ‘If my wife would see them she would eat my head,’ zei hij.

4 april 1974
Peter belde gisteravond laat nog om te bedanken voor mijn expresse. ‘Wat een
realistische brief heb je geschreven; ik kreeg tranen in mijn ogen,’ zei hij. Ik had
hem een cheque gezonden ter ondersteuning van zijn New York-trip naar Juan. Hij
ondervindt zoiets als ‘pijnlijk’. Wat is het verschil tussen het delen van een broodje
paling of een biljet van honderd gulden tussen vrienden? Ik zei dat Casper Bake mee
naar Parijs ging. ‘Wat fijn voor je, want ik was bezorgd dat je alleen moest gaan dag lieve Willem.’ Ik vertelde hem dr. Margaret Mead te hebben gevraagd met hem
over zijn toekomst te spreken. Terwijl we telefoneerden liep Casper mijn werkkamer
binnen. Hij had een probleem: Pauline was in Parijs. Dus wilde hij natuurlijk bij haar
en niet bij mij in Hotel Vendome slapen. Maar hoe dit aan te kaarten! Dat soort
problemen is mij bespaard gebleven.
Om 11.00 uur kwam Guruh Sukarno ambassadeur Tissa Wijeyeratne ontmoeten.
We hadden met Casper ontbeten, die het ook uitstekend met de diplomaat kon vinden.
Tissa stak een krachtig pleidooi tegen de zoon van de eerste president van Indonesië
af over welke mogelijke rol hij in de Indonesische politiek zou kunnen spelen om
zijn land te helpen bevrijden uit de tentakels van de huidige fascistische generaals.
Tissa adviseerde, zoals hij zelf indertijd in Londen met een paar Ceylonese studenten
was begonnen, een begin te maken met een kleine kern medestudenten. ‘Na vier
maanden, werd uiteindelijk in Londen een kern van twaalf man gevormd, die de
evrijdingsactiviteiten voor Ceylon leidden.’ Guruh diende een lijst aan te leggen van
Indonesische studenten in Holland en omgeving.
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Guruh zei dat er 200 tot 300 Indonesische studenten in Nederland waren.347 Na zijn
studie hier zou hij drie jaar in Peking moeten studeren en dan naar Jakarta terugkeren.
‘You will be arrested, that will mean your political career has already begun.’ Had
ik het gesprek maar opgenomen!
Guruh was onder de indruk. Ik vroeg of hij de ambassadeur wilde begeleiden op
een wandeling door het Rijksmuseum. De ambassadeur reed er met mij naartoe.
Guruh met Casper. Om 14.30 uur ontmoetten we elkaar allemaal weer. Bij het afscheid
legde Tissa zijn hand op Guruhs voorhoofd en zei: ‘I bless you.’ Hij nodigde Bung
Karno's zoon naar Parijs uit om in zijn residentie in Neuilly een aantal dagen te komen
logeren.
Om 20.00 uur waren we op de Erasmus Universiteit om studenten te ontmoeten
onder auspiciën van het Studium Generale. Ik keek eens rond. Wat me altijd weer
opvalt hier is hoe ongezond de meeste jonge mensen er uitzien. Niet veraf zit een
jongen die wel de tering lijkt te hebben. Ze doen kennelijk weinig of niet aan sport.
Als je hier Peter naast zet, die straalt van pure gezondheid, is het eigenlijk schokkend.
Dat is vooral in de VS wel even anders. Nu is het klimaat hier ook niet om te genieten.
Uit solidariteit met de studenten in Chili en Griekenland stonden vlaggen vandeze
landen in de hal van de universiteit. Ik vroeg ze: ‘Waarom negeren jullie Indonesië,
het op vijf na grootste land ter wereld, waar een stuk geschiedenis van ons ligt?’
Geen antwoord, laat staan een verklaring. De ongeïnteresseerdheid en het complete
amateurisme van de media in dit land heeft hier veel mee te mak.348

5 april 1974
Reed uit Rotterdam met een snelheid van 150 kilometer naar Amerbos. Begrijp die
100 km-snelheid maatregel niet. Wie zwaaide er vanuit mijn werkkamer naar de
auto? Peter was er net en had een fikse borrel ingeschonken. Voor ik hem vragen
kon stellen wilde hij, als gewoonlijk, van alles weten. Hij verheugde zich bijvoorbeeld
op Margaret Mead. ‘Vroeger zou ik zoiets nooit hebben gedurfd.’ Hij dronk thee met
valium erin om beter te slapen. Maar dat hielp geen pest. Deze week had hij weer
zoveel slaapproblemen gehad. Een nacht was hij uit wanhoop maar naar beneden
gegaan om brieven te typen. Hoe

347
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Ik weet niet of hij bedoelde in totaal, of studenten die anti het generaalsregime waren.
Hoe Tissa vertrok vermeld ik niet: hij moest naar Rio en Ryad en had ook afspraken in Parijs.
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komt dit toch? Er was ook weer wrijving met Philip Nasta geweest, maar hij had
hem geschreven: ‘I can now live without you (...).’
Francisco belde uit Genève. We zien elkaar spoedig. Ik vertelde naar Dewi's party
in Parijs te gaan. Even later belde Dewi waarom ik Francisco had verteld dat zij een
party gaf, want daar wist hij niets van. Gezellig stel die twee.
Reed met Peter naar het strand. Het was koud en winderig, maar een prachtige
dag. We liepen heel ver. Hij had te slecht geslapen om te gaan trimmen. We werden
door de vloed overvallen en liepen door de duinen terug.
Dewi verzette haar diner naar zondag, omdat zaterdag een rouwdag is vanwege
Pompidou. Nu eten we op zaterdag met Jochems, Casper en Pauline.
Hoe komt het toch dat we zulke marionetten van Amerika zijn? De Gaulle stond
wel erg alleen met zijn visie van een Europa van de Atlantische Oceaan tot en met
de Oeral. Op een bijeenkomst in Den Haag, bijgewoond door koningin Juliana, D.U.
Stikker en professor De Gaay Fortman heeft Max van der Stoel weer eens gezegd:
‘De gedachte dat een Verenigd West-Europa - los van de Verenigde Staten - in staat
zou zijn onze veiligheid te waarborgen, is voor ons Nederlanders een gevaarlijke
illusie, die de internationale verhoudingen meer kwaad dan goed zal doen.’ Van wat
ik tot dusverre in Moskou heb gezien en gehoord kan ik me niet voorstellen dat het
Kremlin ook maar enig oogmerk zou hebben West-Europa om welke reden dan ook
onder de voet te willen lopen.
Belde Herbert Jochems op in het Claridge Hotel dat we zaterdagavond zouden
dineren. ‘Zit ik hier niet zoet te wachten?’ antwoordde hij.
Joop den Uyl doet eindelijk de felste aanval die ik ooit door een gezagsdrager van
zijn niveau (premier) op De Telegraaf heb horen doen. Het blad had geschreven dat
de socialisten het woord ‘God’ van de munteenheden zouden laten afhalen, maar
Den Uyl zei: ‘Het zijn aperte leugens, die als feiten in die krant worden gesteld.’
Ronald Gase liet zijn stuk over Jan de Quay lezen wat op een paar puntjes na okay
is. Professor Romme had hem gezegd dat Gase de eerste was die over Nieuw-Guinea
was komen praten sinds hij zich uit het parlement had teruggetrokken. ‘Hij liegt,’
had Hofland tegen Gase gezegd. ‘Ik heb tweemaal gevraagd of ik hem kon
ontmoeten.’ Hofland schijnt weer lullige opmerkingen te maken als ‘Wim Oltmans
heeft andere kwaliteiten dan hij zelf denkt.’ Ik neem het voor kennisgeving aan.
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Peter maakte in de sauna twee nummers met een Zweed en zei: ‘Willem, wat zal ik
vannacht zalig slapen.’ Hij gaf me vandaag een paar maal een zoen: ‘Je hebt me zo
verwend.’ Ik had een half flesje champagne gekocht. Hij toastte: ‘Op ons geluk,’ wat
me zeer verbaasde.

6 april 1974
Mam belde. Zij was beschaäftigt want er zou strijkkwartet worden gespeeld. Of ik
even voor bloemen voor de trouwdag van broer Theo in Lugano wilde zorgen.
‘Waarvan moet ik dit betalen?’ vroeg ik om te plagen.
‘Wil je het even voorschieten? Je krijgt het direct van me terug.’
‘Mam, ik maakte echt maar een grapje? Ik geef niets om geld.’ ‘In money matters
ben ik altijd serious’ antwoordde zij. ‘Je kunt een dubbeltje maar eenmaal uitgeven...’
Die uitdrukking herinner ik me van haar het ganse leven. Daarom heeft zij nog altijd
veel en heb ik niets.
Lag tot diep in de nacht wakker wachtend op Peters thuiskomst. Hij sliep als een
roos. Ik bracht hem naar Utrecht, waar hij als gewoonlijk de trein naar Tilburg nam.
Hij bedankte dat ik hem een lift of mind had gegeven. Casper en ik spoedden ons
naar Parijs, waar we incheckten in Hotel Vendôme en vrijwel meteen tegen de heer
Luns aanliepen die enkele gebouwen verderop een bezoek gebracht moest hebben
aan het Ritz Hotel, waar Richard Nixon schijnt te verblijven. Hij is hier voor de
begrafenis van Pompidou. Ik denk dat ik niet geheel aardig tegen Casper ben, want
ik ben nog steeds totaal met Peter bezig. Maar Casper begrijpt zoiets exact, vreemd
genoeg, want tenslotte is hij niet op jongens gericht. Ik ben zeer op Casper gesteld,
maar godzijdank niet in love met hem.
Er verschijnen plaatjes van maarschalk Tito, die een beer heeft geschoten, de
basterd. De Tito's, evenals de beren, zijn in ieder geval uitstervende verschijnsels in
deze wereld. Wat zullen de overlevenden doen zonder Tito en zonder beren?
In een kerk aan de Rue St. Honoré brandde ik twee kaarsen en concentreerde me
op Peter. Een oude dame bespeelde het orgel, zeer sfeervol. Peter had overigens
voorspeld dat de kastanjebomen in Parijs al groen zouden zijn. Hij heeft gelijk.
Intussen is ons geplande etentje opnieuw verschoven want Dewi moet eerst naar
een ontvangst voor president Ali Bhutto van Pakistan, die ook hier is vanwege de
begrafenis. Dewi was tijdens ons gesprek bezig wimpers op te plakken. Kartika was
blij met het grote chocoladekonijn dat ik had meegebracht.
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Het leek Dewi beter niet haar advocaat Mitchell-Heggs mee uit eten te nemen: ‘Dan
zijn we meer als familie onder elkaar.’ Er werd opgebeld. Dewi werd al om 17.00
uur bij Bhutto in het George V Hotel verwacht. Morgen schijnt zij 48 gasten te hebben
uitgenodigd. Hoe krijgt ze die in haar appartement? Dit was al in gereedheid gebracht
en stond vol bloemstukken. ‘There are some people who overdo things while most
people underdo things or don't do what they say they will do.’: ‘What do you prefer?’
vroeg ik.
‘You. I will hire you some day as a secretary. That would be the day.’ Ik dacht:
Ze weet niet beter.
La Marquise de R. belde om te vragen waar de party morgen was en hoe laat.
Intussen wilde Kartika weer spelletjes doen. Ik moest een kleur noemen. Zij rende
het appartement rond om die kleur aan te wijzen. Ik zei blanc en ze vloog naar de
vitrages. Nee, een andere witte kleur. Ik bedoelde het uniform van haar vader op een
portret op een commode.

7 april 1974
Hotel Vendôme, Parijs
Peter maakt zich op voor de reis naar New York en zijn vriendje Juan, zijn grote
avontuur.
Gisteravond was beladen met explosieve momenten. Ik wachtte, als afgesproken,
om 20.45 uur bij het George V Hotel. Er gebeurde niets. Mensen kwamen en gingen.
Geen Dewi. Ik belde mevrouw Azuma. Niets. Pas om 21.45 uur verscheen Dewi bij
de ingang. Herbert Jochems had Casper en Pauline in de Rue St. Anne opgepikt en
had al gezegd dat Dewi hem twee dagen in Genève had laten wachten. Als zij er om
22.00 uur niet was ging hij terug naar zijn eigen hotel.349
Dewi was slechts naar buiten gekomen om te vragen of het een ramp zou zijn als
ze niet meeging, want president Bhutto had haar intussen gevraagd met hem te
dineren. ‘I am only once every two years in Paris,’ had hij gezegd, ‘you can see your
friends any time.’ Ik moet diep teleurgesteld hebben gekeken. Ik stelde voor dat we
op zijn minst even naar het restaurant nabij Rue Wagram zouden rijden om onze
gasten uit te leggen wat er aan de hand was. Jochems moet nog veel verontwaardigder
hebben gekeken en bleek iedere tact en savoir-vivre te missen om deze emergency
elegant op te vangen. Het enige wat Casper zei was dat hij langzamerhand trek had.
Dewi en ik legden uit wat er was gebeurd, maar Jochems trok een gezicht of
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Dewi wist trouwens indertijd niet dat hij in Genève op haar wachtte; het was eigenlijk onwaar
wat hij zei.
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iemand zijn speelgoed had afgenomen. Dit zei ik hem ook in zijn gezicht. Intussen
hadden we onze bestelling opgegeven en Dewi zei dat ze een plat zou blijven. Ik liet
Casper alles maar regelen. Hij doet altijd erg royaal wat ik, wanneer je zelf niets
bijdraagt, toch altijd wat dubieus vind. Casper was trouwens, vooral door de
aanwezigheid van Pauline Barnaart, absoluut niet zichzelf. Zijn gezichtsuitdrukking
was voortdurend gespannen en vreemd en catacomben van tegenstrijdige gevoelens
leken boven te komen drijven. Intussen telefoneerde Dewi naar het George V Hotel
dat zij over een uur terug zou komen. ‘Het wordt allemaal niets,’ meesmuilde Jochems.
‘Zij praat me veel te hard, en die stem!’
‘Hoe durf je! Je amateuristische psychoanalyses na vijf minuten slaan nergens op.
Zij was immers uitgenodigd door vrienden, in dit geval president Bhutto, die ze al
jarenlang kent en die bevriend was geweest met Sukarno. Ook Pierre Trudeau van
Canada schijnt er bij te zijn. Wie ben jij? Wie zijn wij? Ze kent je niet eens. Dat ze
überhaupt nog hier is bewijst haar loyaliteit tegenover mij. En nu weet je niets beter
te doen dan een verongelijkt smoel te trekken. You are ridiculous, Herbert!’ reageerde
ik.
‘Ja, je moet me helpen, ik ben je dankbaar dat je me op het goede pad brengt,’ was
nota bene zijn antwoord. Maar hij liet zijn steak onaangeroerd en gaf een tip van zes
francs op een rekening van 170 francs: Jochems de miljonair. That man is totally
underdeveloped and doesn't know his ass from a whole in the ground. Ik zal hem dat
nog wel eens duidelijk maken.
Na wat garnalen met rijst bracht ik Dewi weer terug naar het George V Hotel.
Casper omhelsde haar bij het komen en gaan. Sprekende over Jochems' lama's
lanceerde Dewi een grapje over lama's die seks bedrijven als humans. Zij sprak nog
wat over Parijs als centrum van beauty, over politiek en vond een privé-dierenpark
à la Jochems maar een ‘extraordinary luxury’. Zij verdween. In de auto: ‘Wanneer
ik ooit weer trouw, dan trouw ik met Francisco Paesa.’ Nu dat weer. Om de avond
recht te zetten stelde ze voor dat we morgen met z'n allen zouden lunchen in de Bar
des Théatres vrijwel naast haar flat. Zij zou ook Kartika meebrengen, wat als een
extra toegift klonk en wat ik vreemd vond. Daarop stelde ze voor om Jochems, Casper
en Pauline mee naar haar ontvangst te brengen, waarop ik antwoordde: ‘Don't. It's
better to keep Jochems at a distance.’
Toen ik terugkeerde in het restaurant was Jochems al wat bijgedraaid. Hij lachte
weer. En toen ik hen uitnodigde voor
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Dewi's party was alles vergeten en vergeven. Jochems was zelfs enthousiast. Casper
threw me a kiss. Intussen had Casper hoofdpijn gekregen, wat ik nogal verdacht
vond. Ik merkte verkeerde trekjes in zijn gezicht op. Hij wilde weg. Hij wilde
kennelijk maar een ding dat zich gemakkelijk liet raden. Pauline had het kennelijk
ook door en stelde voor dat we allemaal nog naar het terras van Deux Maggots zouden
gaan in St. Germain. Casper zei dat hij er nooit van had gehoord, nota bene het
favoriete terras van Peter en mij, maar dat leek me sabotage. Casper lijkt me op het
punt van seks met vrouwen te veel in de sfeer van zijn vriendjes Hein en Martin te
zitten, een spoor waar Pauline kennelijk niet van is gediend. Sex for the sake of sex
is not her cup of tea. Er komt voor haar meer bij kijken. Bij Casper ook wel, maar
dat schiet er op de een of andere manier op het moment suprême bij in. Ik denk dat
Pauline hem om die reden afwijst. Op het terras raakte hij nog verder van slag en zei
nooit te hebben afgesproken dat we samen zouden lunchen en sprak Pauline en mij
tegen. Hij stond zelfs op, stond voor ons tafeltje en zei: ‘Let's split.’ Tot drie keer
toe vroeg Pauline hem weer te gaan zitten. Ik zei tegen hem: ‘Casper, je gedraagt je
vlerkerig,’ groette Pauline come il faut en zei tegen hem slechts: ‘Dag meneertje’.
Ik zei nog wel tegen Pauline: ‘Ik begrijp je niet, he loves you!’
‘Do you think so?’
‘I know so.’ Tot zover gisteravond. Trouwens, als Casper verstek laat gaan bij de
lunch dan is dit the end of the line of us.
Ik ging naar Avenue Montaigne 12. Dewi was zich nog aan het gereedmaken voor
de lunch. Kartika huppelde rond en vroeg waar Peter was. Zij haalde haar
chocoladekonijn en vroeg hoe we het zouden noemen. ‘Dat hangt er vanaf,’ zei ik.
‘Is het een heer of een dame?’ Zij keek onderzoekend naar het chocoladegeval en
zei à bout portant: ‘C'est une dame. On l'appelle Christiane Mignonne Chocolade...’
Ik dacht: waar haalt ze dat opeens vandaan? Zij ging vannacht elders slapen: ‘Parce
que Maman a beaucoup de personnes pour le dîner.’ Men zou haar kamer binnen
kunnen wandelen en ze zou niet kunnen slapen.350

Hieronder schreef zij: ‘Les Fleurs et belle.’ (sont belles)
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Zij schreef de naam van het konijn in mijn dagboek.
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‘Don't you feel, le monde est belle?’ vroeg ik.
‘Pas tellement,’ zei het kind van Bung Karno, ‘ils sont tant de voleurs!’
We lunchten inderdaad allemaal samen in de Bar des Théâtres. Casper en Pauline
kwamen per fiets.
Ik vertelde Dewi van mijn gesprekje met haar dochter. ‘I never talk with her like
that’. Ik dacht: Dat is erg jammer. Dat doet mevrouw Azuma wel.
Dewi vertelde dat president Ali Bhutto veranderd was vergeleken bij vroeger. Hij
had niet veel aan de gesprekken deelgenomen: ‘Only when we spoke of Nixon and
Watergate (...) but two ladies spoke all the time.’ Zij had slecht geslapen omdat zij
wilde nagaan of zij niets voor haar ontvangst ter ere van Tissa Wijeyeratne was
vergeten. Tissa wordt minister van Buitenlandse Zaken van Sri Lanka en is
teruggeroepen. Kartika was niet meegekomen. Ze had mij gezegd nog veel ‘pour le
grand diner de Maman’ te moeten doen. De ambassadeur van Marokko had afgezegd.
Er kwamen tien ambassadeurs. Ook mevrouw Bentink had in twee telegrammen
vanuit Londen afgezegd.

