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Inleiding
In juli 2004 heeft Willem Oltmans de inleiding geschreven op de Memoires
1973-1974. Het bleek zijn laatste te zijn. Willem Oltmans is op 30 september 2004
overleden.
Aan zijn lezers schreef hij: ‘In de loop van 2004 ben ik ziek geworden en dit is
dus mijn laatste voorwoord. Peter (...) zal deze taak overnemen. (...) Hierbij neem
ik dus afscheid van de lezers van dit levensverhaal.’ Droevig? Tragisch? Ja.
Onoverkomelijk? Zeker. Willem is altijd een voorvechter geweest van het vrije
denken, van feiten en van de waarheid. Hij was er kampioen in! Iemand zei ooit:
‘Om kampioen te kunnen worden, vecht je de volgende ronde verder!’ Oltmans heeft
zijn laatste ronde gevochten en verloren. Het was een gevecht dat niet te winnen viel.
En hoewel zijn ziekte hem furieus maakte, continueerde hij het bijhouden van zijn
dagboeken tot het allerlaatste moment van zijn lange en turbulente leven. Daarmee
zal in de komende jaren ons het grootste gepubliceerde memoireswerk uit de
Nederlandse geschiedenis ten deel vallen.
Bij mij, zijn intiemste vriend in vele decennia, ligt nu de verantwoordelijkheid,
de last en de eer om het voorwoord te schrijven voor de komende 60 delen Memoires
van Willem Oltmans. Memoires die klaar liggen om uitgegeven te worden. Een
duizelingwekkende taak. Maar het is iets waar ik me zeer op verheug het te mogen
doen. Ik hoop ermee de herinnering aan een uniek en authentieke man warm en
levend te houden. Maar hoe je het ook bekijkt, ik zie me tevens geconfronteerd met
de weinig benijdenswaardige taak om op deze manier de feiten, waarheden of leugens
uit Oltmans leven onder ogen te komen, daar in elke biografie de schrijver
vanzelfsprekend de held is. En ja, daarbij schiet de eenzame schaduw van twijfel
wel eens door mijn gedachten. Twijfel over wie de schurken werkelijk waren, of nu
nog zijn.
In 1974 kwam een keerpunt en een enorm persoonlijk verlies voor Willem Oltmans.
De dood van zijn moeder op de tweede september van dat jaar. Zoals hij schreef op
pagina 182: ‘Ik voel me alsof een stuk van mezelf is gestorven. Ik zou nu uren en
uren willen blijven schrijven om vast te leggen wat er allemaal door me heengaat.’
Haar begrafenis, welke ik zelf ook bezocht, was een emotionele aderlating voor hem.
Hij schreef op 6 september: ‘Werd in tranen wakker en lag te denken hoe je met
woorden je lieve moe-
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der kan memoreren, zoals straks van me verwacht wordt. Dat kan niet. (...) Ik heb
mezelf op een of andere manier genarcotiseerd tegen de gedachte dat zij het was in
die doodskist.’
Het zou hem jaren kosten over dit verdriet heen te komen, en vele jaren schreef
hij me zelfs brieven waarin hij zich afvroeg of hij zijn moeder daadwerkelijk had
liefgehad, of niet. Een huiveringwekkende paradox. Ik heb al die brieven bewaard,
maar nooit gedurfd naar zijn ware gevoelens inzake zijn familie te vragen.
Wie Willem goed kende, stelde hem geen vragen. Hij was een man van vele
uitersten en zoals Anais Nin ooit zei: ‘We zien dingen niet zoals ze zijn. We zien ze
zoals wij zijn.’ Het doet automatisch de vraag rijzen hoe Willem de dingen zag.
Misschien zag Willem mij als zijn geliefde, zijn minnaar. Dat ben ik nooit geweest.
Ik was 38 jaar zijn vriend en hield zijn hand vast toen hij zijn laatste adem uitblies.
Op pagina 120 schrijft hij: ‘(...) maar in 1974 ontkende ik nog steeds op hem (Peter)
verliefd te zijn en te veel van hem te verlangen.’ We deelden een liefde,
overpeinzingen, veel humor en legio stormachtige momenten.
Ik hield van hem en zal doorgaan van hem te houden en hem te herinneren door
mijn bijdrage aan zijn Memoires te leveren.
Mijn bevattingsvermogen van Willems idee van liefde laat mij verward. Over de
dood van zijn geliefde moeder vroeg ik hem: ‘Heb je haar over haar haar gestreken?’
(Pagina 184). Hij antwoordde: ‘Nee, dat durfde ik niet, dat deed alleen vader’. Even
hiervoor schreef hij: ‘Niemand heeft me zo menselijk en oprecht gecondoleerd als
mevrouw Hornkamp, mijn hulp uit Purmerend’.
Daarin ligt mogelijk een antwoord op zijn emotionele interactie met anderen. Hij
had weinig tijd voor dwazen en idioten.
Hij is een complex man gebleven, dat zou nooit veranderen. Maar misschien zullen
deze Memoires een raam openen dat de lezers een glimp van zijn ziel toont.
Zijn vlagen van pure genialiteit en incidentele opwellingen van liefde zullen zijn
herinnering laten voortbestaan bij een ieder die geeft om dapperheid, moed,
individualiteit en zelfs een soort van kinderlijke onbevangenheid. Of zoals de grote
dichter W.H. Auden zei: ‘Het kwik daalde in de mond van de stervende dag’.
De leeuw is geveld. Maar een nieuwe generatie staat in de coulissen te wachten. Te
wachten om gevoed te worden, geïnformeerd, verlicht en vermaakt te worden door
zijn in volharding geschreven teksten. Daar ben ik innig dankbaar voor.
Peter van de Wouw, Amsterdam, maart 2005.
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Amsterdam
9 mei 1974
Amerbos
Peters brief begon: ‘Hoe ben je? Hoe was Moskou? Ik wil je zien en omhelzen.’ Hij
oriënteert zich over een mogelijke studie in Amerika en verzamelt documentatie over
klinische psychologie en psychotherapie. Hij zal dr. Margaret Mead in New York
ontmoeten op de dag voor hij terugkomt. ‘I am very social, verbaas mezelf,’ schreef
hij. Hij was ook op Fire Island geweest. ‘I have been feeling very relaxed these days.
But deep inside I have the notion I am nowhere. Maybe it's my imagination, or my
basic insecurity, I just don't know.’ Hij komt op 15 mei in Luxemburg aan. ‘Ik mis
je op de gekste momenten. Take care. Love.’
In het vliegtuig ontmoette ik gisteravond Jan Pieter Visser, redacteur van Ander
Nieuws van de NCRV-televisie. Zijn openings-line was: ‘Ik wil u even zeggen, hoe
ik geniet van uw televisieoptredens en de dingen die u doet...’ Een witte raaf. Er is
een mogelijkheid om met hem een portret van Aurelio Peccei te filmen.
Vanmorgen, toen ik in Morges wandelde aan het meer van Genève, dacht ik dat
je soms de vorm van een bepaalde boom net zo onthoudt als een gezicht dat je
terugziet of herkent. Gedachte bestemd voor psychiater dr. J.R.M. Maas van het
boekje Bomen spreken.1
De raad voor pers en voorlichting van de Zuid-Afrikaanse ambassade, in de persoon
van N.W. du Bois, schrijft over mijn vraag om inlichtingen over Robbeneiland en
Nelson Mandela: ‘In die eerste instansie kan omtrent Robbeneiland gesê word dat
dit geen 5-ster hotel is nie, maar 'n gevangenis met moderne geriewe en waar mense
nie heen gestuur word om hul liggaamlik en geestelik af te takel nie.2 In Suid-Afrika
wordt alles moontlik gedoen om aan gevangenes so 'n menselik moontlike bestaan
te verseker en ook tegelijk om hul geestelike welsyn te bevorder. Dit is waar dat
Nelson Mandela, Walter Sisulu en Mbeki, wat in 1961 skuldig bevind is aan 'n
samenswering om

1
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J.R.M. Maas, Bomen spreken, Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1973.
Wat bij diens vrijlating in 1990 zou blijken waar te zijn geweest.
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die staat gesag en die sosiaal-ekonomiese patroon in Suid-Afrika op geweldadige
wijse omver te werp, tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis is.’ Du Bois wijst er
op dat deze heren een gewapende revolutie wilden ontketenen ‘met die doel om 'n
kommunistiese struktuur in Suid-Afrika te vestig, zoals deur hul beplan was.’3 Ik
heb geantwoord dat ik het uitermate onbeleefd vond om een brief in verbasterd
Nederlands te ontvangen op mijn verzoek om inlichtingen en dat het wellicht juist
zijn bedoeling was dat ik zijn geklets niet zou lezen.4
Het is toch niet te geloven dat Bas de Gaay Fortman, bijna de hele KVP,
verschillende VVD'ers, DS-70 en wie weet nog meer, tegen gestemd hebben om
zwembaden op zondag open te houden. Op zondag in 1974! Ik kan er met mijn pet
niet bij. Meer dan veertig van deze idioten in de Kamer stemden tegen. Pierre Trudeau
is in Canada afgetreden. Nog meer verwarring. Indonesië krijgt 850 miljoen dollar
ondersteuning van de club van ‘rijke’ landen, terwijl ze in Jakarta ook al een
meevallertje van vier miljard dollar incasseerden door de energiecrisis.
Heb twaalf pagina's in Times5 gelezen over de verschillende gesprekken die in de
Watergate-affaire werden gevoerd. Absurd. Nixon die zegt: ‘We are all in it together.
This is a war...’ Moet je even nagaan, dit zegt de president van de VS. ‘We take a
few shots and it will be over. Don't worry. I wouldn't want to be at the other side
right now, would you?’ en meer van dergelijke vreesaanjagende onzin. In gesprek
met Witte Huis advocaat John Dean komt ter sprake hoeveel geld er nodig is om de
Watergate-inbrekers hun bek te laten houden. Dean: ‘It will cost money. It is
dangerous (...). We just don't know about those things, because we are not criminals
and not used in dealing in that business.’ Nixon: ‘Maybe it takes a gang to do that...’
Dean noemt voorlopig één miljoen dollar. Nixon zegt dit geld te kunnen krijgen:
‘But the question is: who the hell would handle that?’ aldus de president.
Tijdens een gesprek over de door het Witte Huis gesanctioneerde inbraak bij
psychiater Daniel Ellsberg in verband met de publicatie van de befaamde Pentagon
Papers vraagt John Dean waarom Nixon dat karweitje niet door de CIA of de FBI
heeft laten uitvoeren. Nixon: ‘Because we had to do it on a confidential basis.’ En
hij voegde er nota bene aan toe: ‘Neither could be trusted.’ Je kunt hier natuurlijk
overheen lezen, maar wanneer de president van de VS tegen zijn staf zegt - en het
ge-
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Brief van 8 mei 1974.
In 1991 vind ik deze reactie van mij kinderachtig en schandalig.
Time Magazine, 13 mei 1974.
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sprek ook nog in het geheim op de band laat opnemen - dat hij noch de CIA noch de
6
FBI vertrouwt, zegt dit toch wel even iets over ‘de toestand in de wereld.’
Lunchte met mam en broer Hendrik in de Lage Vuursche. Zij had tijdens mijn
afwezigheid al die dagen voor hem eten gekookt. Waarom neemt die lummel haar
niet mee uit? Mam was duidelijk opgetogen dat zij zich weer kon laten bedienen, nu
zij weer in mijn kring verkeerde. Het is verder een feit dat zij nu helemaal op Hendrik
is gericht, begrijpelijk, maar het verwondert me wel. Ik blijf maar stil nu hij er is.
Willy Brandt heeft de DDR-spion Guillaume inzage in geheime stukken gegeven.
Dat zou tijdens een vakantie in Noorwegen zijn gebeurd. Loop naar je grootje! De
man wist natuurlijk alles wat hij wilde weten. De implicatie is dat Moskou dus ook
precies op de hoogte is geweest van Westers denken over een aantal zaken - buiten
publieke consumptie om. Geen wonder dat ook Nixon zich zorgen maakte.
Prins Bernhard neemt vandaag in Rome uit handen van de Italiaanse minister van
Financiën, Emilio Colombo, de gouden mercurius in ontvangst. Deze prijs wordt
sinds 1960 uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor
economische samenwerking tussen Europese landen. Het is een huldiging voor ‘door
hem genomen initiatieven’. Het zou plezierig zijn geweest indien men er een
voorbeeld bij had gepresenteerd. Tevens wordt aan De Telegraaf de ereprijs toegekend
‘wegens verdienste bij de voorlichting van de Europese gedachte.’ Ze gaan hun gang
maar. Weer zo'n mad onderonsje.

10 mei 1974
Intensief van Peter gedroomd. Ontmoette in het Vondelpark gisteravond Sebastiaan.
Hij had wel iets. Wat te doen?
Door de openstaande ramen kan ik twee huisvrouwen horen die al een half uur op
het trottoir geagiteerd staan praten. Over wat, in hemelsnaam?
Djawoto schrijft vanuit Peking dat generaal Sutopo Juwono het normale
diplomatieke en economische werk op zijn ambassade ongetwijfeld aan
carrièrediplomaten zal overlaten en zelf zijn CIA-werk in het buitenland zal gaan
voortzetten: ‘Especially against all the forces who are against the Suharto regime,
including the thousands of Indonesians now living in Europe, to which Suharto refers
to as communists or subversive elements.’ En die in de meeste gevallen natuurlijk
helemaal
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geen communisten zijn. Hij heeft met droefheid kennisgenomen van mijn aangepaste
analyse van Dewi Sukarno: ‘It is a pity that she is what she is, a pity for us, all, and
especially for you. Nonetheless, Oltmans, due to her “wispelturigheid”, she can be
occasionally “useful” in exposing the Suharto regime's nature. I think she knows
much and has not shot all the arrows she possesses. Try, Oltmans!’ Ik was het hiermee
hartgrondig eens. Ter wille van Indonesië en Bung Karno zal ik haar tantrums en
zig-zags uitzitten.7
Ik moet bloemen sturen aan Peters moeder voor moederdag. Ik wil Peter een
zegelring geven met La vie est un pèlerinage. We zijn tenslotte even diep met elkaar
verweven als in een huwelijkssituatie, al hebben we dan geen seksuele intimiteit.
Zoals ik had gehoopt arriveerde nog voor zijn komst een laatste brief verzonden op
7 mei. ‘Je brieven zijn zo'n vertrouwde oase van liefheid in deze stad. Wat vreet je
allemaal uit?’ Hij had een groepstherapiesessie bijgewoond. Ook ontmoette hij Joop
Sandé (fashion model), die overigens al weer genoeg van New York schijnt te hebben.
Zelf had hij ook model gestaan in een tekenklas. Hij had foto's gemaakt met Jack
Mitchell, maar nu wilden ze opnamen maken voor Playgirl. Alles kwam uit de lucht
vallen: ‘Because you know I am very clumsy in selling myself.’ Hij vervolgde: ‘Ik
heb mezelf totaal afgesloten van de Hollandse shit for a while. Mijn moeder en jij
zijn de enigen die echt iets voor me betekenen en de rest kan ik missen als kiespijn!
Frightening to make such a statement, but it is very true... Miss you sometimes too
much. Peter.’8
Bij het stadion stond een jongen tussen de lange rij van gebruikelijke lifters. Ik
was niet van plan een lifter mee te nemen en ik reed trouwens op de linkerbaan langs
het trottoir. Ik wist echter dat ik die jongen mee moest nemen. Waarom? De stille
kracht! Ik manoeuvreerde door het drukke verkeer naar de rechterkant van de weg
en reed achteruit om hem op te halen. Verschillende andere lifters dachten dat ik
voor hen was teruggekomen vanaf de Citroën-garage. Maar ik wilde die ene, Frank
Heckman (24). Ik raadde trouwens zijn leeftijd on the dot. Hij vertelde drie jaar in
Georgetown bij Washington DC te hebben gewoond en daar de high school te hebben
gevolgd. Weer een Indische jongen ‘gevangen’. Wat heb ik toch met ze? Zijn vader
was vice-admiraal Heckman en assistent van de militaire attaché in Washington,
althans in die tijd. Hij was met de studie

7
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Brief van Djawoto van 4 mei 1974.
Ben er zeker van dat hij hier een moment zijn naaste familie, en vooral, zijn zus Trees, de
non, over het hoofd zag. Hij is zeer aan zijn familie gehecht.
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medicijnen begonnen, maar stapte over op lichamelijke oefening en is kennelijk een
atleet. Zijn grootvader was arts in Indië en zijn vader had tot zijn 22ste jaar ook in
Indonesië geleefd. Frank heeft bijzondere ogen, een prachtige mond met tanden, zat
op zijn gemak. Ik keek naar zijn handen, een tennisracket stak uit zijn weekendtas
en ik dacht: een prima maat voor Loet Kilian. Pas toen we ter hoogte van Leiden
waren zei hij te weten wie ik was. Hij had het VPRO-filmpje met Dewi gezien. Ik
zette hem af bij het huis van zijn moeder.
Bezocht Kouznetsov. Hij liet niet blijken of hij mijn kritische artikelen over Andrei
Gromyko had gelezen.9 Ik besprak met hem de mogelijkheid oliedollars uit het Nabije
Oosten richting Moskou te krijgen, misschien met behulp van Francisco Paesa. Gaf
hem een kopie van Francisco's curriculum en zei ook met dr. Gvishiani de
mogelijkheid van een gesprek met Paesa te willen bespreken.

11 mei 1974
Wim Klinkenberg suggereerde Marcus Bakker (CPN) te vragen om de regering te
interpelleren over de benoeming van generaal Sutopo Juwono in Den Haag. Wim
krijgt blijkbaar van de Amerikaanse ambassade geen visum om voor de
journalistenvereniging naar de VS te reizen ter bijwoning van een congres, infantiel.
In het Promenade Hotel ontmoette ik Mark de Koning. Ik meldde dat ik vanuit
Cambridge een aanvraag had gekregen deel te nemen aan een Who's Who van Authors
and Writers. Als je 25 dollar stuurde zou je erin staan. ‘Ja,’ zei hij, ‘iedereen heeft
zo'n formulier gekregen, zelfs leerling-journalisten.’ Ik was perplex en begreep dat
ik voor de zoveelste maal erin was getrapt. Schreef onmiddellijk naar Melrose Press,
Cambridge dat ik mijn aanmelding ongedaan maakte evenals de cheque van 25 dollar.
Altijd vergeet ik weer dat we in een wereld van money-making crooks leven.10
Gerard Croiset blijkt opnieuw geopereerd te zijn. Zijn dochter Janny vertelde dat
hij weer wat op mag en herstellende is. Wat is er toch met hem?
Mijn abonnement op de New York Times per boot uit Amerika kost nu 180 dollar
per jaar. Kan er niet buiten. De algemene informatie is vergeleken met die je hier
krijgt niet te vergelijken. Kouznetsov vertelde dat sovjet-horloges hoger geprijsd
moes-

9
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Zie bijlage 1, De Nieuwe Linie.
International Authors and Writers Who's who, Melrose Press, Cambridge, 1976 Edition, pp.
443-444, waarin ze mijn curriculum toch gewoon hebben vermeld.
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ten worden dan nodig door de importbelasting hier. Hij vertelde dat twee professoren,
Nikolai Lebedev en Georgii Tunkin van het Institute of International Relations, naar
Nederland zouden komen en of ik kon helpen bij het regelen van lezingen. Het is
toch belachelijk dat ze mij zoiets vragen in this day and age met de toon van please
help. Heb de rector van Nijenrode gebeld of zij belangstelling hadden voor deze
bezoekers.
Toen ik over Francisco Paesa sprak trok hij een kleine blocnote en vroeg of ik
geen bezwaar had dat hij notities maakte.
De voorzitter van de VVD (de club van Casper Bake), mevrouw Van
Someren-Downer, heeft een walgelijke aanval op minister Pronk en de Stichting
Nederlandse Vrijwilligers gelanceerd en ook prins Claus genoemd als voorzitter van
die Stichting, waardoor de positie van een vooraanstaand lid van het koninklijk huis
is gecompromitteerd. Het allerergerlijkst van de affaire is dat De Telegraaf de
aanstichter van de rel is geweest met een smerig verhaal - als gewoonlijk - dat de
SNV fraude zou hebben gepleegd, pal onder de neus van de voorzitter, Claus dus.
Wat moet dit een pijnlijke ervaring voor Claus en Beatrix zijn. Ik herinner me de
waarschuwing van mejuffrouw Büringh Boekhoudt van enkele jaren geleden, nadat
zij een wandeling met de prins in de tuin van Drakenstein had gemaakt, dat als hij
niet iets zinnigs te doen zou krijgen zij moeilijkheden voorzag. Nu heeft Claus een
zinnige functie en raakt hij alsnog in onnodige moeilijkheden verzeild. Waarom? En
waarom altijd weer in die verdomde Telegraaf als geheim verlengstuk van de BVD?
‘Voorbarig’ schrijft, gelukkig, de NRC die het onvoorstelbaar vindt dat officieel
door de regering tegengesproken geruchten, zoals verspreid door De Telegraaf, de
positie van prins Claus hebben bemoeilijkt.11 ‘Ergerlijk,’ vindt de NRC het optreden
van mevrouw Van Someren omdat de vermeende onregelmatigheden ook reeds
zouden zijn voor gekomen ten tijde dat prins Claus nog niets met deze organisatie
te maken had. Er zal best wat aan de knikker zijn geweest, en Pronk is een
onverbeterlijke amateur die beter wat anders zou kunnen gaan doen, maar dat men
er niet voor is teruggedeinsd Claus te compromitteren begrijp ik niet. Heeft hij het
niet al moeilijk genoeg in zijn positie naast Beatrix, de toekomstige koningin? De
NRC eindigt aldus: ‘Het is rijkelijk voorbarig om de minister verwijten te maken over
de functie van prins Claus. En zeker om, zoals mevrouw Van Someren heeft gedaan,
daarbij af te gaan op publicaties die voor een belangrijk deel nog niet meer zijn dan
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NRC Handelsblad, 10 mei 1974.
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aantijgingen (...). In de uitoefening van een modern koningsschap hoort ruimte te
zijn voor de vervulling van nuttige functies, die niet aan politieke partijen gebonden
zijn door leden van het koninklijk huis (...). Voor fouten is uitsluitend de minister
verantwoordelijk. Van prins Claus kan worden aangenomen dat hij aan een verbetering
van het vrijwilligersbeleid een belangrijke bijdrage kan leveren.’ Zo is het precies.12
Nederland heeft intussen in de Economische en Sociale Raad van de VN
aangedrongen op een onderzoek door de volkerenorganisatie naar de rechten van de
mens in Chili. Daar heb je het weer. De boys of the socialist band onder elkaar. Wel
in Chili kabaal maken omdat de ideologisch verwante Salvador Allende daar ten
onderging, maar Indonesië negeren ze; dat bestaat voor deze socialisten niet in dit
opzicht. Ze zijn belachelijk met hun gehamer op Chili.
Gisteravond heb ik Erik van der Leeden in Delft opgehaald. We aten bij Mei Wah
in Amsterdam en zaten uren te praten totdat Oeroeg arriveerde. Dit had ik
gearrangeerd om Erik te laten meegenieten van die jongen met zijn uitzonderlijke
massagecapaciteiten. We eindigden in de grote coupé, maar tot mijn onuitsprekelijke
verbazing raakten Erik en Oeroeg in een complete liefdesscène verwikkeld, heel
anders dan wanneer Oeroeg met Peter en mij sliep en zich werkelijk toelegde op
pidjit.13 Erik merkte dat ik op zijn gedrag afknapte en me afkeerde van hen, maar hij
had zichzelf niet meer in de hand en ging compleet ‘plat’ onder Oeroegs love-making.
Ze gingen samen een ‘shower’ nemen, kwamen terug in bed en een complete tweede
ronde volgde. Ik ging naar beneden om kranten te lezen. Na een tweede douche kwam
Erik mijn werkkamer binnen met de opmerking what's up? ‘That is hardly fit for
print,’ zei ik.
Oeroeg verdween al gauw. Erik zei niet te kunnen slapen als er spanningen tussen
ons waren en wilde om 02.15 uur naar Delft terug liften. Dat was onzin. We
probeerden te slapen. Ik dacht terug aan eerder op de avond, toen ik Erik uit Peters
brieven had voorgelezen, hoe hij mij miste in New York. Erik had toen gezegd: ‘Dat
meent hij ook’ en daarbij tranen in zijn ogen gekregen, zoals mejuffrouw Boekhoudt
dat soms ook kon hebben. Aan die belevenis met Erik houd ik liever vast dan de
afschuwelijke scène vannacht alsof ik er niet bij was of meetelde.
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Dit was de aanloop naar de latere ongeneeslijke depressies van prins Claus. Hij moet zich
steeds meer gevoeld hebben als iemand die zich niet meer kon wenden of keren zonder van
alle kanten kritiek op te lopen, voornamelijk van de zijde van De Telegraaf.
Masseren.
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Wanneer zelfs één van je beste vrienden in je bijzijn in een seksvrille terechtkomt,
dan verdwijnen blijkbaar alle andere consideraties, emoties en echte liefdesgevoelens,
dan telt blindelings sex-pour-sex voor alles.
Ik belde mam dat ik de honneurs voor Moederdag dit jaar aan broer Hendrik wilde
overlaten.
Hans Friedeman heeft een uitvoerig stuk geschreven over de affaire inzake dr.ir.
S.H.A. Begemann, die rotzak op de ambassade in Washington, die mijn zorgvuldig
opgebouwde contacten in de VS zonodig moest verstieren. Begemann schijnt een
rapport over de noodzaak van de snelle kweekreactor bij toekomstige
energievoorziening naar Den Haag te hebben gezonden voor verspreiding in het
Washington Nieuws Bulletin van het ministerie van Economische Zaken. Na
inmenging vanuit het parlement gaf minister Ruud Lubbers van Economische Zaken
opdracht Begemanns rapport alsnog vrij te geven. De ontwikkelingen in Amerika
met snelle kweekreactoren schijnt van invloed te zijn op het Kalkar-project hier,
waar een prijskaartje van twee miljard aanhangt.14 Begemann nam vanwege deze rel
ontslag.
Mr. G.B.J. Hiltermann is op 27 april in de officiële gids van de Egyptische
staatsradio- en televisie ‘het geweten van Nederland’ genoemd.15 De hemel beware
ons wanneer dit waar zou zijn. Het Egyptische blad meldt dat het visitekaartje van
mr. G.B.J. ‘elke weg in Nederland opent, evenals het feit dat men Hiltermann ontmoet
of gekend heeft. Hiltermann is daarom een buitengewoon mens. Hij is niet de officiële
woordvoerder, hij is groter dan dat. Hij is niet de hoofdredacteur van de grootste
krant daar, maar hij is groter dan elke hoofdredacteur...’ Groter? Hiltermann is onze
meest vooraanstaande gepatenteerde kletsmajoor, that's all. Weten de Egyptenaren
veel.

12 mei 1974
The sun arrived at last. Droomde van Peter.
Rinus Ferdinandusse schreef me over professor Adam Schaff: ‘Er is bij de redactie
van VN nogal wat wenkbrauwengefrons. Schaff is zeker de moeite waard, maar die
Club van Rome (...). Daar tegenover staat dat als jij het zeer goed vindt we er toch
zeker naar moeten kijken (...).’16 Ik heb de tekst voor VN van Schaff nu gereed.
Ben toch naar Bilthoven gegaan. Bij gesprekken over de we-
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reldsituatie spreekt tante Jetty ongetwijfeld het genuanceerds, mam zit ongeveer in
het midden en broer Hendrik, sinds 1950 woonachtig in Kaapstad - met
Koekoek-achtige en andere informatie via de Zuid-Afrikaanse media - rechts of
ultrarechts. Hij vindt Hiltermann bijvoorbeeld ‘uitstekend’, dan weet je het wel. Ik
heb me met mijn werk in de tuin teruggetrokken, wat heerlijk was. Het is amusant
om de prachtig gekleurde krielkippen van de buren met hun haan naar onze vijver
te zien komen.
Bij thuiskomst was er een telegram van Peter uit New York. Hij komt nu pas 24
mei terug. Ik voelde me verpletterd, want ik had me dermate op zijn terugkomst
verheugd. Eigenlijk was ik woedend tegelijk maar zei tegen mezelf dat ik ‘kalm’
moest blijven.17
Kan van alles absoluut niet slapen.

13 mei 1974
Na lang geknoei en steeds weer wijzigingen een brief aan Peter gezonden. Ook aan
Erik en aan Casper Bake.
Maar Casper kwam zelf langs en vertelde dat indien ik een rendez-vous voor hem
met dr. Addeke Boerma in Rome zou arrangeren zijn vader hem een vliegbiljet had
beloofd.
Lucia Böttcher is lief. Zij nodigt Peter en mij uit te komen dineren als Frits uit
Ierland terug is.
NOS-radio gaat twaalf minuten van mijn gesprek met dr. Boerma van de FAO
uitzenden op Hilversum 1.
Ging Sebastiaan van der Aa ontmoeten, mijn laatste Vondelpark-verovering. Hij
is chef operatiekamer in het Luthers Diaconessenhuis. En doet staatsexamen
psychiatrisch verpleegkundige; hij heeft aardige kanten, maar lijkt me toch lichtelijk
confused. Ik luisterde anderhalf uur naar hem en concludeerde dat het helaas tijdverlies
was. Hij was wel degelijk oprecht en had ongetwijfeld iets aardigs: ‘Ik zou van je
kunnen gaan houden,’ zei hij. Dat zou ik nu echt niet kunnen gebruiken.
Lieve brief van Bambang Sastromuljono. Hij bouwt een ‘paleisje’ in Indonesië
voor zijn latere ‘retirement’. Hij wil me alles over zijn indrukken vertellen wanneer
we elkaar weer zien. Denk dat hij zich niet op papier vanuit Jakarta durft te uiten.

14 mei 1974
Madame Yekaterina Furtseva, het vervelende mens dat sovjetminister van Cultuur
is - en onze plannen tegenhoudt om met
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Ahram Khatchaturian het ballet Spartacus te verfilmen - schijnt aan invloed en
belangrijkheid in Moskou te gaan inboeten. Zij komt niet in aanmerking voor de
Opperste Sovjet. Ik wist eigenlijk niet dat zij door Nikita Khrushchev in het
Kremlin-apparaat was gehaald. Hoop dat zij gauw ophoepelt, waardoor onze kansen
om toestemming voor die productie te krijgen wellicht zullen verbeteren.
Elsevier wijdt een omslagverhaal aan Gerard van het Reve. Ik blijf het sop de kool
niet waard vinden.18 Hij schijnt een briefwisseling met Simon Carmiggelt te hebben
opgezet,19 die ik trouwens, in tegenstelling tot de goegemeente, ook nooit zo bijzonder
heb gevonden. Soort zoekt soort. Hoewel, Carmiggelt is duizendmaal meer een
‘volksschrijver’ als die bezopen Reve met zijn beschrijvingen van de penissen en
blote billetjes van zijn vriendjes, wel of niet met dons behaard. Illustreert allemaal
de madness van dit epoque, zoals ik hoop dat ook mijn geschrijf mijn mind uit dit
tijdperk weer zal geven.
Ik belde Dewi Sukarno en kreeg Kartika aan de lijn. Haar moeder was in Londen.
Ik vroeg het kind, nu zeven, of zij op 28 mei in Parijs zou zijn als ik zou komen. Zij
antwoordde: ‘Je dois voir sur mon calendrier.’ Ze verdween en kwam terug om aan
te kondigen: ‘Oui, je suis là.’
Ontmoette Herbert Jochems bij zijn vriendin Hetty, die nasi maakte. Maar de
conversatie bleef beneden Amsterdams peil. Sprak een uur met Vladimir Kouznetsov,
die haast affectionate was. Hij wilde me de weg wijzen hoe onderhandelingen te
voeren en zo serieus te worden genomen. ‘It is better not to make any ideological
statements, be factful and businesslike.’ Hij dacht niet dat Saoedi-Arabië ooit zou
investeren in de USSR, ‘for political reasons’. Hij vervolgde: ‘Your friend Paesa is
already hated in Geneva. If they find out, that he is now engaged in approaches
towards us, it could have an adverse effect both on him and you. It could even be
dangerous. You know that there are very strong forces at work, still, which are against
these developments.’20Ik liet hem een ontwerp van mijn brief aan dr. Gvishiani over
Paesa en een aantal andere zaken lezen, maar hij vroeg om hem eruit te laten, waarmee
ik hem - westers denkend - juist dacht een plezier te hebben gedaan. ‘Het naar mij
verwijzen zou je argumenten kunnen verzwakken.’ Toen ik zei met genoegen gelezen
te hebben dat mevrouw Furtseva in trouble was zei hij: ‘I do not regret it.’ Toen ik
zei Ahram
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Khatchaturian erg aardig te vinden, antwoordde hij: ‘I do not share your sentiments.’
Over Cuba: ‘Als het niet vanwege de persoonlijke oprechtheid van Fidel Castro zou
zijn waren we niet in de situatie op Cuba verwikkeld geraakt zoals momenteel het
geval is.’
Kouznetsov leek het een uitstekende gedachte als DAF als voorloper op Gvishiani
vast ambassadeur Alexandr Romanov voor een bezoek zou uitnodigen. Francisco
Paesa zou eveneens naar Romanov kunnen schrijven en zijn plannen voor Moskou
nader verduidelijken.
Hij dacht dat Paesa contacten moest opbouwen via het ministerie van Financiën
in Moskou, met de State Bank, het State Planning Committee en Gosplan; dit zou
ook via de ambassade kunnen worden geregeld teneinde Gvishiani voor andere zaken
te behouden. De ambassadeur zou in juni naar Moskou gaan en zou een en ander
kunnen helpen bevorderen. Romanov zou Paesa zeker bij premier Aleksei Kosygin
kunnen introduceren, met wie hij persoonlijk uitstekende betrekkingen onderhoudt.
Paesa zou dan afzonderlijk Gvishiani in Wenen kunnen ontmoeten. ‘Zijn voorstellen
zouden met ons goud kunnen worden ondersteund.’ Hij vertelde dat premier
Mohammed Jaloud van Libië in Moskou was gearriveerd wat wellicht ook
Saoedi-Arabië te denken kan hebben gegeven. ‘Of course, if Paesa and you would
succeed to opening a Soviet embassy in Djeda...’ Hij zei dat indien ik Romanov
nodig had tijdens Kouznetsovs afwezigheid in Moskou ik de heer Dimitirec moest
bellen. Ik vroeg om diens voornaam. Die wist hij niet.
Theo en Nellie logeren hier.

15 mei 1974
René van Eijk van het Algemeen Dagblad belde.21 Een journalist, genaamd Vaz Dias,
zat in een buitenhuisje bij Hilversum een boek te schrijven. Het zou met Indonesië
te maken hebben. Er werd gisteravond bij hem aangebeld. Hij opende de deur en
werd met zeven schoten vermoord. Dr. Go Gien Tjwan zegt nooit van hem te hebben
gehoord. Bert Sluimers van Antara evenmin. Go vertelde dat generaal Hartono22 van
de KKO - het overwegend aan Sukarno trouwe marinierscorps - op 6 januari tijdens
een verhoor door BAKIN-officials zelfmoord zou hebben gepleegd. Het is duidelijk
dat zowel Bas Roodnat als Frits Schaling van de NRC het door mij gecultiveerde
‘kanaal’ naar
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dr. Go hebben overgenomen. Dat is okay. Het gebeurt voor de cause om duidelijk
te maken welk misdadig regime in Jakarta de scepter zwaait. Dr. Go vertelde ook
dat de culturele antropoloog Patrick Josselin de Jong onverrichterzake uit Sumatra
was teruggekeerd omdat de controlemaatregelen van de militairen zodanig waren
dat hij zijn werk niet kon doen.
Bibeb heeft Rogier van Otterloo geïnterviewd. Markant. Aardige eerlijke kanten
maar ook griezelige kanten. Ik leg het voor Peter apart en vraag me af wat hij zal
zeggen.
Die vreselijke kwal D.G. Simons verlaat eindelijk ‘om gezondheidsredenen’ het
NOS Journaal. Die knokpartij heeft Carel Enkelaar te elfder ure gewonnen. In beginsel
een storm in een glas water maar in het Hilversumse une grande affaire!
Casper schrijft dat hij een eenmaal veroorzaakte deuk in zijn vertrouwen nooit
meer vergeet. Er blijven dan twee mogelijkheden over: de wegen scheiden zich of
vergeven maar niet vergeten. ‘Misschien heb ik mij er nooit zo duidelijk over
uitgelaten maar ik zou het werkelijk erg jammer vinden als wij elkaar niet meer
zouden zien. De afgelopen drie jaar heb ik veel van je geleerd en via jou heb ik de
meest interessante geesten ontmoet. Zoals je zelf wel eens zegt: te weinig mensen
zeggen mij de waarheid: jij wel. Hoewel ik het nooit leuk vond heb ik er veel van
geleerd.’ Hij zegt die diepste liefde ‘die jij wil’ niet te kunnen geven; wel vriendschap
van twee intieme vrienden ‘onder elkaar, die het plezierig vinden bij elkaar te zijn.’
Ik antwoordde, om hem er aan te herinneren dat ik er al enige tijd van doordrongen
ben ‘dat onbeschadigde relaties in human life niet bestaan.’ Ik voegde eraan toe de
mogelijkheden en ruimte in onze relatie al in een vroeg stadium te hebben begrepen.
‘In life, dear Casper, there are always givers and takers. Your are a classic taker.
Althans zo handel je (...).’23
Jan Haasbroek leidt de VPRO-radio. Rogier Proper bespreekt soorten van
journalistieke aanpak met hem in Vrij Nederland. Haasbroek: ‘Ik vind Theo
Uijttenbogaard waanzinnig goed, maar een jongen als Frank Wiering ontzettend
slecht, Wim van der Linden erg goed en Rob Klaasman weer een stuk minder, en
Hans Verhoge briljant.’ Als ik zoiets lees denk ik: iemand die op zo'n manier goed,
slecht en briljant hanteert raaskalt.
Telefoneerde met Theo Schaapveld van DAF. Hij achtte een bezoek van
ambassadeur Romanov aan de fabrieken in Eindhoven ‘zeer wel mogelijk’.
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16 mei 1974
Theo en Nellie zijn lief samen wat ik een prettige constatering vind. Het is gezellig
ze bij me te hebben.
Peter is doorlopend on my mind. Het is absoluut zalig weer.
De kinderpsycholoog van Yale University, Jerome Singer24, schrijft: ‘There are
two kinds of mental recording systems: one verbal, the other using images.’ Dat
interesseert me.25
Om 11.00 uur onmoette ik (voor het eerst) ambassadeur Alexandr Romanov samen
met Kouznetsov, die zich wilde terugtrekken, maar ik zei: ‘Please stay.’ We spraken
anderhalf uur. Romanov sprak vrijwel ononderbroken. Hij is zeven jaar ambassadeur
in Nigeria geweest. Soms sprak hij wat al te duidelijk in propagandataal maar over
het geheel genomen was hij allright. Tot mijn verbazing had hij in een gesprek met
prins Bernhard gevraagd er wat aan te doen dat Philips bereidwilliger zou zijn iets
met de Sovjet-Unie te ondernemen, of bijvoorbeeld dr. Jermen Gvishiani te ontvangen.
De prins had beloofd dit te zullen doen. Toen Romanov na het bezoek van Max van
der Stoel in Nederland was teruggekeerd en hij de prins weer sprak had deze gezegd:
‘Geen mogelijkheden om iets te doen.’ Romanov vroeg om niet te herhalen dat ZKH
daarbij op zijn voorhoofd had getikt.26
De ambassadeur vertelde dat zijn land elektronische apparatuur wilde aankopen
met de bijbehorende knowhow. Philips antwoordde: ‘Jullie kunnen kopen, maar
“knowhow” geven we niet.’ Momenteel werd de afdeling Oost-Europa bij Philips
gereorganiseerd. ‘Als ze zouden willen, zouden er voor honderden miljoenen guldens
zaken met ons kunnen worden gedaan,’ aldus de ambassadeur.
Romanov heeft in Moskou een vriend, die vice-voorzitter is van het State Committe
for Sports. Hij regelde dat er een voetbalwedstrijd met Ajax gespeeld zou kunnen
worden door een sovjetteam. Maar Ajax antwoordde: ‘We are busy training.’ ‘Too
bad,’ aldus Romanov, ‘we went somewhere else to play.’ Wie houdt in Nederland
dan zoiets tegen: Buitenlandse Zaken, de BVD, wie?
Hij achtte de voorstellen van Francisco Paesa en mij ‘bordering so far on fantasies’.
Maar hij was zeker verlangend en bereid om Paesa te ontvangen. Hij vond dat kolonel
Kadaffi ‘out of touch with the world realities’ was. De Libische delegatie was naar
Moskou gekomen als gevolg van de démarches van
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Anwar Sadat die al even onrealistisch waren en op korte termijn misschien effect
hadden, maar waar geen blijvende oplossingen uit voort konden komen.
Hoewel Romanov van mening was dat de plannen van Paesa en mij eerst op lagere
niveaus in Moskou dienden te worden voorbereid zei hij zeker bereid te zijn te zijner
tijd Francisco rechtstreeks bij premier Kosygin te willen introduceren. Indien hij zelf
in de USSR zou zijn wilde hij zorgen dat hij te allen tijde bereikbaar zou zijn, zelfs
op zijn dacha. We bespraken ook Paesa's gedachten over een bank, gespecialiseerd
in financieringsprojecten. Wanneer iemand van uit Holland wilde investeren in de
USSR zou een dergelijke bank een lening kunnen verschaffen. Toen ik zei dat
bijvoorbeeld een Nederlands chemisch bedrijf een samenwerkingsovereenkomst met
een Duits of Zwitsers bedrijf kon sluiten om financiering in de USSR mogelijk te
maken zei Romanov: ‘May be, but I am not ambassador to Europe, but to Holland...’
Ik sprak met hen over de ACF Holding, waarvan juist bekend was gemaakt dat de
groei zich had voortgezet - en legde de banden van mijn familie met de ACF uit waarop hij antwoordde dat tot nu toe alleen AKZO zaken deed met de Sovjet-Unie
en dat die liepen via een zekere heer Van Dorp. Vorige maand was er een
sovjetdelegatie naar AKZO geweest en de heer Krayenhoff had ze allen thuis
ontvangen, waarop ik vertelde dat mijn voormalige vrouw de halfzuster van
Krayenhoff was. Hierop viel Kouzentsov hem in de rede en vroeg de ambassadeur
te vertellen over mejuffrouw Büringh Boekhoudt, die eerst mij en later Beatrix als
speciale leerling had geadopteerd.
Hij gaf 28 mei en 3 juni als mogelijke data om een bezoek aan DAF te brengen
‘and I will take my trade representative with me’. Hij wil direct na 3 juni met vakantie
naar Moskou gaan, maar vertelde openlijk ‘a little bit of a quarrel’ met zijn ministerie
te hebben, omdat hij tenslotte zojuist zijn post in Den Haag was begonnen. Daarop
volgde een opmerkelijke zaak. ‘My Prime Minister (Aleksei Kosygin) was very
friendly with Max van der Stoel, he told him we are ready to cooperate with you in
the Baltic Sea, the Caspian Sean and the Black Sea for oil-and gas-exploration. This
could be a matter of billions of dollars. This also was the very first time such an offer
was made by us on a state-level, but so far we received dead silence from The Hague.
They apparently need lots of time for reflection. Let them chew on it. In your so-called
free-press, nobody paid any particular attention to the offer by our Prime Minister
to Holland, which means Shell. Apparently they were told not to.’
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Ik herinnerde me dit aanbod en zei: ‘Why don't you call a number of prominent
journalists to the embassy, as we sit here today, and tell them about it?’
‘Then it would be explained, as we are begging for the Dutch to come and work
with us, but as it stands the Dutch will sooner or later be behind everybody else in
doing business with us.’ Hij gaf nog een voorbeeld van Nederlandse
anti-Sovjet-sentimenten uit de ontwapeningsbesprekingen in Wenen waar een zekere
Quarles van Ufford weer eens een domme en onvriendelijke speech had afgestoken.
Als het Leopold Quarles is geweest verwacht ik niet anders, afgezien van het feit dat
hij zijn verhaal uit Den Haag opgelepeld heeft gekregen. ‘Of course, Quarles is
making that speech, because our so-called friends, America or West-Germany, do
not want to make those unfriendly speeches themselves.’ Romanov ziet onze
diplomatie, ik vrees terecht, als geheel ingegeven door Washington en enigermate
Bonn - en we zijn natuurlijk ook niet anders dan marionetten. Maar wie zal dat
toegeven? Wie ziet in dit land de realiteit van deze verhouding onder ogen?
Romanov vertelde verder dat tijdens de energiecrisis er veel lawaai werd gemaakt
over ‘stille zendingen’ van sovjetolie naar Rotterdam. Hij heeft toen een bezoek
gebracht aan de heren Max van der Stoel en Ruud Lubbers (Economische Zaken) en
hen gevraagd: ‘You want me to cable Moscow to stop these supplies?’ Zelfs meneer
Rabani van Koeweit had Romanov een protestbezoek gebracht. ‘But I explained to
him, we had contracts. We were paying for certain things with our oil.’ Tussen neus
en lippen vergeleek hij Luxemburg met Engeland. Hij was zaakgelastigde op de
ambassade in Londen geweest en had premier Harold MacMillan uitstekend gekend.
‘You see, Mr Oltmans, Luxemburg is no country. In ten years from now Engeland
will be in world affairs as important as Luxemburg. Nothing is stable anymore in
the so-called rich world. May be Holland is very stable. In any case, our country is
not affected by all this...’
Van Den Haag reed ik naar Bilthoven. We zouden vanavond met z'n allen gaan
eten in Lage Vuursche. Mam gaf me geld om iedereen, tante Jetty, de drie broers en
Nellie te fêteren. Het viel me op dat mams ideeën nu kennelijk zeer door broer
Hendrik waren beïnvloed. Zij denkt dat er Chinese tempels in Botswana staan en dat
het Oostblok bezig is heel Afrika over te nemen. Onze dinner-date was om 18.00
uur. Mam zei al: ‘Deze keer zijn we drie dames en drie heren.’ Zowel zij als tante
Jetty zat opgedoft klaar om uit te gaan. We hadden ons er allemaal
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op verheugd. Maar broers Hendrik en Theo waren met Nellie kennissen in Den Haag
gaan opzoeken en kwamen gewoon helemaal niet opdagen. Ook geen telefoontje om
zich te excuseren dat ze delayed waren. Niets. Dit schijnen Zuid-Afrikaanse manieren
te zijn, wat mam al eens de verzuchting deed slagen dat broer Hendrik ‘verwilderd’
was. Maar ik wond me buitengewoon op over de nonchalance van beide heren, op
de eerste plaats tegenover onze moeder en toen zij er om 19.00 uur nog niet waren
ben ik vertrokken. Vooral mam was zeer teleurgesteld omdat zij zich intens had
verheugd ons voor het eerst in al die jaren - vooral na de dood van vader in 1966 bij elkaar te hebben. Ik raakte tijdens de rit terug naar Amsterdam in een ernstig
gewetensconflict. Had ik niet ter wille van mam moeten blijven? Ik heb nooit al te
veel gemeen gehad met my dear brothers, die eigenlijk maar weinig in Bilthoven
zijn en voortdurend tijdens hun bezoek hier langs de weg zitten om zich met
‘vreemden’ te verpozen. Ze kankeren over de twee honden. Ik kan zien dat mam
moe en uitgeput is. Ik heb haar beloofd dat ik een hele dag zou komen, zodat zij in
bed kon blijven om te rusten en dat ik dan voor alles zou zorgen. Als het aan mij zou
liggen ging ik niet meer naar Bilthoven tot ze allemaal weg zijn, maar ik zal het voor
mam moeten doen.
Briefje van mijn vriend Alain Vidal Naquet die meldde dat dr. Addeke Boerma
‘very pleased’ was met het gesprek voor mijn Club van Rome-boek. Ook professor
Adam Schaff schreef uit Wenen: ‘May I congratulate you for the work you have
accomplished in such a brief time. I think it is perfect. In some places I would say it
in a different way but I left the text as it is because it has more authenticity of a talk
between two persons.’27 Iedereen buiten de pieren likes my work, behalve hier in
Holland.
Luisterde naar Rachmaninovs tweede symfonie, wat me ernstig maakt na het
gebeuren van vandaag. Ik denk ook steeds aan Peter. En aan Kouznetsovs laatste
dag in Holland. Hij gaat terug naar Moskou. ‘He thinks very highly of you,’ zei
ambassadeur Romanov.
Om 21.45 uur belde mam. ‘Heb jij iets van die lui gehoord?’ Om 19.15 uur zijn
mam en tante Jetty samen gaan dineren. Zij hebben, ondanks de dineerafspraak met
ons, nog steeds niets van zich laten horen. Dat zijn geen manieren. Ik zei tegen mam
dat ik het een grof schandaal vond en dat ze wat mij betrof konden oplazeren ‘Ja,
maar Nel kan er toch niets aan doen,’ zei mam. Ik weet niet of zij een haar beter is.
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17 mei 1974
Om 23.00 uur verschenen Theo en Nellie op Amerbos. Ik was razend. Broer Hendrik
had hen gezegd niet naar Bilthoven te bellen. Hoe is dat mogelijk? Voordat iemand
mij kan vertellen mijn moeder zo een hele avond voor schut te zetten door haar te
laten wachten, wanneer ik zogenaamd voor haar naar Holland kom! Het veranderde
niets aan mijn mening. Ik minachtte het gedrag van allemaal en heb dit niet onder
stoelen of banken gestoken. Heb met Theo tot 01.30 uur zitten praten. Het werd
eigenlijk alleen maar erger. Broer Hendrik had ook al laten doorschemeren dat mams
gift van aandelen ACF voor hem eigenlijk te laat was gekomen. Nu ging Theo nog
verder: ‘Now, I have no use for them. I needed that money many years ago in South
Africa to be able to give my life another direction, but now it is irrelevant. I do not
need it anymore.’ Hij voegde er nog aan toe: ‘Ik wil het gelazer er niet over hebben.’
Ik had beiden juist dezer dagen nog eens voor ogen gehouden dat onze ouders in
1950 naar Zuid-Afrika waren gegaan om er op toe te zien dat zij een huis zou hebben
en hun studies zouden beëindigen en dat mam tenslotte iedere dag eten had bereid
en hun hemden had gewassen en gestreken. Theo: ‘It gave us headaches. We zouden
sowieso een huis hebben gehad.’
‘Maar ze zijn voor jullie naar Zuid-Afrika gegaan!’ Ik bleef alleen achter in
Amsterdam. De prachtige flat in De Lairessestraat werd opgedoekt. Ik bewoonde
een kamertje vijfhoog-achter in de Raadhuisstraat en verdiende 168 gulden in de
maand bij het Algemeen Handelsblad. Toen ik dit achteraf van Theo hoorde kon ik
wel huilen. Of ze waren vergeten wat onze ouders voor ons hadden gedaan, of ze
waren het gewoon niet waard geweest. Vreselijk. Dat ze nu zo tegen dat offer van
onze ouders aankijken! Ik was er ellendig van.

17 mei 1974
Mevrouw Hornkamp, de interieurverzorgster, zingt bij het werk.
Nellie belde naar Bilthoven en kreeg broer Hendrik aan het toestel. Hij gaf toe
incorrect te hebben gehandeld. Hij was om 23.30 uur thuisgekomen alsof er niets
was gebeurd en had mam in paniek aangetroffen. Wat zal zij nu extra moe van alles
zijn. I am disgusted with his behavior, totally. Nu zeggen Theo en Nellie dat Hendrik
al zoveel jaren alleen woont en dat hij alle normen kwijt is. Hij was bij de grootvader
van zijn zogenaamd aangenomen dochter Michelle geweest en had tegen haar gezegd
6.000 kilometer te hebben gereisd om die man te ont-
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moeten. Je moet vooral zoiets tegen mam zeggen. Niet mam, maar tante Jetty schijnt
hem dermate de les te hebben gelezen dat hij tenminste schijnt in te zien dat zijn
gedrag onacceptabel is geweest.
De Herald Tribune publiceert in een hoofdartikel28 dat Richard Nixon volgende
maand een ‘joint development of Siberian natural gasreserves’ gaat voorstellen. De
oppositie beargumenteert deze stap ‘that the national interest is well served by
exporting American investment capital for development of dubious foreign energy
resources when the needs and opportunities for domestic investment in this field are
so evident.’ Door de energiecrisis in het Nabije Oosten probeert iedereen ‘veiliger’
energiebronnen aan te boren. In dit licht moet natuurlijk ook het jongste aanbod van
Kosygin aan Van der Stoel worden gezien, waar niemand in Den Haag iets mee heeft
gedaan. Worden Amerika en West-Europa tegen elkaar uitgespeeld bij de ontginning
van Siberië.29
Ben met Klaas de Vries en Hans Snoek naar de viering van de verjaardag van
mams beste vriendin, tante Meta de Vries, gegaan. Zij is een frêle oud dametje
geworden en haar ogen stralen nu een vreemde gelatenheid, een
non-gepassioneerdheid uit. Ook haar handen zijn nu zo oud. ‘Je weet niet hoeveel
je voor haar betekent,’ zei een familielid. Ik weet het. Het is wederzijds. Hoeveel
jaren ken ik haar al? Toen wij kinderen waren en zij op De Horst logeerde las zij
Theo en mij in bed voor. Hoeveel jaren achtereen, toen de familie in Kaapstad
woonde, ontmoetten wij elkaar in de stad om ‘bij te praten’? Ik gaf haar een ingelijste
foto, wetende hoeveel zij daar aan hecht.

18 mei 1974
Israël heeft wraak genomen. Als gevolg van luchtaanvallen zijn 48 mensen
omgekomen en 100 gewond. Baas boven baas. De Arabische guerrilla's kunnen niet
in een jet stappen en vanuit de lucht dood en verderf zaaien, die moeten met handen
en voeten de hun ontzegde rechten terug bevechten.
Noord-Vietnamese tanks opereren nu in de omgeving van Saigon. Wat willen
Nixon en Kissinger thans; de laatste sleepte bovendien voor alle misdadigheid in
Azië de Nobelprijs in de wacht.
Rob Touber produceerde gisteravond een Gerard Reve Superstar show op televisie.
Het was onvoorstelbare shit. Philip
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New York Herald Tribune, THAT SOVIET GAS, 17 mei 1974.
Later zouden de sovjets een gas- en oliepijpleiding naar Oost- en West-Europa bouwen.

Willem Oltmans, Memoires 1974

19
van Tijn schrijft er als gewoonlijk onzin over in de Volkskrant, hoewel ik het gesprek
met God aan het einde een vleug van waarde en inspiratie vond hebben. ‘Zoals je
iedere nar vooral moet nemen om wat er achter zijn grollen verborgen ligt, kan je in
de koddigheden van ome Gerard toch uiteindelijk niet anders dan een eenzame ridder
van de droevige figuur ontwaren, die dan niet eens van idealen zingt, maar naast een
hunkering naar Liefde in wezen en aan het eind van de show letterlijk niets meer te
bieden heeft dan zijn eigen uitwerpselen.’ Reve: ‘Een mens kan beter dood zijn’ en
‘eigenlijk geloof ik niet en twijfel ik aan alles’, aldus de wijsheden van onze
volksschrijver nummer één.
Henk de Mari meldt in De Telegraaf dat prins Claus het ten zeerste betreurt dat
er lekken naar die krant zijn geweest. Hij zei tijdens een bijeenkomst van de staf van
de Stichting Nederlandse Vrijwilligers: ‘Ik sta altijd voor u klaar om uw klachten
aan te horen, hier in dit kantoor, of zelfs, indien u dat wenst, zéér privé. En wanneer
ik u dan niet kan helpen is er tijd om naar een krant te lopen.’ Hij vond het heel erg
dat er ‘een groot lek’ was in de organisatie die hij voorzit. Geen wonder.
Ambassadeur Djawoto schreef uit Peking30 blij te zijn met het NRC hoofdartikel
ter verwelkoming van generaal Sutopo Juwono ‘als het brein achter de terreuracties
in Indonesië.’
Djawoto en ik voelen ten aanzien van Subandrio hetzelfde. ‘So he and I have never
been “great friends”. I really feel pity for him, Oltmans.’ Hij vervolgt: ‘I honestly
hope that he will be freed soon.’ Maar hij waarschuwt, eigenlijk zoals Olga
Chechotkina deed in Moskou, om geen deel te hebben aan een actie om Subandrio's
vrijheid te helpen bewerkstelligen, want de keerzijde van de medaille - indien een
dergelijke actie zou slagen - zou zijn dat Suharto ‘cheaply obtains a new façade his
regime desperately needs, in effect the facade of “benevolence”, the image of being
“human” mainly for foreign consumption. You know why.’ En, precies als Olga,
wijst ook Djawoto op die andere 50.000 politieke gevangen die ‘are now languishing
behind prison bars and barbed wire for almost one decade and held there without
charges nor trial, without sufficient food or medical care, deprived from any human
rights, separated from their families and without any prospect as to when they will
be freed. They are tortured, physically as well as mentally, and are in the process of
being slowly killed...’ Djawoto heeft gelijk. Ik laat de gedachte inzake Subandrio en zijn mogelijke invrijheidstelling - varen.
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We hebben in Bilthoven in de tuin foto's genomen.31 Ik bracht twee rozen naar het
graf van vader. Het maken van deze foto's maakte me nog stiller, want ik mistte onze
vader er zeer bij en stelde me voor hoe intens gelukkig hij geweest zou zijn dit
moment waarbij wij allemaal bij elkaar waren te hebben kunnen meebeleven. Het is
alsof ik zijn tranen voel nu hij deze dag niet met ons is. Later zaten we allemaal op
het terras in de schaduw. Ik ging de cirkel rond van mam naar ons drieën en dacht:
eigenlijk is dit alles op de eerste plaats vaders schepping. Ik vraag me af tot welke
diepte ieder van ons hem op dit moment werkelijk herinnert. Ik nam vanmorgen om
die reden de Dvorak-symfonie mee om in de auto naar te luisteren. Voor mij is dit
een hele stille, trieste dag geworden.
Het viel me trouwens op dat mam mij aanvankelijke als enige een arm wilde geven,
maar in plaats daarvan deed ik mijn arm om haar heen. Ik was zo aardig mogelijk
tegen broer Hendrik, maar ik dacht er het mijne van. Hij refereerde als grapje aan
het mislukte diner, maar ik zweeg.
India heeft een atoombom tot ontploffing gebracht. Daar hebben de honderden
miljoenen armen en ontheemden van dat land natuurlijk reikhalzend naar uitgezien.
Ambassadeur dr. Zairin Zain is zeer verzwakt opnieuw in de Rudolf Steiner kliniek
opgenomen. Arme man.
Rachmaninovs derde symfonie. Nog meer triestheid om me heen.

19 mei 1974
Erik van der Leeden is jarig. Zeven jaar geleden ontmoette ik Peter. Wanneer er een
kapel in de buurt zou zijn, zou ik er nu naartoe gaan om een kaars te branden.
Gisteravond waren zowel Harry Hagedorn van de NOS-televisie als de Londense
correspondent George Noordhoff op avontuur uit in het nachtelijke nichtenbos des
Vondelparks. Het blijft een aanstekelijke endroit.
Ik blijf met het probleem zitten van een constante avalanche aan knipsels uit
kranten en tijdschriften, gelezen, uitgespeld, onderstreept maar waar laat ik ze? Ze
gaan al een paar jaar naar dozen in de garage, waar ik een groot aantal planken heb
laten maken om ze op te zetten.32 Wat ik in het actuele dagboek - de klappers zelf bewaar is een te kust en te keur gemaakt dun af-
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Het zou de laatste maal zijn dat we bij elkaar waren. Mam overleed 2 september 1974.
Toen ik in 1991 naar Zuid-Afrika verhuisde heb ik met bloedend hart al die dozen over een
periode van 20 jaar weg moeten doen.

Willem Oltmans, Memoires 1974

21
treksel. Doodzonde dat ik niet uitgebreider te werk kan gaan. In 1972 werden in de
33
VS 38.053 boektitels gepubliceerd. Harper & Row hebben misschien tien boeken
van de 2.600 ontvangen manuscripten uitgegeven. Een andere uitgever bracht 240
van de 4.500 ontvangen manuscripten op de markt. American Review, het literaire
tijdschrift, ontvangt 16.000 manuscripten per jaar, dus tien per uur. ‘Most people in
my writing class,’ aldus Sidney Offit van de NY New School, ‘are living an illusion
(...). They think writing is therapy: they don't know the difference between art and
self-pity.’ Ik voel me noch kunstenaar noch de dupe van de wereld en het leven. Ik
schrijf to report and to remember as much as possible correctly.
Arthur Koestler: ‘(...) young rats reared in a kind of rat's Disneyland developed a
thicker cerebral cortex, which was chemically more active and endowed with a richer
circuitry than the control litters brought up under normal conditions.’34
Om 14.00 uur arriveerde ik bij een kleuterschool in de Polanenstraat 90. Dr. Eiichi
Yamazaki, voorzitter van het Europese Instituut van Nichiren Shoshu zou daar een
lezing houden. Toen ik voltallige families met veel kinderen bij bosjes zag arriveren
ben ik onmiddellijk de plaat gepoetst. Had kunnen weten, dat het geen serieuze affaire
was.

20 mei 1974
Mam huilde toen broer Hendrik vertrok om naar Kaapstad terug te keren. Ik
bewonderde haar frantic efforts to restrain herself enormously, maar haar stem viel
weg. Zij was ontroostbaar en verdrietig. Ze zei tegen mij het zeer te appreciëren dat
ik hem naar Schiphol wegbracht, want zij wist maar al te goed dat ik tijdens dit
bezoek een dosis minachting ten aanzien van hem had verzameld. Ik heb er met
mezelf uitvoerig over gedebatteerd, maar ik voelde dat ik dit moest doen, voor hem,
maar vooral ook voor mam. Ik vroeg hem toch vooral ontzettend veel rekening met
haar hoge leeftijd te houden en niet te veel terug te grijpen naar wat er in onze jeugd
of tijdens de jaren 1950-1960, toen onze ouders in Kaapstad woonden, mag zijn
gebeurd. Ik drong er op aan dat hij haar zoveel mogelijk zou schrijven. Hij was het
hiermee eens. Het afscheid op Schiphol ging toch emotioneel gezien aan me voorbij.
It is wrong, but it was the way it was.
We spraken over Henry Kissinger, die hij als ‘een wonderdok-
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Newsweek, 25 februari 1974.
Ook dit originele artikel is bij de verhuizing gesneuveld; kan niet vermelden waar hij dit
schreef.
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ter’ ziet. Ik juist helemaal niet en ik zei het absurd te vinden dat de man die in
Washington de buitenlandse zaken runt van het machtigste land ter wereld - instead
of minding the store - heen en weer reist tussen twee miljoen Syriërs en twee miljoen
Israëli's om te proberen te voorkomen dat zij elkaar in de haren vliegen. Het is
eigenlijk waanzin.35
Heb Henk Hofland geschreven dat zijn jongste verhaaltje over Willy Brandt mijns
inziens pure kletskoek was. Journalistiek bedrijven betekent op de eerste plaats
informatie doorgeven. Daarnaast kan je een mening verkondigen maar dan wel
gebaseerd op gedegen verifieerbare kennis van zaken. Heb maar meteen gezegd dat
ik verder afzie van een boekje over ‘Hilversum’. De stank die bij het openen van die
beerput te voorschijn zou komen zou milieuverontreinigend werken.
Wim Klinkenberg is als waarnemend-voorzitter van de NVJ afgetreden vanwege
een artikel van hem in het tijdschrift van de vereniging Nederland-USSR, waarin hij
schreef dat de verbanning van Solzhenitsyn, de versterking van het socialisme en de
wereldvrede ten goede kwam. Ik ben geen Solzenitsyn-fan, maar dat zou ik nooit op
papier zetten. Toch is dit geen reden tot aftreden. Hij heeft recht op die mening. Ik
belde hem en hoorde dat Jan Rogier en een journalist van De Tijd tegen hem binnen
het bestuur in het geweer waren gekomen.
Ontmoette John Massaut van de ACF om na te gaan of er zaken met de Sovjet-Unie
vielen te ontwikkelen. Het bedrijf kon niets aan de USSR verkopen, omdat ze nu al
geen kans zagen lopende orders te voldoen. Maar ze zouden misschien de N.V.
Koninklijke Utermöhlen overnemen en dan waren er meer mogelijkheden. Morgen
zal hij een en ander met andere directieleden bespreken.
Uitstekend gesprek met André Spoor. Ik wilde hem attenderen op de inlichtingen
van ambassadeur Romanov dat Van der Stoel geen moer met de uitnodiging van
premier Kosygin scheen te gaan doen. Hij zei meteen te willen handelen en contact
met Romanov te zullen opnemen.

21 mei 1974
Sinds 7 mei hoorde ik niets van Peter, wat me pijnlijk treft. Ik zie ons straks alweer
‘gezellig’ op autoreis gaan.
Gisteravond kwamen dr. Eiichi Yamazaki, Kotera en Smith naar Amerbos en
bleven tot na middernacht. Total waste of time.
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James Baker zou in 1991 een soortgelijke shuttle diplomacy ontwikkelen omdat er sinds
Kissinger nog niets was veranderd.
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Er was weer geen brief van Peter. Ik schreef naar zijn moeder in mild desperation.
‘Even moet ik u mijn hart luchten, dat ik erg bezorgd ben over Peter. Niet dat ik bang
ben dat hij onverstandige dingen zou doen of niet voorzichtig zijn, dat weet u wel,
dat is hij. Maar het gaat om zijn toekomst. Hij is zo rusteloos, nu zoekt hij zijn geluk
weer in New York.’ Ik memoreerde dat toen ik zelf in New York woonde hij niet
mee wilde en ben ik naar Amsterdam teruggegaan. ‘Ik kan nu toch niet weer
halsoverkop naar Amerika vertrekken omdat Peter dit misschien besloten heeft?’
Gaf uitdrukking in deze cri de coeur aan mijn zorgen.
Ben dr. Zairin Zain gaan bezoeken in de Rudolf Steiner kliniek. Hij was kortademig
en maakte enge geluiden. Hij zei al vele maanden bronchitis te hebben wat veel slijm
veroorzaakte. Ik bleef kort want hij sprak nog moeilijker dan anders. Zijn zusteren
zijn hulp, de jongen Wawang, arriveerden bovendien. Ik keek in zijn grote bruine
ogen. Arme Zain. Durfde niet over Emily,36 zijn voormalige vrouw te spreken.
Eindelijk zag ik Loet Kilian terug in het poffertjeskraam op het Malieveld: kort
haar (nodig voor zijn job) en met de vertrouwde Frye boots. Hij was nu chef bij het
foerageren van de vliegtuigen op Schiphol. Erik van der Leeden zou hebben gezegd:
ieder haartje van mijn body stond overeind. Nog trouwens, al ben ik weer terug op
Amerbos. Hij vertelde dat Albert Plesman een familiebedrijf had opgezet en dat het
nu erg moeilijk was allerlei zaken te veranderen. ‘Jongeren proberen het eerst nog
wel, maar op een gegeven moment houden ook zij ermee op. Ik dacht dat Amerikanen
hard waren, maar je moet Hollanders zien.’37
‘Bovendien beschikken Amerikanen over een zekere dosis sportiviteit en “fair
play”, waar je hier niet mee aan hoeft te komen. Verder zijn Hollanders natuurlijk
Goddamn narrow-minded,’ liet ik erop volgen. Ik biechtte hem verder op dat toen
we tien jaar geleden in Kew Gardens samenwoonden ik er eigenlijk vanuit was gegaan
dat we nooit meer uit elkaar zouden gaan, maar dat hij volkomen onverwachts er
met Tieneke vandoor was gegaan.38 Ik zei hem eerlijk dat ik nog altijd zowel
lichamelijk als mentally tot hem aangetrokken was en me diep met hem verbonden
voelde en dat het daarom een vorm van een exercise in futility voor me was hem
terug te zien. ‘Je moet
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Emily Machbul.
Loet werkte immers eerst bij de KLM op JFK in New York.
Nogmaals: Loet en ik woonden in New York samen als volmaakt platonische vrienden, ook
al zou ik het anders hebben gewild maar ik wilde niets doen dat de relatie zou kunnen schaden.

Willem Oltmans, Memoires 1974

24
in het leven een keuze maken,’ zei hij, ‘maar soms moet je er wel even tussenuit.’
Hij heeft nu een zeilboot en rijdt in twee uur van Den Haag naar Friesland.

22 mei 1974
Gisteravond ontmoette ik op een party bij Joyce van der Meer (CBS) generaal en
mevrouw Cor Knulst. Hij was eens de commandant van het Van Heutsz-bataljon in
Korea en is een ‘Indische jongen’, wat prompt tjotjokte. Hij was op 1 mei uit het
leger gestapt en leek me ready om te praten. Ik geloof dat hij een gentleman's
agreement met de chef-staf had gemaakt om te bepalen wat hij zich kon permitteren
naar buiten te brengen. Hij moet voor legerintelligence in het Nabije Oosten hebben
gewerkt. ‘Ik heb daar behoorlijk gespioneerd.’ Ik probeerde me hem voor te stellen
als jonge officier. Hij moet aantrekkelijk zijn geweest. Hij was indertijd secretaris
van de militaire commissie bij de Ronde Tafel Conferentie met Indonesië. Hij had
verschillende televisieoptredens van me gezien en vond dat ‘als je Luns wilt naaien
je dit zorgvuldig moet organiseren en dat je emotionaliteit je veel schade heeft
berokkend en je geloofwaardigheid verkleind.’ Ik zei dit vaker gehoord te hebben,
maar dat ik niet van plan was mijn persoonlijkheid geweld aan te doen ten gerieve
van Telegraaf-lezers. Uitgerekend bleek dat mijn vriend sergeant Martin Portier zijn
persoonlijke verzorger en kok was geweest in Korea. Hij heeft Martin op alle
mogelijke manieren proberen te helpen. Aardige ontmoeting, mogelijke aanwinst.39
Time wijdde een omslagverhaal aan de constatering dat ‘the workings of the mind
still resist rational analysis’ en dat ‘reports of psychic phenomena persist’, zoals mij
de afgelopen tien jaar in mijn vriendschap met Gerard Croiset ampel is gebleken. Er
wordt thans op honderd Amerikaanse colleges aandacht aan parapsychologie besteed.
De psycholoog Gardner Murphy van George Washington University zegt: ‘It may
well be that parapsychology will become a multidisciplinary thing owing much to
psychiatry, neurology (...) medicine, bio-chemistry and social sciences.’ Het artikel
vervolgt: ‘One of the most famous proponents of parapsychology, in fact, is an
anthropologist: Dr. Margaret Mead. It was her passionate advocacy that helped give
the Parapsychological Association its greatest claim to legitimacy.’ Time: ‘Her
argument that the whole history of scientific advance is full of scientists investigating
phenomena that the
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Establishment did not believe were there - I submit that we vote in favor of this
Association's work, led to 6-1 in favor of admission.’ Vreemd dat ik dit niet eerder
bij haar had ontdekt. Zij had Gerard Croiset moeten ontmoeten.
Er is ook een en ander te doen over een nieuw boek, The Secret Life of Plants,
waarin wordt staande gehouden dat ‘greenery can feel the thoughts of humans’. De
researcher Cleve Backster, een leugendetectorspecialist, bevestigde zijn machines
aan planten, waarbij zij reageerden op zijn gedachten. In New Jersey heeft Pierre
Sauvin een Rube Goldbergian-machine op planten gebruikt en belde daarna met zijn
vriendin, 100 kilometer verderop. Hij constateerde dat zelfs op die afstand de planten
hadden gereageerd op het bedrijven van seks met zijn vriendin. ‘The tone oscillators
went “right of the top”, at the moment of orgasm,’ aldus Time. Dit is dezelfde soort
proef die Croiset met zijn geigertellers in Californië deed, die hij via zijn mind vanuit
Utrecht liet bewegen.
John Massaut deelt mee dat de ACF-directie positief staat tegenover een eerste
contact met ambassadeur Romanov. De afdeling marketing is al gevraagd een rapport
op te stellen om ons in te lichten ‘als we een stoot in de richting van Moskou geven,
wat zijn dan onze mogelijkheden.’
Ontmoette Theo Schaapveld om 17.25 uur in het motel in Bunnik en overhandigde
een memo voor de DAF-top.40 We zijn overeengekomen dat de sovjetambassadeur
op 5 juni officieel zal worden ontvangen. Hij brengt een delegatie van vijf man mee.
De Raad van Bestuur had het bezoek goedgekeurd. Theo gaf toe dat ik single-handedly
al het geklier hieromheen toch heb doorgeprikt. Ik heb hem er aan herinnerd dat ze
me nu 10.000 gulden moesten geven voor mijn pr-activiteiten, een claim die hij
scheen te billijken.
Jan Pieter Visser heeft in Hilversum een film voor de NCRV over Aurelio Peccei
geclaimd die we samen in augustus gaan maken. Iemand van de PSP belde of ik mijn
naam op de verkiezingsbiljetten voor deze partij wilde zetten. Automatisch gaf ik
mijn vaste antwoord dat ik nooit aan politieke acties mee doe. Bovendien kan ik hier,
nog altijd eigenlijk in New York woonachtig, niet eens stemmen. Maar toen dacht
ik aan wat er door mijn hoofd ging na de ontmoeting met Theo Schaapveld: ik moet
eigenlijk de journalistiek vaarwel zeggen en ‘in zaken’ gaan. Overigens als er één
partij, in de persoon van Fred van der Spek en Geert Mak, is geweest waarmee ik
voortreffelijk
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samenwerkte in zaken als Suharto en Luns is het de PSP geweest. Dus zei ik: ‘Weet
je wat, ik breek met de traditie, zet mij er maar bij.’

23 mei 1974
Francisco Paesa belde gisteravond laat op om te zeggen dat hij bereid was voor een
gesprek met ambassadeur Romanov naar Amsterdam te vliegen. We kwamen overeen
dat 28 mei een geschikte datum zou zijn. Ik heb ambassadeur Romanov hiervan
onmiddellijk een schriftelijke bevestiging gezonden.
Peter telegrafeerde dat hij morgen met Icelandic in Luxemburg aankomt.
Godzijdank. Trees, de non, Peters zuster, belde ook al om te zeggen dat hij zeker
terugkwam en ook om namens zijn moeder te bedanken voor de plant met moederdag.
Ambassadeur Tissa Wijeyeratne schrijft uit Parijs het jammer te vinden me tijdens
mijn laatste bezoek te zijn misgelopen. ‘It has been a rewarding experience for me
- my discussions with you. See you in Sri Lanka. I leave tonight, Tissa.’41
Bracht ambassadeur Romanov een brochure over de ACF.
Reed door naar Frits van Eeden. Hij zag me aankomen en zei: ‘Je ziet er eigenlijk
veel beter uit dan vroeger. Iedereen vond je een knappe man, maar voor mij had je
iets glads, iets onsympathieks. Nu heb je een doorleefd gezicht en ben je heel anders.’
Het oog van de kunstenaar. De invloed van Peter?
Vanavond kwamen Pauline Quarles en haar dochter Déliane op bezoek. Zij had
vorig jaar de Vrij Nederland met het gesprek met Bibeb gekocht en het niet aan haar
moeder, madame De Ramaix-van Weede42 durven laten lezen omdat het woord
‘klootzak’ erin voorkwam.43 Zij had het echter wel aan vrienden van haar moeder,
de Tjarda van Starkenborgh Stachouwers laten lezen. De oud-gouverneur-generaal44
was het in zijn werkkamer gaan lezen. Daarop liet zij doorschemeren dat ik tegen
Bibeb over het château van mijn grootmoeder in België had gesproken. Ik zei: ‘Ja,
so what?’ Maar omdat Pauline ongeloofwaardig bleef kijken ging ik een foto van
Villa des Marronniers in Sprimont in de Ardennen halen waar Ilya graaf Poslavsky
en mijn grootmoeder de beste jaren van hun leven hadden doorgebracht en waar wij
als kinderen voor de oorlog al onze vakanties naartoe gingen. Toen kwam de aap uit
de mouw. Pauline Quarles zei: ‘Oh, ik dacht dat je tegen Bibeb over Baulers had
gespro-
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Woonachtig op Chateau Bouillon in Baulers.
Zie voor mevrouw De Ramaix, Memoires 1925-1953.
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ken. Ik wist niet dat je grootmoeder in België had gewoond.’ Zo denkt Pauline dus
over me. Ongelooflijk. Ik ken haar al 28 jaar. Ik knap wel af op dergelijke incidenten.
Pas tijdens de afwas besefte ik wat haar uitspraken betekenden.45

24 mei 1974
Luxemburg, Airport
Ineens schrik ik me een ongeluk. Stond in Peters telegram 24 of 25 mei? Nee, Trees
zei ook, hij komt morgen. Ik vertrok om 06.05 uur uit Amerbos en was om 10.20
uur hier.
In Aywaille dronk ik koffie met een meeliftende pater. Helaas stonk hij geweldig
uit zijn mond zodat ik voortdurend als hij mijn kant uit sprak het raam moest
opendraaien. Ik was in Sprimont gestopt om twee rijsttaarten te kopen, een voor
mam.
Peters toestel is maar liefst zes uur vertraagd. In een bos ben ik gaan slapen. Heb
daarna hard gelopen, maar dat wordt minder. De bomen roken zalig. De lucht was
eigenlijk goddelijk. De vogels floten. Het gaf me allemaal een nieuwe impuls om
nog langer te wachten, want wachten maakt me draaierig. Heb correspondentie tussen
Freud en Jung gelezen, maar kon me moeilijk concentreren.

17.20 uur
Peter is er. Hij kwam als derde uit het toestel. Ik zag hem al van verre. Hij had mij
ook uit de verte herkend: ‘aan je benen’ zei hij. Heerlijk zijn smile weer te zien. Zijn
bagage ging snel. We omhelsden elkaar in het parking-lot en het begon te sauzen.
Hij overhandigde me het eerste hardcover exemplaar van On Growth, de Amerikaanse
editie van mijn Club van Rome-interviews uitgegeven bij Putnam & Sons. Ik was
ontzettend blij. Voor het eerst van mij een boek op de Amerikaanse markt.
Het was vreemd om weer samen te zijn. Hij had barstensveel ervaringen opgedaan.
In Montreal had hij een prachtige schildpad gekocht (voor mij) om een kaars in te
steken.46 Een andere beroemde fotograaf, Kennih Duncan, heeft ook een serie foto's
van hem gemaakt, inbegrepen naaktfoto's. Ze zijn werkelijk subliem.
Dr. Margaret Mead had hem warm en hartelijk ontvangen en ook gesprekken met
andere mensen voor hem geregeld. Ik vertelde met professor Willems in Tilburg een
onbevredigende correspondentie te hebben gevoerd. ‘Je hoeft hem maar aan te
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De foto van Villa des Marronniers staat in Memoires 1925-1953.
In 1967 kocht hij in Thailand een kaarsenhouder voor me, hij wist hoe dikwijls ik kaarsen
brandde..
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zien,’ zei Peter, ‘en dan weet je het al.’ ‘Ik had je wel meer willen schrijven, maar
ik heb vooral de laatste tien dagen hard gewerkt.’ Behalve met Margarets vrienden
te hebben gesproken is hij ook op de New York University geweest om
studiemogelijkheden te onderzoeken. Hij is ook veel opgetrokken met Sony, zijn
nieuwe Indonesische vriend uit Bandung, en zoals op de foto's te zien, ook inderdaad
een aantrekkelijke boy. Hij was met Sony naar de première van Juan Antonio gegaan.
‘Willem, het aantal keren dat mij in New York geld voor seks werd geboden, soms
door de engste kerels (...).’ Magazine publishers, photographers, altijd kwam
uiteindelijk de aap uit de mouw dat ze met hem naar bed wilden. De fotograaf Jack
Mitchell had hem, toen hij op het laatste moment a pass tegenover Peter maakte, de
toegezegde negatieven niet gegeven. Peter weigerde met die engster de koffer in te
duiken. Hij heeft nu zijn scheiding in het midden van zijn haar wat prima staat. Emmy
Zain belde dat dr. Zairin Zain om 13.00 uur was overleden. Very sad news. De circle
of true friends from Indonesia wordt steeds kleiner en the heroes pass into oblivion.
Hij heeft altijd memoires willen schrijven. Wat nu? Zijn broer, de gouverneur van
Padang op Sumatra komt naar Nederland om dr. Zain mee terug naar Indonesië te
nemen.

26 mei 1974
Later belde zijn verzorger Wawang met bijna fluisterende stem om de dood van zijn
vriend en meester mee te delen. Ik belde het ANP en Bas Roodnat bij de NRC, opdat
er behoorlijk aandacht aan zou worden besteed.47 Zou Pak Zain nu inderdaad verenigd
zijn met voorouders en vrienden? Dat zijn de troostfabeltjes voor de levenden. Arme
Zain. Een nieuwe leemte rondom mij.
Toonde Peter de reportage van professor P.J. Willems in Vrij Nederland.48 ‘Ik vind
het onderhand wel onzindelijk - om niet te zeggen onzedelijk - dat ieder jaar grote
aantallen jonge mensen psychologie gaan studeren, zonder dat iemand hen vertelt
dat de veronderstelling dat zij na hun doctoraal emplooi zullen vinden in de professie
niet reëel is,’ schreef hij. Boven zijn artikel staat OVERSCHOT, wat ook niet
aanmoedigend is voor Peter om er verder mee door te gaan. Willems waarschuwt
dat er in 1980 al 9.000 psychologen in Nederland zullen zijn tegen 2.500 in 1970.
Die overproductie moet voor vele jonge mensen tot een ramp leiden.
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Slechts zeer summiere artikeltjes zouden worden gepubliceerd.
Vrij Nederland, 18 mei 1974.
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Informeerde professor Frits Böttcher dat premier Aleksei Kosygin samenwerking
met Nederland zocht bij de exploratie van drie zeeën, dat ambassadeur Romanov er
bij had gezeten toen zijn premier dit aanbod aan Max van der Stoel deed en dat de
minister deed of zijn neus bloedde. ‘Ik ga er wat mee doen,’ zei Frits. Ongetwijfeld
dat hij zijn amice, de heer Wagner van de Shell, gaat bellen.
George Tor belde dat Johan Olde Kalter een gigantisch stuk in De Telegraaf49 had
geschreven over de kwestie Hofland-Zonneveld in mijn huis met sovjetdiplomaten
in 1971 waarover de Hoge Raad in juni arrest zal wijzen. Ik belde Gerrit Jan
Wolffensperger die ook zeer verbaasd was over deze plotselinge publicatie (op grote
schaal) en dan nog wel door Johan Olde Kalter. Dat is nu een journalist die ik zover
vertrouw als mijn neus lang is. In New York probeerde hij nog mijn vriendin bij de
VN Mora Henskens in de koffer te krijgen. Nu meldde hij dat mr. A.G. Maris namens
De Telegraaf had geponeerd dat de sovjets bij mij thuis kwamen ter ondersteuning
van mijn gevecht tegen Luns. Niets was verder van de waarheid af. Wolffensperger
was van mening dat op juridische gronden: ‘je daar niets tegen kon doen?’ Hij zei
driemaal ‘God, god, god...’ toen ik hem die passage over de telefoon voorlas. Waarom
niet? Zijn de wetten er dan zo op gemaakt dat de waarheid en de feiten niet terzake
doen? Fuck them all, dacht ik en schreef onmiddellijk brieven naar die befaamde
advocaat-generaal, de leugenaar Maris (ter wille van zijn cliënte De Telegraaf) met
kopie aan Vladimir Opalev van de sovjetambassade. Ik zal ze krijgen.50 Heb bovendien
alles per aangetekende post gedaan. Daar Moet je bij deze schoften ook nog aan
denken.
Ik heb Emmy Zain, die nu op de Canadese ambassade werkt, gebeld om te zeggen
dat ik niet mee zou gaan om afscheid van dr. Zairin Zain te nemen, die in de
Indonesische ambassade is opgebaard. ‘In gedachten neem ik hem altijd met me mee,
Em, maar in dat gebouw dat Suharto dient, wens ik niet te zijn.’ Ik ben ontzettend
blij dat hij Den Vaderland Getrouwe heeft gelezen en weet dat ik zijn rol voor de
geschiedenis heb vastgelegd.

27 mei 1974
Er kwam een brief van Peters moeder waar ik ontzettend blij mee was. Een brief om
in te lijsten.51
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De Telegraaf, 25 mei 1974, zie bijlage 2.
Zie bijlage 3 en 4 kopieën van deze brieven.
Eigenlijk zou ik deze brief hier in de tekst moeten plaatsen, dat is er voor mij de gevoelswaarde
van. Zie bijlage 5.
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Gisteravond hebben we nog anderhalf uur door de polders naar Zunderdorp gelopen.
Rustige dag, veel gelachen en vooral honderduit gepraat. Over advocaat Maris van
De Telegraaf zei hij: ‘In zijn hart weet die meneer natuurlijk uitstekend dat jij gelijk
hebt, vooral nu je hem die brief hebt gezonden.’
Was in Bilthoven en er ontwikkelde zich de zoveelste nare conversatie over de
ACF-aandelen. Eigenlijk draaide alles om Theo die de regeling had voorgesteld dat
mam geleidelijk haar aandelen aan ons zou schenken - met vruchtgebruik voor haar
- om later (maar dat is nu juist het tere punt) geen belasting te behoeven te betalen.
Zij bracht opnieuw naar voren dat als ze aan broer Theo zou hebben toegegeven, zij
onder curatele van Theo was gekomen: ‘en dan zat ik nu in hetzelfde schuitje als
Nellie...’ Ik weet dit allemaal, maar werd toch zo boos, want ik sta eigenlijk buiten
al het gedonder. ‘Als u ook zo over mij denkt,’ zei ik in woede alsof het allemaal
door mij was uitgekiend, ‘zou ik nooit meer een stap in dit huis zetten.’ Omdat ik
had verteld van mijn plannen om met Francisco Paesa in zaken te gaan, zei mam
schimpend: ‘Jij wordt nu toch miljonair!’ Ik was zo buiten mezelf dat ik zelfs dacht:
wat doe ik nog langer hier? Maanden, jaren, ben ik lief en zorgzaam geweest en nu
deze botsing. Beschadigde gevoelens, beschadigde relaties. Het is een ramp. Probeer
het van me af te zetten.
Een Newsweek-artikel begint aldus: ‘There is a new vibration to spring this year.
While the birds and the bees are striking up their vernal hum, so are the boys and the
boys and the girls and the girls. Bisexuality is in bloom.’52 Zangeres Joan Baez zegt:
‘One of the nicest - whatever you want to call it - loves of my life was a woman.’
(...) ‘Homosexuals have become so accepted that the American Psychiatric Association
recently decided to drop homosexuality from its list of mental disorders (...) rock
star Mick Jagger sings love songs to his drummer (...) in “Le Jardin” an ultra-gay
discothèque in New York. “We have homosexuals, bisexuals and trisexuals,” says
owner John Addison.’ Alleen psychiater en zuurpruim dr. Charles Socarides verstiert
het artikel met ‘Bisexuality is a disaster for culture and society. They are selling a
phony sexual utopia in which the kingdom of the orgasm will supposedly replace
the house of the ego.’ Het doet er toch helemaal niets toe hoe mensen kiezen om
klaar te komen. Het belangrijkste van alles is mijn motto ‘to keep the plumbing
running’, en op welke manier de kraan wordt opengedraaid is irrelevant, als de zaak
maar niet vastroest.
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Peter en ik kwamen in de stad Jaap Jansen tegen. Ik liet hem mijn Putnam-editie
zien, waar hij niet op reageerde. Hij maakte wel een aanmerking over mijn tweedshirt
bij het betrekkelijk warme weer. Toen ik zei dat ik bezig was bankier te worden,
deed hij helemaal vervelend. Moet gewoon mijn mond houden en die jongen laten
schieten. Weet niet wat er over hem heen is gekomen.
Peter is nu bij zijn moeder, waar hij zich intens op heeft verheugd. Hij heeft een
nieuwe keukenkast voor haar gekocht. Hij ziet er oergezond uit, lacht veel en is een
ander mens.
Er is veel onzin over dr. Zairin Zain geschreven en eigenlijk was het artikel in De
Telegraaf beter dan dat in de NRC. Ik denk veel aan Zain. Hij staat op het punt ons
land voor altijd te verlaten.
De heer Schmelzer aan de vleugel presenteert op AVRO-televisie een ordinaire
deun. Zegt natuurlijk alles van die man.

28 mei 1974
Schreef mr. J.Th. Vermeulen, deken van de Orde van Advocaten te Den Haag om
mijn beklag te doen over de aperte leugens van mr. A.G. Maris van De Telegraaf.53
Om 16.00 uur arriveerde Francisco Paesa op Schiphol. We reden snel naar Den
Haag om precies om 17.00 uur door ambassadeur Alexandr Romanov te worden
ontvangen. Ik gaf de ambassadeur mijn Amerikaanse editie van Putnam, plus een
exemplaar om aan dr. Jermen Gvishiani te geven. Hij ging trouwens op 7 juni naar
Moskou. Het gesprek begon met de gebruikelijke vriendelijkheden en bagatellen.
Toen Francisco zijn tweede sigaret opstak, zei Romanov: ‘You smoke too much.’
‘Three packs a day,’ zei Francisco.
Ik vroeg of André Spoor al had gebeld. ‘Yes, he telephoned me yesterday. Who
is he? May be I met him at a reception.’54 Omdat de Herald Tribune met een belangrijk
verhaal over sovjet-olieproductie was gekomen, verteld door olieminister Valentin
Shashin, had Spoor dit als invalshoek gebruikt om te informeren naar details over
het bezoek van minister Max van der Stoel aan Moskou. Had de
NRC-vertegenwoordigster in Moskou, An Salomonson, haar werk gedaan in plaats
van koerduifje met Link van Bruggen te spelen, dan had hij deze infor-
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Brief (aangetekend) d.d. 28 mei 1974.
Ik had Spoor op de affaire van de samenwerking met Shell gezet, omdat Max van der Stoel
deze belangrijke affaire blijkbaar onder het karpet van Buitenlandse Zaken wilde vegen.
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maties van haar en niet van mij, onbezoldigd NRC-medewerker, gekregen. Romanov
had Spoor geantwoord de Herald Tribune nog niet te hebben gezien, die kwam pas
na 13.00 uur, maar hij wilde sowieso de zaak niet per telefoon bespreken. Ik vertelde
Romanov iets meer over André Spoor en adviseerde hem André te ontvangen omdat
hij een invloedrijk journalist was die te vertrouwen was. In ieder geval opende de
NRC vanavond met het verhaal van minister Shashin geschreven door Spoor.
Bovendien voegde hij er alvast mijn informatie aan toe, dat tijdens het bezoek van
Max van der Stoel samenwerking op het gebied van olie-en gasexploratie met premier
Kosygin was besproken. Zo gebeurt er tenminste nog eens iets.
Ambassadeur Romanov bracht als eerste punt van discussie onze contacten met
dr. Jermen Gvishiani naar voren. Hij vertelde dat Kouznetsov in Moskou zijn dochter
had gebeld om door te geven dat al onze verzoeken waren uitgevoerd, om te beginnen
de verschillende boodschappen bij het kantoor van dr. Gvishiani. Hij had namens
mij dr. Gvishiani zelfs persoonlijk bezocht en gesproken. De andere instanties om
mee te werken waren de president van de Foreign Bank, de voorzitter van de State
Bank, de minister van Financiën en, tenslotte, premier Aleksei Kosygin zelf, waar
hij de contacten mee zou verzorgen, aldus Romanov.
Het tweede punt van discussie was Spanje, een land dat handel dreef met de USSR
maar geen diplomatieke betrekkingen met Moskou onderhield. De Sovjet-Unie
steunde de Spaanse claim op Gibraltar, omdat het een overblijfsel van het kolonialisme
was. Francisco had me in de auto gezegd dat Saoedi-Arabië zeer anti-Moskou was,
ook omdat de sovjets Jemen bewapenden. Ik vroeg er Romanov naar, maar die
antwoordde niets over de kwestie-Jemen te weten.
‘First of all, we are realists,’ aldus de ambassadeur. ‘Israel is the aggressor.
Therefore, we cannot have relations with them at all. We are in favor of continuous
disengagement, continuous negotiations to fulfill the UN Resolution 242 on Israel as
passed in 1967.’ Hij herinnerde aan Anwar Sadat die sovjetadviseurs had verzocht
het land te verlaten en vier weken later had hij een aantal van hen gevraagd weer
terug te komen. ‘We said, no, of course, because we are serious people. Let Henry
Kissinger earn himself another Nobel Prize, but we told the Arabs and Syria to get
to the core of the matter right away.’ Intussen besprak Francisco zijn plannen voor
een Saoedi-tankervloot. Romanov dacht dat er zeker tankers in de Sovjet-Unie zouden
kunnen worden gebouwd voor dit project.
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Romanov sprak over zijn jaren als ambassadeur in Nigeria. Hij had tegelijkertijd met
de Spaanse ambassadeur, een voormalige generaal, zijn geloofsbrieven aan generaal
Yakubu Gowon aangeboden. Zodoende waren zij vrienden geworden. Gowon was
op dit moment op staatsbezoek in Moskou. Intussen serveerde een butler in een wit
jasje flink wat kaviaar en wodka. Het eerste glas diende in één keer volgens de
Russische traditie te worden opgeslokt. Romanov en Paesa deden dit prompt. Ik nam
slechts een pieter zip, want voor mij blijft het vergif. Ter wille van barbaarse
17de-eeuwse gebruiken ben ik niet van plan mijn poor body te misbruiken.
Francisco begon rustig zijn plannen te ontvouwen. Romanov luisterde
geconcentreerd. Hij had zijn project in Saoedi-Arabië met de minister voor de
olie-industrie Yamani in elkaar gezet. Hij besprak de mogelijkheden van
Sovjet-Spaanse handel en noemde ook mogelijke vruchtenexport in ruil voor olie.
Er zou een investeringsbank voor Brazilië en Bolivia kunnen worden opgezet.
Bijvoorbeeld was er een mogelijkheid tinmijnen in Bolivia te financieren, aangezien
men zich daar los trachtte te weken van Amerikaanse belangen.
Verder zaten de Arabische staten met een surplus van 50 miljard dollar na de
oliecrisis, die ze niet bereid waren elders te investeren, maar wel tegen tien percent
uit te zetten. De Saoedi's investeren in eigen land, havens, hotels, petrochemie, want
au fond hebben ze geen vertrouwen in de dollar of het Westen in het algemeen. Ze
steken elders wel geld in onroerend goed, maar dat doen ze met particuliere fondsen
en niet met overheidsgelden. De koninklijke familie in Saoedi-Arabië telt 6.000
mannelijke leden. Zij worden allemaal door de koning onderhouden. Hun belangen
tellen mee, wat het zaken doen aldaar extra bemoeilijkt. Iedere prins afzonderlijk is
in een positie olie op de markt te brengen, waardoor een onstabiele situatie ontstaat.
Aramco heeft zestig percent van de Saoedi-olie in beheer. De prinsen vijfentwintig
percent. ‘But they never discuss deals over 300 million dollars worth.’
Romanov interrumpeerde: ‘May be they think the rest is taken care of by Allah.’
Paesa: ‘No, they are forbidden by the Koran to make profits.’ Romanov: ‘God
can't see this. This is very interesting.’ Hij vervolgde: ‘Of course, our conversation
is entirely confidential and secret, but things are not going well in US-Soviet relations.
This President is weak. He has plenty of troubles with Congress. He overplayed his
most favorable nation concession mainly to put pressure on the prestige of the USSR.
There are
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plenty of problems. Mr. Armand Hammer wants to pull off a 10 billion deal with us
but he receives no permission to go ahead. The Import/Export Bank gave us 180
million dollars which is nothing. Nixon has trouble with his lawmakers over our
trade. In the mean time, we, in Moscow, do not know whether he will be in or out,
impeached or not impeached. Even a most favorable nation deal, we cannot get.’ Hij
vroeg ons de belangrijkste punten van ons gesprek even schriftelijk vast te leggen
‘so that I know exactly what to aim at when I will be in Moscow. When you drive
to Schiphol, you can decide on these points, and then come to see me this week,’
aldus Romanov. Omdat ik morgen vertrek zei ik hem het memo om 07.00 uur 's
morgens in de bus te zullen doen. ‘There is someone here at the residence day and
night, so mark it personal to me.’
Francisco was duidelijk in zijn nopjes met dit contact en het gesprek zelf. Hij
vertelde, omdat hij zes jaar geleden een botsing te hebben gehad met de minister van
Buitenlandse Zaken van Spanje, dat hij deze keer dit ministerie van tevoren had
ingelicht een ontmoeting te zullen hebben met een sovjetambassadeur. Hij had niet
gezegd waar en wanneer. ‘Now, I have to cover myself in Madrid,’ zei hij op weg
naar Amsterdam. ‘Of course, the Americans know already.’ Het was wel vreemd en
dat gebeurde anders nooit, dat toen ik Francisco Paesa afhaalde en we in de auto
wilden stappen om naar Den Haag te gaan er twee rechercheurs opdoken, die mijn
papieren wilden zien. Eén van hen was er weer toen ik Francisco wegbracht. Was
het de BVD die de zaak wilde controleren? Die padvinders hebben niets beters te doen
blijkbaar. To hell with them. Ik heb niets te verbergen.
Ambassadeur Romanov liep met ons mee naar de auto en nam hartelijk afscheid
van ons beiden. Francisco merkte op: ‘I am sure this lovely scene has been
photographed by your secret service.’ Wie weet, voor De Telegraaf!

29 mei 1974
Om 07.00 uur bezorgde ik een memo van vijf punten op de sovjetambassade voor
de heer Romanov, zoals door Paesa en mij was overeengekomen. Er werd prompt
opengedaan ondanks het ongebruikelijke uur. Sliep maar een paar uurtjes. Ben op
weg naar Peter.
Gisteravond haalde ik om 20.00 uur Frank Heckman af. Toen hij in de deur stond,
dacht ik: Christus wat een zalige jongen. Hij woont samen met een stewardess, Peggy
Crince 1e Roy,
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die momenteel in Tokio is voor de KLM. Hij lijkt een kruising tussen Rob Douwes
Dekker en Fred de la Bretonnière, ook allebei Indische heren. We hebben samen
gegeten en urenlang gepraat.

Hotel Vendôme, Parijs
Haalde Peter in Tilburg op. We waren al om 14.00 uur in dit hotel. Om 16.00 uur
was ik bij de UNESCO om een gesprek op te nemen met de Iranees Ehsan Naraghi,
directeur van de afdeling jeugdactiviteiten. Hij was een vetzak, volgevreten en zijn
mind leek even rommelig te zijn als de bende in zijn werkkamer. Hij liep steeds weg
om telefoons te beantwoorden. Ik kon geen enthousiasme voor hem opbrengen, maar
goed, hij zit in de serie.55
Peter wachtte op me in Café de la Paix. Ik belde vandaar naar Dewi Sukarno die
fluisterend antwoordde of ik meteen naar haar toe kon komen, want generaal Mursid
- mij uitstekend bekend als Bung Karno's laatste ambassadeur in Manilla, wiens
vrouw me in Amerbos was komen opzoeken - had iemand naar haar toegezonden,
die nu in haar appartement aan de Avenue Montaigne 12 was. Het bleek dat de
betreffende man uit Indonesië haar weer eens om fondsen voor politieke activiteiten
tegen Suharto was komen vragen. Hij deed me aan generaal Sabur denken en leek
me safe. Dewi herhaalde een aantal malen dat we nu haar boek moesten afmaken.
‘In Villa Rajada,’ zei ik.
‘No, I have found a better place,’ zei ze.
Zij had blijkbaar weer allerlei avonturen achter de kiezen. Een Engelsman van 34
jaar scheen een affaire met haar te hebben of hebben gehad. ‘When I dance with him,
he is almost two meters long; I cannot look over his shoulders and flirt with others.’
Zij vervolgde: ‘I rather go to hell with him, than to heaven with Francisco.’ Ik
probeerde Francisco in de juiste proportie bij haar terug te manoeuvreren, waarop
ze zei: ‘You must remind me more often of Francisco's qualities.’ Ik denk dat zij
zich bewust is van Francisco's oprechtheid tegenover haar als proper amant, maar
zij vindt daarnaast dat hij er old fashioned Spaanse ideeën op na houdt. Eens was
Francisco, onder het mom dat hij zich niet goed voelde, bij een diner opgestaan, zich
excuserende, maar in werkelijkheid omdat Dewi met de gastheer had gedanst voordat
zij met Francisco danste. Zij had zich opgelaten gevoeld. Bij een andere gelegenheid
was iets
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dergelijks voorgevallen. ‘Don't you feel Francisco has sad eyes?’ vroeg zij. Ze maakte
zich geweldige zorgen dat Francisco er achter zou komen dat zij een ander vriendje
had. Zij dacht dat hij dit onaanvaardbaar zou vinden. ‘Who wouldn't?’ zei ik. Er was
van de Engelsman en haar al een foto in een krant verschenen. Zij hield haar hart
vast. ‘Francisco already asked me to leave him when he had all these troubles with
the Alpha Bank. He is an honorable man. He then said, I cannot afford you now. I
must first put my affairs in order.’ Hij zei me trouwens in de auto naar Den Haag
bezig te zijn een nieuwe bank op te zetten. Er is zoveel van onze gesprekken verloren
gegaan, erg jammer.
We dineerden met Dewi in Bar du Théâtre. Peter was ook van mening dat zij,
gekleed in een pair of jeans en met loshangend haar, buitengewoon zichzelf was
geweest. Zij zag er haast als een collegestudente uit. Bij binnenkomst zei ze al meteen:
‘There are in the corner a group of Japanese.’ Toen we het restaurant verlieten merkte
ze op: ‘I am sorry I have not more rooms in Paris, so you can both stay with me.’ Ik
kreeg trouwens het gevoel dat zij nog veel meer met ons had willen praten.
Op een moment dat Kartika even de kamer uitliep en ik opmerkte: ‘she is so sweet’,
zei mevrouw Azuma56 tegen ons, terwijl zij met haar hoofd nee schudde: ‘She is like
the Mother...’ Later gaf mevrouw Azuma haar pianoles. Dewi vertelde dat Kartika
voortdurend een enorm probleem voor haar was: ‘When she grabs me, she does not
grab me like a daughter, but like I am a man.’ Zij had Dewi vrijwel gesmeekt om
naar een feestje op haar school te komen zodat al haar klasgenootjes haar konden
ontmoeten en in levenden lijve zien. Bovendien sprak bijna iedereen voortdurend
tegen het kind over de beauty van haar moeder. Dewi vreest nu dat haar dochtertje
hierdoor gevoelens van naijver tegenover haar zal gaan ontwikkelen omdat zij de
schoonheid van Dewi niet zou kunnen evenaren. Zij liet ons een aantal Japanse
tijdschriften zien met vele foto's die door David Hamilton waren gemaakt. Sommige
van deze foto's zijn inderdaad zeer, zeer mooi. Eentje, van Dewi en Kartika samen
in bed, was werkelijk uniek. Zij vreesde dat Francisco woedend zou zijn als hij ze
ooit te zien zou krijgen. Terwijl haar Engelse vriend juist had gezegd: ‘That's a nice
memory for you.’ Zij was met hem mee op zijn jacht gegaan, maar had dit juist
opzettelijk abrupt verlaten om hem meer naar haar te doen
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verlangen. ‘Let him have pain. I had pain myself when leaving, but let him suffer,
which is good.’ Ik dacht terug aan de tijd dat zij erin slaagde Bung Karno in haar
netten te vangen die natuurlijk volkomen onvoorbereid was op dit soort ‘spelletjes’.
‘Love is a game,’ aldus Dewi. Een fashionmodel had met haar Britse vriend geflirt
in haar bijzijn. ‘She was only a model, I was Madame Sukarno. When this girl heard,
that I accompanied my friend to his boat, she smashed many things in his house in
Saint Tropez and threatened to tell Scotland Yard that he was cheating on taxes.
Imagine, to go to the police...,’ zei Dewi, die in januari 1971 nota bene zelf met twee
rechercheurs voor mijn deur in Amerbos was verschenen. Peter vond in haar
gesprekken het accent veel te veel op materiële zaken liggen en zei: ‘Zoals zij het
buitengoed van deze vriend in Schotland vergeleek met het buitengoed van de Earl
of Litchfield, de neef van koningin Elisabeth II.’ Hij vond dit walgelijk. Litchfields
kasteel was het enige kasteel in Engeland groter dan dat van ‘haar’ vriend,
uitgezonderd de koninklijke familie. Eigenlijk leek het er op dat zij in de affaire met
de Brit wraak had willen nemen op zowel hem als zijn vriendin, het fashion model,
voor een flirtpartij in haar aanwezigheid: ‘because that no woman can do to me. I
decided to punish her. However, I had not counted on falling in love with him at the
same time...’
Hoewel ik met geen woord repte tegen Dewi over mijn gesprekken met Francisco
Paesa over mogelijke wapenleveranties aan Saoedi-Arabië vertelde ik achteloos dat
Francisco en ik overeen waren gekomen mogelijke sovjetdeals op fifty-fifty-basis
met elkaar te delen. Peter achtte dit een slipper die ik niet had mogen maken, want
zij reageerde meteen met: ‘That is very unusual, since often it is only a one to ten
percent finder's fee while 50-50 is never done. Francisco has been very good to you.’
Het zou me niet verbazen als ze hem nu op hoge poten gaat opbellen en proberen
roet in het eten te gooien. Daar is zij uitzonderlijk goed toe in staat. Het klinkt vreselijk
dit te schrijven, maar helaas is het waar. Dat is één kant van haar. Ze zou jaloers
kunnen zijn op wat Francisco en ik nu doen, want haar eigen oliedeal met
Saoedi-Arabië schijnt maar niet van de grond te komen. Zij vroeg me uit Gland straks
haar zomerkleren te willen meebrengen. Zij zou Francisco de lijst geven van wat zij
nodig had. We zouden aan ons boek in Saint Tropez of in Schotland bij die vriend
kunnen werken. Ik antwoordde: ‘Sorry, I prefer Gland en Villa Rajada.’ Het ene
moment spreekt zij over een boek van 200 pagina's, vijf minuten later is het 300
pagina's.
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Haar bezoek uit Jakarta, gezonden door generaal Mursid, vertelde dat generaal
Nasution door de regering-Suharto per officiële brief was aangezegd de stad niet
meer te verlaten. Nasution is het verboden zich in geen enkele politieke zin in het
openbaar uit te laten en feitelijk heeft Nasution huisarrest. Dit is nieuw en opmerkelijk.
In 1973 zou Nasution tijdens een bijeenkomst duidelijk hebben gesteld dat het
leiderschap van Suharto vele malen onacceptabeler is dan dat van Sukarno. Nasution
heeft toegegeven tot driemaal toe te hebben meegewerkt aan het afzetten van Bung
Karno. ‘And each time, that I tried to kill him, he promoted me.’ Er schijnt een
beweging in Indonesië van de grond te zijn gekomen die het beleid van Suharto, dat
helemaal op de miljarden van de IGGI-landen steunt, wil beëindigen en weer wil
terugkeren naar Sukarno's politiek van streven naar op eigen benen staan. Dewi gaf
een emotionele reactie en zei: ‘Als Nasution nu hier zou zijn, zou ik hem mijn excuses
maken. I feel so bad.’ Ik denk hier toch anders over. Misschien is Nasution inderdaad
tot inkeer gekomen, maar dan wel erg laat. Zou hij nu pas de ramp, die Suharto voor
Indonesië betekent, inzien?

30 mei 1974
Hôtel le Régent, Grasse
We zijn hier in 10,5 uur vanuit Parijs naartoe gereden. Vermoeiend maar zeer
plezierig. Peter dook meteen het zwembad in en stond, denk ik, veel te lang op zijn
hoofd.

31 mei 1974
Ik heb aan Spoor en Soetenhorst van de NRC een stukje doorgebeld over het verbod
aan generaal Nasution om Jakarta te verlaten zonder toestemming van Suharto.
We dineerden gisteravond in de haven van Antibes. Ik moet er niet over praten,
maar alles is zeer duur geworden. Vannacht regende het pijpenstelen en onweerde
het. We zagen een film met de acteur Piccoli, waarin die er twee dames op nahield.
Hoe durven ze zo'n film te maken?

1 juni 1974
De zon breekt eindelijk weer door. Zonder haar heb je er niets aan in de Alpes
Maritimes te zijn.
Lees veel. De odyssee van een vat olie is ‘44.000.000 B.C., in the Eocene epoch’
begonnen, schrijft Robert Stockton in de Times.57 Petroleum komt van het Latijn
petra (rots) en oleum
57
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(olie). Dit bestaat slechts uit waterstof en koolstof Er worden een 3.000 producten
uit vervaardigd. In de VS wordt op 2.600 plaatsen naar olie geboord. Drie uur nadat
een ‘barrel of crude’ naar boven is gekomen is het product gereed voor verzending
of verscheping. Er zijn meer oliepijplijnen in de VS dan het hele spoorwegnet heeft.
Aramco, the Arabian American Oil Company, exploiteert vijf olievelden in
Saoedi-Arabië en pompt, met nog enkele kleinere velden, 7.468.444 barrels per dag
door de pijplijnen van de Saoedi-woestijn. In augustus 1973, toen de energiecrisis
op zijn hoogtepunt was, werd de productie opgevoerd tot 8.172.030 barrels per dag.
Vanuit Ras Tanura vertrekt iedere twee uur een tanker met ‘refined crude’, waarvan
vijftig procent naar West-Europa gaat, 37,6 procent naar Azië en de rest naar Afrika
en Australië.58 Aramco betaalt 7,6 miljard dollar aan de Saoedi-regering plus
aanvullende bedragen voor verscheping van olie. Tegen 1978 zal Aramco 17 miljoen
barrels per dag produceren. Mosley schrijft: ‘Every time the King coughs, “Aramco”
builds him another hospital...’ Fijne boel. Rotten to the core.
Peter Brook, de Britse regisseur, schreef in de Times ‘that life is the strongest of
all drama schools.’59 Zou dit ook het geval met dit dagboek kunnen zijn? Maar
Marshall McLuhan is immers overtuigd dat boeken en kranten ‘are condemned to
death?’ And, then, what? Wat zou je moeten beginnen zonder een Times voor een
snelle blik op wat er is gebeurd?60 Ehsan Naraghi zat ook al te zeuren dat we op een
dag geen bomen meer zouden hebben om papier te maken. De verkwisting van papier
is inderdaad, zoals ik gisteren nog tegen Peter zei, verbluffend. Maar net als McLuhan,
iedereen praat erover, met of zonder een grote mond te hebben, maar wie doet er wat
aan?
Ik sprak een keer met Peter over zijn toekomst. Ik zei dat ik zijn moeder had
beloofd hem te zullen stimuleren tot studeren. ‘Wat zei ze daarop?’ vroeg hij.
‘Ze was bezorgd.’ Ik vertelde niet dat ik haar had geschreven. Eens op een dag
zal ik hem die twee brieven laten zien.61 Ik maak me soms ernstige zorgen over zijn
toekomst. Frits beëindigde de kunstacademie. Casper zijn landbouw- en
irrigatieopleiding. Het is natuurlijk ondenkbaar om ooit één mens te vinden in wie
alle mogelijke uitzonderlijke kwaliteiten zijn verenigd. Loet Kilian kwam er dichtbij,
maar hij wilde zich op kin-
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deren richten. Peter komt nog dichter bij de ideale partner, maar hij mist het
uithoudingsvermogen iets af te maken. Laat ik anders mijn mond maar houden, want
Yale maakte ik ook niet af en op Nijenrode kreeg ik geen diploma, al had dit een
andere oorzaak. Ik kan natuurlijk niet iets van hem verlangen, waar ik zelf ook niet
toe in staat ben geweest. Ook al had een tekort aan dollars op Yale een
nevenuitwerking en negatieve invloed. Het spijt me McLuhan te moeten tegenspreken,
lezen brengt me eigenlijk weer in een prima stemming.
Anthony Lewis schreef weer een uitzonderlijke kolom, ditmaal over hoe martelen
in de hele wereld in tal van landen de gewoonste zaak van de wereld is gebleven en
waarom Washington er in alle talen over zwijgt. Ik zou hem willen vragen wat hem
motiveert verder te strijden en dit soort artikelen te publiceren. Heb Frits Schaling
bij de NRC gebeld. Een medewerker was in Jakarta langs het huis van generaal
Nasution gereden en had niets bijzonders opgemerkt. Daags tevoren was er nog een
foto in de kranten verschenen van de dames Suharto en Nasution, die zusterlijk een
ziekenhuis openden. Waar doe ik eigenlijk de moeite voor? Om te beginnen zal ik
Dewi vragen alles opnieuw na te vragen.
Vandaag hebben we een prachtige rit door de bergen gemaakt met Chopin en
Brahms op de cassetterecorder. Peter noemde de tocht steeds ‘verrukkelijk’ en terwijl
we ons bruin lieten branden zag hij er super uit.
We hebben in Saint Tropez op een terrasje gedineerd. Wat je langs ziet komen is
soms ongelooflijk. The most attractive people ever. Tijdens het eten zei Peter: ‘Jij
kunt zo bezorgd kijken.’ Misschien was het wel zo, want ik realiseer me maar al te
vaak dat we te veel geld aan het uitgeven zijn. Twee honderd gulden per dag kan
niet.
Las het Playboy-interview met admiraal Elmo R. Zumwalt jr, die op 30 juni
ophoudt Chief of Naval Operations te zijn. Dat is het interview dat ik ook aan
ambassadeur Romanov gaf om te lezen. Wat zal zijn reactie zijn? Er staan ergerlijke
passages over Vietnam in, maar dan zijn er ook weer bepaalde gezichtspunten, die
ik met hem deel.62 Er is weer het zoveelste boek over Adolf Hitler verschenen, 844
pagina's, samengesteld door Joachim C. Fest. Het overzicht heeft weer het bekende
euvel, na 625 pagina's is Fest pas bij de oorlog aangekomen en propt dan de rest van
het drama-Hitler in de resterende bladzijden samen. Onvoorstelbaar dat de nazi's in
1929 nog maar twaalf van
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de 500 zetels in de Reichstag hadden. Toen de economie een jaar later in elkaar
lazerde en er miljoenen werklozen rondliepen behaalden de nazi's een verbluffende
verkiezingsoverwinning. Hitler eenmaal aan de macht slaagde erin werkgelegenheid
te scheppen, snelwegen aan te leggen en de Olympische Spelen in 1936 naar Duitsland
te halen. Dit alles brengt Fest ertoe te schrijven: ‘If Hitler had succumbed to an
assassination or an accident at the end of 1938, few would hesitate to call him one
of the greatest German statesmen, the consummator of Germany's history...’ Dat zou
wel eens juist kunnen zijn.

2 juni 1974
Grasse
De moeilijkheden waarin Francisco Paesa zich in december moet hebben bevonden
zijn aan me voorbijgegaan. De enige waarschuwing inzake zijn superoptimisme tot
dusverre was zijn uitspraak dat de tankervloot die hij gingen bouwen die van Onassis
zou overtreffen. Ik heb hem hierover opnieuw vragen gesteld, die hij afdeed met de
mededeling dat onderhandelingen nog steeds gaande waren. Daadwerkelijk tankers
bouwen was er nog niet bij. Men was aan het uitzoeken hoeveel olie vervoerd moest
worden.
Peter stond vroeg op om mij een plezier te doen. Ik waardeerde dit zeer. Ik doe
ook van alles op een dag waarvan ik weet dat hij er prijs op stelt.
John Barron heeft een boek over KGB-agenten geschreven.63 Het is uitgegeven
door Readers Digest Press, wat ik verdacht vind. Je weet tenslotte niet in onze ‘vrije
westerse wereld’ wie er met de inlichtingendiensten samenwerken. Ik vraag me
trouwens dikwijls af of Kouznetsov diplomaat of KGB-agent is. Het doet er eigenlijk
weinig toe, want ik houd permanent met die mogelijkheid rekening. Hugh
Trevor-Roper somt het volgende op: ‘What is the basic strength of Soviet
Communism, the power which animates and sustains that huge fabric?’ ‘Men’ gaat
ervan uit dat het communisme het zelfrespect, het inkomen en de
levensomstandigheden van het sovjetproletariaat zodanig zou hebben verbeterd dat
om die reden de sovjetmassa achter het Kremlin zou staan. ‘In fact’, meldt
Trevor-Roper, ‘fifty years after the Revolution, real wages have hardly regained the
level of 1913: rural serfdom, abolished by the Czars, has been reimposed: and the
ideology convinces noone.’ Wat de communisten hebben gedaan is een nieuwe
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machtsstructuur opzetten, gebaseerd op totale controle en onderdrukking van de
geheime politie, in Lenins dagen genoemd de Cheka, nu de KGB. Stalin heeft twee
KGB-directeuren, Yagoda en Yezhov, laten vermoorden. Zijn opvolgers vermoordden
Beria en Nikita Khrushchev trachtte zich te ontdoen van de overheersende rol van
de KGB, dankte het Special Bureau for Assassination zelfs af, maar ging er zelf toch
aan. Pas als de nek van de KGB zal zijn gebroken, zullen de bewoners van de USSR
weer adem kunnen halen.
De New York Times heeft een dagelijkse oplage van 940.027 exemplaren en
1.508.116 op zondag. Een aanfluiting voor Amerika, op misschien wel 150 miljoen
krantenlezers.
Peter bereidde een light-lunch in onze hotelkamer en vond dat we een ‘paradijselijk
leventje’ leidden. Het is ook het mooiste weer van de wereld. We dineerden in een
visrestaurant in Cannes en zagen een Redford-Newman-film, dat was a waste of
time.

4 juni 1974
Grasse
Gisteren was ik ziek en dronk alleen water. Bleef de hele dag in bed en sliep, precies
als mam soms nodig heeft. Mijn maag was niet in orde, misschien van de vis. Peter
is er ook een half mens door, want zijn uitjes beperken zich tot Grasse, wat vanuit
het hotel lopend bereikbaar is, maar het is niet te vergelijken met Cannes of Antibes.
Vandaag zijn we weer een rit gaan maken en lunchten op een terras. In Levens
ging ik de Chapelle Blanche binnen om kaarsen aan te steken maar het gebouwtje
was totaal in verval. Alle muurversieringen (schilderijen?) waren weggehaald. De
spijkers zaten nog in de muur. In de bergen waren er prachtige vergezichten. We
reden later naar Monte Carlo en dineerden in Juan les Pins. Zoveel herinneringen
kwamen terug aan de reis met mijn ouders in 1936 hiernaartoe. Ik word dan heel
triest als ik aan mijn vader denk en diens plotselinge verdwijning uit ons leven in
1967. Wie van ons voelt dit nog als een leegte in het dagelijkse leven? Terwijl we
aten en deze gedachten me bezighielden, zei Peter plotseling weer: ‘Willem, jij kunt
zo bezorgd kijken, ik zou willen opstaan en je in mijn armen sluiten.’ Ik realiseer
me, nu ik Peter na zijn Amerikaanse reis weer langdurig meemaak, dat deze kleine
momenten tussen ons, dikwijls het gebruik van maar één woord wat me dan weer
verrast of verbaast, het meest zijn hele wezen reflecteert. Het zijn precies deze
indicaties en weerspiegelingen van de ziel en dit diep beleven van de dingen - in hun
realiteit - die je het recht geven
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een mening te hebben over iemand, die men werkelijk heeft leren kennen, zoals ik
Peter en vice versa.
Omdat ik nog niet helemaal okay was ging ik vroeg naar bed. Peter ging uit en
nam de bus naar Grasse. Ik zag hem bij de bushalte wachten. Ik vond het zo zielig.
In bed lag ik te denken. Straks op mijn verjaardag, 10 juni, moet ik naar mam, dat
moet en ook naar het graf van vader. Ze hadden gehoopt dat ik, als tweede kind, een
dochter zou zijn geweest. Hoe zou vader zich in zijn diepste binnenste hebben gevoeld
toen het weer een zoon was? Wat weten we toch bitter weinig van het werkelijke
denken van onze meest naasten, laat staan dat we ook maar iets zouden weten van
wat buitenstaanders beroert. Hoe dikwijls heb ik niet gedacht hoe trots vader zou
zijn geweest wanneer hij mijn eerste boeken had kunnen meebeleven. Geen van zijn
kinderen heeft baby's voortgebracht. Zou Peter later nog wel eens naar mijn graf
komen, zoals ik naar het graf van vader ga? Terwijl ik dit schreef kwam hij al vroeg
thuis. ‘I found my Romeo,’ zei hij. Hij had deze Romeo al eerder met een man en
vrouw in Grasse samen gezien. De vrouw zou toen tegen Romeo over Peter hebben
gezegd: ‘Go and ask him how much he wants to sleep with me,’ want ze hadden hem
voor een gigolo aangezien.

5 juni 1974
Met Pinksteren waren er ‘maar’ 145 doden op de Franse wegen, 55 minder dan vorig
jaar. Intussen kan je bijna niet op een terras zitten zonder te vergaan van de
benzinestank. Peter vindt alles hier even heerlijk. Hij zei: ‘Ik zou hier nog weken
kunnen zijn.’
Newsweek presenteert Henry Kissinger opnieuw als superman in de trant van
Anwar Sadat. Iedere keer dat Henry het Witte Huis de rug toe zou hebben willen
keren heeft Nixon hem kunnen overreden te blijven, want meneer Nixon begreep
maar al te goed dat zonder de hersens van Kissinger hij helemaal geen kans zou
hebben Watergate te overleven. Heb geen enkele fiducie in dat span. Wat is bovendien
nu zo bijzonder aan de ‘Kissinger achievements?’ Iedereen kletst elkaar maar na.
Hij moet deksels goed geweten hebben wat een crook and mediocrity Nixon, zijn
heer en meester, was. En dat die zijn intelligentie broodnodig had en langs welke
weg Kissinger zijn eigen power-base and interests kon opbouwen en voor altijd
veilig stellen.64
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In het haventje van Cannes merkte Peter op: ‘Woonde je vroegere vriendin Micheline
Vernier hier niet ergens?’ Ik verbaas me altijd weer over hem. Hij heeft om 16.00
uur een afspraak met Romeo. I hope really he has a ball with the guy. Ik heb geen
behoefte ‘iemand’ te ontmoeten. De hele reis al niet. Liep een kerkje binnen en stak
twee kaarsen aan terwijl ik dacht: Peter is aan het neuken en ik ben in gebed. Hoe
moeilijk is het niet zo uit het geroezemoes van de straat een stille denkoase binnen
te treden en je in afzondering te concentreren. Gisteren spraken we over Peters jeugd
en hoe hij altijd met de hele familie naar de kerk ging. Hij sprak weer over de radeloos
makende heimwee naar huis, die hij op het gymnasium in Oisterwijk (intern) had
gevoeld. Hoe er op die school werd gedreigd met verdoemenis en hel. Hoe er werd
gereageerd als bij het ter communie gaan de hostie niet langzaam wegsmolt. De
doodzonde woog die dagen nog zwaar en dat werd Peter krachtig ingeprent. Bij het
communiefeest moest men met een vork in een vrucht steken waar aan de andere
zijde een kaartje was bevestigd met het bedrag dat verwacht werd dat men aan de
kerk zou schenken. ‘Een ananas,’ zei Peter, ‘ik weet het nog heel goed, betekende
2,50 betalen. Dat waren overigens zeer materialistische feesten waarbij veel werd
gedronken en gevreten. Nu moeten de parochies bij elkaar worden gevoegd om de
pastoors enigszins redelijk te kunnen onderhouden of om in het onderhoud van de
kerken te kunnen voorzien.’ Die kerk-business moet voor Peter een nog een ramp
voor zijn leven hebben betekend.
Dr. Ralph Greenson, eens de psychiater van Marilyn Monroe, zegt in Newsweek:65
‘I have the impression that girls and boys are looking for twins, rather than lovers.’
Bij die zin sta ik stil. Hoe werkt een coup-de foudre op de ander. Uit welke zinnige
of onzinnige ingrediënten bestaat de plotselinge ontvlambaarheid voor een gezicht,
een paar ogen, blond haar, een atletische lichaamsbouw, een loop, beweging, wat is
het dat de vonk doet inslaan na een bepaalde vorm van waarneming? De hemel mag
het weten. Wanneer men Peter en mij ziet lopen zijn we uiterlijk obviously geen
twins, maar dat ons beleven, voelen en denken in vele, vele opzichten parallel loopt
is een vaststaand feit. Misschien zijn we mind-twins als zoiets zou bestaan.
In een artikel DO CHILDREN NEED SEX ROLES meldt Kenneth Woodward dat dr.
Margaret Mead binnenkort een essay zal publiceren over Sigmund Freud. Dat wil
ik lezen. Schreef haar of dit me kon worden toegezonden.
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K.S. Karol spreekt in Nouvel Observateur met president Luis Echeverria Alavarez
van Mexico.66 Ik wist niet dat de president had geweigerd om het huidige Chileense
bewind te erkennen. Valt me mee. Hij gaat zelfs voor de 26 juli-viering naar Havana.
Peter las mijn gesprek met de Japanse psycholoog Masaya Sato en stelde vast:
‘interessant maar geen ster.’ Dat was in de roos. De input in Japan is ver beneden
maat.

6 juni 1974
Aosta, Italië
Wie zal er vandaag bloemen naar het graf van Bung Karno brengen? Ik doe het in
gedachten. Eens wil ik er zelf staan, evenals bij het graf van dr. Zairin Zain. Vannacht
droomde ik weer dat ik in Indonesië was. Iedereen hielp me om me verborgen te
houden voor Suharto's politie.67
Gisteravond, tijdens het avondeten in Cannes, spraken we voor het eerst over
Peters mogelijke toekomst in Amerika. Ik zei dat hij wellicht het beste in september
naar New York zou kunnen terugkeren, met fashion model zijn geld verdienen en
daarnaast colleges lopen omdat ik inzag dat Tilburg en Holland weinig kansen meer
boden. Terwijl ik zo zat te praten verschenen er opeens tranen in zijn ogen, wat me
diep roerde. Maar ik versteende eigenlijk tegelijkertijd. Het was of ikzelf iedere traan
van hem als pijnlijk ervoer. Ik deed mijn uiterste best zelf cool te blijven en de
werkelijkheid van zijn situatie te analyseren. ‘Yes, perhaps,’ zei hij, ‘het is allemaal
zo beslissend voor mijn verdere leven - en jij bent zo lief.’ Dit was voor mij een van
de mooiste momenten ooit.

Genève
Het was toch nog een rit van acht uur en de benzinestank van de vrachtwagens sloeg
op onze longen, vooral de laatste 100 kilometer naar Genève. Het weer is echter
fantastisch en we genieten van terrasjes. We zouden Herbert Jochems om 19.00 uur
in hotel Richemond ontmoeten. We wachtten in de salon en naast ons onderhield
ex-koning Umberto van Italië zich met een andere heer. Telefoneerde Francisco in
Villa Rajada en natuurlijk kon ik Peter meebrengen: ‘Your friends are my friends’.
Had een lang gesprek met mijn diplomatenvriend Bambang Sastromuljono. Hij
had zowel Penny Hedinah als haar broer,
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mijn vroegere vriend de officier Machram Tjokrodimurti, ontmoet. Zij waren zich
volledig bewust dat ik nog altijd pro-Bapak was en wanneer ik in Indonesië zou
terugkeren zouden al mijn vrienden me verwelkomen. Ik vertrouwde zijn mededeling
absoluut niet dat eigenlijk iedereen in Indonesië nog pro-Bung Karno was. Ik geloof
het gewoon niet, want men gedraagt zich er allerminst naar. Misschien ziet Bambang
dit aldus en is bezig te hineininterpretieren. Poem had uitermate oprechte ogen, zei
hij, en zij maakte het uitstekend. Hij gaf wel aan dat hij zich er over verbaasd had
dat Penny in kampong Kebon Djahe woonde en dat hij zelf eigenlijk een beetje te
deftig voor iets dergelijks was. Eerst had hij niet veel tijd, maar toen hij hoorde dat
we met Jochems zouden dineren gaf hij te kennen mee te willen eten. Daar trap ik
niet in. Jammer: ik vind Bambang toch niet zo aardig als eerst. Hij is niet in staat
zichzelf te zien zoals hij au fond is.
Bambang vertelde dat iedereen de pest had aan mevrouw Suharto. Hij had haar
opnieuw ontmoet en aangeboden haar privé-secretaris te worden. Hij had tien jaar
geleden behoorlijk verdiend met de aankoop van een stuk grond buiten Jakarta, nu
een deftige wijk waar vooral buitenlanders zich hebben gevestigd. ‘Hundreds of
foreign companies have now come into Indonesia, so you can just imagine how much
money comes into the country and how many foreigners have to get a place to live.’
Hij had ook een verhaal over mevrouw Hartini Sukarno, die een gigantisch tapijt in
Manilla zou hebben besteld. Ik weet niet waarom ik hem niet geloofde. Hij had oranje
plekken in zijn haar en zei dat dit door de zon was gekomen. Wat is er met hem
gebeurd? Hij is fucked up.
Het interesseerde me wel dat hij zei dat niet generaal Nasution huisarrest had
gekregen, maar Bujung Nasution, de bekende advocaat. Ik kan me niet voorstellen
dat Dewi's informant een dergelijke fout maakte, vooral niet iemand die namens
generaal Mursid kwam.
Om 20.00 uur dineerden we met Jochems en zijn gezelschapsdame, Hetty. Ik
plaatste de brief van Dewi aan hem om hem te bedanken voor een aangeboden
schilderij op zijn bord. Hij leek er blij mee. Peter en ik excuseerden ons om 21.00
uur want we wilden niet te laat op Villa Rajada aankomen, maar Francisco was zelf
meer dan een uur te laat. Na een uurtje trok Peter zich terug en Francisco en ik zaten
tot 02.45 uur te praten, hij met scotch en ik met mineraalwater. ‘Thank you for talking
with me, I needed it,’ zei hij bij het slapengaan. Hij maakte een sandwich en zei ook
geen lunch te hebben gehad.
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Ik had hem per brief gevraagd of we niet een schriftelijke zakelijke overeenkomst
dienden te sluiten. Hij zei er niets over tot ik het ter sprake bracht. Ik begon met het
advies vooral journalist te blijven en boeken te schrijven. Bovendien: ‘I am not good
working in an équipe. I have always worked alone.’ Hij bleef er echter bij dat we
mogelijke sovjetdeals op een 50-50 basis moesten doen en rekende voor dat wanneer
er in de USSR een vrachtwagenfabriek zou worden neergezet met Spaans kapitaal
wel te verstaan, dat een commissie van tien procent dan voor ieder van ons twee
percent zou opbrengen, vier percent voor de president van de Spaanse fabriek en
twee percent voor de verschillende uitgaven. ‘We could easily make each of us one
or two million.’ Ik kreeg de indruk dat hij cijfert in termen van 500.000 dollar voor
mij vanwege het aanbrengen van sovjetcontacten. Dewi had de kwestie van 50-50
met hem besproken en gezegd: ‘You are much too generous.’ Aardig van haar. Hij
zei dat hij zich echter geen zier aantrok van haar reclamaties in onze zaak.
Paesa vertelde hoe zijn voornaamste vijand in Zwitserland alles had gedaan om
hem in december de gevangenis in te krijgen. Zijn toenmalige eigen Bank Alpha zou
zich niet aan de regels hebben gehouden. Hij zei zowat de enige bankier in de wereld
te zijn geweest die, nadat hij zijn bank had moeten sluiten, alle rekeninghouders
keurig had betaald, waarbij hij drie miljoen dollar uit privé-fondsen had moeten
bijpassen. Hij zei nu voor het eerst dat Villa Rajada hem vijf miljoen Zwitserse
franken had gekost. Ik zei niet dat ik eigenlijk dacht dat Dewi eraan had meebetaald.
Uiteindelijk zijn dat private matters tussen die twee. Hij noemde zichzelf ‘a self-made
man’ die op zijn zestiende jaar de vlucht had genomen, omdat hij niet met zijn vader
kon opschieten.
In het begin van het gesprek, toen Peter er nog bij was, vroeg ik wat hij dacht van
de mislukte coup in Bolivia door kolonel Prado Salmon68 en anderen om president
Hugo Banzer af te zetten. Hij schrok zich een ongeluk en vloog op. ‘My God, I have
18 million dollars in that regime invested. It must stay afloat at least another year.’
Hij zei dat Banzer hem maar een bescheiden commissie had gevraagd, 500.000 dollar
privé, die hij hem had gegeven. Maar het verwonderde me dat hij er niets over had
gehoord.
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Prado was de officier die Che Guevara met behulp van de CIA opspoorde, verwondde en om
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7 juni 1974
Hotel Vendóme, Parijs
's Ochtends hielp al het personeel de auto volladen met de bagage die we voor Dewi
moesten meenemen, waaronder gigantische zomerflaphoeden, die Peter op schoot
nam. We hebben eerst alles gedumpt op Avenue Montaigne 12 onder de hoede van
gouvernante Madame Azuma. Het nam de hele dag in beslag om via de Franse Alpen
tegen 21.00 uur in Parijs te arriveren.

8 juni 1974
Peter heeft een Amerikaans-Chinese schilder ontmoet en heeft een heerlijke avond
on the town gehad.
Ik zie in De Telegraaf eindelijk wie Dewi's nieuwe Britse vriend is. Hij heet John
Bentley en is miljonair. Er was een feestje in de Parijse club Privé aangeboden door
baron Heinrich Thyssen, waar ook Ari en Jackie Onassis, Guy de Rothschild en zijn
vrouw, evenals zijn zoon David - die zich ter plekke met prinses Olympia Alobrandini
verloofde - bij aanwezig waren. Gezellig voor Francisco Paesa deze publiciteit.
Indonesië, dat sedert 1967 bijna één miljard ontwikkelingshulp van Den Haag
heeft ontvangen, heeft minister Jan Pronk andermaal een veeg uit de pan gegeven
door via professor Widjojo Nitisastro van Financiën bekend te laten maken dat
wanneer Nederland zich in binnenlandse aangelegenheden van Indonesië blijft mengen
men in Jakarta niet langer prijsstelt op deze hulp. Prima. Dat is de meest geschikte
gelegenheid er een streep onder te zetten. Pronk schijnt in het VARA-programma de
Rode Haan te hebben gezegd dat er moet worden nagegaan of het Nederlandse geld
wel voldoende bijdraagt tot politieke en sociale veranderingen onder het militaire
regime. Het is natuurlijk ook een stomme streek het op deze manier te formuleren.
Als Hollanders slim willen zijn, berg je dan. Ze behoren in Den Haag überhaupt
geen geld te geven aan fascistische generaalsregimes. Pronk behoort ons bovendien
zijn double-talk te besparen.69
Vandaag zorgt Luns voor koppen in De Telegraaf. Hij vervolgt zijn oorlogszuchtige
taal door te verklaren dat het ‘een heel gevaarlijke ontwikkeling is dat bij NAVO-landen
een soort neo-isolationisme is ontstaan en men denkt dat anderen het werk wel zullen
opknappen.’ In een rede voor de Nederlandse Maatschappij voor Handel en Nijverheid
zei hij: ‘Rusland groeit
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nog steeds geweldig in militaire kracht. Op de VS na heeft de Sovjet-Unie nu de
sterkste marine ter wereld, terwijl het juist een typische landmogendheid is. Zij heeft
o.a. 125 atoomonderzeeërs die zijn uitgerust met zestien intercontinentale raketten
met een reikwijdte van circa 4.500 kilometer. Zonder de sovjetgevechtskracht in het
Westen te verminderen is men er in Moskou in geslaagd een miljoenenleger aan de
Chinese grens te stationeren. De dienstplicht voor sommige legeronderdelen in de
USSR is vijf jaar. De discipline is gewoon vooroorlogs en dat kan men van het
Nederlandse leger bijvoorbeeld niet zeggen, als men hier soldaten ziet lopen met hun
haar tot op de knieën...’. Dit laatste zal wel weer tot veel hilariteit hebben geleid.

9 juni 1974
Amerbos
Na een voorspoedige trip, eerst via Peters moeder in Tilburg en daarna een stop in
Bilthoven, waren we om 20.45 uur eindelijk weer thuis.
Er was veel post. De brief met 200 gulden voor Peter naar New York kwam weer
terug, want ik had gewoon vergeten de straat te vermelden. ‘Waar was je hoofd,’ zei
Peter.
Jonathan Raymond woont nu in New Haven, Connecticut en werkt nog steeds als
carpenter: ‘But I am not so enchanted with it as before, mainly because I am not
learning enough and I have to kiss this guy's ass too much for my liking.’ En verderop:
‘I take pleasure in simple things - riding my bike around, reading a good book: very
few women in my life, but when they come along, I feel good. No intimate friends,
with the exception of my sister who fills a big gap...’
Aurelio Peccei bevestigt de meeting met Jan Buis in het Crillon Hotel te Parijs.
Hij gaat akkoord met een NCRV-televisieproductie in augustus.70 Saburo Okita
beantwoordt mijn verzoek om informatie inzake de Nichiren Shoshu-beweging in
Japan.71 En, dr. Gvishiani's assistent Victor Krylov heeft de uiteindelijke tekst van
mijn interview voor Grenzen aan de groei, deel II, ingezonden.72
Er is een lange brief van mijn vriendin Penny Hedinah uit Jakarta. Zij zegt haar
moeder verloren te hebben toen die 68 was en dat ik daarom dankbaar moest zijn
dat mam binnenkort 78 jaar zou worden. ‘Now I am growing old, I start thinking of
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my future.’ Mijn vriend Machram heeft al weer een zoon van elf en een dochter van
zeven jaar. Zij vond het verder erg lief dat ik Bambang Sastromuljono had verzocht
haar namens mij te bezoeken. Ik had hetzelfde aan mijn beste Indonesische vriend,
Harisanto gevraagd, maar zij schrijft: ‘Geloof maar niet dat hij dit zal doen. Je moet
je Indonesische vrienden niet met jezelf vergelijken. Ik ken mijn “bangsa” en weet
hoe ze precies zijn...’ Met Poem heb ik toch nog steeds een bijzondere band. Schreef
haar een lange brief terug.
Er was een verjaarskaart van mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt bestemd voor
morgen.
Ik hoor Peter boven zingen. Hij voelt zich de laatste tijd super. Schreef broer Theo
over mijn vorderingen ‘in zaken’ met Francisco Paesa.
André Spoor heeft kennelijk een gesprek met ambassadeur Romanov gehad want
hij publiceert een hoofdartikel over de Sovjet-Unie, de ontmoeting van premier
Kosygin met Max van der Stoel en de kwestie van olie- en gasontginning in de USSR.
Ook Mohit Sen van het Centrale Comité van de Communistische Partij van India
heeft nu zijn antwoorden ingezonden.73 Terwijl P.E. de Hen, adjunct van Rinus
Ferdinandusse van Vrij Nederland, het gesprek met professor Adam Schaff terugzendt.
‘Enkele redacteuren hebben het gelezen en zij vinden het niet geschikt voor VN.’
Ik hoor dat Richard Thieuliette al vier maanden in Nepal is ‘en zich daar kostelijk
amuseert,’ aldus zijn vriend Hans Geerlofs.
Het bezoek van ambassadeur Romanov en zijn medewerkers aan DAF bij Eindhoven
is ‘zeer positief’ geweest, aldus Theo Schaapveld. De Rus moet bij de lunch een
toespraak hebben gehouden. ‘Er werd een rondgang gemaakt, een film vertoond en
een hapje gegeten,’ zei Theo. ‘Wij hebben gezegd, dat van het kopen van knowhow
geen sprake kon zijn, daar hebben we gewoon de mensen niet voor.74 Maar we kunnen
hen wel bepaalde zaken leveren...’ Hij beloofde: ‘We houden je op de hoogte.’ Met
perseverance breng je toch nog van alles tot stand ondanks dat men zich met hand
en tand verzet als het de Sovjet-Unie betreft.

10 juni 1974
Amerbos
Het is allersmerigst weer, heel ongewoon voor 10 juni. Ik wil
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toch proberen naar mam te gaan met rozen. Hoewel ik me realiseer dat een dergelijk
bezoek voor mij belangrijker is dan voor haar.
Verbaasde me dat Peter uit de NRC het artikel DE WEEMOED VAN DE CYCLAAM
knipte door Merel Laseur. Hij knipt maar zelden iets uit de krant. Ik geef hier niet
in de verste verte weer hoe Peter eigenlijk is, omdat de subtielste momenten en flitsen,
behalve dat ze nauwelijks op papier zijn weer te geven (een blik, een aai, een
verontwaardiging) nauwelijks zijn te reproduceren. Ze gebeuren ook dikwijls op
ogenblikken dat je niet direct pen en papier bij de hand hebt.
De drie eerste telefoontjes op deze - mijn 49ste - verjaardag, waren van mam,
broer Theo en warempel Oeroeg.
Ook de weergave van gesprekken met Dewi of Paesa blijven onvolledig. Francisco
vertelde dat de maffia soms om advies komt, maar hij houdt ze op een afstand. Een
maffiafunctionaris wilde met hem over de drug business spreken: ‘So I said to him,
wait a minute, I must switch on my recorder, because I tape all business
conversations.’ De man was 'm letterlijk gesmeerd.
Peter was zo lief mee naar Bilthoven te gaan.
‘Voel je je jarig?’ vroeg hij.
‘Nee, ieder jaar minder.’ Ik vond dat mam - en dat verbaasde me - er onverzorgd
uit zag. Ik bracht haar rozen en ik kreeg rozen van haar. Toen ik de was, die altijd
door Burger bij haar wordt bezorgd, wilde afrekenen, zei ze: ‘Houd het maar als
verjaarscadeautje...’ Die opmerking vond ik onaangenaam. Toen ik over de plannen
met Francisco sprak lanceerde ze slechts negatieve reacties, bijvoorbeeld dat ik nog
geen handtekening van hem had.75 Peter voelde mijn irritatie. Toen ik later zei dat ik
gezien mijn gevoelens en zorgen voor mam in Nederland wilde blijven en hij als
reactie ‘niet gezond’ gaf, was het hek bijna van de dam. But we weathered the storm.
Ik ben deze dag fundamenteel upset, voornamelijk door een gebrek aan warmte tussen
mam en mij dit jaar.
Peter bracht later in de middag prachtige donkerrode rozen mee die schitterend
op mijn bureau staan. Vervolgens kreeg ik een gietertje voor de planten in de kamer
en als klap op de vuurpijl zes kristallen glazen. Het zijn de mooiste glazen die ik ooit
heb gehad. We hebben ze meteen ingewijd. Hij bereidde een diner met vis en
toebehoren en een heerlijk wijntje. Toen ik zei het memorandum aan ambassadeur
Romanov nog naar Den Haag
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te willen brengen bood hij aan mee te gaan. Tweemaal reed een witte politie Mercedes
langs onze auto, toen ik de ambassade met mijn brief binnenging. Later zijn we
vrijwel als enigen op het Scheveningse strand gaan wandelen.

11 juni 1974
André Spoor had inderdaad de door mij aangezwengelde ontmoeting met ambassadeur
Romanov gehad. Maar zijn indruk was geweest, vooral na gesprekken op Buitenlandse
Zaken en bij de Shell, dat de ambassadeur ‘niet helemaal eerlijk was geweest over
de voorstellen van Aleksei Kosygin over olie- en gaswinning in de Sovjet-Unie.’
André adviseerde mij: ‘Je moet oppassen...’ Ik dacht er het mijne van want ik ken
de Haagse flikflooiers langzamerhand en zei: ‘In ieder geval heeft een en ander op
1 juni een hoofdartikel in de NRC opgeleverd.’ Dat gaf hij toe.76 André Spoor had
eveneens mijn nieuwe vriend generaal Cor Knulst ontmoet en daar waren twee
publicaties op 30 mei en 1 juni uit voortgekomen over een conflict in de legertop
tussen de chef van de generale staf luitenant-generaal J.E. van der Slikke - de sobat
van Knulst - en minister van Defensie Henk Vredeling. Rob Soetenhorst had tegen
Spoor gezegd: ‘We moeten Oltmans chef nieuwsdienst honoris causa maken.’ Maar
wanneer ik deze heren 75 gulden voor zo'n tip vraag, dan kan je er naar fluiten. Bij
Gerard van den Boomen heb ik ook al weer om betaling moeten zeuren en waarachtig
mijn laatste bijdrage leverde toch 50 gulden op.
Reed eerst naar Bilthoven maar contre-coeur. Mam begon meteen over het feit
dat tante Jetty ‘tegen een belachelijke lage rente’ 60.000 gulden voor Amerbos had
voorgeschoten: ‘En nu je toch zoveel geld hebt, vind ik dat je haar eerst moet
terugbetalen...’ Ik heb nog niets anders dan ‘plannen’ met Paesa, die veelbelovend
lijken, maar moet het eerste dubbeltje als consultant nog verdienen. Waarom begint
zij er nu al over? Het kan niet anders dan dat zij ‘de boodschap’ van haar zuster
overbrengt, want mam zelf is helemaal niet zo. Toch is het effect van deze gesprekken
dat er nu een domper over ons samenzijn hangt. En ik was juist zo blij dat Spoor en
Soetenhorst een zeskolomsartikel van mij op de opiniepagina van de NRC onder mijn
eigen naam hebben gepubliceerd. Spoor hield woord.77 Henk Hofland zal zich er
groen en geel aan hebben geërgerd.
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12 juni 1974
Wim Wertheim belde. De heer Sudjatmoko die mij in Tokio een interview weigerde,
mag nu zelf niet meer uit Indonesië weg.
Ik wilde Bruna bellen maar draaide onwillekeurig het nummer van mam, die
helemaal van streek was omdat haar buurvrouw, een oude dame, onverwachts slapend
in haar stoel was overleden. Mams stem was onherkenbaar.
Heb Theo gevraagd naar mam te bellen.