‘Casper and Pauline are all right, they are beautiful, but what am I going to do with
Jochems?’ vroeg ze.
‘You invited him.’
‘I have only 50 plates and now 60 guests,’ zei ze bezorgd.
Herbert Jochems viel in het niet tijdens de lunch in de hoek waar hij zat. Hij had
een taperecorder meegebracht, want hij had Dewi vogelgeluiden willen laten horen.
Moet je net Dewi
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hebben aan de vooravond van haar ontvangst. Hij vroeg me: ‘Je bent een beetje
verkikkerd op Casper. Vind je het dan niet vervelend met Pauline?’ Ik probeerde uit
te leggen hoe ik tegenover Casper stond, maar ik maakte me geen enkele illusie dat
hij dit begreep. Ik zei gisteravond tijdens het eten, waar iedereen bij was, tegen
Casper: ‘Misschien zie ik je minder wanneer je weer bij Pauline bent, maar dat heeft
mijn voorkeur.’ Ik vind haar super en buitengewoon goed bij Casper passen. Wanneer
hij haar uiteindelijk niet krijgt, is dat zijn eigen schuld. Casper houdt overigens iedere
keer zijn hart vast wanneer ik iets zeg.
‘Did Tissa stay in your house?’ vroeg Dewi.
‘Yes, and in the morning he walked into our bedroom,’ waar ik met Casper sliep.
Hij schrok zich een ongeluk met het oog op Pauline. Dat is echter bij haar overbodig,
want ik denk dat zij precies begrijpt dat we intieme vrienden zijn, no more nor less.
Op Dewi's party nam Tissa me direct apart. Hij had, na door de assistente van Wim
Kamerman en enkele andere studenten na het gesprek in Rotterdam naar het hotel
te zijn begeleid, zeer duidelijk zijn kamernummer uitgesproken hopende dat de
assistente hem later met haar gezelschap zou komen vergasten. ‘After looking in
exasperation out of the window if she would come I finally went to bed,’ aldus de
ambassadeur. Zijn vrouw leek me een Indo-Ceylonese. Zij vroeg of ik haar
schilderijententoonstelling eind april in Neuilly wilde bezoeken. Tissa vertelde verder
een gesprek met H.M. koningin Juliana te hebben gevoerd tijdens de
begrafenisplechtigheid voor George Pompidou. Tijdens de receptie op het Elysées
had hij gezegd: ‘I was the last three days in your country, Your Majesty.’ Juliana
vroeg met welk doel hij was gekomen. ‘I went to address students in Amsterdam
and Rotterdam, and I stayed with a delightful Dutchman, Willem Oltmans, a journalist,
and an expert on Indonesia.’ Wat niet uit de verf kwam was hoe hare majesteit hierop
had gereageerd, or if she reacted at all. Toch prima public relations van die lieve
Tissa.
Casper en Pauline arriveerden voor de party op één fiets, Pauline achterop in a
cute black and white dress. Tissa vroeg haar: ‘What is your name? So that is the
name of the mysterious lady I heard Casper call once or twice in his dreams at
Amerbos!’ Toen de zuster van de koning van Maleisië binnenkwam, stelde Tissa
haar aan ons voor met de woorden: ‘She is a real bloody princess!’ Hij gaf haar een
zoen. De prinses zei: ‘Tissa once asked me to come to Sri Lanka. I asked him “what
for?” and he said, to chop your lovely head off.’
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Narasimhan van de VN arriveerde in gezelschap van de Maharani van Baroda. Hij
stelde haar aan ons voor. Zij gedroeg zich quasi arrogant. Ik bedankte hem nog eens
voor het interview voor deel II van Grenzen aan de groei. De ambassadeurs van de
Filippijnen, Bangla Desh, Turkije en Maleisië arriveerden en veel andere gasten.
Dewi was in een strikingly beautiful red dress maar was bijna voortdurend onvindbaar.
Zij scheen te willen toezien op wat er in de keuken gebeurde. Dus iedereen stelde
zichzelf voor. Ik ontmoette een diplomaat, vroeger verbonden aan de staf van
ambassadeur Philip Young van de VS in Den Haag, die andermaal bij hoog en bij
laag beweerde dat Washington nooit steun voor Nieuw-Guinea had toegezegd, zoals
Luns steeds beweerde.
Tenslotte arriveerde ook Herbert Jochems. Ik vond dat hij er vrij shabby uitzag.
De ambassadeur van de Filippijnen nodigde hem uit om vogels te komen kijken in
zijn land, maar Herbert vergat of vermeed hem zijn kaartje te geven. Tissa plaatste
Casper bij de Maharani van Baroda om zelf met Pauline enige tijd aan de haal te
kunnen gaan. Zij was ongewoon populair bij iedereen. Toch merkte Tissa later op:
‘How nice it could have been to be here with you, Casper, Pauline and Dewi alone...’
Uit mijn hart gegrepen. Ik mag die man erg graag.
Ik ontmoette ook François Chauvel en zijn vrouw. Mijn oude vriendin Pat Chauvel
is met een movie director getrouwd en heeft drie kinderen.351 Oud-ambassadeur Jean
Chauvel schrijft een analytisch werk over Charles de Gaulle. François was overigens
ouder geworden en zag er slecht uit. Hij moet aanzienlijk jonger zijn dan ik.
Om 22.15 uur had ik er genoeg van en wilde weg. Casper wou geloof ik blijven,
maar ik nam hem, Pauline en Jochems mee. We gingen naar de Bar des Théâtres.
Jochems, die razend was dat ik er een eind aan had gemaakt, zei al bij voorbaat geen
geld bij zich te hebben. ‘Nee, ik trakteer,’ zei ik. We zijn blijven dineren.

8 april 1974
Op de voorpagina van de Sunday Express van gisteren werd weer op vervelende
wijze een interview met Dewi aangekondigd. Als zij iets niet is dan is het the goddess
of jewels. Zij spreekt nog wel over Francisco Paesa als haar toekomstige man, maar
het is weer helemaal een playgirl-achtig verhaal geworden waar niemand meer de
schurft aan heeft dan Francisco.
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Zie Memoires 1925-1953.
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Ik telefoneerde mam. Broer Theo had nieuwe aanwijzingen doorgebeld hoe men het
beste van Parijs naar Lugano kon komen. Zij vroeg: ‘Is alles goed gegaan met Dewi?
Is zij in een acceptabel humeur gebleven?’ Mam kent haar pappenheimers
langzamerhand.
Casper kwam vertellen dat hij op Pauline permanent was afgeknapt. Ik vrees dat
hij zijn zin(nen) niet heeft gekregen (kunnen botvieren). Daar is hij gepikeerd over.
Zijn mannelijkheid kreeg een knauw. Maar na uitgeraasd te zijn zegt hij ook wel
weer: ‘Ik heb het dom aangepakt.’ Dat kan je wel zeggen. Ik zag het voor mijn ogen
gebeuren. Reculer pour mieux sauter is niet in Caspers tactieken opgenomen. Eigenlijk
passen die twee uitstekend bij elkaar, maar Pauline wil geen seksobject zijn. Casper
behandelt haar op dat punt te veel als andere one night stands, dat is de essentie van
hun kortsluiting. Casper kwam om 06.45 uur naar Hotel Vendôme. We vertrokken
volgens plan om 07.00 uur richting Dijon, Dole, Nyon. Het was prachtig weer en
een schitterende rit. Bomen, bergen, koolzaad in bloei, beautiful. Mijn gedachten
waren veel bij Peter. Tegen één uur waren we in Genève.
We stopten voor de flat van ambassadeur Hernán Santa Cruz van Chili. Op het
moment dat ik wilde uitstappen om een boodschap voor hem achter te laten zag ik
tussen mijn stoel en de schakelkast mijn portefeuille met een dijk aan bankbiljetten
erin. Als in een flits stak ik die bij me omdat Casper in de auto achterbleef. Hoe komt
het dat deze gedachte bij Peter, Frits, Erik, Loet of Richard niet zou zijn opgekomen
en bij hem wel? Ik heb er geen antwoord op. Ik weet dat ik er geen enkele reden toe
had en dit te vermelden hogelijk unfair is, zelfs zeer onrechtvaardig tegenover de
guy van wie ik voorgeef zoveel te houden.352 Was het omdat ik weet dat hijzelf vrijwel
geen geld heeft? Deze handelswijze van vandaag tegenover Casper zal op een dag
a dark blot op mijn eigen karakter werpen vanwege het hebben van dergelijke
achterdochtige gedachten met betrekking tot een vriend. Vanwaar die vrees om
bestolen te worden, terwijl ik zelf, als kind en later als jongeman tot ik naar Nijen352
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rode ging, geld uit de brandkast van mijn ouders gapte? Wat is dit allemaal diep
weggedrukt in mijn herinnering. We weten wat onze slechtste daden zijn geweest,
daar willen we het minste aan terugdenken.353
Dewi vindt Herbert Jochems ‘an old bore’, wat hij ook wel enigszins is. Hij
gedraagt zich in ieder geval als een verwend kind at times. Ik vroeg of hij haar nu
zijn in Italië uitgegeven boek met reproducties had gegeven. Met boerenslimheid
antwoordde hij: ‘Ik wil nog een pijl op mijn boog hebben.’ Ik vertelde Dewi dat
Jochems me geld had gegeven (het was 4.000 gulden, maar om haar niet nodeloos
op te winden zei ik 1.000 gulden) om naar Parijs te kunnen gaan en hun ontmoeting
te kunnen regelen. Toch heb ik het gevoel precies één concessie te veel te hebben
gedaan.
Dewi las het artikel in de Sunday Express regel voor regel en was woedend over
de uitdrukking prize pussy-cat. Ook werd benadrukt dat zij Bapaks derde vrouw was
geweest. Zij wilde Roderick Mann meteen in Londen opbellen, wat ik haar met kracht
afraadde. ‘It won't change the story; neither will you change this reporter. It's too
much honour for him if you call now. You are only relieving your anger at your own
expense.’ Het zou me niets verwonderen wanneer zij toch heeft gebeld.

10 april 1974
Lugano, Hôtel Olivella au Lac
Plezierige dagen met broer Theo en Nellie. Theo en Casper kunnen het prima met
elkaar vinden, zoals Theo en Erik van der Leeden, al geloof ik dat Frits van Eeden
zijn favoriet onder mijn vrienden is. Casper schijnt Theo ook te mogen, die zich
pro-VVD uitliet. Ook vindt Theo Casper veel rustiger dan mij. Anthony Lewis
verwoordt eigenlijk nauwgezet mijn eigen gevoelens ten aanzien van Nixon en
Kissinger. Henry Kissinger is een tot Amerikaan genaturaliseerde Duitser, met nog
steeds een kwalijke invloed heeft in Washington. Kissingers programmering heeft
helemaal niets te maken met het fundament van de Amerikaanse collectieve psyche.354
Kissinger scheen senator Edward Kennedy ‘a remarkably candid’ brief te hebben
geschreven. Washington financiert minstens 80 percent van alle uitgaven van de
zogenaamde Zuid-Vietnamese regering en levert nog altijd gigantische
oorlogsvoorraden aan het Zuid-Vietnamese leger. Nu is het al 1974. Lewis eindigt
aldus: ‘That
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is why, despite his other accomplishments, some of us believe that Kissinger will go
down in history as a cynical and murderous betrayer of American idealism...’355
Jarenlang volg ik Lewis' schrifturen. Ik zou de man wel eens willen vragen: ‘Wat
denkt u bereikt te hebben met uw artikelen tegen de oorlog in Vietnam over de laatste
12 jaar?’
Ik zag tot mijn plezier dat dr. Margaret Mead (72) in een toespraak tot het
Barnard-Columbia Alumni Social Committee heeft gezegd: ‘Male friendships are
moving into a period where men are permitted to enjoy each other's company. The
past society was very destructive to any male friendship. It was always expressed by
that terrible bang on the back...356
‘By using the mechanism of projection, a boy may seek in relation with other boys,
an idealized image of himself’ - Sigmund Freud.
‘He then loves other boys, as he would have wanted his mother or father to love
him.’ - Sigmund Freud.’357
Nooit eerder las ik deze obvious truths die precies van toepassing zijn op mijn
relatie met Peter, denk ik. Maar wanneer Freud dan weer laat volgen ‘there are no
happy homo-sexuals’ dan vind ik dat nonsens.
Gaf Nellie een sjaal van Dior en zorgde namens mam voor een hortensia voor de
trouwdag van mijn jongste broer. Telefoneerde mam in Bilthoven, die alles wilde
weten, waar we logeerden, details. Eerst schrok ik omdat ik veronderstelde dat haar
stem verdrietig was, maar she was fine. ‘Drive carefully,’ zei ze.
Theo adviseerde Amerbos te verhuren, de hypotheek te verhogen en een woning
in de VS te kopen, waar ik tenslotte sinds 1958 woonachtig ben. ‘Je houdt er nog op
over ook.’ Ik legde uit iets met Francisco Paesa in de USSR te willen gaan doen. ‘Ik
hoop voor je dat het lukt,’ zei hij. Zij hebben een aardige flat, een beetje buiten
Lugano.

11 april 1974
Rolle, Meer van Genève
Vroege ochtend. Zit op het terras aan het meer. Twee kleine meisjes vegen de
tegels. De zon weerspiegelt in het water. Beautiful.
We waren om 22.45 uur op Villa Rajada maar Francisco had geen instructies
achtergelaten als beloofd. Doet me aan Jermen
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Gvishiani denken, die ook van alles afspreekt en toezegt en dan volgen
telexboodschappen, die alles weer veranderen.
We hebben deze dagen veel met Theo gesproken. Hij maakt soms outrageous
statements. Het blijft echter allemaal aan de oppervlakte, dicht bij de werkelijkheid
zoals dit heet, maar gaat nooit naar de kern, met een groot woord, the mystery of life.
Volgens hem blijft alles terra incognita. We beschikken niet over de middelen om
het mysterie op te lossen, zelfs niet een tip van de sluier, dus waarom je met dergelijke
vragen bezighouden? Ik ben me hier volledig van bewust, maar je kunt hierom toch
niet bij de pakken gaan neerzitten en om die reden er helemaal niets aan doen? Ik
wil me in ieder geval zoveel mogelijk in mechanismen als denken, voelen en handelen
verdiepen en proberen nieuwe mogelijkheden van hanteren te ontdekken. Casper ligt
dicht bij Theo op dit punt. Hij illustreert voortdurend dat hij niet bepaald diep
doordenkt. Hij vond Theo zeer aardig: ‘En soms is hij geestiger dan jij,’ zei hij. Ik
denk daarentegen dat wat Casper als geestig ervaart meer in het straatje van Theo
past dan dat van mij. Maar dit soort opmerkingen doet me verder van Casper
wegschuiven. Het is unfair om vergelijkingen met Peter te trekken die als Jonathan
Raymond minder tangoot met Theo, maar met wie ik me (als met Jonathan) eigenlijk
closer voel. Ik heb op tal van terreinen eigenlijk weinig in common met Casper en
dat zal wel altijd zo blijven.

13 april 1974
Amerbos
Nadat Francisco Paesa zich niet aan onze ontmoeting had gehouden en gewoon was
weggebleven uit Genève zijn we rechtstreeks naar huis gereden.
Tante Jetty had een attackje gehad en kon één arm niet bewegen. Mam had al
gehoopt dat ik eerder terug zou komen. Behalve haar eigen honden waren beide
honden van tante Jetty nu ook in Bilthoven wat een ramp was, omdat ze elkaar
aanvliegen en mam daar extra last van heeft.
Bij thuiskomst lag er een lieve brief van Peter vlak voor vertrek naar New York
geschreven. Hij was in Oostelbeers bij Philip Nasta geweest, wat minder prettig was
afgelopen. Hij schreef: ‘Je bent eigenlijk al jaren bezig me op een zeer uitgekookte
wijze en zeer subtiel een drug toe te dienen, die me steeds meer vervreemdt van al
die klootzakken, die bij bossen zijn op te rapen. Heel geraffineerd werk eigenlijk.
Als het zo doorgaat komt het er op den duur op neer dat ik alleen maar met jou kan
omgaan (beangstigend). Ben ook, vooral dankzij jou, in een uit-
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stekende stemming en vraag me af hoe alles zal verlopen.’ Hij komt op 30 april in
Luxemburg aan.
Prins Bernhard heeft in De Telegraaf een verklaring afgelegd over zijn werk voor
het Wereld Natuur Fonds. ‘Als men mij vraagt waarom ik mij zo druk maak om
dieren en niet om mensen zeg ik altijd: mensen kunnen zichzelf helpen, dieren niet.
Als een diersoort uitsterft, komt die nooit meer terug.’ Laten we maar niet de vraag
stellen hoeveel dieren prins Bernhard in zijn leven voor hun raap heeft gepaft, die
zichzelf uitstekend verder hadden kunnen helpen wanneer ze met rust waren gelaten.
Die ‘liefde’ voor dieren all of a sudden blijf ik verdacht vinden.358 Le Monde meldt
intussen dat de Bilderberggroep van Bernhard van 19 tot 21 april in Hotel du Mont
d'Arbois in Megève bijeen zal komen. Ook die fijne meneer Henry Kissinger zal
eraan deelnemen.
Aurelio Peccei moedigde me aan de Nigeriaan dr. T.A. Lambo, verbonden aan de
WHO in Genève, in mijn nieuwe serie op te nemen. Maar wanneer ik dan lees, wat
die uitkraamt zet ik daar toch vraagtekens bij. ‘There is no doubt,’ aldus dr. Lambo,
‘that some of these so-called witch-doctors, whom I would prefer to call traditional
healers, are as valuable in Africa as psycho-therapists or psychiatrists in the Western
world. There is no such thing as one medicine.’359
Houari Boumedienne, president van Algerije, heeft een bezoek aan Richard Nixon
op het Witte Huis gebracht. Hij bracht het standpunt van de niet-gebonden landen
over, vooral ten aanzien van pogingen van Amerika ‘to build a structure of peace in
the world and a stable economic order.’ Volgens de UPI voelde Nixon zich steeds
minder op zijn gemak onder het spervuur van pijlen die de Algerijn op de Amerikaanse
politiek afvuurde. Daarna reisde de Algerijnse president regelrecht van Washington
naar Fidel Castro in Havana. Bung Karno was de eerste non-aligned leader die dit
in 1961 deed na een bezoek aan JFK. Dit is hem nooit vergeven in Washington.
Lunchte bij mam in de tuin. Bleef de hele dag lezen. We dineerden in Lage
Vuursche. Toen ik naar Amsterdam wilde terugrijden, zei ze: ‘Deze dag was alsof
ik bij jou heb gelogeerd. Bedankt voor je gezelschap.’ Ik ging door de grond, toen
zij dit zei. Ik had inderdaad non-stop vijf uren in de tuin zitten lezen, maar ik vond
het een oase van rust en heerlijk om er te zijn.
Piet Piryns publiceerde een voortreffelijk artikel over de schurk
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Mobutu in Vrij Nederland.360 De Belgen maken in Congo eenzelfde soort situatie
mee als wij in het oude Indië met door de CIA in het zadel geholpen (en gehouden)
moordenaars als Suharto en Mobutu. Daarom ben ik er dus faliekant tegen dat prins
Bernhard met deze basterds gezien wordt. Maar hier kraait er vrijwel geen haan naar.
Een voorbeeld: ‘In 1970 kondigde Mobutu een amnestie aan voor politieke
tegenstanders, dus ook rebellenleider Pierre Mulele die in Congo Brazzaville verbleef.
Hij mocht naar zijn vaderland terugkeren. Er zou hem geen haar worden gekrenkt.
Mulele werd door de minister van Buitenlandse Zaken Justin Bomboko met het
persoonlijk jacht van Mobutu afgehaald. Hij werd echter op bevel van Mobutu bij
aankomst gearresteerd, gefolterd en vermoord.’ VN onderstreept dat Mobutu aan
Pierre Mulele ‘zijn erewoord als officier’ had gegeven. Ik schreef Rinus Ferdinandusse
maar weer eens een briefje dat ik niet begreep dat als VN op een dergelijke wijze de
puntjes op de i zet ten aanzien van de smeerlap Mobutu, waarom doen ze er dan het
zwijgen toe wanneer prins Bernhard in een regeringsvliegtuig zijn gouden olifantjes
in Kinsjasa gaat uitdelen.361
In de London Observer362 heb ik een pagina over de zwarte gevangenen op Robben
Eiland bij Kaapstad gelezen, geschreven door Mary Benson. Nelson Mandela (56)
is de bekendste gevangene van een groep van veertig. Verder zitten er Walter Sisulu,
Govan Mbeki en anderen. Sommige gevangenen krijgen helemaal geen post of
bezoek, anderen slechts incidenteel. In totaal verblijven vierhonderd gevangenen op
het eiland, tweehonderd ervan zijn criminelen. Mandela werd betrapt op het feit dat
hij in het bezit was van een krant... Zijn vrouw Winnie heeft hem kunnen bezoeken.
Het artikel luidt: THE ISLAND WHERE MEN ARE BROKEN.363
Ik schreef de Zuid-Afrikaanse ambassadeur onder meer: ‘Ik behoor niet tot degenen
die a priori tegen Zuid-Afrika zijn op basis van zeer onvolledige informatie over
toestanden in uw land,’ waarna ik vertelde dat mijn ouders er tien jaar hebben
gewoond, mijn jongste broer Zuid-Afrikaan is geworden en broer Hendrik ook al
sedert 1950 in Kaapstad verblijft. ‘Maar wat deze reportage beschrijft tart iedere
beschrijving. Ik begrijp niet dat dergelijke toestanden in de beschaafde wereld van
van-
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daag worden toegelaten. Ik ben er diep door ontdaan.’ Ik heb om commentaar
gevraagd.
Amerika levert voor een miljard aan wapens aan Saoedi-Arabië. Moskou levert
voor vijf miljard aan Syrië. Waarvoor? Ze willen allemaal verdienen aan oorlogstuig
dat je eigenlijk in alle redelijkheid niet meer kunt inzetten. Komt er toch oorlog?

15 april 1974
De lucht is betrokken, wat me tenminste bij mijn typemachine doet blijven. Wat
moeten we toch met een tweede paasdag? Het is een verschrikking.
Ben in gedachten bij Peter in New York en ook wel bij Casper. Jan Cremer belde.
Hij wil in Canada gaan wonen en vroeg om adressen. Ergens is hij een loyale, fidele
kerel.
Times' commentator Arthur Krock is overleden. Ik vraag me af hoe het gesprek
zal verlopen wanneer hij Bung Karno in de hemel tegen zal komen. Krock bekeek
de wereld door de bril van een slecht geïnformeerde conservatief. Heb in het verleden
wel eens met hem gecorrespondeerd. Hij is 86 jaar geworden. In zijn memoires364
bestond hij het om de Nieuw-Guinea-kwestie voor te stellen alsof het om pure militaire
chantage van Bung Karno ging in strijd met het Handvest van de VN. Hij vond dat
zowel Luns als Van Roijen het bij rechte eind hadden, terwijl iedereen, die enigszins
naar behoren over dat fiasco is geïnformeerd, zich niet zal haasten de kant van de
architecten van deze ramp te kiezen. Krock herhaalt deze onzin een tweede maal op
pagina 410. Toch staat zo'n boek tot in lengte van dagen in bibliotheken. Hoe ontwart
men in de 21ste eeuw hoe het werkelijk is gegaan?