13 juni 1974
Gisteravond slaagde ik erin - hoewel Frits van Eeden schitterde door afwezigheid mijn beste vrienden bij elkaar te brengen. Casper van den Wall Bake arriveerde als
eerste en gaf me een doos om muziektapes in te vervoeren (in de auto). Loet en
Tieneke Kilian kwamen ook al vroeg. Tieneke raakte vrijwel meteen met Peter in
de clinch over de psychologie-opleiding in Nederland - waar ze helemaal niets van
weet - en was, als gewoonlijk, eigenlijk niet te pruimen. Eigenlijk zie ik haar liever
helemaal niet. Ze is een typisch Hollandse trien. Ook Frank Heckman en zijn vriendin
Peggy kwamen. Ik kreeg van Peggy twee prachtige orchideeën. Ook Erik van der
Leeden verscheen tenslotte. We waren bijna compleet. We misten Helga, wat ik haar
ook heb geschreven. Casper vertrekt op 14 juli voor een paar jaar naar Zuid-Afrika
en zijn vriend Martin schijnt mee te gaan. Erik heeft een baan in een laboratorium
voor atoomonderzoek en werkt met elektronische telescopen. Casper bracht me zijn
scriptie die er keurig uitzag. Maar Peter vindt Frank een ‘veel warmer’ mens dan
Casper, wat waar is. Hoewel ik Caspers ‘eigenlijke warmte’ uitsluitend ken van de
momenten waarop we de afgelopen jaren samen hebben geslapen. Ik verbaas me er
altijd over hoe mijn vrienden onderling het uitstekend met elkaar kunnen vinden.
Loet is zo'n avond low key maar blijft voor mij een van de dierbaarste aanwezigen.
Erik, of was het Frank, dacht dat Tieneke alleen maar agressief wordt omdat zij ‘de
stille krachten’ tussen Loet en mij kent en aanvoelt.

14 juni 1974
Theo had mam inderdaad gebeld, maar omdat hij zo opgewekt was geweest, had
mam hem niet verteld van het overlijden van de buurvrouw. Theo wist dit al en sprak
er ook niet over. Gisteren was mam nog van streek maar vandaag klonk haar stem
weer opgewekt. Gisteren waren Peter en ik enkele uren op het strand wat absoluut
heerlijk was.
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Schiphol
Vlieg met Jan Buis naar Parijs voor een ontmoeting met Aurelio Peccei in het Hotel
Crillon.
Buis opende de ontmoeting met de opmerking dat de heer Henk Bruna helaas wat
provinciaals was en dat hij daarom maar hoopte dat de heer Bruna in zijn contacten
met Aurelio ‘de goede naam en faam van Bruna als uitgever niet al te veel beschadigd
had.’ Ik ging van deze opmerking ter plekke door de grond en wrong me in allerlei
bochten om deze gigantische blunder als start enigszins te proberen bij te slijpen. En
alsof dit nog niet genoeg was, vervolgde Buis dat hij eigenlijk het MIT-rapport van
de Club van Rome steeds maar zozo had gevonden: ‘Because they didn't use
cybernetics’. Zou de man weten waar hij het over heeft? Buis had een koffertje
meegebracht voor het geval we tegen middernacht nog met Aurelio in gesprek zouden
zijn. We stonden echter na een half uur weer op straat om het volgende vliegtuig
naar Amsterdam terug te nemen. Ik besloot de non-meeting zo snel mogelijk te
vergeten. We spraken nauwelijks over het onderwerp waarvoor we gekomen waren:
het coördineren van de publicatie van deel II van mijn Grenzen aan de
groei-interviews met de Club van Rome.

16 juni 1974
Gisteren zat ik in de lappenmand.
We dineerden in Den Haag bij Frits en Lucia Böttcher. Ik had bij Arbeid Adelt
een clown gekocht voor de komende baby van deze twee love-birds.78 Lucia was lief
en had veel werk van het eten gemaakt. Frits kankerde als gewoonlijk op Aurelio
Peccei, die er een handje van had de wereld af te reizen en met Amerikaanse senatoren
aan te pappen, ‘maar in wezen zegt hij niets nieuws.’ Aurelio las geen rapporten en
de artikelen die hij publiceerde werden door anderen geschreven. Ik haat dit Haagse
gedrag van deze meneer, vooral als ik zie hoe hij zich in Aurelio's aanwezigheid
opstelt.
‘Entre parenthèses’ vertelde hij, na mijn informatie over de ontmoeting
Kosygin-Van der Stoel in Moskou, had hij de heer Wagner van Shell benaderd. Het
was duidelijk geweest dat Wagner van niets wist; Van der Stoel had zijn mond
gehouden. Je zou ook kunnen zeggen, men had de sovjetpremier niet au sérieux
genomen. Je vraagt je af wat hengsten als Van der Stoel nog meer achterhouden,
wanneer zij zich namens het konink-
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rijk in vreemde landen bevinden. Ik antwoordde dat ik vond dat Wagner en Romanov
elkaar dienden te ontmoeten. ‘Dat kunnen ze zelf wel regelen,’ meende Frits. Ook
was Böttcher tegen een NCRV-productie met Aurelio Peccei. Hij zei: ‘Carrément, ik
ben er niet gelukkig mee.’ Böttcher zou het liefste hebben dat Aurelio helemaal niets
meer met de Club van Rome te maken zou hebben. Wie stookt hij verder nog allemaal
tegen Peccei op? Ik kreeg wel een pluim voor mijn eerste serie interviews. Hij vond
de lijst voor deel II ook ‘uitstekend’. Maar verder vielen er tal van pijnlijke stiltes
en Peter beschouwde de avond, net al ik, als een milde ramp. We hadden beiden met
Lucia te doen.
Casper heeft ‘met genoegen’ zijn eindexamen gedaan, wat betekent gemiddeld
een zeven.
Broer Theo wipte binnen. Peter was alleen naar het strand. Theo zei dat ik nooit
aan mijn geërfde kapitaal zou moeten komen. Als ik met Francisco Paesa geld zou
verdienen, moest ik dit bij Vontobel in Zürich tegen rente uitzetten. Hij had pianospel
door mam en tante Jetty voor vier handen op tape opgenomen en tante op de cello
met mam voor de pianobegeleiding. Hij liet er iets van horen, wat me diep beroerde.
Mam belde op en vroeg of ik ook voor diezelfde tape had gespeeld, maar dat vroeg
Theo me niet.

17 juni 1974
Lad Johnson, secretaris van de Indonesische Kamer van Koophandel in Wall Street,
arriveerde. We hebben tot middernacht zitten praten. Peter prepareerde een diner.
Newsweek komt met een verhaaltje over Dewi met een door David Hamilton
gemaakte gedeeltelijke naaktfoto. Dit moet voor Francisco dodelijk zijn.79
In gesprek met Newsweek80 zegt Giovanni Agnelli van Fiat in grote lijnen hetzelfde
als Francisco Paesa, wat me opvalt.
Schreef mijn ‘stille liefde’ in Tokio, Yasuyuki Maruyama.
Dr. A.C.A. Dake zendt me The Devious Dalang gebaseerd op het Bambang
Widjanarko-rapport door de geheime dienst van Suharto samen met de oud-adjudant
van president Sukarno opgesteld. Alleen idioten, die hem of niet hebben gekend
(Dake) of die zijn vijanden zijn (Suharto) kunnen Bung Karno devious noemen.
‘Godverdomme, dat is beledigend,’ zei dr. Go Gien Tjwan toen hij de titel hoorde.
Het boek is uitgegeven bij Interdoc Publishing Company, Van Stolkweg 10, waar
ook de
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Newsweek, 17 juni 1974, zie bijlage 10.
Idem.

Willem Oltmans, Memoires 1974

56
vertegenwoordiging van Taiwan gehuisvest is. Ik belde enkele Haagse boekhandels:
‘Wij nemen geen boeken van Interdoc,’ werd gezegd, wat dat ook mag betekenen.
Ademloos lees ik het verslag van ondervraging nr. II waarvan je met je klompen
aanvoelt dat de zaak geënsceneerd is.
Op pagina vier zegt Bambang dat Bung Karno geen Javaans las. Ik telefoneerde
Guruh Sukarno die met een slaperig hoofd aan de telefoon kwam. Natuurlijk las
Bapak Javaans. Het kan ook zijn dat de president de betreffende brief vertaald wilde
hebben opdat anderen hem konden lezen. Op 23 september 1965 was generaal Mursid
bij Bung Karno en deelde hem mee dat niet alle generaals loyaal aan het staatshoofd
waren. Dat wist ik zelfs. Volgens Bambang heeft de president toen gezegd te zullen
handelen tegen de Dewan General81 wanneer dit nodig mocht blijken. Ook generaal
Sudirgo rapporteerde dat er generaals tegen de president samenspanden. Het schijnt
dat Bung Karno dringend overwoog generaal Yani door generaal Mursid te vervangen
als commandant van de strijdkrachten, althans volgens kolonel Bambang.
Wanneer Bung Karno adjudant Bambang Widjanarko opdracht geeft om generaal
Pranoto Reksosamudro ‘onmiddellijk’ op te sporen en zich bij hem te laten melden
op de luchtmachtbasis Halim blijkt deze op het KOSTRAD-hoofdkwartier van Suharto
te zijn. Generaal Suharto deelt Bambang mee dat Pranoto zich niet bij diens
opperbevelhebber en hoogste militaire macht in het land kan melden, want hij,
Suharto, heeft het bevel over de strijdkrachten op zich genomen. ‘Tell Bapak,’ aldus
Bambang over zijn ontmoeting met Suharto, ‘that General Pranoto cannot come. For
the time being I am head of the Army, and that is why, from now on, all instructions
must go through me (...).’ Zie hier, de insubordinatie van Suharto tegenover Sukarno
ligt glashard vast in een document dat juist door het generaalsregime met kracht
wordt ondersteund om onder ogen van het buitenland te komen, via de pen van
meneer Dake, directeur van het CEMSTO-schoonmaakbedrijf. Zo doen we allemaal
wat voor de kost, zelfs smerige moordenaars als Suharto in de kaart spelen als dat
nodig is.82
Er wordt weer herhaaldelijk opgebeld, en als ik de haak opneem wordt er
opgehangen.
Piet Dankert (PVdA) heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Max van der
Stoel, waar Luns zijn bevoegdheden aan
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Raad van (samenzwerende) generaals.
Het is onmogelijk hier meer enormiteiten uit dit rapport over te nemen: het is 211 pagina's
lang.
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ontleent om bepaalde aanbevelingen, resoluties en directieven van de NAVO- assemblee
niet door te zenden aan de Noord-Atlantische Raad. Dankert vraagt zich af hoe een
serieuze dialoog tussen de Noord-Atlantische Raad en de Noord-Atlantische
Assemblee van de grond kan komen, wanneer meneer Luns zaken niet doorgeeft.
Luns liet bekendmaken dat hij geen resoluties, aanbevelingen of directieven
doorstuurde die niet tot de competentie van de Raad behoorden ‘of die niet geëigend
zijn om bij te dragen tot de eenheid van de Alliantie.’83 Daar heb je het weer. We
kennen maar al te goed het achterhouden van informatie of het doorgeven van leugens
door Luns om de spelletjes uit zijn eigen brein te kunnen spelen, zoals hem goeddunkt.
Vanmiddag legde ik contact tussen de mysterieuze Haagse lobbyist Martojo, die
weer eens was komen opdagen en Frits Schaling van NRC Handelsblad. Frits begon
met duidelijk te maken dat het onderwerp Indonesië voor hem grotendeels abracadabra
was. Hij mocht volgende maand ook niet mee naar Jakarta met een parlementaire
delegatie. Martojo zei het ook belachelijk te hebben gevonden dat de NRC vorig jaar
Joop van den Broek naar Jakarta had gezonden. Intussen scheen Martojo het beleid
van minister Pronk krachtig te ondersteunen. Er waren geen mededingers naar de
macht in Indonesië voorlopig voorhanden: ‘Alleen wanneer uit zou komen welke
economische chaos er eigenlijk heerst, zullen er resultaten zijn en zal het regime
verdwijnen.’
Dewi Sukarno belde op dat haar zaak deze week in Londen voor het gerecht komt.84
Ik vertelde haar dat zij in het zojuist door Dake gepubliceerde boek opnieuw wordt
besproken. Zij antwoordde: ‘With my jewel box again?’
‘No, that you did go to Halim airbase on October 1, 1965 to see Bapak.’ Ze
benadrukte dat we samen tussen 15 augustus en 15 september aan haar eigen boek
zouden moeten werken.
Anton Constandse heeft een brochure over milieuproblemen geschreven. Hij begint
zijn verhaal met te refereren aan mijn gesprekken over Grenzen aan de groei, Deel
I. Hoe anders gedraagt zich mijn eerste leermeester in de journalistiek Constandse
zich tegenover mij dan mijn oude Nijenrode-vriend Henk Hofland. Beiden maakten
we deel uit van Constandses buitenlandredactie. Hofland had mij nog wel
binnengehaald. Nu heeft Hofland geen goed woord meer over voor wat ik
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NRC,

18 juni 1974.
Tegen Norma Levy die in memoires had geschreven met Bung Karno de koffer in te zijn
geweest, wat aantoonbaar niet kon.
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doe. Hij zwijgt me opzettelijk dood. Waarom? Wat is zijn probleem? Concurrentie?
Dat kan nooit. Onze breinen verschillen te veel om ook maar zelfs van concurrentie
te kunnen spreken. Ik heb Constandse voor zijn trouw en het noemen van mijn naam
bedankt en hem bovendien de lijst van geïnterviewden voor Deel II van Grenzen aan
de groei gezonden.
Telefoneerde met Peter Zonneveld van De Telegraaf - de veroordeelde spion in
mijn huis die door Hofland werd binnengesmokkeld - en attendeerde hem op de
komende rechtszaak in Londen inzake Dewi.
De in de tuin in Bilthoven genomen foto van ons drieën met mam (en Nellie) doet
me afvragen op wie ik eigenlijk lijk. Met broers Hendrik en Theo heb ik toch wel
erg weinig in common. Misschien lijk ik qua emoties en beleven van de Umwelt toch
het meeste op mam.

19 juni 1974
Weer ging de telefoon en werd er opgehangen.
De Indiase ambassadeur, de maharadadja van Patiala, Yadavindra Singh, die een
paar jaar geleden nog Gerard Croiset onder meer kwam vragen hoe lang hij nog te
leven had - waarbij ik als tolk fungeerde - is in Den Haag overleden. Hij is 62 jaar
geworden.
De secretaris-generaal van de NAVO, de heer Luns, heeft gisteren in Ottawa de
conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken van het Atlantische
bondgenootschap met nieuwe oorlogszuchtige taal geopend. ‘De te optimistische
overtuiging van sommigen dat er al een echte ontspanning bestaat, kan de toets van
de realiteit niet doorstaan,’ aldus Hans de Haas in De Telegraaf. ‘Want voor de
Sovjet-Unie is ontspanning eenrichtingsverkeer dat uitsluitend de belangen van
Moskou dient.’
Luns zei dat de oktoberoorlog in het Midden-Oosten heeft aangetoond dat
de Russen niet aarzelen geweld te gebruiken of ermee te dreigen als zij
het gevoel hebben dat zij daarmee voordelen kunnen behalen zonder al te
grote risico's te nemen. Daarom blijft een sterke NATO een absolute
voorwaarde voor werkelijke vrede.
De NAVO-landen zullen vandaag in Ottawa een nieuwe Atlantische
verklaring aanvaarden nadat meningsverschillen tussen Amerika en
Frankrijk gisteren zijn opgelost. Deze verklaring, die als de ‘declaratie
van Ottawa’ de geschiedenis in zal gaan, vormt een bevestiging van de
militaire verbondenheid terwijl tevens op politiek gebied een verplichting
tot onderlinge consultatie wordt opgenomen.
Wanneer je deze benadering van de wereldproblematiek door Luns, en in
het bijzonder van het vraagstuk in het Nabije Oosten, bijna twintig jaar
later onder de loep neemt, kan je slechts consta-
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teren dat George Bush niet aarzelde een gigantische militaire macht van
600.000 soldaten afkomstig uit enkele dozijnen landen op de been te
brengen, ondersteund door een NAVO-luchtarmada, om het dwarsliggende
Irak op de knieën te krijgen op een moment in de geschiedenis van de
USSR waarop het communistische imperium op het punt stond uiteen te
vallen. In de klassieke traditie van Hermann Göring werden in enkele
weken duizenden bombardementsvluchten op steden en doelen in Irak
uitgevoerd en weinigen in de westerse wereld haalden het in hun hoofd
hun afkeuring uit te spreken voor dit misdadige, oorlogszuchtige gedrag
van de heer Bush en de zijnen. Bush had vanaf het begin Saddam Hussein
met Adolf Hitler vergeleken, waardoor slechts enkelen - met uitzondering
van bijvoorbeeld de voormalige Amerikaanse minister van Justitie, Ramsey
Clark - op de lucide gedachte kwamen dat het Amerikaanse gedrag
tegenover Irak zelf een carbon copy van Herr Hitlers methoden was.
Bovendien mobiliseerde Bush de Verenigde Naties als verlengstuk van
de directe doeleinden van de Amerikaanse buitenlandse politiek, zodat
Irak - na het verraad van Moskou en Edward Sheverardnadze - moederziel
alleen kwam te staan (om van het verraad van de Arabische
‘broedervolkeren’, met uitzondering van koning Hoessein van Jordanië
en misschien Jemen, maar niet te spreken). Bagdad werd tot unconditional
surrender gedwongen. Washington legde het Nabije Oosten een met
militaire kracht en politieke omkoperij en chantage verkregen Pax
Americana op. In de hoogtijdagen van Leonid Brezhnev zou men zich een
dergelijke machtspolitiek in het Nabije Oosten niet hebben durven
permitteren.
Terugkerende bij Luns in 1974. Waar hij toen voor waarschuwde dat het
Kremlin zou doen, indien het haar te pas zou komen, deden in 1991 de
westerse NAVO-landen zelf ter bescherming van hun politieke en
economische belangen in een regio, die eerder tot de geopolitieke
machtsinvloed van de Sovjet-Unie behoorde dan tot die van de VS. Ik
betwijfel of Luns ooit, als diplomaat, minister van Buitenlandse Zaken of
secretaris-generaal van de NAVO, in staat is geweest zonder
vooringenomenheid en vooroordeel zich een oordeel te vormen over de
fundamentele controverse tussen het westen en het sovjetblok, of de kwestie
Nederland-Indonesië (en Nieuw Guinea) in het bijzonder. Zijn percepties
van de andere partij, het Kremlin, of Sukarno, waren steeds dermate
eenzijdig subjectief gekleurd dat de uitkomst in zijn brein van het
verwerken van deze Lunsiaanse nonsens meer dan eens rampzalig zou
zijn. In zoverre kan ik hier in 1991 over meepraten, omdat ik inzage heb
gekregen in aanzienlijke aantallen codetelegrammen en geheime
boodschappen die mezelf betroffen, tussen Luns, een aan-
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tal van zijn ambassadeurs en hoge ambtenaren van het ministerie van
Buitenlandse Zaken. De man was een oplichter.

20 juni 1974
De motor van mijn auto, mijn Triumph-6, wordt voortdurend warm door de
Amerikaanse carburator ter wille van de milieubescherming. Was vandaag al driemaal
in Laren bij Garage Keijer en kon daardoor niet naar mam, wat ik erg zielig vond
omdat zij zich er natuurlijk op had verheugd een uitje te hebben. Gisteren heb ik de
presentatie van Anthonie Dake's The Devious Dalang, over Bung Karno, bijgewoond.
Dake's medestander, de Leidse wetenschapper R.S. Karni verklaarde dat hij als
onderzoeker ‘onpartijdig’ was. Hij durfde me niet aan te kijken. Ik heb me uiteindelijk
toch in de zaak gemengd, nota bene samen met Frank de Jong van De Telegraaf en
de heer Moriën van De Waarheid, die ook de Dake-onzin onverteerbaar vonden.
Nadat Dake had moeten toegeven met zogenaamd iedereen in Jakarta contact te
hebben gehad behalve met Sukarno's adjudant Bambang Widjanarko zelf, van wie
dit verhoor zogenaamd afkomstig was, riep ik Dake toe: ‘Je bent jurist, zeggen ze,
en journalist: hoe kan je zoiets op deze manier uitgeven. Je hebt je door de mannetjes
van Suharto een oor laten aannaaien.’ Ook Sue Koenen van de London Times vroeg
hem of hij niet als speelbal door Suharto was gebruikt. Frits Schaling

vertelde de lobbyist Martojo te hebben verzocht deze publicatie van Anthonie Dake
voor de NRC te bespreken. Schreef zelf een artikeltje voor de Nieuwe Linie.85
Het Yale University Alumni Magazine heeft in de rubriek CLASS 1950 - waartoe
ik heb behoord - een stukje over mijn Putnamboek in New York gepubliceerd.86
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De Telegraaf meldde dat mijn oude vriend George van Renesse 65 jaar is geworden.87
Hij zegt in het interview: ‘Ik heb een eigen, romantische stijl, die sterk vanuit de
piano is gedacht. Daarbinnen blijf ik.’ Ik vind dit onzin. Waar binnen? Hij is ‘om
die reden’ van Chopin en Liszt afgebleven, alsof dit geen romantici waren. ‘Bij hen
heb ik me nooit thuis gevoeld,’ aldus van Renesse. ‘Briljante muziek, veel uiterlijk
vertoon, maar het dringt niet door naar de diepere, intiemere romantische gevoelen.
Deze muziek blijft mij, met uitzondering van vele kleinere werken van Chopin, te
veel aan de oppervlakte.’ Hemeltje. Een ieder die Chopin, bij alles wat hij schreef,
oppervlakkig noemt, is niet in orde in zijn hoofd. En, what about Liszt Consolation
nummer III, die ik zo graag speel. Of Liszt Liederbearbeitungen van liederen van
Schubert, die Vladimir Horowitz graag speelt? Van Renesse hield het bij voorkeur
op Schubert en Schumann. Van Renesse heeft Schubert met zijn eeuwige herhalingen
in zijn Impromptus van eeuwigheid tot zaligheid vo orgedragen Misschien was het
daarom wel dat mijn lessen van hem tot slechts enkele waren beperkt. Het klikte
nooit echt met die man.
Frits van Eeden belde dat zijn Saluki een jong, blauw Abessijns katje zonder pardon
had opgepeuzeld alsof het een stuk hart van de slager was. De moeder van het katje
was de Saluki aangevlogen en hing onder aan diens buik. ‘Weet je wat zo vreemd
was, hoe ongeëmotioneerd de hond dat katje opat.’ Frits heeft altijd toestanden met
dieren.
Ronald Gase belde dat hij had gehoord in Dingen van de Dag dat Henry Kissinger
Luns een struikelblok voor ontspanning in Europa had genoemd. Dat is nieuws. Ik
heb onmiddellijk André Spoor gebeld, die ook zeer geïnteresseerd was.88
Frits Schaling belde dat Dewi met gemak haar proces in Londen tegen Norma
Levy had gewonnen. Dat zat er ook dik in. Al gaat de leugen nog zo snel de waarheid
achterhaalt haar wel. Ik ben dankbaar en inwendig happy voor Bung Karno dat ik
Dewi tot deze actie heb kunnen aansporen. Mede dankzij Wim Klinkenberg die eerst
mij op het schandelijke bericht attendeerde dat Sukarno met juffrouw Levi in Londen
zou hebben geslapen waar hij nooit is geweest.89 Het schijnt dat Dewi direct na de
rechtszitting in een eenvoudig toilet met flaphoedje naar de races van Ascot is
vertrokken, allemaal doordachte publiciteit.
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De Telegraaf, 19 juni 1974.
Zie bijlage 11 tekst van VARA-bericht.
In Londen trad voor Dewi op de advocaat R. Alexander Q.C. Zie bijlage 12.
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21 juni 1974
Mams 78ste verjaardag. Ik wil ook twee rozen naar vaders graf brengen.90
91
MOSKOU EN DEN HAAG: NOG GEEN OLIE-AKKOORD aldus NRC Handelsblad op
de voorpagina over het door mij bij Spoor en Soetenhorst aangekaarte onderwerp
van de ontmoeting Kosygin en Van der Stoel - waar Buitenlandse Zaken als het graf
over had gezwegen. De NRC geeft aan, zoals Romanov me vertelde, dat het initiatief
tot samenwerking tussen de USSR en de Shell van premier Kosygin was uitgegaan.
Wat ook opmerkelijk is dat nu tijdens een bijeenkomst van internationale
energiedeskundigen op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel een resolutie is
aanvaard waarin olieverbruikende landen wordt aangeraden zich positief op te stellen
tegenover de exploitatie van olie en aardgas in Siberië. De Fransman Yves Laulan
zat de bijeenkomst voor, wat mogelijk tot dit positieve resultaat heeft geleid. Luns
heeft althans tot op dit moment nog geen spaak in het wiel van dit besluit gestoken.
Komt nog wel.
De auto is nog steeds onklaar. Ik heb weer uren in de garage moeten wachten.
Zoiets maakt me razend, want we hadden uren op het strand kunnen wandelen bij
het mooiste weer van de wereld. De kranten staan helemaal vol foto's van Dewi op
weg naar Ascot na de uitspraak van het Londense gerechtshof. Peter zegt dat zij een
van de hoeden draagt die hij van Genève tot Parijs op schoot heeft gehad.
Ik belde naar Dewi's woning in Parijs, maar madame Azuma vertelde dat zij
rechtstreeks van Londen naar Monte Carlo was gevlogen.
Door het gedonder met de auto was ik pas om 15.45 uur bij mam. Tante Jetty was
er en verder geen kip. Vroeger zat het altijd vol familieleden op mams verjaardag.92
Ik overhandigde mam een roman, maar moet tot mijn schande bekennen dat ik niet
meer weet welk boek ik in de Moderne Boekhandel voor haar heb gekocht. Ik was
verschrikkelijk geïrriteerd door het urenlange wachten op de auto in Laren. Het werd
een vreemd bezoek. Mam zou met haar zuster en schoonzuster, tante Yuut Mennega,93
gaan dineren. Zij zei het jammer te vinden dat ik er niet bij zou zijn, maar vreemd
genoeg betwijfelde ik dat.
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Het zou mams laatste verjaardag zijn.
Voorpagina NRC, 19 juni 1974.
Dat was de reden dat ik mams begrafenis in september voor gesloten en privé-aangelegenheid
verklaarde.
De zuster van mijn vader.
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Ik weet niet waarom ik die twijfel die dag heb uitgesproken en
opgeschreven. Ik zal het voor altijd betreuren, die avond niet te zijn
meegegaan, als was het maar om haar een plezier te doen. Maar ik zag het
niet zitten, voornamelijk ook door de aanwezigheid van tante Jetty. Had
ik alleen met mam kunnen gaan eten zou het een andere zaak zijn geweest.
Natuurlijk meende mam het wel degelijk dat zij hoopte dat ik bleef en
meeging. Misschien wilde ik wel terug naar Peter omdat de dag toch al door een defecte auto - in duigen was gevallen. Bij het terugvinden van
de notities word ik door triestheid overvallen. Ik voel me erg schuldig dat
ik tekort ben geschoten tegenover mam, Dat is de waarheid en het enige
wat telt.

22 juni 1974
In Londen zijn gegevens bekend gemaakt over de wijze waarop het regime-Suharto
zogenaamde politieke gevangenen dwangarbeid schijnt op te leggen. Velen van die
mensen zitten op Buru, een eiland ten oosten van Sulawesi waar ik in 1957 met Bung
Karno mee naartoe ben geweest.94 De Waarheid meldt bovendien dat de
regering-Suharto nu ook het standrecht heeft afgekondigd, wat politie en militairen
het recht geeft mensen die worden betrapt op roof of plundering ter plekke dood te
schieten.95
Ondanks de twijfels die Frank de Jong tijdens de bijeenkomst in Den Haag liet
horen heeft hij in De Telegraaf over het nieuwste boek van Dake geschreven SUKARNO
WAS GROTE BREIN ACHTER STAATSGREEP 1965. De Jong baseert zijn verhaal op
Widjanarko's getuigenverhoor dat Bung Karno tout court opdracht zou hebben
gegeven ‘tot het elimineren van zeven generaals.’96 De moorden zouden ‘met volledige
voorkennis, medeweten en instemming van het Indonesische staatshoofd’ zijn
uitgevoerd. Ik blijf dit uitgesloten achten. Het in een krokodillengat wegmoffelen
van zijn generaals is een optie, die in Bung Karno's brein geen levensvatbaarheid
had.

23 juni 1974
Peter is naar Juan Antonio, zijn danser, die in Amsterdam is aangekomen. Hij vertelde
dat zijn moeder dezer dagen onverwachts tegen zijn zus Trees, de non, had gezegd:
‘Kind, neem pen en papier en schrijf op.’ Zij dicteerde waar polissen en andere
documenten lagen en wat moest gebeuren in geval haar
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iets zou overkomen.97 De auto was voor de zoveelste keer in de soep en moest gemaakt
worden. Peter lag in de tuin te lezen. Ik werkte aan interviews voor Grenzen aan de
groei, deel 2.
Later zijn we in de polders gaan wandelen. Alles rook heerlijk, afgesneden gras,
de bloemen langs de dijk. ‘Willem, ik geniet hier intens van,’ zei hij. Ik zal nooit
kunnen weergeven wat hij op zo'n dag als vandaag zegt of wat we samen beleven.
Vanmorgen waren we op Zeezicht en gingen de duinen in. Ik viel op een duintop
in slaap. Toen ik wakker schrok was Peter verdwenen. Ik dacht: de stinkerd, ik slaap,
hij smeert 'm. Keek overal en zag geen Peter. Ik was woedend. Hoe kan ik toch ooit
zo gek zijn om te denken dat we samen in Californië zouden moeten gaan wonen
zodat hij er kan studeren? Ik ga mijn ongeluk met deze jongen tegemoet. Ik ga nergens
met hem naartoe, he can go to hell. Zijn kleren lagen nog wel naast me. Ik smeedde
het plan ze bij de jongen van de parkeerplaats achter te laten. Ik dacht niet: zijn kleren
zijn hier, hij kan niet ver weg zijn. De rotste gedachten prevaleerden. Even later zag
ik hem komen aanlopen. Hij maakte zijn gebruikelijke duikelingen. Ik nam alles mee
en liep het pad van het duin af. Hij stond in de verte te wachten en zwaaide, wat me
vertederde en gewoon erg gelukkig maakte. Later zei hij: ‘Ik dacht: Willem slaapt,
ik ga een ommetje maken.’ Er was niets aan de hand. Maar wat me diep verontrust
zijn mijn rotte en hatelijke gedachten, die vrijwel direct, als er iets dergelijks
onverwachts gebeurt, in mijn mind opborrelen. Wat is er tegen te doen?
Jan Pieter Visser van de NCRV zegt dat Frits Böttcher al meerdere malen bij René
Eijbersen heeft gehengeld dat er een portret over hem in plaats van Aurelio Peccei
zou worden gemaakt. Hij belde dat ik duizend gulden zou krijgen voor mijn
medewerking aan de te maken film, plus kosten.

24 juni 1974
Gisteren heb ik Aurelio Peccei van Schiphol gehaald. Hij kwam uit Brussel. Drie
passagiers. Ik stelde hem aan Jan Pieter Visser voor. We bespraken in het Hilton
Hotel de voorgenomen televisiefilm. Hij is druk bezig met de komende Club van
Romevergadering te West-Berlijn, waar nu ook sovjetafgevaardigden zullen komen.
Later reed ik hem naar het Park Hotel in Den Haag voor zijn afspraken in de
residentie. Er was trouwens ook een brief van Peccei.98
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In 1991 is Peters moeder 87 jaar en maakt het nog steeds uitstekend, ondanks een ingreep
voor galstenen.
Zie bijlage 13, brief d.d. 17 juni 1974.
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Heb in het veld bloemen geplukt en bij vaders portret gezet. Vandaag zou zijn
verjaardag zijn geweest.
Schreef mevrouw Hartini Sukarno om toch vast nu al de nodige aantekeningen te
maken voor een boek over Bung Karno, alvorens herinneringen nog verder vervagen.
Sprak bij Scheltema een uur met André Spoor: een aardig gesprek. Ik schreef een
stukje dat de sovjets naar Aurelio's Berlijnse Conferentie kwamen wat hij wilde
hebben. Anderzijds waarschuwde hij me opnieuw op te passen voor Alexandr
Romanov, want deze stond in Den Haag ‘als fantast’ bekend. Bij wie? Bij Max van
der Stoel; ik heb meer fiducie in Romanov. André vertelde dat zowel chef-stafgeneraal
J.E. van der Slikke als generaal Cor Knulst zich aanvankelijk de pokken waren
geschrokken over de uitgebreide NRC-publicatie over interne moeilijkheden bij de
legeroverheid, maar dat de uitwerking ervan positief was geweest. In Den Haag
schrikken ze altijd eerst, omdat niemand meer over enig lef schijnt te beschikken via
de waarheid spijkers met koppen te slaan. Ik begrijp zoiets niet. Dat was vroeger in
de kwestie van Nieuw-Guinea met de heren van de groep van Paul Rijkens precies
hetzelfde. André gaat nu morgen ook zelf de Indonesische lobbyist Martojo
ontmoeten. Ik probeerde hem te overtuigen dat het de hoogste tijd werd Frits Schaling
naar Jakarta te zenden.
Anthonie Dake had woedend naar Spoor getelefoneerd over Schalings artikel
inzake The Devious Dalang. Het zou gelogen zijn dat Dake via een handelaartje in
het bezit van het Widjanarko-rapport was gekomen, wat hij eerder ook aan professor
Wertheim te koop heeft aangeboden. Buitenlandse Zaken had nota bene bij de NRC
zich er over beklaagd dat het ‘buitengewoon onhoffelijk’ was geweest dat Spoors
krant de nieuwe ambassadeur van Indonesië, generaal Sutopo Juwono, met een
barrage van ongunstige informatie had verwelkomd. Je vraagt je af wat voor hersens
die mensen op BZ hebben. Waarom verlenen ze dan zo'n schoft toestemming naar
Den Haag te komen? André zei in soortgelijke bewoordingen het ministerie
geantwoord te hebben.
Nauwelijks thuisgekomen belde Gerard Croiset. Hij begon met de woorden: ‘Ik
leef nog.’ Hij was opnieuw ernstig ziek geweest. Wat is er toch met hem?
De PPR gaat nu zo ver dat deze partij een resolutie heeft aanvaard dat Nederland
uit de NAVO zou moeten treden. Kouznetsov drong er steeds al op aan om Bas de
Gaay Fortman in mijn Europa-boek op te nemen, maar daar is hij toch niet ‘de figuur’
voor. Overigens belde een assistent van de heer Wagner
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van de Shell, dat Wagner niet aan mijn Europa-boek wil mee doen. Dan niet.
Dewi Sukarno belde. Zij was compleet dans la lune over alle publiciteit betreffende
het winnen van het proces in Londen om de goede naam van Bung Karno gezuiverd
te krijgen. Maar zij kreeg het niet door haar keel mij voor dit advies te bedanken of
het succes van de actie met mij te verbinden. Zo werken alle minds. Met het verstrijken
der maanden en de toename van de successtory vervaagt de betekenis van de rol van
anderen en wordt de overwinning op eigen conto (mentaal) bijgeschreven. Toen ik
laatst haar Parijse advocaat Christopher Mitchell-Heggs sprak bleek hij er absoluut
niets van te weten dat ik die zaak aan het rollen had gebracht. Verder geen punt, maar
Dewi had er tegenover mij iets over kunnen zeggen na de uitstekende afloop.
Zij reist nu naar St. Tropez, Madeira, Mallorca en Las Vegas. Daarna wil zij een
maand samen aan haar boek werken. Zij was nieuwsgierig wat ik verder met haar
wilde bespreken, wanneer ik haar zag. ‘Is it business?’ vroeg zij.
‘No, it is for Bung Karno.’ Ik schreef haar meteen onder meer: ‘We have come
into the possession of a 70-page document written in Behasa Indonesia and smuggled
out of the country. It is written bij a well-known Indonesian who was condemned to
death.’ Ik vertelde dat het stuk momenteel werd vertaald en dat we het wilden uitgeven
voorzien van een introductie en handtekening van haar. Deze actie was mede
gebaseerd op de adviezen van ambassadeur Tissa Wijeyeratne van Sri Lanka aan het
Indonesië Comité. De zaak was in handen van dr. Go Gien Tjwan. Het stuk was
samengesteld door Suwandi. Het schijnt dat oud-minister Hanafi, oud-ambassadeur
van Bapak in Havana, nu in Parijs woont. Hem wil ik zeker ontmoeten.

25 juni 1974
Wanneer ik Peter soms plaag, zegt hij: ‘Willem, je bent een geboren draak.’ Hij
noemt me nu soms ‘Drakelijn’. Zijn dagboekje ligt met pen en correspondentie aan
de andere zijde van ons bed op het tafeltje. Ik raak het niet aan. Dat is een heilig
principe, compleet heilig voor me.
Lunch met Peter en Guruh Sukarno. Hij gaat een reis door Europa maken. Ik heb
hem een exemplaar van The Devious Dalang gegeven waar hij nu in zit te lezen.
Het begeleidende briefje van Aurelio Peccei met het ingezonden interview kan ik
niet erg waarderen. Hij ergert mij de laat-
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ste tijd. Hij zei bijvoorbeeld dat de Nederlandse editie hem weinig kon schelen, dat
het hem vooral om de Engelse editie zou gaan. Zoiets vind ik waardeloos gedacht.99
Om 17.30 uur haalde ik mam af maar moest de motor, die nog steeds voortdurend
warm loopt, laten draaien, waardoor ik haar helaas moest haasten. Slaat de motor af,
dan krijg ik hem pas na afkoeling weer aan de praat. We hebben desondanks vrij
gezellig samen gedineerd. Zij wilde trakteren en gaf vijftig gulden, maar ik
accepteerde vijfentwintig gulden omdat ik ook mee wilde betalen. Zij vroeg om bij
de AMRO te gaan regelen dat broer Hendrik zijn aandeel in de kosten niet had betaald,
waarvoor een aanmaning was gekomen. Ik heb beide broers geschreven of zij zich
aan de gemaakte afspraken wilden houden. Tante Yuut Mennega had mam voor haar
verjaardag nota bene een boek van Henk van der Meyden cadeau gegeven. Dat gaat
natuurlijk regelrecht naar de interieurverzorgster, maar het geeft wel het verschil
tussen beide dames die elkaar sedert hun prille jeugd kennen aan. Toch was het oude
contact, zoals dat de afgelopen jaren tussen mam en mij heeft bestaan, nog steeds
niet echt terug. Wat is er met haar?
Lobbyist Martojo belde dat hij aan een artikel over The Devious Dalang voor de
NRC werkte. ‘Ik wil Anthonie Dake afstraffen, want wat hij nu heeft gedaan loopt de
spuigaten uit.’ Dat weet ik ook al enige tijd, want ik kende Bung Karno als mijn zak,
evenals Bambang Widjanarko. Ik heb genoeg zelf met Dake in NOS-verband
meegemaakt om een indruk van die schuinsmarcheerder te hebben (in deze memoires
eerder gepreciseerd). Ik meen enigermate gerechtigd te zijn er een andere mening
op na te kunnen houden. Martojo had evenmin een goed woord over voor Frank de
Jongs verslag van Dakes jongste publicatie. Lag in bed te luisteren naar Wachten op
middernacht en er werd een liedje Vader ten gehore gebracht. Zit nu weer aan vaders
bureau en realiseer me dat er niemand op 24 juni bij zijn graf is geweest, wat me
verdrietig maakt. Het lied ging over een jongen die met een grote man naar de polder
ging en vader wees hem de bloemen... Ik zag het voor me. Herinneringen,
herinneringen. Ik moest de radio afzetten: ik kon er niet naar luisteren. Ik kijk naar
de veldbloemen bij vaders portret op de vleugel. Ben in mijn dagboek uit 1942 gaan
lezen om aantekeningen over mijn vader terug te vinden.
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26 juni 1974
Was gisteravond nog enige tijd bezig met dagboeken uit de oorlog, wat zeer
deprimerend was, vooral sommige details. Ook die over vader.
Oud-ambassadeur Djawoto heeft zich verdiept in de moord op de journalist Vaz
Dias. Hij schreef uit Peking, ‘What was de nature of his book on Indonesia? Against
the Suharto regime. In that case, there is a possibility of involvement by Suharto
agents. This fascist regime has billions of dollars available and no grain of conscience.
This Mafia gang in power will surely not hesitate to hire assassins to eliminate whom
ever its considers dangerous, also abroad. Sutopo Juwono is an expert in using
cloak-and-dagger methods for destroying the regime's adversaries.’100
Joseph Lelyveld publiceert een serie artikelen in de New York Times over de
huidige en toekomstige zeer belangrijke militaire rol die de VS in Zuidoost-Azië
denken te spelen. Lelyveld is naar tien landen geweest: Zuid-Korea, Taiwan,
Zuid-Vietnam, Laos, Thailand, India, Maleisië, Singapore, de Philippijnen en
Indonesië. Ook al zijn dan nu 650.000 Amerikaanse militairen uit Zuidoost-Azië
teruggetrokken de militaire aanwezigheid in het gebied is nog steeds aanzienlijk. Dat
is precies de essentie van Sukarno's confrontatiepolitiek met Maleisië geweest, de
voor Sukarno's Indonesië onaanvaardbaarheid van dit Amerikaanse militaire overwicht
in Azië. Gemakshalve beschouwden de ‘wijze mannen’ in Washington Bung Karno
om die reden als verkapte communist omdat diens opvattingen hem vrijwel
vanzelfsprekend tot een bondgenoot van Noord-Vietnam, China en Noord-Vietnam
maakte. Dit rechtvaardigde daarop de CIA-coup om Bung Karno te verjagen en hem
door een CIA stooge als Suharto te doen vervangen. Zo is het helaas precies, in een
nutshell.101
Lelyvelds tweede artikel in de serie werd vanuit Balikpapan op Kalimantan
(Borneo) geschreven.102 Hij zegt dat in de vijftiger jaren de Ugly American het
archetype van de gehate Amerikaan in Azië was, zoals in de zestiger jaren de groene
baretten in Indo-China en Cambodja, terwijl in de zeventiger jaren die twijfelachtige
rol door de oliebaronnen schijnt te zijn overgenomen. Hij spreekt ook over 500
miljoen dollarvoor een door Amerikanen geëxploiteerde nikkelmijn op het voormalige
Nieuw-Guinea - nabij het eiland Waigeu - en een andere nieuwe nik-
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kelmijn op Sulawesi (Celebes). Dergelijke investeringen zouden vanuit Nederland
eigenlijk nauwelijks meer mogelijk zijn. In Den Haag worden de VS er maar al te
gemakkelijk van beschuldigd dat in 1949 - onder dreiging van de intrekking van de
Marshall Plan-hulp - en in 1962 - onder druk van de Kennedy's - de Nederlanders
zich permanent uit de Indonesische archipel hebben teruggetrokken en dat de
Amerikanen steeds het oogmerk hadden gehad een belangrijke economische rol in
Indonesië te gaan spelen. Ik blijf er van overtuigd dat de onbereidwilligheid van Den
Haag het roer ten aanzien van de vo ormalige koloniën drastisch om te gooien de
werkelijke reden is geweest van de onnodige en vroegtijdige eliminatie van de
Nederlandse invloed en aanwezigheid in de voormalige Aziatische koloniën.
Hollandse geesten waren niet in staat de broodnodige volte face te maken en daardoor
de eeuwenlange banden met dit prachtige eilandenrijk ‘dat zich daar slingert om de
evenaar’ ook zelfs maar enigermate in stand te houden en voort te zetten aan de hand
van een nieuwe set of rules.
Het eerste Kamerlid drs. G. Nederhorst, PVdA, heeft in een gesprek met Gerard
van den Boomen gezegd: ‘Als het aan mij ligt, zou hij (bij de NAVO) moeten
oprotten...’ - sprekende over Joseph Luns. Dit zeg ik al jaren. Nederhorst: ‘Het is
steeds duidelijker wat we aan Luns hebben.’ Dat is wel een zeer verlate ‘ontdekking.’
Het Kamerlid noemt tal van scheve schaatsen van de oud-minister, waaronder diens
bezoek aan president Sukarno in 1964, die hij zou hebben ‘ingepalmd’103 en die hij
later tegenover Michiel van der Plas weer omschreef als ‘een gevaarlijke en
bedenkelijke man’. Van Luns komende is dit eigenlijk een uitzonderlijk compliment.
Nederhorst wil Luns weg hebben en noemt hem ‘een plakker; deze Luns is een Nixon
avant la lettre en is van een zetel die hij inneemt nauwelijks meer weg te branden.’
Onzin. Hij is niet weg te branden omdat alle Nederhorsten bij elkaar in het parlement
niet op de eerste plaats het landsbelang dienen, zoals van hen wordt verwacht, maar
met een angstvallig oog gericht op de populariteitscijfers zich gedeisd houden
tegenover Luns ter handhaving van eigen positie en inkomen. Nederhorst: ‘Er is eens
geschreven dat de populariteit van Luns stijgt bij elke blunder die hij maakt. Nog
fraaier: als hij faalt, moet hij blijven om door zijn falen geschokte gewetens en
gekwetste zielen van zijn medestanders te zalven.’ Geklets. Hofland had volkomen
gelijk toen
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hij eens tegen me zei dat het succes van Luns te wijten was aan de stupiditeit van
zijn tegenstanders.104
De Hoge Raad heeft mij in het gelijk gesteld tegen Peter Zonneveld en De
Telegraaf. Prima. Officier vanjustitie J.J. Abspoel vertrekt naar een congres van de
vereniging van rechters in Florence en er zal ook over privacyproblemen worden
gesproken. ‘Ik zal het geval van u met de fotograaf en De Telegraaf daar ter sprake
brengen,’ zei Abspoel. ‘Ik word nog beroemd door u.’ Maar wat me weer verwonderde
was dat hij niet wist dat de Hoge Raad De Telegraaf en Peter Zonneveld eveneens
schuldig hadden bevonden. Het stond vanmorgen in De Telegraaf: cassatieberoep
verworpen.
Omdat De Typhoon al wekenlang kiekeboe speelt met de kolom over ambassadeur
Zairin Zain en een andere over het geschrijf van Anthonie Dake belde ik opnieuw
om te vragen wanneer de artikelen zouden verschijnen. Alles kachelt achteruit. Overal
moet je achterheen zitten. André Spoor zette mijn artikeltje, dat de sovjets naar de
Club van Rome-vergadering in West-Berlijn gaan, gisteravond tenminste op de
voorpagina. Wat ik ook nu pas zie is dat Han Hansen de door mij naar hem toe
gelegde contacten over ‘Vergeten Indonesische Communisten’ (in China) prima
heeft gebruikt. Het was grotendeels gebaseerd op een gesprek met Surjono in Moskou
tijdens het bezoek van Max van der Stoel.105
Willem Drees wordt op 5 juli 88 jaar en de VARA zal een film van P. Venema
uitzenden. De gids schrijft dat vader Drees door het socialisme werd gevormd: ‘Voor
hem de enige natuurlijke keus’. Ook Indonesië en Nieuw-Guinea komen ter sprake:
‘Wat gezien de vroegere uitspraken van partijgenoten als Schermerhorn en gezien
de publicaties van Oltmans en de reacties daarop van Luns, het van het grootste
belang maakt uitspraken van Drees nauwlettend te volgen.’106 Ik belde met een
redacteur die zei dat de film al anderhalf jaar oud was en daarom, gezien de jongste
onthullingen, waaronder die van Anak Agung Gde Agung: ‘nauwelijks interessant.’
‘Waarom werden dan geen aanvullingen op de film opgenomen?’ vroeg ik.
‘Drees voelde zich te moe,’ was het antwoord.
De NRC zendt me 225,19 gulden voor de verschillende tips. Dat is 100 gulden te
weinig.
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Gerrit Jan Wolffensperger was bijzonder aardig en kennelijk verheugd dat ik van de
Hoge Raad gelijk had gekregen.
André Spoor vertelde dat hij zeer onlangs met Max van der Stoel een kop koffie
had gedronken. De minister vertelde dat Richard Nixon onlangs, gedurende het
energieberaad in Washington, een toespraakje van twintig minuten had gehouden
voor westerse ministers van Buitenlandse Zaken en dit ondanks de
Watergate-perikelen buitengewoon ontspannen, en met aanzienlijke details, had
gedaan. Van der Stoel was in ieder geval onder de indruk geweest. Geen wonder.
Time publiceert details uit een nog te verschijnen boek van de journalisten Marvin
en Bernard Kalb over hun joodse broeder Kissinger.107 Bernard Kalb heb ik in
1956-1957 in Indonesië leren kennen. Geen onaardige collega, maar een journalist,
die als puntje bij paaltje komt, vanzelfsprekend het dictum right or wrong my country
hanteert, wat voor mij, als journalist, taboe is, een onaanvaardbare stelling. Ik heb
wel eens, bijvoorbeeld in New York eind jaren vijftig, onder druk van iedereen
geprobeerd eveneens die stelling in te nemen, maar dat gaat niet en kan niet wanneer
je geconfronteerd wordt met, bijvoorbeeld, een conflictmaterie als Nieuw-Guinea
waarbij de ‘landsdienaren’ Luns, Van Roijen en Schuurman onder mijn neus in
Washington en New York (VN) posities innamen, die in strijd waren met het
landsbelang. Hoe kan je right or wrong my country hanteren wanneer zij, die my
country moeten dienen, alleen aan hun eigen hachje en het schoonvegen van hun
eigen bezoedelde straatjes denken? Ik denk trouwens, en weet dat ik in de
kwestie-Nieuw-Guinea my country - samen met Paul Rijkens, Emile van Konijnenburg
en al die anderen (zelfs prins Bernhard) - beter heb gediend dan de overheidsdienaren
die in die periode de diens uitmaakten. Hetzelfde gold voor 99,9 procent van de
journalisten die met de overheidsdienaren, dus met de wolven in het bos meehuilden.
Time besteed vijf pagina's aan het komende boek van de Kalbs. Het wemelt van
de boeiende informatie en dit soort journalistiek is natuurlijk ook alleen in de VS
mogelijk.108 Toch denk ik dat de wereld met de Nixons en Kissingers in constant
gevaar verkeert.
Juan Antonio, die bij de Louis Falco Dance Company optreedt, verzorgde kaartjes
en Peter en ik woonden vanavond de première bij. Het eerste gedeelte Speeds was
zo, zo. Two Penny Portrait vond ik een ramp, maar deel drie Avenue en Tub was
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boeiend, vooral ook de muziek. Juan is een schatje. We ontmoetten elkaar voor de
voorstelling op het Leidseplein. Op de bühne ziet hij er absoluut beautiful, gespierd
en om in te bijten uit. Ik zou (als Peter) smoorverliefd op die jongen kunnen worden.
Peter droeg een peau de suède shirt, dat Juans vader voor zijn zoon had gemaakt met
een blauwe broche, wat niet samen ging. Juan kan heel lief kijken, terwijl hij een
stout baasje is. Toch is de danstechniek en de bewegingsmogelijkheden van deze
Amerikaanse company niet wat de sovjets op dit gebied presteren. Zelfs ik kan dit
zien. Peter ging later met Juan mee naar een diner dat door het Holland Festival werd
aangeboden. Laat ze maar genieten.

27 juni 1974
Wim Meiners van de Gooi en Eemlander zegt dat men heeft geprobeerd te achterhalen
waarom de journalist Vaz Dias werd vermoord. De krant heeft uitvoerig met de
politie van gedachten gewisseld ‘en is er niets wijzer van geworden. Het verdachte
luchtje dat jij misschien ruikt, ruikt een ieder in het Gooi, maar daar blijft het
vooralsnog bij. Men had geen hoge pet van hem op qua journalistiek en ook in het
sociale verkeer zou hij zich abnormaal hebben gedragen, wat op zich nog niets zegt.
Mocht ik nog iets horen dan geef ik een seintje.’109 Zo springen collega's met je om
wanneer je wordt vermoord. Vaz Dias was ‘abnormaal’. Ja, het werd waarschijnlijk
abnormaal gevonden dat hij een boek schreef gericht tegen de bende generaals in
Jakarta.
Anton Constandse zond me een voor mij betekenisvolle boodschap. Het is bijzonder
prettig te weten hoe de baas van Hofland en mijzelf over mijn werk als journalist
denkt, bij wie we tenslotte op het Algemeen Handelsblad beiden ons metier zijn
begonnen.
Ronald Gase kwam weer eens langs. Die jongen blijft me te veel vragen stellen
met als gevolg dat ik gewoon niets meer zeg over mijn doen en laten.
Toen ik hoorde dat mam alleen was - ik dacht dat tante Jetty bij haar was - ben ik
vlug naar Bilthoven gegaan. We zijn in Lage Vuursche een schnitzel gaan eten. Mam
genoot.

28 juni 1974
Ambassadeur H.N. Boon in Rome heeft een vlotte pen. Behalve dat hij onbenullige
boekjes schrijft, als het hier eerder
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reeds besproken Bagatellen, publiceerde hij andermaal een artikel in de NRC: NUT
EN ONNUT VAN BEMOEIENIS EN BEMOEIZUCHT. Hij bemoeit zich prompt met het
kruisen der degens tussen professor Jan Tinbergen en columnist Heldring. Tinbergen
en Mansholt zouden pro-François Mitterand in Frankrijk zijn, en hij babbelt er vrolijk
op los en komt tot de volgende conclusie: ‘Wanneer men zich met andermans zaken
bemoeit, is het verstandig zich af te vragen: “wat wil ik met mijn inmenging bereiken”
en ten tweede “bereik ik dit door het zo te zeggen als ik het formuleer, of kan ik het
beter niet zeggen of anders zeggen”,’110 aldus oud-ambassadeur H.N. Boon.
Over bemoeizucht gesproken. Nadat ik in 1956 president Sukarno op grond
van de meest normale journalistieke procedure als journalist in Rome had
ontmoet - terwijl De Telegraaf mij een telegrafisch verbod zond om de
bezoekende Indonesische president te interviewen - bleek al spoedig tijdens
een ontmoeting met mijn hoofdredacteur J.J.F. Stokvis te Amsterdam dat
ambassadeur H.N. Boon ‘niet gelukkig’ was met mijn aanwezigheid in
Italië.111 Dat was de eerste mij bekende overheidsinterventie om mijn werk
als journalist te dwarsbomen. Wat had de heer Boon er in godsnaam
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mee te maken of ik een reportage van een pagina over Sukarno op 23 juni
1956 in Elsevier plaatste? Natuurlijk had ik, zoals vermeld op 9 augustus
1956, een onaangenaam onderhoud met deze ambassadeur in Rome want
ik vroeg hem recht voor zijn raap waarom hij zich met mijn reportages
bemoeide, zoals ik van Stokvis had vernomen. De volgende keer dat de
naam Boon weer op mijn ‘radar’ verscheen was in New York op 12 februari
1957, toen de moeder van mijn vrouw Frieda Westerman haar telefonisch
meedeelde niet te begrijpen dat zij bij een man bleef ‘die door ambassadeur
Boon in Rome was weggestuurd’. Ik weggestuurd? Over bemoeizucht, of
het verspreiden van klinkklare praatjes gesproken! Boon lijkt me een
gesjeesde romancier. Wat gebeurde met deze meneer verder?
In 1986 publiceerde professor H.W. von der Dunk een vrij positieve kritiek
op deel 1 van mijn verschenen Memoires in NRC Handelsblad. Vrijwel
onmiddellijk ontving de hoogleraar contemporaine geschiedenis te Utrecht
een protestbrief van de inmiddels gepensioneerde, niets te doen hebbende,
heer Boon. Of Von der Dunk wel wist wie Willem Oltmans was. Dit soort
muisjes heeft altijd een staartje en hoewel Von der Dunk er niet de man
naar is zich aan de heer Boon verder iets gelegen te laten liggen, bleef het
de eerste en de laatste keer dat Von der Dunk zich over mijn werk uit liet.
Inmiddels heb ik in 1991 een actie ontketend om te achterhalen welke
overheidssabotage ik sedert 1956 heb ‘genoten’. En warempel, de
bemoeizieke Boon bevindt zich onder documenten van een eerste reeks
vertrouwelijke stukken die me door tussenkomst van de afdeling
rechtspraak van de Raad van State hebben bereikt. Wat schrijft Boon, nog
steeds ambassadeur te Rome, op 5 februari 1957 ongevraagd en in het
geheim aan minister Luns persoonlijk, nadat hij heeft vernomen dat ik in
Jakarta met andere landgenoten een Adres aan de Staten Generaal heb
gezonden over de kwestie-Nieuw-Guinea? Na te hebben herinnerd aan
Sukarno's bezoek aan Italië het jaar te voren: ‘Bij die gelegenheid bleek
reeds dat er een merkwaardige tegenstrijdigheid bestond tussen de politieke
overtuiging van de bladen, welke 's heren Oltmans pennenvruchten
publiceerden, zoals het weekblad Elsevier en De Telegraaf en de
persoonlijke houding van de heer Oltmans tegenover Indonesische politici,
bij wie hij op allerlei wijze in het gevlei trachtte te komen, door een manier
van optreden, die een Nederlander weinig waardig is...’ Hoe kwam de heer
Boon aan deze informatie? Wie had hem dergelijke onzin op de mouw
gespeld? Voor wie zag hij Sukarno en minister van Buitenlandse Zaken
Ruslan Abdulgani112 eigenlijk aan? Dat zij zich met mij ingelaten
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zouden hebben wanneer ik mij als een strooplikker zou hebben opgesteld?
Boon wist beter, want ik had hem onomwonden mijn mening verkondigd.
Met een minimum aan mensenkennis had hij kunnen inschatten wat voor
journalist ik was. Nee, de bemoeizieke Boon - die nu een fraai artikel over
dit onderwerp in de NRC plaatste (27 juni 1974) - was zelf een achterbakse
stoker die op wraak uit was omdat hij als Hare Majesteits ambassadeur in
Rome mij niet had kunnen tegenhouden Sukarno te gaan ontmoeten,
ondanks de instructie van hoofdredacteur Stokvis en ondanks het feit dat
het hem bij de andere negen in Rome aanwezige Nederlandse
correspondenten wel was gelukt. Zo'n man vervolgt je dan blijkbaar de
rest van je leven, tot en met Von der Dunk in 1986 toe.
Na uiteengezet te hebben - ‘geeft mij aanleiding uwer excellentie (Luns
dus) vertrouwelijk nog enige verdere indrukken te doen toekomen’ - dat
ik tijdens mijn verblijf te Rome tegen Nederlandse diplomaten ‘een veel
te hoge toon aansloeg’, wat tot de volgende indrukken van de zijde van
de ambassade had geleid.
‘De heer Oltmans heeft een hinderlijk complex: hij is ervan overtuigd dat
de hele wereld tegen hem samenspant. Achter onschuldige voorvallen of
toevalligheden (hoe wist Stokvis toevallig dat Boon me uit Rome weg
wilde hebben?) zoekt hij de meest duistere machinaties: waar geen
toevalligheden of voorvallen waarneembaar zijn verzint hij deze. (Nu
wordt ik voor leugenaar tegenover Luns gezet.) Een voorbeeld hiervan
werd gegeven door een brief “op poten”, die hij mij na zijn vertrek uit
Rome heeft geschreven en waarin hij onder anderen stelde dat hij “in het
buitenland van verschillende zijden en herhaaldelijk” was gewaarschuwd
dat leden van de Nederlandse ambassade te Rome over hem “roddelden”.
Nog afgezien van het feit dat ik niet kan aannemen dat op de ambassade
iemand voldoende in de heer Oltmans was geïnteresseerd om over hem te
“roddelen” (mind you, de ambassadeur zelf doet in zijn brief aan de minister
niet anders) wordt door de voorstelling dat zulks zelfs in het buitenland
zou zijn geschied een grote eis aan de geloofwaardigheid gesteld. Indien
er overigens in de Nederlandse kolonie te Rome over de heer Oltmans
werd gesproken, had hij zulks alleen aan zichzelf te danken door de
volstrekt onnodige wijze waarop hij iedereen, tot en met geestelijken toe,
bij eerste kennismaking op omslachtige wijze in kennis meende te moeten
stellen van het feit dat hij samenleefde met een jonge dame met wie hij
niet gehuwd was.’ (Wat de vader van die jonge dame op onrechtmatige
wijze - zie Memoires 1953-1957 en 1957-1959-had weten te voorkomen.
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‘De heer Oltmans heeft op mij de indruk gemaakt van een jongeman die
een veel te hoge dunk van zichzelf heeft. Hij is voorts impulsief, niet
correct in zijn weergave van uitlatingen van anderen en verwrongen in
zijn beoordeling van situaties (Boon zal hier op de kwestie-Nieuw-Guinea
hebben geduid, waar ik een dusdanig verwrongen beeld van had dat ik,
en niet hij of Luns, gelijk kregen). Hij dient als een niet normaal
gebalanceerd persoon te worden beschouwd. Bij een eerste kennismaking,
althans met oudere en hoger geplaatste personen, is zijn nette voorkomen
en quasi bescheiden optreden soms misleidend.’
Eerst beschreef hij mijn optreden in deze brief als ‘in het gevlei te willen
komen (...) een Nederlander onwaardig’, en nu dit. Die man is niet goed
bij zijn hoofd. Als uitsmijter schreef hij Luns: ‘Zonder falen, blijkt spoedig
daarna dat hij een persoon is tegenover wie grote voorzichtigheid in acht
moet worden genomen, de ambassadeur, dr. H.N. Boon.’
Opmerkelijk is overigens dat minister Luns in zijn missiven aan
ambassades, ambassadeurs en collega-ministers bepaalde ongunstige
passages uit deze brief van Boon later klakkeloos heeft overgenomen. Zo
werkt het in het vaderlandse Den Haag en het ministerie van Buitenlandse
Zaken in het bijzonder. De enge kleinheid en beperktheid van die
gemeenschap brandmerkt een bepaalde persoon in 1956 en men is voor
het leven een mikpunt en slachtoffer. Zo worden hier in Zuid-Afrika de
nog levende rinocerossen in de wildtuinen met een kogel verdoofd, waarna
een zendertje aan hun kop wordt bevestigd zodat het controleapparaat de
levensloop van de rino kan blijven volgen gedurende zijn hele leven. Dat
is mij letterlijk na de voor mij fatale ontmoeting met Sukarno in Rome
onder de rook van ambassadeur Boon in 1956 overkomen.113
Guruh Sukarno kwam langs. Hij begon voor het eerst over homoseksualiteit te praten
en vroeg wat voor jongens ik aantrekkelijk vond.
‘Peter is blond,’ zei hij.
‘Ja, maar Bertie, John, Martin, Erik, Frits en Frank zijn Indische jongens, ik ben
niet iemand die bij blond stopt.’ Ik vertelde Guruh hoe mijn eerste ervaring met
Bertie Hilverdink was begonnen (in 1950). Guruh ging voor het eerst mee naar sauna
Thermos. ‘Zijn er ook brown boys,’ vroeg hij. Hij kan erg geconcentreerden intens
uit zijn ogen kijken.
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Broer Theo belde en was woedend. Alles was betaald, ook de nota van de AMRO van
broer Hendrik en hij begreep niet waarom de bank dergelijke fouten maakte. Hij
vroeg me dit broer Hendrik te schrijven. Ik vond het vreselijk dat hij ook razend
tegen mam was geweest over de telefoon. Mam belde daarop mij en was dermate
verbouwereerd geweest over de woedeaanval van haar jongste zoon dat ze geen
woord had kunnen uitbrengen. Alle ellende komt door het roeren van Theo in het
potje van de ACF-aandelen van mam. Ik weet dat hij uit een strikt financieel oogpunt
later, als mam is overleden, gelijk heeft en we vele duizenden guldens zullen winnen,
maar is het al deze shit waard? Ik ben er zeker van dat het mam diep beroert en it
affects her aversely. Mam zei heel verdrietig: ‘You try to do something good, and
what they want, and now I get this.’ Theo verdacht er eigenlijk de notaris, de heer
Meijer, van dat hij de huidige problemen weer had veroorzaakt. Het kan best zo zijn.
Ik heb Meijer ook geschreven.
Gerrit Jan Wolffensperger belde. Hij zei het jammer te vinden dat de Volkskrant
het ANP-bericht over het feit dat de Hoge Raad mij in het gelijk had gesteld niet had
gepubliceerd.

29 juni 1974
In Moskou heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken drie correspondenten van
het persbureau Reuter beschuldigd van persoonlijk wangedrag en homoseksualiteit,
terwijl zij ook ‘onjuiste en lasterlijke berichtgeving over de USSR zouden hebben
gegeven.’ Zo werken ze in het Kremlin. Ik moet voorzichtig zijn met avontuurtjes
daar.
Een lieve brief van Yasuki Maruyama uit Tokio. Ben er erg blij mee. Hij heeft
een vriendin in Oostenrijk en zou graag een snelle trip naar Europa maken ‘to see
you and her’. Hij geeft een schitterend overzicht van wat hij doet en mee bezig is.
Er is weer een fikse rel tussen Luns en Den Haag geweest. De Volkskrant spreekt
van ‘de telefoonstorm tussen Den Haag en Brussel’ die leidde tot een extra
spoedzitting van de NAVO-raad. Luns had een kritisch NAVO-rapport over Nederlandse
defensieplannen nog willen bekendmaken alvorens de Defensienota in Den Haag
was verschenen, wat de regering Den Uyl in het verkeerde keelgat was geschoten.
LUNS ZWICHT VOOR DRUK DEN UYL, aldus het ochtendblad. Max van der Stoel had
in het Kabinetsberaad gewag gemaakt van Luns snode plan om via de publicatie druk
op Den Haag uit te oefenen. ‘Wat is dat voor een dwaze situatie,’ had Den Uyl gezegd.
‘Ik ben buitengewoon verrast. Het is nog al onbegrijpelijk dat iemand (Luns) op
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de idee kan komen het NAVO-rapport alvast te publiceren terwijl over de Defensienota
nog definitief beslist moet worden.’ Hans Beynon mag traag zijn en niet over één
nacht ijs gaan maar hij komt als hekkensluiter met een zevenkolomsartikel over The
Devious Dalang van Anthonie Dake114 waar ik het in grote lijnen mee eens ben.
Terecht stelt hij dat het Dakes bedoeling moet zijn geweest de schuld van Bung
Karno voor de coup van 1965 en de moord op de generaals definitief aan de hand
van het zogenaamde Bambang Widjanarko-rapport te bewijzen. Maar ook Beynon
komt tot de conclusie dat Dake niets bewijst en dat de dubieuze rol van Bung Karno,
die Suharto en zijn generaals hem zo graag in de schoenen willen schuiven, allerminst
is bewezen. Eigenlijk valt het me mee van Hans.
B.F. Skinner heeft een nieuw boek geschreven: About Behaviorism.115 Christopher
Lehmann-Haupt meldt in de Times dat de behaviorist par excellence zich drie jaar
na Beyond Freedom and Dignity nu defensief opstelt. Het boek schijnt een opsomming
te zijn van de geschiedenis en de filosofie van de ‘science of human behavior’. ‘It is
a veritable artwork of organisation,’ aldus de criticus die er anderzijds aan herinnert
dat critici B.F. Skinner hebben gekarakteriseerd als ‘a mad, manipulative doctor, as
a naive 19th-century positivist, as an unscientific technician, and as an arrogant social
engineer.’ Ik wil dit boek lezen.116 De lobbyist Martojo, publiceert vanavond op de
opiniepagina van NRC Handelsblad een uitstekend onderbouwd en gedocumenteerd
zeskolomsartikel over Dake's boek gebaseerd op het zogenaamde verhoor van Bung
Karno's adjudant. Ook die publicatie heb ik geïnitieerd. Er blijft geen spaan van het
gedaas van Dake heel. ‘Wat integere Indonesische juristen op strikt juridische gronden
niet mogelijk achtten, en wat zij op grond van het feit dat bij de vordering niet aan
wettelijke bepalingen was voldaan niet in het belang van een onafhankelijke
Indonesische rechtspraak hebben geacht, heeft mr. Anthonie Dake om “commerciële”
redenen in hun plaats gedaan. Ter verkrijging van een graad in de rechtsgeleerdheid
bouwde hij in zijn proefschrift, getiteld In the spirit of the Red Banteng, zonder een
verhoor van verdachte Ir. Sukarno, zonder ook hem het recht van verdediging te
geven, een vonnis in over deze ex-president van Indonesië.’ Ook de NRC herhaalde
dat Dake zelf had gezegd aan het Widjanarko-rapport te zijn gekomen via ‘iemand
die in dat soort dingen een handeltje’ dreef. Er blijft nu ook in de

114
115
116

De Volkskrant, 29 juni 1974: LEGENDEVORMING ROND SUKARNO EN DE COUP.
B.F. Skinner, About Behaviorism, Knopf uitgevers, New York, 1974.
Wat ik in 1975 heb gedaan.

Willem Oltmans, Memoires 1974

79
geen draad overeind van al het geklets in Dake's boek. Feitelijk was Martojo
nog duizendmaal effectiever dan Hans Beynon in de Volkskrant. De Waarheid doet
een aanvullende duit in het zakje en wijst het Instituut voor Land, Taal, en
Volkenkunde van de Leidse Universiteit aan als te grossieren in het soort dubieuze
stukken, waarvan Dake er thans een in boekvorm heeft gepubliceerd. Professor A.
Teeuw schijnt er de scepter te zwaaien. Heb die man nooit vertrouwd. Luns benoemde
hem onlangs nog in een of andere commissie over Indonesië: dan weet je hoe laat
het is met die meneer.117
Peter zegt over Juan: ‘Ik volg mijn natuur.’ Prima. Ik begrijp het uitstekend. Hij
kan niet eeuwig op Amerbos zijn waar ik hem nooit met een vinger aanraak. Hij was
zo rijp als een peer voor een big love affair. Nu loopt hij met Juan - zoenend - door
Amsterdam. We werden in het theater door een paar nichten aangesproken die vlak
voor mij over Juan begonnen te praten, waardoor ik vuurrood werd en probeerde een
andere kant op te kijken. We ontmoetten de danser in La Belle Epoque. Hij gaf mij
ook een zoen en over mijn verhouding met Peter sprak als ‘hoogstaand’. Ik dacht:
Yes, but at what price? Tijdens de voorstelling bedacht ik een titel voor een
verhandeling Destined to be alone. Is dit dan toch het einde van de relatie met Peter?
Ik ben nu 49 jaar. Moet ik er een punt achterzetten?
NRC

30 juni 1974
Wim Wertheim en dr. Go Gien Tjwan zeggen buitengewoon in hun sas te zijn met
het Martojo-artikel over Dake. Martojo belde en wilde horen hoe ik het vond. Ik zei
dat het essentieel was dat niet bekend werd dat hij het had geschreven, ook omdat
ik denk dat hij ergens bindingen met inlichtingendiensten heeft. ‘Dat heeft André
Spoor toegezegd,’ aldus Martojo.
Barry Commoner gaf een interview aan Playboy en zegt wat ik altijd als
noodzakelijk heb gezien, namelijk de snelwegen te zuiveren van overlast van
vrachtwagenvervoer. Commoner: ‘It takes five times as much fuel to move a ton-mile
of freight by truck as it does by railroad.’ Maar wie pakt de trucking-industrie aan?
Henry Steele Commager, de historicus, somt vijf redenen op om Richard Nixon
achter tralies te zetten.118 Zijn misdaden vallen in vijf categorieën: 1) Hij heeft zijn
War Powers misbruikt om een geheime oorlog tegen het koninkrijk Cambodja te
beginnen. 2) Hij heeft het Congres het recht ontzegd die War Po-
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wers te beknotten. 3) Hij heeft het onmogelijk gemaakt dat het Congres de geldkraan
voor zijn oorlog dichtdraaide. 4) Hij heeft de Bill of Rights geneutraliseerd omdat
hij met succes de pers en televisie kon intimideren. 5) Hij heeft de functionerende
democratie gecorrumpeerd met zijn terugvallen op onwettige dirty tricks. Commager
heeft volmaakt gelijk. Maar zal het gebeuren?
Nel Oosthout vroeg mij mee te gaan naar een Holland Festival-uitvoering van
l'Erismena van Pier Francesco Cavalli, een opera uit de zeventiende eeuw. Een hele
zit. We ontmoetten Peter en Juan vooraf. Peter gaf me een aai over mijn wang die
me steenkoud liet. In de pauze liep Harry Mulisch ook weer rond. Hij werd
aangeklamd door Nel met streberige praatjes. We vertrokken vroegtijdig want
mevrouw Oosthout moest naar de Melkweg, het hippiecentrum, wat ik van haar een
bewonderenswaardige onderneming vond, als ik maar niet hoef. Ik zag een gedeelte
van het gezwam van Willem Drees op televisie die volgens de geëikte patronen van
zijn falende geheugen de geschiedenis blijft vervalsen met halve en hele onwaarheden
over Sukarno, het gedrag van militairen in Indonesië en wat dies meer zij. Hier is
niets meer aan te veranderen of tegen in het geweer te brengen. Walter Conkrite
sprak met Alexandr Solzhenitsyn wat interessant was. Het leek me dat hij zinnige
dingen te berde bracht.