16 april 1974
Er schijnen door de boekhandels negenhonderd exemplaren van Den Vaderland
Getrouwe bij Bruna te zijn geretourneerd. Tot dusver werden er maar 5.000
exemplaren verkocht. Had Henk Hofland er maar eens in positieve zin over
geschreven. Zijn Tegels Lichten - met nog geen honderdste aan informatie in
vergelijking met mijn boek - is immers een bestseller? Een recommandatie van hem
zou wonderen hebben gedaan. Hij piekerde er niet over, vriend die hij was, om mijn
boek aan te bevelen. Vandaag heb ik het grootste deel van de dag bij mam in de tuin
gelezen en gewerkt. Wanneer zal aan dergelijke ontspannen en
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prachtige dagen bij haar een onverbiddelijk einde komen?365 Ik keek steeds weer naar
mams gezicht dat nu zoveel rimpels en plooien heeft gekregen. Er is absoluut niets
aan te doen. Het is de loop van ieders lot. We dineerden in Soesterberg. Haar eetlust
was weer super. Ze zei 11.000 gulden opzij te hebben gezet niet wetende of de
Kinineaandelen dit jaar dividend zouden uitkeren.

17 april 1974
Max van der Stoel gaat een officieel bezoek aan Moskou brengen. Ik wil mee.
Vladimir Opalev, persattaché van de sovjetambassade belde op om te waarschuwen
dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de lijst van met Van der Stoel meereizende
journalisten heeft gesloten. Ik kan nu al niet meer officieel mee. Klaas Jan Hindriks
van de NOS bleef vaag toen ik hem direct opbelde. Ik belde Kees Buurman die
antwoordde: ‘Ik denk dat er nog mensen uit de Luns-periode op Buitenlandse Zaken
zitten die jou niet mee willen hebben.’ Ik hoorde mezelf bij het ophangen van de
telefoon roepen: ‘Peter, ik ga met jou mee naar New York: to hell with the basterds.’
Ze leren je in Den Haag met verve de nomenclatura te gaan haten en minachten.
Trouwens Buurman en Hindriks spelen onder één hoedje met Buitenlandse Zaken.
Mijn reis naar Moskou wordt op die manier onmogelijk.
Dat fijne portret, collega Sal Tas, meldt in Accent dat het moeilijk is mij au sérieux
te nemen, maar dat hij me geen leed heeft willen berokkenen door te schrijven dat
ik tot de ‘journalistieke onderwereld’ behoorde. ‘Het kost me niet de minste moeite
de heer Oltmans te verzekeren dat ik hem niet tot de misdadigerswereld maar tot het
rijk der schimmige figuren reken, waarvan men niet weet waar ze vandaan komen,
waar ze naartoe willen, wat hen beweegt en wie achter hen staan. En daarom blijf ik
het een publiek schandaal vinden dat een publiek orgaan als de Kamercommissie
voor Buitenlandse Zaken op grond van beschuldigingen van zo'n schimmige figuur
een onderzoek wil doen naar de gedragingen van een tenslotte serieuze politicus als
Luns.’366
Organiseerde in een restaurant in Hilversum een ontmoeting tussen Vladimir
Kouznetsov van de sovjetambassade en Almar Tjepkema en Klaas Jan Hindriks van
de NOS om televisie-coverage voor de reis van Max van der Stoel te bespreken. Beide
NOS-heren droegen kostuums. Kouznetsov arriveerde stipt op tijd.
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Kouznetsov wilde weten of Max van der Stoel, wanneer hij Leonid Brezhnev
ontmoette, zou komen als minister van Buitenlandse Zaken of als hoofd van de naar
Moskou reizende PvdA-delegatie. Klaas Jan besloot snel naar Buitenlandse Zaken
te bellen. Hij zou Van der Stoel om 17.00 uur zelf ontmoeten.
Kouznetsov adviseerde hen om de NOS een televisiegesprek met Andrei Gromyko
te laten aanvragen. De ambassade ondersteunde een dergelijk verzoek. Kouznetsov
zei een rol te zullen spelen bij het opstellen van het desbetreffende telegram. De
minister was op de terugweg uit New York in Warschau uitgestapt, dus een
onmiddellijk antwoord was niet mogelijk. In het voorbijgaan noemde ik Harm van
Riel (VVD) een idioot, waarop Kouznetsov inviel en zei: ‘Ik heb enkele uren met hem
gesproken. Hij heeft duidelijke ideeën.’ Toen ik me daarop liet ontvallen dat eigenlijk
de VVD de meeste contacten met zijn ambassade had - zoals hij me zelf had gezegd
- ontkende hij dit nu in het bijzijn van mijn collega's.
In het begin van ons gesprek zei hij nog iets opmerkelijks: ‘Ik ben naar Nederland
gezonden als cultureel attaché, maar ik ben verplaatst naar politieke zaken. Ik vraag
me af wat onze vriend - hij wees op mij - hiermee van doen heeft gehad.’ Ik wist niet
wat ik hoorde maar besloot het te negeren. De hemel mag weten wat hij kan hebben
bedoeld.
Klaas Jan hield een effectief pleidooi ten gunste van een televisiegesprek met
Gromyko, ook om betrekkingen over de hele linie te helpen verbeteren, waarop
Kouznetsov antwoordde: ‘Be careful: protect yourself first, think of yourself.’ Klaas
Jan hield voet bij stuk. Kouznetsov adviseerde me dat ik van Buitenlandse Zaken
zou moeten eisen met de andere journalisten mee te kunnen reizen in het toestel van
Max van der Stoel. ‘That is in the interest of your prestige as a journalist,’ zei hij.
‘If it gives them pleasure to exclude me, let them have the fun,’ antwoordde ik. Toch
bleef Kouznetsov volhouden dat het beter zou zijn wanneer ik met het officiële toestel
zou reizen. Klaas Jan zei, na een telefoongesprek met Buitenlandse Zaken, dat hij
wel de helft van mijn vliegticket wilde betalen, als zijn medewerker in Moskou, maar
dat Kees Buurman van NOS-radio ‘maar de andere helft’ moest verrekenen.367
Ik zat tegenover Tjepkema aan tafel, die nog even vertelde dat Harry Hagedorn
en Henk Suèr samen Ton Neelissen buiten schot houden als hoofd documentaires
en geen documentaires laten maken. Wat is het toch een smerige troep bij de NOS.
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Want het is duidelijk dat Neelissen uit hoofde van zijn functie mee naar Moskou zou
moeten. Bij het scheiden van onze wegen voor het restaurant liet Klaas Jan zich nog
even ontvallen: ‘Toch ben je een schat, ik houd van je.’ Waar had ik dat eerder
gehoord: Joop van Tijn!
Na overleg met Kouznetsov heb ik Martin van Doorne van DAF nu rechtstreeks
per brief erop gewezen dat hij niet langer moet dralen, het is nu of nooit. ‘Men is in
Moskou evenals op de ambassade in Den Haag zich terdege bewust van beperkte
mogelijkheden voor DAF. Toch is men van plan overleg te plegen in verband met het
gigantische Kama-industriecomplex aan de Wolga. Voor een groot aantal onderdelen
van dit project werden reeds belangrijke contracten, voornamelijk met Amerikaanse
bedrijven, afgesloten. Maar er zijn een aantal andere onderdelen waarvoor men nog
steeds contacten in het Westen legt op basis van afzonderlijke deelcontracten.’ Ik
maakte verder duidelijk dat de politiek adviseur van ambassadeur Romanov,
Kouznetsov, al enige tijd had opgemerkt met DAF een gesprek te willen openen en
dat Theo Schaapveld eerst een verkennende ontmoeting met hem zou moeten
hebben.368
Terwijl Buitenlandse Zaken Opalev meedeelde dat het toestel van Van der Stoel
vol was en Opalev mij dit doorbelde, vertelde Kouznetsov me intussen dat er plenty
plaats was om mee te reizen. Toen ik Klaas Jan vroeg waarom hij niet op eigen houtje
met Kouznetsov was gaan lunchen, antwoordde hij: ‘Jij kent de man uitstekend, via
jou wordt het een andere zaak.’
Mam is in de zevende hemel. Zij ontving een telegram van broer Hendrik uit
Kaapstad dat hij op 27 april in Bilthoven arriveert. Mam was er overigens nogal van
geschrokken, speciaal omdat tante Jetty in de Ursula kliniek in Wassenaar is. ‘Ik ben
nogal uit mijn doentje,’ zei ze. We lunchten in de tuin. Ze liep langzaam. Ze was erg
moe. Zij genoot van het lijsternest bij de eetkamer waar de eitjes waren uitgekomen.
De ouders vlogen af en aan.
André Spoor liet vijfenzeventig gulden overmaken voor de primeur aangaande de
komst van generaal Juwono Sutopo naar Den Haag en ‘vergat’ de primeur over het
befaamde Javaanse boek dat mevrouw Suharto laat verslonzen.
Professor Utrecht schrijft dat hij door de regering van Maleisië het land wordt
uitgegooid.369 Daar zit Jakarta natuurlijk achter. Hij was van 13 tot 30 maart naar een
conferentie in Australië geweest en was een van de hoofdsprekers in Sydney op een
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congres. Ook was hij in de kranten, en op radio en televisie voor het voetlicht getreden
wat in Indonesië ‘onrust’ zou hebben veroorzaakt. Hij schrijft dat Jakarta zelfs had
gedreigd om alle Indonesische professoren in Maleisië (in totaal 150) te zullen
terughalen indien Utrecht niet zou worden uitgewezen. Hij laat een rechtsprocedure
tegen die uitwijzing instellen, want op 15 april moest hij er eigenlijk uit. Hij schrijft
met name in Engeland een campagne tegen Suharto en zijn generaals te willen
beginnen.
Dewi Sukarno belde om te zeggen dat Francisco Paesa haar ook wel eens
behandelde zoals hij bij mij had gedaan toen hij me voor een dichte deur in Gland
had laten staan. Ze had zijn zuster in Madrid gebeld om informatie, maar die loog
er ook op los. Dewi zei tegen mij: ‘I am very close to you...’

19 april 1974
Vanmorgen om 08.15 uur telefoneerde de heer Opalev dat alles was geregeld. Ik zou
tezelfdertijd als Max van der Stoel in Moskou zijn.
Bezocht tante Jetty in de Ursula kliniek, gaf haar twee orchideeën namens mam.
Het ging wat beter met haar. Zij had blijkbaar haar hoofd gestoten in haar huis in
Wassenaar en was pas 16 uur later door de hulp in de huishouding gevonden.
Dewi vertelde dat mevrouw Subandrio op 15 april was overleden na een
niersteenaanval. Subandrio mocht drie dagen uit de gevangenis komen om bij haar
te zijn. Wat een drama. Zijn zoon, die prachtig piano speelde en gay was, was vorig
jaar aan een hartaanval overleden. Het was hun enige zoon. Ik sprak met dr. Go Gien
Tjwan of we niet iets moesten doen om Subandrio vrij te krijgen, ook al heb ik hem
altijd als een rotvent ervaren. Go vertelde en passant dat er gisteren in de Volkskrant
een stukje had gestaan over stuntmakers op Nijenrode ter gelegenheid van
verkiezingen voor een nieuw studentenbestuur. Hierover doorkletsende schreef het
ochtendblad: ‘Het Nijenrode Instituut leverde zelfs in de persoon van de journalist
Willem Oltmans één van Neerlands bekendste stuntmakers af...’ Waarom schrijven
ze zulke onzin?
Haalde mijn visum af en sprak nog even met consul M.H. Nefedov. Voor deze
post, had hij in Jakarta gezeten. Hij had er dikwijls gehoord dat ik een troublemaker
was. Geen wonder, hij diende er in de Suharto-jaren. ‘Why do I never make troubles
in Moscow? vroeg ik.
‘It would not be possible to make trouble there,’ was zijn antwoord. Kouznetsov
deed wat koel. Ik had namelijk niet gewe-
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ten dat Tjepkema altijd een visum werd geweigerd voor Moskou en nu slipte hij via
de lunch met Klaas Jan Hindriks, Kouznetsov en mij toch naar binnen en bovendien
in het kielzog van Van der Stoel. Ik heb Kouznetsov schriftelijk meegedeeld dat mij
onbekend was dat Tjepkema zijn land niet in mocht. Weet ik wat die man heeft
uitgevreten? Kouznetsov zei overigens dat ik dit onderwerp had moeten laten rusten.
Hij zei ook op een berispende toon dat ik niet over de BVD moest spreken. Ik
herinnerde me dat ik hem had gezegd dat een collega van ons moeilijkheden had
gekregen na een ontmoeting met Kouznetsov en door de BVD op het matje was
geroepen. Maar zo werk ik niet. Ik doe en zeg wat ik wil, ongeacht wat Kouznetsov
vindt.
Toen de kudde journalisten die met Van der Stoel zouden meereizen arriveerde,
had ik mijn visum al en verdween. Kouznetsov en opalev gingen ook weg. Ze hadden
ondertussen hun loopjongens gestuurd om de honneurs waar te nemen. Henk Enkelaar
zat als een razende roebels om te rekenen om te becijferen of hij van zijn daggeldje
van de NOS iets kon overhouden. Klaas Jan had inmiddels met Van der Stoel
gesproken over de Brezhnev-ontmoeting en zei: ‘De minister is volkomen eerlijk en
oprecht, wat eigenlijk de reden is dat als een direct gevolg de stemming op
Buitenlandse Zaken opmerkelijk is veranderd.’ Ben veertig minuten op het strand
gaan wandelen als behoefte aan ‘frisse lucht’.
Dr. ir. S.H.A. Begemann, de adjunct-wetenschappelijke attaché in Washington,
heeft gedonder gekregen. Dat is de rotzak die mijn contacten in Washington bewust
versjteerde door klinkklare leugens over mij te verspreiden. De NRC meldt dat hij
ontslag wil nemen omdat hij berichten doorzendt voor publicatie door Economische
Zaken, die blijkbaar worden genegeerd. Ook een promotie, die hem klaarblijkelijk
was beloofd, is op de lange baan geschoven. Boontje komt vroeg of laat om zijn
loontje.

20 april 1974
Woonde gisteravond een ontvangst ten huize van de Indiase zaakgelastigde Tripathi
bij. Het was best aardig en misschien zou ik vaker zulke evenementen moeten
bijwonen. De heren J.M.M. van der Pluijm en J.A. Baggerman, respectievelijk
hoofdredacteur van de Volkskrant en het ANP, vertegenwoordigden met mij de
persgenodigden. Ze hadden weinig tot de conversatie bij te dragen. Ook Joyce van
der Meer was er. Een Indoloog uit Leiden verkondigde: ‘We need to create better
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people - better students, but we are not good enough ourselves to achieve this.’
Volgens hem waren universiteiten centuries behind. ‘Schrijft u erover,’ vroeg ik
hem. ‘Dat zou me mijn baan kosten...’
Of Van der Pluijm te diep in het glaasje had gekeken wist ik niet, maar hij noemde
mij ‘een van onze belangrijkste journalisten’ en vroeg me hem te tutoyeren. De
Volkskrant opende vanmorgen met een vette kop dat de heer Begemann ontslag had
genomen. Ik heb de heer Gerald O. Barney in Washington hier maar eens een pittig
briefje over geschreven. Hij was het immers die na de kletspraat van Begemann mijn
contacten verder bedierf?
Op de terugweg uit Den Haag stopte ik bij het Vondelpark en liep tegen het
voormalige vriendje van een Braziliaanse danser aan, Egbert, uit Steenwijk. Hij gaf
zijn studie tandartsenij op en zit nu met effecten te rommelen. Hij bleek zeer
ongelukkig te zijn. Nam hem mee naar Amerbos wat plezierig was. Egbert heeft
twee jongere broers, een tweeling van wie een gay schijnt te zijn.
Vanmorgen heb ik me eerst naar Bilthoven gehaast om ter ondersteuning bij mam
te zijn. We lunchten in Soesterberg, haalden bloemen in Den Dolder en bezochten
samen het graf van vader. Terwijl mam in de richting van het graf wandelde en ik
een gieter met water vulde, keek ik haar na. Het is al acht jaar geleden dat vader
plotseling doodviel en we hem hier begroeven. Ik keek naar mijn moeder met haar
spierwitte haar. Zij liep zo langzaam. Zij rangschikte de bloemen zorgvuldig. Ik zette
twee rode rozen neer, als altijd. Zij gooide een paar door konijnen gegraven gaten
dicht, zoals ik altijd doe, ik nam een dennenappel van het graf mee.370

21 april 1974
Schiphol
Vandaag is vaders sterfdag in 1966. Er staat een Garuda Indonesian Airways vliegtuig
met tweemaal kleine blauwe KLM-letters. Dit was eigenhandig Emile van
Konijnenburgs werk. Wat was de dank van het vaderland ervoor? Nihil! Verguizing!
Een onderscheiding voor het handhaven van Indonesisch-Nederlandse vriendschap
ging naar de slijmjurk Hans Martino, die zelfs werd beloond met een toppositie bij
Philips.
Toen ik gisteren van mam afscheid nam vroeg zij mij een brief
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te ondertekenen die bestemd was voor de notaris vanwege de overdracht van 34.680
gulden aan Kinineaandelen (ACF) aan mij.371 Ik wist niet wat ik moest zeggen.
Dr. P.J. Willems, professor in de psychologie te Tilburg, heeft in een brief aan
minister Van Kemenade zijn hart gelucht over de zorgen die hem kwellen. ‘Over de
toekomst van jonge mensen, die momenteel psychologie studeren,’ zoals Peter. Begin
1974 waren 8500 studenten in Nederland voor psychologie ingeschreven. Willems
wijst op het levensgrote probleem dat deze jonge mensen na hun doctoraalexamen
absoluut niet aan de slag zullen kunnen in het vak waar ze voor zijn opgeleid. In
1980 zullen 6400 psychologen afstuderen. Waar moeten zij naartoe? Ik heb Willems
geschreven dat ik hem zou willen bezoeken om na te gaan of we niet een
televisieproductie over dit vraagstuk zouden kunnen samenstellen.372 Ik ben natuurlijk
geïnspireerd door Peter, die straks ook met dit probleem zal zitten. Wanneer ik
psychologie zou studeren zou dergelijke informatie voldoende zijn om timmerman
te worden. Ik stuur deze zaken niet naar New York op, zoals ik eerst van plan was,
om Peter niet nog meer te ontmoedigen zijn studie niet voort te zetten.
Almar Tjepkema reist met mij naar Moskou. Hij arriveert laat en heeft een kater
van een party. Hij draagt een leren pak. Ik lees. Een fascinerend gesprek met de
bioloog Nikolaas Tinbergen. ‘We suffer from far too much input,’ verzucht hij, wat
wel eens waar zou kunnen zijn. Zeker met de input onder invloed van
televisie-‘bombardementen’. Het is inderdaad zo dat een vis met glinsterende
schubben op het moment dat hij beweegt zich tot prooi maakt van de vijand. Het
geeft me de creeps zoiets te lezen.
Klaas Jan Hindriks reist natuurlijk met Max van der Stoel naar Moskou. Hij zei:
‘We moeten in de USSR als een brain-trust samenwerken.’
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Moskou
22 april 1974
Hotel Intourist, 8-18
Er waren sneeuwvlagen toen we landden. Vandaag was het somber weer. We reden
van het vliegveld naar het hotel in een limousine met een Perzisch tapijtje achterin.
Begon allereerst te kijken of Spartak op het programma stond. Pas zaterdag, maar
dan zijn we weer vertrokken.
Gisteravond heb ik lang met Almar Tjepkema aan tafel gezeten en geluisterd. Hij
is wel aardig. Ze beschouwen filmer Roeland Kerbosch blijkbaar niet alleen als
concurrent bij de NOS maar ook als een gevaar. Ondanks zijn middelmatige
persoonlijkheid heeft Tjepkema toch successen geboekt zoals met zijn film over
Bangla Desh waarin aasgieren aan menselijke resten plukten. Dat leverde tenslotte
miljoenen voor Bangla Desh op. Hij probeert artiest te zijn, maar is het niet. Dat hij
links is interesseert me niet. Hij heeft twee kinderen van zijn eerste vrouw en één
van zijn tweede vrouw.
We waren vanmorgen om 10.00 uur bij APN Novosti. Eindelijk zag ik Vladimir
Molchanov terug. Het telegram van Opalev voor een sovjettelevisie crew was
gedateerd op 19 april. Het was te laat om dit nog te regelen. Tjepkema roerde daarop
de vraag aan of we op een later tijdstip zouden kunnen terugkomen om te filmen.
‘Pas in 1975,’ werd ons officieel meegedeeld. We probeerden onze irritatie te
verbergen.
Inmiddels was het gezelschap van Max van der Stoel in Moskou gearriveerd.373
Er zou een diner worden aangeboden door minister Andrei Gromyko in het Huis van
Ontvangst op de Leninheuvels. Voorlichtingsambtenaar R.G.J. Sterneberg van
Buitenlandse Zaken beweerde bij hoog en laag dat noch Klaas Jan Hindriks noch
Kees Buurman van de NOS mij ooit voor deze reis hadden opgegeven. Ik wist dat
toen zij dit bij BZ hadden gedaan, men daar had meegedeeld dat ze hun verzoek beter
konden intrekken, want BZ beschouwde mij als ongewenst. Maar nu Almar Tjepkema
en ik toch in Moskou waren zou Sterneberg over zijn hart strijken en onze namen in
de kantlijn schrij-
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ven. We reden in een stoet van tien auto's naar de receptie. De hekken bij de ingang
openden zich, maar sloten weer en na veel gelazer konden we te voet verder naar de
villa voor de officiële ontvangst. Oud-ambassadeur Lavrov liep er rond, evenals
ambassadeur Tammenoms Bakker - met het smoelwerk van gefingeerde
vriendelijkheid van de Buitenlandse Zaken-kak. Hij vertelde dat ambassadeur
Alexandr Romanov en Vladimir Kouznetsov zich inspanden om een gesprek voor
Klaas Jan met Gromyko te regelen. Bij aankomst had ambassadeur Romanov tijdens
de officiële begroeting Klaas Jan er meteen uitgepikt en als ‘diplomatic correspondent’
aan minister Gromyko voorgesteld. Klaas Jan zei ook nog vrijdagavond opnieuw
een lang vertrouwelijk gesprek met Kouznetsov in Den Haag te hebben gehad. Had
hij ook aan mij te danken, omdat ik al jarenlang de openingen heb gebaand.
Kouznetsov had bij die gelegenheid de tip gegeven dat er door Van der Stoel en
Gromyko over permanente open Europese grenzen zou worden gesproken, wat Klaas
Jan op zijn beurt weer aan Van der Stoel had doorgegeven. Je kunt er zeker van zijn
dat Klaas Jan de eer voor zijn diplomatieke shuttle naar de sovjets voor zichzelf heeft
opgeëist. Hij zou natuurlijk ook tegen Van der Stoel hebben kunnen zeggen: ‘Willem
Oltmans heeft deze deuren geopend, waarom kan hij niet mee in het vliegtuig?’ Wat
doet het ertoe? Als ik maar weet hoe het in elkaar heeft gezeten. Het is een herhaling
van de affaire met de chinese lassers een paar jaar geleden, toen bleek dat ik de enige
journalist was die door het politiekordon rond ambassade van Peking kon rijden,
omdat ik al jarenlang bezig was geweest contacten op te bouwen.
Het officiële diner aan een lange tafel in de Lenin-heuvels werd volkomen
overstemd en verpest door een knetterharde zogenaamde floorshow met muziek, wat
het gebeuren niet om te harden maakte. Ontmoette AVRO-correspondent Coen Corver
uit Bonn, die Russisch aan het leren is en in 1975 hier komt werken. Hij regelde alles
met staatssecretaris Brinkhorst (zei hij) en nu zal Van der Stoel zijn komst bij
Gromyko noemen. Hij wist nog te melden dat Philips aanzienlijke, belangrijke
contracten in Moskou zou hebben afgesloten, onzin, die ik hem snel uit zijn hoofd
praatte
De Indonesiër Surjono kwam naar mijn hotel. Hij bleek het artikel dat ik over hem
schreef niet te hebben ontvangen. Hij vertelde dat in de jarenlange strijd tussen
Djawoto en Adam Malik, bij het Indonesische persbureau Antara dr. Go Gien Tjwan
altijd aan de kant van Malik had gestaan. Trouwens, toen niemand van de Chinese
gemeenschap in Indonesië het land
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meer uit kon, heeft dr. Go met steun van Malik de gelegenheid gekregen ertussenuit
te knijpen en naar Holland te gaan. Wie is toch deze dr. Go, amice van Wertheim?
Ik heb hem nooit helemaal kosher gevonden. Surjono verzekert me dat dr. Go nooit
pro-Bung Karno zou zijn geweest. Instinctief heb ik dan ook altijd een afstandje tot
hem bewaard.

23 april 1974
Van der Stoel schijnt bij vertrek uit Nederland te hebben gezinspeeld op een
gespreksronde met Leonid Brezhnev zelf. President Nikolai Podgorny en premier
Aleksei Kosygin staan op zijn lijstje. Ook zei hij ‘geen te hoge verwachtingen’ aan
zijn visite te verbinden, wat altijd een gezellig begin is voor het indekken tegen een
diplomatiek fiasco.
De eerste gesprekken tussen Gromyko en Van der Stoel schijnen ‘stroef’ te zijn
verlopen. Wat wil je bij een tête-à-tête tussen twee gepatenteerde zuurpruimen.374
Gek, maar ik zou het liefste meteen rechtsomkeert maken en naar huis gaan.
Vannacht lag ik uren wakker na een aaneenschakeling van nachtmerries. Ben nu
bijna 50 jaar en sta zogenaamd in het volle leven - ook al vallen tanden uit en durf
je nauwelijks meer koffie te drinken - maar je beseft toch langzamerhand dat je in
die onontkoombare cyclus meedraait van leven en sterven. Peter lijkt al weer ‘eeuwen’
geleden naar New York te zijn vertrokken.
Maakte een interview met Valentin Berezhkov (58), diplomaat- journalist, die
indertijd de onderhandelingen tussen Hitler en Molotov nog had bijgewoond. Tamara
Sachnazarova ging mee, wat altijd storend werkt. Maar ze doen hier niets zonder
watch dogs.
Het schijnt dat Edward Kennedy ook onlangs dr. Jermen Gvishiani heeft bezocht.
Zijn assistent Victor Krylov zei me dat een antwoord voor Martin van Doorne al in
het Russisch was geconcipieerd en dat ik een in het Engels gesteld antwoord mee
zou krijgen. Ook zwengelde ik weer mijn verzoek aan om een film te mogen maken
van het Institute for Applied System Analysis in Wenen, waar Gvishiani de voorzitter
van is.
Zorgde voor contact tussen Han Hansen (Volkskrant), en Henk Enkelaar (NOS-radio)
met Surjono, opdat zij interviews met hem kunnen maken. Kreeg hoofdpijn van
Surjono's voortdurende gegiechel bij de ernstigste onderwerpen. Ik ging zover te
zeggen dat ik begreep dat hij langzamerhand na Peking en Mos-
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kou een nervous wreck moest zijn: ‘But please do not laugh all the time...’ Het is
natuurlijk super kashian dat hij zijn hele familie verloor bij de Suharto-slachtingen
onder Indonesiërs. Hij beschouwt het als een troost als ik kom, maar het is deels een
bezoeking, deze gesprekken.
Andrei Gromyko schijnt de NOS geen interview te willen geven. Het zou in strijd
met het protocol zijn. Wat een bullshit! Klaas Jan deed een beroep op mij om al mijn
relaties aan te spreken en een maximum aan samenwerking te ontwikkelen. Nu de
staatstelevisie wel een crew beschikbaar heeft, moest ik met de Nederlandse
ambassade voor een regeling zorgen dat deze crew om 12.00 uur binnen het
ambassadegebouw gereed moest staan als minister Gromyko daar een bezoek zou
brengen. Ik telefoneerde met R.W. Braakenburg van Backum. Hij zou bekijken wat
hij kon doen. ‘Dan ga ik maar wat vroeger naar kantoor,’ was zijn antwoord. Klaas
Jan bood Vladimir Molchanov op mijn advies een etentje aan. Wat we willen bereiken
is dat Gromyko tenminste binnen de Nederlandse ambassade dan een paar woorden
voor de camera zal zeggen. Er ontwikkelde zich tussen Molchanov en Klaas Jan ‘een
levendige discussie’ over de dozijnen seks- en andere smeerlapperij-advertenties in
Vrij Nederland wat Vladimir een blamage voor een serieus blad als VN noemde. Ik
moet zeggen, ik heb ze dan ook nog nooit gezien, laat staan gelezen. Intussen kondigde
Klaas Jan aan dat indien Gromyko bleef weigeren hij ogenblikkelijk naar Nederland
zou terugkeren. Dit is in dit land eigenlijk het laatste middel waar je naar moet grijpen.
Tjepkema bepleitte dat dit bezoek gebruikt zou worden om televisieproducties voor
de toekomst af te spreken. Ik zag beide heren knokken voor hun belangen en het
amuseerde me lichtelijk dat ik hier al drie jaar geleden in Moskou mee was begonnen.
Klaas Jan beweerde bij hoog en bij laag dat ‘zijn’ voorwaarde om naar Moskou te
reizen een gesprek met Gromyko was geweest en hij, Klaas Jan Hindriks, wilde door
niemand gemanipuleerd worden. Ik vroeg me intussen af: ‘Zou Henry Kissinger een
interview hebben gegeven?’ Almar Tjepkema vertelde dat toen prins Claus in de
NOS-studio was en door Carel Enkelaars paladijn Marx werd begeleid. Marx had
gevraagd: ‘En hoe gaat het met uw schoonmoeder?’ Claus had zijn wenkbrauwen
gefronst. Zijn volgende vraag was nog meer terzake: ‘Vind uw vrouw het niet
vervelend wanneer u zo laat thuiskomt?’
‘Daar is zij aan gewend,’ had de prins geantwoord.
Waarop Marx had geantwoord: ‘Oh, maar dan kent u mijn vrouw niet...’
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24 april 1974
Belde vanmorgen Olga Chechotkina van Pravda375 die zojuist uit Noord-Vietnam
was teruggekeerd. ‘I liberated the South,’ zei ze. Zij vroeg wat ik als mogelijk resultaat
van het bezoek van Max van der Stoel verwachtte. Niets, althans niets meer dan een
dialoog der doven. Toen ik zei iets voor Subandrio te willen ondernemen, zei ze:
‘Maar er zitten zoveel mensen in Suharto's gevangenissen.’ Ik dacht: dat is maar al
te waar.
Ik wil mam opbellen omdat zij zo alleen is nu tante Jetty in de Ursula kliniek ligt.
Nieuwe rel. Het gezelschap van de minister bestaat uit D.W. baron van Lynden,
J. van der Valk, J.G.N. de Hoop Scheffer, P.J. Polak en als voorlichtingsambtenaar
R.G.J. Sterneberg. Deze man belde Klaas Jan Hindriks om 8.30 uur op in zijn hotel
op en zei dat wanneer Andrei Gromyko mogelijk op de Nederlandse ambassade door
de NOS zou worden gefilmd ik er niet bij mocht zijn. Het ging hier om een
vertrouwelijke zaak. Ik was hier eigenlijk meer voor NOS-radio en meer van dergelijk
geklets.376 Klaas Jan moet een uitvoerig pleidooi hebben afgestoken, maar Sterneberg
antwoordde: ‘U weet hoe moeilijk het ligt met meneer Oltmans...’ Klaas Jan beloofde
aan Sterneberg de zaak met mij te zullen bespreken.
Ik ben razend. Of ik werk met Klaas Jan of ik werk niet met de NOS-televisie. We
hebben samen met Tjepkema uitvoerig aan de mogelijke vragen voor Gromyko
gewerkt. Dat wel. En dan niet bij de opname zijn? Als er ooit iets van komt is dat te
danken aan mijn geritsel met Kouznetsov in Den Haag. Ik was wel van harte welkom
op een ontvangst op de ambassade om 18.00 uur met alle andere journalisten. Ik
herinner me hoe indertijd Cornelis Verolme ook al weigerde dat ik hem voor de NOS
zou filmen, maar toen had Carel Enkelaar geantwoord: ‘Dat bepalen wij, niet u.’
Carel zit nu in Hilversum. Wat te beginnen? De telefoon met mam naar Bilthoven
kwam na veel gelazer door. Toen ik vertelde dat het in Moskou had gesneeuwd
werden we prompt weer verbroken.
De hele strategie van Buitenlandse Zaken rond deze reis is om mijn medewerking
aan de NOS-radio en -televisie te saboteren en moeilijkheden rond mijn aanwezigheid
te veroorzaken. Welke rol speelt de BVD in dit gebeuren? Zij weten natuurlijk dat ik
de contacten legde voor Klaas Jan en Tjepkema, eerst met de ambassade in Den Haag
en nu hier. Het is duidelijk dat Klaas
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Jan nu naar Enkelaar belt want hij zat op Hilversum te wachten. Daarna belt hij mij.
Een lang telefoongesprek met Klaas Jan volgde. Hij gebruikte argumenten als:
‘Maar Sterneberg heeft toch gezegd dat je om 18.00 uur hartelijk welkom was!’ Ik
antwoordde: ‘Ben je nu werkelijk zo naïef of lijkt het maar zo!’ Ik legde hem
andermaal uit dat er weer het bekende Buitenlandse Zaken smokescreen rond mijn
aanwezigheid lag. Ik herinnerde hem aan de ontmoeting met Sterneberg op 22 april
in de gang van het Intourist Hotel, die nota bene vlak voor Hindriks en Tjepkema
had gezegd dat Buitenlandse Zaken officieel niets van mijn aanwezigheid in Moskou
afwist. Ik heb toen niets gezegd, maar in feite stond ik tegenover mijn collega's voor
lul.
‘Klaas Jan, alles wat ik hier doe gebeurt tegen dit licht van sabotage tot en met
jullie honorarium aan toe,’ zei ik in woede. ‘Dat vind ik kloterig wat je daar zegt, nu
val je mij aan.’
‘Ja, maar zei je zelf niet na de lunch met Kouznetsov in Den Haag dat je de helft
van mijn vliegbiljet wilde betalen maar dat je me geen honorarium kon betalen? Ik
werk hier toch ook voor jou? Wie betaalt mijn tijd of betaalt voor mijn opgebouwde
contacten en vertrouwensrelaties? Jullie willen alles voor niets hebben, als
gewoonlijk.’
‘Ja, maar dat zei ik toen schertsend; natuurlijk krijg je een honorarium,’ aldus
Klaas Jan. Ik wist niet wat ik hoorde na deze volte face in het midden van het gevecht
hier om basic journalistic rights tegen de klootzakken in Den Haag.
‘Okay, dat zeg je nu. Wie heeft er gezegd dat we nooit meer samen op reis zouden
gaan voor er duidelijke afspraken over het honorarium waren gemaakt? Jij!’
‘Subdued, dat is waar,’ zei Klaas Jan.
‘Natuurlijk is dat waar, zeg dan niet dat ik kloterig doe, want ik had verwacht dat
jij als teamleider zou hebben gezegd: we zijn hier als team, meneer Sterneberg, wij
opereren als team van de NOS. Ik maak uit wie er bij de opname met de heer Gromyko
zullen zijn, dat zijn Tjepkema en Oltmans...’ Ik benadrukte dat ik dit het enige loyale
en zakelijke antwoord vond en dat hij dat Sterneberg had moeten geven, zeker na
mijn aandeel in de affaire.
‘Ja, maar ik heb toch ook nog geen beslissing genomen?’ vervolgde Klaas Jan
Hindriks. Hij wilde ‘het incident’ ook nog met Tjepkama bespreken.
‘Begrijp je dan niet,’ vervolgde ik, ‘dat ze bij Buitenlandse Zaken gewoon bezig
zijn om een wig tussen ons te drijven en opzettelijk moeilijkheden te scheppen?
Daarmee beogen ze
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bovendien dat je het een volgende keer wel uit je hoofd zal laten mij mee op reis te
nemen. Via de contacten die ik bij jou binnenbracht hebben we toch feitelijk
informatie boven water gekregen, die de heren Van der Stoel, Van der Valk en Polak
aanvankelijk niet hadden? Waar wij mee bezig zijn loopt gewoon veel te smooth en
dat willen ze niet.’
‘Ik vind het wel vervelend allemaal.’
‘Precies, en dat is nu exact wat Buitenlandse Zaken wil bereiken, juist omdat we
bezig zijn perfect samen te werken...’ Door dit soort typische Hollandse shit, die ik
nu al jaren en jaren ondervind, doemt altijd een toekomstbeeld op van in hemelsnaam
maar weer in de VS te gaan wonen. Maar uiteindelijk laten ze je ook daar niet met
rust.
Vervolgens verscheen Almar Tjepkema in mijn hotelkamer. Ik stak opnieuw een
cadens af over deze zaak. Hij luisterde echt en zei: ‘Je hebt gelijk, ik ga nu naar Klaas
Jan.’ Het zal me benieuwen wat ze bekokstoven. Klaas Jan behoort te zeggen: ‘Het
gaat hier om mijn NOS-team, basta.’
Om 12.00 uur sprak Van der Stoel in de gang van het hotel met journalisten. Ik
hield me afzijdig. Het was toch niet belangrijk. Hij had premier Kosygin blijkbaar
al gesproken377 en volgens zijn zeggen was hij ‘op een Kremlinmuur van
onverzettelijkheid gestoten.’378 Wel zou premier Kosygin hebben gewezen op de
mogelijke samenwerking op het gebied van olie- en gasexploitatie, mede gezien de
Nederlandse technische expertise op dit gebied. Maar ten aanzien van de
onschendbaarheid van Europese grenzen was Kosygin mogelijk nog harder geweest
dan minister Andrei Gromyko. De Telegraaf is met een voorpaginakop gekomen:
VAN DER STOEL STUIT OP RUSSISCHE ONWIL, door Hans van der Kolk.
We moesten om 13.00 uur op de ambassade zijn wanneer ook minister Gromyko
zou arriveren. Opeens voegde Tjepkema me toe: ‘Willem, wat doet het ertoe of jij
om de hoek wacht terwijl wij de opname met Gromyko maken?’ Ik herinnerde me
Kouznetsovs opmerking dat het belangrijk was dat ik in het vliegtuig met Van der
Stoel meereisde. Beter dan ooit begreep ik wat voor spelletjes voor de zoveelste keer
werden gespeeld. Ik stapte met de anderen in een auto en ging mee naar de ambassade.
Klaas Jan Hindriks stond buiten het ambassadegebouw, merkte mij op in een van de
auto's die aankwamen op en spoedde zich naar mij toe. Hij begon tegen me te spreken,
terwijl ik
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Waar ik een paar maanden later via de sovjetambassadeur in Den Haag meer over zou horen.
De Telegraaf, voorpagina 24 april 1974.
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nog in de wagen zat. Hij was zeer opgewonden en zag wit. Ik begreep dat hij me het
liefst op straat tegenhield om te voorkomen dat ik gewoon het gebouw binnen zou
gaan. Maar ik had voor Hans van der Werf op zijn verzoek een stapel films opgehaald
en zei die aan hem te willen brengen. Period. De eerste die ik in het gebouw tegen
het lijf liep was Braakenburg van Backum. Ik keek hem recht aan en vroeg: ‘Waar
denkt u dat u mee bezig bent, meneer?’
‘Sorry, ik sta hier buiten, we hebben rechtstreeks opdracht gekregen van minister
Van der Stoel.’ Tjepkema kwam aanlopen en zei dat hij al had gezegd: ‘Als Oltmans
er niet bij mag zijn dan gaat het hele interview met Gromyko niet door.’ Dat viel me
eigenlijk mee, maar Klaas Jan was de opperste chef.
Nu R.G.J. Sterneberg zich realiseerde dat ik al binnen het ambassadegebouw was
en er niets meer aan te veranderen viel, kwam hij slijmen met een glaasje sherry. Ik
wees op Braakenburg van Backum en zei: ‘Die man is tenminste eerlijk. Die zegt
orders te hebben ontvangen van de minister. You are trying to con me...,’ waarop
Braakenburg van Backum zich omdraaide en verdween. Ik maakte Sterneberg
duidelijk waarom ik er was. ‘Dan heeft Klaas Jan je niet handig geïntroduceerd, jij
bent dus alleen maar adviseur...’
‘Wie heeft gezegd dat ik het gesprek met Gromyko zou maken? Niemand heeft
dit ooit gezegd, ook Klaas Jan niet. Waar bent u bang voor?’
‘U maakt er een incident van meneer Oltmans. Er is helemaal geen conflict,’ aldus
Sterneberg.
‘Ach meneer, you haven't seen anything yet. De rel komt nog, wacht u maar!’ Ik
nam mijn dagboek en begon noties te maken.
Daarop onderbrak Tjepkema mij en zei: ‘Ga mee Willem, de camera's staan gereed;
als Gromyko komt pakken we hem.’
‘Okay, dat is sportief,’ antwoordde ik. Toen ik binnenkwam keek Klaas Jan
verschrikt naar Sterneberg en vroeg waar ik bij stond: ‘Gebeurt dit met jouw
toestemming?’
‘Natuurlijk,’ zei Sterneberg. Het blijft een feit dat zowel Hindriks als Buurman
zich tegenover Buitenlandse Zaken als bange kwezels hebben gedragen vanaf het
moment dat mijn komst naar Moskou ter sprake kwam. Du moment dat het op stamina
aankomt, en een minimum aan standvastigheid wordt vereist, buigen ze als het riet
langs de Loosdrechtse plassen. Klaas Jan vertelde later dat Braakenburg van Backum
hem had verzocht mij op te dragen het ambassadegebouw direct te verlaten, als om
te demonstreren hoe manhaftig hij wel was ge-
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weest. ‘Ik heb het toen als mijn plicht beschouwd je op straat op te wachten. Ik heb
enige tijd heen en weer gelopen terwijl ik op jullie auto's wachtte.’ Hij beefde toen
helemaal. Ik zag hem trillen toen hij naar argumenten zocht om mij buiten ons
ambassadegebouw te houden.
Andrei Gromyko arriveerde als laatste. Na een glaasje orange juice in de
ontvangstsalon moest het gezelschap naar een ander vertrek lopen waar de lunch
wachtte. Wij hadden de camera op de gang opgesteld. Ambassadeur Tammenoms
Bakker kwam nog even waarschuwen: ‘Het kan echt geen interview worden, maar
wanneer hij hier langskomt, wil hij misschien wel even iets zeggen.’ Op een gegeven
moment hoorden wij mevrouw Tammenoms Bakker zeggen: ‘Let's go to lunch.’ En
daar kwamen ze aan. Max van der Stoel wees Gromyko ons team aan en zei iets wat
niet te verstaan was, waarop Gromyko keihard antwoordde: ‘I don't see them!’ niet
als mop, nee, hij zei het zo rottig als hij maar kon. Het gevolg was dat we allemaal
razend waren. Klaas Jan riep Tjepkema toe: ‘Nu vertrekken wij meteen!’ Tjepkema
probeerde Hindriks nog af te remmen, maar alle verdere afspraken met Novosti en
de staatstelevisie werden onmiddellijk afgezegd. Ze gaan zelfs, ondanks de
inconvenience, via Oost-Berlijn terug, waar ze ook nog een nacht moeten slapen.
Ambassadeur Tammenoms Bakker, die als een der laatsten langs onze camera liep,
haalde nog zijn schouders op in een gebaar tegenover ons van ‘het is hopeloos’.
We reden met zijn drieën terug naar het hotel. Zij prepareerden zich om te
vertrekken. Henk Enkelaar en Hans van der Werf begonnen het voorgevallen incident
met Andrei Gromyko aan de grote klok te hangen. Het schijnt vrijwel meteen via de
radio naar Nederland te zijn uitgezonden. Han Hansen had al naar de Volkskrant
gerapporteerd dat ‘ondanks keiharde afspraken met de sovjetambassade in Den
Haag’379 het plan-Gromyko van de NOS in het water was gevallen. Verder dat het
NOS-team onder protest was afgereisd. Klaas Jan is nog naar Hansen gestapt en kon
voor elkaar krijgen dat er aan de tekst werd gesleuteld. Hij had bovendien met Joop
van Os in Hilversum gebeld. Deze had gezegd dat dit de derde keer was dat de NOS
in Moskou had willen werken en het werk was mislukt.
Spoedig hierna kwamen vanuit de hoek van Link van Bruggen (radio) en An
Salomonson (NRC) - die tot vermaak van de perskudde een kamer schijnen te delen
- verhalen dat het gesprekje met Andrei Gromyko door mijn schuld niet was doorge-