1 juli 1974
Amsterdam-Wenen
Belde mam al vroeg. ‘Môre,’ zegt zij dan op zijn Zuid-Afrikaans.
Heb een bus naar Laxenburg genomen voor 12 Schilling, in plaats van een taxi
voor 250 Schilling.
Bij aankomst liep ik vrijwel meteen tegen dr. Jermen Gvishiani op omringd door
vijf medewerkers, waaronder Victor Krylov. Deze nam mij terzijde en vertelde dat
ambassadeur Romanov persoonlijk met dr. Gvishiani had getelefoneerd en men
gereed was een ontmoeting met Francisco Paesa te hebben. Vervolgens ontmoette
ik Aurelio Peccei, die de vergaderingen ook bijwoonde. ‘I cannot invite you,’ zei
hij, ‘since I am myself a guest here.’ Het gebouw wemelde van de monteurs en
schilders omdat het in allerijl in gereedheid wordt gebracht. Paleis Laxenburg wordt
de zetel van het International Institute of Applied System Analysis.
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2 juli 1974
Baden bei Wien
Aardig plaatsje. Uitstekend hotel. Tegenover het kasteel was in een kerk een avondmis
aan de gang.
Het wemelt in dit hotel van de Russen, kennelijk hier in het zog van Gvishiani.
Het viel me trouwens op dat hij gisteren in een Fiatautomobiel met een Italiaanse
nummerplaat en chauffeur werd afgehaald. Dan weet je het wel: Aurelio's werk. Het
doet me aan Emile van Konijnenburg denken die overal ter wereld over KLM-auto's
beschikte.
Juan Perron is overleden en Isabel runt nu Argentinië. That's crazy. Dat duurt niet
lang, want ze zullen ook in Argentinië eens serieus moeten worden.
Victor Krylov bevestigde dat Martin van Doorne hier morgen met een delegatie
van drie man van DAF arriveert voor een ontmoeting met dr. Jermen Gvishiani. Ook
dat gefikst. Krylov waarschuwde dat het zeker twee jaar zou duren voor DAF
daadwerkelijk in de USSR van de grond zou komen. ‘Remember what Armand
Hammer of Occidental Petroleum told at a meeting of businessmen: “In the USSR
you are not dealing with one entrepreneur but with a Government”.’
Aurelio vertelde Lyndon Johnson te hebben gekend. In 1967 werd LBJ op het Witte
Huis een voorstel gedaan om akkoord te gaan met de oprichting van een Oost-West
think tank. De president was weinig enthousiast, maar Hubert Humphrey, zijn
vice-president, verzocht McGeorge Bundy om dit voorstel nader te onderzoeken.
Bundy reisde naar West-Europa, waar hij al vele mensen kende, waaronder Aurelio.
Hij legde zijn oor te luisteren. De volgende stap was een bezoek aan Moskou, waar
Aurelio bij aanwezig was, gebaseerd op zijn jarenlange vriendschap met Jermen
Gvishiani. De sovjets reageerden aanvankelijk ‘onzeker.’ Ondanks alle twijfels werd
in juni 1968 een informele bijeenkomst belegd op de Universiteit van Sussex, ook
al namen de Sovjet-Unie en de DDR niet aan de besprekingen deel. ‘Lord Zuckerman
was the general conveyor,’ zei Aurelio, ‘but Solly is arrogant and was also dragging
his feet. All kinds of unnecessary delays were caused by sheer human stupidity.’
De volgende stap was geweest dat Aurelio in 1968 een tripartiete meeting tussen
Gvishiani, McGeorge Bundy en zichzelf in het Imperial Hotel in Wenen belegde
‘with whisky and yokes and in shirt sleeves.’ Bij de wisseling van de wacht, toen
Nixon LBJ opvolgde, nam dr. Philip Handler de zaak in Washington over, als president
van de National Academy of Sciences, de
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nummer één think tank in de VS.119 Peccei: ‘I went to see Handler and asked him, “do
you want to do this”. Handler replied: “Yes but if we do not come to an agreement
by June 1969, I have to return the money set aside for this project”.’ Daarop volgde
de ontmoeting in Wenen tussen Gvishiani, Handler en Peccei waar ik bij ben geweest
en die ik eerder heb beschreven. Aurelio bleek te zijn vergeten dat ik tijdens die
ontmoeting hen mijn Club van Rome-film had vertoond. Hij vervolgde: ‘Gvishiani
is an excellent piano-player (waar ik het niet eens mee ben: café-chantant wellicht)
and Handler has a bariton voice, so we went into a place and made music.’ Die
ontmoeting moet de doorbraak zijn geweest, want IIASA kwam echt van de grond.
Aurelio Peccei - sorry voor Frits Böttcherwas een der voornaamste architecten van
het project door zijn pure volharding. Dat is een eigenschap die we gemeen hebben
en wat ons waarschijnlijk tot elkaar heeft gebracht. Aurelio vertelde dat de Fransen
graag hadden gezien dat IIASA daar kwam, maar Aurelio maakte de Oostenrijkers
duidelijk dat indien zij met een gedegen voorstel kwamen zij de beste kansen maakten.
Uiteraard wilde Moskou die denkfabriek het liefste in de buurt hebben en bij voorkeur
in het min of meer neutrale Oostenrijk. Al op de Universiteit van Sussex had Peccei
de aanwezigen verzekerd dat hij de sovjets mee kon krijgen. He did deliver the goods,
thanks, of course, to Gvishiani. Precies als Francisco Paesa benadrukte Aurelio
andermaal dat hij zich totaal onafhankelijk in de wereld opstelde. Ik dacht: Man, I
am your boy, I operate identical. ‘It all goes to show, Willem, that people are better
than we think. They are ready to listen, ready to compromise, they are ready to meet
with opponents, but we must use human warmth.’ Dit is natuurlijk eveneens de sleutel
tot het Indonesische - door Bung Karno sedert lengten van dagen gehuldigde musjawarah (praten) tot je mufakat (overeenkomst) bereikt. Aurelio wilde in een
film over IIASA - die ik als follow-up van Grenzen aan de groei wil maken - dit ene
aspect zeer onderstrepen. ‘It's a deal,’ zei ik.120
Overigens is mijn eigen outlook on humanity aanzienlijk minder optimistisch dan
die van Aurelio dat staat als een paal boven water.
Eindeloos getelefoneer naar Genève om Paesa onmiddellijk hier te krijgen. Nu is
het onze kans. Maar diens kaffer van een secretaresse heeft de boodschap niet of
verkeerd overgebracht.
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Nu valt dit plannetje in het water. In ieder geval gaat DAF eindelijk wel door.
Lewis Thomas heeft Notes of a Biology Watcher geschreven.121 Het lijkt me een
juweeltje van denken en schrijven. Het bestaat uit 29 essays die de Times omschrijft
als ‘masterpieces of the art of the essay.’ Ze barsten bovendien van wetenschappelijke
informatie. ‘We are told,’ aldus schijnt Lewis Thomas te beginnen, ‘that the trouble
with Modern Man is that he has been trying to detach himself from nature.’ Hij
gelooft dat een dergelijk detachment illusionair is. ‘Man is not only totally embedded
in nature, he is not definable, except in terms of his environment. The earth's life,
far from being fragile, is the toughest membrane imaginable: we are its delicate part,
transient and vulnerable as cilia.’
Hij vervolgt: ‘We carry stores of DNA in our nuclei that may have come in, at one
time or another, from the fusion of ancestral cells and the link of ancestral organisms
in symbiosis. Our genomes are catalogues of instructions from all kinds of sources
in nature, filed for all kinds of contingencies. As for me, I am grateful for
differentiation and speciation, but I cannot feel as separate an entity as I did a few
years ago, before I was told these things, nor, I should think, can anyone else.’
Bedoelt Lewis Thomas dat niet ieder mens afzonderlijk op een of andere manier
uniek zou zijn? ‘Yes,’ zegt hij, ‘the individual is very special: there is nothing like
him anywhere in the universe. But the individual exists in a complex field of energy.
His identity is shared by innumerable forms of life, some of which he carries inside
him, wrongly imagining that they are something like germs or friendly bacteria or
knowable microscopic creatures the Reader's Digest might one day explain in
understandable prose,’ aldus Joyce Carol Oates in een commentaar op dit boek in
de Times.122
Professor Adam Schaff vertelde door de president van Kent University te zijn
uitgenodigd voor de viering van 25 jaar NAVO. Schaff had bezwaar gemaakt tegen
de manier waarop de conferentie werd aangekondigd. ‘If you call it, the United States
and a new Europe, I will come.’ De aankondiging werd gewijzigd en Schaff reisde
naar Amerika. Daarop kwam hij er achter dat de key-note address gegeven zou
worden door een voormalige commandant van Amerikaanse troepen in Korea. De
man verscheen in uniform, omringd door andere hoge offi-
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cieren behangen met militaire onderscheidingen. De man had een Koude Oorlog-rede
gehouden en aan Oost-Europa als those commies gerefereerd. ‘It was absolutely
terrible,’ zei Schaff. ‘I was trying to figure out what to do about it. Should I leave?
What? Next Hans Morgenthau spoke, in less aggressive terms, but essentially saying
the same things. Except Morgenthau seemed in favor of less US troops in Europe.
He literally advocated, that the very first soldier killed in a future European war,
should be an American, in order to make sure the US would take part in the war.
Typical, Morgenthau left prior to anyone being able to draw him into a discussion.
So, I got up, and said: “Dear Glen123, this must be a misunderstanding. For this
meeting, you should not have invited me, but instead some 75-year-old Soviet general,
who reminded this meeting, that without the glories of the Soviet Army, Adolph
Hitler would not have been defeated, and so forth. What is being said here is old
hash, I have no agreement with one side or the other. Both sides should get rid of
their Armies, and concentrate all the way on creating a new Europe. I bet you, no-one
present here, knows what the Geneva Conference on Europe is all about. I am talking
about a new Europe and do not try to push me back into the old Europe”.’
De moraal van zijn anekdote was, aldus professor Schaff, dat ‘those poor students
at Kent get brainwashed by conventional bastards, like the President of their
University, and old hag generals, and tired nonsense people, like Hans Morgenthau.’124
Hij gaf toe dat de plaatselijke conservatieve bladen zijn woorden vrij objectief hadden
weergegeven. Hij had de knipsels bewaard in geval iemand hem in Polen op de
vingers zou tikken dat hij überhaupt in Kent was geweest.
De CIA is bezig via de rechter een boek van Victor Marchetti The CIA and the Cult
of Intelligence tegen te houden omdat Marchetti zelf veertien jaar voor de CIA werkte
en zich te houden zou hebben aan zijn plicht tot geheimhouding. Hij schreef de studie
samen met John D. Marks, een ambtenaar van de inlichtingendienst van het State
Department. William Colby, directeur van de CIA, legt in een artikel in de Times125
de redenen voor deze maatregelen tegen het boek uit. Uit CIA-gezichtspunt gezien,
ja, maar op die manier zouden ze van eeuwigheid tot zaligheid met hun
ongecontroleerde, onwettige maffiapraktijken door kunnen gaan.
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Glen was Schaffs vriend, de president van Kent University.
Heb eerder in deze Memoires mijn eigen ervaringen met Hans Morgenthau beschreven.
The New York Times, 29 juni 1974.
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De lezingen-business is booming in Amerika. Er wordt honderd miljoen betaald om
sprekers naar eigen club of organisatie te halen. Topsprekers kunnen nu gemakkelijk
150.000 tot 200.000 dollar per jaar verdienen na aftrek van bemiddelingskosten en
reis- en verblijfkosten. De Times noemt mijn lezingenmanager W. Colston Leigh
‘the Tiffany of bureaus, which has been in business since the '30's.’126 Bill Leigh heeft
een honderdtal sprekers, die hij aan duizend spreekbeurten (per jaar) helpt. Hotshots
zijn David Niven en Art Buchwald. Bob Walker van het American Program Bureau
in Boston met wie ik ook in onderhandeling ben geweest claimt het grootste bureau
te zijn met een omzet van vier miljoen dollar in spreekbeurten.
Vloog in een shaky Ilyushin van de Bulgaarse airline terug naar Schiphol.
Op mijn instinct afgaande belde ik Theo Schaapveld van DAF thuis op. Hij had
een telefoongesprek van de ambassade in Den Haag ontvangen met de boodschap
dat dr. Gvishiani niet in Wenen was ‘en ik heb juist vanmorgen alles teruggedraaid.’
Ik verzekerde hem Victor Krylov gesproken te hebben die een delegatie van drie
man verwachtte. ‘Nee, twee,’ zei Theo, ‘ik ben met vakantie.’ Schaapveld ging
onmiddellijk de heren bellen om te proberen de reis alsnog te regelen. Hoe zijn deze
dingen toch mogelijk? Ik herinner me de waarschuwing van Kouznetsov voor hij
voorgoed naar Moskou terugkeerde: ‘Wat jij nu allemaal doet of gaat doen is zelfs
gevaarlijk.’
Later belde Schaapveld me terug dat hij Victor Krylov niet had kunnen bereiken
en morgen dr. Gvishiani rechtstreeks in Wenen zou bellen. De man dacht werkelijk
dat hij Gvishiani aan de telefoon zou kunnen krijgen. Amateurs! Hoe kan dit nu
opnieuw mis zijn gegaan? Het lijkt wel of ik morgen zelf naar Wenen terug moet
gaan om te zorgen dat de ontmoeting plaatsvindt. Welke evil forces are here at work?

3 juli 1974
Vannacht belde Schaapveld om 01.30 uur toen hij thuiskwam. Hij beloofde Gvishiani
te zullen bellen.
Dewi zendt me een achtkolomsartikel uit de Daily Mail127 door Anne Batt van een
gesprek met haar nieuwe love miljonair, playboy John Bentley. Jammer genoeg heeft
Dewi concurrentie van Viviane Ventura en Francoise Pascal. Maar, schrijft Anne,
Bentley viel: ‘hook, line and sinker for Madame Sukarno’ en observeerde ‘love is a
chemical thing, isn't it?’. Daarom dumpte
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The New York Times, James Collier, 3 maart 1974.
Daily Mail, Londen, 27 juni 1974.
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hij zijn toenmalige vriendin, het Duitse model Geschi Fengler, en vloog met Dewi
naar Haïti en ging varen in het Caraïbisch gebied. ‘I told her (Dewi) to drop all her
Dior dresses and took her sailing in small boats. I love surprising women,’ aldus
Bentley. Bij terugkomst aan de Rivièra ontdekte Bentley dat een vriend van hem de
hort op was gegaan met Geschi en een knokpartij volgde, waarbij de vriend de haven
van Monte Carlo werd ingeleld. Geschi schold Dewi uit. Dewi merkte naderhand
op: ‘The worst punishment I can wish them is to have each other (...) but has since
resumed the friendship.’ Bentley is trouwens geen onaantrekkelijke kerel.
Als gewoonlijk had ik de NRC een kleine declaratie gezonden voor het leggen van
contact tussen de heer Martojo en de NRC, waar tenslotte een prominente publicatie
uit voort is gekomen, maar Soetenhorst haast zich te antwoorden niets te weten van
de introductie van Martojo en Spoor is met vakantie. ‘We zullen niet pingelen,’ aldus
Rob.128 Ze doen niet anders.
Theo Schaapveld telefoneerde om te zeggen naar dr. Gvishiani een telegram in
het Imperial Hotel te hebben gezonden omdat hij hem natuurlijk niet aan de telefoon
had kunnen krijgen. Ik kan er met mijn verstand niet bij waarom het andermaal de
mist is ingegaan.
Reed naar mam in Bilthoven. Zij zat met tante Jetty in de tuin. De dames leken
me zo geïsoleerd. Mam zei dat de witte tuintafel uit 1915 dateerde. Tante merkte op:
‘Herinner je je de foto van Zagger (hun hond) die op die tafel ligt?’ Allemaal uit
1915! Anthonie Dake belde: ‘Je hebt je weer goed geweerd met dat artikel in de
NRC.’ Ik begreep dat hij op een fishing expedition was omdat er ‘van een medewerker’
boven had gestaan; hij wilde weten wie zijn boek de grond in had geschreven. Ik
lachte en volgde Peters tactiek: ‘Wat bedoel je?’ Ik ontkende vervolgens de schrijver
van het stuk te zijn geweest.
‘Dan was het Jan Pluvier,’ zei hij.
‘Nee man, het is een rasechte Indonesische jurist geweest,’ maar misschien had
ik hem zelfs dat niet moeten zeggen. Hij ontkende trouwens ooit gezegd te hebben
het Widjanarkorapport van een handelaar te hebben gekregen. Frits Schaling had dit
verzonnen. Dake probeert met verdere leugens en ontkenningen zijn gezicht te redden.

4 juli 1974
Paul van 't Veer produceerde als hekkensluiter een stuk over
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Dake en het Bambang Widjanarko- rapport dat de titel droeg: HOE ZWARTER SUHARTO,
129
HOE WITTER SUKARNO Hoe verzint de man een dergelijk kader om zijn verhaaltje
in te plaatsen? ‘De warme vriendschap en hulpvaardigheid die na de val van Sukarno
naar het nieuwe bewind in Jakarta stroomden, zijn goeddeels verdwenen’, schrijft
Van 't Veer. Wat hij had moeten schrijven was dat die ‘warme vriendschap en
hulpvaardigheid’ voor een generaal die hoogverraad pleegde en een miljoen
landgenoten liet afslachten natuurlijk nooit ofte nimmer geaccordeerd hadden moeten
worden. Paul van 't Veer vermeldt dat Sukarno vroeger zowat de meest gehate man
in Nederland was. Wat hij niet uiteenzet is dat die misplaatste haat voor de bevrijder
van onze koloniën ons dermate grote parten speelde dat we niet meer in staat waren
om enigermate objectief en ongeëmotioneerd de werkelijkheid van Indonesië na
1945 onder ogen te zien, de realiteit behoorlijk te analyseren en het recht van de
Indonesische onafhankelijkheid te erkennen zonder de frustraties daarover op Sukarno
af te wentelen. Wat ik overigens zelf ook deed indertijd, maar waarvan ik de waanzin
leerde inzien na Sukarno te hebben leren kennen en ter plekke, in Indonesië zelf, het
standpunt van de tegenpartij onder de loep te hebben genomen. Paul van 't Veer is
een gewone doorsnee Hollandse kletsmajoor die zijn lezers voorzet wat hij haalbaar
acht en denkt dat zij willen horen. Hij is in ieder geval geen baanbreker, wat mijns
inziens prioriteit nummer één van iedere journalist behoort te zijn.
Aurelio Peccei schreef in de Times over zijn toekomstvisie. Ik ben het zeer met
hem eens wanneer hij zegt dat de wereld door toenemend kunnen, door het
voortschrijden van wetenschap en techniek, steeds sneller verandert en moeilijker te
hanteren blijkt te zijn. ‘Thus, the more we change reality, the more we lose contact
with it.’ Dit zijn voor mij gevleugelde woorden. Hij heeft meer dan gelijk. Peccei
vervolgde: ‘To rely on past experience is misleading. Altogether new ways and means
and probably a different philosophy of life must be devised (...). What is less easily
perceived is how little time we have to grasp the gist of the situation and organize
our response (...). To undertake this new course, we must understand the distinctive
character of this technological age: the exorbitant power acquired by man (...). A
Club of Rome study on the limits to growth opened many unwilling eyes to the fact
that our globe cannot offer unlimited resources to meet demands.’130
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Het grijpt me weer heel erg aan dat ik absoluut niets van Peter hoor. Harteloos. Heb
al honderd, nee duizend keer gezegd hem af te zweren, en hier zit ik weer met mijn
zelfbeklag. Hopeloos. Ik verlang op zulke moment bij Loet Kilian te zijn of met Erik
van der Leeden te praten. Maar zij hebben hun eigen levens en emoties te verwerken.
Alles zal binnen de eigen hersenpan moeten worden opgelost.
Francisco Paesa is gereed naar Wenen te vliegen. Vooruit maar weer. We ontmoeten
elkaar in het Imperial Hotel.

Schiphol
Een verslaggever van de AVRO klampt me aan met de vraag wat het doel van mijn
reis is. Ik antwoord: om dr. Jermen Gvishiani, de schoonzoon van premier Kosygin,
in Wenen te ontmoeten in verband met mijn tweede Club van Rome-boek en laat
DAF en Francisco Paesa bewust weg. Wanneer hij over een nieuw Luns-boek begint
te praten zeg ik: ‘Die zaak is nu beëindigd, Luns kan barsten.’

Amsterdam-Wenen, Olympic Airways
Henk Hofland leent zich tot het schrijven van klinkklare onzin in de Haagse Post.131
In de rubriek Deze Week plaatste hij twee bijdragen, over de defensienota en over
het nieuwsnummer van het ANP ‘de bron van het onbenulligste nieuws ter wereld’.
Hij ziet zijn eigen verwarde onbenulligheden hierbij blijkbaar gemakshalve over het
hoofd.
De achterzijde van KLM-tickets bevatten tegenwoordig een intekenformulier voor
de ‘mass quality paper of the Netherlands, De Telegraaf.’ Ze worden hier steeds
gekker, nog afgezien van het bedrog dat het woord ‘kwaliteit’ op De Telegraaf van
toepassing zou zijn.

Wenen, Imperial Hotel, Room 507,
Om 19.15 uur kwam Francisco beneden. Ik stelde hem voor aan dr. Jermen Gvishiani.
Hij droeg een glinsterend zwart pak, een effen rode das - net als Gvishiani - en een
Cartier-horloge met een blauw steentje op het knopje. Later vroeg hij Gvishiani of
hij een Russisch polshorloge droeg. ‘No, it is Japanese: I wear it to pester them,’
waarmee hij de sovjet-horlogeindustrie bedoelde. Victor Krylov nam zijn Russische
horloge af en liet het aan Francisco zien. ‘I know an Arab,’ zei hij, ‘die dertien miljoen
horloges in Zwitserland heeft gekocht.’
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Ik zorgde voor een ober en drinks. Gvishiani vroeg Francisco of hij uit Baskenland
kwam. ‘No, I am from Madrid,’ zei Paesa. Gvishiani vertelde Georgiër te zijn, waarop
Francisco opmerkte: ‘Did Joseph Stalin not come from there?’ Gvishiani zei dat er
culturele en etnische banden tussen Georgië en Baskenland waren. ‘We have sent a
professor out there to study these questions,’ aldus Gvishiani. Maar daarna was het
gesprek eigenlijk meteen raak, omdat Gvishiani informeerde naar Paesa's plannen
een Saoedi-tankervloot te bouwen. Hij wilde weten in welk stadium deze plannen
zich bevonden en wie eraan deelnamen. Francisco vertelde ook betrokken te zijn bij
het contract van El Paso in de VS met Algerije. Gvishiani zette uiteen dat de
Sovjet-Unie problemen ondervond met het vervoer van olie en gas uit Siberië naar
de Amerikaanse westkust. Er werd over het opzetten van een tankervloot gesproken,
maar de Amerikanen wilden 51 percent van de investering controleren. Gvishiani
was thans op de gedachte gekomen dat mogelijk een derde partij een tankervloot
tussen Siberië en de VS zou kunnen runnen ‘in which we would, of course, financially
participate.’ Hij legde uit dat er schepen van 80.000 tot 120.000 ton nodig zouden
zijn. ‘We could build some of them, but the problem will be to place orders.’ Paesa
onderstreepte dat op dit moment eenderde van alle schepen in de wereld stil lag door
gebrek aan lading door de recessie. ‘You can buy already now all the ships in the
world you want,’ zei Francisco. Dr. Gvishiani besprak vervolgens de behoefte aan
hout in de wereld. Hij was in Wenen in gesprek met enkele West-Duitse firma's die
de enorme houtreserves van de USSR wilden helpen exploiteren. Hij roerde
klimatologische wijzigingen in de Sovjet-Unie aan en het gebrek aan water in bepaalde
streken. Hij onderhandelde met Oostenrijkse firma's over de aanschaf van technologie
om hier wat aan te doen.
Het gesprek eindigde met de komst van een dame - kennelijk van Russische afkomst
- met wie Gvishiani een afspraak had, maar die ook Francisco op luidruchtige wijze
begroette met ‘What are you doing in Vienna?’
‘Top-secret’, antwoordde Paesa, die met verwondering Gvishiani op haar zag
toelopen. Wist niet wat ik zag. Beide heren bleken een gemeenschappelijke vriendin
te hebben. ‘Now, I like him even more,’ zei Paesa over Gvishiani. ‘He definitely is
very human.’ Hij hoopte dat Gvishiani ‘some good women’ zou leveren bij een
toekomstig bezoek aan Moskou. Ik gaf Gvishiani verder een brochure van de ACF
en vroeg hem deze te bekijken, ook omdat mijn grootvader een der oprich-
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ters was geweest en het thans een welvarend en bloeiend bedrijf was geworden. ‘I
should like to talk with you all evening,’ zei Gvishiani tegen Paesa, maar de
gesprekken zouden in Moskou worden voortgezet. De ontmoeting leek raak. Gvishiani
bedankte me tenminste Paesa meegebracht te hebben. ‘The Soviets really need
everything they can lay their hands on,’ zei Paesa later. ‘They even need machinery
to test machinery. I can get them what they want. They do not need Philips at all. I
know a firm in North-Korea which can literally imitate anything they make in the
west, including the insignia, like saying it was produced by ITT.’
Omdat ik wilde nagaan of broer Theo in Lugano wellicht tot zaken met Francisco
zou kunnen komen schreef Paesa de namen van twee Italiaanse maatschappijen op
die in staal handelden en voegde er een aantal gegevens bij, waar ik verder niets van
begreep, maar om aan Theo door te geven. Hij noemde de ontmoeting van ruim één
uur met Jermen Gvishiani ‘very unusual’ en scheen in zijn nopjes te zijn.
De pikantste passage van de ontmoeting tussen Jermen Gvishiani en Francisco
Paesa was de nu volgende. De aanloop was een opmerking van Paesa dat hij twee
weken geleden een gesprek had gevoerd met Calvi, de bankier van het Vaticaan.
Gvishiani antwoordde dat Aurelio Peccei hem had gezegd dat Calvi niet in de positie
was de precaire financiële situatie van het Vaticaan te redden. Tegen mij had Aurelio
gezegd te verwachten dat Calvi uiteindelijk zijn post van bankier voor de paus zou
verliezen, omdat er een zwart schaap moest worden aangewezen. Intussen leek Paesa
de volgende strategie te volgen: wanneer Gvishiani namen noemde van mensen, die
hij eveneens kende, dan geen spier vertrekken.
Tegen het einde van het onderhoud in het Imperial Hotel trok Paesa onverwachts
een papiertje te voorschijn en zei: ‘I know what you want: computer parts.’ Hij las
vervolgens een aantal voorbeelden van leveranties op, waar Gvishiani openlijk
stomverbaasd over was. ‘I can deliver to you those parts, you need,’ zei Paesa
glashard. Victor Krylov kon eveneens zijn oren niet geloven. Later dineerden
Francisco en ik samen en hij merkte op: ‘You know, Willem, what we are doing is
even dangerous. One lives only one time. You die only one time. Oil people are
really gangsters all over the world.’ Ik begreep dat zijn aanbod van
computeronderdelen een riskante onderneming was, maar ik wist ook niet dat hij
met een dergelijk riskant voorstel iedereen zou overvallen, inbegrepen mij. ‘From
now on, you have to come with me on all trips to Russia,’ benadrukte hij.
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Hij adviseerde me om me niet - met Peter - alsnog in de VS te vestigen. ‘You have
to remain here. This is an interesting time. You will never be involved again in these
kinds of operations.’ Dr. Gvishiani zei op 24 juli met vakantie te zullen gaan zodat
onze komst op 16 juli in Moskou uitstekend zou kunnen worden geregeld. ‘We will
prepare everything. I will introduce you to the President of the National Bank, who
is a friend of mine. We studied together,’ aldus Gvishiani tegen Paesa. ‘Remain also
a weekend so we can arrange visits to Leningrad and Kiev.’ Hij vroeg Francisco ook
of hij al eerder in de USSR was geweest en scheen opgelucht om te horen dat dit niet
het geval was. Krylov vroeg mij ofwe op onze eigen kosten zouden reizen. ‘Certainly,’
antwoordde ik. Maar ik vroeg wel om assistentie bij de visa- en hotelreserveringen,
want dat is hopeloos in Moskou. Toen ik zei Krylov te zullen telexen, interrumpeerde
Gvishiani: ‘Nee, bericht rechtstreeks aan mij.’ Krylov: ‘I would have to go to him
anyway to get instructions.’
Ik vroeg Francisco tijdens het eten hoe hij een dergelijk aanbod voor elektronische
onderdelen aan Gvishiani had kunnen doen. ‘I have a small trading company that
nobody knows about. I control 20 percent of the market in France and 70 percent in
Spain. Of course, it will take years to get our business going in the USSR, but we will
just see to it, that contracts are signed, then we will have our commission, and out...’
Terwijl we nog aan tafel waren was er een boodschap dat mijn ski-instructeur Klaus
Amann was gearriveerd. Ik stond op, gaf hem de sleutel van mijn kamer en vroeg
hem daar op me te wachten. Toen ik hem later terugzag trof het me dat de uitdrukking
op zijn gezicht slap en week was. Het was een teleurstellend weerzien.
Francisco en ik kwamen natuurlijk onvermijdelijk op Dewi terecht. Hij had haar
semi-naaktfoto in Newsweek gezien en zei: ‘Does she need that publicity? I certainly
don't. How do you think they look upon such a picture in Saudi-Arabia?’ Hij had
minstens honderd telefoontjes over die foto gekregen. Dewi had zelf uit Monte Carlo
opgebeld en toen hij de zaak negeerde gevraagd: ‘Do you have nothing to tell me?’
‘The whole world knows now that she screwed with David Hamilton, because the
whole world knows him as well.’ Francisco had het ook prima gevonden dat Gvishiani
de dame, die voor hem was gekomen, rustig had laten wachten. Dewi had hem
gevraagd mee te gaan naar een gigantisch feest, maar hij piekerde er niet over. ‘She
will do everything possible to remain beautiful, have operations on her face and her
popo if
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need be, and if it all doesn't work anymore, I assure you she will commit suicide.’
Hij is van mening dat Dewi ‘basically destructive’ is. Maar hij gaf ook toe dat hij
zeven maanden geleden zelf niet ver af was van een suicide. De problemen met Dewi
hadden toen een hoogtepunt bereikt: ‘Dewi bought last year already a grave and a
grave-stone in Japan,’ zei hij, ‘and I am sure when she goes to Japan she is polishing
that stone.’
We spraken nog even het door Dewi gewonnen proces tegen Norma Levy in
Londen. ‘You know what we are paying those British lawyers?’ vroeg hij en
benadrukte we. ‘I asked Dewi, what are you doing this for? Bung Karno is dead.
And, you know what she replied: “I would do the same thing for you,” so what could
I further say?’
Francisco vertelde de volgende ochtend bij het ontbijt dat agenten, die in vliegtuigen
meereizen, vijf verschillende soorten kogels hebben, waaronder kogels die door
mensen heen gaan maar niet door de romp van een vliegtuig. Ook kogels met
gaseffecten. Hij vertelde ook een apparaatje in zijn eigen zak te hebben waardoor
niemand de gesprekken, die hij voerde, kon opnemen. Ik geloof dat het in
Noord-Korea was vervaardigd. ‘When they catch on their tape my jamming apparatus,
I will have immediately two agents trailing me on a permanent basis, because they
will reason anyone with such sophisticated equipment must be dangerous.’ Ik vroeg
mij af of hij zijn stoorzender aan had staan tijdens de ontmoeting met dr. Gvishiani
en wat de consequenties konden zijn. Het viel me eigenlijk voor het eerst op dat
Francisco een nagelbijter is. Slecht teken.
Het eerste wat hij bij het ontbijt deed was een rode anjer uit het vaasje op tafel in
het Imperial in zijn knoopsgat steken. In de taxi naar het vliegveld vroeg ik om 2.000
dollar voorschot op mijn kosten. Hij zei dat dit helemaal geen probleem was. Op zijn
reis naar Djedda had hij ook iemand 10.000 dollar gegeven. Hij insisteerde dat we
first class naar Moskou zouden vliegen en liefst Swiss Air.

6 juli 1974
Amerbos
Geloof dat Peter met Juan naar Parijs is. Droomde van hem. Het was allemaal zeer
verward. Mijn ouders waren er ook bij. ‘All that we see or seem to see is but a dream
within a dream’, zei Edgar Allan Poe. Ik zal er nooit iets van begrijpen.
Fred van der Spek heeft doorgezet en op 3 juli Max van der Stoel gevraagd wat
die verschrikkelijke man, generaal Sutopo Juwono, hier als ambassadeur van Indonesië
te maken heeft.
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Die man is uitzonderlijk. Wie anders doet iets in het befaamde parlement?132
Time wijdt een cover story van acht pagina's door Henry Grunwald en anderen
geschreven aan de rol van de pers in de Watergate-affaire. Dat is journalistiek van
de bovenste plank bedrijven.133 Ik kan er over meespreken. ‘Newsmen constantly
wrestle with the problem,’ schrijft Time, ‘of how to find their way among the
innumerable shadings of truth and the often agonizing choices about what to print
and what not print (...). To an apparently irreducible number of Nixon supporters,
the President literally can do no wrong.’ Zet Luns in de plaats van Nixon en dan was
het identiek mijn probleem hier. De vraag is: zijn journalisten bereid het morele en
psychologische vacuüm te doorbreken dat sommigen van deze heren omringt? Mark
Twain achtte het de belangrijkste functie van de pers ‘to keep people in love with
their country.’ Gaat die vlieger op ervan uitgaande dat love is blind? ‘The audience
will have to learn or relearn, that printing optimistic pap is no service to the country,’
en nu komt het, ‘while exposing the dark side of society or of a Government
(bijvoorbeeld het gelieg van Luns) can indeed be an act of love and loyalty.’ Voilà.
‘Freedom of the press exists not for the pleasure and profit of journalists but for
the benefit of the nation.’ Aldus Time. Nixon en zijn cronies stelden alles in het werk
om die vrijheid te ondergraven en te ondergraven. Het is opnieuw een onthutsend
verslag. Ik vraag me dikwijls af wat Luns en de BVD eigenlijk precies tegen mij
hebben ondernomen, omdat ik informatie en meningen over Nieuw-Guinea
publiceerde, die niet in hun kraam te pas kwamen.134
Casper van den Wall Bake heeft op een JOVD-congres in Meppel het strijdlied De
Internationale laten spelen wat tot chaotische taferelen schijnt te hebben geleid. Hij
zond me de voorpagina van het Hoogeveens Dagblad met de opmerking: ‘ze kunnen
tegenwoordig niet eens meer een grapje waarderen (...).’

7 juli 1974
Gerrit Jan Wolffensperger stuurde me een afschrift van de uitspraak van de Hoge
Raad der Nederlanden naar aanleiding van de affaire Hofland-Zonneveld135.
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Zie bijlage 15.
Time, 8 juli 1974
Pas in 1991 zou ik ontdekken wat er achter mijn rug was gebeurd.
Uitspraak no. 67328 van 25 juni 1974. Hofland had Telegraaf-fotograaf Zonneveld mijn huis
binnegeloodst waar ik een feestje had georganiseerd waarbij ook sovjetdiplomaten te gast
waren.
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Mahlers Eerste Symfonie roerde me tot tranen. Ben ook zeer bezorgd over Peter die
met Antonio de hort op is.
Dr. C.L.M. Penders, een Australiër van Nederlandse afkomst, heeft The Life and
Times of Sukarno geschreven onder de vlag van de University of Queensland.136 Ben
totaal disgusted. Hoe is het mogelijk dat dergelijke boeken geschreven worden.
James Reston schreef ‘Ever since Adam or was it Eve leaked the news about the
tempting apple and other funny business in the Garden of Eden, the human race has
been arguing about the wisdom of leaking forbidden news (...). This leaking is a
complicated business. The communists are the best antileak plumbers. “Why should
freedom of speech and freedom of press be allowed?” Lenin asked in Moscow in
1920. “Why should a government which is doing what it thinks is right allow itself
to be criticized?”’
Het verschil tussen Lenin en Luns is dat Lenin openlijk stelde dat vrijheid van de
pers van de gekken was en niet zou worden toegestaan, terwijl Luns en zijn cronies
er precies zo over denken en de andersdenkende journalist (mij dus) via het zenden
van BVD-agenten naar kranten, proberen uit te schakelen en dat allemaal in het geheim.
Maar ook Reston zegt: ‘Even the Soviet plumbers cannot stop the leaks, cannot
silence Solzhenitsyn, Sakharov, Pasternak, or even Stalin's daughter Svetlana, for
the spirit of freedom is eternal, and even in that closed society, truth leaks out.’137

8 juli 1974
Professor Justus van der Kroef schrijft dat hij via zijn bronnen heeft vernomen dat
er in Jakarta ‘an explosive situation’ is ontstaan. Was het maar waar. Hij was drie
weken geleden in Bangkok op het SEATO-hoofdkwartier en ook daar was men
pessimistisch ten aanzien van Indonesië. ‘It will be fascinating to compare impressions
with you.’ Hij beschouwt eveneens het Widjanarko-rapport de zwakste schakel in
Dakes argumentatie en vraagt zich af of Nasution hier achter kan hebben gezeten.138
Eindelijk zendt Aklilu Lemma, bioloog en directeur van de Ethiopian Science
Foundation, het door hem gecorrigeerde gesprek bestemd voor Deel II naar Bruna.139
De heer Nefredov op de sovjetambassade zei: ‘We are always ready to help you’
en vroeg om drie paspoortfoto's, een foto-
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Dr. C.L.M. Penders, The Life and Times of Sukarno, Sidgwick & Jackson, Londen, 1974.
The New York Times, 21 juni 1974.
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Zie Grenzen aan de groei, Deel II, Bruna 1975. Zie bijlage 16.
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kopie van onze paspoorten en een ingevuld visumformulier. Paesa's formaliteiten
konden in Den Haag worden vervuld. Ik belde Francisco om deze zaken te
bespoedigen.
Ging naar Bilthoven en dineerde met mam in Soesterberg. Maar zij was erg moe.
Ik kon het aan haar zien. Tante Jetty die altijd een nachtbraker is geweest had haar
opgehouden. Mam kan er niet tegen. Maar door de maaltijd herkreeg zij haar kleur.
Mam stond al in de deur gereed, met de twee honden, omdat ik nog steeds de motor
van mijn TR 6 niet kan afzetten, want dan duurt het minstens een uur voor ik weer
kan starten. Absurd bij zo'n dure auto, maar waar.
Ging laat nog even naar het Vondelpark, waar een nicht vertelde vorige week met
twee jongens in de bosjes bezig te zijn geweest, toen opeens twee geüniformeerde
marechaussees waren verschenen die alleen maar hadden gezegd: ‘Doe dat nu thuis
jongens’, en doorgelopen waren.

9 juli 1974
Time publiceert de namen van persoonlijkheden niet ouder dan 45 jaar die in de
toekomst een belangrijke rol zullen gaan spelen. Jermen Gvishiani is erbij en in Japan
de door mij geïnterviewde Jokei Kono.140
Newsweek heeft Dewi verontschuldigingen aangeboden voor de gepubliceerde
foto. De schade is echter berokkend.
Peter belde uit Hotel Montaigne in Parijs. Hij is inderdaad met Juan Antonio op
stap. Hij zei dat hij veel alleen was wanneer Juan moest repeteren en dat hij dan snel
gedeprimeerd raakte. ‘Het is heel anders dan wanneer wij in Parijs zijn.’ Dat weet
ik ook. Het gesprek liet me cold en emotionally dead.
De heer Martojo vertelde dat Dake een verhaal van vierentwintig pagina's aan
André Spoor als verweer had gezonden. Spoor had geantwoord dat indien Dake iets
werkelijk belangrijks meende te moeten vertellen hij dit kon inzenden en dat het
gepubliceerd zou worden. Adam Malik was naar Moskou gereisd, want nu de
bereidheid in het Westen afnam om via de IGGI-invalshoek enorme bedragen aan
Suharto te fourneren ‘Indonesië haar oude chantagepolitiek weer heeft opgenomen’.

10 juli 1974
Het is doodzonde dat de waterval aan gedachten die in bed bij me opkomen - vooral
wanneer ik niet kan slapen, piekerend
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Time magazine, 15 juli 1974. Zie: Genzen aan de groei, deel I. Bruna 1975. Misschien de
opmerkelijkste vermelding in Time was Saddam Hussein als toekomstige persoonlijkheid in
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over Peter - steeds verloren gaan. Bij het opstaan ben je alles vergeten, evenals dat
wat je ook gedroomd mag hebben. Jammer.
Ik heb het gesprek met de Indiase communist Mohit Sen bewerkt. He makes a lot
of sense, as communists helaas dikwijls doen. Lunchte in Lage Vuursche met Jan
Pieter Visser van de NCRV en een voormalige dominee Van Gelder die het eigenlijke
gesprek op film met Aurelio Peccei straks zal voeren. Ik mag blijkbaar per se niet in
beeld op de NCRV.141 ‘De Derde Wereld is niet kapot van Peccei,’ aldus Van Gelder.
‘Ja, dat heeft een of andere kloot in de NRC geschreven,’ antwoordde ik. De kloot
was Van Gelder zelf geweest. ‘Ik zag het aankomen,’ zei Jan Pieter later. Eigenlijk
vond ik het prima dat ik met scherp heb geschoten. Die man is in de verste verte geen
match voor Aurelio met zijn zweverige linkse derdewereldideeën.
Intussen ben ik, naar aanleiding van zijn telefonische verzoek, eindelijk weer eens
bij Gerard Croiset geweest. Hij heeft al zijn activiteiten stopgezet en moet ontzettend
uitkijken met zijn gezondheid. Hij had een stuk hout laten komen, had beitels gekocht
en wilde een kop maken. Plotseling vroeg hij: ‘Had je iets tegen mij? Ik ben mij van
niets kwaads bewust. Anders bied ik je mijn excuses aan.’ Wat doe je op zo'n moment?
Ik ging door de grond. Ik zei dat ik had willen zwijgen, maar nu hij het te berde
bracht, ik het zeer vreemd had gevonden dat hij zichzelf had tegensproken toen ik
bij hem te rade was gegaan over het gaatje in mijn achterband dat door verschillende
deskundigen als kogelgat was bestempeld. Ik vertelde hem dat ik Carel Enkelaar,
gezien zijn houding, steeds minder als een vriend zag die bereid was zijn nek voor
me uit te steken. Hetzelfde gold voor Kees Buurman. Gerard: ‘Buurman is niets,
maar Enkelaar is wel een figuur.’ Wat mij betreft zijn eigenlijk zowel voor Croiset
als voor Enkelaar mijn gevoelens van echte vriendschap vervlogen. De rek is eruit,
zou Annie Schmidt zeggen. Ik heb trouwens in bijna niemand meer zin. Het wordt
steeds erger.
Croiset: ‘Carel Enkelaar heb ik nog nooit een negatief woord over jou horen
zeggen.’ Dat mag waar zijn, maar ik krijg geen opdrachten van de NOS, laat staan
een vaste aanstelling. Croiset dacht dat Nixon de twee jaar van zijn presidentschap
zou uitzitten. ‘Hij heeft net als JFK de oliebaronnen tegen zich.’142

141
142

Dat was het gevolg van jarenlange overheidssabotage met een in 1991 bekend geworden
instructie van Luns dat ik als persoon en journalist onaanvaardbaar was voor de regering.
Daar zat Croiset naast.
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‘Vind je die Henry Kissinger niet geweldig?’ Allerminst, in het geheel niet. Ik vind
Kissinger een der meest notoire crooks in Washington ever. Hij dacht dat Europa
over anderhalf jaar de energiecrisis weer te boven zou zijn: ‘Want de Arabieren
kunnen toch niet op tegen de slimme zetten van het Westen.’143 En nog een vraag
over Dewi: ‘Hoe is het met die Mina?’
Ben met mam in Lage Vuursche gaan eten. Zij vond het diner zalig, had zich weer
als vanouds opgedoft en zelf juwelen voor de gelegenheid te voorschijn gehaald.
Maar zij bracht tweemaal met enige klem naar voren dat tante Jetty pas volgende
week weer zou komen, ‘en ik dacht al: dan ben ik lang alléén.’ Het ging me door
merg en been toen ze dit zei, vooral omdat ik binnenkort zelf naar Moskou moet. Ik
zal in ieder geval nog zoveel mogelijk naar Bilthoven gaan.
Drie Kamerleden van de PvdA hebben de ministers Max van der Stoel en Van
Kemenade gevraagd te onderzoeken welke ‘volstrekt verwerpelijke opmerkingen
Luns tegen Nixon over de Nederlandse taal heeft gemaakt. Tijdens een
NAVO-bijeenkomst in Brussel zou Luns niet geweten hebben dat een microfoon
aanstond en hij wilde op de hem gebruikelijke wijze lollig tegen Nixon zijn en merkte
op: ‘Van alle diergeluiden lijkt het Nederlands nog het meest op een taal, en ook dan
nog vind ik dit niet aardig tegenover de dieren.’

11 juli 1974
De dagelijkse ophangtelefoon is al weer geweest. ‘Hallo?’ Bam! De jongen bij de
kapper die mijn kop waste zei mijn dagboek op televisie (VPRO) te hebben gezien.
‘Dat lijkt me een tienjarenplan om dat allemaal te lezen,’ zei hij
Vroeg mam gisteren: ‘Hebt u piano gestudeerd?’
‘Hoe weet je dat?’ antwoordde zij. Zij studeerde de Suite Bergamasque van
Debussy om op een volgende tape naar broer Hendrik te kunnen zenden.

12 juli 1974
Kwam voor niets voor mijn visum naar de sovjetambassade. De heer Nefredov heeft
het benodigde stempel mee naar Groningen genomen, waar een sovjetmatroos van
een schip is gevallen en is overleden. Het kost allemaal tijd en geld.
Sukmawati Sukarno schreef144: ‘Dat Dewi's halfnaakte foto ook in Goro's Magazine
in Jakarta was verschenen en de hele familie schaamt zich voor haar gedrag, want
tenslotte is zij een
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weduwe van Bapak. Ik heb haar onmiddellijk geantwoord dat we het allemaal
betreurenswaardig vonden, maar dat Dewi via advocaten al een apology van Newsweek
had gekregen, want zij had er geen toestemming voor gegeven. ‘I guess, as long as
Dewi lives, she will do very wise things and very stupid things. It is part of her.’
Bibeb zond haar boekje Veertien Vrouwen op dat zij Peter en mij aanbood uit dank
voor het door mij geregelde gesprek met dr. Margaret Mead. Typisch Bibeb. Een
vriendin die weet wat trouw is.

13 juli 1974
Was al om 22.30 uur in bed. De vogels maakte al vroeg een erbarmelijk kabaal. Sliep
weinig vannacht en droomde zo van Peter dat ik in tranen was.
Nam mam mee voor de lunch naar Soesterberg. Zij was vandaag weer dovig en
het schokte me hoe weinig we hadden te zeggen. Het zal aan mij liggen. Voor Peter
schijnt het laatste greintje emotie te zijn verdwenen. Mam zag een echtpaar aan een
andere tafel met drie jongetjes. ‘Zo herinner ik mij dat je vader en ik vroeger met
jullie zaten,’ en mam kreeg tranen in haar ogen. Was zelf ook ontroerd. Zij zei dat
we ons in dining-rooms van hotels gewoonlijk ‘reasonably well’ gedroegen.
Milovan Djilas zegt in de Times: ‘Communists are unable to free themselves from
their greatest disgrace, the concentration camps.’ Dat zijn aspecten van de USSR die
je geneigd bent te vergeten wanneer je met dr. Gvishiani in het Imperial Hotel over
computeronderdelen zit te praten. ‘Not a single Communist state is a legal state in
the true sense,’ schrijft Djilas.

14 juli 1974
Ronald Gase kwam me halen omdat hij jarig was en we aten in Mei Wah. Hij had
Luns geschreven. Hij wilde zijn onderzoekingen voortzetten. Hij stelde gelukkig
weinig vragen en misschien wil hij het contact handhaven, maar bij mij is het rode
lampje permanent aan.
Darwin on Man door Howard Gruber is een psychologische studie van
wetenschappelijke creativiteit, waarin eveneens de vroege cahiers met notities van
Darwin zelf zijn opgenomen. Stephan Jay Gould bespreekt het boek in de Times.
Wie ontkent dat ‘Darwin was undeniably the focus of the greatest conceptual
revolution in the history of biology?’ Desalniettemin zijn er allerlei denigrerende
kwalificaties verschenen als ‘a great assembler of facts and a poor joiner of ideas of
a limited intel-
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lectual mind and insensitive culturally of not belonging with the great thinkers.’ Zijn
notebooks, zegt Gould ‘display all features of humanistic intellect that his detractors
denied.’ Darwin geloofde ‘that mind, as a consequence of brain, was like everything
else a result of natural selection.’ Hij vervolgde: ‘I believe that emotions, instincts,
degrees of talent, which are hereditary, are so because the brain of a child resembles
parent stock.’ Ik vraag me of of dit waar is.

15 juli 1974
Gisteravond laat belde iemand uit Haarlem op: Luns was een kluns of was Willem
Oltmans een kluns? De witte jas die ik droeg bij de begrafenis van Emile van
Konijnenburg bewees dat ik die dag een glaasje te veel op had gehad. Ik legde de
telefoon naast me neer en luisterde niet verder.
Kindertotenlieder. Voor de zoveelste keer dezer dagen ben ik aan een brief voor
Peter begonnen.
Francisco Paesa telegrafeert dat het absoluut noodzakelijk is onze Moskouse reis
af te zeggen. Ik belde hem op.
‘Wim, I am just thinking of you,’ aldus Paesa, ‘I sent you a cable.’
‘I know, I got it, but you cannot say all of a sudden to Gvishiani, I am not coming,
I am too busy.’
‘It is a race with time,’ zei hij.
‘Then I go alone.’
‘Maybe.’ Hij zal mij om 21.20 uur van het vliegveld in Genève halen.
‘We will find an excuse not to go,’ aldus Paesa.
‘No, that is dishonest and the wrong way to start off,’ antwoordde ik. Ik belde
mam die zei: ‘Probeer hem te dwingen met je mee te gaan. Maar, helaas, je ziet, ik
heb het je altijd gezegd, je kunt niemand vertrouwen...’
Ik vraag me af of dit iets met Dewi heeft te maken. Een guy in love maakt vreemde
bokkensprongen.145 God mag weten hoe het precies in elkaar zit. Maar mam
waarschuwde eveneens dat wanneer we deze eerste afspraak met Gvishiani niet
zouden nakomen dan zou de start met de plannen van Paesa hoogst ongelukkig zijn.
De zwager van Emile van Konijnenburg schrijft inderdaad in het bezit te zijn van
diens documentatie inzake de Nieuw-Guinea-affaire en de bewegingen van de
groep-Rijkens. Misschien kan Ronald Gase de hele zaak bewerken. Ik zou zeker
bereid
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Later zou Dewi me vertellen dat zij onze tickets naar Moskou had betaald, maar toen zat
Francisco al in de gevangenis en kon ik dit niet verifiëren.
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zijn een apart boek over Van Konijnenburg aan de hand van die documenten te
schrijven.

Schiphol
Caspers vliegtuig staat aangekondigd. KL 591 naar Kano en Johannesburg om 22.30
uur. Hij kwam aanlopen met letterlijk alles aan wat ik voor hem uit Amerika had
meegebracht: het bijzondere wollen shirt van Max X. uit de Village, de kaal geworden
Frye boots, zelfs de oude slobberbroek. Hij zag nogal bleek en zei: ‘Ik moet eerst
bruin worden.’ Ik kreeg ter plaatste een erectie door hem. Ik dacht: hoe zou het tussen
ons ooit hebben kunnen verlopen, wanneer ik zou hebben toegeslagen zoals Juan
Antonio bij Peter deed? Hij vroeg: ‘Als ik je een Afrikaanse armband zend, draag je
die dan?’ Natuurlijk. Gaf hem twee zoenen, maar ik was niet in staat hem werkelijk
in mijn armen te sluiten. Hij kwam me achterna, toen ik bij de paspoortcontrole was
en raakte me nog even aan en keek echt ontdaan. Ik zei: ‘I love you; I am only unable
to spontaneously show it to you like before.’ Hij zei het vooral pijnlijk te hebben
gevonden van zijn 88-jarige grootmoeder en van zijn hond afscheid te hebben moeten
nemen. Hij vroeg me opnieuw naar Zuid-Afrika te komen en samen op vakantie te
gaan. Hij zou nu met zijn familie in de Rainbow-room dineren. Ik zelf vloog naar
Genève. Kocht een miniflesje van Balmain voor Kartika. Zij is met madame Azuma
op Villa Rajada, terwijl Dewi in Saint Tropez uithangt - met meneer Bentley.
Bij het vallen van de avond kan je in de verte de besneeuwde toppen van de Mont
Blanc zien. Ik denk dan altijd aan Inez Röell.146
Francisco haalde me af in de Jaguar van Cointrin. We vliegen donderdag first class
naar Moskou. Stel je voor dat ik het er niet op had gewaagd om toch naar Genève te
gaan. Waarom ben ik het steeds die dit soort zaken er gewoon moet doordrukken?
Zelfs in 1961 moest ik vanuit Los Angeles Emile van Konijnenburg (KLM) en Koos
Scholtens (Shell) aansporen op mijn verantwoordelijkheid naar Washington te vliegen
om president Sukarno daar te ontmoeten. Ze volgden mijn advies en een nieuwe
pagina aan de rol van de groep-Rijkens in het Nieuw-Guinea-geschil werd toegevoegd.
Kartika gaat met haar verzorgster volgende week voor vier weken naar Indonesië.
Ik belde mam nog vanaf het vliegveld en gelukkig komt tante Jetty uit Wassenaar
dus is zij niet steeds alleen.

146

Zie Memoires 1925-1953 en Memoires 1953-1957.

Willem Oltmans, Memoires 1974

101

16 juli 1974
Francisco gaat pas 18 juli naar Moskou. Hij vroeg me een brief voor dr. Gvishiani
op te stellen, die ik moet meenemen.
Dear dr. Gvishiani,
Because of unforeseen most urgent business developments I deeply regret,
that I was obliged to slightly delay my departure for Moscow. However,
Willem Oltmans will leave today as scheduled. He intends to assist in
preparing the necessary background information for the forthcoming
discussions
I can now arrive July 18 in the late afternoon. I sincerely hope, that my
delayed arrival will not inconvenience your own plans etcetera (...).
Tijdens het overstappen in Zürich belde ik eerst naar mam. Zij was verheugd dat ik
Francisco had overgehaald toch naar Moskou te gaan. Zij vertelde en passant dat de
kippen van de buren met haar lievelingshaan nu weg waren na het overlijden van de
bejaarde buurvrouw.
‘Ik mis mijn goudhaan erg. Zo zie je,’ zei ze, ‘als je je inbeeldt dat iets van jou is,
wat niet van jou is, hoe dom dat is.’147
‘Maar u hebt toch nog uw duifjens?’ vroeg ik.
‘Ja, en de merelijns.’148
Ik was de enige First Class passagier in Swiss Air van Zürich naar Moskou.
Nietzsche: ‘De diepste wetten van behoud en groei gebieden, dat iedereen zijn
eigen deugd, zijn eigen categorische imperatief opspoort.’ Ik ben het daar zeer mee
eens en om die reden twijfel ik ook aan Darwins stelling dat de hersens van ouders
en kinderen op elkaar zouden lijken. Misschien qua gewicht en neurofysiologische
samenstelling, maar iedere programmering is weer anders, als een vingerafdruk.
Nietzsche: ‘De mens is relatief genomen het slechtst geslaagde dier, het ziekelijkste,
dat in de gevaarlijkste mate vervreemd is van zijn instincten - zij het desalniettemin
ook het interessantste!’ We zijn, zeg ik steeds, but glorified apes!
Russell Baker beschrijft de komeetachtige opkomst van Henry Kissinger op het
politieke toneel in Washington als ‘seeing Othello wander into the second act of
“Hair” stripped down to blue jeans and start climbing the scenery.’ Kissinger is
razend
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om ACF-aandelen.
Mam gaf alle dieren troetelnamen.

Willem Oltmans, Memoires 1974

102
vanwege bepaalde ‘lekken’ die hem voor leugenaar hebben gezet. Feitelijk is er
weinig nieuws onder de zon.149
Bij aankomst in Moskou duurden de douaneformaliteiten weer absurd lang. Er
was geen hotelreservering want Vernu Reizen had weer eens de verkeerde data
ingevuld. Met kunst en vliegwerk hebben we Hotel Leningradske gekregen, dat
beslist geen first class accommodatie biedt. Vraag me nu al af hoe we het hier tot
volgende dinsdag moeten uithouden. De vloer in de badkamer is te smerig om je
blote voeten op neer te zetten. De liften komen met enorme vertraging. Achterlijke
troep.
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Moskou
17 juli 1974
Hotel Leningradske, Room 505
Victor Krylov kondigde aan dat het kantoor van dr. Jermen Gvishiani zich uitsloofde
om afspraken voor ons te maken: ‘We have a lot of persuasion to do, because these
ministers do not know, who Paesa is and whom he represents.’ Overhandigde
Francisco's brief voor Gvishiani. Gelukkig kwam Vladimir Molchanov opdagen.
Ik blijf het een milde ramp vinden om hier te zijn. Het is nu zomer en de
ondergrondse stinkt. De mensen maken een povere en dikwijls gewoon arme indruk,
en dit is dan een arbeidersparadijs. Je staat tien minuten in de rij voor een kop koffie
in dit hotel, zogenaamd betaald met deviezen voor de bijzondere service. Ze hebben
geen benul van wat service is, geen enkel plezier in hun werk en iedereen loopt rond
met een smoel van een uitgeperste citroen. Er zijn zogenaamde eregasten: oudere
heren met rijen decoraties op hun confectiepak waarvan je je afvraagt wat ze ermee
willen bewijzen. De straten, de winkels, het is pure armoede alom. Ik ben nu ongeveer
24 uur hier en vraag me af. hoe kom ik de resterende tijd door?
Een Willem Andersen van Philips logeert hier ook. Hij stapte op me af met de
woorden: ‘U bent een bekend man.’ Hij is hier om medische apparatuur te verkopen.
Hij schijnt orders voor een paar ton te hebben geplaatst. Maar Philips levert er geen
monteurs bij om eventuele defecten te herstellen. Absurder kan het niet. Eindhoven
schijnt bevreesd te zijn om knowhow te leveren waarna de sovjets dezelfde apparatuur
veel goedkoper zouden gaan fabriceren. ‘Maar andere buitenlandse bedrijven,’ aldus
Andersen, ‘tot kleine Japanse ondernemingen toe, persen ons hier uit de markt. Zij
verkopen letterlijk alles aan de sovjets, wat zij willen hebben. Ze beslissen bovendien
snel. Bij ons worden er nooit besluiten genomen. Alles blijft op een onzichtbare muur
hangen. En wanneer ik hier dan kom besef ik dat ik bezig ben voor Philips de markt
te verliezen. De heer Glastra, die Oost-Europa behandelt, was laatst ook hier en zei
nota bene tegen de sovjets: “We zullen wel zien of we zaken
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met jullie willen doen”. Nu wordt mij dus gevraagd: meent uw Raad van Bestuur
dit?’ aldus Andersen.
Ik benijd Wim Andersen allerminst. Schat hem op 38 à 40 jaar. Hij werd in
Indonesië geboren, studeerde in Delft. Hij is een serieuze, aardige kerel. Ik stelde
voor of het misschien zin zou hebben ir. Th.P. Tromp, die hij noemde als een
tegenstander van de handel met de USSR, met dr. Aurelio Peccei samen te brengen
en te proberen een link tot stand te brengen met dr. Jermen Gvishiani om alsnog de
betrekkingen tussen Philips en de Sovjet-Unie van de grond te krijgen. Max Grundig,
dit wist ik uit de eerste hand, had zeer goede lopende contacten met Gvishiani.
Waarom Tromp niet?
Sprekend over mijn dagboek adviseerde hij met kracht dit op microfilm te laten
vastleggen. Andersen: ‘Zelfs mijn kleinste apparaatjes staan op microfilm en worden
in grotten in Mexico bewaard.’ Interessant.

18 juli 1974
Droomde weer over Peter. Iedereen wist dat hij er met Juan vandoor was.
Waar haalt Anthony Lewis de moed vandaan om altijd maar weer door te gaan
met commentaren te schrijven in de veronderstelling dat ze enige invloed in
Washington of op het wereldgebeuren zouden hebben? ‘The way we got into the
Vietnam war was a disaster. We were taken in by deception,’ schrijft hij.150 Na alles
wat er in Zuidoost-Azië is gebeurd is het de vraag hoe Nixon nog kan spreken over
‘peace with honor’. Bastards als Nixon kunnen alles. Zij doen gewoon alsof hun
neus bloedt en de kudde trapt er heus wel in. In een andere column beklaagt Lewis
zich over de schandelijke wijze waarop het Witte Huis de pers probeerde te
muilkorven onder het mom van ‘het belang van nationale veiligheid.’ Daar hebben
ze in Den Haag ook een handje van. ‘Congress? It remains mostly a feeble opponent
of executive secrecy and abuse of power,’ aldus Lewis, die met hetzelfde gemak zou
kunnen schrijven over de Tweede Kamer en ‘the abuse of power’ van Luns en
consorten. Allemaal van hetzelfde laken een pak. ‘It was not the security of the
country that was at stake,’ brult Anthony Lewis als een roepende in de woestijn, ‘it
was the security of the holders of power that was at stake.’ Wat deed Luns met zijn
gelieg over Sukarno en de Kennedy's in de kwestie Nieuw-Guinea anders dan proberen
zijn eigen straatje schoon te houden? Na
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gememoreerd te hebben dat de Amerikanen in het geheim Cambodja bombardeerden
of kunstmatige regen veroorzaakten als een onderdeel van oorlogvoering, vraagt
Lewis: ‘Have we learned anything from this depressing record?’ Natuurlijk niet.
Straks komt er een andere generatie decision makers opzetten en ook zij kennen hun
geschiedenis allicht niet; het zal een small wonder zijn dat dit abjecte verhaal zich
niet van eeuwigheid tot zaligheid zal herhalen.151
Had een rustig gesprek met Vladimir Molchanov en een van zijn bazen bij het
persbureau Novosti. Volodja vertaalt snel en ik denk uitstekend. Ik vertelde iets over
DAF en mijn gesprek met Andersen van Philips, wat zijn baas deed opmerken: ‘Dan
bent u zakenman.’
‘Zolang de situatie met de Sovjet-Unie dit nodig maakt, zie ik niet in waarom ik
niet andere belangen mee zou behandelen,’ antwoordde ik.
Ontmoette Victor Krylov, Adelina Panjukkina van het Foreign Relations
Department van het State Committee for Science and Technology en een Duits
sprekende medewerker. Zij wilden details over Francisco Paesa weten. ‘Tomorrow
he's here, why don't you ask him anything you want,’ zei ik. Nee, dat was verder niet
nodig. Zij hoopten dat we langer dan dinsdag zouden blijven, vooral nu Paesa later
arriveerde. Ik vroeg of er een weekendtrip naar Leningrad en Kiev was geregeld,
zoals Gvishiani in Wenen had voorgesteld. Ook daar was niet genoeg tijd voor
geweest. Ze kletsen er allemaal maar op los. Dr. Gvishiani zou wel aanstaande
maandag nog op zijn bureau zijn. Krylov had hem gevraagd een aantal mensen op
te bellen om afspraken voor ons te maken, maar wist niet of dit was gebeurd. Je
vraagt je af hoe dit land überhaupt marcheert. Hij gaat inderdaad (zoals Gvishiani
in Wenen aankondigde) op 24 juli samen met de Kosygins op vakantie.

19 juli 1974
Francisco is gisteravond volgens plan gearriveerd. ‘The moment I set foot here,’
fluisterde hij naar mij, ‘I knew how I felt about this country. Let's go for the weekend
to Helsinki.’
Onze eerste afspraak was om 12.00 uur op het Ministry of Electronic Industry met
de deputy minister Vladislav Kolesnikov. Het was duidelijk dat de sovjets allereerst
wilden nagaan hoe serieus het aanbod van Francisco was computeronderdelen te
willen leveren. Gennady Verkhovenko, sales manager Semi-

151

The New York Times, 10 juni 1974.

Willem Oltmans, Memoires 1974

106
conductors was eveneens aanwezig, evenals de gebruikelijke entourage van vertalers
en nietsnutten.

De heer Kolesnikov stelde voor dat er één product, één elektronische component,
zou worden uitgekozen, waarvoor op de kapitalistische markt een belangrijke behoefte
bestond en dat Francisco dit product in de USSR zou gaan vervaardigen voor verkoop
in het Westen. Het ging er om dit product te selecteren. Had Paesa een gedachte over
zo'n product? Verder verklaarde Kolesnikov: ‘We will send you within twenty days
a list of articles we want to buy. We will hand in your, western, specifications. If we
say, we want A-275, from the international catalogue (USA) than this is easily
understandable. We'll use the standard DATA catalogue. We like our production to
be financed.’
‘What are you telling me? You want to trade with me or do you want me to produce
in the USSR?’ reageerde Paesa.
‘We want to expand our production on the basis of generally accepted credits. We
seek credits and separately we want to sell, zei Kolesnikov.
‘If I would propose to invest one million dollars, how do we start?’
‘We are ready to set up a factory, and buy equipment, but we need financing. We
should think in terms of five years. We could easily expand up to an investment of
100 million dollars,’ aldus Kolesnikov.
‘If we would order small quantities could you deliver components now?’ vroeg
Paesa. Het antwoord bleef vaag. ‘Do you want us to bring in equipment?’ vroeg
Francisco verder.
Kolesnikov: ‘The cost of such equipment needs investment. The financing could
take the form of credits. In my opinion, the production of components alone cannot
build a real business. That is a difficult proposition in a long-term view. For instance,
if we are going to produce electronic watches on a world-wide basis, all fields of
electronics would accumulate in this watch. If we produce 120 million watches we
need a 5 to 10 years basis of setting up this business. Not that I object in be-

Willem Oltmans, Memoires 1974

107
ginning to produce components, I am only trying here to develop some ideas.
Switserland has practically no electronic industry.’
Paesa zei dat hij bereid was een Zwitserse horlogefabriek to kopen en in
joint-venture vandaar verder to opereren. ‘What is the limit of your production,’
vroeg hij de Rus.
Kolesnikov: ‘We have mass production, perhaps 70.000 or 80.000. But we would
not know what designs are required for the west and for export. Can you deliver us
watch-designs geared to western taste? But, again, we would need to buy some
equipment from you. We need money.’
Paesa: ‘We could produce a simple electronic calculator for housewives.’
Kolesnikov: ‘We would need guidance in advertising. We are poor in selling our
products. We have no tradition in servicing them. The real peak will come in two or
three years. We still have time. We might have designed micro-calculators by then.
Also we will have mini-computers available which is a promising business.
Paesa: ‘Can you clarify for me during this trip to get basic information on three
points:
1) What can we get from you that we might need for the capitalist market?
2) Do you need special electronics to complete your machinery?
3) How can we work out cooperation for the future?
Kolesnikov: ‘You must set our priorities.’
‘We can begin with watches,’ zei Paesa.
‘I have just been in the United-States. Depending on the cases, electronic watches
cost between 300 and 500 dollars. We could manufacture liquid crystals without
having to press the button for 220 to 300 dollars,’ aldus Kolesnikov.
Paesa: ‘If I were to buy 3.000 to 5.000 of these Soviet watches, what would be
the price? Just give me an informative price, say 150 dollars, but don't engage yourself
as yet.’ De onder-minister leek dit een mogelijkheid.
Paesa: ‘What is the time-span you could deliver after we send you the design?’
‘In the initial stage, nine months, it depends on the number ordered. Further changes
in designs would not take us longer than two months. But let me ask you. Suppose
we agree on the production of watches. I would have to purchase some machinery
for measuring. How quickly could we get it if you buy the machinery for us we need?
Do you realize some of these
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machines are included in the embargo on us?’ vroeg Kolesnikov.
‘I can deliver them even if they are made in the United States,’ beweerde Paesa.
‘Regardless of the fact that they are included in the embargo against us?’
‘Yes, I can deliver, but the bill will come to you from a third country. That's why
I raised the second point earlier,’ aldus Paesa.
‘Where do you reside? We should now only meet to sign documents,’ vroeg
Kolesnikov.
Igor Rakov, de salesmanager van Active vacuümcomponents was eveneens bij de
bespreking aanwezig. Verder: Anatoly Kapustin, Passive electronic components,
Leonid Dymov, general sales manager, Vasily Kurdin, Semi-conductors en Vladimir
Bartnovsky, eveneens van Passive electronic components. De zwaarte van de delegatie
van de zijde van het Ministry of Electronic Industry en V/O Electronzagranpostavka
bewees me dat dit mogelijk onze belangrijkste afspraak zou zijn. Geen wonder, men
probeerde via Paesa het embargo op elektronica te doorbreken.
Na de lunch ontmoetten we N.I. Zuev, de president van Sovfracht en zijn deputy
Konstantin Shvechkov.
De heren hadden vernomen dat Paesa bezig was een tankervloot op te zetten via
Spaanse investeringen om olie van Saoedi-Arabië te transporteren. Ze waren bereid
om in die onderneming te participeren. Dit verwonderde mij want sovjets hebben
geen geld. Maar wat ze aanboden waren schepen ‘to become partners on a purily
commercial basis.’
‘But how are your present relations with the Government of Saudi-Arabia?’ vroeg
Paesa.
‘Normal,’ antwoordde Zuev. Dit was beslist niet waar. Paesa wist dat maar al te
goed. Zuev probeerde Francisco te paaien: ‘I saw your name in a professional banking
review. Tell us of your own business. We could concretely become your partners.
Also, if you are ready to charter ships, we would be ready to give you a price.’
De heren vertelden voor 100 miljoen dollar schepen te laten bouwen in
West-Duitsland. Francisco vroeg: ‘Are you only willing to give orders in West
Germany?’
‘Yes.’
Paesa wilde weten waarom niet in Spanje? Dit was mogelijk als die schepen in
Spanje door het buitenland zouden kunnen worden gefinancierd tegen de gebruikelijke
garanties uit Mos-
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kou. Hierover moest maandag verder onderhandeld worden. Zuev concludeerde:
‘Well, we do not have bird-songs in five years, but a cotelet in our hands now.’ ‘This
gentleman has hobbies for the future, but practical banking is now,’ reageerde Paesa
gekscherend.
Het gesprek meanderde naar wat voor garanties er zouden kunnen worden gegeven.
De twee schepen in Duitsland kostten respectievelijk 113 en 118 miljoen D-Mark.
De garantie beliep acht tot tien jaar.
Zuev: ‘We will supply super class guarantees. For instance, payment in five times
against 20 percent. We could set fix-rate terms.’
‘Are floating rates not better? vroeg Paesa.
‘You know the rate of money?’ reageerde Zuev.
‘What's a rate?’ vroeg Paesa.
‘In dollars up to 12 percent,’ antwoordde Zuev.
‘Confidential between you and me and the black cat,’ repliceerde Paesa.
Zuev: ‘We think in terms of between 7 and 8 1/2 percent.’ Hij vervolgde: ‘We
have no time to play with floating rates: we have no time. Our interest is floating
ships, not rates.’
Paesa: ‘I hope you will not put too much on the market.’
‘We want to make dr. Gvishiani happy,’ antwoordde Zuev.
‘I need to know who will issue the guarantees, who are our partners?’ vroeg Paesa.
‘It will be a joint-venture with first class shipping companies abroad.’
Paesa: ‘On what basis are you working with your partners?’ Het was een opgewekte
ontmoeting in een vleugel van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gaat Francisco
nu twee schepen financieren tegen een fee van een 1/2 percent, of 500.000 dollar?
That is the question. Francisco belde met zijn kantoor in Genève met de instructie
na te gaan, onder anderen in Amsterdam, of er 100 miljoen dollar kon worden
bijeengeschraapt voor de bouw van twee schepen. Francisco was pessimistisch. ‘They
must have tried elsewhere in vain. They would not come to me if they had been
successful. The money market is tight. Why would anyone invest in the USSR if you
can get 11 to 12 percent interest if you sit on your money? Chase Manhattan does
not have an office here for fun. If the Americans would want to strangle them, they
can do so in six months. It is because of the Americans that these deals are presently
being allowed to take place.’
Krylov had Paesa al onder vier ogen gevraagd of ik mee was
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om te verdienen. ‘Oh, no,’ had Francisco geantwoord. ‘His interest is intellectual
and he is writing books.’ Hij adviseerde me steeds te antwoorden dat ik bereid was
deze contacten voor dr. Gvishiani te helpen bevorderen met het oog op een interview
in de toekomst via hem met premier Aleksei Kosygin. Hij merkte verder op dat
wanneer hij elektronische horloges in de VS zou produceren bestellingen na zes weken
zouden worden afgeleverd, hier pas na negen maanden. Durfde nauwelijks te vragen
of hij eigenlijk wel belangstelling had hier wat te gaan ondernemen.
Mijn Indonesische vriend Surjono belde op. ‘Ik ben hier zo eenzaam in Moskou,
Bung Wim. Jouw woorden, houd goede moed staan mij steeds voor de geest.’152 Wat
zou ik praktisch voor hem kunnen doen?

20 juli 1974
Francisco moet 's avonds drie Scotch hebben, blijft op en loopt rond tot 01.00 uur.
Anders kan hij niet slapen. Ik blijf bij hem om hem gezelschap te houden, maar vind
het een ramp. Hij draagt het sovjet elektronische horloge dat hij cadeau kreeg aan
zijn pols.
Na het diner belde ik Ahram Khatchaturian. Hij vroeg meteen te komen en woont
vlakbij het Intourist Hotel. Zijn buikje was toegenomen. De in Californië ten
geschenke gekregen Mercedes stond voor. De familie zou naar de dacha gaan. De
Bolshoi was met het ballet Spartak momenteel in Londen. ‘You know what happened?
Barbarians there threw nails and white mice on the podium! The result, that some of
our dancers hurt their feet because of Zionist nails!’
Khatchaturian kende de vader van Vladimir Molchanov maar al te goed als directeur
van de Bolshoi: ‘But it is no use talking to him about your film. He will do what the
Minister of Culture tells him to do,’ en hij maakte het gebaar van in de houding
springen en salueren. Pas vlak voor ik wilde weggaan vertelde hij dat minister
Fourtseva opdracht had gegeven om Spartak te filmen en het zou door het Sovjet
Cinema Department worden opgenomen. ‘But I want you to make a film too,’ zei
de maestro. Ik moet teleurgesteld hebben gekeken, want hij vroeg: ‘Why are you
disappointed?’
‘Because I was the first to apply with your support for the film rights.’
Francisco trok van leer nadat ik Nixon ‘a cheap, unreliable

152

In de jaren 90 werd Surjono eindelijk in Nederland toegelaten.