379

Wat onwaar was.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

277
gaan. Wie weet komt De Telegraaf wel binnenkort met dit nieuwe racontar om mijn
positie als journalist verder te helpen verzwakken. Maar ik denk dat ik Klaas Jan
Hindriks en Almar Tjepkema in deze zaak meer mee heb dan voorheen. Er was
bovendien in de delegatie van de minister, die uit Den Haag was meegekomen,
iemand geweest die tegen Sterneberg had gezegd ‘om historische redenen’ bezwaar
tegen mijn aanwezigheid te hebben, zoals Sterneberg aan Klaas Jan had meegedeeld.
Het wemelt natuurlijk van de Luns-mannetjes op dat ministerie. Uiteindelijk zou
Sterneberg naar Max van der Stoel zijn gegaan met de mededeling: ‘Ik heb nooit
enige last met Oltmans gehad en ik wil geen rel hebben,’ en daarna zou Van der Stoel
hebben gezegd dat ik het interview mocht bijwonen en het ambassadegebouw
ongehinderd kon betreden. Toen was men mij komen halen. Eigenlijk is deze scène
te belachelijk en te kinderachtig voor woorden.
Om 18.15 uur waren we opnieuw ter gelegenheid van de receptie voor Van der
Stoel op de ambassade aanwezig. Hij was zelf nog elders een aantal EEG-ambassadeurs
aan het inlichten over zijn bevindingen. Dergelijke bijeenkomsten zijn criant
vervelend. Uiteindelijk arriveerde de minister in gezelschap van zijn echtgenote, een
Fannie Blankers-Koen-type. Als iemand geen indruk maakte was het deze huisvrouw
van het platteland wel. Lambertus graaf de Marchant et d'Ansembourg beijverde zich
om mij aan enige vrouwelijke sovjettolken voor te stellen: ‘They are the last creatures
I am interested in,’ zei ik open en bloot tegen hem. Onverwachts stond de heer J.
van der Valk voor me, NAVO-zaken (Luns dus). Ik had de man wel vaker gezien en
vermeden wetende dat hij een Luns-adept en een militaire specialist was. Bovendien
verdacht ik hem ervan een van degenen te zijn die mij er niet bij wilde hebben. We
begonnen een gesprek. Hij zei nota bene dat het hem was opgevallen dat ik bij een
persconferentie van de heer Luns in Den Haag veel had gelachen. ‘Waarom niet?’
antwoordde ik. ‘Zijn tegenstanders of kritische vragenstellers zijn zulke ezelsveulens
dat ze het hem buitengewoon gemakkelijk maken weinig serieuze en schertsende
antwoorden te geven.’ Ik zette verder uiteen waarom ik het mijn plicht achtte
defairy-tales van Luns tegen te spreken en diens aperte leugens recht te zetten, dat
ik dit allerminst als een persoonlijke vete zag en dat ik in heel wat andere zaken
geïnteresseerd was dan Luns of Nieuw-Guinea. Ik noemde bijvoorbeeld de Club van
Rome en aanverwante problematiek, de Sovjet-Unie of wat hier gebeurde. Bovendien
zei ik het een schandaal te vinden dat Luns de dood van Sukarno een hoogte-
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punt van zijn leven had genoemd, waar Van der Valk het nogal eens mee scheen te
zijn.
Een gay guy uit Amsterdam, student Slavische talen, stevende tijdens de receptie
op me af. Er waren ook andere studenten. Ik zag twee meegereisde secret agents,
marinierstypen. Ze vertelden dat ze geen microfoons in de ambassade hadden kunnen
vinden omdat deze in de muren zijn ingebouwd. ‘Wanneer zij werkelijk iets
belangrijks hebben te bespreken gaan onze diplomaten de straat op.’ Ik wreef
Braakenburg van Backum nog eens onder de neus waarom de ambassade niet een
man als Vladimir Molchanov uitnodigde die op Couperus was afgestudeerd en
vloeiend Nederlands sprak.

25 april 1974
Ik heb zin weer te vertrekken. Ben veel met Peter bezig en heb van mijn ouders
gedroomd.
De vrouwelijke Cerberus op de etage snauwde dat ik voor telefoongesprekken
moest betalen, wat ik reeds had gedaan. Er werd lang in de boeken gezocht en later
meegedeeld dat het een vergissing was. ‘Dan mag u die dame op onze etage wel eens
zeggen gasten niet af te snauwen,’ antwoordde ik.
Almar Tjepkema kocht kinderboeken voor zijn kroost. Ton Neelissen zei vroeger
ook wel eens iets aardigs over Almar. Dit deed ik dan af met I don't like him. Ik heb
mijn mening gewijzigd. Wandelde nog op het Rode Plein en kocht Borodins' tweede
symfonie.
Ambassadeur Tammenoms Bakker schijnt gezegd te hebben: ‘Het zou nog
dramatischer zijn geweest als de heer Gromyko het gesprek wel zou hebben
toegestaan.’ Van sovjetzijde werd beweerd dat Gromyko alleen maar te kennen heeft
willen geven dat de besprekingen met Max van der Stoel niet erg plezierig waren
verlopen; door zijn koele reactie wilde hij afstand bewaren. Van der Stoel had tegen
Klaas Jan Hindriks gezegd dat hij zo'n officiële visite nodig vond om de man die
achter de instructies stond aan de conferentietafel persoonlijk te leren kennen. Tijdens
een pauze in het Bolshoi Theater had Gromyko bijvoorbeeld onverwachts iets gezegd
van: ‘Moeten we fatalistisch zijn ten aanzien van de ontwapening?’ Van der Stoel:
‘Ik heb toen natuurlijk daarop onmiddellijk ingehaakt.’ Er was ook overwogen om
ambassadeur Tammenoms Bakker op film vast te leggen, maar ze vonden de man
een zak en zagen er vanaf. Mijn standpunt was, zak of niet, vastleggen! Uiteindelijk
heb ik op een zo prettig mogelijke manier afscheid genomen van de ambassade en
Sterneberg.
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Neem de vroege vlucht naar Wenen. Wat me steeds opvalt is dat de soldaten aan de
vertrek-gates er altijd keurig en onberispelijk uitzien, met gepoetste laarzen en
uniformknopen. Alleen aan de gezichten zie je dat het een volk van ‘arrebeiders’ is.
De upper-class en elites werden doodgeschoten. Ze hebben het van de grond af aan
opnieuw moeten doen.

Wenen
Je komt hier in een totaal andere wereld na Moskou. Ik bracht eerst een brief naar
de flat van Klaus Amann. Ik had een telegram moeten zenden want hij was weg. Had
hem graag teruggezien.
Vanmiddag heb ik de Poolse wetenschapper Adam Schaff (61) uit de inner-circle
van de Club van Rome geïnterviewd. ‘Are we also going to talk about the chronic
socialist planners?’ vroeg hij al meteen aan het begin.380
Na ons gesprek riep hij een assistent, de Fransman Claude Aquistagace, binnen.381
Hij wilde met ons de opzet van een boek bespreken, waarin vertegenwoordigers van
alle Europese staten aan het woord zouden komen, zowel uit West-Europa als uit
Oost-Europa. De USSR ziet dit project wel zitten. Moest aan Peters voorspelling
denken toen in 1968 De Verraders was uitgekomen. ‘Nu komen er vanzelf meer,
Willem.’
Na gedane arbeid verlang ik intens om naar Amerbos te gaan.

Wenen-Amsterdam
Ik zie tot mijn schrik dat oom Tjalie Robinson (73) is overleden. Ook Loesje Hamel,
Cremers oude vlam, is niet meer. Zij was pas 35 jaar.
Zou er een brief van Peter zijn?
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Zie On Growth: Vol II, Putnam & Sons, New York 1975.
De ontmoeting vond plaats in het Weense Centre Européen de coördination de recherche et
de documentation en Sciences Sociales, waar Schaff het hoofd van is.
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Amsterdam
26 april 1974
Amerbos
Boven op de post in de gang lag Peters brief uit New York.382 Hij was eerst in Montreal
geweest, bij een oude vriend uit Tilburg. ‘I am glad I was there. Now I know I never
missed anything. G. was more hysterical than ever. He introduced me to everybody
as being not gay and as his brother and stressing this point some guys were even
more anxious. Voelde me gemanipuleerd en gebruikt (...). Waarom moet ik altijd dit
soort mensen treffen, that want to show off with me? It's really depressing.’ Ze zijn
met de auto via de meren van Vermont naar NYC teruggereden. ‘Erg mooi.’ Hij begint
in Manhattan gewend te raken. Hij ontmoette een ‘exceptionally nice guy from
Indonesia living here for five years, gevoelig, “butch”, geen verpletter typetje, met
dat zalige pure, stille Aziatische karakter. You would love him. See him quite often.
My first “rijstepikker” as you would say, I really like (do you believe it?)’.
De fotograaf Jack Mitchell gaat foto's van Peter maken. Hij zal ook model staan
voor foto's voor een tijdschrift. ‘The weather is beautiful. I look at all those New
York people with interest, but still very detached and at a distance. This trip is
probably not going to solve anything, but I do enjoy it.’ Hij vraagt wanneer ik naar
Moskou ga en wat ik verder allemaal doe. Hij kondigt aan pas 14 mei (for sure) terug
te komen. ‘Please don't be insulted because of that.’ Ik ben niet beledigd, ik mis hem
gewoon. ‘I love you and knowing you protects me of loosing myself totally in those
one or two nice guys I run into every year. After a while it is frightening, and I begin
to miss too many things, because of you. Peter.’
Zijn studie staat stop. Wat dom. Wat slap. Triest verhaal. Zonde. Ik heb zo
geprobeerd hem een ander voorbeeld te geven, maar het was voor niets. Ook een
briefje van Casper, die wil proberen via een job in Zuid Afrika vaste voet in het
buitenland te krijgen.
Vannacht verschrikkelijk gedroomd. Broer Hendrik uit Kaap-
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stad schoot met een revolver op me, wat veel geluid maakte. Ik rende naar de keuken
en greep mijn broodmes met oranje lemmet en sloeg letterlijk zijn hoofd eraf. Ik
herinner me dezer dagen in een krant naar een foto te hebben gekeken - in total horror
overigens - hoe van een jonge Arabier met een lang zwaard zijn hoofd werd afgehakt.
Maar hoe komt zoiets boven water in een droom en dan in een dergelijk verband,
met broer Hendrik nota bene. Absurd.
Heb Peter eerst een opgewekte brief geschreven en onderstreept dat ik niet op mijn
tenen was getrapt, maar verdrietig was, dat hij lang weg zou blijven.
Vanmorgen arriveerde een erge lieve brief van mevrouw Hartini Sukarno.383 ‘Lieve
broer Willem (...).’ Zij had Den Vaderland Getrouwe uitgelezen en was er door
geroerd geweest. Zij schrijft: ‘Ik ben een verwend vrouwtje geweest en kreeg alles
op een gouden presenteerblad van Bapak toen hij nog leefde. Hij heeft mij zo hoog
op een voetstuk geplaatst en nu hij er niet meer is ben ik al een paar jaren mijn houvast
kwijt. Ik besef nu eigenlijk pas wat hij voor me betekende. De eenzaamheid en de
leegte in mijn hart zijn soms onhoudbaar. Ik heb na 1966 zoveel moeilijkheden gehad
en huilde veel totdat ik geen tranen meer had. Met andere woorden: nu kan ik niet
meer huilen, er komen geen tranen meer. Wim, je boek is erg levendig geschreven.
Ik was er zo in verdiept dat ik al lezende huilde als ik aan Bapak dacht.’
Zij vraagt zich af waarover zij een boek zou moeten schrijven en wat er nog valt
te vertellen. ‘Alles is al duidelijk verteld en verklaard door Rachma(wati Sukarno)
en Ibu Dewi384, dus wat rest mij hier nog aan toe te voegen (...)? Ik kan op dit moment
niet vertellen over de behandeling (die Bapak van Suharto te beurt is gevallen). Ik
ben in Indonesië. Ik zit hier, terwijl Ibu Dewi in Parijs zit. Zij heeft daar niets te
vrezen van Kopkamtib385. Ik zit dicht bij het vuur.’ Haar leven, zegt ze, bestaat ‘uit
stille en eenzame dagen (...). Wel, broer Willem, tot een andere brief dan. Ontvang
mijn lieve en hartelijke groeten, steeds Hartini S.’
Ben eerst naar mam in Bilthoven gegaan en heb boodschappen voor haar gedaan.
Zij was uitgeput. Zij moet nu voor vier honden zorgen en runt eigenlijk een kennel.
Nauwelijks was ik er of twee van de vier hieven een blafconcert aan. Ik vroeg wat
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Brief d.d. 22 april 1974.
Het valt hier op hoe respectvol mevrouw Hartini zich over Dewi uitlaat in tegenstelling
overigens tot Dewi Sukarno die geen gelegenheid voorbij laat gaan Mrs Hartini naar beneden
te halen.
Geheime dienst.
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zij gisteren had gegeten. Een gebakken ei. Maar ik was zelf te uitgepoept om nog op
en neer naar Soesterberg te gaan. Spoedde me naar Den Haag om de heren Opalev
en Kouznetsov te spreken over de reis. Ik sprak eerst met Opalev en legde uit dat we
het er allemaal over eens waren dat Gromyko uiterst grof was opgetreden en dat ik
dit ook zou schrijven.386
Daarna sprak ik een uur met Kouznetsov. Theo Schaapveld van DAF was inderdaad
op 25 april op de ambassade verschenen. ‘This chap was first not at ease at all. He
obviously had to overcome a psychological barrier,’ aldus Kouznetsov over het hoofd
van public relations van DAF. ‘But he left the embassy; I had the impression, in a
different mood,’ aldus de Rus. Ook vond Kouznetsov de brief van Martin van Doorne
aan dr. Jermen M. Gvishiani op zijn zachtst gezegd ‘zwak’. Om te schrijven: ‘we
are busy until 1976!’ Ik probeerde de DAF wat te vergulden door te zeggen dat om
in 1976 tot daadwerkelijke zaken te kunnen komen, DAF de onderhandelingen nu
juist diende te beginnen. Ook probeerde ik opnieuw een bezoek van dr. Jermen
Gvishiani aan DAF in Eindhoven te bepleiten. Dat zou de werkelijke doorbraak zijn.
Vervolgens legde ik het incident met Andrei Gromyko uit en dat Klaas Jan
onmiddellijk was vertrokken. ‘Your friend Klaas Jan is not a statesman or a man of
compromises. Compromises are necessary in this business, courage too, that means
Klaas Jan wil not get far in the NOS.’387 Ik legde uit dat ik me door Sterneberg en
Braakenburg van Backum niet had laten ringeloren en glashard de ambassade binnen
was gewandeld. ‘You have to do that much more often from now on,’ zei Kouznetsov.
Aan de andere kant heb ik weinig zin eeuwig met Buitenlandse Zaken op voet van
oorlog te staan. Sterneberg had, ondanks de oorspronkelijke opdracht van Van der
Stoel, de confrontatie op het laatste nippertje weten te voorkomen, daarom belde ik
zijn baas, mijn oude collega bij Algemeen Handelsblad, Dolf Simons op en legde uit
dat Sterneberg op tijd had ingegrepen. Ik dacht dat het aan hem te danken was geweest
dat een echt schandaal in Moskou was voorkomen. ‘Schrijf ons even een briefje
hierover, dan leg ik het in zijn map.’ zei Dolf. Toen ik bij Bruna was, heb ik Ellen
van der Ploeg een dergelijk kattebelletje gedicteerd, waar Jan Buis van Bruna het
allerminst mee eens was. Hij vond dat ik veel te verzoenend optrad, nadat ik als een
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hond door Buitenlandse Zaken was behandeld. Maar ik wilde ook toekomstige
mogelijkheden bij de NOS niet voor goed afgesneden hebben. Mijn briefje dat het
incident bagatelliseerde ging de deur uit naar oud-collega Dolf Simons.388
Kouznetsov vertelde verder dat men in Moskou de besprekingen met Max van der
Stoel ‘zeer somber en pessimistisch was ingegaan’. ‘The Dutch position at
disarmament talks in Geneva is terrible. Holland always attacks us. Even Germany,
France and Italy do not behave this way.’ Hij zette haarfijn uiteen hoe het
ambtenarenapparaat de zaken voor minister Van der Stoel voorbereidde en ook al
was de general philosophy van de minister - hetzelfde had hij onder Schmelzer zien
gebeuren - niet zo bureaucratisch, in de praktijk bleven echter de beslissingen van
Nederland vis-à-vis de Sovjet-Unie onveranderd.
Er was ook een briefje van dr. Margaret Mead om Peter vooral door te geven haar
op te bellen en haar te bezoeken. Die vrouw is altijd a good sport.
Mam was upset dat tante Annie Wibaut nu naar een ouden van dagen-tehuis was
overgebracht. Broer Hendrik komt morgen uit Zuid-Afrika aan. Mam herinnerde
zich dat Annie Wibaut haar eens had gezegd dat indien Hendrik nooit schreef zij ook
niet meer moest schrijven. ‘Dat vond ik werkelijk slecht,’ zei mam. ‘Zoiets zou ik
nooit tegen wie dan ook zeggen. Ik kan het haar echter wel vergeven, want zij heeft
nooit kinderen gehad en weet niet hoe dat voelt.’389
Ben moe, moe, moe.
Jan Buis vond een Europa-boek een verschrikkelijk goede gedachte, maar de
uitgeverij stond op zijn kop want Wim van Beusekom had ontslag genomen.
Viel op de bank in mijn werkkamer in slaap maar werd om 22.30 uur door Oeroeg
opgebeld. Hij arriveerde en dat kwam er op de koop toe nog bij.

27 april 1974
Om 09.30 uur ontmoette ik Theo Schaapveld van DAF in het Esso Motor hotel in
Amsterdam. Dat leverde tenminste 5.000 gulden p.r-money op. Deed meteen 200
gulden in een enveloppe naar Peter in New York.
In Bilthoven ontmoette ik voor het eerst sinds 1948 - toen mijn twee broers uit
Bosch en Duin per auto naar Kaapstad vertrokken en ik naar Amerika vloog om naar
de Yale University te gaan - mijn oudste broer Hendrik Alexander (51) weer.
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Broer Theo en Nellie (zijn Zuid-Afrikaanse vrouw) waren er ook. Ik moest aan zijn
gezicht en ogen wennen. Hij deed me - helaas - zeer denken aan de jongere broer
van mijn vader.390 Hendrik zei een uitzending van Radio Nederland Wereldomroep
over mijn Club van Rome-interviews te hebben gehoord en dat hij achter de
denkbeelden over die problematiek stond. Hij leek me opgewonden om voor het
eerst na meer dan 25 jaar terug in Nederland te zijn. We hebben veel gelachen, maar
ik vond mam er erg moe uitzien. Ik dacht veel aan vader en miste hem bij deze eerste
reünie sinds 1948 van mam, mijn broers en mij op Nederlandse bodem. Ik vind dat
we gezamenlijk naar het graf van vader behoren te gaan. Toen ik later thuiskwam
ben ik eerst aan de piano gaan zitten. Later kwamen Theo en Nellie ook naar Amerbos,
waar ze logeren.

28 april 1974
Ik vroeg Kouznetsov gisteren naar het samenwerkingsaspect van Nederland met de
USSR op het gebied van olie- en gaswinning zoals premier Kosygin in zijn gesprek
met Max van der Stoel had voorgesteld en waar je verder nauwelijks iets over leest.
Hij benadrukte dat wat Kosygin had voorgesteld uitsluitend samenwerking op gebied
van technologie en kennis inhield. Dat lijkt me overigens genoeg. Dit draait om Shell.
Mijn Geneefse vriend, de diplomaat Bambang Sastromuljono, heeft me op doorreis
naar Jakarta in Amsterdam gezocht. Hij is met groot verlof en vraagt me naar Kebon
Binatang te schrijven. Jammer hem te zijn misgelopen.
Rinus Ferdinandusse, de briljante hoofdredacteur van Vrij Nederland, had ik
suggesties gezonden voor een stukje in Het Vizier over Zaïre, meneer Mobutu en de
gouden arken van prins Bernhard. Wat antwoordt hij nu? ‘Ik herinner me de info aan
de redactie in Aalsmeer te hebben doorgegeven, waar men zich voornam ook Fred
van der Spek (PSP) te bellen.’ Dat hij er niets meer over hoorde en er niets uit
voortkwam was omdat er geen schriftelijke informatie was binnengekomen. Wat gaf
hij dan aan de redactie door? ‘Het spijt me, groeten.’391

29 april 1974
Nadat broer Theo en Nellie waren vertrokken - hun bezoek was gezellig - voelde ik
me toch gedeprimeerd door de afstand tussen ons en de oppervlakkigheid van het
contact, die het be-
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zoek karakteriseerde. Hij gaf me een gesprek met J. Luns uit To the Point
International392 Ik vrees dat hij het met de gebruikelijke ‘koude oorlog’-taal van de
man grotendeels eens is, wat ons nog verder uit elkaar plaatst. Niet dat ik Luns alleen
maar ongelijk geef. Hij houdt vol dat Moskou's prioriteit bij co-existentie ligt en niet
bij ontspanning. Ik weet niet of dat waar is. Hij beschouwt de wereld als ‘a perilous
place’. Maar is dit niet mede te wijten aan onruststokers als hij zelf en aan andere
bedriegende ‘staatslieden’ in de Luns-klasse?
Wanneer je het verhaal van Hans van der Kolk over de reis van Max van der Stoel
naar het Kremlin leest zou je denken dat de sovjets ‘onder geen enkele voorwaarde
van plan zijn het IJzeren Gordijn ook maar een centimeter op te trekken.’393 An
Salomonson van de NRC zet vanavond op de voorpagina van haar krant:
BETREKKINGEN MET SOVJET-UNIE GEINTENSIVEERD. ‘Ook al blijven de standpunten
over ontspanningsproblematiek diametraal tegenover elkaar staan, de dialoog tussen
beide landen zal worden voortgezet en de wederzijdse betrekkingen zullen worden
geïntensiveerd.’ Van der Stoel heeft zich natuurlijk weer intensief met dissidenten
als Alexandr Bukowski beziggehouden, iets wat hij natuurlijk in Jakarta wel uit zijn
hoofd zal laten. Communistische dissidenten zijn in de optiek van Den Uyl en Van
der Stoel een andere zaak dan dissidenten onder het fascistische generaalsregime dat
door de grote broer en NAVO- beschermheer Amerika in het zadel werd geholpen en
mede op bevel van Washington door Den Haag in het zadel wordt gehouden. Een
uitvoerig slotcommuniqué werd in Moskou uitgegeven. De NRC publiceerde er
gedeelten uit. Er staat niets van enig belang in. In ieder geval heeft Maria van der
Stoel394 behalve een aantal musea ook de banketbakkerij Krasny Oktjabr met een
officieel bezoek kunnen vereren, evenals het Pioniers paleis der communistische
padvinderij.
Schreef Peter een brief en ben close to tears. Ben ontzettend blij voor mam dat
haar oudste zoon bij haar is, die eigenlijk altijd haar lieveling is geweest.