Willem Oltmans, Memoires 1974

111
bastard’ had genoemd. Het is me nu ook duidelijk waarom Dewi laatst Nixon als ‘a
genius’ omschreef. ‘What do you mean he is cheap?’ zei Francisco. ‘He ended the
war in Vietnam153 and in West-Asia, he opened up China and the USSR and Watergate
is really nothing! It's the game of some journalists who wanted to make a name
themselves. Remember Wim, the world is ruled by maybe 3.000 politicians who
manipulate 6 billion people. What can India do with an atom bomb? Mrs Gandhi can
come to the UN and make nice speeches. What else? Have 700 million Indians march
into Russia with white flags and say: we surrender. What can Russia do? The best
would be let them declare war on America. Then America would destroy them,
because America always wins. Then, America creates another Marshall Plan, and
rebuilds them, like Germany and Japan.’
Ik leerde Francisco Paesa eindelijk beter kennen. ‘I never trust anyone. Everybody
lies. When I asked Zuev how his relations with Saudi-Arabia were, he replied
“normal”. Maybe, he does not even know that Moscow maintains no relations with
the Saudis or with Spain for that matter. They go home at 5 p.m. but I am on the
phone trying to raise 100 million dollars. I cannot even reach them till Monday. Do
you realize how I would have been received in the United States if I had been invited
by someone of Gvishiani's level? They would have done anything to entertain me.
But, Gvishiani does probably not know himself how to spend his weekends in this
country.’ Hij besloot: ‘Mankind is facing in the end a worldwide dictatorship. And
the 3.000 politicians who decide everything will make soon another war to escape
their problems.’
De ober van het restaurant zei op dermate onbeschofte wijze dat er geen melk bij
de koffie was te verkrijgen dat ik een juffrouw van het Intourist Bureau ben gaan
halen en prompt was er wel melk. Ze vinden het eenvoudiger om te zeggen dat er
geen melk is, dat bespaart een extra wandeling.
Francisco zegt nu al: ‘If I ever make the mistake of coming here again, I will take
a girl-friend along.’ Dat is het soort ‘literatuur’ waar de meeste reizende zakenlieden
mee eindigen. Intussen werd hij uit Genève gebeld dat er drie methoden waren om
de twee schepen te financieren: tegen acht percent, door ‘issuing bonds’ en ‘over a
20 year period’. Hij had ook nog eens 10.000 ton suiker verkocht voor vijf miljoen
dollar, maar zijn probleem is dat dit geld weer meteen in andere projecten
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verdwijnt. Cash hebben is zijn zorg. ‘Some day I should stop in the middle of it all,’
zegt hij. Hij zegt ook een week met vakantie te willen gaan naar een villa van een
vriend in Casablanca. Meestal wanneer hij in Parijs is regelt madame Claude een
dame voor hem. ‘She arranges the most beautiful ladies voor Kennedy, Kissinger,
and everyone else.’ Ik denk echt dat Dewi niet langer met hem is verbonden.
Surjono kwam naar het hotel. Hij vroeg of ik hem kon helpen weg te komen. Olga
Chechotkina had hem gevraagd om een resumé van Den Vaderland Getrouwe en
vooral wat ik over haar had geschreven.
Hij vertelde dat in 1956 in Rome Bung Karno en Ruslan Abdulgani - toen minister
van Buitenlandse Zaken - een botsing hadden gehad omdat de president in uniform
naar een nachtclub had willen gaan. Ruslan had gezegd: ‘This is my responsability,
you cannot do it,’ en het was ook niet gebeurd. Dit zou volgens Surjono er mee aan
hebben bijgedragen dat Pak Ruslan later in 1956 zijn post van minister van
Buitenlandse Zaken kwijtraakte en dat hij werd vervangen door dr. Subandrio, die
Bung Karno naar de mond praatte.
Hij vertelde verder dat tijdens een cruciale Kabinetsvergadering in paleis Bogor
in 1965, enkele dagen na de coup, de Armed Forces, ‘all four branches’ - ‘General
Adjhie was no longer pro-Nasution' - Bung Karno hadden aangeboden om generaal
Suharto te arresteren. Maar Bung Karno wilde niet nog meer bloedvergieten en dat
was de reden dat president Sukarno eindigde zoals hij deed. Surjono: ‘The KKO
(Marines) were ready to enter civil war, but Bapak gave them no order to fight for
him.’ Hij vroeg me verder Djawoto te schrijven dat hij kangen was naar hem. Hij
wil blijkbaar zich niet uitlaten over dr. Go Gien Tjwan.

21 juli 1974
Heb onafgebroken gedroomd. Broer Hendrik wilde gaan zwemmen in een bassin
met de allergrootste vissen. Ik schrok me een ongeluk, zat in doodsangst.
Ik concludeerde over Francisco's eerdere exposé dat hij van mening was dat Hitler
heel dicht bij het soort werelddictatorschap was geweest dat hij alsnog in het verschiet
zag. ‘Imagine if Hitler would have laid his hands on the wheat of the USSR, the oil
of West-Asia, there would have existed no Israeli problem and the Soviet-Union
would have been a different proposition as well by now,’ aldus Francisco. ‘All the
press in America is in the hands of Jews. Why do we always have to
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read about Jews? Six million were killed in the war. We always hear about them but
what about the other 50 million people that died, including 20 million Russians?
Jews don't care about people. In the so-called free France there were 1.500 Jews. A
friend of mine wanted to bring them into Switzerland. There were already 9.000
Jewish refugees. But the head Rabbi in Switzerland protested. It would be too much,
don't bring them here. Jews don't care about people; They do not even care about
their own people. So they were all deported and killed when the Germans took over
the free French.’
Vanmorgen kwamen Surjono en een psychologiestudent, Jacq Haenen naar het
hotel. Heb drie uur met ze zitten praten. Haenen zei dat Russen over ‘plenty money’
beschikken maar dat het probleem is dat er vrijwel niets te koop is. Vrouwen zeggen:
we willen best 70 roebel betalen, maar geef ons in godsnaam een keuze. Hij wilde
met zijn Russische roommate mee op vakantie naar Siberië, maar hij kreeg geen
visum. Op zijn studievisum mag hij niet verder dan 40 kilometer buiten Moskou
gaan. Er waren zelfs moeilijkheden om straks in augustus met vakantie naar Nederland
te gaan en daarna weer terug te kunnen komen. Surjono vroeg een brief aan Djawoto
te zenden - vanuit Amsterdam - waarin hij om 500 dollar vroeg om uit Moskou weg
te kunnen komen.
Vanmiddag hebben we samen met een gids een bezoek gebracht aan het Kremlin.
De prijs: 22,60 dollar. De gids, Alexander, die vrijwel al zijn boventanden miste zei
over enkele dagen te zullen trouwen met de dochter van een generaal. ‘I like to give
her pearls, but they cost 1.000 Roebels, so I have to think about it,’ zei hij. Francisco
sjokte gewillig mee. Ik moet zeggen: sommige uitstallingen, zoals soepjurken van
Catherina de Grote, of de laarzen van tsaar Peter - die kolossaal waren - deden ons
stil staan. Maar er was geen ventilatie en sommige mensen roken een uur in de wind.
Afschuwelijk.
Francisco herinnerde zich dat de vice-president van Sovfracht, Konstantin
Shvechkov, hem vroeg wat zijn indrukken van de Sovjet-Unie waren. ‘Can you
imagine this man asking me that question, while he knew I was not even 24 hours
in Moskou?’ Ik herinnerde me nog iets gekkers. Deze Shvechkov merkte tijdens de
vergadering tegen Paesa op: ‘To me, you do not look like a banker: you look like
quite a normal man.’ Hij zal het als compliment hebben bedoeld, maar Francisco
tikte in gedachten tegen zijn voorhoofd.
Na het diner liepen we naar het Bolshoi Theater waar Khatchaturian had gezorgd
voor twee plaatsen op de allereerste rij.
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De maestro en mevrouw Khatchaturian kwamen ook de zaal binnen. Zij begroetten
ons. Na de eerste akte154 excuseerden de Khatchaturians zich: ‘I have to entertain the
Armenian Pope,’ zei Ahram. Maar na de tweede akte kwam de nicht van het echtpaar
ons halen en bracht ons in de artiestenkamer, waar we allerlei Bolshoi-autoriteiten
ontmoetten en Elliott Richardson, de voormalige minister van Justitie van Richard
Nixon. Ik vertelde Khatchaturian dat ik de heer Richardson al eens had ontmoet
tijdens een Club van Rome-bijeenkomst in Washington DC. Op dat moment zag ik
een jongen van misschien 21 jaar die me aansprak met de woorden, ‘Did you say the
Club of Rome? I am Mr. Richardson's son, Henry, how are you.’ Ik vertelde een
boek over Limits to growth155 te hebben geschreven, waarop de jongeman zei: ‘Then
you are Mr Oltmans who wrote On Growth, those interviews’. Hij vertelde dat er in
september een panel in Washington zou worden gehouden over het onderwerp Growth
waar Aurelio Peccei, McGeorge Bundy en zijn vader aan deel zouden nemen. Henry
en zijn vader waren in Hotel Nacional. I left him later a note in zijn kamer 101. Hij
studeert op Harvard. Aardige jongen.
Toen Khatchaturian en zijn vrouw na de tweede akte weer in de zaal terugkeerden
ontvingen zij van het publiek in het Bolshoi Theater een enthousiaste ovatie. Francisco
bekeek een en ander met stijgende verbazing. Hij kreeg nu tenminste een indruk van
mijn contacten, zowel hier als in Washington. Wat ik werkelijk roerend vond was
dat aan het einde van de uitvoering de dansers-solisten voor de Khatchaturians bogen.
Het was allemaal volkomen echt. Nu was ook Francisco onder de indruk en had het
al met al een schitterende voorstelling gevonden. Ik vond zelf de Russische dansers
onovertroffen. De pit, de kracht, de beheersing van de bewegingen, they are the best
in the world. Ahram Khatchaturian nodigde ons trouwens voor een lunch uit.
Francisco: ‘I do not know what I would have done in Moscow without you.’
‘Next time, we have more fun, I guarantee you,’ zei ik.

22 juli 1974
Weer gedonder in de vroege morgen om bij de koffie melk geserveerd te krijgen.
Het personeel in hotels, een enkele uitzondering daargelaten, is werkelijk onbeschoft.
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Noteerde niet welke muziek of opera ten gehore werd gebracht. Het programma was in het
Russisch, waar Khatchaturian trouwens zijn handtekening in zette (bevindt zich in mijn
dagboek).
Het spraakmakende Club van Rome-rapport.
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Om 11.00 uur ontmoetten we de minister van de Communications Industry E.K.
Pervyshin. Dit ministerie bestaat pas drie maanden en is een van de honderd
ministeries in Moskou. Het werd opgezet om machinerieën in het buitenland te kopen.
Ze waren al aan een joint-venture met Frankrijk bezig op het gebied van
kleurentelevisie. Ik dacht: ‘Daar ga je Philips, de kaffers in Eindhoven.’ Francisco
luisterde en zat doodles te tekenen.156 De minister vroeg Francisco hem op te geven
welke firma's voor handel met de Sovjet-Unie in aanmerking zouden kunnen komen.
Paesa: ‘If I am going to finance deals with you, it is of no concern to me with
whom we trade. If I am informed that you trade with Philips, for instance, it is the
financial side that interests me, nothing else. I can deliver information about the
technological side of the deal or the economic status.’
‘But it would be valuable to us if you were to propose certain firms, and not
necessarily big ones. There are excellent small companies to trade with. We like to
trade with a wide range of firms,’ antwoordde Pevyshin.
‘I will send you a list of possible companies after the summer vacation in
September,’ reageerde Paesa.
Pevyshin: ‘We also need to be informed about the level of technology of each
company’ en hij excuseerde zich pas twee dagen geleden te hebben vernomen dat
Paesa hem zou bezoeken. Francisco zei na ons vertrek: ‘This Minister really had no
idea, why I came to him, what to do, or what to offer. It's a miracle we had a one
hour conversation at all.’ Dat zijn dan de arrangements we agreed upon in Vienna
made by Gvishiani himself. Hij zal de juiste instructies hebben gegeven maar het
zegt alles over het apparaat dat hij dirigeert. Treurig.
Intussen had Francisco Paesa via Genève en Londen een bedrag van 100 miljoen
dollar op tafel voor de bouw van twee schepen voor Sovfracht voor twintig jaar tegen
acht procent. We gaven het resultaat door aan de heren Zuev en Shvechkov, met hun
grote monden, maar hoorden tot dusverre in ieder geval niets. Francisco betwijfelt
of ze een snelle beslissing zullen nemen.
De ontmoeting met dr. Jermen Gvishiani vond wonder boven wonder wel plaats
en duurde vanmiddag een uur. Francisco was het ermee eens: het gesprek was
outstanding. Gvishiani begon te vertellen volledig ingelicht te zijn over de
ontmoetingen welke we tot dusverre hadden gehad: ‘We often prefer to deal with
individuals we know and trust.’
Paesa: ‘Well, I think we can approach our collaboration
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through economic and technological angles,’ en het gesprek concentreerde zich op
horloges.
Gvishiani: ‘I have been approached in Geneva by an American firm Timex, or
perhaps you have some other watch companies in mind?’
Paesa: ‘We have to study the market and the designs that are wanted. In short: the
prevailing tastes. Furthermore, we have to know what machinery is needed. As I
have said, I am ready to deliver machinery on the embargo list.’ De aanwezigen in
de conferentiekamer keken elkaar aan. Er volgde een langdurige discussie waarbij
Gvishiani Victor Krylov opdracht gaf een lijst aan te leggen van ‘items’ die nodig
waren en die onder embargo waren. Hij noemde een Zwitserse firma waar hij
aandeelhouder van was en voor we het wisten kwam het gesprek op Villa Rajada
waar naartoe Gvishiani werd uitgenodigd en op de Zimmermanns, gemeenschappelijke
vrienden blijkbaar: ‘He has a beautiful wife, Elisabeth.’
Gvishiani: ‘The time is ripe now. It is immensely important we open business
relations.’
Op dat moment bracht ik naar voren dat Philips toch een belangrijke company was
om betrekkingen mee te openen. ‘At the time that you and I tried to interest Philips
in doing business with us, Philips could have had it all virtually exclusively,’ aldus
dr. Jermen Gvishiani, Vice Chairman of the State Committee for Science and
Technology of the USSR Council of Ministers, wat wordt voorgezeten door zijn
schoonvader premier Aleksei Kosygin. Hij vervolgde: ‘IBM is now offering us a
credit of one billion dollars. In September the president of SONY will be my guest
here.’ Francisco, die ik had verteld wat voor uilskuikens in Eindhoven bezig waren
mijn herhaalde pogingen dr. Gvishiani aldaar binnen te brengen in de soep te laten
lopen, keek me aan en haalde zijn schouders op: ‘wat wil je!’ Gvishiani vroeg
vervolgens aan Krylov om een gigantische nieuwe SONY videorecorder te
demonstreren die aan een kleurentelevisietoestel werd bevestigd. ‘Our problem is,’
zei hij, ‘that in this stage we still need virtually everything in order to be able to mass
produce.’ Hij voegde er aan toe dat er enige eerste openingen naar Philips waren
gelegd via Siemens en ook via een Franse firma. Toen hij dat ook nog zei ergerde
ik me helemaal groen en geel.
Francisco bracht naarvoren zojuist een boodschap van Sovfracht te hebben
ontvangen dat het aanbod van 100 miljoen dollar voor de financiering van twee
schepen in deze vorm onaanvaardbaar was. (Noteerde geen reactie.)
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Gvishiani: ‘We would like you to be a permanent partner in the electronics field and
assist in developing prototypes faster and get what is available onto the market
quickly, and perhaps sell it even cheaper. You see, the Communications ministry
will not entirely lean on the Electronics ministry. They could both very well develop
relations with a third partner like you. We could join you and your company with
our people and our capital, yes, let's say in a joint-venture. We could have an account
in your organisation.’
‘Okay, but a production time of nine months is really too slow,’ reageerde Paesa.
Dit begreep Gvishiani onmiddellijk: ‘Yes, especially with changing market conditions.
The French are already cooperating with us, but then, they do not work like the
Germans or the Americans for that matter.’ Hij vervolgde: ‘We would welcome very
much improved business relations with Spain which would broaden our trade,’ waaruit
ik begreep dat hij hoopte Paesa's steun te verkrijgen bij het openen van deuren in
Madrid. Gvishiani rookte Pall Mall.
Paesa: ‘Yes, and I am a young banker, not linked to old institutions.’ Er volgde
een discussie die ik niet noteerde en maar gedeeltelijk volgde omdat mijn gedachten
afdreven, bijvoorbeeld naar de vraag waar Peter ‘nu’ zou kunnen zijn.
Ik bracht de ACF ter sprake aan de hand van een brief die John Massaut me had
geschreven.157 Gvishiani zei geïnteresseerd te zijn in de ACF en adviseerde dat eerst
de nodige contacten via ambassadeur Romanov in Den Haag zouden worden gelegd,
maar hij was gereed om een vertegenwoordiger van de ACF in Moskou te ontvangen.
Francisco en ik hadden met de Khatchaturians in het House of Musicians geluncht
met wodka, kaviaar en de allerheerlijkste gerechten die je in de hotels niet vindt. Ik
bracht dan ook het verfilmen van Spartacus andermaal ter sprake. ‘I am ready to
help in any way I can with your project,’ aldus Gvishiani. Francisco was eveneens
bereid de film mee te helpen financieren. ‘So, let's make a package deal,’ aldus
Gvishiani ‘and include Spartak.’
Om 17.00 uur hadden we nog een ontmoeting op de Bank for Foreign Trade met
de deputy chief foreign manager Rauph Serazhetdinov en andere heren. Ik ben klaar
om zo snel mogelijk te vertrekken. Snak naar Amerbos na al deze constante
inconveniences in Moskou. Sprak tot laat met Francisco die opmerkte: ‘After two
days with one woman I have nothing to talk about.’
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Het was hem opgevallen dat hij en ik nooit uitgesproken raakten. Dat was geen
nieuws. Peter en ik kennen nooit een dood punt wanneer we samen zijn, tenminste
zonder spanningen, want dan is het ook hopeloos.
‘You are always writing,’ aldus Francisco. ‘You are far more dangerous than my
anti-bug machine.’ Hij trok een dik gouden potlood uit zijn binnenzak, maar ik vroeg
niet of dit zijn anti-jam-apparaat was.

23 juli 1974
Moskou Airport, 07.00 uur
We vertrekken met de Swiss Air 491 Er is koffie, maar nergens melk te vinden.
TASS zegt dat de USSR op 1 juli 252 miljoen inwoners telde.
Francisco: ‘I must watch myself that I won't run to that Swiss Air plane, like in
the movies.’ Hij was al even verlangend te vertrekken als ik. We wandelden heen
en weer bij de gate en Francisco zei: ‘Can you imagine what dangers we went
through? They could arrest us any time and lock us up for years in Siberia. Then,
Dewi would have come to liberate us and create a scandal with Kosygin.’ Francisco
vervolgde: ‘She would have loved the publicity...’ Toch gaf het me te denken wat
Paesa zei. Wie anders dan een spion zou dergelijke gedachten produceren? Ik denk
nooit over dergelijke mogelijkheden na want ik heb absoluut niets te verbergen.
Toen ik Khatchaturian belde riep hij uit: ‘Ach my lieber Freund!’ en vertelde dat
hij binnenkort een concert in Monte Carlo zou dirigeren en dat ik ook moest komen.
Hij schonk Francisco een exclusief boek gevuld met foto's van zichzelf met
wereldberoemdheden, die hij in zijn leven had ontmoet. Hij wilde eigenlijk Paesa
pagina na pagina laten zien wie er wel allemaal instonden. Waarom? ‘Because, the
USSR is such a closed society,’ zei Francisco, ‘he wanted to make sure I was aware
of his importance.’ ‘But he knew that, because you were there when the public gave
him an ovation in the Bolshoi,’ antwoordde ik. Gisteravond zei Francisco nota bene
tijdens ons avondeten: ‘You are exactly like Dewi, you talk like her, you think like
her, you always fight...’ Dit was zijn reactie op mijn suggestie geen tip te laten na
de absolutely louzy service.
Aan de lunch bij de Khatchaturians zei de maestro aan het begin: ‘I like to listen
to Mr Paesa to get

the timbre of his voice...’ Ik vroeg hoe het ballet dat we hadden gezien heette. Hij
schreef het voor me op.
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Het was gebaseerd op een legende uit Armenië. De dansers hadden uitstekend hun
best gedaan ‘but they danced not beautiful enough.’ Hij vertelde in 1959 aan Spartak
te zijn begonnen. Het duurde drieëneenhalf jaar. De librettoschrijver noteerde voorin
het script: ‘This will be your victory!’ Francisco vroeg of hij momenteel componeerde.
‘Yes, for Rostropovich.’
‘What?’
‘For cello solo.’ Ik vertelde hem dat ik op mijn vierde jaar met cello was begonnen
en neuriede voor hem een cellosonate van Bach, die ik vroeger redelijk speelde
waarbij ik dacht: thanks to mam.
Khatchaturian zou graag in Spanje willen dirigeren, maar er zijn geen betrekkingen
met Moskou. ‘I love Spain. Its music has much in common with our music in
Armenia.’ Francisco bood aan een bezoek aan Spanje om te helpen mogelijk maken.
De maestro vertelde over een stierengevecht in Mexico, waar men een stier te zijner
ere had gedood. Hij wist ook dat men voor Ernest Hemmingway hetzelfde had gedaan
en een oor van de stier aan Hemmingway had aangeboden, die vervolgens het bloed
uit dit oor gedronken had. Je hebt schrijvers en schrijvers.
Eveneens aan tafel zat een dirigent uit Sovjet Moldavië. Ook hij had Spartak
uitgevoerd, but it was a bad performance. De man viel dan ook helemaal in het niet
tijdens de lunch. Ik vroeg de tolk aan Khatchaturian te zeggen dat wanneer het nodig
zou zijn om met mevrouw Fourtseva, de minister van Cultuur, de koffer in te duiken
om vergunning te krijgen Spartak te kunnen filmen, ik ook daartoe bereid was.
Khatchaturian lachte en als hij zich dan ook nog over iets verbaasd worden zijn ogen
heel groot en glinsterend. ‘I don't believe you,’ zei Francisco ten overvloede.
Toen Khatchaturian het boek aanbood vroeg Francisco mij: ‘Shall I leave him a
personal present, my key chain.’ Dit was een ketting met een massieve Oostenrijkse
gouden munt. Khatchaturian was er erg blij mee. ‘But your present is so much more
expensive than mine,’ zei de componist tot mijn verbazing. ‘Oh, no, for me a personal
book is the most beautiful,’ antwoordde Paesa.
In het vliegtuig tussen Moskou en tijdens een tussenstop in Warschau raakten we
opnieuw in gesprek over Dewi Hij had nog niets gehoord, ook niets over John Bentley
en haar escapades met hem, hoewel dat breed werd uitgemeten in de media. ‘I knew
something was going on, because she disappeared
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completely for an entire week. Mrs Azuma was calling me not knowing either where
she was. I do not want to have the responsibility over Kartika in the mean time.
Imagine, the child has an accident and a decision needs to be taken to amputate a
leg, for instance. What would I do? Dewi simply answers: “you are so tragic!” She
will tell me: “I love you. I am only having an affair with this man. This is different”.
But what really is different,’ zei Francisco, ‘I am sacrificing everything for her. Why
would she hurt me at all? She is totally egoistic and self-destructive. Until I say,
enough is enough. And now, I don't care anymore.’ Ik vroeg me af of hij Dewi via
zijn leverancier madame Claude had ontmoet. En wat deden die Japanse dames laatst
in Dewi's appartement. Is zij een Japanse dependance van madame Claude begonnen?
Hij zei trouwens dat Dewi Villa Rajada had gemeubileerd en ingericht op de ‘vreemde
ongecoördineerde wijze’ zoals deze nu is.
Beneden ons ligt de waterval van Schaffhausen waar we in 1936 met ons allemaal,
als kinderen met onze ouders, voor het eerst hebben gestaan. Mam en vader waren
toen jonger dan ik nu ben. Waarom willen mensen er toch altijd weer op uittrekken,
nieuwe ervaringen opdoen, à la Dewi, maar ook als Peter of ikzelf? Eigenlijk had ik
voor altijd met Loet Kilian in Kew Gardens, Long Island moeten blijven wonen. Of
met Peter op Amerbos.
Francisco bleef in Zürich achter. Ik vloog door naar Genève. Ik zie dat mijn oude
vriend senator Wayne Morse van Oregon is overleden.
Monsieur Auguste haalde me af van Cointrin en bracht me naar Villa Rajada. Tot
mijn verbazing bracht mevrouw Azuma mij, terwijl ik op het gras aan het lezen was,
een brief van Peter. Dat is een echte verrassing.
Wat schrijft hij weer allemaal?158 Ik voel me totally turned off. Ben geneigd hem
te vragen niet meer naar Amsterdam te komen en me voortaan alleen te laten. Wanneer
dit dan de werkelijkheid zou zijn, dan moeten er consequenties aan worden verbonden.
En niet voor een half maar voor honderd percent. Ik heb altijd gezegd Philip uit te
willen zitten, maar als er een nieuwe ster aan Peters firmament zou verschijnen: count
me out. Hij mag Juan hebben. Je kunt nu eenmaal niet alles hebben. Dan ga ik maar
alleen naar het concert van Khatchaturian in Monte Carlo. Het is nu zaak door te
zetten en Peter met rust te laten.
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Schreef hem een lange brief, maar ik was eigenlijk in tranen. Ik wilde dat ik een
kopie had gemaakt.
Om 20.30 uur kwam Francisco thuis. We dineerden samen. Er was geen
gelegenheid een gesprek te voeren want de televisie stond aan met een absoluut
dwaze film. Hij heeft nog steeds geen woord gezegd over de onkosten van de reis
naar Moskou, die ik heb voorgeschoten. Mijn gedachten waren eigenlijk toch bij
Peter, dus ik zei verder ook niets.
Octavio Paz heeft een boek over poetry geschreven.159 The Times noemt het ‘one
of the strongest and most eloquent diaries of the poetic process in our century.’ Hij
schijn ook de betrekking van ‘poetry to life’ te bespreken, een verband dat ik nooit
heb begrepen en gezien. Is poetry niet zoals Chopin een nocturne schreef? Dan wint
bij mij de poetry van Chopin het van welke poetry in woorden ook. Een brein - of
een ziel - ontvangt een woord toch heel anders dan een toon? ‘Poems are expressions
of something lived and suffered,’ zegt Octavio Paz. En muziek? Gustav Mahler,
Wagner, Liszt, Rachmaninov en what about Debussy? Welke trillingen en resonanties
brengen muziek teweeg in vergelijking met woorden? ‘The poet's utterance transmutes
man and converts him in turn into an image, as Paz's brilliant formulation has it: man
himself becomes a space where opposites fuse.’
Dit is waarschijnlijk de kern van wat er gebeurt wanneer golven en vibraties van
input het brein - de mind - bereiken. Misschien is het wel zo dat op sommige mensen
woorden een diepere indruk achterlaten dan muziekklanken en omgekeerd, zoals je
mensen hebt met aanleg voor wiskunde en mensen met aanleg voor schrijven.

24 juli 1974
Villa Rajada, Gland
Abominabele nacht. Wat moet ik doen? Gedroomd. Ellende. De vogels kwinkeleren
in de hoge oude bomen rond het huis, de geuren van bloesems penetreren door de
open ramen, we zouden hier samen van hebben kunnen genieten. De twee prachtige
rode rozen die Kartika me had gebracht staren me aan. Ik zou ze op het graf van
vader willen plaatsen. Juist toen ik die intrieste brief aan Peter had gesloten, kwam
dit schatje mijn kamer binnen en zei: ‘Close your eyes.’ Zij overhandigde me eerst
één roos en toen de ander. Ik dacht natuurlijk heel sterk aan haar vader.
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Kartika kwam om 16.15 uur uit school. Ik werd onmiddellijk mee aan de hand
genomen om de kippen en een grote forse haan te gaan bekijken. Ze zei dat die haan
‘méchant’ was en dat een vos uit de buurt op hem loerde. Toen ontdekten we twee
vlinders, donkerblauw met rode stippen, wonderlijk. Ze zaten met hun achtersten in
elkaar en madame Azuma werd geroepen, want Kartika vroeg zich af: ‘je me demande
pourquoi.’ Die uitleg liet ik gaarne aan de gouvernante over. Ik kon zelf trouwens
ook niet met zekerheid beweren dat de vlinders aan het neuken waren. Kartika nam
een flinke tak om ze dood te meppen en ze als voorbeeld te hebben. Mrs. Azuma had
eens in Monte Carlo hetzelfde gedaan. Ik zei: ‘No, Kartika, do not do that. Bapak
always taught never to kill an animal and he told Sukmawati, for instance, to bring
a water-dragon in the garden and not kill it in the palace.’ Ik voegde eraan toe: ‘Maybe
that's the custom in Japan but not in Indonesia.’160
We gingen de zwanen bij het meer voeren, we speelden met tennisrackets, we
gaven water aan de bloemen en speelden verstoppertje met een bal en steeds kwam
zij op haar fietsje naar mijn kamer. ‘La vie est triste, n'est-ce pas,’ zei Kartika. Ik
vroeg waarom zij dat zei. Ze had Love Story gezien. Ik vroeg welke indruk die film
had gemaakt. ‘Triste’, zei ze. ‘Madame Azuma says one should see pleasant movies,
but...’ Zij vroeg of ik het verhaal kende van de Graaf van Monte Christo. Nee. En
daarop vroeg zij geheel onverwachts: ‘Pourquoi as-tu eu un argument avec ma mère?’
‘Sometimes, Kartika, even the best of friends have arguments.’ ‘Mais, je crois
c'était la faute de ma mère,’ zei ze nota bene.
Intussen fluisterde mevrouw Azuma me in vooral niets negatiefs over de Suharto's
tegen het kind te zeggen, vooral nu zij vier weken naar Jakarta zou gaan. Dat begreep
ik uitstekend. Dat was trouwens wel het laatste waar ik aan dacht. Maar soms herinnert
Kartika me inderdaad aan haar moeder, zoals ook madame Azuma me heeft gezegd.
De verzorgster liet me een foto zien van Dewi en Kartika met de Begum Agha Khan
en twee kinderen. Dewi's spelletjes kennen geen einde.
Ik telefoneerde naar mam in Bilthoven, omdat ik eerst de opname met de NCRV
in Italië van Aurelio Peccei ga maken. Tante Jetty vertrok vandaag, zodat zij nu
alleen zal zijn. Maar alles was verder okay.
Zond Peter in plaats van een brief161 een telegram om hem ge-
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rust te stellen. Ik wil niet dat hij ten aanzien van mij bezorgd zou zijn.

Zürich-Rome
Liet een brief achter met een declaratie van 1.500 dollar voor Francisco Paesa om
over te maken op Vontobel Bankiers in Zürich.
Ik vind dat iemand Kartika een nieuwe schooltas moet geven. Mrs. Azuma
verzorgde het haar van het kind prachtig. Zij vertrok met een wat verfomfaaide
airline-bag naar school. Francisco kocht in Moskou wel iets voor zijn eigen dochter
maar niets voor Kartika. Ook zijn eigen dochter was bezorgd om de publiciteit over
haar vader dankzij Dewi.
Vanmorgen wilde Kartika mij nog een verhaaltje vertellen over ‘une orpheline....’
Het woord triest kwam er weer herhaaldelijk in voor. Ik vroeg haar of zij dit relaas
op school had gehoord. ‘Non, dans le cinéma.’ Waar wordt Kartika allemaal mee
naartoe genomen?
Het volgende onderwerp was, waarom ik niet naar Jakarta kon reizen? ‘J'ai une
idée,’ riep Kartika, ‘pourquoi tu n'écris pas une article sur Suharto?’ Wanneer zij
bedoelde een pro-Suharto-artikel deed deze gedachte me zeer aan haar moeder denken.
Zij rende later naar haar klasgenoten, maar Mrs Azuma riep haar terug om eerst
behoorlijk afscheid van mij te nemen. Als er ooit iets van Kartika terechtkomt, is het
aan haar verzorgster te danken, die tijdens deze vormende jaren het leeuwendeel van
haar opvoeding op zich heeft genomen. Ik gaf Monsieur Auguste de fles Ballantine,
die ik van de heer Andersen van Philips had gekregen. Op weg naar het vliegveld
vroeg hij vervolgens om twee Zwitserse francs voor de expresse naar Peter, die zijn
vrouw had verzonden.
Nu staat Brigitte Bardot, precies als Dewi laatst, gedeeltelijk naakt in Newsweek.162
De wedloop is gestart. Wie volgt? Beatrix?
De Koreaanse dichter Kim Chi Ha heeft levenslang gekregen omdat hij zich
herhaaldelijk kritisch opstelde ten aanzien van het autoritaire - door Washington
gesteunde - regime van president Park Chung Hee. Aanvankelijk was hij ter dood
veroordeeld, maar dat schenen zelfs de marionetten van Washington in Seoul als te
hardvochtig te beschouwen. Nu zit hij dus voor altijd in de nor. Zijn beroemdste
gedicht Five Bandits schijnt deze door Washington gedekte schurken, het meest
razend te heb-
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ben gemaakt. Daar zou ik in De Journalist over willen schrijven. Ze hebben er in
het Amsterdamse een handje van alleen over sovjetdissidenten te reclameren en
soortgelijke misdaden van onze grote bondgenoot Amerika - en aanhang - te
verdoezelen.163
De danser Mihail Baryshnikhov heeft onderstreept, nadat hij in januari in Montreal
van het daar optredende Kirov ballet uit Leningrad is gedrost, dat hij die stap nooit
zou hebben genomen wanneer de sovjetautoriteiten hem zouden hebben toegestaan
in het buitenland te dansen en zijn creativiteit verder uit te breiden. ‘Not being able
to return to my motherland, to my home is very hard and painful,’ zei hij tegen Anna
Kisselgoff van de Times. ‘Of course, it was not a political act. I have no relationship
to politics and don't wish to have any.’ Hij onderstreepte dat als het Kremlin normaal
visa zou verstrekken aan mensen om te komen en te gaan niemand er over zou
piekeren het land te verlaten. Dat is nog maar de vraag.

Rome, Hotel dei Congressi
Begon met mam een kaart te sturen.
Aurelio Peccei zag er uitstekend en bruin verbrand uit. ‘When did Gvishiani go
on vacation?’ was zijn eerste vraag.
‘Today,’ antwoordde ik.
Madame Tognarelli, secretaresse, biechtte op gisteren een scène met Aurelio te
hebben gemaakt: ‘We have three rooms with documents on the Club of Rome alone,
and we are only two, Anna Pignocchi and I. It really is too much work. In six months
I retire and the young don't want to work anymore like we do. When it is 17:00 hours
they will stop even if it is in the middle of a letter.’
Het is een prachtige avond, I love the trees in Rome, de lichte breeze, de bloemen.
Ik mis Peter erg.
Aurelio is bereid om met Paesa te lunchen, want Spanje is nog niet in de Club van
Rome vertegenwoordigd. Hij vertelde dat de bijeenkomst in Washington DC waar
Henry Richardson over had gesproken werd belegd door het congreslid John Dingell.
Hier kan ik niet naartoe, want dr.ir. S.H.A. Begemann van de Nederlandse ambassade
heeft die contacten voor me verziekt. Ook wilde hij weten hoe de gesprekken in
Moskou waren verlopen. We bespraken voorts de komende opname van de NCRV.
Klaas van Gelder is met zijn team gearriveerd. Hij vertelde - en
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was verbaasd te horen dat professor Alexander Poslavsky mijn oom was - dat Lex
hem had gewipt toen hij, dominee Van Gelder, werd voorgedragen als lid van het
bestuur van de Willem Arntz Hoeve te Den Dolder. Kreeg een vaag idee waarom.
Mijn vader zou de heer Van Gelder als Schwerenöter hebben omschreven. Aardig
maar zweverig en onbruikbaar, wat ze in Holland juist prachtig vinden, vooral bij
de NCRV. De combinatie met Aurelio is hopeloos.

25 juli 1974
Rome
In Moskou vroeg ik me nog af waarom ik nooit van Casper droom. Vannacht was
het zover, een nachtmerrie. Hij had beloofd me te zullen zien en kwam niet opdagen.
Pas op het allerlaatste moment zag ik hem en we hadden een nare ruzie. Dromen!
Zit op het terras. Het oude liedje. Wanneer twee Italianen met elkaar praten denk
je dat de oorlog is uitgebroken. Italianen hebben soms uitstekende lijven en
aantrekkelijke gezichten. Ze lijken minder neiging tot overeten te hebben dan bei
uns.
Het sleepnet sluit zich om Nixon. Wanneer je leest, en er wordt steeds meer
openbaar, wat die man allemaal heeft uitgevreten, is het een wonder dat hij er nog
is. Het Hoge Gerechtshof stemde acht tegen nul. Jack Anderson openbaarde dat
Henry Kissinger pro de junta in Athene is en opnieuw een uiterst smerig spel speelde.
Wie zich daar nu nog over verwondert heeft ze niet allemaal meer op een rij. Mijn
oude vriend Joseph Kraft schrijft er nu achter te zijn gekomen dat generaal Alexander
Haigh, voormalige assistent van Kissinger, ‘just another crook’ is.
‘Affinités électives’, waarin Goethe zegt dat ‘chaque ligne était un moment de ma
vie.’ Oh zo waar.
‘Si l'absence augmente ou diminue l'amour, elle est loin d'affaiblir la haine.’

Via Veneto
Wandelde een uur. Vreemd te bedenken dat ik een jaar in deze stad heb gewoond164.
In Vermont wordt een gevecht geleverd om een bedrag van 150.000 dollar uit de
nalatenschap van schrijfster Pearl Buck. Haar voormalige manager Theodore Harris
wil het geld opstrijken, maar de Pearl Buck Foundation en een van haar aan-
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genomen kinderen bestrijden dit en voeren aan dat Harris een homo is, die nooit echt
van mevrouw Buck heeft gehouden, alsof dat er wat mee te maken heeft. Ik geloof
die man te hebben ontmoet in de dagen dat Pearl Buck en ik samen een reis naar
China wilden maken.165
We maakten een opname van Aurelio in diens kantoor. Zowel Jan Pieter Visser
als ik vindt het gezeik van Van Gelder eigenlijk niet om aan te horen. Jan Pieters
Engels is ook niet al te best. ‘We like to film a reluctant interview with you,’ zei hij
tegen Aurelio. Heb maar snel gezegd dat hij relaxed bedoelde. Hoe komt het toch
dat je je bijna altijd voor landgenoten moet generen in den vreemde? Geen wonder,
dat ik alleen en op mezelf werk.
Max van der Stoel heeft besloten op het ministerie van Buitenlandse Zaken de
titel ‘excellentie’ te schrappen. ‘Ook voor intern gebruik,’ aldus het kabinet-Den
Uyl. Alsof het 'm daar in zit. Het ministerie krijgt een ‘nieuw gezicht,’ meldt de NRC
vrolijk.166 Het enige wat werd gedaan is dat er, als gebruikelijk, met dezelfde sujetten
van weleer werd geschoven. Een voormalige Parool-medewerker en persdienst
KLM-man, drs. J. Meijer, wordt even speciaal politiek adviseur van Van der Stoel.
Het befaamde Peter-principe ten top gedreven! ‘Hij gold al in de dagen van minister
Luns als een zeer invloedrijke persoonlijkheid,’ aldus de NRC. Dan weet je het verder
wel. Een andere Luns- carrièreman, E.L.C. Schiff, blijft secretaris-generaal. A.
Tammenoms Bakker gaat van Moskou naar Washington, D. baron van Lynden van
Washington naar Bonn. De brave ambassadeur dr. J.G. de Beus gaat de dienst verlaten.
Die man was okay. En zo schrijft de NRC dat Buitenlandse Zaken ‘een nieuw gezicht’
krijgt. Frisse morgen.

26 juli 1974
Het heeft een haar gescheeld of ik was vandaag naar Nederland vertrokken na het
hopeloze geknoei van Klaas van Gelder in gesprek met Aurelio. Hij filmde nota bene
drie rollen van vijftien minuten, vol met fouten in zijn Engels, en zo helemaal tegen
iedere greintje van mijn opvattingen over benadering en inhoud van een dergelijk
gesprek in, dat het moeten bijwonen van dergelijk amateuristisch geklets ondragelijk
was. Kondigde gisteravond mijn onmiddellijk vertrek al aan. Iedereen keek geschokt
en het was Aurelio zelf die een geïnspireerd beroep op me deed te blijven: ‘We are
friends, Willem: I understand
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you were going to be in this film, I want you very much to be in it and to come to
Punta Ala too.’ Ik heb hem gezegd dat zijn beroep op mij me had geroerd, maar
omdat nu bij het filmen bleek dat Van Gelder de film eigenlijk maakte, door de
gesprekken met hem te voeren, ik me overbodig voelde. Bovendien was de aanpak
zeikerig en er beviel me niets aan de onderneming. Ik sprak met Aurelio tot laat in
de avond op het terras van zijn schitterende appartement, overlooking Rome all the
way till the Vatican. It was twilight, zwaluwen schoten door de lucht, de maan kwam
op in eenderde cirkel - het was een schitterende zomeravond. Een koud buffet werd
geserveerd met wijn.
Ik heb trouwens Dolf Simons van Buitenlandse Zaken van hieruit een snel briefje
geschreven dat het de hoogste tijd werd Bernard Person op zijn verjaardag of op 30
april bij de verjaardag van de koningin een onderscheiding te verlenen. Als iemand
hier recht op heeft is hij het wel.
We filmden vanmorgen in de Academia Nazionale dei Lincei. Jan Pieter Visser
heeft de neiging mensen naar de mond te praten. Ik probeerde hem duidelijk te maken
dat ik het gevoel kreeg lijdelijk te moeten toezien hoe iemand op hoogst onordentelijke
wijze bezig was het gras te maaien en dat ik het dan nog eens dunnetjes over kon
doen om te zorgen dat ook de laatste grassprietjes verdwenen. Met andere woorden:
nadat Van Gelder eigenlijk alles verpestte, wat was er voor mij verder nog te doen?
Ik ben een wandeling gaan maken, vond een rustige kapel en heb twee kaarsen
aangestoken. Er overkomt me altijd een gevoel van zaligheid en in licht opgaan
wanneer ik achter een flikkerende kaars mijn ogen sluit, alsof je gereed bent, of liever
je neerlegt om de eeuwigheid binnen te gaan.
Jan Pieter interviewde Aurelio in de Accademia en zei na afloop tegen mij: ‘Als
ik er iets van gebruik.’

27 juli 1974
Punta Ala, Toscane
Ik denk terug aan de tranen van Peter tijdens het avondeten in de haven van Cannes.
Zij moeten de geheimen van zijn ziel hebben bevat over zijn leven, zijn toekomst,
Juan Antonio en mij. De geheimen van zijn hart droogden op met het verdwijnen
van zijn tranen in het niets.
De crew filmt Aurelio op een golfbaan. Ze hebben hem gisteren in de trein vanuit
Rome gefilmd en waren jubelend over het feit de man te hebben opgenomen terwijl
hij een dutje deed in zijn coupé... Aurelio vertelde dat prins Claus hier regelmatig
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golft als de familie in Italië is. Er was een barbecue voor ons gearrangeerd in het
buitenhuis van de Peccei's. Ik vind signora Peccei bijzonder aardig. Ik vroeg hoe
vervelend zij het wel vond, dat we hun rust kwamen verstoren. ‘De eerste tien
minuten, ja, maar...,’ zei ze elegant. Zij houdt van muziek, want nu Aurelio zoveel
weg is gaat zij driemaal per week naar concerten. Zij speelt ook af en toe golf ‘but
music is my only consolation.’ Ik gaf haar de twee langspeelplaten van Rachmaninovs
Vespers die ik in Moskou had gekocht. Klaas bracht haar een doos Haagse hopjes.

28 juli 1974
Slechte nacht. Droomde dat ik in Indonesië werd gearresteerd wegens belediging
van Suharto. Emile van Konijnenburg was er en zei dat de arrestatie op artikel 14
van de penalcode was gebaseerd.
Mevrouw Peccei lijkt me zo eenzaam. ‘I am not pushing for being included in the
Berlin Conference,’ zei ze, ‘that is not my way.’ Zij zou wachten tot Aurelio zou
vragen of ze meeging. Ze ging in ieder geval met hem mee naar Mexico-City voor
een geplande ontmoeting met president Luis Echeverria. Toch zijn ze gelukkig samen.
De kinderen en kleinkinderen, some really beautiful boys too, maken een belangrijk
gedeelte van hun leven uit. Hun dochter Paola woont nu in Antwerpen, waar haar
man consul-generaal van Argentinië is. Ze zijn nu allemaal hier en Paola zei me dat
haar vader - dus de grootvader - voor haar kinderen erg belangrijk is en een rol in
hun leven speelt. Het terras van hun buitenhuis biedt een schitterend uitzicht op zee
en in de verte ligt Napoleons verbanningsoord Elba. Op heldere dagen kan je zelfs
Corsica zien liggen, 200 kilometer verderop.
Klaas babbelde verder met Peccei, voor de camera . ‘Death?’ aldus Aurelio, ‘we
have to de-dramatize it. Why should death be made ugly? We have always to be
prepared to die. Ambitions? Yes, I think I am ambitious. May be not in the classical
sense. I am not interested in glory. Ideas, that is what is important.’
Aurelio Peccei sprak over de oorlog en hoe hij zo was gemarteld dat zijn gezicht
onherkenbaar was geworden: ‘my comrades recognized me because of my clothes.’
Hij sprak over ‘loyalty and honesty towards friends and how friendship had gained
a new dimension with modern means of travel and communication.’ Hij gaf gewoon
aan, door zichzelf te zijn, wie hij was, de Peccei die ik uitstekend kende, recht door
zee en met
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een sterke persoonlijkheid. Ik moest aan Frits Böttcher denken die niet in de schaduw
van deze figuur kan staan en dan ook maar al te goed aanvoelt en daarom zijn Haagse
roddel lanceert. Heel zielig eigenlijk.
Mevrouw Peccei vertelde vroeger piano te hebben gespeeld. In Buenos Aires had
zij drie jaar gitaarlessen genomen. Zij vroeg of ik de Misa Criolla wel eens had
gehoord. We zijn naar een ander terras gelopen. Zij speelde de muziek voor me. Ik
voelde me endeared tot haar.
Ik telefoneerde mam in Bilthoven. Haar stem leek schor. ‘Dat is van het weinige
praten,’ zei ze. Ze was al weer dagen alleen. Het gaf me een vreselijk gevoel.
‘Bovendien regent het al een week.’ Belde vervolgens Peter op Amerbos die ook al
zei: ‘Ik geloof niet dat het nog ooit mooi weer wordt.’ Omdat het gesprek stroef had
gelopen belde ik hem terug en vroeg hem of hij me op Schiphol wilde afhalen.

Willem Oltmans, Memoires 1974

130

Amsterdam
29 juli 1974
Amerbos
Peter was met Ronald Gase op Schiphol. We reden eerst naar Laren om de auto op
te halen die trouwens nog steeds niet echt in orde was.
De eerste brief van Casper Bake uit Johannesburg was er. ‘Ik ben hier nu drie
dagen (...) de indrukken te verwerken zijn zo enormous dat 80 percent langs me heen
gaat. It all looks pretty unreal.’ Hij heeft een spierwitte Diesel Landrover gekocht
die helemaal van hem is. ‘Wished you could see it. Look forward to making a tour
with you.’ Hij heeft een contract getekend voor een project bij Porto Amelia in
Mozambique.
Ambassadeur Djawoto schrijft uit Peking over die nieuwe frisse ambassadeur van
Suharto, waar we in Den Haag mee werden opgescheept. Generaal Sutopo Juwono
is eerst verbonden geweest aan de staf van generaal Amir Machmud167 en vervolgens
was hij hoofd van BAKIN. ‘In both these previous positions he did not talk much,’
aldus Djawoto, ‘and his activities were rarely reported in the press. It seems to be
that he is very careful. As the brain behind the operasi kalong168 which conducted
grand scale massacres during operations in West Java, he acted as the proverbial
kalong who only moves in the night.’ En die boef hangt nu de grote meneer uit in
het corps diplomatique in Den Haag.
Djawoto: ‘From the two articles you sent me in defense of Bungkarno I see that
you are continuing to do so even more vigorously. With this you forfeit your chance,
if there is still any, to visit Indonesia as long as Suharto is still in power. It is a pity,
but it is good. I think your endeavors, along with those made by some others in
Holland, to further discredit the corrupt regime of Suharto in the eyes of the people
in the West are already bearing fruit. Fred van der Spek's interpellation is very good
(...). Once again, I thank you Oltmans.’169
J.J. Abspoel, Officier van Justitie te Amsterdam, schrijft over
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mijn protesten ten aanzien van valse voorstelling van zaken die De Telegraaf en haar
advocaat A.G. Maris steeds maar geven. ‘Het ontgaat mij nog steeds,’ aldus Abspoel,
‘waarom u zich zoveel aantrekt van beweringen van De Telegraaf. Het kan zijn dat
deze niet juist zijn, maar als de publicatie van alle onjuiste berichten zou moeten
leiden tot het instellen van strafvervolging zou de rechterlijke macht onder deze last
bezwijken.’170 Ik antwoordde Abspoel dat ik niet van plan was me bij het geklets van
Johan Olde Kalter neer te leggen. De Telegraaf beweerde dat ik ooit bezig zou zijn
geweest met behulp van sovjetdiplomaten te proberen de heer Luns bij de NAVO te
wippen.
Ik heb in mei de Deken van de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der
Nederlanden, mr. J.Th. Vermeulen, geschreven om me te beklagen over dit
aanhoudende gelieg in De Telegraaf. Een secretaresse zendt me nu eindelijk het
antwoord van advocaat Maris aan de Deken.171 Hij voegt er zijn pleitnota van 7 mei
1974 voor de Hoge Raad bij, evenals een zogenaamd schriftuur van vier pagina's
van 6 mei 1974.172 Ook krijg ik een brief van mr. C.D. van Boeschoten173 namens
confrère Vermeulen. Ze draaien er allemaal omheen - zoals advocaten betaamt - en
het is vechten tegen de bierkaai. Ik heb alle diverse hooggeplaatste sujetten
geantwoord dat terwijl zij zich verschuilen achter juridische spitsvondigheden ik
onveranderd door De Telegraaf wordt opgevoerd als samenzweerder met de sovjets
tegen Luns. Het was nog zo gek niet dat Henk Hofland en Peter Zonneveld via leugens
en achterbakse methoden mijn huis binnendrongen en waarschijnlijk de BVD en wie
verder mijn vijanden in Den Haag mogen zijn een opmerkelijk plezier deden door
mijn sovjetgasten in mijn werkkamer op de gevoelige plaat vast te leggen. Dat heet
dan rechtspreken anno 1974. En zelfs mijn grote verdediger Abspoel maant me om
me niet verder over De Telegraaf en het gelieg op te winden. Als het ze zelf zou
overkomen zouden ze anders piepen.

30 juli 1974
Schreef een rapportje voor Francisco Paesa over de diverse gesprekken die ik in
Moskou heb gevoerd.
Schreef voor De Nieuwe Linie: NEDERLAND MIST GROTE KANSEN IN DE
SOVJET-UNIE en vatte mijn informatie over de blunders van Shell en de
Philips-madness samen.174
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31 juli 1974
Ontmoette de heren De Roo en Massaut bij de ACF in Maarssen. Het was voor mij
een emotionele zaak om dit fabriekscomplex te betreden waarvan vader zovele jaren
presidentcommissaris was geweest. Trouwens, dat de ACF bestaat is voor een
belangrijk deel aan mijn grootvader ir. H. van der Woude te danken. Goed. De heer
De Roo ontving mij in een kamer waarin met rood leer beklede stoelen en zilveren
paarden op een schoorsteenmantel stonden. Ik vond hem een Verolmeachtige
proletariër, maar niet onaardig. Hij begon met op de vroege ochtend champagne te
offreren. Ik vroeg om een kop koffie die door een dienstbode in het zwart met wit
schort werd gebracht. Ik gaf hen achtergronden over mijn bewegingen samen met
Paesa in Moskou die ze ongelooflijk vonden. Ik bracht trouwens mijn grootvader ter
sprake die eveneens de gewoonte had de dagen met champagne te beginnen en wat
zeer vroegtijdig zijn leven zou kosten. De Roo had mijn vader, mr.ir. A.C. Oltmans,
niet gekend, want hij was pas zeven jaar bij het concern. Ik vroeg me af hoe hij er
terecht was gekomen. De Roo merkte op dat het onwaar was dat ik in mijn brief aan
dr. Jermen Gvishiani opa Hap van der Woude een van de oprichters van de ACF had
genoemd. Toen wist ik helemaal wat voor vlees ik in de kuip had. Ir. van der Woude
richtte met Tom van Linge en Jaap Homan van der Heide de Nederlandse Kinine
Fabriek (NKF) in Maarssen op. Inderdaad is het huidige ACF-concern een
samenvoeging van de NKF met de Amsterdamse Kinine Fabriek en de Bandungse
Kinine Fabriek. De Roo zocht spijkers op laag water. Maar hij was ook een
nieuwkomer en gedroeg zich aldus.175
Ambassadeur Romanov had me gevraagd om 11.00 uur op de ambassade te komen.
Hij heeft bepaald gevoel voor humor, want om 10.00 uur bracht generaal Sutopo
Juwono een kennismakingsbezoek aan Romanov, dus het zat er dik in dat we elkaar
tegen het lijf zouden lopen. Kennelijk amuseerde Romanov zich hierover, wetende
hoe ik over die meneer-generaal dacht. En zo het gebeurde het ook.
Ik ontmoette eerst Martojo, de Indonesische lobbyist. Hij reed met me mee naar
de Andries Bickerweg 2 om nog verder te kunnen praten. ‘Het is niet mijn bedoeling
te helpen de regering-Suharto ten val te brengen,’ zei hij nota bene, ‘maar om zodanig
bezig te zijn dat ze gedwongen zullen worden het beleid om te buigen in het belang
van het Indonesische volk.’
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Hij zei een aantal gesprekken met minister Jan Pronk te hebben gehad en dat het
beleid van de IGGI-landen ten aanzien van Suharto om zou gaan.176
Toen we bij de sovjetambassade arriveerden en Martojo de geparkeerde auto's,
inbegrepen een donkerblauwe Volvo met Indonesische veiligheidsambtenaren, zag
staan, ging hij er onmiddellijk vandoor. Er stond trouwens ook een groene limousine
te wachten (met een Nederlandse chauffeur) voor het echtpaar Sutopo Juwono.
Ik zat prinsheerlijk in de hal van de ambassade. Toen het Indonesische echtpaar
uit de ontvangstsalon kwam zorgde ik er voor dat ze me niet konden missen door op
te staan en ambassadeur Romanov hartelijk de hand te schudden. Toen we alleen
waren trok de ambassadeur vervolgens een knipsel uit de NRC, dat Sutopo Juwono
als moordenaar van duizenden Indonesiërs identificeerde, uit zijn zak. Ik belde later
André Spoor op om dit incident over te brengen, die zich erover amuseerde.
Ik informeerde Romanov over het bezoek aan Moskou. Hij had bij Gvishiani
persoonlijk een goed woordje gedaan om Paesa en mij te ontvangen en ook met het
Foreign Trade Ministry over ons gesproken. Mevrouw Romanov kwam binnen, want
er was een baronesse binnengekomen die hem wilde spreken. Zij vroegen me of ik
de naam kende: nooit van gehoord. Romanov refereerde aan zijn vrouw als ‘my
commander in chief she has the money, I keep the coins...’ Gelukkig is Kouznetsov
terug in Den Haag.
Ze zijn in Washington langzamerhand dermate geschift dat ze liever John Connally
een boete geven van 10.000 dollar in verband met een melkschandaal dan Richard
Nixon te veroordelen voor zijn geheime bombardementen op Cambodja.

1 augustus 1974
Parijs
Gisteren met Peter hier aangekomen. We logeren als altijd in Hotel Vendôme.
De Roo van de ACF was bepaald geïnteresseerd in samenwerking met de
Sovjet-Unie op verschillende terreinen. Ik maakte bezwaar dat het overzicht van
Massaut wat out-of-date was en dat we meer moeite moesten doen, vooral wanneer
we longterm plannen wilden maken. ‘Maar u doet dit toch niet alleen uit piëteit voor
uw familie?’ vroeg De Roo.
‘Allerminst. Ik verwacht 5.000 gulden als down-payment op de
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public relations so far en nog eens 5.000 gulden wanneer de ontmoeting met dr.
Gvishiani zal zijn geëffectueerd.’ Dit zou in de directie worden besproken. We werden
het eens dat de eerste etappe een ontmoeting tussen ambassadeur Romanov en de
ACF-directie zou zijn. ‘Dan moet ik er de juiste mensen bij halen,’ aldus De Roo,
‘anders wordt er in cirkels gesproken.’
Ambassadeur Romanov vertelde in Moskou een persoonlijk gesprek met premier
Aleksei Kosygin te hebben gehad en aangezien de opening naar Max van der Stoel
over gas- en oliewinning in drie Russische zeeën voor dovemansoren was geweest
had men nu soortgelijke openingen gemaakt in de richting van Noorwegen en Japan.
Ambassadeur Romanov over het gesprek Kosygin-Van der Stoel: ‘I was present,
after all, when my Prime Minister made this offer to the Dutch Foreign Minister.
Kosygin even offered to send a special delegation to The Hague to negotiate further,
but your Minister felt that the existing Dutch-USSR commission was the appropriate
channel to have these discussions. We do not agree. Then, I think that André Spoor,
after seeing me,177 went to several ministeries here, and they told him the offer was
not sure and there was some confusion about it. But this is ridiculous,’ benadrukte
de ambassadeur. ‘When our Prime Minister makes a statement during an official
state meeting with the Foreign Minister of the Netherlands about this matter, there
is no confusion whatsoever. It is sure! Next, Spoor wrote a bit about it’, en de
ambassadeur maakte een zigzagbeweging met zijn hand. Ik dacht: Verwondert me
niets, we are dealing with basically een zigzagfiguur.
Ambassadeur Romanov was na terugkeer van het officiële bezoek van Max van
der Stoel aan Moskou naar de minister van Economische Zaken, Ruud Lubbers,
gestapt. Er was een verslaggever van De Telegraaf bij Lubbers toen Romanov
arriveerde. Die krant schijnt toen ook iets over een misverstand inzake het voorstel
van Kosygin over samenwerking met Shell te hebben geschreven. ‘Who knows?
Probably the BVD taped everything you said to Lubbers and now they are playing
the same dirty games all over again.’ Van de sovjetambassade reed ik eerst naar het
Promenade Hotel om André Spoor heet van de naald over te brengen wat we hadden
besproken. Hij zei direct contact met Romanov te zullen opnemen en leek zeer
geïnteresseerd. Maar ook dat kennen we nu.
De ramp die zich de afgelopen weken op Cyprus tussen Grie-
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kenland en Turkije heeft afgespeeld178 illustreert andermaal tot welke smerige streken
Henry Kissinger en Co in staat zijn. Aartsbisschop Makairos werd afgezet tijdens
een coup. Kissinger wachtte vijf dagen, tot na de Turkse invasie van het eiland,
voordat hij Griekenland verantwoordelijk hield voor de staatsgreep. Vervolgens
reisde Makairos naar Washington om een beroep op Amerikaanse hulp te doen, maar
Strobe Talbott maakt in Time179 duidelijk dat Kissinger his Beatitude slechts in diens
godsdienstige functie zou ontvangen, niet als voormalige president van Cyprus.
Talbott citeert een voormalige Griekse minister, John Zigdis, Aldus: ‘We have seen
the US propping up a government of sadist, thugs and Al Capones both in Cyprus
(the Sampson regime) and in Athens (the colonels). Kissinger is now trying to present
himself as a peacemaker, but he is partly responsible for allowing Greece to be a
concentration camp.’ Ja, ja, and what about Zaire, Chili, Indonesia? Volgens Time
was Henry dag en nacht aan de telefoon met figuren als Kurt Waldheim, en last but
not least, Joseph Luns. We weten uit het verleden hoe deze Luns al in de clinch heeft
gelegen met Makairos: er zullen wel oude zogenaamde rekeningen van haat en
onderlinge nijd zijn vereffend. Althans wat men in het geval van Luns kan verwachten
dat dat zo was.
Ik wilde met Peter naar het concert van Khatchaturian in Monte Carlo rijden, maar
de auto heeft dermate veel problemen met warm lopen dat we terug moeten.
Kwam in de Engelse boekenwinkel een Pelican-editie tegen van Asia Awakens
van Dick Wilson die op pagina 260-61 een dermate belachelijke beschrijving van
Bung Karno's ondergang en the rise of Suharto gaf dat het onverantwoord zou zijn
er één cent aan uit te geven. Dit is een wereld van leugens en vervalsingen. Emile
van Konijnenburg zei altijd van Time dat wanneer ze schreven over een onderwerp
waar jezelf van op de hoogte was, dan was het strijk en zet onwaar.
Als door de jaren heen mensen aan de cellist Janos Starker vroegen wat hij het
liefste speelde, dan antwoordde hij altijd: ‘Opus 78 G. Major Sonata for Violin and
Piano, if he had only written it for cello...’ De pianist Gottfried Marcus is bij toeval
in de bibliotheek van het Vienna Municipal Conservatory op een transcriptie van
Brahms zelf gestoten, namelijk een Sonata for Cello and Piano in D Major. Het werk
is nu door Starker en de pianist Rudolf Buchbinder op het Ravinia Festival in Highland
Park,
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Illinois voor het eerst opgevoerd. Het bericht staat in Time. Laten we aannemen dat
het juist is. Zoals de pianist Byron Janis in 1967 in een Frans kasteel twee Waltzen
van Chopin ontdekte. Wie weet wat er nog meer wordt gevonden. Je hebt er meer
aan dan aan Egyptische mummies.

3 augustus 1974
Hotel Vendôme
Gisteren hebben we grotendeels verlummeld, maar het was allemaal heerlijk.
Terrasjes, boekwinkels en Frans voer.
Heb Julien Greens Jeunesse gekocht.180 Vind heerlijke zinnetjes. ‘La conversation
avec lui mourait toutes les trois minutes, (...) une sorte d'amitié amoureuse (...). Il
m'avait, en effet, jeté un coup d'oeil où je pensai lire des intentions (...). Je ne me
disais pas que je serais écrivain, mais j'écrivais (...). Le courage me manquait de
détruire ces pages comme m'en conseillait une voix intérieure (...).’
Er is niet één innerlijke stem, meneer Green. Er is een kakofonie van stemmen die
non-stop in ieders brein aan de gang is als een krekelconcert in het veld op een
zomeravond. Wanneer je maar naar één krekel luistert kom je er nooit. Hoewel: het
is die potpourri van voices in the mind die tot verwarring leiden, zoals over Peter.
Heb ook La crise van Sicco Mansholt gekocht, waarin het gesprek met Janine
Delaunay staat.181 Ik wist niet dat zijn grootvader nog met Multatuli in Indië had
samengewerkt. Sicco is ook na de Landbouwschool in Deventer naar Indië gegaan.
Hij leerde zelfs Maleis, maar kwam op het eiland Sunda terecht waar een andere taal
werd gesproken. Mansholt is planter geweest. Dat is het geheim van zijn
aantrekkingskracht op mij. Mansholt is Europeaan par excellence. Hij denkt kennelijk
helemaal in termen van een toekomstige Europese politiek.
Gisteravond hebben we nog tot laat bij café Flore gezeten en naar mensen gekeken.
Naast ons zaten twee kerels, die ruzie zochten met een oude ober met spierwit haar.
Ik probeerde de zaak te sussen. ‘Why don't you pick an opponent that can fight back,’
vroeg ik. ‘You are like Americans who attack small nations like Cambodia.’
‘I have no respect for white hairs,’ zei de lul.
‘Not even when the man is your grandfather?’ hield ik hem voor.
Ben later nog even het park bij het Louvre ingewandeld. Het

180
181

Julien Green, Jeunesse, Librairie Plon, Parijs, 1974.
Sicco Mansholt, La crise, Editions Stock, Parijs, 1974.

Willem Oltmans, Memoires 1974

137
wemelde er van de nichten. Aanvankelijk was ik uiterst voorzichtig maar later toen
ik tegen een boom stond kwamen twee Marokkaanse jongens op me af en begonnen
te rommelen, maar waar ik geen rekening mee had gehouden was dat ze geoefend
zijn in het opensnijden met scheermesjes van je jeanszakken om je portefeuille en
wat verder in je zakken zit weg te nemen zonder dat je er ook maar iets van merkt.
Gelukkig zat er niet veel geld in.
Telefoneerde mam dat we terugkwamen maar dat we in Senlis waren gestrand en
we door garage Keijer zouden worden opgehaald. Ik stelde voor dat tante Jetty mee
zou gaan naar Monte Carlo om Rostropovich te horen spelen onder leiding van
Khatchaturian.182
Toen Sicco Mansholt voorgoed Java verliet voelde hij zich alsof ‘les vacances
étaient finies’. Ik kan me die uitspraak uitstekend indenken.
Green: ‘Le seul garçon au monde, celui sur qui je concentrais tous mes désirs et
tous mes rêves (...). Je n'avais pas d'ami à qui confier mes problèmes.’ Ik denk dat
je onderscheid moet maken tussen mes en nos problèmes. Voor nos problèmes hebben
vrienden belangstelling, als het tenminste vrienden zijn. Voor mes problèmes moet
je het bij jezelf zoeken, want daar zijn vrienden niet voor.
Ik geloof dat Julien Green bijna altijd gezichten beschrijft van jongens nooit bodies.
Dan vraagt hij zich af: ‘Combien de livres sont nés de la faim sexuelle?’ Geen enkele.
Met uitzondering misschien van een boek met pornografische plaatjes, waar ik a
a-priori niet van houd. Dan schrijft hij over zijn vriend Ted: ‘mais ce qu'il en pensai
vraiment, je ne le sus jamais.’ Zo is het immers met alles.

4 augustus 1974
Amerbos
De New York Times van 28 juli heeft deze advertentie van mijn, bij Putnam in
New York verschenen, boek met gesprekken over Grenzen aan de groei geplaatst.
Het doet me wel iets het resultaat van al het werk nu in de New York Times te zien.
Sommige Amerikaanse congresleden willen Zuid-Korea 400 miljoen dollar aan
hulp ontzeggen vanwege de terreur van president Park, zoals tegen de schrijver Kim.
Maar Henry Kissinger stelt zich op het standpunt dat zogenaamde stabiliteit in dat
deel van de wereld belangrijker is dan het terroriseren van de
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bevolking in sommige landen door hun

regering. Ik word met de dag meer anti-Kissinger; anti-Nixon was ik al. Soort zoekt
soort, het gaat altijd weer op.
Herman Kahn, directeur van het befaamde Hudson Institute, voorspelt nu dat tegen
1985 het Bruto Nationaal Product van Japan dat van de VS zal overtreffen. Die man
kan het niet laten outrageous statements te doen.
John Dean, Nixons persoonlijke juridische adviseur op het Witte Huis, draait
voorlopig de bak in. Stap voor stap wordt die Augiasstal opgeruimd.
Waarom schrijf ik zo weinig over het samenzijn met Peter?
In de Nouvel Observateur is een vernietigend artikel over Kissinger verschenen
door correspondenten in Ankara, Beiroet en Washington en samengesteld door Josette
Alia.183
Oud-minister Ruslan Abdulgani stuurt een kaart van worstelaars uit Tokio en
schrijft erbij: ‘Het land van de rising sun and rising yen!’ Hij woont er een seminar
bij.
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De NRC meldt dat generaal Suharto eindelijk het uit 1363 stammende Javaanse
Nagarakertagama, dat geheel op 160 tere palmbladeren geschreven is, aan het Centrale
Museum in Jakarta heeft overhandigd om deskundig bewaard te blijven. Koningin
Juliana retourneerde het historische document aan mevrouw Suharto die er bijzonder
slonzig mee schijnt te zijn omgesprongen wat we via dr. Go Gien Tjwan met vereende
krachten in de nationale en internationale pers hebben kunnen krijgen.184
De Leidse, zogenaamde, Indonesië-specialist R.S. Karni, die met Anthonie Dake
onder één hoedje speelde bij het uitbren-
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gen van het befaamde Bambang Widjanarko-rapport, heeft in de NRC een artikel
geplaatst als antwoord op de kritiek door Martojo.185 Martojo op zijn beurt heeft van
Spoor de gelegenheid gekregen daar weer op te reageren met als voetnoot dat men
de identiteit van ‘de medewerker’ (Martojo) niet bekendmaakt omdat hij anders
moeilijkheden met het Suhartoregime zou krijgen. Vraag me af of dit waar is.186
Ik heb nu maar eens in de NRC mijn beklag gedaan over het gedonder dat ik nu al
maandenlang heb met mijn spiksplinternieuwe TR-6 van Triumph uit Gouda.187 De
auto is opnieuw in revisie. Ik zal hem veertien dagen moeten missen.
Wilde met dr. K. Scholtens van de Shell de behandeling van Kosygins voorstel
door Max van der Stoel bespreken, maar hoorde tot mijn schrik dat hij al op 15
februari 1972 is overleden. Er is niemand meer over van de kern van de groep-Rijkens.
André Spoor is inderdaad over de Shell-zaak opnieuw naar ambassadeur Romanov
gegaan en zegt nu: ‘Wat is dit voor een maffe geschiedenis op Buitenlandse Zaken?’
Dat weet ik al enige tijd. Maar André wil eerst naar Van der Stoel en Lubbers voor
hij verder gaat. Begrijpelijk.
Jhr. mr. W.H. de Beaufort zendt me de Kamerstukken over het onderzoek naar
Luns en Nieuw-Guinea waar ik nu reeds enkele jaren op aandring. Er is eigenlijk
geen moer gebeurd. Alle namen ‘der groten’ uit Den Haag staan er iedere keer
opnieuw onder. Ze praten erover, maar er gebeurt geen donder.188

6 augustus 1974
Schiphol
Gisteravond was mam nog prima. Maar vanmorgen lag zij in bed en voelde zich
vreselijk. Ik kon het onmiddellijk horen. Hebben wij haar toch te veel alleen gelaten?
Ik belde tante Jetty in Wassenaar die van plan was morgen naar Bilthoven te gaan,
maar zij beloofde dit vanmiddag al te zullen doen.
Vlieg in de grootste verwarring naar Nice voor het concert van Khatchaturian.
Mam is misschien ziek. Peter wil naar New York om bij Juan Antonio te zijn. ‘Ach,
misschien ben ik na een maand weer terug,’ zei hij om me te troosten. Na het eten
liepen we naar Zunderdorp, wat heerlijk was en waar je pas toe komt wanneer je
geen auto hebt.
Jim Garrison, de voormalige District Attorney in New Orleans
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die probeerde te bewijzen dat de moord op JFK een samenzwering was, doet toch
weer mee met de verkiezing voor een post als rechter bij het Louisiana Supreme
Court. Alles is gedaan om het leven van die man te ruïneren tot aan de beschuldiging
van seksuele misdaden met kleine jongetjes. Hij heeft het overleefd en geeft blijkbaar
niet op.
Newsweek meldt dat er opnieuw wordt gesproken over één Europese
luchtvaartmaatschappij door fusies van Sabena en andere maatschappijen, het ideaal
dat Emile van Konijnenburg (KLM) steeds voor ogen heeft gestaan.
André Spoor vertelde me trouwens dat de lobbyist Martojo hem had toevertrouwd
eens voor kolonel De Blieck - hoop dat ik dit correct schrijf - van de NEFIS te hebben
gewerkt, de voormalige inlichtingendienst van Den Haag in Indië. André voegde
eraan toe: ‘Ik heb hem maar niet verteld dat deze meneer eens mijn schoonvader is
geweest...’ Het is de eerste concrete aanwijzing dat Martojo, zoals ik altijd in mijn
achterhoofd voor mogelijk heb gehouden, ook nu nog voor inlichtingendiensten
werkt. Eens een spion, altijd een spion. Het doet er verder weinig toe.
Nixon is klaar. De geluidsbanden uit het Witte Huis, die nu zijn vrijgekomen,
betekenen de genadeslag. De bastard: hij heeft het volkomen voor zichzelf verpest,
wat er vanaf het begin dik in heeft gezeten, zoals ik in 1968 in contact met de man
zelf constateerde. Waarom zag niemand anders dit niet toen er op dit secreet gestemd
moest worden? Je zou het haast zielig gaan vinden.
Jammer dat ik Peter nu moest achterlaten. Als ik meer geld gehad zou hebben zou
ik hem zeker hebben meegenomen.
Bij aankomst bel ik eerst om te horen hoe het met mam is. Voel me onrustig en
onzeker.
‘The human race,’ schrijft William Saroyan, ‘is getting too much for itself and too
much for the world (...). Change has broken everybody's heart, as the saying is, and
driven many to thrift, paranoia, humor, hatred, conspiracy, lying, improved health,
and suicide, but (as the English press insists on putting it) only in a moment of mental
imbalance and loss of wit.’ Saroyan lijkt te denken dat de mensheid op zelfvernietiging
afstevent. ‘All governments consider their subjects, the people, crooks (...). The
Government of America hires a fifth of the people of the nation to police the other
four-fifths, and this of course either breaks up homes or encourages the discovery
of cooperative uncovering of real and honest forms of dishonesty, cheating, and
sincere-looking saluting of the flag.’ Ook hij
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noemt de schandalige financiering door Washington van coups in Chili, Griekenland
en nu weer Cyprus en steekt de draak met Nixon, ‘an essentially silly President’, die
zogenaamde vrede ‘met eer’ in Vietnam zou willen bewerkstelligen.189
E.M. Forster schijnt zich eens te hebben afgevraagd of het nodig zou zijn de man
achter het boek te kennen. Wat dit betreft heb ik altijd meer belangstelling gehad
voor dagboeken en persoonlijke notities van denkers en schrijvers dan voor verzinsels
vanuit deze minds in elkaar gefrutseld. Nu stelt Donal Henahan in de Times de vraag
of men voor een beter begrip van de muziek de componist zou moeten ontmoeten.
Wie was de man achter de Eroica? ‘If the composers of the past could be invited
into one room and allowed to mingle with their listeners, Beethoven en Mahler would
compete with one another in insulting everyone,’ schrijft Henahan. ‘Bruckner would
stand in a corner bowing deferentially to all who passed and hoping his idol Wagner
would shop up.’ Hij gelooft dat wie Schuberts liederen als Die Winterreise of Die
schöne Müllerin beluistert zich een vrij nauwkeurig beeld van de man achter de
muziek kan vormen. ‘Chopin is overwhelmingly present in his music too, and so are
Liszt, Schumann and Brahms,’ aldus de criticus. Ik denk dat ik precies zo van
Spartacus genoten zou hebben, ook al had ik Khatchaturian nooit ontmoet. In
tegendeel, is het niet zo dat wanneer men de mens achter de muziek, of achter een
boek nader leert kennen, er eerder een gevoel van teleurstelling ontstaat, dan wanneer
je over de schepper van het kunstwerk verder niets weet?

Monte Carlo
Khatchaturian logeert in Hotel Hermitage. Liet een boodschap voor hem achter.
Vanavond schijnt een belangrijke repetitie te zijn. Daar ga ik naartoe, want het
galaconcert zelf interesseert me niet. Ik wil liever zo snel mogelijk terug naar
Amsterdam. Julian Green schrijft over Mark in Jeunesse ‘ce moment ne reviendra
plus.’ Ieder kostbaar moment is voorbestemd als sneeuw voor de zon weer te
verdwijnen. Het unieke van een dagboek is dat vergeten flitsen van bijzondere
ervaringen enigermate herbeleefd kunnen worden, ook omdat we geneigd zijn te
vergeten hoeveel gelukzaligheid we alles bij elkaar toch nog ondervonden hebben
bij het vervliegen van de jaren.
Toen ik erin slaagde Ahram Khatchaturian aan de telefoon te krijgen, zei hij: ‘Je
vous embrasse.’ Of ik om 19.55 uur in Ho-
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tel Hermitage wilde zijn, dan gingen we gezamenlijk met Tibor Katona, zijn manager,
naar het paleis voor de repetitie. Als ik die heb bijgewoond vertrek ik morgen. Uit
de programma's kan ik zien dat er de komende dagen prachtige uitvoeringen zijn,
zoals met Byron Janis of Rostropovich in de solosonates van Bach.
Vond een klein hotel, Helder, dat okay is voor een nachtje. Mam zat beneden,
maar voelde zich niet goed. Gelukkig is tante Jetty bij haar wat me geruster maakt.
Had ook een lang gesprek met Peter die erg lief was. Hij was zes uur op het strand
geweest en Amerbos was leeg nu ik er niet was. Ik zag weer zijn gezicht op het
hoofdkussen voor me bij het slapen gaan gisteravond. We keken naar elkaar. Waarom
gaf ik hem toen geen zoen? Altijd weer die jeugdrem. But he looked to me, as a
young boy, almost ‘mijn kind’. Dit gevoel shockeerde me, verwonderde me. Mijn
gevoelens voor Peter lijken iedere dag nieuw, helemaal nieuw zelfs. Toen we in de
polder liepen gisteravond keek ik naar zijn voeten en observeerde hoe hij liep. Ik
dacht, nu is hij nog hier, naast me, nu kan ik nog over hem waken maar er komt een
dag dat ook ik er niet meer zal zijn en dan loopt hij op eigen kracht. Ik vroeg me
voor de zoveelste keer af hoe ouders het allemaal verwerken hun kinderen eens achter
te moeten laten ‘alleen op de wereld.’ Dan zal hij zonder de band met zijn moeder en mij - verder moeten.190 Een afschrikwekkende gedachte.
Ben weinig gerust over Mozambique en Caspers excursie daar. Raimundo Dalepa
leidt een guerrilla aan de hand van wat communistische Chinese instructeurs hem
hebben geleerd. Ze komen vanuit Tanzania en knokken tegen Portugese soldaten.
Frelimo wordt voornamelijk gevormd door manschappen van Dalepa's
Makonde-stam.191

Prinselijk paleis, 20.40 uur
Op de afgesproken tijd omhelsden Khatchaturian en ik elkaar in Hotel Hermitage.
Ik gaf mevrouw Khatchaturian een handkus. In twee auto's reden we naar het paleis
van Rainier III en prinses Grace. Bij de poort moest mijn naam door een gardesoldaat
worden opgeschreven.
We werden ontvangen in voormalige privé-vertrekken van prinses Grace, een
ruime salon met ergens in het midden een bed. Een herdenkingssteen in de muur
vermeldde dat de drie
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kinderen van het prinselijke paar in deze kamer het leven werd geschonken. Mstislav
Rostropovich, zo werd gezegd, bevond zich in een daarnaast gelegen kamer. Ik
vertelde Khatchaturian dat Clive Barnes van de New York Times eindelijk Spartak
had ontdekt en er in glowing terms over had geschreven. De choreograaf Yuri
Grigorovitch en de dansers Vladimir Vasiliev en Yekaterina Maximova werden in
zijn review over het Bolshoi in Londen allemaal in het zonnetje gezet. Ik gaf de
maestro een fotokopie want hij had het niet gelezen. Khatchaturian droeg een witte
broek met witte schoenen en een geruit shirt voor de repetitie. Wat volgde was totaal
uniek.
De binnenplaats van het paleis, onder een sterrenhemel, met het L'orchestre national
de l'Opéra de Monte Carlo, Khatchaturian aan de pupitre en Rostropovitch uit zijn
cello de tonen halend die nodig zijn om Khatchaturians celloconcert te vertolken. Ik
denk voortdurend aan Peter, hoe ik al deze indrukken in zijn mind had willen helpen
gieten. De dirigent probeert duidelijk te maken dat hij één toon van een trombone
niet kan horen, wijst op zijn oor en brult: ‘kaputt’. Rostropivitch speelt zo mooi.
Alles is onvergetelijk. Af en toe schreeuwen de twee heren tegen elkaar. Ze vloeken
in het Russisch. ‘Arahmsha!’ roept de cellist en schijnt het ergens niet mee eens te
zijn. Hij stopt het orkest en spreekt in ieder geval beter Frans dan Khatchaturian.
Mistislav vindt dat het orkest een pianissimo niet voldoende in acht neemt. Na zijn
interventie klinkt het inderdaad heel anders. Het lijkt een sprookje, de binnenplaats
van dit paleisje met de brandende lichten boven aan de staatsietrap, waardoor er een
schijnsel op de hoge muren valt. De muziek van Khatchaturian is schitterend en soms
erg poëtisch. Wat kan Rostropovitch prachtig spelen. Ongelooflijk. Tijdens een pauze
ging iedereen naar de voorlopige solistenkamer, maar ik zit alleen op het terras buiten
en mijmer. Wat moet het een voldoening zijn om dit allemaal te componeren, uit te
voeren en dan achter te laten als kunstwerk voor toekomstige generaties zodat die
er blijvend van kunnen genieten. Ze willen bij de laatste maten van het celloconcert
een groots vuurwerk laten beginnen. Dit is een avond om nooit te vergeten.
Schreef tijdens het oponthoud snel een kaart naar mam om haar op een of andere
manier op afstand in mijn genieten te laten delen.192
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Intussen maakte René, de assistent van Tibor Katona, een pass at me en vroeg of we
alleen konden zijn. Ik wist dat ik dit niet wilde, ook al aarzelde ik een moment. Het
ging niet door. Tibor en René zijn allebei nichten.
Ik vermoed dat straks de triomf van het concert in de eerste plaats naar
Rostropovitch zal gaan, wat niets afdoet aan de schitterende compositie van dit
celloconcert. Ik vrees echter dat het opvoeren van de tweede suite uit ballet van
Spartak en als aanvulling daarop de te beroemde Sabeldans eigenlijk niet in dit
concert thuishoren. Van zijn tweede symfonie worden alleen de eerste twee delen
ten gehore gebracht. Ik betwijfel of dit versnipperen van gedeelten van werken een
succesvol beleid zal blijken te zijn bij een publiek dat verondersteld mag worden
van wanten te weten.193
Tijdens het repeteren zaten mevrouw Khatchaturian en ik samen te luisteren. Af
en toe vertaalde zij voor me wat haar man en Rostropovitch tegen elkaar schreeuwden.
Ik ervaarde alles zoals het was: uniek. Buiten Hotel Hermitage werden we op de
valreep nog aan enige high society dames voorgesteld, wat mevrouw Khatchaturian
ertoe bracht tegen me te fluisteren: ‘Les gens ici sont tellement snob.’ Haar eenvoud
steekt dan ook schril af tegen de opgedirkte nouveaux riches van Monaco.
Afschuwelijk eigenlijk. Die eenvoud is ook altijd wat ik het meeste in mijn eigen
moeder bewonder.
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7 augustus 1974
Monte Carlo
René Croesi liet me vanmorgen het Opera House van Monte Carlo zien. In de lift
naar boven om de prinselijke loge te gaan bezichtigen gaf hij me bijna een zoen.
Even later, toen we Rainiers loge uitliepen pakte hij me: ‘Give me a little kiss.’ Welk
compartimentje van zijn ego zou gestreeld kunnen raken door een dergelijke
‘verovering’? Waarom iets forceren als niet de geringste aanleiding wordt gegeven?
Ik zei: ‘We can't make love, René, in the princely loge?’
‘No, no, just a little kiss.’
‘Mais c'est un vrai guet-apens cette loge,’ vervolgde ik.
‘Est-ce que tu restes fidèle a ton ami?’ vroeg hij.
‘Non, je suis seulement fidèle a moi-même, mon cher.’
‘How old is your friend?’ ging hij door.
‘He is 28 and very beautiful.’ Dat was 11.00 uur 's morgens. Ik herinner me dat
tijdens de pauze gisteravond iedereen samendromde in de kamer van de cellist
Rostropovitch, die zelf het hoogste woord voerde. Je kon hem boven iedereen uit
horen. Ik keek om het hoekje om het tafereel in me op te nemen. Ik denk trouwens
dat Rostropovitch aanzienlijk gecultiveerder is dan mijn vriend Khatchaturian, die
ergens een rondborstige Armeense boer is gebleven. Herhaaldelijk attendeerde
Mstislav zijn vriend Ahramsha op passages en nuances in diens eigen celloconcerto,
die na het overdoen inderdaad mooier of subtieler klonken. De man heeft een
gigantisch temperament en wat hij met zijn cello doet is onvoorstelbaar.
Julien Green produceert zinnen, die als stoplichten functioneren in mijn brein en
pauzetjes veroorzaken. ‘Le sens véritable des paroles qui sortent de la bouche est
donné par les yeux (...). Dormir près de Mark (het gevoel dat ik voor Henk Hofland
koesterde op Nijenrode) (...). J'aurais voulu le torturer un peu pour le punir d'être
aussi beau (dat zou Gerard van het Reve hebben kunnen schrijven) (...). Lá mes
souvenirs se font d'une précision cruelle.’ Kunnen herinneringen wreed zijn? Mij
vervullen ze met melancholie, tristesse, zeker, maar ze worden ondanks de pijn, die
ze veroorzaken, eigenlijk altijd overstemd door een vreemde mengenling van
dankbaarheid, door een zekere blijdschap alles te hebben beleefd wat ik beleefd heb.
Het totaal is steeds overheerst geweest door een gevoel, een drift misschien, van
affectie.194
Green is een boek van Ramuz tegengekomen, Le règne de l'es-
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prit malin. Dan vertelt hij hoe hij in een commode een aantal manuscripten en
ontwerpen voor wilde erotische verhalen (dat je daar je tijd aan besteedt: het gaat
erom dit van tijd tot tijd gewoon te doen) had weggeborgen. Er waren ook
dagboekgedeelten bij. Als hij ontdekt dat alles is weggehaald piekert hij zich een
ongeluk wie het gedaan kan hebben. Verdenkt een moment zijn vader zelfs. Hij
betreurt tenslotte het meeste het weggeraakte dagboekgedeelte. Betreurt? Ik zou
absoluut radeloos zijn geweest.

Beaulieu, A.M., 16.00 uur
Werd afgehaald door Peters vriend, Dui Seid, de Chinese schilder, die me meenam
naar zijn atelier. Na een periode van acclimatiseren omhelsden we elkaar en raakten
met elkaar vertrouwd. We gingen ergens een visje eten en spraken honderduit. Dui
werd in Mississippi geboren en groeide op in de Spaanse slums van Harlem, New
York. Hij leek me eigenlijk een Eurasian met een flinke scheut Chinees bloed. ‘I
believe in crossbreeding,’ zei hij.
‘I don't,’ antwoordde ik en vertelde hoe vader ons als kind al voorhield dat de
merels met merels en de lijsters met lijsters gingen. Maar die benadering had te
maken met vaders vroege jeugd op Java, toen zijn vader grootmama verliet en er met
Sima Sastropawiro vandoor ging. ‘Each culture should blossom by itself,’ zei ik
tegen Dui, ‘and maintain its racial originality, exchange knowledge, be brothers, love
each other, even have sex but do not procreate.’
Omdat zijn lip soms trilde vroeg ik hem: ‘Do you use drugs.’ Hij aarzelde maar
zei: ‘Yes.’ Ook vond ik dat de penis aan een ketting om zijn nek vloekte bij veel van
wat hij zei.
Het was al laat. Ik moest naar Nice om het laatste toestel te halen naar Amsterdam.
Dui had een verrassing in petto. Twee Cubaanse vrienden hadden een speedboat en
zouden me via zee naar de luchthaven brengen. Tot mijn verbazing waren het twee
zoons van de voormalige dictator Fulgencio Batista, namelijk Jorge, de oudste, die
getrouwd is en een dochtertje van negen jaar heeft en een jongere knul, Fulgencio
(21), donker gebronsd, lang zwart golvend haar, een animal in optima forma. Hun
gezichten deden me allebei aan hun vader denken. Eigenlijk schrok ik eerst, maar
Dui wees er op dat je de twee jongens natuurlijk niet kon beoordelen op de
geschiedenis van de vader en daar had hij gelijk in. Jorge zei dat ze hier met vakantie
waren en eigenlijk in Portugal woonden. ‘It is no longer a safe place for us.’ Hij was
nota bene voor Suharto en achtte Ri-
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chard Nixon aanzienlijk minder hypocriet dan JFK. Hij toonde echter wel begrip voor
de redenering dat wanneer je Chiang Kai-shek steunde de kansen voor Mao alleen
maar toenamen, met andere woorden rechtse of fascistische dictators hadden op lange
termijn geen kans van slagen. Jorge is een paardengek. Hij schijnt ook in Holland te
hebben gereden. De jongere bink was op de hoogte van het DOK en Thermos en
scheen te verlangen naar Amsterdam te gaan.

8 augustus 1974
Amerbos
Mam vertelde met een brok in haar keel en in tranen dat Koko, de altijd een beetje
invalide Maltheser, in zijn slaap was overleden. Ze had gehoopt dat ik op tijd terug
zou zijn geweest om het dier te begraven, wat inmiddels door de tuinman was gedaan.
Toen ik vroeg hoe Keke erop had gereageerd, zei ze: ‘Heel vreemd, hij eet gewoon
en trekt zich er absoluut niets van aan.’ In dit opzicht hebben dieren het toch maar
aanzienlijk gemakkelijker dan mensen.
Mam voelt zich een stuk beter, maar ik ben niet gerust. Zij piekert er niet over een
arts te raadplegen.
Nixon is de sigaar, dat is duidelijk. Hij heeft Ray Price195 opdracht gegeven zijn
afscheidsspeech te schrijven. Zijn aftreden kan ieder moment worden bekendgemaakt.
Henry Kissinger sprak met leden van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken.
Boontje komt om zijn loontje.

9 augustus 1974
Mam is niet goed, noch haar stem, noch zijzelf Zij heeft pijn aan een arm en gaat om
18.00 uur naar bed. De dood van haar hond zal invloed hebben, maar ik blijf ongerust.
Zodra tante Jetty vertrekt ga ik naar Bilthoven.
Na mijn artikel in De Nieuwe Linie over de blunders van Shell en Philips in Moskou
heeft André Spoor nu toch, onder verwijzing naar mijn informaties, contact met
Buitenlandse Zaken opgenomen. ‘Ik heb de indruk,’ zei hij, ‘dat de zaak volstrekt
klungelig door BZ is behandeld.’
‘Wat wil je met Van der Stoel in combinatie met de achtergebleven Luns-aanhang,’
zei ik. Ook Friso Endt van de economische redactie had opgekeken van mijn artikel,
aldus André. Maar hij overwoog geen hoofdartikel.
Francisco Paesa heeft nog steeds geen geld overgemaakt.

195

Sedert 1968 een goede bekende van mij.
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Ben met Peter op Zeezicht en kom eindelijk een beetje tot rust. In mijn hoofd hoor
ik het geblaf van Koko als hij hoorde dat ik het huis binnenkwam. Ik had op de
Zeeweg nog al hard gereden. Toen we uitstapten wilde Peter even zitten want hij
had klamme handen van de angst gekregen. Peter is ver het strand opgegaan en kwam
bruingebrand terug.
De televisie zond het vertrek van Nixon uit het Witte Huis uit. Droevig verhaal.
Hij speelt nu de martelaar. Trieste episode. Diep treurig dat hij alleen voor alles
opdraait. Kissinger en andere cronies zijn minstens even schuldig. En nu is de wereld
met een volgende nul opgezadeld, Gerald Ford.
David Stevens schrijft in de Herald Tribune dat Rostropovitch niet het voor hem
geschreven celloconcert ten gehore heeft gebracht maar de eerder door Khatchaturian
gecomponeerde Concerto-Rhapsody. Het celloconcert is blijkbaar nog altijd niet
helemaal gereed. Het moet een groot succes zijn geweest. Als toegift speelde de
cellist een Sarabande van Bach.
Tante Jetty zegt dat mam al een aantal dagen bijna niets heeft gegeten, erge pijn
aan haar arm heeft, weigert vitaminepillen in te nemen en ook nog steeds geen dokter
wil laten komen. Ik ga er morgenochtend vroeg naartoe.

10 augustus 1974
Abominabel geslapen. Zie ontzettend tegen Bilthoven op. Hoe moet ik mam
overtuigen? Ik telefoneerde broer Theo. Hij wist van niets. Hij vertelde dat mam hem
al enige tijd geleden had verteld dat haar arm blauw was geworden. Tot mijn schande
herinnerde ik mij nu dat zij mij dit ook had gezegd. Oom Dirk Klink had ook iets
dergelijks gehad wat wees op een mogelijke bloedstolling en er was een middel om
dit weg te werken. Wat schrikt mam van artsen af: de rekening, het mogelijke
ziekenhuis? Ik weet het niet.
Ik ben wat geruster nu ik in Bilthoven ben. Mam zag erg bleek en was duidelijk
verzwakt. Zij kan haar rechterarm niet meer gebruiken. Zij vond het stiller in huis
zonder Koko, maar ze gaf toe dat het een zorg minder was, vooral omdat hij dikwijls
viel.
Theo belde terwijl ik er was en mam probeerde cheerful te doen, maar zij boog al
gauw voorover van vermoeidheid. Het was naar en pijnlijk om te zien. Tante Jetty
voerde aan dat mam als schoolmeisje ook dikwijls had gespijbeld als zij zich niet
goed voelde en dan gewoon in bed bleef ‘en dan moest ik briefjes mee naar school
nemen.’ Ze zei verder dat mam vroeger al als zij zich gesneden had over ‘een wond’
sprak. Dit klonk zeer
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onaardig, maar ik ken tante Jetty maar al te goed. Broer Theo bood aan mam te komen
halen omdat de lucht in Lugano blauw was en de zon scheen. Maar mam kon in deze
toestand nergens naartoe. Ik belde Quirine Hattink, Theo's eerste vriendin, nu
getrouwd met de arts Cor Hille Ris Lambers want mam heeft niet eens een huisarts.
Dat is het nadeel van op 78-jarige leeftijd nog nooit ziek te zijn geweest. Gelukkig
waren ze niet met vakantie en indien nodig zou hij meteen komen.
In de avond rapporteerde Quirine dat Cor bij mam was geweest. Mams hart was
prima, bloeddruk prima, hij had alleen een prik gegeven vanwege de artrose in haar
arm. Ik ben toch nog niet gerust.

11 augustus 1974
Verdriet. In bed keek ik naar Peters gezicht op het kussen, zoals ik dikwijls doe. Hij
lag als een engelenkind op zijn rug te slapen, met zijn handen gevouwen op het laken.
Ik kreeg er tranen van in mijn ogen. Dit zijn voor een lange, lange tijd, onze laatste
dagen samen. We spreken bijna niet over zijn vertrek naar New York. Aan tafel
vroeg hij gisteravond opeens: ‘Houd je er wel eens rekening mee dat je moeder - en
mijn moeder is op eenzelfde leeftijd - je opeens zal kunnen ontvallen?’
Ik zei: ‘Nee.’
‘Ik wel,’ antwoordde hij. Maar hoe doe je dat dan? Hoe wapen je je tegen zoiets?
Ik ben er in ieder geval niet toe in staat en ben weerloos tegen dergelijk gehak in je
ziel.
Ben vanmorgen ontredderd en in tranen.
Anthonie Dake - mede als belangrijke aandeelhouder van NRC Handelsblad - heeft
van André Spoor maar liefst tweemaal, op 1 en 2 augustus, achtkolomsartikelen op
de opiniepagina over SUKARNO, DE UNTUNG PUTSCH en het WIDJANARKO-RAPPORT
mogen schrijven. Van Sukarno weet de brave man niets. Van Widjanarko nog minder.
En als Bung Karno mij in 1966 toevertrouwt - zoals hij ook tegen Emile van
Konijnenburg deed - dat niemand weet wat zich rond de coup van 1965 precies heeft
afgespeeld, dan kan een kind op zijn vingers natellen in welke mate Dake c.s.
verhelderend in die affaire zouden kunnen zijn. Het geschrijf van Dake, waar Dewi
en ik op zouden kunnen antwoorden, is geen repliek waard.
Ik zit van de weeromstuit bij het minste geringste op Peter te vitten. Hij vroeg me:
‘Waarom kijk je toch zo triest?’ ‘Ik weet het niet,’ zei ik, terwijl een overduidelijke
reden natuurlijk zijn aanstaande vertrek is. Wat heb ik toch? Ik huil voortdurend en
voel pijn in mijn body van verdriet. Mevrouw Horn-
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kamp, die in de keuken bezig was, kan wijze opmerkingen maken: ‘Niets is blijvend,
meneer Oltmans.’ Zij vertelde dat haar dochter onder invloed van haar man heel
anders was geworden dan zij haar had opgevoed. Ik dacht: nu gaat Peter wat zeggen,
maar hij scheen het met haar eens te zijn. Peter dacht dat ik mijn dagboek, nu ik
gerijpt en ouder geworden was, heel anders zou beleven en verwerken. Dit ergerde
me weer om geen aanwijsbare reden. Ik zei: ‘Nee, nee: wat ik lees over mijn jeugd
bijvoorbeeld ten aanzien van mijn vader in de oorlog doet nog precies op dezelfde
manier pijn als toen het gebeurde. Wanneer mensen die ervaringen op latere leeftijd
anders beleven komt dit omdat ze inmiddels door het leven zijn afgestompt en
geïmmuniseerd.’ Wat betekent ‘trouw’ bijvoorbeeld, afgemeten aan de lengte der
dagen van een leven? Dewi is misschien een shaky voorbeeld, maar ze vraagt me
wel haar eraan te herinneren hoe Bung Karno eigenlijk was, ook omdat zij hem zelf
door de jaren heen steeds gemakkelijker is gaan afvallen. Terwijl de Japanse Samurai
juist betekent ‘to reflect on his own station in life, in discharging loyal service to his
master if he has one, in deepening his fidelity in associations with friends, and, with
due consideration of his own position, in devoting himself to duty above all’.
Peter vond mijn redenering ‘superarrogant’ en misschien heb ik ook wel niet
helemaal gelijk. Maar ergens is dit een belangrijk onderwerp. Wat betekent maturing
anders dan het perfectioneren van de façade, het behendig worden in belazeren met
als doel, zoals het gevleugelde woord luidt, het hoofd boven water te houden?
Wanneer je eindelijk weer reikt aan de diepste emoties waar een mens toe in staat
is, dan zie je dat zelfs alle crooks van het Witte Huis geconfronteerd met Nixons
ondergang hun tranen niet meer in bedwang hadden. Waarom? Omdat alle
zogenaamde maturing tegen wat echt, en diep gevoeld is, toch nooit is opgewassen.
Peter zei ook al: ‘Ik ga iedere avond tegenwoordig ongelukkig slapen: ik zeg niet
dat het door jou komt.’
In de auto speelde ik Mahlers Kindertotenlieder waar hij zoveel van houdt. Tot
mijn grootste verdriet liet ik hem op station Utrecht achter voor de treinreis naar
Tilburg.
Wandelde om 15.00 uur het huis in Bilthoven binnen. Het was er doodsstil. Keke
is ook zichzelf niet en blaft helemaal niet als anders. Mam zal boven liggen te slapen
want het is muisstil. Waarom slaapt zij zoveel? Ik ben ongerust.
Lunchte met Peter. ‘Willem, we zijn allebei in dezelfde stemming.’ Hij maakte
een sla met vruchten. Hij wil zijn zus Trees
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naar Amerbos uitnodigen. Hij zou naar Philip Nasta gaan om te helpen schilderen,
wat hij had beloofd.

19.55 uur
Nu weet ik waarom ik de hele dag zo upset en verdrietig was. Het is verschrikkelijk
met mam. Ik ben opeens erg erg bang om haar. Tante Jetty reed weg toen ik verscheen.
Quirine Hattink - mam en zij waren van kindsaf aan close - kwam gelukkig. Het was
16.00 uur. Ik ben naar de slaapkamer gegaan. Zij had wel kleur maar klaagde er over
het erg warm te hebben en zich verkouden te voelen. Tante Jetty heeft haar gisteravond
een frozen dinner geserveerd. Er lagen wel vier sinaasappels, maar mam had haar
juist om grapefruits gevraagd. Ik bracht een enorme tros witte druiven waar zij zo
van houdt. Zij at er ogenblikkelijk van. Bracht ook Spa Reine mineraalwater mee,
want zij drinkt gelukkig veel. ‘Je voelt hoe zuiver dit water is,’ zei ze. Daarop liet
ik de laatste fles Spa op de grond aan diggelen vallen en nu is er nog slechts appelsap.
Mam zei bovendien tegen Quirine dat tante Jetty alleen maar deed of mam zich
aanstelde, en op dat moment realiseerde ik me dat het onjuist was haar nog langer
onder de hoede van haar bitchy zuster te laten. Ik belde Theo in Lugano, die het er
onmiddellijk mee eens was. We moesten voor een permanente verpleegster voor
mam zorgen. Toen ik dit mam voorstelde, was zij het daar ogenblikkelijk mee eens.
We besloten om te beginnen de voormalige dame van de huishouding van
grootmama Poslavsky, mejuffrouw Karreman uit Zeist, te hulp te roepen. Mam gaf
de exacte aanwijzingen hoe te rijden. Ik ben er meteen heen gegaan. Zij was bereid,
althans als voorlopige hulp op te treden. Zij had mam nog onlangs bezocht en was
ook erg geschrokken. Zij vond dat zij nu erg op haar moeder leek tijdens wiens
ziekbed juffrouw Karreman enkele jaren werkzaam is geweest. Mam was volgens
haar ook erg mager geworden. Mam was met tante Jetty in het Zwaantje gaan eten.
Dat was toen ik in Monte Carlo was. Mam had thuis niets gegeten.
Om 20.45 uur kwam dr. Cor Hille Ris Lambers opnieuw. Ik had Quirine dat
dringend gevraagd. Hij gaf mam een middel om beter te kunnen slapen en zou een
chirurg bellen om morgen een foto van de verlamde arm te maken. Hij denkt nog
steeds dat mam zich voornamelijk aan de hond Koko heeft vertild. Hij wist niet dat
mam een paar dagen geleden ernstig heeft overgegeven.
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12 augustus 1974
Mam is absoluut niet in orde. Moet ik Theo opnieuw bellen? Ik had een diner uit het
Zwaantje voor haar gehaald, maar dat was haar niet goed bekomen. Ze had ondanks
de voorzorgsmaatregelen van de arts slechter dan ooit geslapen. Zij had vooral
ontzettende dorst gehad. ‘Mijn keel voelde als die van een woestijnreiziger,’ zei ze.
De appelsap had te veraf gestaan. Zij had er niet bij gekund. Maar de druiven waren
prima geweest. ‘Ik gaf vroeger altijd druiven aan zieken,’ zei ze. Nu wil zij alleen
maar slapen.
Ik zat beneden en hoorde een soort piepen als ze adem haalde. Moet ik broer Theo
weer bellen? Ik belde tante Jetty die gewoon zei dat mam, als zij ziek was, de neiging
had mentaal in te zakken.
Gisteren was ik niet in staat te beschrijven hoe ik dit alles ervaarde. Ik voerde mam
het eten. Ik zag haar op de spinazie uit het Zwaantje kauwen. Zij vond het kennelijk
niet lekker, maar ik moedigde haar aan te eten. Toen ik haar een arm gaf om naar de
badkamer te gaan liep zij wankelend en onzeker. Wat gebeurt er als zij dit op eigen
kracht probeert te doen en dan valt?

Amerbos, 00.30 (in bed)
Mijn god wat een verschrikkelijke dag.
Mevrouw Maas, mams hulp uit Zeist, vertelde dat toen de tuinman Koko begroef
hij tegen haar had gezegd: ‘Als het zo doorgaat maakt mevrouw het niet lang meer.’
En al die dagen deed tante Jetty helemaal niets! Het is alsof Gods hand heeft
ingegrepen. Wanneer de auto niet in de soep was gedraaid bij Senlis op weg naar
Parijs was ik met Peter doorgereden naar Monte Carlo en zouden wij ook nu nog
niet terug zijn geweest. 's Ochtends ging ik naar Bruna want mevrouw Maas was in
huis. Om 12.00 uur ging ik bij mam kijken. Ik had inmiddels met Nellie in Lugano
gebeld die zei blij te zijn dat ik haar over alles inlichtte want broer Theo was niet
bereid geweest een woord los te laten. Zij bood aan onmiddellijk naar Bilthoven te
komen om voor mam te zorgen. Toen ik samen met mevrouw Maas vervolgens
probeerde mam naar de badkamer te helpen gaan kostte het niet alleen de grootste
moeite, maar het ging niet meer. Mam zei: ‘Ik zou het liefste willen blijven liggen:
laten jullie me maar met rust.’ Dat ging zo niet. Ik begreep dat mam meteen
opgenomen moest worden.
Cor Hille Ris Lambers had al met een chirurg gebeld en er zou een kamer in Berg
en Bosch worden gereedgemaakt. Theo was het eens dat mam eerste klasse verpleegd
diende te worden. Sa-
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men met mevrouw Maas bracht ik mam om 14.00 uur naar het ziekenhuis. Er stond
een rolstoel gereed. Mevrouw Maas had tranen in de ogen toen ze mam een
afscheidszoen gaf. Mam was zelf volkomen rustig, maar erg bleek. Ook telefoneerde
ik Lex Poslavsky of hij please naar het ziekenhuis wilde gaan en zijn invloed zou
doen gelden bij de doktoren opdat mam de allerbeste verzorging zou krijgen.
Nu pas hoorde ik van mevrouw Maas dat terwijl ik in Moskou en Rome was tante
Jetty mam een vermageringskuur had aangepraat die effect had gehad, waardoor
mam tien pond was afgevallen. Wat voor waanzin was dat? Mam mocht van tante
zelfs in de late middag geen nootjes meer eten bij haar geliefde portje. Juffrouw
Karreman bevestigde dit en voegde eraan toe: ‘Uw moeder liet zich dit allemaal door
mevrouw Meijer welgevallen.’ Ik heb me de godganse dag over deze informatie
verschrikkelijk opgewonden. Tante Jetty - dit vermoedde ik al heel lang - terroriseert
mam zoals zij vroeger Didi, haar eigen kind, terroriseerde, waar toen de hele familie
schande van sprak. Mevrouw Maas vertelde zelfs dat mam had laten doorschemeren
dat ik misschien weer in Amerika wilde gaan wonen en dat ze mij dan kwijt zou zijn
en onze uitjes helemaal zou moeten missen. Ik wist er niets van. Had ik dit maar
eerder geweten. Later ben ik teruggegaan naar het ziekenhuis en vond mam in kamer
215 in gezelschap van haar halfbroer Lex Poslavsky. Zij had net gezegd: ‘Ik hoop
dat Wim Spa Reine mee brengt.’ Ik had twee flessen bij me.
Mam zag er al weer heel anders uit. Wat ze hebben gedaan weet ik niet, maar zij
had weer kleur en ook haar ogen waren anders. Zij was zo compleet veranderd in
die zes uurtjes dat ze hier lag dat ik mijn ogen niet kon geloven. Nu bleek dat zij 39
graden koorts had toen ik haar in het ziekenhuis bracht. De hele middag had men
proeven genomen en was haar bloed onderzocht. Zij werd grondig nagekeken. Er
waren foto's van mams rug en arm genomen. Daaraan had ze zich zeer geërgerd.
Maar ik was intussen aanzienlijk gerustgesteld.

13 augustus 1974
Bij wijze van compensatie voor alle spanningen arriveerde een brief van Casper Bake
uit Johannesburg. Hij zegt dat de toekomstvoorspellingen voor Zuid-Afrika erg
somber zijn. ‘Men geeft dit land nog vijf jaar en dan gaat er iets soortgelijks als in
Mozambique gebeuren!’196 Hij vervolgde: ‘Wat me hier trou-

196

Hij doelde op een guerrillaoorlog in Zuid-Afrika tegen het jaar 1980. Nelson Mandela zou
pas in 1990 worden vrijgelaten waarna de onrust pas werkelijk zou beginnen.
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wens opviel was dat het apartheidsprobleem lang niet zo dominerend is als ik vroeger
altijd dacht. Het vraagstuk zit op zichzelf natuurlijk wel diep, maar wanneer je in
Johannesburg leeft valt het nauwelijks op. Het zich verdiepen in de
mentaliteitsverschillen tussen zwart en blank komt waarschijnlijk veel later.’ Hij
komt in Mozambique ergens aan de kust te zitten. Hij neemt zich voor met zijn vriend
Martin op safari te gaan.
Het Centrale Comité van de Wereldraad van Kerken heeft bekendgemaakt haar
Assemblee van 1975 niet in Jakarta te houden. Men wilde de verhoudingen tussen
Christenen en Moslims daar niet verstoren. Onzin. Ze willen geen prestige verlenen
aan de moordenaars rond Suharto. Op dit moment staat studentenleider Hariman
Siregar (24) terecht vanwege samenzwering tegen het Suharto-regime. Buiten het
gebouw verzamelden zich 10.000 jongeren om via luidsprekers de pleidooien binnen
te volgen. Er was natuurlijk ook een grote politiemacht op de been.
Ik heb Keke mee naar Amerbos genomen en mam beloofd voor hem te zullen
zorgen. Hij moet beneden in de hal op de tegels (in zijn mand) slapen want hij heeft
de neiging, zeker uit protest, zich onzindelijk op te stellen. Croiset laat een hond die
in de weg zit een spuitje geven. Dat kan ik niet met dit beest. Het dier is zo kwetsbaar
en weerloos.
Lex Poslavsky zei dat Cor Hille Ris Lambers een fout had gemaakt door niet mams
huid te voelen en te constateren dat zij volkomen uitgedroogd was. Maar omdat ik
meteen had ingegrepen waren we toch nog ruimschoots op tijd geweest.
Heb een tweede expresse naar broer Hendrik in Kaapstad gezonden om hem op
de hoogte te houden.
Ik bladerde door foto's uit onze jeugd en kreeg tranen in mijn ogen. Juffrouw
Karreman vertelde nog iets wat ik nooit heb geweten. Vader heeft de week voor hij
plotseling overleed vier dagen in bed gelegen. De arts had hem gewaarschuwd nog
niet op te staan. Hij deed het toch en is toen op die fatale avond van 21 april 1966 in
het bijzijn van mam van zijn stoel gevallen en was dood. Bovendien vroeg ze mij
tot mijn stomme verbazing of ik haar niet een portret van grootmama Poslavsky
wilde geven, voor wie zij zovele jaren had gezorgd. Hoe kwam het dat niemand dit
ooit had gedaan?
Vanmiddag heb ik mam bezocht. Zij was er weer verschrikkelijk aan toe. Haar
hoofd lag scheef in de kussens. Zij leek uit te stralen dat zij er niets meer om gaf te
leven. Zij bleek erge dorst te hebben, maar nam niet de moeite te bellen. Ik maak
mezelf duizend verwijten. Ik belde tante Jetty die zei dat mam nooit
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genoeg water had gedronken en nu was ze dodelijk verontrust dat haar zuster een
infectie aan een van haar organen kon hebben. Men had bovendien ontdekt dat mams
baarmoeder sinds de geboorte van Theo in 1928 niet meer op haar plaats had gezeten.
‘Dat is niets,’ zei tante, ‘die wordt dan opgehangen zoals dit heet.’ Ik huilde de hele
weg terug naar Amsterdam en belde nog steeds in tranen broer Theo en vroeg of
Nellie niet kon komen. Hij zou zaterdag komen.
Ik gaf mam druiven te eten en liet haar drinken. Een fysiotherapeute kwam binnen.
Mam vond een broeder uit Utrecht zeer aardig, maar er waren ook draken onder het
personeel. Zij noemde me weer ‘Wimmes’ toen ik vertrok, wat een prima teken was.
Quirine had gele rozen gezonden. Mam was bezorgd dat zij niet kon schrijven om
te bedanken. Wilde eigenlijk blijven maar zij moest slapen.
Theo vroeg zich af wat het geweest kan zijn dat deze crisis heeft veroorzaakt. Het
kan toch niet alleen gekomen zijn door de vermageringskuur door tante Jetty
gedecreteerd? Tante heeft tegen Theo ook tot tweemaal toe gezegd dat zij dacht dat
mam zich aanstelde. Hoe durft ze! Mijn grootste angst is dat mam het leven niet meer
ziet zitten en door het vele alleen zijn is gaan zigzaggen tussen zin en geen zin.
Factoren als het eindeloze gedonder met ons over de overdracht van ACF-aandelen,
de wrijving met tante Jetty, waarvan we ons niet bewust zijn geweest, mijn mogelijke
vertrek naar Amerika, misschien zelfs de dood vlak achter elkaar van zowel haar
bejaarde buurvrouw als een van haar twee honden, alles kan hebben bijgedragen tot
een benedenwaartse tolvlucht van haar gedachten. De vermageringskuur van tien
pond door tante Jetty opgelegd moet haar fysieke weerstand verder nodeloos hebben
verzwakt. Ik belde Meta de Vries, mams beste vriendin om haar te informeren. Maar
drong wat ik zei wel tot haar door? ‘Ik ben tegenwoordig zo suffig,’ zei ze, ‘ik mag
niet meer alleen op straat en word als een hondje uitgelaten.’

14 augustus 1974
Vreselijke nacht. De hond jankte steeds beneden in de gang. Ik moest er driemaal
uit om hem te laten wandelen. Misschien zijn het de honden waar mam uitgeput van
is geraakt. Ik moest Keke tenslotte een tik op zijn bips geven wat mezelf ook pijn
deed. Slaan van een halfblind hondje van 13½ jaar? It made me cry again.
Eigenlijk is mijn grenzeloze triestheid over mams plotselinge ziekte gegrondvest
op een gevoel van verschrikkelijke angst dat
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het helemaal niet in orde is met haar. Ik ben in staat om helemaal in Bilthoven te
gaan wonen en voor haar te zorgen als zij uit het ziekenhuis komt. Juffrouw Karreman
vertelde dat vader voor zijn dood tegen haar had gezegd: ‘We weten hoe uitstekend
u voor mevrouw Poslavsky zorgt. Wanneer mijn vrouw en mij later iets zou
overkomen, dan hebben wij niemand.’ Juffrouw Karreman heeft toen aangeboden
mijn ouders precies zo bij te staan als grootmama. Dat gesprek vond eerder op
dezelfde avond plaats waarop vader aan een hartaanval overleed. Dat hoor ik nu pas.

Newsweek197 laat opnieuw het belang van een handschrift zien en toont dat van Richard
Nixon toen hij in 1968 aan het bewind kwam en het onherkenbare krabbeltje in de
dagen voorafgaande aan zijn aftreden. Theo Bruinsma, de grafoloog, kan zijn hart
ophalen. Hij heeft Nixon vanaf het begin correct geanalyseerd aan zijn handschrift.
André Spoor heeft op Buitenlandse Zaken laten weten dat zijn eigen inlichtingen
grotendeels parallel liepen aan mijn stuk over Shell en Philips in De Nieuwe Linie:
‘Waarmee ik ze heb te kennen gegeven,’ aldus André, ‘dat nu ook bij ons een stuk
gereed ligt.’
Jan Pieter Visser belt om te zeggen dat de heer Van Maanen bij de NCRV gekant
is tegen verdere samenwerking met mij.
Ik moet mam straks duidelijk maken dat ik in Nederland zal blijven zolang zij
leeft. Vier zwanen zwemmen voorbij in het water langs Amerbos. Dat moet ik mam
vertellen, want van zoiets leeft zij op.
Om 12.45 uur belde ik de hoofdzuster die me waarschuwde dat het niet goed ging
met mam. Ik reed in vliegende vaart naar Berg en Bosch en hoewel mam sliep zag
zij er vreselijk, vrese-
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lijk uit. Het ging me door merg en been. Ik wist dat zij opnieuw ontzettende dorst
moest hebben, maar durfde haar niet wakker te maken. Toen ik later terugkwam zat
een tante van mij bij haar bed.198 Niemand kon haar wakker krijgen. Ik maakte een
scène met de hoofdzuster, waarvan ik voelde dat zij de ‘draak’ was die mam had
omschreven en spoedig arriveerde de behandelende chirurg dr. Vrind. Mam had
geïnfecteerde eileiders en een groot abces in haar arm en mogelijk als gevolg daarvan
werkten de lever en de nieren niet normaal. Ik was perplex, verloor mijn
zelfbeheersing en huilde. Toen de chirurg en verpleegster vertrokken waren, kreeg
ik pas goed een hysterische huilbui. Tante probeerde me te sussen. De draak had
namelijk ook nog tegen tante gezegd dat mam mogelijk kanker had. Chirurg Vrind
had gezegd: ‘U hoeft het niet te somber in te zien. Het hangt ervan af hoe zij op de
antibiotica reageert. We zoeken nu uit welke wij haar het beste kunnen geven.’

15 augustus 1974
Mams temperatuur is flink gedaald. Zij is uitstekend opgeknapt. God, God, God.
Samen met mijn tante heb ik Theo in Lugano opgebeld en hem vrijwel gesmeekt
over te komen. Tante stond er op dat ook broer Hendrik uit Kaapstad zou overkomen.
Broer Theo had al naar Zuid-Afrika getelefoneerd en een boodschap achtergelaten
terug te bellen, maar Theo vroeg mij hem ook te bellen, want hij verwachtte niet dat
hij zonder enige druk uit zichzelf zou komen.
Toen ik tante Jetty belde om te zeggen dat het veel beter met mam was viel zij uit:
‘En ik neem jou kwalijk dat je naar Monte Carlo bent gegaan, terwijl je mij alarmeerde
dat mam doodziek was.’ Zij begon ook weer over mams kleinzieligheid, wat me op
dit moment absoluut razend maakte. Als ze zo doorgaat trap ik haar nog helemaal
uit het huis in Bilthoven. Bovendien loog zij of het gedrukt stond. Op 5 augustus
was ik 's avonds met mam aan het diner en was ze prima. Pas op 6 augustus toen ik
op Schiphol in de vertrekhal was om naar Nice te vliegen ontdekte ik dat mam zich
vreselijk voelde en in bed was. Toen heb ik natuurlijk tante Jetty gebeld en gevraagd
poolshoogte te gaan nemen. Mam had die nacht blijkbaar overgegeven, maar haar
zuster vond immers dat zij ‘te gauw kermde’. Waarom had ze niet meteen krachtige
maatregelen genomen, bijvoorbeeld door direct Theo te bellen? Mevrouw Maas zag
de vol-
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gende dag onmiddellijk dat het mis was met mam. Ik weet wel dat mam geen dokter
wilde, maar ik heb toch ook toen ik terugkwam direct voor dr. Hille Ris Lambers
gezorgd? Ik heb altijd mijn ernstige bedenkingen tegen tante Jetty gehad. Ik haat
haar.
Gisteravond kwam Peter geruisloos Amerbos binnen. Ik dankte God dat hij er
eindelijk weer was.
Om 09.45 uur kreeg ik broer Hendrik in Kaapstad aan de lijn. Ik legde hem alles
uit. Mijn expresse brieven waren er nog niet. ‘Mam is gewoon te lang verwaarloosd,’
zei hij. Hij bleef zeer kalm. Ik vertelde hem maar niet over de onzinnige
vermageringskuur van tien pond op last van tante Jetty. Hij zei onmogelijk weg te
kunnen en eerst een ‘re-entry permit’ te moeten aanvragen, wat hij nog altijd als
Nederlander, in tegenstelling tot Theo die Zuid-Afrikaan is geworden, nodig heeft.
Om 13.00 uur was ik bij mam. Zij had weer kleur en maakte het vrij goed. Zij
glimlachte herhaaldelijk naar me, omdat ik haar opvrolijkte. Ik onderging die glimlach
als een van de mooiste en warmste smiles die ik ooit meemaakte. Gelukkig arriveerden
broer Theo en Nellie eveneens. Misschien was ik te druk, maar in ieder geval lachte
zij weer. Intussen lag ze nog wel aan een infuus. Het was goddelijk haar weer zoveel
beter te zien. Zij sprak zelfs over de mogelijkheid naar Lugano te gaan om weer aan
te sterken; naar Casa Bel Sito, zoals Theo hun appartement heeft genoemd. Zij vroeg
of Theo foto's had meegebracht. Hij zei: ‘U kunt bij ons twee kamers voor u zelf
hebben.’ Mam sprak nog moeilijk en langzaam. Ik vertelde haar vogels te hebben
gevoerd en bloemen bij het portret van vader te hebben gezet. Het komt er nu op aan
haar zo liefdevol mogelijk te omringen. Trouwens, toen we eerder alleen waren heb
ik haar verzekerd bij haar te zullen blijven en het haar gezellig te blijven maken en
zeker niet in de VS te zullen gaan wonen.
Nu vertelde tante Jetty ons dat mam de dag dat ik naar Nice vloog in de badkamer
had overgegeven. Ik begrijp nu waarom. Terwijl ik in Moskou en Rome was zette
tante Jetty haar aan tot een vastenperiode, wat leidde tot tien pond gewichtsverlies.
Toen ik terugkwam ging ik weer als vroeger met haar een normale maaltijd in
Soesterberg halen, maar mams gestel kon er niet meer tegen. En ik wist niets van
die kuur. Ook vertelde tante Jetty te elfder ure allang geweten te hebben dat mam
urineproblemen had. Zij had haar zuster aangemoedigd ook dit aan dr. Hille Ris
Lambers mee te delen, maar mam had zich gegeneerd en niets gezegd.
Viel op de bank in mijn werkkamer in slaap, turend naar mams
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portret als zestienjarig meisje - gemaakt door pleegvader Ilia graaf Poslavsky - en
realiseerde me opnieuw hoeveel mijn moeder voor me betekende.
Herbert Jochems belde op. Zijn dochter en haar man waren nabij Monte Carlo
naar een feest op een jacht van een of andere jetsetfiguur geweest, waar ook Dewi
Sukarno met een ‘escort’ arriveerde. Het gesprek was op Jochems senior gekomen
en Dewi zei aanvankelijk hem niet te kennen. Toen echter aan zijn schilderijen werd
gerefereerd, moet zij gezegd hebben: ‘Oh, that dirty old man, who makes those
hideous paintings...’ Hierop moet een gigantisch schandaal zijn gevolgd, waarbij de
diverse ‘escorts’ met elkaar op de vuist zijn gegaan. Typisch Dewi.
Later belde Dewi zelf die zei dat zij zeer dronken was geweest - kennelijk om zich
bij voorbaat in te dekken indien ik het incident met de dochter van Jochems te horen
zou krijgen - maar nu was zij weer okay. Zij was misschien niet in Parijs de komende
weken, waarop ik haar vertelde dat mam zeer ernstig ziek was geworden, zodat ik
voorlopig niet weg kon. Zonder een woord van medeleven of verdere navraag naar
mijn moeder, zei ze: ‘Perfect, then I see you after I come back from Tokyo.’ Op 7
september zou zij terug zijn voor een bal op Villa Rajada waar ook Edmundo de
Rothschild zou komen. Wanneer ik daarbij aanwezig wilde zijn was ze bereid mijn
ticket te betalen. Tenslotte zouden we weer aan haar boek gaan werken. Ik
herbevestigde: ‘You know, I do not want any money for advising you on your book.’
Bij het verlaten van het ziekenhuis vanmiddag liep ik tegen dr. Vrind aan. Hij zei
dat mam inderdaad veel beter was, maar dat de crisis nog niet was bezworen. Zij zou
weer kunnen terugvallen. Men had een ander probleem ontdekt met eiwitten in haar
bloed. Ik schraapte mijn moed bij elkaar en vroeg of het kanker kon zijn. ‘Nee, maar
wel een aanverwante ziekte, de ziekte van Kahler,’ antwoordde hij.
Ik ging onmiddellijk naar Den Dolder om mijn oom, professor Poslavsky, te vragen
wat de ziekte van Kahler precies was. Hij ging naar boven om dit op te zoeken. Even
later kwam hij terug. Het betekende dat de beenderen een bepaalde ziekte in het
bloed veroorzaken, die even terminaal is als kanker zelf. Lex zei dan ook dat als dit
waar zou blijken te zijn het heel ernstig was.
Hij belde later broer Theo om dit mee te delen, die er ook zeer verslagen door was.
Hij was heel stil toen ik hem in Bilthoven erover belde. Ik vroeg Peter of we het
Theo wel hadden moe-
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ten vertellen. Tante Jetty is ook in Bilthoven en slaapt in de kamer achter de garage
met haar twee honden. Eigenlijk vind ik tante Jetty nu alleen nog maar inzielig. Ze
moet nu ook begrijpen wat hier allemaal is gebeurd en wat mogelijk alle ellende bij
mam op gang heeft gebracht. Ik heb haar gezegd: ‘Ik wil geen ruzie met u maken,
dat helpt niemand, ook mam niet. Ook wil ik u van niets beschuldigen want uw
karakter is nu eenmaal zoals het is. U kunt niet echt lief zijn. Ik weet nu dat u voor
mam niet lief bent geweest. Misschien is het u wel niet eens kwalijk te nemen.’
Broer Theo meldde dat mam vanavond was zoals vanmiddag. Ik ben aan het eind
van mijn Latijn, not to be compared met mam, natuurlijk.

16 augustus 1974
Om 09.15 uur belde Theo dat tante Jetty om 11.00 uur alleen naar mam wilde gaan.
‘Dat wil ik absoluut niet hebben,’ zei ik tegen hem. Ik vroeg hem verder hoe hij na
alles wat we over de betrekkingen tussen die twee dames inmiddels hadden gehoord
er zelfs over kon denken om tante Jetty alleen op pad te sturen. We konden het ons
in dit stadium niet veroorloven tante Jetty's krengerigheid op mam los te laten. Hij
begreep het: ‘Het gebeurt niet,’ zei hij.
Zond broer Hendrik in Kaapstad opnieuw een expresse om hem op de hoogte te
houden en bracht Peter naar CS die terecht naar het strand ging met het heerlijke
weer. Hij is erg lief en probeert me zeer tot steun te zijn. ‘Ik denk hierbij steeds aan
de situatie rond mijn eigen moeder,’ zei hij. Ik blijf in verwarring en onderga de
diepste vormen van verdriet. De machteloosheid mam niet iets van mijn kracht en
gezondheid te kunnen geven maakt me nog radelozer. Keke, haar hond, is ook
allerliefst. Hij loopt mij nu overal achterna, precies zoals hij dit bij mam doet. 's
Nachts is hij echter onmogelijk. Ik laat hem een paar dagen in Bilthoven om bij te
komen. Peter had ook gemerkt dat ik er vannacht vijfmaal uit moest. Hoe heeft mam
dat volgehouden met die beesten?
Door mijn hoofd spoken gedachten over begrafenis, geld, erfenis, maar dan geef
ik mezelf onmiddellijk een mentale mep en verwijt mezelf hoe het mogelijk is om
dergelijke verschrikkelijke denkbeelden te hebben.
Om 14.00 uur was ik bij mam, veertig minuten of was het korter? Zij had geen
lunch willen gebruiken. Ook vroeg een zuster me om mam vooral aan te moedigen
om te drinken. Maar ze wilde gewoon niet. Toen ik haar thee wilde geven, was deze
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te warm. Van Spa Reine nam ze een paar hele kleine slokjes. Daar heb je het weer.
De benedenwaartse vrille is terug. Een lichaam kan op- en neergaande koortsen
hebben, maar minds zijn evenzeer onderhevig aan mental fever.
Mam is heel anders. Ik kon haar wel aan het lachen maken, maar anders, niet
spontaan als vroeger. ‘Jij bent vandaag toch al geweest?’ vroeg ze, terwijl ik juist
uit Amsterdam was gearriveerd. Zij vroeg ook hoe laat het was en schijnt geen notie
meer van tijd of dagen te hebben. ‘Het lijkt nu wel of de dagen tweemaal zo lang
duren,’ zei ze. Vanmiddag gaat zij naar een andere kamer met uitzicht op de tuin en
het bos.
Probeer wat te lezen. Drs. F.G. van Hasselt schreef vanavond een beschouwing
over het drama op Cyprus.199 Luns heeft natuurlijk weer zijn neus diep in die zaken
gestoken. ‘De inmenging van de NAVO’, aldus Van Hasselt, ‘in de binnenlandse
toestanden van Cyprus werd in 1972 op uiterst curieuze wijze belichaamd door
secretaris-generaal Luns toen deze in een BBC-interview aartsbisschop Makairos geen
garantie voor stabiliteit in het oostelijke bekken van de Middellandse Zee gebied
noemde en (openlijk) sympathie beleed voor de Makairos bestrijdende politieke en
kerkelijke groeperingen op dit eiland. Het zou interessant zijn de volledige tekst van
dit interview (van Luns) nog eens te memoreren, nu juist de laatste moorddadige
coup tegen Makairos het hele oostelijke Middellandse Zee bekken in vuur en vlam
heeft gezet (...).’ Om welke reden Luns ‘onaantastbaar’ is mag Joost weten, maar
wie er ook vraagt om nader onderzoek over diens scheve schaatsen, er gebeurt
helemaal geen moer.
Ralph Waldo Emerson heeft eens gezegd: ‘There is properly no history, only
biography.’ Ik denk dat de hersens die biografieën veroorzaken als bijverschijnsel
van al die breinen in de wereld, gezamenlijk de partituur van de geschiedenis van de
mensheid samenstellen. De historie van de wereld zijn de verzamelde werken van
miljarden breinen. Thomas Carlyle zei: ‘The history of the world is but the biography
of great men.’ Onzin. De geschiedenis van deze planeet omvat alle breinen, die ooit
hebben bestaan, inbegrepen het brein van mevrouw C.E. Hornkamp, die mijn huis
helpt verzorgen.
Wanneer Simone de Beauvoir het derde deel van haar autobiografie publiceert200
haalt zij een review in de New York Times ‘als één der groten der aarde’ in
tegenstelling tot mevrouw Hornkamp die zelfs niet in het Purmerendse sufferdje zal
zijn te vin-
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den. Christopher Lehmann-Haupt citeert Simone als volgt: ‘Whether it is a question
of a novel, an auto-biography, an essay, a historical work or no matter what, the
writer attempts to set up communication with others by means of the uniqueness of
his personal behaviour.’ Ik ben het daar niet mee eens. De mind van het individu is
wat uniek is en diens gedrag is een manifestatie van wat de mind uitdenkt. En waarom
is ieder brein uniek? Omdat iedere mind afzonderlijk, zoals iedere vingerafdruk,
uniek is en haar eigen individuele imprints van input in miljarden neuronen draagt
waardoor we allemaal een zeer persoonlijke cocktail van voelen, denken en weten
in ons hoofd meedragen.201 Het verwondert me ten zeerste dat zelfs Simone Beauvoir
niet exacter is in haar benadering van mind en behaviour.
Overigens vindt Lehmann-Haupt All Said and Done een boek om over te slaan.
Volgens hem zou zij alles wat zij de afgelopen tien jaar heeft gedaan en gedacht op
463 pagina's hebben gedumpt, waaronder veertien pagina's met haar dromen. Dat is
ook wel veel. Ik schrik ervan omdat ik zelf regelmatig dromen weergeef, maar nooit
meer dan in een aantal regels. Ik doe dit omdat er misschien eens middelen zullen
bestaan om wat zich tijdens de slaap in het brein afspeelt nauwkeuriger te kunnen
analyseren dan thans het geval is.
Margaret Mead heeft gelijk gehad toen zij me zei dat de wereld naar het tijdperk
van de mind toedreef. Edgar Mitchell, een voormalige parachutist en vliegenier, was
de commandant van Apollo 14 en was de zesde astronaut die een maanwandeling
maakte. Nu is hij president van het Institute of Noetic202 Sciences in Palo Alto,
Californië. In een lang artikel PARAPSYCHOLOGY AND BEYOND, From outer to inner
space: the craze to explore the mystic areas of consciousness, by reason and by
hoax203 schrijft Francine du Plessix Gray: ‘I begin with Captain Mitchell because few
Americans offer a more striking symbol of the newest high in our culture - our shift
from outer to inner space, our avidity to explore the mythic and mystic areas of
consciousness.’
Het is natuurlijk ook opmerkelijk dat Edgar Mitchel zich onverwacht uit NASA
terugtrok om zich geheel aan de wetenschappelijke studie van psychische fenomenen
- ‘in part known as extrasensory perception’ - te wijden. Als doel van het Instituut
wordt aangegeven: ‘The use of psychic research as a way of fu-
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sing the two modalities of organizing the universe: the objective, pragmatic modality
of Western science and the subjective, intuitive approach of the great spiritual and
religious doctrines.’
William James (1842-1910), de beroemdste Amerikaanse psycholoog die veertien
jaar voor Sigmund
Freud werd geboren, wordt wel de overgrootvader van de parapsychologie
genoemd. Hij meende al in zijn dagen: ‘Our normal waking consciousness is but one
special type of consciousness, while all about it, parted by the filmiest of screens,
there lie potential forms of consciousness entirely different. How to regard them is
the question, for they are so discontinuous with our ordinary consciousness (...) at
any rate, they forbid a premature closing of our accounts with reality.’
Schrijfster Du Plessix Gray spreekt ook over J.B. Rhine die ik met Gerard Croiset
ontmoette tijdens mijn reis met hem door de VS in 1964. Zij vertelt over Zen-monniken
en yogi's: ‘Having been wired up for measurement of brain waves, heartbeat and
other vital functions while in deep meditation.’204 Zij vervolgt: ‘Parapsychology's
new respectability205 is in part due to the recent proliferation of psycho physiological
research, whose tools have enabled parapsychologists to work with unprecedented
precision and have strengthened their relationship with science by enabling them to
share its methods and hardware.’ Er spelen natuurlijk ook andere factoren mee. De
Times spreekt over hoe ‘ecological anxiety’ heeft ‘occultized millions of Americans’,
waaronder astronaut Mitchell. Die maanwandeling moet een aardbeving van het type
San Francisco in zijn beleving van de wereld hebben veroorzaakt. Het is natuurlijk
geen kleinigheid om onze eigen pingpongbal in het eeuwige niets te zien zweven.

17 augustus 1974
Om 13.30 uur kwam ik mams kamer binnen op Berg en Bosch. Ze was helemaal niet
goed. Ze glimlachte wel maar was voortdurend afwezig. Gelukkig kon ik haar Spa
Reine laten drinken. Maar ik kon aan de flessen zien dat ze maar weinig ervan had
gedronken. Er waren roofjes op haar lippen gekomen die ik met één van haar
zakdoekjes probeerde weg te halen, ook omdat het haar hinderde want zij kauwde
erop. Misschien
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was er op die manier wel wat overgebleven van de lunch. Het uitzicht van haar nieuwe
kamer op de tuin is heerlijk voor haar. Maar waar ik ook over sprak, zij haakte
absoluut niet aan. Ik ben ten einde raad maar weer vertrokken en vroeg me af of zij
werkelijk had beseft dat ik bij haar was.
Een verpleegster zei dat mam vanmorgen twintig minuten in een stoel had gezeten.
Ik bood aan er morgen bij te zijn, omdat ze zei dat ze bij mam was gebleven voor de
zekerheid.
Ik belde Cor Hille Ris Lambers. Hij zei dat Georges Pompidou de ziekte van
Kahler had gehad en toch nog zes jaar had geleefd. Het betekende absoluut niet dat
mam in de nabije toekomst in gevaar verkeerde. Maar wat verschrikkelijk als mam
een slepend ziekbed zou krijgen! Wat me ook beangstigt is het als normaal gaan
vinden om haar zo verzwakt en afwezig aan te treffen. Zij was zo anders en het kost
nu al moeite me voor de geest te halen hoe ze was voor ik naar Moskou en Rome
reisde.
Peter attendeerde me in de sauna op een Amerikaanse jongen die ik nog niet had
gezien, maar waarvan hij dacht dat ik op hem zou vallen. Wat later zag ik hem
inderdaad: een Texas boy, David Russell (24), Hij was het gewoon helemaal. Hij is
nu hier en dat is toch wel prettig. Hij sliep bij me en was nogal actief, maar dat hoefde
niet van mij. Het was gewoon heerlijk die jongen de nacht in mijn armen te hebben.
Hij voelt ontzettend lekker, is aanhankelijk en schijnt zich inderdaad prettig bij me
te voelen. Peter signaleerde vooral zijn intelligentie, wat ook kennelijk juist is. I like
him in many respects. Ze wilden naar het strand, maar ik kon niet met ze mee.
Broer Theo belde naar Amerbos om te horen wat ik van de toestand van mam
dacht. Zij heeft gelukkig een andere zuster toegewezen gekregen. Deze had gezegd
dat er zoveel mogelijk bezoek moest komen ‘om uw moeder weer tot de werkelijkheid
terug te brengen’.

18 augustus 1974
Lobbyist Martojo belde dat mevrouw Rizali Noor, de zuster van dr. Zairin Zain, naar
Den Haag was gekomen om de persoonlijke papieren en bezittingen van de
ambassadeur te achterhalen. Of ik wist waar zij waren. Hoe komt hij erbij? Ze zullen
bij Emily, de ex-mevrouw Zain, te rade moeten gaan.
Gisteren arriveerde eveneens de Chinese schilder, Dui Seid, uit Zuid-Frankrijk.
Ben samen met hem Peter en David van het station gaan halen, die uit Zandvoort
terugkwamen.
Ze bleven allemaal laat op. Ik wilde maar een ding: behoorlijk
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slapen. Eigenlijk vroeg ik me af wat ik allemaal weer had aangehaald, want naast de
zorgen om mam waren dit bovendien de laatste dagen met Peter voor hij naar New
York vertrekt.
Ik was al om 10.15 uur vanmorgen in Bilthoven en probeerde aardig tegen tante
Jetty te zijn.
Ben met Theo en Nellie naar mam gegaan. Zij was nog steeds verstrooid. Zij
vertelde als een leeuw - Theo corrigeerde ‘als een leeuwin’ - gebruld te hebben om
er voor te zorgen dat haar minder pijn werd gedaan. Men had beenmerg weggenomen.
Verschrikkelijk. Zij vroeg incoherente dingen als welke vogels op een schilderij aan
de muur waren getekend en ‘ik wil iets uit de tuin eten’ en bedoelde dat zij naar
groenten verlangde.
Zij werd weer in een stoel geplaatst, wat na al het liggen echt nodig is, maar
reageerde tegen de zuster met: ‘Laat u mij toch met rust, laat u mij toch liggen,
waarom plaagt u me zo?’ Ik kon het werkelijk niet aanzien en ging eerst buiten op
het gras lopen om adem te halen en na te denken. Ik voerde mam geduldig. Zij at
tenminste, wat Theo de opmerking deed maken dat ik altijd nog als ziekenbroeder
geld zou kunnen verdienen - wat ik overigens geen aardige opmerking vond. In
werkelijkheid ging het me door merg en been, vooral wanneer mam haar tanden stijf
op elkaar hield ten teken dat zij niets wilde eten of drinken. Door geduldig tegen
haar te spreken at zij echter tenminste.
Chirurg dr. Vrind kwam binnen. Hij constateerde inderdaad mentale stoornissen
bij mam en vond dat ze te weinig at. Ook de eiwittensituatie bleef zorgelijk. Ze willen
volgende week nog meer onderzoek verrichten. Röntgenonderzoek kon onder de
omstandigheden nog niet plaatshebben. We zijn anderhalf uur bij mam gebleven.

19 augustus 1974
Martojo vertelde dat dr. Zairin Zain op de heldenbegraafplaats Kalibata is bijgezet,
waar ook dr. Mohammed Hatta en andere ambassadeurs en ministers werden begraven.
Maar hij is nooit door de Indonesische regering gedecoreerd, wat slechts wijst op de
onderlinge haat en nijd in Jakarta. Zain was een grote Indonesiër en een van de
belangrijkste ambassadeurs van na 1945. Hij heeft zijn land onmetelijke diensten
bewezen.
Vanmiddag was ik bij mam. Nellie was haar geduldig aan het voeren. Mams lippen
waren rood en akelig van koortsuitslag. Wat heeft zij toch? Men had haar gevraagd
of zij haar vingers kon bewegen bij het onderzoek. ‘Maar dokter ik heb mijn hele
leven viola gespeeld.’ Zij vroeg zich af of zij nog klave-
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cimbel kon spelen, maar bedoelde natuurlijk piano. Wat gebeurt er toch met ons
wanneer we oud worden?
John Massaut van de ACF belde dat er andermaal door de voltallige directie was
vergaderd over de mogelijkheden van zaken doen met Moskou, maar er waren op
dit moment geen initiatieven in die richting tot expansie te verwachten. Men zou op
een later tijdstip op de zaak terugkomen. Weer is de kans een centje bij te verdienen
verloren gegaan.
Wat met David Russel te doen? Hij moet naar Austin, Texas terug, tenzij hij hier
een mogelijkheid vindt om bijvoorbeeld tot Kerstmis ergens te werken. Ik houd van
zijn ogen. Hij heeft mooi lang haar. Hij zegt dingen die me veel zeggen. I like him.
‘Mag ik je een raad geven,’ zei Peter. ‘David is een schat. Jullie hebben veel in
common, maar kapsel hem niet teveel in.’ Hoe krijg ik die jongen snel aan het werk
zodat hij hier kan blijven? Ze gingen allemaal naar diverse musea vandaag. Peter
kocht ergens een boekje On Western Knowledge and Eastern Wisdom. Dui vond het
boek dat hij zocht over de val van de Roman Empire. Iedereen was happy.
Gisteravond arriveerde een lid van het zogenaamde Fensterwald-comité voor
onderzoek naar de moord op JFK, de heer Richard Sprague. Hij zei zich te herinneren
mij tweemaal eerder te hebben ontmoet, in Washington en New York. Peter, David
en Dui bleven er enkele uren bij en vielen van de ene verbazing in de andere over
alles wat Sprague vertelde.
Ergens vond ik zijn verschijning, met een visitekaartje van de Singer
naaimachinefabrieken slightly gaga, maar hij schijnt op die manier zijn brood te
verdienen ten einde zijn onderzoek met behulp van computers naar de moord in
Dallas te kunnen financieren. Hij vertelde verder dat Paris Flammonde206 zijn verstand
was kwijtgeraakt.207

20 augustus 1974
De boys zijn naar het strand.
Deed Carel Enkelaar van de NOS een voorstel om de JFK-affaire te heractiveren.
Hij ging akkoord.
Ben bij mam geweest die me verwelkomde met ‘He, dag Wimmes.’ Ik zei haar
dat wanneer ze dit zei ik wist dat zij zich beter voelde. Nellie omringt haar met erg
veel zorg wat enorm schijnt te helpen. Het infuus is weg. Godzijdank. Voel me stil.
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De auteur van een boek over de JFK-moord die melding maakte van mijn auto-ongeluk in
New York nadat ik Robert Kennedy had benaderd over George de Mohrenschildt.
De notities van het gesprek die avond maakte ik afzonderlijk en zijn niet in mijn dagboek
helaas.
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21 augustus 1974
Door de aanwezigheid van David en Dui maak ik minder aantekeningen. Peter ziet
er bruin en zalig uit. Dui bracht prachtige rozen voor me mee.
Francisco Paesa telefoneerde vanuit Gland. ‘I now control the largest watches
interests in Switzerland,’ zei hij. Hij wil onmiddellijk terug naar Moskou gaan, maar
drie telexboodschappen naar dr. Gvishiani waren onbeantwoord gebleven. Hij zou
me de dollars voor mijn onkosten toezenden.
Ik belde onmiddellijk Victor Krylov in Moskou en legde hem de situatie uit. Ik
zond er een telex aan dr. Gvishiani overheen dat we van 9 tot 12 september samen,
Paesa en ik, opnieuw naar Moskou zouden komen. Nauwelijks hing ik op, na het
gesprek met Krylov, of een stem kwam aan de lijn: ‘Met Oltmans?’ Ik dacht die stem
te kennen, maar er werd opgehangen. Deze wereld hangt van nonsens en spionnen
aan elkaar.
Vanmorgen bracht ik met David een bezoek aan Herbert Jochems in Wassenaar.
Hij vertelde dat zijn dochter in Zuid-Frankrijk vrede met Dewi had gesloten en haar
‘een schatje’ vond. Zijn dochter uit Oostenrijk groette ons op het terras. Hij liet ons
luisteren naar improvisaties voor orgel en fluit, die hij gisteren in de kerk had
opgenomen.
Daarna bracht ik David naar het terras van het Promenade Hotel want ik wilde
Kouznetsov spreken op de sovjetambassade. André Spoor had opnieuw een gesprek
met ambassadeur Romanov willen hebben, maar dit was geweigerd. Ik regelde eerst
dat dit doorgang kon vinden. ‘Okay,’ zei Kouznetsov, ‘maar laat Spoor niet de
invalshoek van Shell of Philips gebruiken, maar het bezoek van Gromyko hier en
Van der Stoel in Moskou.’ Ook moesten van tevoren vragen ingeleverd te worden.
Erg vreemd, maar goed, beter dan niets. Even later kwam ambassadeur Romanov
binnen, die onmiddellijk akkoord ging met een nieuwe ontmoeting met Spoor: ‘Let
him submit three questions,’ zei hij. De ambassadeur had twee dagen geleden een
brief van de minister van Economische Zaken, Ruud Lubbers, ontvangen die
geïnteresseerd was in de voorstellen van Kosygin en de gas- en oliewinning, maar
hij vroeg om meer concrete gegevens. André vertelde intussen dat mijn artikel in De
Nieuwe Linie over de affaire bij de heer Brinkhorst van Buitenlandse Zaken op tafel
lag, toen hij er met hem over had gesproken. Ik besprak nogmaals de ACF-kansen in
Moskou en bracht Francisco Paesa ter sprake maar het leek of de ambassadeur wat
minder enthousiast over al deze mogelijkheden was dan enige tijd geleden. Hij ging
na een half uurtje trouwens
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weer weg. Later ontmoette ik met David samen Frits van Eeden en nog later André
Spoor die verheugd was dat zijn gesprek met Romanov nu toch was geregeld.