29 april 1974
In de bus naar Schiphol zie ik een levensgrote advertentie van De Nieuwe Revue met
als kop: HEEFT LUNS EEN VRIENDIN? Ik ben toch een sucker om erin te trappen en
de rotzooi te kopen. Een mevrouw De Haas uit Noordwijk-Binnen correspondeert
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al jaren met “de groten der aarde”, ‘maar het innigst is haar briefwisseling met Luns.
Ze gaat zelfs bij hem op verjaarsvisite. Dan wordt er onderhoudend gekout over de
vervlakking, het geloof, de gezagscrisis en andere hete hangijzers in deze
maatschappij. Luns beloont haar trouwe brieven met ansichtkaarten en cadeautjes.
Parfum uit Bulgarije, een badhanddoek uit Egypte, een waaier uit Japan.’ Bij een
bezoek van de heer en mevrouw De Haas aan Luns in Brussel werden ze in een Rolls
Royce met vaantje afgehaald, wat niet in orde was. Mevrouw De Haas bestaat echt,
maar wat wordt gesuggereerd is onzin. Maar: het verkoopt.
De New York Times395 schrijft uitvoerig over ‘the 1500 gram puzzle’, de menselijke
hersenen. De neuroloog Richard Restak uit Washington behandelt drie nieuwe boeken,
The Brain Revolution door Marilyn Ferguson, The Brain Changers door Maya Pines
en The Conscious Brain door Steven Rose. ‘One of the most frustrating aspects of
contemporary science is the appalling lack of communication. Often specialists in
the same discipline cannot meaningful convey to each other, much less the general
public, the essence of their research,’ aldus Restak. Inderdaad is de ‘brain’ slechts
via ‘multi-disciplinary cooperation’ te benaderen. Een reeks wetenschappers,
psychologen, psychiaters, wiskundigen, computergeleerden, neurofysiologen,
neurochirurgen en taalkundigen, om een aantal te noemen zullen de handen ineen
moeten slaan om gezamenlijk die puzzel van ‘semisolid gel of infinite complexity
within the bony confines of our skulls’ enigermate op te lossen. Restak noemt als
voorbeeld hoe onderzoekers de seksuele gedragingen van de roofsprinkhaan
verschillend interpreteren: ‘a sort of neurobiological version of Oscar Wilde's
epigrammic “the unspeakable in full pursuit of the uneatable”.’ Marilyn Ferguson
meldt: ‘Perhaps the most incredible example of the brain's inhibitory function is the
praying mantis who can't copulate unless the female first bites of his head to disinhibit
him.’

Rome
Werd door de chauffeur van Aurelio Peccei van Ciampino Airport gehaald.
Aurelio, bruingebrand, beautiful suit en stylish cravat, verwelkomde me hartelijk.
We gingen meteen aan de slag. De dames serveerden een lichte lunch met rolls, fruits
and sodawater; we lieten beiden een glas bier staan. Hij had een nieuwe sensationele
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gedachte. In 1976 bestaan de VS tweehonderd jaar. Hij was uitgenodigd om in
Philadelphia over de betekenis van deze gebeurtenis te spreken. Zou ik geen boek
van 175 pagina's met commentaren van de 125 persoonlijkheden die ik tot dusverre
over de Club van Rome had geïnterviewd kunnen samenstellen? Ik zou best
hardhitting, blunt journalism kunnen aanwenden. Dan zou hij de laatste 25 pagina's
kunnen schrijven. Ik vind dit een voortreffelijke gedachte. Misschien zullen we verder
op 14 juni in Parijs brainstormen; ik wil dan Jan Buis van Bruna meebrengen.
Ik besprak het probleem inzake DAF in de USSR met hem. Ik vroeg of hij geen
bezwaar had dat ik deze zaak bij dr. Gvishiani, bij wie hij me tenslotte heeft
geïntroduceerd, aankaartte. ‘Oh, no, certainly not,’ zei hij. De optimale mogelijkheid
zou een DAF assemblagefabriek in de Sovjet-Unie kunnen zijn, zoals DAF in
Zuid-Afrika heeft. We namen hartelijk afscheid. Hij vloog naar Turijn. Ik ging op
weg naar Addeke Boerma, directeur-generaal van de Food and Agricultural
Organisation van de Verenigde Naties in Rome. Boerma las De Telegraaf terwijl ik
mijn handen ging wassen.
We spraken 75 minuten. Uitstekende meeting of minds. Sympathieke man. Ik nam
alles op de band op, inbegrepen het door mij aankaarten van de mogelijkheden voor
Casper van den Wall Bake om in FAO-verband emplooi te vinden. Kennelijk zit
Casper op het juiste spoor met zijn streven na zijn school in Arnhem eerst
praktijkervaring te gaan opdoen. Ik bracht mijn oude vriend Alain Vidal-Naquet
eveneens ter sprake die Boerma uiteraard ook kende. Hij is chef-protocol van de FAO
geworden. ‘Daar is hij geknipt voor,’ voegde ik eraan toe.396
Franz Kafka (29) ontmoette ten huize van zijn vriend Max Brod een jongedame,
Felice Bauer. Het was vrijwel liefde op het eerste gezicht. Tussen 1912 en 1917
bedolf hij haar onder de brieven. In het 697 pagina's tellende boek ‘bewerkt’ door
Jürgen Born en Erich Heller en vertaald in het Engels door James Stern en Elisabeth
Duckworth staan ze nu. Je vraagt je af wat er van de oorspronkelijke tekst is
overgebleven. Na veel gelazer volgt een verloving in juni 1915 die één maand later
weer wordt verbroken. Er volgt een tweede verloving, die vijf jaar na de eerste
ontmoeting opnieuw wordt verbroken. Felice Bauer huwt een zakenman uit Berlijn.
Al die wanhoop en tranen liggen nu voor altijd vast door vier andere geesten bewerkt.
Een verschrikking!
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Ook zijn Diaries 1949-1959 van de journalist Drew Pearson verschenen, bewerkt
door Tyler Abell. Zij beslaan 592 pagina's. Ik had een bepaald contact met Pearson397,
de voorganger van Jack Anderson. Maar opnieuw: ik zou niet willen dat dit met mijn
dagboeken zou gebeuren. ‘When other men and women are making love or falling
asleep or watching the Late Show, diarists are flogging themselves to their desks or
tape recorders to spin out a few thousand words...,’ schrijft William Shannon in de
Times.398 Bijna veertig jaar lang heeft Pearson een dagelijks commentaar geschreven,
radio-uitzendingen verzorgd, lezingen gegeven en boeken geschreven. Shannon vindt
niet zozeer Pearsons kwaliteit van gedachten zijn fort, ‘maar zijn verbazingwekkende
en verrukkelijke vitaliteit.’ ‘He had the curiosity, the physical energy, the quickness
of mind and the gritty determination to be on top of every story and to elbow himself
to the front of every crowd that mark the journalist in his purest form...’, aldus
Shannon. Het zal me benieuwen wat er nog eens over mijn dagboek zal worden
gezegd.

Parijs
Wanneer ik met Bung Karno was omgesprongen zoals ik nu met Aurelio Peccei doe
- de Bandung-gedachte versus de Club van Rome-gedachte - wat zou ik niet hebben
kunnen bereiken? Maar dr. Subandrio hield mij tegen en van hem weg. De schade
die deze kwalijke figuur aan Sukarno heeft berokkend is onmeetbaar.
Neem crudités in de Bar des Théâtres en mis Peter. Ik telefoneerde Dewi. ‘You
know who is here?’ vroeg zij.
‘Yes, Guruh Sukarno.’
‘Right, but I cannot take him anywhere, because he looks like a monkey’ (vanwege
zijn lange haren). Guruh was ook bij ambassadeur Tissa Wijeyeratne van Sri Lanka
geweest, dus mijn set-up worked nicely. Bij het weerzien zag ik dat Dewi haar eigen
haar ook kort had laten knippen. She looked cute. Casper had haar een thank-you-note
geschreven. Guruh schijnt in een student-dormitory te hebben gelogeerd, maar Dewi
gaf hem geld om met een Nederlandse jongen in het Westend Hotel te kunnen
verblijven. Hij had met Kartika pianogespeeld en had haar les in Behasa Indonesia
gegeven. Kartika had tegen haar moeder gezegd dat Guruh haar vroeg: ‘Please love
me...’ Ben dankbaar ook die contacten tussen Bapaks kinderen te hebben helpen
bevorderen.
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Francisco Paesa had uit Beiroet opgebeld. Hij was uitermate succesvol geweest in
Saoedi-Arabië. Ik vroeg: ‘Met sjeik Yamani, de olieminister?’
‘Higher than that. Yamani is an excellent man, but he has no authority to sign. It
was a prince who gave his signature, since it's the royal family which decides,’ aldus
Dewi. Ze wilde weten wat ik in Moskou had gedaan. Ik somde eventuele
mogelijkheden voor zakelijke contacten samen met Francisco voor haar op.
Ik vertelde haar dat ik een brief van Ibu Hartini had gekregen, die aardig over haar
sprak. Zij wilde hem lezen, maar ik vertelde wat erin had gestaan. Ze zei dat foto's
van mevrouw Hartini in tijdschriften haar mooier dan ooit maakten en dat zij zeker
de jongst uitziende grootmoeder in Indonesië was. Het stelde me gerust dat beide
dames althans nu aardig over elkaar spreken.
Na mijn uiteenzetting over Moskou had ze trouwens gezegd: ‘Dat zou kunnen
betekenen dat je behoorlijk veel geld in de Sovjet-Unie zou kunnen gaan verdienen.
Dan huren we in Amerika een paar Zwarte Panters399 en dan laten we hen je vriend
Joseph Luns opblazen. Kan je die man geen briefbom sturen?’ Trouwens, de eerste
gedachte die zij bij geld verdienen had was: ‘Then we have the money to go into
politics.’ Zij bedoelde natuurlijk ten aanzien van Indonesië en het Suharto-regime.
Zij heeft het plan om van de zomer twee maanden naar Jakarta te gaan, omdat Kartika
vooral Indonesië schijnt te willen zien.400 Ze dacht ook dat ik in gesprekken met haar
dochtertje in Genève hier een bijdrage toe had geleverd. Hoewel, de doorslag zal
zeker Guruh zijn geweest. Kartika zou dan bij Sukmawati Sukarno logeren en
natuurlijk zou mevrouw Azuma, de verzorgster, meegaan.

30 april 1974
Parijs
Nu houden Andrei Gromyko en Henry Kissinger twee dagen besprekingen in Genève.
Dat is andere koek dan Max van der Stoel, no doubt. De Volkskrant heeft gemeend
een ‘grappig’ stukje over de minister in Dag in Dag uit te moeten zetten. Bij terugkeer
in Moskou leek zijn gezicht ‘nog iets meer geteisterd als gewoonlijk’. Hij zou vooral
last hebben gehad van hem op de vingers kijkende meegereisde journalisten. Zij
stonden steeds met een blocnootje klaar om te vernemen wat hij nu weer

399
400

De zwarte Amerikaanse verzetsbeweging van Eldridge Cleaver e.a.
Kartika was alleen als driejarig meisje in Jakarta in 1970 geweest bij de begrafenis van haar
vader.

Willem Oltmans, Memoires 1973-1974

290
voor dreigends tegen de Russen had gezegd. Die journalisten zouden eigenlijk pas
tevreden zijn geweest ‘als Van der Stoel handenwrijvend uit de kamer van Gromyko
was gekomen en triomfantelijk had meegedeeld: “Toen ik tegen Gromyko had gezegd
dat hij meteen naar het kamp moest bellen of ze Bukovski op de trein naar Leiden
wilden zetten, want dat er anders maatregelen zouden worden genomen, toen schrok
Gromyko zich suf. Hij vroeg of hij er even over mocht nadenken, maar ik zei toen
weer: geen sprake van, ik geef u een minuut. Onze ambassadeur heeft als opdracht
direct naar Den Haag te bellen dat de vloot uit moet varen, als ik niet binnen een
kwartier van mij zal laten horen”,’ en meer van dergelijke nonsens.
De Britse fotograaf, David Hamilton, heeft in opdracht van een Japans blad in
Zuid-Frankrijk a raison van 25.000 dollar schitterende foto's van Dewi en Kartika
gemaakt. Er stonden trouwens zeker vijfentwintig dozen met foto's op een tafel,
allemaal door Dewi voorzien van labels in het Japans. In iedere doos zaten naar
schatting vijfentwintig kleurendia's. De mooiste waren al weg, zei zij, terwijl er ook
naaktopnamen bij waren, waarvan zij zich afvroeg of deze überhaupt gepubliceerd
zouden kunnen worden. Ze wilde mijn mening hierover weten. Het is een weldadig
gevoel dat ze mij in hoge mate vertrouwt en waarde aan mijn mening hecht. Mijn
eerste reactie was: ‘Your enemies will exploit such pictures. You will be branded
the superplay-girl once more and De Telegraaf would be happy to publish them on
the front-page, like they did with clandestine pictures of Jacqueline Kennedy in Italy.’
Toch onderschatte ik de artistieke waarde en kwaliteit van de foto's. Ze waren
bijna allemaal genomen in toiletten uit de twintiger jaren en herinnerden aan de film
Elvira. Er waren foto's van Kartika als danseresje, beautiful, beautiful. Ik viel van
de ene verbazing in de andere. Een Japans tijdschrift wilde op zestien pagina's foto's
publiceren. De opnamen waren in perfecte artistic taste genomen, total art. Ik wijzigde
mijn mening en zei: ‘Go ahead, revolutionize Japan, they are beautiful.’
‘I wished Francisco was so progressive,’ antwoordde zij. Wat wil je, een Spanjaard,
die aan de weg timmert! Daar zijn ze nog in het stierengevechtstadium!
Ik vond Dewi ernstig deze keer. Zij wilde haar life-style veranderen tegen het einde
van het jaar. Ik denk altijd: als je het morgen niet doet, komt er op 1 januari ook niets
van. ‘I want to paint now and have an exhibition,’ zei ze. Ze vond dat de schilderijen
van Herbert Jochems eigenlijk op de stalletjes van Place Pigalles thuishoorden. Verder
was zij woedend op haar
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advocaat Christopher Mitchell-Hegg. Dewi had hem aan de zuster van de koning
van Jordanië voorgesteld. Zonder een woord tegen haar te zeggen was hij naar Aman
gegaan, waar zij hem een auto ter beschikking had gesteld en hij had een hofdame
toegewezen gekregen om hem wegwijs te maken. Ook toen hij in Parijs was
teruggekeerd hield hij zijn mond. Inderdaad vreemd, maar wie weet wat hij in een
onderonsje met de zuster van Hoessein had uitgedokterd. Desalniettemin vroeg ze
mij om Christopher nog om 23.00 uur op te bellen. Hij vertelde dat de uitgever van
Norma Levy's boek in Londen compleet had gecapituleerd, maar bleef weigeren om
de kosten van de advocaten te betalen. Donderdag doet de rechter uitspraak en dan
zal hij me in Amsterdam opbellen. Dewi had ook een foto van Subandrio en zijn
vrouw aan de baar van hun enige zoon, die zo prachtig piano speelde. ‘Next Subandrio
himself will die in prison,’ aldus Dewi. Ik stelde voor dat we iets zouden bedenken
om hem eruit te krijgen. Zij ging akkoord: ‘But what?’ Ik vertelde haar dat Olga
Chechotkina in Moskou had gezegd dat duizenden Indonesiërs in het gevang zaten,
dus waarom je uitsloven voor Subandrio. ‘He is more important,’ aldus Dewi, ‘because
he is a historical person.’ Ik dacht: Dat is Rudolf Hess ook, maar die wordt ook nog
altijd vastgehouden, voornamelijk omdat de Russen dat willen.
Heb het hele verslag van de zogenaamde memoires van Nikita Khrushchev in
Time gelezen. Kouznetsov noemde deze geschriften ‘a fake’. Misschien denkt hij
dat echt. Ik moet zeggen: er zijn passages die belachelijk en lichtelijk getikt klinken
maar andere gedeelten maken een authentieke indruk. Wat is er waar van?
Ik ontmoette Bertie Hilverdink en schrok eerst van zijn gezicht dat na de
zogenaamde neuswijzigingsoperatie totaal vervormd is.401 Hij sleept ook nog steeds
met één been na de val met dansen in het Lido en de eindeloze operaties vanwege
verlamming. Maar hij was opgewekt. Ik bewonder zijn wilskracht om door te gaan.
Hij is weg bij Elisabeth Arden en werkt nu als visagist bij Revlon. We realiseerden
ons dat we elkaar in 1975 al 25 jaar kennen. Hij heeft momenteel twee lovers, een
Franse jongen en een Amerikaan die op Ryan O'Neal lijkt. Gaf hem een afscheidszoen.
Heb bij UNESCO een interview gemaakt met de Marokkaanse diplomaat en econoom
Mahdi Elmandjra402.
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Occidental Oil heeft 718 procent winst gemaakt dit jaar, wat ik profoundly criminal
vind.

1 mei 1974
Amerbos
Schreef Peter en stuurde de brief naar Tilburg - om Juan in New York niet nodeloos
te kwetsen - dat ik hem heel erg mis. Reed naar Bilthoven voor koffie met mam en
broer Hendrik. Hij reed mee naar Amsterdam om zijn vliegticket te wijzigen. Hij
vond dat ik op de parkway behoorlijk reed, maar in de stad zelf gaf hij me een vier.
Hij kwam mee naar Amerbos en vond mijn huis een paleis. Hij wil terugkomen om
kleurenfoto's te maken, vooral in de stad. Het blijft een merkwaardige ervaring om
na al die jaren samen met hem te zijn. Zijn zaken lopen prima. Hij heeft een 26-jarige
assistent gevonden die hij een kwart van zijn zaken cadeau heeft gedaan. Zette hem
later op Centraal Station af.
J.G. Heitink typeert hen die contacten in het Oostblok zoeken, zoals de PPR-leden
Bas de Gaay Fortman en H.J.G. Waltmans, als ‘witte-vlagzwaaiers’, die wel naar
Bulgarije en de Sovjet-Unie reizen, maar weigeren de Griekse kolonels of het
Salazar-regime te erkennen.403 Hoe komt het toch dat die man permanent tegen de
USSR ageert en de Amerikaanse wandaden in Azië en van de CIA goedpraat? ‘Juist
omdat bij het gesprek van de heer Van der Stoel in Moskou weer eens is gebleken
hoe onhandelbaar de Russen blijven, is het zeer gewenst dat de banden met Amerika
hecht en sterk worden gehouden,’ schrijft hij. Er is een Stichting Solidariteit en
Verbondenheid Nederland-Verenigde Staten opgericht, waar Heitink reclame voor
maakt. Arend Lijphart zit er ook in. Mij krijgen ze in geen duizend jaar in een USAof een USSR-vriendschapsvereniging. Ik denk er te ‘ongebonden’ voor en wijs beide
blokken af. Een derde blok van ongebonden landen is mijn club; het idee hiervoor
is door Sukarno in 1955 in Bandung ontvouwd.
Heb René Eijbersen van de NCRV-televisie aangeboden een film in Singapore te
maken gebaseerd op mijn contacten daar, inbegrepen premier Lee Kuan Yew zelf.
Hij schrijft het voorstel ‘in beraad te nemen en dat het zorgvuldig bestudeerd zal
worden.’404 Komt niets van. Ze maken het liever zelf.
Professor P.J. Willems van de subfaculteit Psychologie van de Katholieke
Hogeschool in Tilburg - ik heb hem geschreven omdat Peter daar studeert - antwoordt
dat hij het niet op zijn
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weg acht liggen om met buitenstaanders over zijn bezwaren tegen de opleiding van
psychologen te spreken. Had een televisiegesprek voorgesteld. ‘Daarvoor moet u
niet een of andere loslopende hoogleraar aanschieten. Het lijkt me - eventueel - meer
op de weg van het bestuur van de subfaculteit Psychologie te liggen in het openbaar
te reageren op “bezwaren” die er tegen de lokale organisatie bestaan.’405 Nogal negatief
gepraat voor een psycholoog.
Theodore Shabad meldt in de Times dat dr. Jermen Gvishiani zijn zin heeft gekregen
en erin is geslaagd Arthur Andersen & Co uit Chicago ertoe te bewegen zich in
Moskou te vestigen. Zij zullen het eerste Amerikaanse bedrijf zijn dat nauw met de
sovjets gaat samenwerken op het gebied van Western management techniques.
Gvishiani heeft ongetwijfeld de stilzwijgende toestemming van zijn schoonvader,
premier Aleksei Kosygin, om dergelijke maatregelen te nemen en contracten aan te
gaan. Het is duidelijk dat gesleuteld wordt aan het moderniseren van het
sovjetsysteem. Ik ben hier voor. Al is het maar een eerste stap, het zal op den duur
vruchten afwerpen. Het zijn positievere demarches dan het anti-geschrijf van de
Heitinks en de oorlogshitsers in Brussel.406 Ook meldt Shabad dat sovjetentrepreneurs
als Vladimir Salimovsky en anderen een bezoek brachten aan Textron Inc. in
Prividence, Rhode Island. Stap voor stap wordt vooruitgang geboekt.407
De gigantische fraude van Richard Nixon heeft weer een onbeschaamd vervolg
gekregen. Precies als ze met het Warren Rapport over de moord in Dallas hebben
gedaan zijn er thans, ik geloof, zo'n honderd delen over Watergate verschenen om
zeker te zijn dat geen hond ze ooit zal lezen en daarmee de kous af is. James Reston
denkt zelfs dat de truc inderdaad wel eens zou kunnen lukken. Gerald Ford, die
meewerkte aan het verdoezelen van Dallas, zal Nixon waardevolle adviezen hebben
kunnen geven.

3 mei 1974
Generaal Sutopo Juwono heeft op Buitenlandse Zaken met de heren Albrecht Calkoen,
Emile Schiff en P.H. Kooijmans gesproken alvorens Max van der Stoel zelf te
ontmoeten, die tegen de pers vertelde ‘blij’ te zijn dat het voormalige hoofd van
Suharto's geheime dienst ‘eindelijk’ was aangekomen en zijn land in Den Haag zou
vertegenwoordigen. Dat valt onder diplomatic niceties.
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Ontmoette de Japanse psycholoog prof. Masaya Sato van Keio University in het
Okura Hotel. Ben met hem in het Bakhuisje in de Kerkstraat gaan eten. Hij maakte
op kosten van zijn universiteit een wereldreis. Zijn hakkelende en gebrekkige kennis
van het Engels was opnieuw een bijna onoverkomelijke barrière.
In Japan zijn slechts 4.000 psychologen. Eenderde van hen werkt aan universiteiten.
Waarom houden zo veel Japanners hun problemen voor zichzelf? Zelfs tegenover
een arts? ‘Yes. Parents in Japan feel responsible for feebleminded children. There is
a lot of fear and hesitation to discuss problems and express them.’ Er zijn in Japan
helemaal geen praktiserende privé-klinische psychologen. Misschien zijn enkele
klinische mind doctors verbonden aan een paar ziekenhuizen. Japanse psychiaters
erkennen in het algemeen geen psychologen. ‘The psychological profession in Japan
is weak.’ Geen macht en invloed? ‘Yes, no power’ zei professor Sato, maar wat zou
hij hebben gezegd indien hij de Engelse taal beter zou hebben beheerst? Het Japanse
sociaal-medische systeem verstrekt geen vergunningen aan psychologen om hun
beroep uit te oefenen. Het gevolg is dat zelfs leken zich met psychoanalyse
bezighouden. Stel je voor. Ik vroeg of er geen belangstelling onder de jeugd was zich
met psychologie bezig te houden. ‘Unfortunately no,’ antwoordde hij. In het Bakhuisje
om zich heen kijkend zei hij: ‘European girls have much more dreaming eyes than
Japanese or American girls...’ Hij was vijf jaar getrouwd geweest en had een dochter.
‘Do you think Japan will return to militarism?’ vroeg ik. ‘Yes I am afraid so.’ Zal
de jeugd hier niet tegen rebelleren? ‘They are young, they do not know what war is.
They are full of fantasies. That is dangerous.’ De hele wereld zit natuurlijk propvol
met illusions, vandaar de wereldwijde malaise. Ik zei van de zelfmoord van Yokio
Mishima niets te hebben begrepen, hopende hem aan de praat te krijgen ‘That was
for us also a mystery.’
Professor Sato had steeds een enveloppe bij zich. Ik nam aan dat er een kopie van
ons interview in Tokio voor het tweede deel van de Grenzen aan de groei-interviews
in zat. Tot mijn verbazing kwam er een kleine langspeelplaat uit waarvan hij de
muziek had geschreven en de vrouw van een vriend de woorden. ‘Niemand weet dat
ik dit doe’, zei hij schalks.
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De sovjet Akademie van Wetenschappen die op 14 mei 250 jaar bestaat heeft alle
uitnodigingen aan buitenlandse geleerden om de viering bij te wonen ingetrokken.
Er waren twintig Amerikaanse wetenschappers uitgenodigd. Men speculeert dat het
Kremlin op dit moment geen buitenlanders in Moskou wil hebben die redevoeringen
over persoonlijke vrijheid zouden afsteken. Andrei Sakharov lijkt meer aanhang
binnen de USSR te hebben dan wordt toegegeven.

4 mei 1974
Mis Peter erg. Mijn gedachten aan hem laveren in mijn mind tussen total affection,
trust en ‘diep gevoelde en gemotiveerde bezorgdheid over zijn welzijn.’
De NRC publiceerde op de voorpagina een kritisch artikel over de nieuw benoemde
ambassadeur generaal Sutopo Juwono. Ook het contact dat ik tussen Frits schaling
en dr. Go Gien Tjwan tot stand bracht legde heeft geen windeieren. Schaling kwam
tegelijkertijd met een uitstekend verhaal. Het leek me ‘het’ moment om met Fred
van der Spek (PSP) te bellen en er op aan te dringen dat hij Den Uyl vragen stelt
waarom ze een dergelijke basterd als ambassadeur in Den Haag binnenlaten, die dan
straks met een slijmverhaal ook nog zijn geloofsbrieven bij koningin Juliana gaat
aanbieden.
Het gesprek met Aurelio Peccei dat ik tijdens mijn laatste trip
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naar Rome op de band vastlegde is gereed en gaat naar de NRC. Er was een tijd dat
maarschalk Lin Piao de onbetwiste opvolger van Mao was. In de Grondwet van 1969
was opgenomen ‘Comrade Lin Piao is Comrade Mao Tse-tung's close
comrade-in-arms and successor.’ In 1970 meldde Radio Peking: ‘Vice Chairman Lin
is the best - the best - in learning the thoughts of Mao Tse-tung. His understanding
is deepest - the deepest. He penetrates into them most thoroughly - most thoroughly.
He applies them most fully - most fully.’ In 1971 werd bekend gemaakt dat
maarschalk Lin Piao bij een mysterieus vliegongeluk in Mongolië om het leven was
gekomen en died a traitor's death. In 1970 heb ik Martin Ebons biografie over de
maarschalk gekocht.408 Een pil om niet doorheen te komen. Joseph Lelyveld meldt
nu dat negen maanden Piao's dood een dossier over de maarschalk in Peking circuleert
om via brieven, gesprekken, bekentenissen en foto's aan te tonen dat hij een ‘antiparty
clique’ had geleid. In 1966 zou Mao al een brief aan zijn vrouw hebben geschreven
- à la Bung Karno aan Dewi - waarin hij Ciang Ching vertelde twijfels over Lin Piao
te hebben. Die brief is in 1973 in Peking rondgegaan.
Mao en Lin waren inderdaad kameraden van het eerste uur van de revolutie die
China in een Volks Republiek veranderde. Lelyveld heeft nu een volledige coup van
Lin gereconstrueerd. Het is een feit dat toen sinds 1960 Afrika ging meespelen in de
revolution of rising expectations in Afro-Azië er binnen vijftien jaar meer dan zestig
staatsgrepen zouden worden uitgevoerd, waarvan er zesenvijftig met succes werden
bekroond. Acht staatshoofden werden een kopje kleiner gemaakt, zeven zouden
worden aangehouden, maar hun macht werd tot marionettenniveau gereduceerd en
elf chiefs of state werden afgezet. Hierbij werden Ghana, Indonesië en Syrië niet
meegerekend. Lelyveld analyseert dat Lin Piao het oneens kan zijn geweest met de
ontspanningspolitiek van Mao en Nixon, omdat hij de sovjetdreiging niet van dien
aard achtte dat een verzoeningspolitiek ten aanzien van Washington gevoerd moest
te worden. Hij zou wel eens gelijk gehad kunnen hebben. Daarom wordt hij juist nu
in Peking omschreven als super spy, maar dan voor Moskou. Lin Piao en zijn
medestanders, waaronder zijn zoon Lin Li-kuo, ontwierpen een coupmanifest waarin
het beleid van Mao als ‘social fascism’ werd omschreven en Mao zelf als ‘a paranoid
and a sadist’. ‘His (Mao's) former secretaries have either committed suicide or been
arrested. His few close comrades-in-
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arms or trusted aides have also been sent to prison by him. Even his own son has
been driven mad by him.’
Op 3 juni 1971 werd Lin Piao voor het laatst in het openbaar gezien. De tweede
week van juli arriveerde Henry Kissinger in het geheim via Pakistan in Peking om
zijn onderhandelingen voor ontspanning met Moskou met Chou Enlai te beginnen.
Op 12 juli moet er een spoedvergadering van alle belangrijke Centraal Comité-leden
in de Great Hall of the People hebben plaatsgehad. Vanaf dat moment werd alle
vliegverkeer boven China verboden, een verbod dat achtenvijftig uur werd
gehandhaafd. De volgende dag is het Trident straalvliegtuig met Lin Piao aan boord
300 kilometer binnen Mongolië ten oosten van Ulan Bator verongelukt. In 1963
schijnt Mao voorspeld te hebben dat China na zijn dood van kleur zou veranderen
en niet langer ‘rood’ zou zijn (...).409

5 mei 1974
Wanneer ik me in bed lig op te winden over het feit dat ik wekenlang geen brief van
Peter heb gekregen komen altijd gedachten aan wraak boven en gevoelens als ‘hij
kan weg blijven’. Gewoon machteloosheid omdat ik er niets aan kan veranderen.
Wie heb je wel aan een touwtje? Een hondje misschien als Keke. Maar ik koop geen
bloemen tot Peter terug is. Ben tot 03.00 uur in het Vondelpark geweest. Tegen 01.15
uur werd een blonde nicht door een horde van zes of zeven teenagers aangevallen
en in elkaar geramd. Het gebeurde op het grasveld. Ik zag van verre een hoopje
ellende op de grond liggen. Toen ik dichterbij kwam zag ik dat zijn gezicht een
vreselijk bloederige mess was. Later zag ik een absoluut zalige Indische jongen. Maar
hij wilde niet. Ik zie nog die in elkaar geslagen jongen wegstrompelen.
Professor Sato belde. Hij had in de tekst slechts enkele woorden veranderd. Zal
hem weer ontmoeten. Eerst naar mam. Zij zat rustig te lezen. Iedereen was weg. Ik
denk dat zij maximaal van de aanwezigheid van broer Hendrik geniet. Maar zij blijft
er erg moe uitzien. Hoe komt dit?
Zou Peter willen schrijven. Maar kan geen woord op papier krijgen. Later schreef
ik hem dat dr. Nancy Lindsay, van een onderzoeksteam van Harvard University, tot
de conclusie is gekomen dat, in tegenstelling tot wat men vroeger dacht, het een
positieve bijwerking kon hebben als een student een aantal semesters zijn studie liet
liggen. Van de studenten die tijdelijk
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hun studie stopzetten, had 49,5 procent betere cijfers toen zij terugkeerden.410
Het is toch eigenlijk godgeklaagd hoe weinig we werkelijk van ander mensen, met
wie we deze planeet bewonen, afweten. Ik ben dan misschien een aantal keren in
India geweest, maar het is als een kop thee drinken bij de Meilofs in het huis naast
me. Je kent ze natuurlijk in de verste verte niet. India is nu ruim 25 jaar onafhankelijk,
heeft er 250 miljoen mensen bij - het blijft opmerkelijk dat Nehru twee jaar na Sukarno
de onafhankelijkheid verkondigde, mede waardoor er eigenlijk nooit ‘hartelijke’
betrekkingen tussen beide mannen ontstonden411 - terwijl dertig percent van de naar
raming 581.200.000 mensen in het land beneden de minimumbestaansgrens leven.
Die grens wordt op dertig dollar per jaar geschat volgens A.M. Rosenthal in de
Times.412 Het aantal werklozen is op het platteland in de twintig jaar na de bevrijding
gestegen van drie tot achttien miljoen. In 1956 waren er 4.000 ingenieurs, die een
baan zochten. Nu zijn het er 84.000. Ongeveer vijfenzeventig percent van
afgestudeerden kan geen betrekking vinden en emigreert. Dan verwondert men zich
over de brain drain. De keerzijde van de medaille laat tal van successen zien, zoals
de gemiddelde levensverwachting, welke sedert 1954 is gestegen van 27 naar 53
jaar. Het nationale product vermeerderde met vijftig procent.
Jawaharlal Nehru, de held van India bij zijn leven, wordt nu blijkbaar
geherevalueerd in Delhi. ‘There is a fairly delicate, but quite apparent revisionist
downgrading of him among some of the people in Government and some of the
politicians still in the Congress party,’ aldus Rosenthal. Zou het waar zijn? ‘The
revisionist presents Nehru as a fine man, but as a poor administrator, a leader who
spent too much time worrying about other nations' business...’ Hij werd op zijn 58ste
jaar Prime Minister. Zijn dochter Indira Gandhi is nu 56. Zij is al acht jaar Eerste
Minister. Natuurlijk zijn er ook drommen Indiërs die Nehru zijn blijven verafgoden
en hem missen. Rosenthal ontmoette mevrouw Gandhi net als ik in haar bureau in
het parlementsgebouw. Het lijkt het onverbiddelijke lot van volkshelden dat zij vroeg
of laat van hun voetstuk vallen en dat men dan met geheel andere ogen naar hun
positie en leiderschap van weleer kijkt.
Professor Sato keerde met me naar Amerbos terug, wandelde
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mijn werkkamer binnen, stond voor de muur met dagboeken en zei een aantal keren
‘fantastic’. ‘It is a very important human document,’ zei hij, toen ik de pagina's had
laten zien beginnende met 10 juni 1956 toen ik Bung Karno in Rome ontmoette. ‘It
is also unique, because no-one does this.’
Hij begon over B.F. Skinner te praten en bleek de Harvard-psycholoog
buitengewoon te bewonderen. Hij wilde hem naar Keio University uitnodigen. Ik
bood aan het contact tussen hen te leggen, vooral omdat professor Sato op weg was
naar Amerika. Ik schreef Skinner meteen een brief.413
‘We do not have so-called philosophers in Japan,’ aldus Sato. ‘Students read
philosophical works and study philosophical history. The Japanese do not really
develop a philosophy of their own. There are may be ten, or even less, Japanese
philosophers. Japanese do not like to express feelings or thoughts in public. Therefore,
public speaking like in the West, does not exist. The President of Keio University
translated the very first book on public speaking in Japan. The oldest hall for public
addresses is at Keio University.’
‘Does no-one speak at a funeral in Japan’ vroeg ik.
‘Yes, but those speeches are rather ritual than emotional or in the personal sphere.
Japanese will not express their inner feelings in public,’ benadrukte hij nogmaals.
Was benaderd door de heer S. Kotera van Japan Airlines, die me wilde spreken
in verband met een ‘new movement’ in Japan. Hij verscheen op Amerbos om 16.15
uur met een fris inderoos type, Erik Smith (25). Vroeg me zelfs af of ze een gay
couple vormden. Ze waren bij professor Frits Böttcher geweest, die ze had
doorgezonden vanwege mijn jongste Japan-bemoeiingen. Het ging om de Soka
Gakkai-beweging in Japan, die een variant op het boeddhisme moet zijn en zich
bezighoudt met ‘basic life values’. Erik vertelde tot twee jaar terug niet te hebben
willen trouwen en geen kinderen te willen hebben. Nu heeft hij een vrouw met wie
hij zich spiritually één voelt en een zoontje van anderhalf jaar. Dat is dan wel snel
gegaan die metamorfose. Het lijkt me geklets in de ruimte, maar de stichter van de
Europese afdeling van Soka Gakkai, dr. Eiichi Yamazaki, wil de 21ste hier komen.
Dat mag.
Ik vroeg professor Sato een mening over de SG-beweging. Hij zei dat ze ‘gevaarlijk’
waren. Vooral omdat ze van mening zijn en dat ook verkondigen dat zij de enige
ware boeddhisten zijn. Ze zijn dogmatisch en willen wereldwijd invloed veroveren.
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‘They are saying interesting things and as individuals, a lot of excellent people are
among them, but as a mass-movement they are dangerous.’ Wilden ze alleen maar
een religieuze beweging zijn, dan was het tot daar aan toe, ‘but they intend to govern
Japan.’ Aldus professor Sato.
Arabische zelfmoordcommando's of welke harakiri-plegende mensen ook kan ik
niet volgen. Bij Qiryat Shemona hebben leden van het Popular Front for the Liberation
of Palestine achttien Israëliërs om het leven gebracht. De (Joodse) New York Times
drukt een Associated Press foto af van drie guerrilla's, die dit tot stand hebben
gebracht.414 Ze feliciteren elkaar en vooral de middelste jongen is een beauty van
misschien negentien, twintig jaar. Het zal je kind maar zijn - of je lover. Premier
mevrouw Golda Meir (75) noemde het ‘murder for murder's sake’, wat het natuurlijk
ook is. Afschuwelijk, maar hoe je het ook wendt of keert, er is onrecht gedaan aan
Palestijnen en Arabieren - door Churchill, Roosevelt en Stalin die lijnen op een kaart
trokken en een nieuwe staat in het leven riepen zonder de minste rekening te houden
met de mensen, die er woonden - en dit onrecht zal moord en doodslag blijven
ontketenen tot men rond één tafel zal zijn gaan zitten om de problemen naar ieders
believen op te lossen.
Er zijn achttien Hell's Angels, jongens en meisjes tussen de achttien en
vierentwintig jaar, gearresteerd omdat zij het Vondelpark en omgeving onveilig
maakten. Dat zijn de rotzakken die die blonde jongen in elkaar ramden. Ze waren
uitgerust met leren jacks met hakenkruisen en SS-doodskoppen, nazi-insignes en
natuurlijk ook Duitse laarzen, aldus Het Parool, zoals laarzen ook alles met Hitler
te maken hebben.
Niko Tinbergen heeft Explorations of an Ethologist (1932-1972) geschreven415.
Professor Waddington bespreekt zijn werk in de Times. Hij herinnert er aan dat een
wetenschapper zich Huxley's advies ‘to sit down before the fact like a little child’
hoort aan te trekken en Tinbergen dit ook heeft gedaan. De vraag wordt gesteld of
dieren tijdens hun leven leren of dat het gedrag van dieren uitsluitend wordt bepaald
door hereditaire genen. Tinbergen vertelt: ‘How the young oyster catcher learns from
its parents to eat either mussels or cockles but not both, and also learns one or another
of a few stereotyped techniques for opening these shells and getting at the meat
inside. But he
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emphasizes that it is the genes an animal bears that decide what he can learn and at
what stage in his life he is teachable. Thus the genes retain their central importance
and the learning from experience is still considered as providing only the frills.’
Waddington vervolgt dat Niko Tinbergen feitelijk niet ter discussie stelt waar genen
vandaan komen en bij implicatie vasthoudt aan het orthodoxe standpunt dat zij ‘by
chance’ totstandkomen. ‘We now know, however, that long continued selection for
the ability to learn a useful lesson from experience will so increase this ability, that
the lesson may become to some degree genetically assimilated, so that less and less
experience is needed to trigger it off.’416 Ik sta hier maar sceptisch tegenover en denk
nu even niet aan oesters, maar aan onze fellow creatures. Wat heeft de mens in
duizenden jaren van geschiedenisbeleving en van met elkaar omgaan nu eigenlijk
geleerd? Misschien is 2 of 3000 jaar veel te kort geweest om veranderingen, gebaseerd
op ervaring en harde lessen, zich in de genetische voorplanting te laten manifesteren.
Ben toch blij dat Waddington in mijn serie zit.

6 mei 1974
Heb mijn brief naar Peter een paar maal overgelezen, wat niet nodig zou moeten zijn.
De psycho-analyticus Erik H. Erikson noemt Thomas Jefferson: ‘a Protean Man,
a man of appearances (...) a many-sided man of many appearances, yet centered in
a true identity. But it can also mean a man of many disguises: a man of chameleon-like
adaptation to passing scenes: a man of essential elusiveness.’ Hoe meer hij de
proteïsche mens probeert te duiden, hoe minder je begrijpt wat voor persoon hij nu
eigenlijk is. Een prachtige uitspraak van Erikson vind ik, wanneer hij Jefferson
omschrijft als reeds op jeugdige leeftijd te hebben besloten nooit ‘to wear any other
character than that of a farmer...’ Alsof je je karakter uit de kast pakt als een tweed
jasje. Heerlijk.417
De schrijfster Rebecca West heeft Jan Morris' Conundrum418 gelezen. James Morris
was schrijver en journalist - geloof dat ik wel eens iets van hem heb gelezen - en
heeft zich laten ombouwen tot dame. Wat me doet denken aan die Volkswagens die
je wel eens ziet, die plotseling een Rolls Royce-neus en motorkap krijgen opgezet.
Rebecca zegt altijd ieder woord dat
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Morris schreef te hebben begrepen. Hij sprak haar aan ‘while I was a woman and he
was a man. Now that we are both women, he mystifies me...’419 Of bedoelt Rebecca
West she mystifies me? Merkwaardig is dat toen hij nog James Humphrey Morris
was hij trouwde en vier kinderen kreeg ‘in a deeply affectionate though fairly
passionless relationship.’ Het konijnenrecept. James was vier jaar oud. Zijn moeder
speelde Sibelius. Hij zat onder de piano. Later schrijft hij dan: ‘The piano is a bisexual
instrument and Sibelius an asexual composer...’ Ik speel nu sinds de jaren veertig
piano maar de gedachte om het bespelen van een dergelijk instrument met
biseksualiteit te verbinden is beslist nooit bij me opgekomen. Maar James komt als
zovele transseksuelen tot de conclusie dat zijn mind in het verkeerde chassis is
terechtgekomen, in plaats van ruimte te verlenen aan het overbekende feit dat het
niets bijzonders is wanneer mannen soms vrouwelijke gevoelens of gedachten hebben,
zoals het ook andersom maar al te vaak voorkomt. Nee: hij was niet tevreden voordat
James een Jan was geworden. Rebecca constateert echter dat Jan in haar autobiografie
eigenlijk overkomt als James, terwijl ‘Jan not nearly so intelligent sounds like James
used to be. Jan overacts to material objects like a woman in a TV commercial,’ aldus
Rebecca West die Conundrum eigenlijk een verslag vindt van ‘a strange self-treatment
for a neurotic condition...’
In Bilthoven trof ik broer Hendrik aan die bezig was mam te overtuigen dat zij
minder last van een vogel in een kooi zou hebben dan van de beide honden, en een
vogel bracht ook gezelligheid.420
Ben in een ongewoon droeve stemming en stil, gedeeltelijk door gebrek aan
informatie over Peters wel en wee en ongerustheid over zijn zwijgen.