22 augustus 1974
Davids vader is een college-professor en doceert landbouwkunde. Zijn moeder
studeerde chemie. Er zijn vijf jongens in het gezin, met vier jaar tussen elk kind,
want twee jongens tegelijk op het college zou onbetaalbaar zijn geworden. Raak toch
wel op die jongen gesteld. Maar hoe kunnen we voor hem iets vinden om te doen?
George de Mohrenschildt schrijft onder meer: ‘How right you were about Nixon.
We met Gerald Ford during our appearance for the Warren Commission Investigation.
He is “stupider” than Nixon. Jeanne (de Mohrenschildt) calls him a turtle-head. He
looks like it too. Anxious to see you. We still have room for you any time.’208
Was een half uur bij mam. Het eerste wat ze zei was: ‘Ik heb je zolang niet gezien.’
Ik was inderdaad een dag niet in Bilthoven geweest. Zij had 38,9 koorts, maar de
zuster zei dat dit normaal was na de ernstige infectie die zij had doorgemaakt. Mam
noemde zichzelf ‘brikkig’ en zei te zweven wanneer zij probeerde te lopen. Ik bracht
een meloen mee, die ik in klein stukjes gaf en wat zij kennelijk heerlijk vond. Nellie
zou haar de andere helft vanavond geven. Zij vroeg ook weer wanneer zij het
ziekenhuis zou kunnen verlaten, maar voegde er zelf aan toe: ‘Dat weet jij natuurlijk
ook niet. De fysiotherapeute kwam binnen om met haar nog dikke arm, die
geïnfecteerd was, te oefenen. Vanmorgen was zij door drie artsen bezocht. ‘Een was
wel aardig, maar de andere twee stonden er als uilen bij te kijken,’ zei ze. Nellie
denkt dat mam echt doof is. Ik denk eerder dat zij afwezig is.

23 augustus 1974
In bed zie ik steeds het beeld van mam voor me. Zij had het gisteren benauwd en
haar keel was opgezet. Behalve de koortsuitslag rond haar mond begon haar gezicht
weer steeds meer als vroeger te worden.
Frits Böttcher en Lucia Thijssen hebben een zoon gekregen, Reinout. Met al zijn
intelligentie en zijn afkraken van Aurelio Peccei doet de professor maar raak, precies
als de bakker op de hoek. Arm kereltje. Frits ging overigens naar Genève naar een
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Deze keer was zijn brief d.d. 12 augustus 1974 geschreven op papier van de Walden Oil
Company.
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executive-meeting van de Club van Rome. Hij zou Aurelio wel eens eventjes vertellen
dat hij ‘concreter’ moest zijn.
Cor Hille Ris Lambers zegt dat het waarschijnlijk is dat mam de ziekte van Kahler
heeft, waardoor zij in de toekomst onder controle zal moeten blijven en misschien
bloedtransfusies zal moeten hebben. Voor het moment zal mam echter herstellen.
Casper schreef vanuit Quelimane, Mozambique, waar hij met zijn vriend Martin in
Hotel Chuabo woont.
Vandaag was mam fantastisch goed. ‘Ik heb me overeten,’ zei ze. Cor Hille Ris
Lambers was ook al geweest. Nellie en tante Jetty zaten aan haar bed. Theo had een
boek uit Italië voor haar meegenomen en dat wilde zij nu gaan lezen.209 Zij praatte
veel. Zij vraagt ook steeds naar haar hond. Ze zat vanmorgen een uur in het zonnetje
voor haar kamer buiten. Ik moest een komkommer meebrengen om de koortsuitslag
bij haar mond mee te bestrijden.
David Russell gaat overal mee. Hij is eigenlijk delightful company. Hij wacht bij
het ziekenhuis in de auto en leest. Hij leest me bovendien prima de les: ‘Willem, you
call a guy who passes you an ass-hole, you call a guy you can't pass an ass-hole, may
be you are an ass-hole...’ Hij wilde Bill Basts boekje over James Dean lezen. Toen
ik Beyond Good and Evil van Nietzsche bij hem in bed gooide zei hij: ‘That, I read
six years ago.’ Toen ik in het Bakhuisje tegen hem zei: ‘The first time I came here
was in 1950,’210 antwoordde hij: ‘That was the year I was born.’

24 augustus 1974
Gisteravond belde Nellie dat er röntgenfoto's van mam waren genomen en dat ze in
aansluiting daarop zeer vrolijk was geweest en grapjes had gemaakt. Nu waren
trouwens de verpleegsters schatjes: een noemde zij Tatoo en een ander Ali Baba. Zij
wil nu een radio en misschien een televisie op haar kamer hebben.
Guruh Sukarno at gisteravond met David Russell en mij op Amerbos. Ik weet niet
wat die jongen met zichzelf heeft gedaan, maar hij heeft nu een briljantje in zijn
rechteroor, wat dit ook mag betekenen. Zijn haar was veel korter en hij zag er
buitengewoon vrouwelijk uit, waar ik helemaal niet van houd voor een man.

209
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Mam las en sprak Italiaans en gaf bijvoorbeeld Italiaanse les aan de dochter van haar
huishoudhulp, Ria.
Dat was met mijn Baarns Lyceum vriend Wicher de Marees van Swinderen die toen nog in
Amsterdam werkte.
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Heb broer Hendrik in Kaapstad geschreven hoe alles hier is. Ik zond hem immers
op 15 augustus, toen de crisis met mam ernstig was, een telegram om te komen. Nu
schreef ik dat hij moest proberen eind september naar Lugano te komen, omdat mam
daar wilde gaan herstellen in het prettige klimaat. Gelukkig had hij zelf mam ook
geschreven.
Peter is op een modeshow in Düsseldorf, als gebruikelijk voor HOM.
Ik verwachtte David om 19.00 uur thuis en bereidde het diner. Hij was er niet.
Daar begint het al. Waar kan hij uithangen? Ik vind hem bijzonder aardig, intelligent,
veelzijdig en uitstekend geïnformeerd. ‘Ik ben thuis opgevoed met de gedachte,’ zei
hij in Den Haag, ‘that one should love one person, but emotionally I feel in this
respect differently than intellectually.’ Dat was natuurlijk het enige juiste antwoord.
Ik voel echter de ‘liefdescomplicaties’ tussen ons al weer ontstaan. Ik heb er geen
zin in.
Hij kwam iets voor 20.00 uur thuis en zijn eten was koud. Ik liet hem er alleen
mee in de eetkeuken. De sfeer was verpest en zou niet meer hetzelfde worden. We
keken naar Tennessee Williams The Glass Menagerie op televisie en raakten daarna
in gesprek, wat allerminst aardig verliep. Zijn gezicht had nu ook een uitdrukking
die ik niet eerder had opgemerkt. Later stond hij op en ging regelrecht naar bed in
de guest-room. Hij moet weg. Ik ben niet van plan er nieuwe problemen bij te krijgen.
Ik belde Dewi Sukarno die deze keer allereerst naar mam vroeg. Francisco had haar
verteld dat hij weer naar Moskou zou gaan, maar niet dat ik opnieuw mee zou reizen.
‘He is such a gentleman,’ zei ze, ‘he will not double-cross you. He will rather kill
himself.’ Ik antwoordde dat ik erbij wilde zijn als initiatiefnemer van zijn
sovjetescapades, zeker in het begin. Zij vertelde dat Kartika bij mevrouw Hartini
Sukarno logeerde en dat Sukmawati en Rachmawati haar daar vrijwel iedere dag
bezochten. Zij kreeg dagelijkse Indonesische lessen. Zij had ook het graf van haar
vader in Blitar bezocht.

25 augustus 1974
In Boekarest vindt een wereldbevolkingsconferentie plaats. Dr. Margaret Mead is er
ook. Het schijnt dat China en het Vaticaan, nota bene, gelijk luidende inzichten naar
voren brengen evenals Argentinië en de Sovjet-Unie. Maurice Strong voorziet een
internationale klassenstrijd tussen de rijke en de arme landen. Dan weet je wie het
zullen afleggen.
Mijn kop staat er niet naar om rustig al het wereldgebeuren te

Willem Oltmans, Memoires 1974

171
volgen. William Safire schreef een boeiend verhaal LAST DAYS IN THE BUNKER,
waarmee Nixons zwanenzang op het Witte Huis wordt bedoeld.211 Hij noemt opnieuw
het feit dat Ray Price, die precies zes jaar geleden de rede schreef waarbij Nixon in
Miami de benoeming tot presidentskandidaat voor de Republikeinse Partij
aanvaardde212, nu ook diens afscheidsverhaal had samengesteld. Ray Price en David
Gergen, zijn voornaamste speech-writers, bleven hem trouw tot het laatste moment
‘without being militant’, schreef Safire. ‘As reasonable men, they were most
vulnerable to pressure from reasonable men on the outside (...). Some stayed, in
honor, because leaving would appear to be desertion under fire: Ray Price is one of
those.’ Ik heb Ray sinds ik hem in 1968 leerde kennen precies hetzelfde ingeschat.
Over Anthony Lewis verbaas ik me altijd opnieuw. Hij schreef dat Nixon had
gezegd alleen af te treden omdat hij zijn ‘political base’ kwijt was. Nixon was tot
het laatste moment out of touch met de werkelijkheid gebleven. Okay. ‘He could not
bring himself to mention that a vast majority of Congress and the country had decided
he was guilty of high crimes and misdemeanours. Instead, he tried to devalue the
great constitutional process through which the country has just so nobly passed (...).
“I have always tried to do what was best for the nation,” Mr. Nixon said, expressing
his regret that he would not be in the Oval Office “working on your behalf” (...). He
spoke of Justice. That from a man who has virtually confessed himself a common
criminal.’213 Lewis wijst op nog een aspect van belang: ‘While the myriad crimes
and abuses of Watergate were being committed, persons of reputation stood by him.
How could George Shultz participate in conversations as demeaning as those that
have now been published and continue to serve a President of such character? How
could a man as respected as General Alexander Haig once was close his senses to
the reek of criminality?’214
So far so good. Maar nu komt het. Anthony Lewis die ik toch als een der meest
vooraanstaande commentatoren in de VS beschouw omdat hij in de pas lijkt te lopen
met world realities zegt het volgende over president Gerald Ford: ‘In the person of
Gerald Ford, the United-States just may have proved itself once
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The New York Times Magazine, 18 augustus 1974.
Peter en ik waren voor die gelegenheid in Miami.
The New York Times, 10 augustus 1974.
George Shultz zou weer gewoon Ronald Reagans minister van Buitenlandse Zaken worden
in de tachtiger jaren alsof er niets was gebeurd. In Den Haag gebeurde immers rond Luns
precies hetzelfde, om een voorbeeld te noemen.
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again to have the greatest of national assets: good luck.’ Hij citeert Ford bij het
afleggen van de eed op het presidentschap als volgt: ‘Purge our hearts of suspicion
and of hate. Our Constitution works. Our great Republic is a government of laws
and not of men. Truth is the glue that holds governments together.’ Wat een
onmiskenbare nonsens. Lewis zou beter hebben moeten weten dan de hoop van zijn
lezers op deze onvergelijkelijk light-weight Gerald Ford te pinnen.
De impasse met David werd doorbroken toen ik vanmorgen zag dat hij mijn bed
ook had opgemaakt. Ik ging naar beneden en gaf hem een zoen. ‘You need a “baboe”
because last night you had your window open as well as your door, you must have
caught a cold.’ Hij antwoordde erg ontwapenend: ‘I left the door open just in case
you still wanted to talk to me. I felt trapped last night.’ Hij vertelde twee lovers te
hebben gehad. Met Ron duurde het acht maanden voor het werkelijk ‘liefde’ werd
en met Patrick drie maanden. Hij is kennelijk volkomen ernstig over zulke zaken.
De ervaring met deze jongen is nogal verwarrend voor me.
We gingen naar de Binnen Bantammerstraat voor een nassi en bleven daarna rustig
thuis.
Mam was opeens weer erg moe. Het blijven ups en downs.

26 augustus 1974
Was opnieuw bij Kouznetsov. Probeer al geruime tijd een hoge sovjetmilitair te
interviewen voor Playboy magazine. Ik heb daarbij steeds aangevoerd dat admiraal
Elmo R. Zumwalt eveneens een gesprek met dit blad had toegestaan dat tenslotte
naar schatting veertien miljoen jeugdige lezers heeft. Kouznetsov riep de militaire
attaché kolonel Eugen O. Anisimov binnen, die zich afvroeg op welke wijze ‘our
enemies could use this against us if we did consent in an interview.’ Maar de kolonel
was bereid mijn verzoek door te geven aan de External Affairs Section van het
ministerie van Defensie. Anisimov zei bijvoorbeeld: ‘But how would it be viewed
in Cairo if we granted such an interview in a magazine full of nude pictures?’
Ook scheen Anisimov de heer Bip van Lanschot van het oudstrijderslegioen te
hebben ontmoet, over welk gesprek hij nogal enthousiast deed.

27 augustus 1974
Was een uur samen met Nellie bij mam. Zij leek erg vooruitgegaan in twee dagen
tijd en zat in een stoel rustig te praten.
Pablo Casals ontdekte tijdens de oorlog, toen hij als vluchteling
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van het generaal Franco-regime in Prades, Frankrijk, woonde een gedicht van Joan
Alavedra voor diens dochter geschreven. Casals maakte er het oratorium El Pessebre
van. Dit werd zijn boodschap voor vrede in de wereld. Hij beijverde zich in de laatste
twaalf jaar van zijn leven het muziekstuk overal ter wereld opgevoerd te krijgen.
Blader nog eens door Conversations with Casals215 dat ik in 1960 heb gelezen. Tot
1914 bezocht hij het oude Rusland bijna ieder jaar en kende Rachmaninov, Scriabin,
Cesar Cui, Rimsky-Korsakov, Glazunov en anderen. Prokoviev was toen pas zeventien
jaar. Schitterend boekje. ‘An artist must be strong enough to feel independent of
everything, that has been done, and of everything he has learned, and he must convince
himself that “to feel independent” of any routine of tradition is his main duty and
purpose.’ I couldn't agree more. Het kan haast niet anders of je wordt als artiest - in
de betekenis die Casals hier schetst - geboren.
De Amerikanen beginnen zich zorgen te maken over de wijze waarop de nieuwe
Arabische oliemiljonairs en miljardairs hun poen (petrodollars zoals dit heet) omzetten
in wapentuig. Een vertrouwelijke studie van de Wereldbank zegt dat de Arabisch
landen ‘huge amounts of sophisticated armaments’ aankopen, wat betekent dat
diezelfde dollars die voor olie worden betaald weer naar de VS en andere
wapenproducerende landen terugvloeien, maar het betekent ook een verdere
machtstoename van het befaamde militair-industriële complex. De VS veranderen
steeds meer in een gigantische Alfred Krupp-fabriek met alle gevaren van dien. Het
kapitaal dat zich nu in de landen van petroleumexporterende ministeries van Financiën
verzamelt benadert een triljoen dollar. Iran heeft reeds een aandeel van 25 percent
in Krupp, West-Duitsland, gekocht en daarnaast de moderne Grumman F-14
swing-wing fighter plane in de VS aangekocht. Iran alleen heeft voor vier miljard
wapentuig in Amerika besteld. De reserves in miljarden dollars in het Nabije-Oosten
zijn fabelachtig. Saoedie-Arabië: 22 miljard; Koeweit: 10 miljard; Iran, 9 miljard;
Irak, 7 miljard; Verenigde Arabische Emiraten, 4 miljard; Qatar 2 miljard.216

28 augustus 1974
Broer Theo schrijft: ‘Ik mis je vele telefoongesprekken, maar ik begrijp dat het met
mam toch wat beter gaat.’217 Hij komt volgend weekend over uit Lugano en Nellie
wil weer met hem
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J.M. Corredor, Conversations with Casals, Dutton Paperback, New York, 1956.
The New York Times, door Pranay Gupte, 25 augustus 1974.
Brief d.d. 24 augustus 1974, eindigende met ‘Groeten!’
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mee teruggaan. Mam is nu zoveel beter dat dit blijkbaar kan. Het probleem is wat er
met Keke moet gebeuren, want na nog enige weken in Berg en Bosch gaat mam
blijkbaar eerst naar een verpleeginrichting. Tante Jetty wil naast haar twee honden
geen derde hebben. Een asiel kan niet, dat zou mam vreselijk vinden. Moet ik het
beestje toch zelf nemen?218
Heb lange gesprekken met David Russell over mijn angst om met een nieuwe
love-affair te beginnen. Peter zei al: ‘Ik ben blij dat je zo realistische bent.’
‘Give me a Mommy and Daddy who kiss during television commercials,’ schertste
David.
‘I know my emotions, David; I will not be ready for another affair for at least a
year.’ Wie weet kom ik er eens weer toe.
Morgen is Peter jarig. Het liefste zou ik met hem, zijn moeder, en zus Trees ergens
in Tilburg zijn gaan eten. Maar Dui komt weer terug en in plaats van een rustige dag
samen zit ik met een huis vol. Peter kon na de modebeurs in Düsseldorf geen mensen
meer zien, zei hij. Bovendien is de auto nog altijd niet klaar wat een enorme handicap
is.
Misschien is David de juiste man om met Dewi haar boek te schrijven. Hij beheerst
het Engels onberispelijk. Hij heeft achter elkaar Cindy Adams boek over Bung Karno
gelezen en is nu bezig aan Howard Jones' memoires over Indonesië. Hij wil zich in
de materie inwerken. Wat hem de meeste zorgen baart op dit moment is dat hij het
gevoel heeft zijn tijd te verdoen.

29 augustus 1974
Peter is vandaag 29 jaar geworden. Ze zijn allemaal naar het strand. Hij kwam
beneden, gepoedeld en geschoren en ik omhelsde hem. Hij ziet eruit zoals hij is.
Mam heeft vannacht toch weer tienmaal overgegeven en de artsen begrijpen
absoluut niet waarom dit gebeurde. Maar zij is koortsvrij en ziet er uit en spreekt
steeds meer zoals zij vroeger was. Ik denk eigenlijk dat het goed met haar gaat. Ik
vertelde dat het Peters verjaardag was. ‘Hoe oud wordt die meneer nou?’ vroeg ze.
Nellie wilde Keke uit huis hebben voor Theo met het weekeinde kwam. Ik belde met
dr. Offereins in Bosch en Duin en het beestje kan daar waarschijnlijk een week in
de kennel gaan om eindelijk te worden genezen van zijn kale plekken op zijn rug.
Maar toen ik in de Genestetlaan kwam liep hij me prompt overal achterna. Hij schijnt
mij als zijn nieuwe baas te zien. Ik weet niet of ik het over mijn hart kan verkrijgen
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Keke zou langer dan vier jaar bij me zijn.
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hem in de kennel te doen. Mam noemde het ‘een wonder’ dat haar hond Koko en zij
tegelijkertijd ziek waren geworden. Heeft mam een ziekte door die hond opgelopen?
Bibeb heeft een nationale rel veroorzaakt door een interview te publiceren met de
minister van Defensie, ir. Henk Vredeling.219 Eindelijk iemand in Den Haag die recht
voor zijn raap zegt wat hij denkt. Hoe zijn ze toch aan die man in dit Kabinet
gekomen? Ik zit op tal van punten op zijn lijn. Hij was op het Baarns Lyceum en
kwam bij Wilco Jiskoot thuis, net als ik. Hij noemt het Lyceum ‘een kakschool’ waar
hij niet thuishoorde. Om te beginnen was het Baarns Lyceum onder dr. Vor der Hake
zeker geen kakschool. Dat kletst hij. Daarna geeft hij, sprekend over de huisknecht
van de Jiskoots, aan waarom hij op jeugdige leeftijd in de vakbeweging terecht is
gekomen. De volgende mij bekende naam die hij noemt is die van Jef Last, met wie
hij samen pamfletten ronddeelde tegen de politionele acties in Indonesië. Prima.
Hierna noemt hij dr. L. Constandse, die hij zegt te bewonderen, ‘om zijn volharding
zonder dat zijn vechtlust vermindert.’ Vredeling vindt dat hij zelf na zijn veertigste
naar rechts is gezwenkt.
Vervolgens zegt Bibeb: ‘Je lijkt op Luns.’
Vredeling, driftig. ‘Nee, daar scheidt me een wereld van. Die mentaliteit vind ik
zo ontstellend. Het is ook niet meer mogelijk die man op die leeftijd tot andere
gedachten te brengen. Toen de VVD op de stoep van Defensie had gedemonstreerd
was-ie razend. Ik zei wat geeft het, niemand viel het op. Ik ben trots op het land waar
dit kan. Dit vertel ik je maar om te bewijzen hoe gemeen ik af en toe ben. Luns kon
niet zo gauw wisselen. Ik deed niet onder in vaderlandsliefde (...). Die man irriteert
me zo geweldig. Als ik de vent nog een keer voor mijn voeten krijg schop ik hem
de goal in. Hij praat naar dat hij verstand heeft en dat is niet veel. Hij mag. Vrijheid
van meningsuiting staat bij mij heel hoog genoteerd maar niet alleen voor hem. Ik
heb laatst enorme ruzie met hem gehad. Ik stond in de beklaagdenbank. Hij had een
verhaal over de NAVO-strategie. Ik zei na al die slogans: “I can think of a more
intelligent way in organising NATO defense.” Hij ontnam me toen het recht om te
spreken. In die sfeer van gemeenplaatsen, van uit beleefdheid in hun broek doende
lieden, zei ik: “Ik vind dat u een minister niet de mond mag snoeren.” Ik werd nijdig.
Dat viel daar als een bom.’
Eindelijk is er iemand in Den Haag kordaat en mans genoeg
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om die clown Luns lik op stuk te geven, want ik zal het tot lengte van dagen met
Henk Hofland eens blijven op het punt dat het groteske politieke succes van deze
meneer in Nederland slechts mogelijk is geweest door de miserabele mentaliteit en
het benedenmaatse dilettantisme van zijn tegenstanders. De Telegraaf kreeg ook nog
een veeg uit de pan van Henk Vredeling voor de anti-sovjet-hetze in die krant. Ook
Peter, die het gesprek had gelezen, reageerde met: ‘Waarom zou die man zijn mond
niet mogen opendoen omdat hij minister is?’
Herbert Jochems, met zijn vriendin, Ellen van der Ploeg (Bruna), David, Peter en
ik dineerden gisteravond op Amerbos. Peter verzorgde alles en zei: ‘As a dutiful
housewife...,’ wat het laatste is wat hij is of zoals ik hem zie. Herbert neemt zijn fluit
mee als hij in Abidjan is en improviseert dan tegen de achtergrond van kwakende
kikkers bij avond... De opmerkingen van David zijn steeds to the point en ad rem. I
feel endeared to him.

30 augustus 1974
De Telegraaf haast zich uiteraard in een hoofdartikel te melden dat het
‘onverantwoordelijk’ van premier Joop den Uyl is om minister Vredeling te handhaven
na diens uitlatingen tegen Bibeb in Vrij Nederland. Het blad stoort zich aan ‘de ruwe
taal’ van de minister, ‘ook ten aanzien van leden van het Kabinet, de
secretaris-generaal van de NAVO Luns en topambtenaren ook uit eigen departement
(...) door dit alles te slikken heeft het kabinet Den Uyl zijn gezicht verloren.’ Je vraagt
je altijd weer af waarom juist De Telegraaf zo ostentatief in het geweer moet komen,
wanneer de Sovjet-Unie, defensie, nationale veiligheid en Luns in het geding zijn.
Van wat en wie is De Telegraaf een verlengstuk? Naar wiens pijpen danst dit
schandaalblad eigenlijk?
André Spoor heeft inderdaad woensdag een ontmoeting met Kouznetsov gehad
over de Shell-USSR-zaak. Hij wil nog een dag of tien wachten om te zien wat voor
aanvullende informatie nu uit Moskou komt, bijvoorbeeld op het verzoek van minister
Lubbers nader te worden geïnformeerd over de voorstellen van premier Kosygin aan
Max van der Stoel. ‘Het stuk wordt er dan alleen maar sterker door en we lopen niet
het gevaar dat Moskou inmiddels besloten heeft Nederland te laten schieten, waardoor
we in ons hemd zouden komen te staan,’ aldus André.
‘En wat doe je met Buitenlandse Zaken?’
‘Die laat ik maar klungelen.’
Dui gaf Peter een fles champagne en is vertrokken richting
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Brussel en Parijs. Ik vermoed dat Peter, die ook twee boeken van Malraux van hem
kreeg, nog meer op Dui dan op David gesteld is geraakt.
Igor Cornelissen belde om me in te lichten dat het kamerlid G.M. Nederhorst een
uitgebreid dossier over Luns aan het samenstellen is. Dat zou ik wel eens willen
inzien. Ik heb Igor nu maar meteen vrij gedetailleerd over de confrontatie Kosygin
en Van der Stoel over de Shell ingelicht. Met Spoor alleen kom ik er niet. Cornelissen
was zeer geïnteresseerd.
Vanmiddag was ik bij mam. Zij wandelde nu zelfs op de gangen en maakte het
uitstekend. Vanmorgen was een monster van haar borstbeen genomen. De arts had
gezegd: ‘U gaat eventjes dood.’ Ik vond het vreselijk om die woorden juist van mam
te horen - ‘maar het is verder niets.’ ‘Ik dacht,’ vervolgde mam, ‘ik moet nu maar
flink zijn want anders is het voor de doktoren ook niet om te doen.’ Toch vroeg zij
zich voortdurend af wat zij kan hebben want niemand heeft eigenlijk nog een definitief
antwoord.
Mam merkte op dat tante Jetty sinds haar kleine hartaanval van enige tijd geleden
en opname in de Ursula-kliniek in Wassenaar niet meer zichzelf was geweest. ‘Wat
kan er toch met haar bolletje zijn gebeurd,’ vroeg zij mij. Ik antwoordde dat zij nooit
naar tante Jetty had moeten luisteren en zich geen vermageringskuur door haar had
moeten laten voorschrijven. ‘Dat heeft de balans in uw gezondheid uit zijn evenwicht
gebracht, door die onzin van haar,’ zei ik. Zij was erg dankbaar dat ik voor Keke
bleef zorgen. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen het diertje in een hondenpension
te dumpen. Ook Nellie merkte trouwens tegen me op dat zij tante Jetty vreemd vond
en mentaal niet echt in orde. Zij voelde zich gisteren zelfs dermate vreemd dat zij
haar cellolessen in Zeist heeft afgezegd. Nellie was zelfs niet bereid haar naar het
ziekenhuis te laten rijden en reed zelf. Een oog van haar werkt knipperend en hoewel
ze had gezegd om 23.00 uur te zijn gaan slapen, zei Nellie dat dit niet waar was
geweest. Terwijl ik in de drive-way met mijn schoonzuster hierover stond te praten
kwam tante in de deuropening staan om mee te luisteren. Ik ben gewoon bang van
haar. Wat heeft zij precies met mam uitgespookt toen ik in Moskou en Rome was?

31 augustus 1974
De chirurg dr. Vrind, sprak vanmiddag met Theo en mij alleen. Hij herbevestigde
dat mam een ernstige ziekte had met een teveel aan eiwitten in haar bloed, maar men
is er nog niet van
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overtuigd dat het de ziekte van Kahler is. Hij sprak ook opnieuw over de mogelijkheid
dat de hond Koko een virus bij zich had gedragen waar mam door is aangestoken.
Ze staan voor een raadsel wat betreft het terugkeren van de koortsen. De internist
wil volgende week meer röntgenfoto's maken. Mams nier- en leverfuncties zijn weer
normaal. Maar ook het periodieke overgeven was nog niet verklaard. Mam vertelde
Theo en mij: ‘Gisteravond moest ik eigenlijk weer overgeven, maar ik ben expres
plat blijven liggen.’ Zij had dit trouwens aan niemand verteld. Theo vond, dat indien
Koko mam werkelijk had geïnfecteerd, het zaak was Keke nu eveneens naar ‘de
eeuwige jachtvelden’ te laten vertrekken. Ik had Keke juist meegenomen en liet hem
op het grasveld voor mans kamer lopen, terwijl mam in een stoel zat te doezelen.
Opeens zag zij haar hond en riep hem. Maar het dier scheen haar stem niet meer te
herkennen en reageerde niet. Ik bracht hem vervolgens, met toestemming van de
zuster, in mams kamer. Maar Keke herkende mam niet, kwispelde niet en ik kon
mijn haren wel uit mijn hoofd trekken dat ik hem had meegebracht want deze
vertoning moest mam pijn doen. Ze zei alleen maar: ‘Wat is Keke stil.’
Nellie gaat waarschijnlijk met Theo mee naar Lugano en dan zit mam weer
grotendeels met tante Jetty opgescheept, wat ik onder de omstandigheden een uiterst
zorgelijke zaak vind. Wie weet wat voor alarmerende onzin Tante Jetty mam nu weer
op de mouw zal spelden. Mam vond het nemen van röntgenfoto's vreselijk: ‘Want
je wordt er bij op een keiharde plank gelegd.’ Theo vindt dat nu harde besluiten
dienen te worden genomen. Ambassadeur Djawoto schrijft me vanuit Peking dat
Suharto in zijn jaarlijkse redevoering op 16 augustus heeft voorgesteld ‘to set up a
statue for Bung Karno, the man he has slowly killed. A vicious regime donning a
democratic and humanitarian mask’. Ik ben het zo helemaal met Djawoto eens. Het
is schandelijk wat die Suharto met zijn schijnheilige glimlach uitvreet.
Bovendien meldt de NRC vanavond dat de bewering van het Suharto-regime dat
de zogenaamde C-categorie van politieke gevangenen sedert 1972 op vrije voeten
zijn een aperte leugen is. Een generaal Widjojo schijnt nu bekend te hebben gemaakt
dat C-gevangenen - leden of sympathisanten van de communistische partij PKI die
op geen enkele manier betrokken zijn geweest bij de coup van 1965 - voor het einde
van 1975 in de samenleving zullen kunnen terugkeren. Let even op de betiteling
‘leden of sympathisanten van de PKI’. Sukarno zelf werd immers als een sympathisant
van de PKI beschouwd? In feite
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Mijn grootvader Ir. Willem Oltmans naar wie ik ben genoemd in Semarang vóór Wereldoorlog I
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Broer Theo en Nellie in Lugano

De TR-6 begaf het al bij Senlis op weg naar Monte Carlo voor het concert van Ahram Khatchaturian
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Peter voor mode-fotografie in Londen
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Peter in Central Park op weg met zijn foto's naar een fashion-agency

Met ‘Brünhilde’, de hobby auto van William Kellogg van Lockheed in Los Altos Hills
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v.l.n.r. Peter, David Russell en Dui Seid aan het strand

v.l.n.r. David Russell, Peter en Dui Seid bij Victoria Hotel
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Mijn vriend Richard Thieuliette
(foto Hans Geerlofs)

Solo-dansers uit ‘Spartak’ Vladimir Vasiliev en Ekaterina Maksimova
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Met Peter in Zuid-Frankrijk

N.C.R.V. opname in bureau van Aurelio Peccei te Rome
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De praktijk van Gerard Croiset te Utrecht
(foto Henry Croiset)
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Wilde Peter een zegelring van ons familiewapen geven

Willem Oltmans, Memoires 1974

*10

Beatrix en Claus op Club van Rome-vergadering in West-Berlijn

Club van Rome-vergadering West-Berlijn: links van mij eerste rij Francisco Paesa en naast hem Dr.
A.E. Pannenborg van Philips
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Dr. Jermen Gvishiani (U.S.S.R.)

Mohit Sen (Communist Party of India)
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Galina Ulanova, grand dame van de Russische dans
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Willem Oltmans, Memoires 1974

179
vallen onder ‘sympathisanten van de PKI’ miljoenen Sukarnoaanhangers in het land,
die helemaal geen communisten zijn.

1 september 1974
Erbarmelijk slecht geslapen, maar Keke hield zich gelukkig koest. Ik vind het beestje
zo zielig. Wat een verschrikkelijke theorie om hem een spuitje te laten geven.
Misschien had Koko wel een beenziekte, want hij was al een beetje kreupel toen
mam hem 13½ jaar geleden kreeg. Zij heeft altijd speciale zorg aan het dier besteed.
Maar dit kan toch niet waar zijn? Haalde met David professor Masaya Sato op van
het Centraal Station. We dineerden in Mei Wah, wat Sato heerlijk voer vond blijkbaar,
want hij at weer als een varken. In ieder geval had hij in Harvard University de
psycholoog B.F. Skinner ontmoet.220 Skinner introduceerde hem bij een oud-leerling
nu werkzaam bij een vooraanstaand onderzoekslaboratorium in Maryland. Professor
Sato zal er zes maanden gaan werken. Hij heeft zich ook een maand lang georiënteerd
bij het Kansas University Department of Human Development. Hij kondigde aan dat
Skinner zijn memoires schrijft in twee delen. Skinner wil ook naar China gaan. Ik
heb Skinner zelf twee jaar geleden uitdrukkelijk gevraagd of hij iets wist van de
methode, punishments and rewards, waarmee Mao & Co het Chinese volk
programmeren. Voor een man als Skinner moet China als een uitgestrekt
‘laboratorium’ overkomen.
Igor Cornelissen is naar de heer Wagner van Shell geweest die hem met een kluitje
in het riet probeerde te sturen door te zeggen: ‘We zijn al zolang met de Russen in
onderhandeling.’ Dat zou slechts een reden te meer zijn om van onderhandelen op
zakendoen over te gaan. Het wordt de hoogste tijd, tenzij de Shell van zins is zich
de kaas van het brood te laten eten door andere concurrerende maatschappijen.
Keke doet nu zoet zijn behoeften in de tuin en gedraagt zich opeens gezeglijk.
Maar hij moet wel gelijkvloers blijven. Ik ben tegenover mam verplicht voor hem
te blijven zorgen.
Ik ben op David volmaakt afgeknapt en weet waarachtig niet wat met hem te
beginnen. Ik zou erg graag aardig tegen hem willen zijn, maar zo was ik ook na een
tijd eigenlijk afgeknapt op Casper. Trouwens Peter en ik kunnen er ook van meepraten.
Ik sprak met Peter uitvoerig over hoe het hebben van een crush op een jongen eigenlijk
in elkaar zit.
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Ook die ontmoeting heb ik in elkaar gezet.

Willem Oltmans, Memoires 1974

180
Ik telefoneerde mams beste vriendin om haar op de hoogte te houden en te vertellen
dat het veel en veel beter met mam was. Tante Meta (de Vries) antwoordde: ‘Ik ben
tegenwoordig zo trillerig...’ These poor old ladies. Het is zo droevig.
Schreef broer Hendrik dat mam gisteren nog zei weer naar een brief van hem uit
te zien. Ik heb hem in niet mis te verstane termen geschreven dat ik zijn vrijwel totale
stilte, op één brief na, absoluut niet begreep. Vooral van hem komende, tenslotte is
hij altijd haar lieveling geweest. Ik zie mam gisteren nog zitten in de stoel in de
lichtgroene kamerjas van De Bonnetrie, dommelend met haar hoofd naar een kant.
Ik vroeg: ‘Zijn uw voeten koud?’ Inderdaad. Ik heb ze bedekt. Ik wilde al naar vaders
graf gaan. Dat moet ik spoedig doen.
Tot mijn verbazing vertelde professor Wim Wertheim dat de zogenaamde
Vredeling-blunder met Bibeb eigenlijk een knokpartij binnen de gelederen van de
ruling classes weergaf want dat het werkelijke gevecht met de messen op tafel over
nieuwe gevechtsvliegtuigen ging. Max van der Stoel wil natuurlijk Amerikaanse Star
Fighters hebben. Onze ministers van Buitenlandse Zaken blijven loopjongens van
Washington, anders krijg je die betrekking niet eens. Premier Joop den Uyl wil
Zweedse Saabs, want hij is een amice van Olaf Palme. En Henk Vredeling zelf voelt
het meeste voor Franse Mirages. Die zal op het Baarns Lyceum een acht voor Frans
hebben gehad. Dat Bibeb zoiets niet wist, of zou ze het geweten hebben?
Wim Klinkenberg bevestigde de Star Fighter-clash binnen de regering en neemt
aan dat Den Uyl uiteindelijk de kant van Van der Stoel zal kiezen. ‘Het is Joseph
Luns die vanuit Brussel dit land feitelijk regeert,’ aldus Klinkenberg. ‘Vredeling, die
fundamenteel een ander defensiebeleid wil, heeft voortdurend zijn nek over Luns en
generaal Andrew Goodpaster (NAVO-commandant) gebroken. Vergeet nooit, Willem,
dat Schmelzer me zei op de afscheidsreceptie van de sovjetambassadeur (Lavrov):
“God behoede dit land er voor dat Max van der Stoel op Buitenlandse Zaken komt.”
Wanneer Schmelzer dit uitgerekend tegen mij zegt, kun je begrijpen wat dit betekent.’
En als uitsmijter: ‘En bedenk wel dat ik in dit land tenslotte ben gestruikeld over
persvrijheid.’
Ik controleerde Klinkenbergs verhaal bij Igor Cornelissen, die vertelde dat het
Haagse gelazer uitvoerig in De Waarheid had gestaan en dat in het betrokken artikel
de Star Fighters als inzet voor de keet centraal werden opgevoerd. Je vergeet eigenlijk
vrijwel automatisch dat er misschien ook wel eens iets waars in De Waarheid kan
staan. ‘En,’ zei Igor, ‘dan sturen ze Max van
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der Stoel naar Athene om te zien of er nog iets te redden valt in de kwestie-Cyprus
in NAVO-belang.’221
Op weg naar Schiphol voor de terugvlucht naar Zwitserland kwamen broer Theo
en Nellie naar Amerbos. De artsen hadden vanmorgen definitief bevestigd dat mam
een bloedziekte had. Zij zal van nu af aan onder constante supervisie moeten staan.
Ze geloven dat mam daarom het beste in een verzorgingsflat zou kunnen gaan wonen.
Tante Jetty schijnt andere voorstellen te hebben, maar de combinatie van die twee
snel ouder wordende dames zou de situatie alleen maar verder verzieken. Vanavond
aten David Russell en ik met professor Sato in het Okura Hotel. Ik moet zeggen: het
was plezierig. Hij was er zeker van dat de geschiedenis van de psychologie Skinner
op één lijn zou stellen met Piaget en ander beroemdheden. Noam Chomsky had
opnieuw het werk van Skinner op emotionele gronden afgewezen. Tot mijn verbazing
vroeg David aan professor Sato of hij een regel uit het Japanse Kabuki drama kende:
‘My sleeves of my shirt are wet, from the tears of the moon...’ David verloor zich
vervolgens in een langdurige uiteenzetting over de beauty van die regel. Ik
bekritiseerde hem ervoor en vroeg aan Sato: ‘How can one teach Americans to enjoy
silence’. De professor grijnsde sfinxachtig. Vreemde man.

2 september 1974
Was al heel vroeg bij mam, om 09.45 uur, en bleef 45 minuten. David wachtte in de
auto en las een boek.
‘Ik ben vannacht zowat gestikt,’ zei mam. Zij heeft ook nog steeds koorts die
niemand kan verklaren. Maar zij sprak met enthousiasme over naar Lugano gaan om
te herstellen. Zij zou Keke meenemen. Zij wilde precies weten wat dr. Offereins aan
het doen was om de hond weer helemaal gezond te krijgen. Toen ik haar verliet was
mam echt truly affectionate en gaf me een zoen op mijn voorhoofd. Heb nu geen tijd
om te schrijven. Ben doodmoe.

19.30 uur
Onze lieve mam is korte tijd geleden overleden. Kort na elkaar belden eerst de
hoofdverpleegster en daarna chirurg Vrind. Ik ril en ervaar dit als een verschrikking
want binnen een uur zal ik hier tien gasten in huis moeten ontvangen. Ik zie mam
voor me, zoals zij vanmorgen sprak over haar dunne blouse zodat zij het
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Dan te bedenken dat in 1991 Max van der Stoel van stal werd gehaald om Nederland te
vertegenwoordigen bij de installatie van de nieuwe president van Suriname en wat er daar
rond Desi Bouterse nog te redden zou zijn.
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niet warm zou krijgen. Zij vroeg ook om ‘Gu’-vruchten mee te brengen die ik al heb
besteld. Zij was er zo op gesteld om naar Lugano te gaan.
Oh God, oh God. Als eerste belde ik broer Theo onmiddellijk en vervolgens tante
Jetty, Lex Poslavsky en tante Rie Oltmans. Waar ik van doordrongen ben is dat ik
nu moet handelen zoals mam van me verwacht zou hebben. Nu meer dan ooit. Ik
kan dit absoluut niet bevatten. Zij drukte me vanmorgen nog echt tegen zich aan met
haar armen. Dr. Vrind zei iets over een hartstilstand. Ik aarzelde vanmorgen opnieuw
haar te vertellen dat voor in mijn nieuwe boek, de tweede serie gesprekken van
Grenzen aan de groei, zou komen te staan: Voor mijn moeder. Ik wilde het echt als
een verrassing houden. En nu?
Ik probeer kalm te zijn. Kwam Peter maar gauw, gauw, gauw. Ik zei tegen niemand
iets, alleen David Russell wist het natuurlijk. Om 23.15 uur vertrok de eregast,
Vladimir Kouznetsov met twee redacteuren van de NRC, Rob Soetenhorst en Jan
Sampiemon. Ik nam Kouznetsov even ter zijde en vertelde wat er tegen 19.00 uur
vanavond was gebeurd. Hij reageerde heel aardig.
Belde opnieuw naar Berg en Bosch. De zuster zei mams trouwring van haar hand
te hebben gehaald.

00.45 uur
Toen ze allemaal weg waren ben ik gaan wandelen. Ik voel me alsof een stuk van
mezelf is gestorven. Ik zie mams gezonde kleur van vanmorgen steeds voor me. We
keken samen naar de heerlijke tuin en genoten van de zon en het mooie weer. Ik zou
nu uren en uren willen blijven schrijven om vast te leggen wat er allemaal door me
heengaat. Herinneringen aan wat mam zei, zoveel, zoveel. Ik voel lichamelijk wat
er is gebeurd. Vanmorgen zei mijn arme mam al dat zij vannacht geen lucht had
kunnen krijgen.
Ik gaf broer Hendrik telefonisch de dag en het uur van de begrafenis door. Mam
vertelde dat de hand van zuster Ilse ‘ijskoud’ had aangevoeld. Toen ik zei dat ik mijn
reis naar Moskou voorlopig had uitgesteld, zei ze: ‘God zij dank.’ Vond ze het dan
zo erg als ik wegging? Ze was tenslotte ziek geworden tijdens die andere reis naar
Moskou. Had ik 's nachts, als zij het benauwd had, bij haar moeten blijven?
Vanmorgen spraken we nog over hoe alles was verlopen sinds de dag dat zij voor
het eerst in het ziekenhuis was opgenomen. Zij was vergeten welke dag het was
geweest. Ik ook. God, how much is my Mother part of me. Steeds denk ik aan die
boze periode toen ik tegen
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haar zei in Californië te willen gaan wonen. Nu ben ik nog meer alleen. Vreselijke
dagen liggen voor ons. Ik wil mam niet meer terugzien, niet zoals met vader. Ik zal
me haar altijd blijven herinneren zoals ik vanmorgen bij haar was met dat unieke
affectionate afscheid.
Dr. Vrind vroeg of er een autopsie mocht worden verricht, want men stond voor
raadselen. Hier ben ik faliekant tegen. Theo vroeg mij naar mijn mening. Hij was
ook tegen. Hij had het niet met Nellie besproken. Ik vroeg hem dit alsnog te doen.
Hij heeft het met haar besproken en zij was ook tegen. Zo zou mam het hebben gewild
dat Nellie ook betrokken werd bij haar lot. Ik dacht trouwens bij mijn pertinente
besluit eveneens aan wat vader gezegd zou hebben. Theo belde terug. Hij was upset
dat mams trouwring ongevraagd was weggenomen. Ik heb de zuster ogenblikkelijk
gebeld om de ring om mams ringvinger terug te doen. Gelukkig regelt Lex Poslavsky
de begrafenis op Den en Rust. Die tactische meneer Tap belde me zelf ook op en
viel met de deur in huis. Ik heb hem geïnstrueerd dat alles identiek diende te gebeuren
als in 1966 bij de begrafenis van vader.

02.10 uur
Voel me diep ellendig. Woorden schieten te kort. Ik herinner me dat toen mam in
het begin ziek was en ik in de zitkamer beneden op een geïmproviseerd bed op de
grond sliep, niet kon slapen en de kamer rondkeek en het me toen pas opviel hoeveel
beestjes er overal stonden. Mams aanhankelijkheid voor dieren stond centraal. Buiten
waait het als in de herfst en de maan schijnt, maar het kon me allemaal niets meer
schelen.

06.30 uur
Ik huil. En het vreemde is dat ik het beleef alsof mam huilt. En ik denk ook
voortdurend aan vader.
Toen we over haar benauwdheid vannacht spraken herinnerde zij eraan dat zij van
vader nooit met open ramen had mogen slapen. ‘Ik heb hier mijn hele leven eigenlijk
onder geleden,’ zei ze. Inwendig werd ik razend over dit pure egoïsme, maar ik ben
niet veel beter. Zij had juist als kind, samen met tante Jetty, altijd met open ramen
geslapen. ‘Het vroor soms in bed,’ zei ze. Zij sprak over een spelletje met tante Jetty
als zij van dekens een tent hadden gemaakt. Ze gaven elkaar dan andere namen. Ze
noemde er wat en ik dacht: die moet ik onthouden, maar ik ben ze toch vergeten.
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08.00 uur
Belde broer Theo. Hij en Nellie waren het ermee eens om de begrafenis van mam
strikt privé te doen verlopen. Alleen met de allernaaste familie. Er was immers ook
niemand op 21 juni naar mams verjaardag gekomen. Waarom dan wel op haar
begrafenis te koop lopen? Merci. Ik zorg nu verder permanent voor Keke. ‘Het is
geen afmaakhondje,’ heeft dr. Offereins gezegd. Ik moet dit doen. Het is mijn plicht.
Ik vroeg David om me enige tijd alleen te laten en weg te gaan. ‘I do not want to
hurt you in any way, but do you understand this?’ Ik geloof dat hij me begreep. Hij
wil naar Dui in Parijs gaan eerst. Was Peter maar hier. Hij belde trouwens gisteravond,
toen de gasten er waren, dat hij was vertraagd. Ik fluisterde dat mam was overleden.
‘God, Willem,’ zei hij ‘ik kom zo gauw mogelijk’.
Rie Oltmans, ook weer zo typisch voor dit soort mensen, maakt zich druk dat ik
geen overlijdensannonce in die stinkende Telegraaf wil hebben.
Ben zelfs niet in staat piano te spelen.
Belde notaris Meijer die zei: ‘U weet, ik was zeer op uw moeder gesteld.’ Mam
heeft geen testament gemaakt. Verschillende familieleden hebben al getelefoneerd,
maar niemand heeft me zo menselijk en oprecht gecondoleerd als mevrouw
Hornkamp, mijn hulp uit Purmerend.
Ik wil Debussy's Prelude à l'après-midi d'un faune laten spelen bij mams
begrafenis. Het is een van haar lievelingsstukken. Zij verlangde zo naar een reis naar
de Provence, die ik haar had beloofd. Hoe komen we erdoor?

4 september 1974
Peter zag er totaal ontsteld uit toen hij het station uitkwam. ‘Jij hebt nu geen mijn
moeder meer...’ Weet niet meer wat hij precies zei. Ik vertelde Peter hoe lief mam
en ik elkaar de dag van haar heengaan hadden bejegend en eigenlijk afscheid hadden
genomen. ‘Heb je haar over haar haar gestreken?’ vroeg Peter.
‘Nee, dat durfde ik niet; dat deed alleen vader.’
Hij herinnerde zich dat toen wij in juni uit Grasse terugkeerden en in Bilthoven
stopten, hoe mooi hij de drie portretten van mijn broers en ik vond die in 1936 in
Zuid-Frankrijk waren getekend en die boven haar schrijfbureau hingen. ‘Daar ben
ik ook erg trots op,’ had mam toen gezegd, wat Peter zich herinnerde en ik vergeten
was.222
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De tekening van mij is nu bij Peter en staat in diens flat naast de mijne in Hillbrow,
Johannesburg (1991). De andere - er waren twee tekeningen van ons ieder gemaakt - is
bestemd voor mijn vriend Eduard Voorbach.
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07.15 uur, Schiphol
for mr willem oltmans.
dr peccei cables from mexico that he has to postpone his return, and wi11
be arriving in amsterdam wednesday 4 september at 7,15 with kl flight
642 from new york. he will then proceed directly to professor tinbergen's
house in the hague. you should contact professor boettcher, who knows
his programs, to establish a meeting time with dr peccei. regards,
anna pignocchi
47518 bruna nl
61497 tecnital
Aurelio Peccei en mevrouw Peccei arriveerden uit Mexico. Zij moest wachten op
een aansluiting naar Rome. Zij bedankte me nogmaals voor de Vespers van
Rachmaninov die ik haar had gegeven. Aurelio was geschokt door mams overlijden.
Hij herinnerde zich haar zo goed van de cocktailparty vorig jaar op Amerbos. Ik
bracht hem naar het huis van professor Jan Tinbergen in Den Haag, die in de tuin al
op zijn gast wachtte. Aurelio sprak over de noodzaak een grondwet voor de planeet
te ontwerpen, die hij buiten de Club van Rome om tot stand wil brengen. Ik vroeg
me af of hij zijn eigen reikwijdte niet begint te overschrijden, ook al ben ik het met
zijn opvatting over de noodzaak van een planetaire constitutie eens.
Het werd een vreselijke dag.
Broer Theo en Nellie arriveerden in de vroege middag in Bilthoven. Theet stormde
het huis in, zonder op zijn vrouw te wachten, groette tante Jetty, toen mij en plofte
op een stoel in de gang en stortte in. Ik probeerde hem met mijn hand over zijn hoofd
strijkend te kalmeren. Daarna volgde een gesprek en soms gebruikte hij een large-size
zakdoek om zijn gezicht te bedekken. Het herinnerde me helemaal aan mam zelf
wanneer zij huilde. Alles deed me aan onze jeugd denken.
‘It's the end of an era,’ zei Nellie.
‘Jullie hebben elkaar,’ zei ik.
‘Jij hebt Peter,’ antwoordde Nellie.
‘Tot op zekere hoogte, want we zijn slechts vrienden. Hij zal zijn eigen weg gaan.’
Tante Jetty dacht dat ik nu naar Amerika zou vertrekken. Zij ergerde me ontzettend
met allerlei propaganda over hoe goede vrienden zij nu was met haar dochter Didi wiens leven zij
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heeft geruïneerd - maar ik hield me voortdurend voor dat zij mams zuster was en dat
ik me moest beheersen.
Ik had het moeilijk met mijn eigen tranen en keek om me heen naar mams lege
stoel en al haar bezittingen om ons heen en zelfs de hond was afwezig en naar de
kennel. Er zijn persoonlijke dingen, zoals haar tools-mandje met wrijfwas, borstels
en doeken, waarmee zij altijd naar Amerbos kwam om mijn huis op orde te brengen,
haar tasje met naaigerei, haar theepot, dat zijn de dingen die ik op Amerbos bij me
zou willen hebben.

5 september 1974
Heb meer persoonlijke briefjes geschreven over mams heengaan aan Marie van
Zoeren223 en Bertus en Herta Cornelissen.224 Vooral omdat zij zeker bij mams
begrafenis moeten zijn. Ik wil niet dat zij dit achteraf in de krant zouden lezen.
Sliep iets beter maar ik ben zeer bezorgd over Theo, omdat hem dit emotioneel
heel diep schijnt te hebben aangegrepen. Ik heb liggen denken over wat er gezegd
moet worden bij de begrafenis. Ik vind dat ik dit moet doen en kunnen, zoals mam
dit zou verwachten. Luister naar Saint Saens' tweede pianoconcert. Door de muziek
zullen mam en ik voor altijd verbonden zijn. Dat leerde ik van haar.
Ik moet zeggen dat ik me door mam zelf zeer geïnspireerd voel om te verwerken
wat wij nu moeten accepteren. Man zei nog deze week: ‘Ik haat sentimentaliteit.’
Ambassadeur Romanov had me uitgenodigd voor een afscheidsreceptie ter
gelegenheid van het vertrek van Vladimir Kouznetsov. Ik heb me laten excuseren.

223
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De dienstbode uit de oorlog op De Horst.
De tuinman van De Horst en diens vrouw.
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De NRC zond drie redacteuren. Klaas Jan Hindriks bood hem ten afscheid een NOS-VIP
klok aan. Kouznetsov betoonde zich tegenover mij zeer gevoelig ten aanzien van
mams heengaan en stak een speechje af dat ik feitelijk tegenover haar verplicht was
alsnog een eigen kind te krijgen om de ‘dynastie’ voort te zetten. ‘If you would do
that’, aldus Kouznetsov, ‘you would not only change as a person, but your entire life
would change.’ Hij zei er achteraan: ‘I know what your decision will be, but I still
felt I had to tell you.’ Kouznetsov mag een Marxistleninist, of zelfs een KGB-agent
zijn, maar hij is zonder twijfel ook een vriend. Jammer dat hij vertrekt.225
Wanneer ik op weg naar Bilthoven langs de bloemenstallen rijd, waar ik altijd
bloemen voor mijn moeder kocht, word ik door tranen overvallen. Theo lijkt eveneens
ontroostbaar. Als ik aan zijn tranen denk, krijg ik het warm. Ze vertelden nu dat ze
een brief gedateerd op 16 juli van mam hadden gekregen. Dat was toen ik naar
Moskou ging en aansluitend naar Rome moest en tante Jetty door de ziekte van een
hond veertien dagen niet naar Bilthoven kwam. Ze hadden de betekenis van deze
brief kennelijk verkeerd geïnterpreteerd. Mam gaf aan zich zeer alleen te voelen en
nu vrezen zij dat er in juli psychologisch iets met mam kan zijn gebeurd, wat we
allemaal veronachtzaamd hebben en waar we voortaan altijd over in het duister zullen
tasten.
Toen Peter opstond - dit had ik bij het wassen van de vaat besloten - heb ik hem
meegedeeld dat ik een PANAM-retour voor hem naar New York zou kopen. Met dat
ticket in zijn zak ligt zijn vertrek naar Juan Antonio zo heel anders voor hem. Ik
geloof dat het hem onmetelijk opluchtte. En toch heeft hij er ook altijd een gevoel
van verlegenheid bij, van ‘mag ik dit wel aannemen’. Ik moedigde hem tegelijkertijd
aan vooral een cursus psychologie in New York te gaan volgen, naast zijn
model-activiteiten.
Theo houdt het voor mogelijk dat broer Hendrik onderweg is om bij de begrafenis
te zijn. Ik denk van niet. Het zou vreselijk zijn als mams lievelingskind er niet zou
zijn om afscheid van haar te nemen.
Een lieve kostbare brief van tante Meta, mams beste vriendin.226 Ik probeer me
met hand en tand goed te houden en mams eigen kracht op zulke dieptepunten te
imiteren. Ik voel me door haar begeistert eigenlijk. Kouznetsov: ‘As long as you
have a child of your own, Willem. You can even take leave of your wife after-
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Zou hem nog enkele malen in Moskou met veel moeite traceren, daarna ging hij in lucht op,
zoals in het communistische systeem bijna altijd gebruikelijk was.
Zie bijlage 22.
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wards, but then at least you have a child. Life has to continue.227 It will continue. I
am optimistic about the future.’ Ik niet. Ik vind het een kromme redenering, uit
kromhout gedacht en bij elkaar gesprokkeld, want het is het oude liedje van een kind
‘nemen’ zoals je een huisdier ‘neemt.’ What about the child itself? I am incapable
to handle Peter properly, let alone a child of my own.

6 september 1974
06:15 uur
Werd in tranen wakker en lag te denken hoe je met woorden je lieve moeder kan
memoreren, zoals straks van me wordt verwacht. Dat kan niet. Er is maar een
deugdelijke methode haar te gedenken: in stilte, in gedachten. Dat is wat ik ga doen.
Theo maakt zich nu verwijten dat hij de brief van mam van 16 juli niet nauwkeurig
genoeg bestudeerde en op 28 juli zelfs in Düsseldorf was, maar niet even in Bilthoven
was aangewipt. Zij denken trouwens, net als ik, dat er tussen mam en tante Jetty iets
is gebeurd dat we niet weten. En niet alleen die opgelegde vermageringskuur.
Gisteravond is broer Hendrik precies op tijd toch uit Kaapstad gearriveerd. Theo
belde en ook Hendrik kwam aan de telefoon.
Eigenlijk voelde ik me vandaag tijdens mams begrafenis verdoofd. Ik was totaal
niet mezelf met al die mensen om ons heen, ook al waren ze gevraagd om te komen.
Broer Hendrik verwelkomde me in Bilthoven in de deur. Ik heb tante Jetty vrijwel
geïgnoreerd, ook al vond ik haar erg zielig, maar ik weet dat zij op feitelijk subtiele
manieren mam de laatste tijd terroriseerde.
Eigenlijk heb ik niets werkelijk beleefd. Het is niet te verklaren. I was in a daze.
Ik voelde me compleet door mam geïnspireerd, wat wil zeggen, wat betreft de controle
over mezelf, wat er moest gebeuren, ontdaan van sentimentaliteit, zoals zij dit gewild
zou hebben. Ik heb mezelf op een of andere manier genarcotiseerd tegen de gedachte
dat zij het was in die doodskist. Want had ik dat niet gedaan, dan zou ik tot niets in
staat zijn geweest.
Bij aankomst op Den en Rust zag ik het eerst van alles Lex Poslavsky, dan de
beide huishoudhulpen van mam en haar kwartetpartners, de Gongrijps. Onze 24
rozen lagen op mams kist met bloemen van iedereen erbij. Ik liet alle andere bloemen
wegha-
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Dat mag waar zijn, maar daar doe ik niet aan mee zoals het nu met de wereld ende mensen
gaat.
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len en bij het graf plaatsen en wilde dat alleen het bloemstuk van ons drieën en Nellie
op mams kist zou liggen plus de twee rozen van mij, één voor mam en één voor
vader. De heer Tap liet ik beloven dat die twee rozen mee het graf in zouden gaan.
Een doodgraver liep later met de 24 rozen in een vaas voor de kist uit.
De Prélude à l'apres-midi d'un faune van Debussy werd gespeeld, zoals ik het
wilde toen de mensen binnenkwamen. Het was eigenlijk prachtig, die muziek. Nellie
huilde. Ik legde mijn hand op haar gezicht. Theo zat met zijn armen over elkaar.
Broer Hendrik ontfermde zich over tante Jetty, die over haar toeren was en aan een
stuk door praatte, zelfs op de wandeling naar het graf. Ik dacht weer aan die fatale
dag in 1966 toen ik dit graf met mam uitzocht om vader te begraven.
Met lood, lood in mijn schoenen ging ik tenslotte naar de katheder. Ik heb ongeveer
het volgende gezegd. Dat ik had gezocht naar een passende tekst, maar dat bij de
dood van je moeder gevoelens en emoties in zo'n chaos verkeren dat er nauwelijks
lijn in was aan te brengen. Dat mam niet van emotioneel gedoe hield, zeer optimistisch
tegenover de realiteiten van het leven stond en altijd had gezegd intens van alles te
hebben genoten, van bomen en van de natuur - ik had ook haar vogels moeten noemen
- en dat ik wilde voorstellen dat een ieder aanwezig, die haar van nabij had gekend,
haar op eigen wijze en in stilte zou gedenken. Broer Hendrik zag ik goedkeurend
‘ja’ knikken. Daarna ging ik ook zitten en de tweede helft van Debussy werd gespeeld,
de deuren openden zich en we wandelden naar het graf.
Ik zag met een vlugge blik dikke tranen langs Peters wangen rollen. Hij zat achterin
naast Quirine Hattin - nu Hille Ris Lambers - en Erik van der Leeden. Hij noemde
het later een voorbode van de begrafenis van zijn eigen moeder. Hij vroeg me om
mijn zonnebril te mogen dragen om zijn gezwollen ogen te bedekken.
Iedereen ging naar de koffiekamer, maar ik verliet Den en Rust onmiddellijk,
samen met Peter en Erik. Daar wilde ik niet bij zijn. Ik zie het al voor me: die mensen
die over zichzelf willen spreken. Leeg en irrelevant. Nellie zei later dat het allemaal
veel te lang had geduurd. Wie wil naar gekakel van anderen luisteren wanneer de
dood van je moeder op je gezicht staat te lezen. Wat er vandaag precies is gebeurd
is verder niet te beschrijven.

Willem Oltmans, Memoires 1974

190

7 september 1974
Opnieuw heb ik prioriteiten moeten stellen. Tante Jetty wilde doordrijven dat we
‘gezellig met z'n allen’ zouden gaan dineren. Zij zou betalen, had Theo al geld
hiervoor gegeven. Ook met Wim en Rie Oltmans erbij die me al helemaal niets
zeggen. Theo wilde een middenweg bewandelen: ‘Als we nu eerst even vlug met
hen eten en dan samen met z'n drieën ergens naartoe gaan.’ Ik maakte gewoon
duidelijk dat ik niet kwam als we niet alleen met Nellie in Lage Vuursche gingen
avondeten. ‘Ik trakteer’, voegde ik eraan toe. En dat heb ik ook prompt gedaan. Nellie
had vanmorgen ook al gehuild omdat tante Jetty zoveel mensen in huis haalde, terwijl
wij dit niet wilden. Ze gedraagt zich of dit haar huis is en heeft dit tegenover mam
ook altijd gedaan, terwijl mam het van haar huurde. Zij heeft dit gedaan om op die
manier meer geld voor ons te sparen. Tante Jetty vroeg Theo ook het geld terug dat
zij hem voor het diner had gegeven.228
We gingen met z'n vieren naar Lage Vuursche waar we aan de tafel zaten waar ik
zo dikwijls met mam had gezeten. Het is als na een autoongeluk. Het is beter direct
weer in een auto te stappen om geen angst voor autorijden te krijgen. Ik zag mam
naar haar bril grijpen, het menu bestuderen en dan eindigde zij dikwijls bij een
Jägermeister.
Vanmorgen belde Theo dat ze naar Lugano vertrokken. Hij neemt mams kostbare
instrumenten mee. Ik vind dat best. Nellie wilde het schilderijtje met de viooltjes
waar mam zo op was gesteld en omdat Theo de sleutel van de brandkast had gevonden,
zei ik hem ook al mams juwelen vast mee te nemen. Tenslotte is hij de enige van
ons drieën die getrouwd is.
Broer Hendrik was ook zeer verdrietig. We hebben zoveel afgepraat tijdens het
eten in Lage Vuursche. Ik zei lange tijd niets en was dan helemaal in gedachten bij
mijn moeder. Mam wilde een flat zoeken bij Lugano in Castelglione. Dat hoorde ik
nu pas. Broer Hendrik adviseerde Theo onder geen beding naar Zuid-Afrika terug
te komen, aangezien de situatie met de zwarten uit de hand zou gaan lopen.
Gisterochtend, voor de begrafenis, reed ik met Peter naar de kennel in Bosch en
Duin waar Keke wordt verzorgd. Hij zag er nu mooi en geborsteld uit. Hij was zo
ontzettend blij me te zien. Hij wilde mee. Maar dat kon nog niet. Het was ontzettend
zie-
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Toen we van ons diner terugkwamen vroeg tante Jetty mij om de sleutel van het huis, want
het was ‘haar’ huis, etcetera. Ik heb haar toen op meer dan duidelijke wijze de waarheid
gezegd waarbij mijn broers zich distantieerden. Ik laat de details hier zonder opzet weg: de
notities erover volgden pas vele pagina's later.
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lig. Later, toen ik na de begrafenis met Peter en Erik alleen was, zei Peter opeens:
‘Je komt maar een keer in je leven iemand als jij tegen (...) het is een ramp: we zijn
voor eeuwig getrouwd.’229 Het schijnt trouwens dat René Solleveld de Rocky Horror
Show gaat produceren en Peter er een rol in heeft toebedeeld. Nu dat weer.

8 september 1974
Vorige zondag was Theo, Nellie en ik nog bij mam. Nu is het winderig, triest
herfstweer.
Dewi Sukarno belde dat Francisco Paesa spoorloos was. Zij had een lunch met
een belangrijke Spaanse bankier gearrangeerd ‘and I would not like to have to say,
I cannot find him’. Zij vroeg ook waarom we first class vlogen: ‘I know a lot of
millionaires who don't.’
Kartika was terug uit Jakarta. Dewi had haar gevraagd wie het liefste voor haar
was geweest. Het kind had geantwoord: ‘Ibu Hartini’. Mevrouw Hartini Sukarno
had volgens Dewi zich steeds met het kind beziggehouden, met haar gespeeld en zij
had tegen de pers gezegd: ‘She is like my own daughter’. Dewi zei dat Kartika
charisma had. Sukmawati was volgens de kranten in moeilijkheden en gebruikte
drugs. De kinderen van Hartini waren allemaal in goeden doen. Ik meende me te
herinneren dat de vader van de kinderen uit Hartini's eerste huwelijk een welvarende
Chinees was geweest. ‘Don't give me that shit,’ aldus Dewi. Dat was dus einde van
dat telefoongesprek. Ik stelde voor dat zij met David Russell aan haar boek zou
werken. Zij wilde hem graag ontvangen, maar vond het moeilijk om met iemand te
werken die zij niet kende. Jammer, want David zou geknipt voor die job zijn.
Igor Cornelissen heeft doorgezet en opent de voorpagina van Vrij Nederland met:
VAN DER STOEL LAAT BEWUST EEN MILJOENEN PROJECT LOPEN. Dat is andere koek
dan wat André Spoor tot nu toe in deze schandelijke zaak presteerde. Igor begint met
Lubbers in zijn hemd te zetten, die pas drie maanden nadat de premier van de USSR
aan de minister een voorstel tot samenwerking had gedaan een briefje aan ambassadeur
Romanov zond om meer informatie. Deze gang van zaken heeft, volgens VN, ‘een
heel vreemde en onserieuze indruk op de Russen gemaakt.’ Het is gewoon sabotage
van Buitenlandse Zaken, waar de Lunsscepter blijkbaar nog steeds de overhand heeft.
Van der Stoel is een griezelige amateur op die post. Als je de foto be-
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Peter bedoelde natuurlijk als ‘onverbrekelijke vrienden’ en niet in de conventionele zin van
het woord.
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kijkt over de manier waarop hij Kosygin een handje geeft vraag je je af: waar is de
tijd gebleven dat Nederland ministers de wereld in zond, die persoonlijkheden waren
en iets in hun mars hadden. Ik betwijfel of DAF die man naar Moskou zou sturen.
Cornelissen heeft zijn huiswerk prima gedaan. Zijn artikel is een historisch stuk.230
Mams annonce stond gisteravond in de NRC.

Mam vertelde maandag nog dat tante Jetty eigenlijk een soort attaque tijdens haar
bezoek had gehad. ‘Zij werd helemaal grauw en het was erg eng,’ zei ze. Daarna
volgde de vraag: ‘Wat kan er toch met haar bolletje zijn gebeurd,’ die ik eerder
vermeldde.
Dewi belde opnieuw. Zij vroeg om mee te willen werken de kosten voor Moskou
zo laag mogelijk te houden, want als het niet tot zaken zou komen: ‘this would be
very painful.’ Ik vroeg me af wat zij er eigenlijk mee te maken had. ‘One should not
spend capital,’ ging ze verder. Zij vroeg of ik na Moskou bij haar wilde komen want
er waren zaken, die ze me wilde vertellen. Zij wilde ook weten of onze eerste reis
first class was geweest.
Quirine Hattink schreef blij te zijn geweest mijn moeders begrafenis te hebben
bijgewoond. ‘Je weet hoe lief mam altijd voor me was. Ik zal het nooit vergeten wat
ze voor me heeft
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Vrij Nederland, 7 september 1974.
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betekend. Wat jij zei vanmorgen in de aula was erg goed, eenvoudig en echt.’ Zo
was het ook. Zij eindigde met te zeggen er prijs op te stellen me nog eens te zeggen:
‘dat ik erg veel van je hou om je warmte en je hartelijkheid vanaf de tijd op De Horst
tot en met vandaag.’
Ook mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt, eens mijn tweede moeder - als zoiets
bestaat - schreef een lief briefje bij de dood van mijn echte moeder.231
Joseph Luns heeft minister Vredeling een Open Brief geschreven, die o.a. in de
232
233
NRC werd afgedrukt. Hij schreef onder meer dat hem uit het gesprek met Bibeb
thans was gebleken ‘dat u een duidelijke afkeer koestert tegen mijn persoon. Waarop
dit is gebaseerd vermag ik niet te doorgronden aangezien onze jarenlange officiële
contacten in mijn vorige en huidige functie nimmer door noemenswaardige incidenten
werden gekenmerkt en wij in de persoonlijke sfeer praktisch geen relaties
onderhouden.’ Luns vervolgde dat Vredeling vrijwel de enige minister van de alliantie
was die zich door Luns met excellentie liet aanspreken, ‘overigens uw goed recht.
Ik zelf zou het thans ook niet anders meer wensen’, ook zo'n alleszeggende toevoeging
van het sujet Luns. Ook verzekerde Luns dat Vredeling hem nooit in verlegenheid
bracht en het door de minister van Defensie gebruikte schuttingwoord bezigt de
gentleman Luns natuurlijk liever niet. Een andere uitgekookte passage betreft het
advies van een Haagse politieman aan Luns om zijn Rolls Royce niet op het Plein
te parkeren want demonstrerende VVDM-militairen zouden de wagen kunnen
beschadigen. En dan wijst Luns er op dat het incident-Vredeling ‘bij de bondgenoten
en in NSVO-kringen’ een slechte indruk heeft gemaakt ‘en het aanzien van ons land
duidelijk heeft geschaad.’
Eigenlijk is langzamerhand alles wat er uit de koker van meneer Luns komt in
wezen ‘voer voor psychologen.’ Als ik nu hoofdredacteur van de NRC was zou ik
enkele deskundigen het hele geval laten psycho-analyseren. Ik denk dat we voor
wonderlijke verrassingen zouden komen te staan. Bovendien pastte Luns wel op o
op de merites van de botsing in te gaan. Dit deed J.L. Heldring in summiere mate
wel door in zijn beschouwing van 6 september de heer Marcus Bakker (CPN) te
noemen die als enige tijdens het Kamerdebat dat aan de zaak-Vredeling werd gewijd
met ‘een interessante analyse’ op de
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proppen kwam. Als marxist kon Bakker niet zo maar accepteren dat Vredeling op
puur persoonlijke motieven tegen Luns van leer was getrokken. Volgens Bakker ging
het om de botsing Max van der Stoel - Vredeling om een conflict van Atlantische
belangen tegen Europese belangen. Dus Van der Stoel Atlantiër tegen Vredeling
Europeaan. Ze zoeken het maar uit. Het sop lijkt de kool nauwelijks waard want au
fond verandert er bij deze uitwisseling van beledigingen niets. En de hele rel begon
over het hoofd van die lieve Bibeb heen, die dacht een lezenswaardig gesprek op te
tekenen maar ontketende onverwacht een politieke rel tot ver over de grenzen.