Amsterdam-Genève
Daar gaan we weer. Tom Wicker is een der laatsten der Mohikanen in de Amerikaanse
pers. Wicker wijdt recht voor zijn raap een kolom aan de dubbelhartigheid van de
Amerikaanse buitenlandse politiek. Geleidelijk wordt duidelijk wat voor een uiterst
smerig spel Washington in Chili heeft gespeeld, zowel via de CIA als de International
Telephone and Telegraph Corporation, met als doel de links georiënteerde president
Salvador

419
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The New York Times, 14 april 1974.
In 1991 kwam ik deze notitie in Johannesburg tegen en telefoneerde broer Hendrik in
Kaapstad: ‘Ik zou het vandaag nog hebben aangeraden’, maar hij herinnerde zich dit detail
niet.
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Allende permanent de das om te doen. De rol van Henry Kissinger in de affaire wordt
iedere keer dat er nieuwe gegevens vrijkomen verdachter. Het is puur maffiabeleid
geweest. Kan je nagaan wat we allemaal niet te weten komen. Ik denk trouwens dat
de volte face van Peking om met Nixon-Kissinger in zee te gaan - en waarvoor Lin
Piao het loodje legde - een soort hek-van-de-dam-reactie in het blok van niet-gebonden
landen heeft veroorzaakt. Als er een regime zou moeten zijn overgebleven dat geen
zoete broodjes met Washington ging bakken was het dat van Mao. Maar zelfs Peking
ging voor Washington door de knieën, al was het maar om Moskou te pesten. Geen
wonder dat wankele broeders als Anwar Sadat took their cue from Peking en zichzelf
zijn gaan verbroederen met de crooks in het Witte Huis. Allende zou vandaag de dag
nauwelijks vrienden, buiten Brezhnev en Castro, hebben overgehouden.
Intussen schrijft James Reston ook al dat Richard Nixon over Watergate zoveel
boeken heeft doen uitgeven: ‘Give them more than they will ever read...’ en je bent
zeker dat de affaire de doofpot indraait. Gerald Ford moet Koning Richard duidelijk
gemaakt hebben dat die vlieger inzake de moord op JFK met het Warren Report ook
is opgegaan, dus die methode wordt dan nun ook prompt gevolgd. En de boer hij
ploegde voort.

7 mei 1974
Nyon, Zwitserland
Het bezoek aan Francisco Paesa was inderdaad super. De huisknecht haalde me op
Cointrin af en reed me snel naar Villa Rajada. Hij zei dat als hij Paesa was geweest,
hij allang Dewi's benen zou hebben gebroken en haar in het meer zou hebben
gesmeten. Hij maakte zich vooral zorgen over Kartika die dikwijls samen met haar
verzorgster mevrouw Azuma naar zijn huis was gekomen. Huilend hadden zij zich
dan over het gedrag van Dewi beklaagd. Mevrouw Azuma dreigde constant naar
Japan terug te keren maar bleef kennelijk ter bescherming van Kartika.
Francisco verwelkomde me hartelijk. Een echtpaar van een nabijgelegen villa was
wezen dineren. Ze dronken koffie met een glas champagne, desastreuze combinatie
voor je maag zou Peter hebben gezegd. Voor me op tafel lag een uitnodigingskaart
voor Dewi en Francisco van de Comte et Comtesse Bruno d'Oncieu de Chaffardon.
Ze zitten nog volop samen in ‘het’ circuit.
Later, na het vertrek van de gasten, gingen we naar Francisco's werkkamer. We
hebben van 22.15 tot 00.30 uur intens met el-
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kaar gesproken. Ik maakte notities, maar allerlei andere flarden van uitspraken razen
door mijn hoofd.
Volgens Francisco kom je er in de moderne wereld niet meer met public relations
alleen: het gaat om het bedrijven van p.r. plus politiek. ‘Alles is eigenlijk politiek,’
zei hij. ‘That's why I stay out of it. Even if I would be offered to become Prime
Minister of Spain I would refuse. The world is short of all sorts of commodities:
gold, metals, everything. What it is not short of is money. There is much too much
money going around. Even to build a shoe-factory in Italy, nowadays, is a political
matter. We seem to be moving towards full socialism in the world!421 But I am truly
neutral. I live in Switzerland, while I am a Spanish citizen.’ Hij vertelde bezig te zijn
met het opzetten van een Saoedisch tankerbedrijf: ‘And they asked me to build
harbors, hotels, everything.’ Hij zei verder: ‘The Saudis realize very well that the
windfall of oil income - which will go on - would last only some five years, so they
are planning accordingly.’ Hij had op weg naar Riaad een bezoek aan het Vaticaan
gebracht, waar hij om assistentie had gevraagd in zijn gevecht met de Zwitserse
banken en de Zwitserse autoriteiten. Het zou me niet verwonderen, wanneer hij zich
al die moeilijkheden op zijn hals had gehaald als gevolg van de liaison met Dewi.
Wie weet heeft zij er de hand in gehad.422 ‘They don't like her here,’ zei Francisco in
ieder geval, ‘you know the Swiss...’
Francisco vervolgde dat succes dikwijls fataal was. ‘Olieminister Yamani ‘who
knows more about the oil business than anyone else, is such a successful man. I am
afraid he will be ousted within one year. He is too successful and made himself too
many enemies.’ We bespraken vervolgens de mogelijkheden van mijn contacten met
dr. Jermen Gvishiani om zaken met de Sovjet-Unie te ontwikkelen. ‘If we intend to
succeed in Moscow, we must design a political-economic plan in this land of perpetual
planners. We must draw up a complete comprehensive plan. When I went to the
Vatican to discuss obtaining my Swiss licences, they said, “you never asked us
anything, what do you want”. They next asked me to draw a plan for them - now
here it is easy, all they want is money!’
Hij vertelde dat Spanje zes miljard dollar aan reserves had: ‘In a land that is
underdeveloped and needs everything.’ Toevallig zag ik in de Herald Tribune vandaag
dat de reserves van Spanje dit jaar waren gedaald van 6.8 miljard dollars naar 6.3,
dus dat klopte. Hij achtte het mogelijk om Spaanse investeringen in de
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Eigenlijk, zie ik, zei hij: “We are moving (...).”
Later zou Francisco Paesa een aantal jaren in een Franse gevangenis terechtkomen.
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Sovjet-Unie te bevorderen. Hij dacht overigens dat het feit dat Philips nog altijd niet
bereid was Jermen Gvishiani officieel te ontvangen niet zozeer een zaak van
anticommunisme maar eerder van marketing was. ‘Why should Philips learn the
Soviets what they want to know, why teach them, and then they will begin producing
items much cheaper?’
‘Okay, maar waarom zit Grundig dan wel in de USSR?’ vroeg ik hem.
‘All we have to do is start a Philips factory in Saudi Arabia and then bring in some
Russians in Arab gowns,’ antwoordde hij. In La Paz had hij een ontmoeting gehad
met de president van Bolivia, die hem om financiële informatie had gevraagd.
Francisco lichtte het staatshoofd in, die op een gegeven moment zei: ‘But my Minister
of Finance told me...’
‘Well, he is cheating you,’ had Francisco geantwoord. De minister was een paar
dagen later ontslagen. Hij was van mening dat Irak en Koeweit de meest ‘sensible
development plans in West Asia’ ontwikkelden.
‘Prior to doing business in the USSR we must know much more about the country.
It's a pity you are not there more often. What are they doing in housing development?
What are they importing? I have some 200 specialists in all fields. We could help
them. How do they set up factories? What advice do they need? I cover, if need be,
the entire technical field. But what they should do first is centralize their foreign
financial deals. They have a Bank in Zurich through which all deals with Eastern
Europe are handled. They do always pay, but they should issue first obligations of
payment for 60-90 days. Banks buy up these obligations but in the mean time some
15 to 20 percent is lost.’423
‘Now, I have a fantastic idea,’ riep hij opeens. ‘Imagine we set up a Bank to
centralize all these payments? It could be backed up by Soviet gold, although they
probably do not have as much gold as they say they have. At times, they sell some,
but the Swiss banks are discrete about it.’ Hij vond dat er een methode moest worden
gevonden de Sovjets te helpen hun isolatie in de internationale geldwereld te
doorbreken.
‘How,’ vroeg ik?
‘You must ask Gvishiani detailed information on how the Soviets pay for their
merchandise.’ Hij noemde als voorbeeld dat wanneer de Russen een fabriek in Brazilië
zouden bouwen, ze extra problemen met het vervangen van onderdelen zouden

423

Ik wist absoluut niet waar hij het over had, weet het nog niet.
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hebben. Dit is wat Abdelkadir Chanderli eveneens aanroerde ten aanzien van de
Algerijnse gasindustrie, waarvoor apparatuur uit Nederland werd geleverd, waarbij
iedere reparatie door Nederlandse monteurs (met Nederlandse onderdelen) moest
worden uitgevoerd.
‘The problem with the USSR is inside the system. What they really need is a lot of
advise and assistance,’ aldus Francisco. ‘I am not interested in one deal and make,
say 10 million dollars. I am interested in creating something worthwhile for the
future. We need to develop the brain to bring balance in the differences between
eastern and western Europe. We would have to know, for instance, what is their view
on a world energy-crisis. In this day and age you need to play a very strong game
with a strong view on the economy of the world and its development. They could
cause havoc on the London metal market, create a panic and make a quick 100 million
dollars. But they do not know the game. In fact, the Soviets have the same problems
in the outside world, as I have presently in Switzerland, just because I do not have
an insight into the inside Swiss games. How are they informed in Moskou about what
is happening inside the free market system?’ aldus Francisco Paesa.
Aan het onderwerp Dewi kwamen we als allerlaatste toe, hoewel ik me had
voorgenomen dit te vermijden. Hij bleek zeer bezorgd te zijn over Kartika's lot en
het complete voorbeeld dat de moeder haar dochter voorhield. Hij vond dit eigenlijk
misdadig en niet te verontschuldigen. Sinds hij Dewi kende is hij al enige tijd in de
vernieling met hoofdpijnen, leverproblemen, en ‘mauvaise humeur’. Er waren tijden
dat hij nauwelijks meer kon denken. ‘I adore her, but she is out of this world, and I
mean out.’ Hij adviseerde haar dat indien het haar ernst was om het imago van playgirl
kwijt te raken en een eind te maken aan haar huidige ‘trip’, zij gewoon een jaar niet
buiten Villa Rajada zou moeten komen. ‘You are out of your mind,’ had zij
geantwoord. ‘Do you know,’ vroeg Francisco, ‘how Japanese can harp on one subject?
I gave her a Rolls Royce for 30.000 dollars and after six months she said she needed
it in Paris, and now it sits there in a garage. And why did she need it there? To have
a series of pictures taken, inside the car, outside, and on the car and all this to show
off in Japanese papers. One day I opened a Spanish magazine, and there she was,
getting out of her Rolls...’
‘Really, she is now may be 31 or 34, who knows? I am 38 now. But she is
destroying herself. I tried to talk to her, but she wants to live a kind of movie-scenario.
I called her Friday. She could
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have come here, but she had to go to London to some sort of silly marriage (Henriette
Bentinck met de Britse reclametycoon Richard Thompson). If she does feel anything,
she should have come here. Why would I wait for her? I am happy now, since she
again lives in Paris. No more problems. And, above all, I can work again.’

Gare de Lausanne
Ik denk aan Inez Röell en die fateful days in de vroege jaren vijftig. Zal ik François
Gonet contacten.424 Nee.
Francisco tekende zijn deal met koning Feisals broer voor een Saoedi tankervloot.
Zijn contacten lopen regelrecht naar de top, ook met olieminister Yamani. Dewi moet
de weg hebben gebaand. ‘I took eight people there,’ zei hij, ‘and we stayed for seven
days for conferences and talks. You have no idea how Arabs do business. They pose
each time the same questions from different angles. Then the seventh day there was
a lunch at the sea-front - imagine never any liquor or any women - the papers had
been drawn up and were signed.’ Hij zei door deze overeenkomst nu een omvangrijker
bedrijf dan Aristoteles Onassis te zullen vormen. Ik vermoed dat hij bedoelde dat hij
Onassis voorbij zou stevenen in belangrijkheid. De schepen zouden in Spanje en
Japan worden gebouwd. ‘Holland?’ vroeg ik. ‘Perhaps.’ Ik vroeg hem een curriculum
op te stellen om aan dr. Gvishiani te kunnen doorgeven. Ik kon het ophalen bij Barbara
in zijn kantoorsuites in het gebouw van de Swiss Banking Corporation.425
Mohammed Kassas (53), bioloog en lid van de Egyptische Academie van
Wetenschappen, logeerde in Hôtel du Lac in Morges. Zit op een terras te schrijven.
Er cirkelde een gevaarlijke roofvogel. De zwaluwen raakten in absolute paniek.
Waarom blijven ze als gekken rondvliegen? Waarom verbergen zij zich niet in een
hoekje van een rots of een boom? Er ligt een zeilboot in de haven waarvan de
weerspiegeling tot op de kade reikt. Hoe werkt dat? Ik schrijf de geschiedenis van
een armzalige mosquito.426
Professor Kassas is van huis uit een ‘desert specialist’, zei hij. Hij woont hier een
conferentie bij van een zusterorganisatie van het World Wildlife Fund. Ik zei het
opmerkelijk te vinden dat ‘zijn’ president Anwar Sadat naar het andere uiterste was
door-
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Zie Memoires delen I en II, 1925 tot en met 1957.
Zie bijlage 54, curriculum Francisco Paesa.
Schreef dit omdat Luns op BRT televisie naar mij had verwezen als ‘een éénmotorige mug...’
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geslagen en nu over de crook Kissinger sprak als dear Henry, ook al was het historisch
gezien nog niet in de mode Kissinger als directe handlanger van Nixon als zodanig
te omschrijven. ‘Tenslotte is Kissinger de architect van sommige van de smerigste
ontwikkelingen uit onze tijd, wat er bijvoorbeeld allemaal in Vietnam is gebeurd na
1969 en nu weer met Salvador Allende in Chili.’ ‘You are telling me!’ aldus Kassas,
die kennelijk au courant was. Het was al gauw duidelijk dat professor Kassas zich
met andere zaken dan woestijnen bezighoudt. Hij constateerde bijvoorbeeld - zoals
dr. Margaret Mead ook zegt - dat de 21ste eeuw zich zal onderscheiden als de eeuw
van de psyche en het menselijke gedrag. Het ware te hopen. Zonder dit hete hangijzer
enigermate in de hand hebben - of begrip te ontwikkelen voor wat er in bovenkamers
feitelijk gebeurt - komen we er natuurlijk helemaal nooit.
Een ontzettend oud dametje, zwart hoedje, hele dikke brillenglazen, witte stok in
haar magere gerimpelde bleke hand(je) moest ik steun geven bij het afdalen van de
stationstrap. Kreeg er rillingen van.
Zag Frederico Fellini's Amarcord. De opnamen zijn dikwijls prachtig, maar waarom
het vele geschreeuw?
Willy Brandt is afgetreden. Dat is een ramp. Ik belde er met broer Theo in Lugano
over. Hij zag Brandt juist graag vertrekken. Met Helmut Schmidt zou de zaak strakker
gaan lopen, wat hij toejuichte. De handel met de USSR zou niet worden gehinderd.
Dow Chemical had nu ook een kantoor in Moskou geopend.427 Hij was met Francisco
van mening dat waar het Kremlin allereerst voor diende te zorgen was de roebel
‘convertible’ te maken. Hij beschouwde de Brazilianen als ‘excellent trading partners,
that paid up well’ en was ook dit met Paesa eens. Bij mij is de gedachte opgekomen
Theo en Francisco samen te brengen.
Willy Brandt is ‘afgeschoten’ als gevolg van spionage tot aan zijn schrijftafel.
Waarom dit te riskeren waar Brandt een ‘God's gift’ was voor het proces van
ontspanning? Waarom stelde Nixon zoveel belang in wat er in Bonn gaande was?
Wanneer Giscard in Frankrijk wint swingt West-Europa terug op de VVD-lijn. De
werkelijkheid zal steeds verder vooruitlopen op wat ‘men’ als werkelijkheid ziet. Ik
geloof dat Brandt absoluut oprecht was in zijn streven naar detente, evenals zijn
vriend Bruno Kreisky trouwens. Hij had al moeite genoeg om Duitse kiezers er van
te overtuigen dat er geen alternatief is voor ontspan-
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Theo had zeven jaar voor Dow Chemical in Terneuzen/Zürich gewerkt.
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ning. Nu verraden de Reds zelf zijn sincerity en veroorzaken het schandaal waarbij
hij keldert.
Metamorphosen van Richard Strausz voor 23 strijkers. Altijd weer prachtig.
Ieder jaar sterven 655.000 Amerikanen aan 100 verschillende typen kanker. En
de DDR plaatst een mannetje in het kantoor van Brandt, alsof hun bestaan ervan
afhangt.
President Idi Amin runt toch wel een bende savages. Onlangs werden negen
ministers en voormalige ministers gekidnapt en vermoord. De opperrechter van
Oeganda werd uit de rechtszaal opgehaald en koud gemaakt, een chirurg tijdens een
operatie gearresteerd en een bankdirecteur eveneens. Vele lijken worden nooit meer
teruggevonden. Meneer Amin heeft een legertje van 3000 ‘stillen’, die deze operaties
uitvoeren. Michael Ondoga (34), een voormalige minister van Buitenlandse Zaken,
ambassadeur in Moskou en luitenant-kolonel, bracht zijn zoon naar school. Een
Peugeot 504 ‘screeched to a halt’ meldt Dial Torgerson,428 grepen de heer Ondoga zijn zoon probeerde hem te beschermen, maar hij werd door drie man over een heg
gesmeten - en de vader werd later in de Victoria Nile teruggevonden. ‘On March 24,
men of the mechanized Malire Regiment running wild, went to the apartment of the
Army Chief of Staff, General Hassan Malera, whom they hated. He was not there.
The soldiers killed his wife and five children. After Amin faced down the troops and
forced them back into their barracks, he agreed to fire General Malera...’
Newsweek noemt Idi Amin: ‘A kind of cross between the Mad Hatter and Genghis
Khan.’ ‘Welnee,’ zegt majoor Iain Grahame, de voormalige compagniecommandant
van Amin in de Kings African Rifles - nu aan het boeren in Suffolk: ‘you could have
gotten worse than Amin.’429 Op de vraag van Peter Webb of de wereld Idi Amin
misschien verkeerd heeft begrepen antwoordt de Britse majoor: ‘Definitely! And he
certainly has been misrepresented and misunderstood. For instance, it is common
opinion with English people that I have talked to that the man is mad, but I can state
quite categorically, that he is not mad (...).’ Hoe lang is het geleden dat de majoor
Idi Amin in zijn regiment had? Houdt hij er wel rekening mee dat people change of
ze nu hoofdredacteur van een krant worden of hoofd van een staat? Ik heb al vroeg
als journalist geleerd dat firsthand informatie - zelf naar Sukarno toegaan in 1956 en oordelen over toestanden in verre landen onontbeerlijk is. Maar heb ik
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The New York Herald Tribune, 6 mei 1974.
Newsweek, 6 mei 1974.
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er wel voldoende mee rekening gehouden dat Bung Karno van 1956 in een aantal
opzichten niet meer de Bung Karno van 1966 was?

8 mei 1974
Hotel du Lac, Morges
Verlang terug naar Amerbos, mijn oase. Professor Mohammed Kassas toonde me
de lijst van deelnemers aan de 54ste Board meeting van de International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources waarvoor hij hier is. Er nam één
Indiër, één Iraniër en geen Afrikaan verder aan deel, dus ik vertrek.
Het laatste nieuws! Richard Nixon en John Ehrlichman (eerlijke man) hebben nu
bekendgemaakt dat hun besluit om minister van Justitie John Mitchell voor de
schandalen van Watergate te laten opdraaien en alle schuld op hem te schuiven ‘was
a more difficult decision than the decision to invade the Kingdom of Cambodia!’
Mijn God. Nixon is nog een veel groter gevaar dan ik in 1968 (toen ik met hem
meereisde) vermoedde. Het aftreden van Brandt schijnt toch zowel in West- als OostEuropa surprise and anxiety te hebben veroorzaakt. In Brussel verwachtte men dat
het aftreden van een man ‘so devoted to the building of a united Europe could only
prolong the European market's current period of crisis’. Max van der Stoel heeft
gezegd: ‘It is tragic that a man who has done so much to improve East-West relations
should be brought down by an incident involving an East German spy.’ Daar ben ik
het mee eens. De kansen van François Mitterand voor het presidentschap zouden er
achteruit op zijn gegaan.
Vlieg met TWA 833 naar Amsterdam terug en realiseer me dat dit toestel doorvliegt
naar New York, naar Peter. Wat zou ik graag blijven zitten.
(wordt vervolgd)
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