9 september 1974
Schiphol
Dit is de allereerste keer dat ik wegvlieg zonder eerst vanuit de vertrekhal mam te
kunnen bellen. Zij wist absoluut zeker dat er een call zou komen. Gisteren zei Gerard
Croiset met een straight face: ‘Je moeder was gewoon uitgeblust, maar met haar is
een een stuk van je eigen lichaam heengegaan.’ Heb me zelden zo desolaat gevoeld
als vandaag op Schiphol. De volgende klap wordt Peters vertrek.
Gistermiddag ben ik met twee rozen naar het graf gegaan. Er lag nog los zand op
het graf. De meeste bloemen waren nog mooi. Een bij was bezig in een bloemkelk.
‘Ben je dan niet blij dat je hebt geleefd en gezien en beleefd wat er is gebeurd?’ zei
ze eens. Ik vond, nadat ik haar in het ziekenhuis had gebracht, een zakdoekje van
haar in de auto waar poppetjes als torren op waren aangebracht. Ik zit hier op de
luchthaven, dicht tegen tranen aan. Misschien word ik zelf helemaal niet oud. Peter
vroeg zelfs: ‘Maar heb je dan niets om voor te leven?’
‘Wat dan, darling?’ Daar was hij het wel enigermate mee eens, maar hij is natuurlijk
nog veel te jong om zulke gevoelens te hebben. Maar ik wil wel proberen hem er op
te wijzen dat het een voordeel is zo vroeg mogelijk de realiteit te leren kennen en
onder ogen te zien en vooral te leren aanvaarden.
Ik belde eerst Nellie in Lugano en daarna broer Hendrik in Bilthoven. Hij vroeg:
‘Are you allright’. Toen ik zijn stem hoorde: I broke down. Ik zei tegen hem: ‘Let's
be close, because all outsiders are bastards anyway.’
‘We feel the same way,’ zei hij.
In Zürich ontmoette ik Francisco Paesa en diens uit Canada afkomstige collega
Agostino di Blasio op het vliegveld. Ik had hun door ambassadeur Romanov
afgegeven visa bij me.234
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Francisco overhandigde me een envelop. Ik vroeg of ik voor ontvangst moest tekenen,
maar dat was niet nodig. Eindelijk heb ik mijn onkosten in cash terug.
Tijdens de vlucht naar Moskou liet Francisco mij het dossier bestemd voor dr.
Jermen Gvishiani lezen. Het is ongelooflijk goed verzorgd. Niet alleen behelst het
een gedetailleerd rapport over het testen van elektronische horloges, maar hij voegde
er een in kaart gebracht overzicht van de Paesa-organisatie bij. Er zijn vijf
horlogefabrieken bij, waaronder één in India. Er zijn ook twee Amerikaanse
ondernemingen bij die horloges maken. Het is een beetje verbluffend, zu schön um
wahr zu sein. Verder zat er een ontwerp bij voor een contract met de USSR. Hij wist
blijkbaar dat er Amerikaanse kapers op de kust zijn die op 24 september besprekingen
in Moskou zullen voeren; daarom wilde Francisco snel gaan. Hij vertelde zijn
voorstellen zodanig te hebben geformuleerd dat wanneer ze in Moskou niet op zijn
gedetailleerde plannen zouden in gaan: ‘they will never get a hold in western markets
again, because I will proceed in making those watches in India.’ Hij zei er mee te
willen zeggen dat hij bezig was de markt in elektronische horloges te veroveren. Hij
is gereed om vier of vijf projecten in de Sovjet-Unie te beginnen. Hij kan me wijs
maken wat hij wil, want ik weet van deze zaken tenslotte toeten noch blazen. We
zullen zien hoe de sovjets reageren.
Ik kan er met mijn verstand niet bij dat Gerald Ford deze Nixon een complete
strafkwijtschelding heeft aangeboden, terwijl velen van zijn medewerkers
rücksichtslos de petoet in draaien. Of misschien juist wel. Een dergelijke blunder
kan bovendien zijn eigen vertrek verhaasten. Gerard Croiset waarschuwde gisteren
inzake Ford: ‘Die man is veel gevaarlijker dan Nixon.’ Het zou best eens waar kunnen
blijken te zijn, ook omdat hij nog veel dommer is dan Nixon.
Nu wordt er in de straten van Addis Abeba ‘Gangjang Haile Selassie’ geschreeuwd,
zoals in Jakarta tegen Bung Karno. Het coördinerend comité van de strijdkrachten
in Ethiopië heeft reeds bekendgemaakt dat de keizer publieke fondsen voor zichzelf
zou hebben gebruikt en dat om die reden maatregelen tegen hem zullen worden
genomen.
Ik denk voortdurend aan mam en haar graf. Het is nog niet te verwerken dat zij er
niet meer is. Het lijkt zo onwerkelijk na haar bijna een halve eeuw te hebben gekend.
Ik heb een foto gevonden van mam en mij in 1926 in de tuin in Maarssen, toen ik
één jaar was.235
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David is nu echt vanmorgen vertrokken naar Parijs. Het regende op weg naar CS. Hij
zei: ‘You and Peter are leaving, nature weeps.’ Toch geef ik er de voorkeur aan die
jongen nooit meer te zien.236 Had wel met hem te doen, want hij vond het heerlijk op
Amerbos. Hij gaat naar Dui Seid.
Ben eindelijk in Kissinger van Marvin en Bernard Kalb begonnen. Het is allemaal
buitengewoon onthullend en voortreffelijk gedocumenteerd wat deze twee (Joodse)
journalisten allemaal over de Joodse Kissinger te berde brengen. Henry heeft zelfs
aan het hoofd gestaan van een groep CIA-ambtenaren van veertig man, die tot taak
hadden er voor te zorgen dat Salvador Allende - de democratisch gekozen president
van Chili - liever eerder dan later zou vallen. Toen een congres-commissie hem dit
vroeg, antwoordde de crook Kissinger: ‘The CIA had nothing to do with the coup, to
the best of my knowledge and belief, and I only put in that qualification in case some
madman appears down there who without instructions talked to somebody. I have
absolutely no reason to suppose it...’ Kissinger hoort met de rest van de
Watergate-gang in de bak, en hij mag zijn Nobelprijs daaraan de muur hangen.
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Moskou
10 september 1974
Hotel Leningradske
Arme, arme mam. Een graf is ons aller voorland. Juli moet voor haar een
afschuwelijke maand zijn geweest, toen ik ook in Moskou zat, zoals uit een brief aan
Theo en Nel bleek. Maar we waren er geen van allen op bedacht dat er een ziekte op
til was. Victor Krylov, dr. Gvishiani's assistent, haalde ons keurig van het vliegveld
af. Ik nam hem ter zijde, maar hij begon meteen met er op te wijzen dat we vooral
dienden te begrijpen dat de Sovjet-Unie een gigantische bureaucratie was en dat
zaken tijd vergden. Hij was gegeneerd dat we opnieuw Leningradske toegewezen
hadden gekregen. Ik heb toch het onmiskenbare gevoel dat het uitstekend is dat ik
met mijn neus op deze affaires blijf zitten. Meneer Agostino di Blasio uit Montreal
lijkt me ook al niet een van de keurigste zakenlieden ter wereld. Hij is een
elektronica-expert. Hij zei dat Francisco in drie weken had gedaan wat doorgaans
zes maanden kostte.
De douane wilde gisteren voor het eerst mijn hele hebben en houden doorzoeken
en te elfder ure gaf ik aan dat ik 23 roebel van de vorige reis bij me had. Zij werden
geconfisqueerd. Ik kreeg er een reçu voor.237 Krylov begon een palaver met de douane
maar dat scheen verder geen indruk te maken. Ik vroeg hem tevens of dr. Gvishiani
en andere sovjets nu naar de Club van Rome-vergadering in West-Berlijn zouden
komen. Hij zei dat de Club de zaak enigszins voor het lapje had gehouden en dat het
allerminst zeker was. Gvishiani had trouwens een belangrijke afspraak op 8 oktober
in Amerika. Hij was ook niet meer zeker van een ontmoeting tussen DAF en Gvishiani.
DAF heeft de zaak zonder meer verpest. Of misschien mochten ze wel niet van
hogerhand in Den Haag. Wie weet hoe dit werkt in Nederland.

State Committee for Science and Technology, 10.00 uur
Een vier man sterke delegatie, plus een tolk, een madame Adelina, en Victor Krylov
zijn in het veld gebracht om Paesa, di Agostino en mij te ontvangen.
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Francisco begon met te zeggen dat er momenteel 300 miljoen horloges in de wereld
per jaar worden gefabriceerd. Primo: hoe kan de productie het beste worden
georganiseerd?
Sovjetzijde: ‘Eerst moesten de technische details worden gespecificeerden geregeld.
Dan zou het ministerie dat inkopen regelt worden ingeschakeld en vervolgens het
ministerie van Industrie.’
Di Blasio: ‘Maar er zijn helemaal geen technische problemen. We hebben alle
gegevens, weten wat er nodig is, we kunnen onmiddellijk massaal produceren.’ Tegen
ons in het Frans: ‘Het lijkt een ingewikkelde procedure hier in de Sovjet-Unie om
een eenvoudige zaak van de grond te krijgen.’
Paesa: ‘Ik weet dat de Amerikanen hier op 24 september zullen zijn om over een
soortgelijke productie te spreken.’
Di Blasio: ‘We spreken hier toch over een “joint-venture” en niet over de overdracht
van technische kennis? U moet zich realiseren dat we nu op de markt moeten komen
met ons product want over twee jaar zou het absoluut geen zin meer hebben.’ Krylov:
‘Het zou misleidend zijn om het voor te stellen alsof u direct zou kunnen overgaan
tot het tekenen van een contract. Hiervoor is in Moskou op zijn minst zes maanden
vereist.’
Sovjetzijde: ‘Wij noemen het in Moskou niet zozeer een “joint-venture” maar een
“compensation deal”. Time is our principle enemy since time is needed for
negotiations and they all need to be cleared by so many of our organisations.’
Francisco: ‘Uranus Led is het voornaamste horloge van de concurrentie, en hij
legt een exemplaar op tafel. Hij vervolgde: ‘If we don't start selling 50.000 watches
at once we will loose our position in the market.’ Hij zei dat bepaalde aantallen van
deze horloges al zijn besteld. ‘We already manufacture the watch-cases for three
new American companies. We are casing the watches and work also on this with the
Hughes Aircraft Corporation.’238
De voorzitter van deze ontmoeting, Leonid Nedorub, zei namens dr. Gvishiani toe
dat andere ontmoetingen zouden volgen.
Het was prachtig weer. Mams heengaan is zo totaal onherroepelijk. De afgelopen
jaren - met uitzondering van Peter enigszins - was mam echt de enige levende ziel
die altijd weer op mijn terugkomst wachtte, benieuwd was alles te horen, zich
verheugde op onze etentjes buiten, en die werkelijk begaan was. Dat realiseer ik me
nu meer dan ooit.
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Om 16.00 uur ontmoetten wij de minister voor Elektronica, Kaleshnikov. Francisco
herhaalde zijn verhaal, maar vertelde dat Hughes het binnenkort zou afleggen tegen
de concurrentie in elektronische horloges en dat Bommar in Arizona en Uranus in
Port Chester samen 40.000 horloges produceerden.239 Hij zei thans de beschikking
te hebben over de distributie van Uranusproducten buiten de VS.
De minister maakte duidelijk dat casing van elektronische horloges voorlopig nog
het probleem in de USSR was omdat men nog niet over de modernste apparatuur
beschikte. De bottleneck voor de sovjets is blijkbaar een soort oven, waarin de
omhulsels van de horloges worden ‘gebakken’ om ze panklaar te maken voor het
plaatsen van het elektronische binnenwerk. Het is duidelijk dat de Amerikanen die
technologie niet geleverd willen hebben. Francisco maakte hier korte metten mee en
zei dat hij dan in het buitenland the casing van de horloges zou verzorgen. De
sovjetzijde berekende dat de USSR 2.000 horloges zou kunnen leveren in oktober,
3.000 in november en 5.000 in december. In 1975 zou men voorts 5.000 in de eerste
twee kwartalen, 10.000 in het derde kwartaal en 50.000 in het vierde kwartaal kunnen
opleveren. Vanaf 1976 zou de USSR 50.000 horloges per maand kunnen produceren.
Francisco scherpte aan: ‘If you deliver 10.000 prior to the end of this year; I will
produce the modules.’
De ontmoeting met de minister verliep op rolletjes. Victor Krylov zei nog nooit
te hebben gezien dat zaken dermate snel verliepen in onderhandelingen in Moskou.
De minister vroeg Francisco over veertien dagen terug te komen om de details van
het contract verder te bespreken. De heer Kaleshnikov vroeg bij het scheiden van de
markt aan Paesa: ‘Hoe oud bent u?’
Francisco verliet het ministerie met de woorden: ‘We really have a bomb here,
we could easily sell up to 200 million dollars worth of watches a year.’ Hij zei dat
het hem er veel aan gelegen was zijn positie op de sovjetmarkt nu te vestigen en
vooral om in het brein van dr. Gvishiani gebeiteld te raken als de man die, wanneer
er politieke en economische problemen zijn met de buitenwereld, deze in een mum
van tijd te kunnen oplossen. Hij herinnerde er aan dat Gvishiani bij de eerste
ontmoeting in Wenen eigenlijk met zoveel woorden had gezegd dat hij naar ‘a third
party’ zocht die dit soort klussen zou kunnen oplossen.
Op de terugweg naar Hotel Leningradske heb ik mezelf ertoe
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gedwongen Paesa voor te stellen een gesprek met hem te hebben over wat mijn
aandeel zou zijn in het openen van deze deuren voor hem. Nogal nonchalant zei hij:
‘Ik denk dat jouw share 50.000 tot 100.000 dollar zal zijn.’ Hij zei weer: ‘I will
protect your interests in this matter.’ Ik geloof hem. Maar toch is het gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Ik deel steeds meer mams opvatting dat je geen hond kunt
vertrouwen. Paesa: ‘You are not a public relations specialist, but a human relations
specialist.’ Ik vroeg hem eveneens hoe hij dacht controle te houden over zijn makker
Di Blasio en kon overzien dat die man niet op eigen houtje naar Moskou zou reizen
nu wij ook voor hem het pad naar de minister zelf hadden geëffend. ‘I made very
clear to Krylov, that I am solely responsible for everything we do here,’ antwoordde
hij. Francisco wil zich voorlopig tot de horloge-affaire beperken.
Ik kan me nog steeds niet werkelijk voorstellen dat mam er niet meer is. Het is
alsof ik hier met een soort schim van de werkelijkheid wordt geconfronteerd, als in
een boze droom. Nooit heb ik zoveel waarde gehecht aan ‘verschijningen in dromen’
als in verband met haar heengaan. Het lijkt een wond die niet te genezen zal zijn.
Mam was op haar ziekbed zo weerloos tegen de oorlog die er binnen haar lichaam
werd gevoerd door krachten waar niemand meer een greep op had. Ik kon haar met
niets meer echt helpen. Het zal nooit meer hetzelfde zijn als toen mam nog leefde.
Zoals ik tegen Peter zei: ik denk niet dat ik me de dood van een ander mens ooit nog
zo zal aantrekken, zoals ik me het heengaan van mijn vader en moeder heb
aangetrokken en beleefd. Nu zijn het mijn twee broers, die het dichtst bij me staan.

11 september 1974
Erbarmelijk slecht geslapen vanwege wegreparaties dichtbij, plus voorbijrijdende
treinen en tenslotte een veel te klein en oncomfortabel bed.
Volgens het Algemeen Dagblad zou Luns in zijn Open Brief aan Vredeling de
man gemakkelijk hebben gevloerd. ‘Is dit belangrijk?’ vraagt de krant zich af. ‘Wis
en waarachtig. De Nederlander van hoog aanzien, die secretaris-generaal is van de
NAVO waarvan ons land lid is, schroomt niet om met een andere Nederlander - die
minister van Defensie van een NAVO-lid is en deswege alleen al in hoog aanzien zou
moeten staan - de vloer aan te vegen.’ Ik begrijp het AD niet. Ik vind helemaal niet
dat Luns met zijn schriftuur aan Vredeling op punten zou hebben gewonnen.
Integendeel. Het is maar hoe je leest en in-
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terpreteert wat er staat. Wat niet wegneemt dat de wijze waarop Vredeling de heer
Luns in zijn hemd dacht te zetten in het gesprek met Bibeb eigenlijk ook ieder niveau
miste. In de kern van de zaak is het een typische burgermansscène tussen Vredeling
en Luns die het noemen verder niet waard is. Natuurlijk had Vredeling gelijk om
Luns als een misselijk sujet te omschrijven, maar waarom legde hij Bibeb niet uit
waarom? Waarmee verder niet is verklaard hoe een krant als het Algemeen Dagblad
de heer Luns anno 1974 nog altijd omschrijft als ‘een man van hoog aanzien.’ Doen
ze zoiets opzettelijk tegen beter weten in, of zijn het daar sukkels die niet beter
weten?240
De Telegraaf heeft Max van der Stoel gekapitteld omdat hij zich zou hebben
uitgesproken tegen de benoeming van generaal Alexander Haig als nieuwe
241
NAVO-commandant. Natuurlijk heeft Van der Stoel hier nu eens volkomen gelijk
om een door en door met Watergate besmette schuinsmarcheerder als Haig niet in
Brussel te willen hebben. Als Van der Stoel consequent zou zijn, zou hij Luns ook
gewipt moeten willen zien, die minstens even besmet is met leugens en bedrog tijdens
diens rit als minister van Buitenlandse Zaken. Opmerkelijk dat De Telegraaf aanvoert
dat Haig juist een ‘briljante carrière’ achter de rug heeft als voornaamste assistent
van Henry Kissinger. Luns werd immers in Brussel benoemd, omdat ook hij ‘een
briljante’ minister van Buitenlandse Zaken zou zijn geweest. Wanneer de twee
grootste niet rooms-katholieke ochtendbladen in het vaderland de kluit dermate
doelbewust misinformeren - terwijl de Volkskrant ten aanzien van geloofsgenoten
er vanzelfsprekend de kantjes afloopt - waar blijf je dan? Je vraagt je af of de
hoofdartikelschrijvers in Nederland een boek over Henry Kissinger, als geschreven
door de gebroeders Kalb, eigenlijk ooit wel lezen. Ik ben er nog steeds mee bezig.
Kissinger is een ordinaire schurk. Waarom staat dat niet in het AD?
Het is toch vreemd dat Francisco eerst toezegde de verdiensten 50-50 te zullen
delen en hij nu komt met onduidelijke cijfers als 50 en 100.000 dollar. Eerst wilde
hij een aantal projecten entameren, nu alleen horloges. Krylov vroeg hem trouwens
al of hij belangstelling had om sovjetturbines te verkopen. Ik moet er voor zorgen
deze keer concrete toezeggingen te krijgen, zoals bijvoorbeeld 500.000 dollar voor
het binnenbrengen in de Sovjet Unie als begin-honorarium. Ik zal mezelf forceren
er opnieuw met hem over te spreken. Hij zei gisteren trouwens dat ik zoveel succes
had bij het leggen van contacten, omdat ik
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zo naïef leek. Ik had bijvoorbeeld zo aardig over Khatchaturian gesproken, ‘that I
liked the man already before I ever met him...’

10.00 uur
We zijn in het Ministry of Electronic Communications behorend tot het Ministry of
Communications. Di Blasio - met wie ik overigens geen enkele zakelijke
overeenkomst hebt - zegt nu Unitron SA te vertegenwoordigen, ‘an electronics
company’ en hij wil tot samenwerking en coproductie van verschillende producten
komen. Zo stelde hij aan de sovjetzijde bijvoorbeeld voor een soort nieuwe zender
te produceren die in een attachékoffer zou passen en via welk apparaat men vanuit
New York met Genève zou kuninen spreken, terwijl een ballonnetje als antenne zou
dienen. Het is weer de westerse James Bond-mentaliteit waarin men hier niet is
geïnteresseerd, zeker niet in een eerste gesprek met een zakenman uit Canada die
vooralsnog onbekend is. Er werd dan ook op gewezen dat dit ministerie ‘massive
commercial business for an open market’ beoogt.
Ik begin medewerker Di Blasio steeds meer verdacht te vinden. Hij doet geen
zakelijk omklede, concrete voorstellen, zoals Paesa zelf steeds doet. Ik begin me af
te vragen waarom die man eigenlijk is meegekomen. Ik word gewoon weer gebruikt
om deuren voor iemand hier te openen van wie ik in de verste verte niet weet wie
hij is. Er is bij Unitron SA een ‘full micro-wave transmitter’ besteld bestemd voor
een derdewereldland en Di Blasio wil weten of de USSR die kan leveren. ‘Are you
ready to receive requests from us,’ aldus Di Blasio. Het antwoord is bevestigend.
‘Can you deliver to us magnetic video tapes?’
‘We are specialized in this field,’ is het antwoord. ‘The Ministry for Chemical
Industries is producing them.’
‘We are interested to buy video and computer tapes, aldus Di Blasio. Soyuzhim
Export verzorgt deze bestellingen.
Di Blasio spreekt voorts over draadloze draagbare ‘transmitters for pictures’ die
ook kleurentelevisiebeelden kunnen overdragen. Kunnen de sovjets goedkoop digitale
cassettes produceren? Hij zegt Data Communications in de VS te vertegenwoordigen.
‘What can we prepare for the future with your department’ vraag Francisco Paesa.
Het ministerie heeft grote hoeveelheden zwart-witte televisiebuizen nodig. Ze worden
via de Foreign Trade Agencies in Moskou aangekocht, aldus de general manager
Michael Kosichkin. Paesa: ‘Are you ready to produce television sets of our design?’
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‘Da,’ is het antwoord. Maar ‘Lenin established a monopoly for foreign trade and
therefore these matters will be dealt with by the Ministry of Foreign Trade,’ aldus
Kosichkin.
Het Comité van dr. Gvishiani, met als gastvrouw Adelina Panjuchkina, bood ons
een voortreffelijke lunch aan in een Georgisch restaurant. Francisco wisselde veel
ideeën uit met medewerkers Victor Krylov en Nikita Samokich van dr. Gvishiani.
Intussen maakte Di Blasio zich en passant alle contacten eigen die hij nodig had en waar ik jarenlang aan heb gewerkt - en ik ergerde me daar groen en geel aan. Ik
bracht dit bij Francisco naar voren die zei dat ik mij er geen zorgen over moest maken:
‘il est très fidèle a moi’. Help het je geloven. Fidelity in the business world? ‘No
man ever quite believes in any other man,’ waarschuwde H.L. Mencken. In Francisco
geloof ik nog enigszins, in Di Blasio nul komma nul. Krylov voegde me intussen
toe: ‘We are really very happy with you introducing us to Mr. Paesa.’ Ik geloof het
graag. Francisco vond me stil vandaag. Inderdaad. Ik krijg steeds meer het gevoel
op een gigantische manier te worden gebruikt. Ik wil garanties.
Di Blasio blijkt nu een uitgebreide lijst bij zich te hebben van producten, die hij
in coproductie met de sovjets zou willen fabriceren. De topambtenaar van het
ministerie van Buitenlandse Handel streept punt voor punt aan wat ze zouden kunnen
leveren. We zijn inmiddels voor besprekingen in de Electronics Section van het
ministerie voor Buitenlandse Handel beland. Het is duidelijk, Paesa laat alles nu
verder aan Di Blasio over. We zitten er voor spek en bonen bij. Ik had het kunnen
en moeten weten, toen hij deze zogenaamde Canadees mee wilde nemen.
‘Onze condities zijn 45 dagen voor aflevering van bestelde goederen,’ zegt de
sovjetonderhandelaar.
‘Do you need test equipment?’ vraagt Di Blasio.
‘Yes, we are interested in buying measuring equipment.’
‘The reason I ask,’ aldus Di Blasio, ‘is that we use different standards than your
requirements.’
Daarop overhandigt Di Blasio tot mijn verbazing een andere lijst met een opstelling
van zwart-wit televisiebuizen, die hij in de USSR wil bestellen. De sovjets verkopen
drie standaardtypen. Di Blasio vraagt naar prijzen. Hij wil 150.000 buizen bestellen
op een vast jaarcontract. ‘Where are you going to sell them?’ vraagt de sovjetzijde.:
‘In three countries...’ aldus Di Blasio.
Het volgende agendapunt is een crazy apparaatje dat Di Blasio gisteren al ter
sprake bracht en toonde waarmee door een druk op
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de knop alle lichten in een kamer plus de televisie aangaan. De productie van deze
gadget is voorlopig nog veel te duur in het Westen. Hij vraagt of de sovjets dit niet
veel goedkoper op massale wijze kunnen produceren, want dan zou er een schitterende
afzet mee zijn te behalen in de rijke landen. Intussen zat Francisco net iets te
ostentatief en een beetje poenig de dure Davidoff havannasigaren te paffen en waar
mogelijk verder uit te delen.
Nikita Samokich vertelde intussen dat er gewerkt werd aan een antwoord op de
vragen van Ruud Lubbers over het aanbod van Aleksei Kosygin aan minister Van
der Stoel. Ook had de Luns-Vredeling-rel de sovjetpers bereikt. Hij zei dat het
essentieel was ook contacten te ontwikkelen met het kantoor van de
Handelsvertegenwoordiging van Moskou in Amsterdam. Hij vertelde verder dat er
subtiele wijzigingen in het sovjetmediasysteem werden aangebracht. Kritiek op eigen
decision-makers en het westerse gebruik om druk uit oefenen via de media moesten
mogelijk zijn, zoals in het geval van het Kosygin-voorstel aan Van der Stoel.
Dergelijke mediadruk moest nu dan ook in de Sovjet-Unie worden ingevoerd.
Vanavond zijn we naar de uitvoering van het Zwanenmeer in het Kremlin Paleis
gegaan. In een van de pauzes stond onverwacht ambassadeur Hugo Scheltema voor
me met een andere kloot van Buitenlandse Zaken. ‘U herkent mij?’ riep hij uit.
‘Uit duizenden!’ zei ik. Ik vertelde hem over het Kosygin-Van der Stoel disaster
maar als ‘rasechte diplomaat’ ging hij er natuurlijk niet op in. Omdat hij nu in New
York bij de VN zit was hij in Moskou om de komende vergadering van de General
Assemblee te bespreken.

12 september 1974
Zeer lang gesprek met Francisco Paesa over mijn aandeel in de horloge-affaire. Hij
sprak nu alleen nog maar over 50.000 dollar. Het getal 100.000 was gedropt. Ik zei
dat hij in Bolivia toch ook 500.000 dollar had betaald als entry fee voor contacten
op het hoogste niveau. Ik zei dat ik in dezelfde zin dacht voor het openen van zijn
mogelijkheden hier. Dat is een prima bedrag om later met pensioen te kunnen gaan,
en bovendien kan ik dan Peter ook geld nalaten. Hij deed geen enkele toezegging en
ging nergens op in. Hij herhaalde: ‘People like me have all our money tied up: we
have a chronic shortage of cash.’ Wanneer hij zijn bezit op dit moment te gelde zou
maken zou hij over 15 miljoen dollar beschikken. Een van zijn ondernemingen, die
huizen bouwt op Mallorca heeft 60 miljoen Zwitserse francs in dit project vastgelegd.
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10.00 uur
Ontmoeting met het State Committee for Science and Technology, dr. Gvishiani's
gezelschap.
Francisco begon met te zeggen dat we ontmoetingen met specialisten en technici
hadden gehad en dat we nu spijkers met koppen moesten slaan en een contract dienden
aan te gaan. De reactie: ‘Wij kennen elkaar nog niet. U zou zich eerst vooral moeten
concentreren op het kennen van onze organisaties, die zich met koop en verkoop
bezighouden.’
‘Wat we zouden willen weten,’ aldus Paesa, ‘is wat wij uw land zullen kunnen
laten fabriceren, zodat we maatregelen kunnen treffen om elders datgene te laten
maken wat ontbreekt. Welke ondernemingen en voor welke onderdelen kunnen we
nu in de USSR opzetten?’
‘Tot dusverre hebben we met elkaar,’ aldus de sovjetzijde, ‘over kleine transacties
gesproken. Dat is een uitstekend begin, maar terwijl we ons op deze kleinere zaken
concentreren zouden we het op prijs stellen indien u dr. Gvishiani de nodige
documentatie zou doen toekomen waarin alle mogelijkheden die u ons hebt te bieden
zijn samengevat. Dus niet alleen wat u via banken voor ons zou kunnen
totstandbrengen, maar ook uw ideeën over het opzetten van ondernemingen en
fabrieken. Dan weten we waar we aan toe zijn en kan dit Comité al uw ontmoetingen
en besprekingen organiseren. U dient zich te realiseren dat al onze stappen
plaatsvinden op basis van planification. We zijn nu met 1976 bezig, terwijl we ook
nog aan details voor 1975 bezig zijn. ‘The most important aspect is, that we get to
know you well here in Moskou,’ aldus deze vertegenwoordiger van dr. Gvishiani,
Konstantin Ananichev, director of the Department of International Organizations
van het State Committee for Science and Technology of the USSR Council of Ministers.
We gebruikten de lunch op het terrein van de permanente tentoonstelling van de
sovjeteconomie en bezochten het Kosmospaviljoen over de sovjetruimtevaart.

13 september 1974
Droomde van mam. Weet niet meer precies wat. Lag voortdurend wakker en overlegde
met mezelf wat me te doen stond om tijdens de terugvlucht naar Zürich mijn belangen
zeker te stellen. Gisteren zei Francisco tegen de medewerkers van dr. Gvishiani dat
hij er 40 miljoen Zwitserse francs tegenaan wilde gooien, dat was alweer 20 miljoen
minder dan hij mij eerder op de dag had opgegeven. Ik sneed dit hete hangijzer
andermaal aan.
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Ik zei tegen Francisco dat ik the goods nu ruimschoots had delivered en dat het tijd
werd mij in een bedrag ineens te compenseren voor mijn rechtstreekse introductie
op het niveau van dr. Jermen Gvishiani en bij de betrokken ministers. Ik zei van hem
te verwachtten dat hij mij met 500.000 dollar zou renumereren als commissie voor
de geleverde diensten, zeker nu het duidelijk was dat hij belangrijke zaken ging doen
en ook zijn partner Di Blasio er ongevraagd garen bij had gesponnen. Hij gaf een
ontwijkend antwoord. Hij had alleen gesproken in termen van een fifty-fifty deal, als
bijvoorbeeld ambassadeur Romanov 100 DAF-trucks zou hebben besteld. De deal
inzake elektronische horloges was van een totaal andere orde en diende daarom
anders bekeken en gehonoreerd te worden.

Tijdens de vlucht naar Zürich bracht ik naar voren dat we mogelijk onze zakelijke
contacten naar Tokio en Singapore zouden kunnen uitbreiden. Maar Paesa was van
mening dat onze volgende stap een lunch met dr. Aurelio Peccei in Rome zou moeten
zijn. Hij is kennelijk ook geïnteresseerd om de Club van Rome-vergadering in
West-Berlijn te gaan bijwonen.

Zürich-Amsterdam
President Gerald Ford heeft Richard Nixon van al zijn misdaden vrijverklaard en
een generaalpardon gegeven. Dit is doorgestoken kaart. Dat hebben die bastards van
te voren afgesproken. Er is een storm in de media over dit besluit opgestoken. Geen
wonder dat niemand meer enig geloof hecht aan wat uit de koker van de president
of het Witte Huis komt. Wat ook het boek van de Kalbs uitstekend belicht is Henry
Kissingers voortdurende vermaningen aan het adres van het establishment
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dat de geloofwaardigheid van het presidentschap en het gezag van het Witte Huis tegenover Amerika en de wereld - onder geen beding aangetast mochten worden.
Maar van schoonschip maken hebben ze blijkbaar nog nooit gehoord. Ford is
ingehuurd om de smerige streken van zijn voorganger(s) te helpen verdoezelen. Van
kwaad tot erger.
Het is de eerste keer dat ik thuis kom en geen telefoongesprek naar Bilthoven zal
voeren.
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Amsterdam
14 september 1974
Amerbos
Peter was er. Ik liet hem verschillende brieven van medeleven bij het heengaan van
mam lezen. Hij was in een vreemde stemming, ook omdat hij in Tilburg afscheid
had genomen. ‘Door alles wat er vorige week is gebeurd ben ik ook zo anders tegen
mijn moeder geweest. Zij heeft tegen een zus van me gezegd dat ze me zal missen.
Ik moet bedenken dat zij er op een dag ook niet meer zal zijn.’ Bij het lezen van de
brieven die ik kreeg zag ik opeens dikke tranen over zijn wangen rollen. Ik liep op
hem toe en we hielden onze hoofden tegen elkaar.
Marie, onze ‘dienstbode’ op De Horst in de oorlogsjaren schreef: ‘Wat een slag,
vooral voor jou; waren je broers er ook?’ Zij vervolgde: ‘Nu hebben jullie geen thuis
meer. Maar hier bij mij is altijd wel een stoel, iets te eten of drinken hoor. Het is hier
wel niet zo groot, maar er is altijd wel een plaatsje. Als ik ergens mee kan helpen?’
Ik leerde haar kennen toen ik teenager was. Gedurende de jaren werd zij tot een
familielid. Mam ging nog ieder jaar op haar verjaardag op bezoek en vice versa.
Marie van Zoeren uit Den Dolder, waar haar vader groenteboer was, behoorde tot
de weinige buitenstaanders die door ons te kennen insider was geworden. Haar brief
roerde me zeer.

15 september 1974
Was vroeg op vanwege het gejank van Keke. Hij ligt nu steeds bij mijn stoel zoals
hij dat vroeger bij vader deed. More tears. Peter zei in bed: ‘Ik heb je vandaag
helemaal niet zien schrijven.’
‘Omdat ik met stomheid ben geslagen.’
Gisteren waren we naar Bilthoven geweest, hadden de hond opgehaald, en aten
wat op het terras in Lage Vuursche - waar mam zo van hield. Ik zocht met mijn ogen
de tafeltjes waar we gezeten hebben in die heerlijke momenten van samenzijn met
mijn moeder.
‘Part of me died, Peet,’ zei ik. ‘Dat voel ik en het is onvervangbaar en zal nooit
meer terugkomen.’
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Vervolgens reden we naar Gerard Croiset. Peters liefste vriendin uit de tijd op de
toneelschool in Maastricht, Leonie, was ernstig ziek geworden. Zij werd door haar
ouders gebracht. We hoopten dat Gerard nog iets voor haar zou kunnen doen. Zij
kon haar voeten nauwelijks meer bewegen. Peter hielp haar heel lief. Zij reageerde
uitstekend op de uitstraling van Croisets handen die haar nu op afstand zal behandelen.
Maar de paragnost zei tegen de ouders dat zij met de mogelijkheid rekening moesten
houden dat de ziekte van Leonie fataal zou kunnen zijn.242 Het meisje had
hartstochtelijk gehuild toen Peter bij de auto afscheid nam. Voelde zij dat dit een
afscheid voor altijd van haar beste vriend zou zijn? Het greep Peter allemaal diep
aan, ook tegen de achtergrond van zijn aanstaande vertrek naar New York. Er was
niets wat ik kon doen of zeggen om zijn zielepijn te helpen verlichten. Peters
verdwijnen naar Amerika leek op een tweede begrafenis binnen twee weken. De
mogelijkheid om naar Bilthoven te ontsnappen en gezellig met mam te gaan eten en troost te zoeken - bestond niet meer.
Peter kwam vanmorgen beneden met de volgende woorden. ‘Willem, ik heb een
droom over jou gehad. Ik durf je het nauwelijks te vertellen. Ik ben er de hele nacht
mee bezig geweest.’ In zijn droom had hij aan mijn sterfbed gezeten, ik was helemaal
alleen en wanhopig. ‘Then you died,’ zei hij, en toen hij het woord ‘dood’ over mij
uitsprak ging me dit door merg en been: ‘Maar na een uur begon je plotseling weer
te bewegen en ging rechtop zitten.’
Leegte, leegte, leegte alom. Death is death is death.
Ik had George de Mohrenschildt een aantal weken geleden geschreven dat we ons
soms afvroegen dat als hij bij de JFK-affaire was betrokken - want er zijn al zoveel
mensen die zich direct of indirect met de moord op Kennedy hebben bemoeid
vroegtijdig aan hun einde gekomen - of hijzelf geen gevaar liep. Hij nam mijn brief
zeer ernstig op.
Op 6 september schreef hij of ik er achter kon komen wie hem om zeep wilden
brengen.243 ‘I do not care if I live a long time, but I would like to know who is
interested in my disappearance...’ Hij wil best weg uit de VS. ‘In case of my removal
from the scene (by assassination or otherwise) you will be able to sell the tapes.’ Hij
refereerde aan de opnamen van bijna zeven uur lang die ik enkele jaren geleden in
de CBS-studio in Dallas maakte en die nu in bezit zijn van Carel Enkelaar en de NOS.244

242
243
244

Leonie zou inderdaad overlijden.
Deze uitspraak is des te opmerkelijker omdat hij drie jaar later inderdaad vermoord zou
worden, na eerst met mij naar Nederland te zijn gevlucht.
Volledige tekst, zie bijlage 27.
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Peter is vertrokken. Hij zag er zo mooi en zuiver uit. We stonden in de vestibule voor
het laatst in elkaars armen en hielden elkaar heel stevig vast. Ik huilde helemaal out
of control. ‘Willem, Willem,’ zei hij op een heel speciale wijze. PANAM liet al zijn
bagage door. Hij kreeg stoel 17A. Er waren maar dertig passagiers. We omhelsden
elkaar voor het laatst en bleven allebei kalm, maar I broke down on the way back
naar een leeg Amerbos. Ik denk dat ik Keke onderbreng bij de dochter van mams
huishoudhulp, die ook in Amsterdam woont met een vriendin. Ik ben te veel op reis
om een hond te hebben. Bovendien een hond is een hond, ook de hond van mijn
moeder.

16 september 1974
Zal Peter gauw schrijven dat ik rustig en kalm ben.
Astrid Sillem schrijft: ‘Jouw lieve moeder is voor mij altijd een bron van leven,
en toen ik klein was, van inspiratie geweest. Dat ze ooit zou sterven komt niet in je
op (...). We hadden een soort afspraak dat Evert en Reinout voor haar zouden spelen
(muziek maken) (...). Je brief ontroerde me zeer en daardoor is het verlangen je te
zien weer aangewakkerd!’245 Herbert Jochems zendt me enkele van zijn gedichten,
zoals Clochard. Als iemand dat is is hij het wel. Een clochard met miljoenen.
Tante Meta de Vries heeft haar heup gebroken en ligt in het Andreas ziekenhuis.
Ik schrok me een ongeluk toen ik haar zag. Het deed me allemaal te veel aan mam
denken. Ik voerde haarjus d'orange. Zij wilde desondanks veel weten en vroeg
bijvoorbeeld: ‘Heb je nog muziek gemaakt?’ Ik realiseer me geen toets van de piano
meer te hebben aangeraakt en trouwens helemaal niet naar muziek te luisteren sinds
mam is overleden. Hoe functioneert trouwens dat zogenaamde verwerken van rouw?
Het is niet te verwerken.
Rende naar boven om een vlinder uit een spinnenweb te bevrijden, maar ik vrees
dat ik te laat ben gekomen. Het arme diertje danst op het gras in de tuin en lijkt niet
meer de lucht in te kunnen komen. Precies toen ik kwam was de spin bezig met een
eindsprint. Die mooie wijde wereld...
Peter was tegen een Israëliër aangelopen die hem had verteld dat hij met eigen
ogen had gezien hoe Arabieren Israëlische soldaten castreerden en dan hun penis in
hun mond stopten. Ik heb nooit gedacht dat Arabieren heilige bonen waren, maar
dat de creatie van de staat Israël rechten van anderen heeft geschonden staat als een
paal boven water.

245

Astrid was de dochter van oom Dirk Klink en Euske van Ketwich Verschuur met wie mijn
ouders in 1950 naar Zuid-Afrika verhuisden. Zie Memoires 1925-1953.
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17 september 1974
Vanmiddag heb ik een uur met ambassadeur Romanov van de Sovjet Unie gesproken.
‘You cannot imagine, Willem,’ aldus de ambassadeur, ‘how furious the authorities
here are about the so-called oil-affair. They seem to be aware, that it was you who
were behind exposing all these details about Van der Stoel meeting Prime Minister
Kosygin. They must have some intelligence reports. They are perhaps tapping your
phone as well. André probably too, so tell him it is better not to speak about anything
on the phone.’ Hij gaf aan dat er dermate veel brouhaha over de blunder van Max
van der Stoel was geweest, gevolgd door een mildere blunder van Ruud Lubbers,
dat hij zelf voorlopig uiterst bedachtzaam te werk wilde gaan. ‘This is also better for
André, as editor in chief,’ zei hij. ‘But I have arranged for a substitute for him. Our
first astronaut, who made a space-walk, is coming here September 25. I not only
offer André an exclusive interview with him but I am ready to visit with astronaut
Leonov de offices of the NRC in Rotterdam.’
Ik besprak ook de ACF met hem. Later toen we in zijn aangrenzende werkkamer
waren wees hij mij op een openstaand zolderraam van een villa aan de overkant van
het water voor de ambassade en zei: ‘That is our secret eye.’ Zo werkt de BVD dus
ten aanzien van de communisten. Ze gaan hun gang maar. Ik stak onmiddellijk een
speciale cadens af dat ik absoluut niets had te verbergen en wel het allerminst voor
onze nationale padvindersdienst.
Bij thuiskomst zond ik een aangetekende expresse brief aan Spoor. Ik schreef
onder meer: ‘Romanov is over de olie- en gaszaak herhaaldelijk tot op het hoogste
niveau aangesproken. Dat er in Nederland een vrije pers was en dat hij geen
Nederlands las waren zijn van de prins geen kwaad wetende reacties bij de hoge
pieten. Ook heeft hij gezegd, toen point blank naar mij werd verwezen, dat hij me
slechts van tijd tot tijd ontmoette.’ Ik vermeldde eveneens het aanbod van astronaut
Leonov. Mijn ambivalentie tegenover de hond is totaal. Allereerst omdat het beest
van mam was. Hij springt tegen me op en draait zijn kopje als ik de hondentaal van
mijn ouders tegen hem bezig. Hij wil steeds bij me zijn. Voelt hij dat het zijn laatste
avond hier is en dat ik hem morgen bij Ria breng? Ik heb alle instructies van wat hij
eet en waaraan hij gewend is voor de dames uitgetypt. In ieder geval krijgt hij in zijn
nieuwe tehuis een andere hond als gezelschap.
Ontmoette vanmiddag ook Frits Böttcher en Dick Leurdijk met nog een andere
nietszeggende man. Vanavond is de professor
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op Drakestein te dineren gevraagd, dit allemaal vanwege de Club van Rome. Ik vroeg
of hij Lucia, de moeder van zijn zoontje, mee zou nemen. ‘Nee, dit is business’, zei
hij. In werkelijkheid zijn ongetrouwde paren niet welkom bij Beatrix. Böttcher zou
Aurelio Peccei op zijn knieën moeten danken dat hij dankzij Peccei's werk nog eens
ergens binnenkomt.
Soms sluit ik, als bij het branden van een kaars, mijn ogen en doe mijn hand ervoor
en concentreer me op mijn moeder. Je weet dat zij er niet meer is, maar het is zo snel
gegaan, dat het soms erg onwerkelijk lijkt allemaal.

18 september 1974
Toen ik samen met Keke in de auto bij de groenteboer op de Prinsengracht stopte,
vroeg hij: ‘Is je vriend Peter in een hondje veranderd?’
Bij notaris Meijer tekende ik mijn testament. Wanneer mij wat overkomt, is vanaf
nu wat van mij is automatisch van Peter. De notaris zei dat mensen die tijdig een
testament maken doorgaans het langst leven. Ik zal deze stap aan Peters moeder
vertellen, niet aan Peter zelf.
Ontmoette Jaap Jansen. Hij zei dat boeken over Indonesië niet best verkopen. Van
een boekje van professor Ernst Utrecht waren maar 1.300 exemplaren aan de man
gebracht. Hierbij vergeleken achtte hij Den Vaderland Getrouwe een bestseller. Hij
zei ook weer tussen neus en lippen: ‘Ik houd van je’, waar ik helaas steeds minder
van geloof.
Mam had in Berg en Bosch nog gezegd een wit tuigje voor Keke te willen kopen.
Dat ben ik gaan halen. Ik heb Nellie in Lugano gebeld om mijn hart te luchten. Ik
zei haar hoe zwaar het me viel het beestje weg te brengen. Keke is dermate nerveus,
alsof hij het voelt. Het maakt me helemaal akelig. Ik kan niet rustig aan Peter
schrijven.

21.00 uur
Ik ben met de hond, zijn band en verdere spullen naar een flat in de Bijlmer geweest,
nota bene op de negende etage waar Ria en haar vriendin wonen. Die twee zijn
gemiddeld acht uur per dag weg. De eigen hond en een poes zitten dan alleen. Ik
keek de situatie aan en heb besloten Keke bij me te houden. Dan zit hij nog beter,
wanneer ik op reis moet, bij dr. Offereins in Bosch en Duin.
Bezocht ook tante Meta op haar ziekbed en bracht haar sinaasappelen. Zij kreeg
tranen in haar ogen toen zij over mam sprak. Ze had over drie paters in lange gewaden
aan haar bed ge-
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droomd. Dit herinnerde me aan Peters droom over mijn doodsbed.

19 september 1974
Amerika is een land waar je langzamerhand niet meer mee geassocieerd kan zijn.
De stumperige, naïeve manier waarop president Gerald Ford de rol van de CIA in
Chili probeert recht te praten is om van te walgen. Hetzelfde geldt voor mijnheer
Henry Kissinger. En nu nog generaal Alexander Haig voor de NAVO. Hij past prima
bij Luns, dat is zeker. Bill Moyers constateert in Newsweek246 dat de wijze waarop
Ford aan Nixon gratie heeft verleend weinig zal bijdragen aan het doorbreken in
Washington van de daar heersende (corrupte) Watergate-mentaliteit. Ford heeft zijn
macht ‘arbitrarily, prematurely and imperiously’ gebruikt, aldus Moyers. Hij wil
‘mercy’ tonen, ‘but mercy without justice is favoritism’. Ik begrijp alleen niet dat
iemand van die commentatoren van Ford, de medeverdoezelaar van de moord op
JFK, iets anders had verwacht.
DAF heeft dit jaar 40 miljoen gulden verlies geleden. Dat weten de sovjets ook en
wellicht hebben ze om die reden de ontmoeting met Martin van Doorne op een laag
pitje gezet. Nu is Volvo voor 75 percent in DAF gestapt. Vreemd.
Aardige brief van Henry Richardson247 van Harvard University. Hij werkt samen
met het congreslid Dingell bij wie mijn reputatie door de Nederlandse ambassade in
Washington DC werd geruïneerd. Hij sluit het materiaal van de komende Club van
Rome-bijeenkomst te Washington in. Hij vraagt hem in Boston op te zoeken, wat ik
zal doen.
Is Anton Constandse 75 jaar geworden? Hij vernoemt zijn voornaamste leerlingen
in de tijd dat hij de scepter zwaaide bij het Algemeen Handelsblad en noemt mij ook.
Als het aan Henk Hofland lag zou ik nooit bij het Handelsblad hebben gewerkt. Het
is eigenlijk verbluffend om te zien hoe ik het met mijn leermeester eens ben. Hij
schijnt in de Groene te hebben geschreven dat Nixons aftreden ‘het einde van een
oplichter, niet een regime’ is geweest. Constandse: ‘Er is principieel niets veranderd
in Amerika. Nixon werd niet verjaagd om de oorlogen waarbij hij was betrokken,
zoals Vietnam of de staatsgreep in Chili. Nee, hij werd weggejaagd door zijn
persoonlijke schavuitenstreken.’ Constandse denkt kennelijk net zo over Gerald Ford
als ik.248
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247
248

Newsweek, 23 september 1974.
De zoon van de oud-minister van Justitie Elliott Richardson, die ik in Moskou samen met
de Khatchaturians had ontmoet.
Pagina-interview met GPD-bladen van 14 september 1974.

Willem Oltmans, Memoires 1974

214
(In de auto). Als ik één waarde van mam heb meegekregen, dan is het een weldadig
genot van muziek, zoals nu bij het eerste pianoconcert van Brahms.
Ik heb Keke bij dr. Offereins gebracht, want ik ga morgen naar Parijs.
Bezocht mejuffrouw Büringh Boekhoudt in Baarn. Zij zag er uitstekend uit in een
bloemetjesjurk. Maar zij heeft milde problemen met ademhalen en veel last van
hoofdpijnen. We spraken over mam. Ik probeerde te zeggen er rustig over te zijn.
‘Met het heengaan van je moeder ben je eigenlijk voor het eerste helemaal kind af,’
zei ze. In sommige opzichten is zij zoals mam was, over alles nadenkend en
meebelevend, inbegrepen de affaire van de Japanse kidnappers. ‘Ik zou met ze willen
praten,’ zei ze. ‘Hoe worden ze zulke desperado's? Wat zijn hun banden in het leven
of wat zijn hun sociale omstandigheden?’ Zij was het met me eens dat prins Bernhard
in een gesprek over de slag om Arnhem in Televizier ‘zelfs menselijk’ was
overgekomen. Zij vervolgde: ‘Ach voor mij is hij altijd erg vriendelijk geweest. Hij
luisterde ook wel naar mij als ik hem iets zei.249 Maar toch heb ik altijd reserves
behouden, ook als ik bijvoorbeeld alleen met hem thee dronk. Dan dacht ik altijd
weer, nee...’
Ontmoette Carel Enkelaar in de Jonge Graaf in Hilversum. Hij zei met JFK's
perschef Pierre Salinger aan een diner te hebben gezeten. De man had de naam van
George de Mohrenschildt zelfs nog nooit gehoord. Helaas ontstond een woordenstrijd
over wie de eigenaar was van de bijna acht uren gesprekken, die ik in de CBS-studio
in Dallas met George en Jeanne de Mohren-schildt maakte. Feitelijk zijn ze mede
mijn eigendom. De NOS heeft 400 dollar huur voor het gebruik van de studio betaald,
maar tenslotte heb ik die gesprekken gevoerd en heb er copyright over. Het werd
gewoon een soort van gevecht tussen Carel en mij dat meestal eindigt met zijn
mededeling dat hij het met Gerard Croiset zal bespreken, zijn lijfgoeroe. Hij tekende
een cirkel, zei dat 3/6 van de tapes eigendom van de NOS was, en 1/3 van hem, Croiset
en mij. De man denkt dan ook nog dat hij fair is geweest. Hij heeft nog nooit een
pas in de richting van De Mohrenschildt gezet, is nog nooit in Dallas geweest. Degene,
die zijn nek heeft uitgestoken ben ik, maar mij bedeelt hij met 1/6 deel. Hij kan
barsten.
Indro Noto Suroto250 kwam me opzoeken. We spraken over
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Juffrouw Boekhoudt ontfermde zich over het klasje van de prinsessen op het Baarns Lyceum,
zoals ook ik in mijn jeugd onder haar hoede was gekomen.
Mijn vriend uit Jakarta. Zie Memoires 1953-1957.
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mam, die hij ook had gekend. ‘Je moeder was every inch een lady,’ zei hij, wat ik
van hem komende accepteerde. Ik heb een bijzondere band met hem. Weer een jongen
met een Indonesische vader en een Hollandse moeder.
De hond is voortdurend in mijn gedachten nu hij in de kennel bij dr. Offereins zit.

20 september 1974
Igor Cornelissen meldt dat drie Kamerleden van de PVdA naar aanleiding van zijn
publicatie in Vrij Nederland nu vragen aan de regering hebben gesteld over de wijze
waarop Max van der Stoel de kwestie van de olie- en gaswinning in de USSR heeft
behandeld. Normaliter zou die man als minister van het toneel moeten verdwijnen
maar in Den Haag kan je er donder op zeggen dat hij rustig blijft zitten.251
Het is toch wel frappant welke kuddedierenmentaliteit prevaleert bij journalisten.
Nog zeer onlangs had ik een botsing met Klaas Jan Hindriks - de man die voortdurend
voor de NOS in Washington zit - over Gerald Ford. Ik noemde Ford ‘a dangerous
ass’, waar Klaas Jan het faliekant mee oneens was. Nu zegt zijn vrouw Loes me: ‘Nu
de berichten over Ford negatief zijn, riep Klaas Jan laatst toen we naar de televisie
keken: “dan heeft Willem toch gelijk!”’ Je hoeft nauwelijks een genie te zijn om
gedurende jaren die mening inzake meneer Ford te hebben gevormd. Zijn boek over
Lee Harvey Oswald is voldoende, dan weet je hoe laat het is. Maar niemand leest.
Carel zei trouwens dat Den Vaderland Getrouwe op zijn nachtkastje ligt en dat hij
het ‘een telefoonboek’ vindt.
Mevrouw Hartini Sukarno schrijft over de logeerpartij van Bung Karno's jongste
kind Kartika bij haar.252 ‘We waren allen erg blij dat Kartika voor ruim een maand
zich te midden van haar (Indonesische) familie bevond. We houden erg veel van
haar. Ze is een schat en kan zich everywhere gemakkelijk aanpassen. Toen ze wegging,
ik bedoel naar Tokio (reisde), heeft zij bij het afscheid nemen erg gehuild. Het was
roerend. Ik kreeg ook tranen in mijn ogen en dacht aan Bapak hoe blij deze zou zijn
als hij ons - Ibu Dewi, Kartika en ik - zo innig met elkaar zou kunnen zien opschieten.
Maar hoe dan ook - and I am sure - hij kan het met zijn ogen zien vanuit een andere
wereld dat ik altijd lief ben voor een ieder.’
Na vermeld te hebben dat Sukmawati Sukarno opnieuw in het
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Van der Stoel werd kwam in de Raad van State en bemoeit zich anno 1991 zelfs nog met
Suriname namens de regering-Lubbers-Kok.
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huwelijk zal treden, ditmaal met Mangunegoro, een prins uit Solo, eindigt zij: ‘Wel
lieve bung Willem, wilt u Kartika en Dewi San namens mij opbellen of schrijven?
Mijn zoentjes voor Karina en ik hoop haar spoedig weer te zien, het doet er niet toe
waar en wanneer.... Veel liefs, Hartini Sukarno.’253
Op weg naar Parijs ben ik eerst gestopt bij Peters moeder in Tilburg. ‘Hij zal de
weekends bij jou erg missen,’ probeerde ze mij te troosten. ‘Hij ging altijd zo blij
naar Amsterdam op vrijdag. Hij was wel zenuwachtig die laatste week voor vertrek
naar Amerika. Dan slaapt hij slecht en knippert met zijn oog.’ Peter had zijn fiets
aan Theo Cammann verkocht. Zij zat in een gebloemde jurk met haar rug naar haar
bruidsfoto, waar zij als jonge vrouw opstond. Ik vergeleek haar trekken van toen met
die van Peter nu. Zij lijken zoveel op elkaar. Ook de foto die ik van Peter in
Amsterdam aan een gracht maakte staat ook nog altijd in haar kamer. Toen ik bij het
afscheid voor haar stond gaf ik haar voor het eerst een zoen. Ze zei: ‘Ik weet dat je
Peter altijd goede raad zult geven.’254

Parijs, Hotel Vendôme
Toen ik Senlis passeerde, waar de laatste keer toen ik met Peter was de auto het
begaf, miste ik hem meer dan ooit op deze trip. Toch was dat een zegen geweest,
want daardoor keerden we naar Amsterdam terug en zodoende was ik veel eerder
bij mam toen zij ziek werd.
Heb op de Champs Elysées mijn jaarlijkse prachtig glanzende kastanje opgehaald.
Op Nijenrode deed ik dit samen met Henk Hofland.
Ik zie in een krant hoe Dewi bij een modeshow van Jean Louis Scherrer in een
adem wordt genoemd met mevrouw Giscard d'Estaing, prinses Paola, verschillende
Rothschildts, Mr en Mrs Peter Townsend, baron en barones De Chabrol en andere
jetsetters. Eigenlijk is het ergerlijk om te constateren hoe ze blijft teren op de naam
van een man, die zij eigenlijk had verlaten en zeker niet altijd heeft verdedigd.
Jean Genet publiceerde Querelle, zijn laatste roman. Anatole Broyard zegt erover
in de Tribune: ‘Crime and homosexuality are Genet's only subjects, and nobody has
ever written about them with such elaborateness. He treats both as if they were states
of grace...’ Vernietigend als ze zoiets later over je schrijven.255
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In 1991 bij het vinden van deze brief zond ik deze (met vertaling) naar Karina in Boston,
Massachusetts.
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Op de grote weg stond bij de railing in het midden een vogel - een meeuw of een
duif - bij zijn zojuist gesneuvelde kameraad in ware doodsverachting voor het
voorbijrazende snelverkeer. De schrik sloeg me om het hart.

21 september 1974
Twee kaarsen in de Madeleine.
Al Goldstein (38) geeft het blad Screw uit en maakte vorig jaar 2,1 miljoen dollar
winst. Hij draagt een kogelvrij vest, zit achter kogelvrije ruiten en werkt beschermd
door bodyguards. Penissen, en de lengte ervan, lijkt een geliefd onderwerp in zijn
Playboy-interview. Hij vertelt met enige trots een replica van zijn penis te hebben
laten maken en op de schoorsteen te hebben gezet ‘with high-intensity illumination’.
Wel ja. Wanneer de sovjets dit interview zien, krijg ik in geen levensdagen een
tegenhanger van admiraal Zumwalt in het sovjetmilitaire establishment te spreken.
Heb David Russell nog maar even laten zitten. Wie wel kwam opdagen was Guruh
Sukarno, diamant in zijn oor, leren jack, compleet gay. We spraken er dan ook
openlijk over. Zijn oudste broer Guntur wilde het adres van prins Sihanouk van
Cambodja hebben. Ik zei dit aan ambassadeur Djawoto in Peking te zullen vragen.
Hij was verder niet naar Dewi gegaan: ‘Because I feel she is not interested in me as
a member of the family. What goes on in her head anyway?’ vroeg hij en tikte aan
zijn hoofd. ‘What is her aim in life?’
‘To use Bapak's name and try to be somebody,’ zei ik. Ik vertelde dat ik met
Francisco Paesa in Moskou bezig was. Hij vroeg meteen of ik een contract had
getekend.
‘Niet concreet,’ antwoordde ik.
‘Then it is now too late,’ zei hij tot mijn verbazing en dat gaf me te denken.
Eigenlijk moet ik ophouden met Paesa nu weer aan Aurelio Peccei voor te stellen,
want hij gaat alleen maar met mijn contacten aan de haal.

22 september 1974
Ben om 06.45 uur vertrokken richting Gland, Zwitserland. Het is 08.20 uur als ik
stop op de grande route om in mijn dagboek te schrijven. Lieve mam...
Om 12.00 uur was ik bij Villa Rajada. Liet een briefje achter voor Francisco.
Eigenlijk was ik blij dat hij er niet was.
In Frankrijk waren overal de heren jagers bezig om de laatste wilde dieren uit de
bossen te paffen. Ze parkeerden hun auto's bij landerijen, passend in donkergroen
gekleed - ‘het’ jagers-
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uniform - en en avant pour la patrie. Het is een kommerlijke vorm van achterlijkheid.
Om 17.00 uur bereikte ik middenin een donder- en bliksembui Lugano. Het late
middaglicht op het meer was prachtig. Ik moest denken aan Casper, met wie ik hier
het laatste was.
Marshall McLuhan256 herinnerde er aan dat Sigmund Freud zijn The Interpretation
of Dreams in 1900 publiceerde.257 Ik moet hierover lezen want dromen
vertegenwoordigen voor mij onoplosbare puzzels.

23 september 1974
Lugano
Ik droomde van mam alsof ik met haar zat te praten. Zij wachtte ergens. Ik wist niet
wat ik zag toen ik haar opeens zag staan. Ze zei bijvoorbeeld: ‘Ik wil dat de ringen
die in mijn slaapkamer lagen naar Onno en Theresa gaan.’ Ik vroeg me af of dat een
broeder en een verpleegster uit Berg en Bosch zouden kunnen zijn. Ik lag er urenlang
wakker door. Ook droomde ik dat mijn TR-6 werd gestolen. Ik riep de hulp van
Werner Verrips in258 om de dader koud te maken. Verrips gaf de man een klap op
zijn kop, maar het was de verkeerde man die hij lens sloeg. Onrust vannacht.
Ook het naar bed gaan emotioneerde me, want het was mam die hier bij broer
Theo en Nellie had moeten logeren, om weer aan te sterken na haar ziekte, zoals zij
zich had voorgenomen. Vandaag maakten we met zijn drieën een rit naar Gandia.
We zaten op een terras waar zij vorig jaar nog met mam waren geweest. Theo
adviseerde me de lening van Amerbos bij tante Jetty te laten zoals deze is, dus tegen
drie percent per jaar. ‘No feelings are involved,’ zei hij ‘only economics.’ Broer
Hendrik had ook gemerkt dat tante Jetty de avond van mams begrafenis het op de
showdown met mij had laten aankomen. Ook hij was van mening dat tante Jetty deze
had geforceerd. Ik weet dit heel goed, alleen ik was niet van plan me door die dame
te laten ringeloren, zoals zij mam had geterroriseerd. Theo had zelfs tegen Nellie
gezegd: ‘Dat mens is gek.’ Ik was blij te horen, zij het achteraf, dat ze allebei toch
op mijn hand waren geweest, al hadden zij er op het moment suprême weinig van
laten merken. Hun huis is ruim en aardig, maar qua sfeer eigenlijk erg koud. Ik heb
nu de brief van mam van 18 juli gelezen.259 Ik vind deze
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Zie On growth, Putnam & Sons, New York 1974.
The New York Times, 21 september 1974.
Zie Memoires 1961 tot en met 1964.
Waardoor zij zich schuldig voelden niet eerder signalen van mam te hebben opgevangen dat
er iets mis was, ook in de relatie met tante Jetty.
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minder alarmerend dan ik eerst dacht. Zij liet wel merken dat tante Jetty twee weken
was weggebleven en dat ook ik tien dagen was weggeweest maar er spreekt geen
enkel sprankje zelfbeklag of onvrede uit haar woorden. Het is een lieve brief, als
altijd, en helemaal onze moeder.

24 september 1974
Sinds mams dood hebben we steeds angstvallig vermeden ons af te vragen waarom
ze plotseling de avond van 2 september in het ziekenhuis is overleden. We hebben
allemaal heimelijk gevreesd dat er een fout is gemaakt. Mam had bijvoorbeeld aan
Theo gezegd dat bloedtransfusies haar op een vreemde manier verhitten. Dat scheen
haar zeer te verontrusten. Nellie vertelde dat het gebeurde dat men een bloedproef
kwam nemen tijdens mams lunch, waarna zij geen hap meer door haar keel kon
krijgen. Het is zelfs gebeurd dat men tijdens een lunch, waar Theo bij was, een
bloedtransfusie wilde komen geven, waarop Theo een zodanig standje uitdeelde dat
deze operatie een uur werd uitgesteld. Door deze twijfels en het sombere gesprek
kon ik niet slapen.260
President Gerald Ford heeft een zogenaamde amnestie afgekondigd voor jonge
mannen die het verdomden voor een onwettige (niet door het Amerikaanse Congres
bekrachtigde) oorlog in Azië hun leven in de waagschaal te stellen. Veel van de naar
Canada gevluchte jonge Amerikanen werden burgers van dat land om van het gelazer
van de Johnsons, Nixons en Fords af te zijn. Enkele honderden hebben zich schijnbaar
nu bij de autoriteiten gemeld want ze krijgen tot 31 januari 1975 de gelegenheid om
van dit zogenaamde aanbod van presidentiële vergiffenis gebruik te maken. Ze moeten
opnieuw een eed van loyaliteit afleggen en zich beschikbaar stellen om diensten voor
de overheid te verrichten. Je vraagt je af hoe ze in het Witte Huis na al die
tienduizenden Amerikaanse doden (en honderdduizenden gewonden) in Vietnam om van de slachting onder Aziaten maar niet te spreken - zoiets durven te bedenken.
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The Deserters' Pledge
Following is the text of the ‘Reaffirmation of Allegiance and Pledge to
Complete Alternate Service’ that military deserters must sign under
President Ford's conditional amnesty plan:
I [name of individual] do hereby solemnly reaffirm my allegiance to the
United States of America. I will support, protect and defend the
Constitution of the United States against all enemies foreign and domestic
and will hereafter bear truth, faith and allegiance to the same. I take this
obligation freely and without any mental reservation or purpose of evasion.
I further acknowledge that on or about [specific date] I voluntarily absented
myself from my military unit without being properly authorized, in
contravention of the oath taken upon entering the nation's military service.
Recognizing that my obligations as a citizen remain unfulfilled, I am ready
to serve in whatever alternate service of my country may prescribe for me,
and pledge to complete faithfully a period of [specific number] month's
service.
De zoon van keizer Haile Selassie, kroonprins Asfa Wossen (57), heeft in Genève
gezegd dat hij de militaire raad in Ethiopië heeft meegedeeld bereid te zijn als
‘constitutionele monarch’ zijn land alsnog te dienen. Die keizerlijke familie droomt
nog verder en kan blijkbaar nog niet aanvaarden dat het plebs het land heeft
overgenomen en het land binnen de kortste keren de vernieling in zal jagen.
Een andere schurk, Mobutu Sese Seko, heeft in aanwezigheid van 100.000
toeschouwers een nieuw stadion in Kinsjasa geopend. De voormalige Kongo met
zijn verschillende provincies en stammen knokt als zovele derdewereldlanden al
jaren om een evenwicht te vinden tussen westerse democratische beginselen van one
man one vote en de traditionele Afrikaanse methoden van zelfbeschikking via de
wise, generous and compassionate rule of a paramount chief. Mobutu treedt op als
de door het Westen en de CIA in het zadel geholpen - en met massale financiële steun
overeind gehouden - ‘nieuwe keizer van Zaïre’. Niemand kan zeggen hoeveel het
stadion heeft gekost of waar het geld vandaan kwam, maar Mobutu is met de eer
gaan strijken en het volk juichte hem massaal toe. Het zal nog jaren duren voor ze
door krijgen hoe ze werden verneukt.261
Er wordt geleidelijk steeds meer bekend van hoe smerig Washington, de CIA en
Henry Kissinger bezig zijn geweest in Chili. Na diens democratische verkiezing tot
president262 zijn de Amerikanen op onbeschaamde wijze al in oktober 1971 begonnen
Salvador Allende en diens regering te ondermijnen. Aanzienlijke bedragen aan dollars
werden beschikbaar gesteld om demonstraties op touw te zetten. De Amerikaanse
ambassadeur Ed-
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ward Korry werd vervangen door Nathaniel Davis. Deze meneer zou de clandestiene
operaties verder gaan bevorderen samen met de CIA. De instructies van Kissinger
waren: ‘get tougher ( ...) and a little rough.’ Zowel president Ford als Kissinger
verklaren nu in het openbaar dat de miljoenen alleen bestemd waren om
oppositiekranten te ondersteunen maar ze liegen dat het gedrukt staat. De Times
vroeg oud-ambassadeur Korry om een nadere verklaring. Hij antwoordde glashard
dat hij als ambassadeur in Chili nooit CIA-activiteiten om demonstraties tegen de
wettige regering op te zetten, had bekrachtigd.263 Ze liegen allemaal, precies als in
Den Haag trouwens.
Dr. Judith Benetar, een Amerikaanse psychiater, heeft een boek geschreven,
Admissions, waarin zij de vraag stelt: ‘Who psychoanalyzes the psychiatrist?’ Prima
vraag. Haar boodschap schijnt te zijn: ‘Psychiatrists are human too,’264 alsof we dit
niet al wisten. Maar waar zij zich zorgen over schijnt te maken is de trend in de
psychiatrie die een wig schijnt te drijven tussen ‘the strict Freudians, who are rigid
and authoritarian’ en de ‘chemotherapists who are glib and superficial.’ Ik vraag me
af of ze beide partijen juist omschrijft en in hoeverre ze misschien in elkaar overlopen.
Zij ziet haar vak als ‘an attempt to help people acquire or regain a sense of their own
autonomy.’

25 september 1974
Theo heeft me in detail voorgekauwd hoe ik zakenman en bankier Francisco Paesa
moest aanpakken om mijn belangen gehonoreerd te krijgen. Ik moest hem zeggen
dat ik er naar streefde de tijd, die ik aan al deze reizen en introducties besteedde, in
geld om te zetten. ‘You don't need to hand me a cheque of 50.000 dollars now, but
I want you to put down on paper what is in it for me. You keep a copy, and I keep a
copy. I want to know whether I am wasting my time or not.’ Ik zond Paesa een telex
along those lines. Hij telefoneerde vrijwel meteen naar Lugano, kennelijk bezorgd:
‘Wim, what did I do wrong?’ Zal hem vanavond op Villa Rajada ontmoeten.
Martha Mitchell, de weggelopen echtgenote van Nixons voormalige minister John
Mitchell, heeft een sensatie veroorzaakt door in een televisiegesprek met de BBC te
verklaren dat gouverneur George Wallace van Alabama haar had gezegd dat Nixon
de man achter de schermen van de moordaanslag op hem was geweest. Omdat Wallace
in een rolstoel terechtkwam kreeg Nixon bij zijn herverkiezing als president ook de
ultrarechtse
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stemmen. Het zou bovendien best eens waar kunnen zijn. In de VS kan immers alles.
Broer Theo heeft een elektrisch orgel aangeschaft. Zijn innerlijke behoefte iets
aan muziek te doen is altijd blijven bestaan. Ik vroeg hem wat te spelen: ‘Niet in het
bijzijn van de meester,’ antwoordde hij, wat onzin was. Mams piano moet naar hem.
Op de Mont Blanc lag natte sneeuw, zoals mijn broer verwachtte. Ik zette het
pianokwintet van Schubert op en had de grootste moeite niet in tranen te raken door
de herinneringen aan De Horst, waar we dit stuk dikwijls speelden. Ik ken het noot
voor noot. Moest ook tranen bedwingen bij het afscheid van Nellie. Broer Hendrik
belt nu ook veel vaker op. Het lijkt of we allemaal dichter tot elkaar zijn gekomen.
In Genève voerde ik een lang gesprek met Theo die inmiddels inlichtingen over
Francisco Paesa had ingewonnen.
Paesa's financiële positie wordt ‘excellent’ genoemd. Zijn Alpha Bank werd
inderdaad geliquideerd, omdat de autoriteiten de vergunning voor die bank introkken,
maar zoals Francisco al had gezegd, heeft iedereen zijn geld teruggekregen. Unibe
Holding, een ander bedrijf van Paesa, heeft twee miljoen Zwitserse francs aan kapitaal
maar men verwacht dat dit naar 40 miljoen zal stijgen. Anderzijds schijnt de Banque
de Paris et de Pays-Bas een instructie te hebben doen uitgaan geen zaken meer met
Paesa te doen. Ontwikkelingen dienen te worden afgewacht.

Villa Rajada
Vooral de eerste helft van ons gesprek was in een gevechtssfeer. Ik opende een tien
minuten durende felle aanval met Theo's instructies voor me op tafel.265 Tot mijn
stomme verbazing antwoordde hij ook zonder mijn hulp bij dr. Jermen Gvishiani
terecht hebben kunnen komen, want de afgelopen week dineerde hij met madame
Zimmermann: ‘And now I know everything of how Gvishiani gave them the Soviet
oil business.’ Overigens wist hij niet dat de Zimmermanns vrienden van Gvishiani
waren tot ik hem met de man in contact bracht. ‘With modern communications, Wim,
you can get virtually anyone you need.’
‘Okay, then why did you ask me to please bring you to Moscow?’ En ik voegde
eraan toe: ‘Then why don't you enter the Club of Rome on your own too and go by
yourself to Aurelio Peccei?’266
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Toen gooide hij het over een andere boeg: ‘I talk with you like a brother. We have
a special relationship. Let nobody ruin it.’ Geduldig legde hij uit dat hij veel hoop
had op een sovjetcontract voor elektronische horloges (in joint venture) maar de
prijzen, die Moskou aanbood voor elektronische components, waren dezelfde als die
van de Amerikanen, terwijl er in de USSR een levertijd van vier maanden aan was
verbonden. ‘Therefore, how could I already now give you a flat guarantee?’ Ik zei
dat ik in verband met de nalatenschap van mam een advocaat had gesproken, die me
had geadviseerd een overeenkomst op papier te krijgen. Ik zei natuurlijk niet dat die
‘jurist’ broer Theo was geweest. ‘I will never do that,’ aldus Paesa, ‘because I do
not know what the business will be.’
‘But it was you who advised me to ask DAF beforehand a written agreement of
one percent on the total investment’ opperde ik vervolgens. Op dat moment schonk
hij aan de bar een nieuw glas wodka in en vroeg wat ik dan wilde. Ik herhaalde mijn
pleidooi.
‘I told you in Moscow, trust me,’ aldus Paesa. ‘But, alright. I will give you a letter
that will satisfy you and your family lawyer, I will say in the letter, that I guarantee
for three years - is that okay three years? - 100.000 dollars as a minimum plus one
percent of the business we conclude as commission. So, if I would note that after
three years you have only gotten 75.000 dollars, I would supply the missing 25.000
dollars.’ Ik vond het maar een verwarrend slagveld. Hij zei bijvoorbeeld dat het een
ernstige blunder was geweest dat ik Di Blasio in Moskou had laten merken dat ik
Paesa bij Gvishiani had binnen gebracht: ‘That meant I lost face vis-à-vis my
employee and that was wrong. All he had to know you were helping me, nothing
else.’ Hij noemde me om de haverklap darling en verwarde me waarschijnlijk met
Dewi. Toen ik hem vroeg waarom hij dacht dat Dewi me wilde spreken, antwoordde
hij: ‘I tell you, shall we make a bet: she wants a commission on the business you are
doing with me.’
Daarop vervolgde hij: ‘There will be some secret business deals with Gvishiani,
about which I will not inform you, but I will give you your share. Remember, I have
not told you a single lie. Even Dewi - and what woman will talk that way after an
affair of four years - still talks nice about me...’ Dat is waar. She does. ‘So, you want
me to give you that letter?’
‘My heart says no, my brains say yes,’ gaf ik als antwoord.267
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Het onweerde en er vielen plensbuiten. Ik deed geen oog dicht.

26 september 1974
Genève, Cointrin
Telefoneerde Theo hoe het was verlopen: ‘Je ziet dit is de manier om zoiets te doen,
nu heb je een brief. Congratulations!’ Gerald Ford werd op een persconferentie
gevraagd: ‘Under what international law do we have a right to attempt to destabilize
the constitutionally elected government of another country?’ Ford antwoordde: ‘I
am not going to pass judgement on whether it is permitted or authorized under
international law. It is a recognized fact that historically as well as presently, such
actions are taken in the best interests of the countries involved.’268
Wat zien we hier? Dat er geen snars verandering is gekomen in Washington. Ford
gaat verder met de law-of-the jungle zoals JFK (Bay ofPigs), LBJ (Tonkin Gulf) en
Nixon (Cambodja, Chili) dit voor hem hebben gedaan. Fords antwoord was volgens
Time ‘either remarkably careless of remarkably candid (...) the US Government feels
free to subvert another government whenever it suits American policy (...). Ford's
words seemed to represent an anachronistic view of cold-war national security
reminiscent of the 1950s (...). It is tantamount to saying that we respect no law save
the law of the jungle.’ Het ging hier slechts om Chili.
Time: ‘Congressmen were outraged by the news that they had once again been
misled by the Executive Branch (...). Was the CIA out of control or was the White
House at fault for misdirecting and misusing the agency?’269
In de maanden voor zijn aftreden liep Richard Nixon een ernstige aderontsteking
in zijn been op, Phlebitis genaamd. Dr. Samuel Silverman van Harvard, een
psycho-analyticus heeft een boek geschreven over de ‘interaction between the body
and emotions.’ ‘When a person develops “critical stress”, and cannot cope, either
the mind or the body has to break down.’ Waar de wetenschap nog over in het duister
tast is waarom de ‘target organs’ bij mensen verschillen. Waarom sloeg de wanhoop
en ‘ultimate stress’ bij Nixon in zijn benen en liep LBJ een hartaanval op, Robert Taft
‘terminal cancer’ en Joseph McCarthy
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een dodelijke leverziekte? Als ik zoiets lees denk ik steeds: wat heeft deze plotselinge
ziekte bij mam teweeggebracht waar niemand zelfs precies van wist waar het vandaan
kwam en waarom het dodelijk is geweest?
Vloog dus met Francisco Peasa via Milaan naar Rome. De ontmoeting met Aurelio
Peccei werd een eclatant succes. De voorzitter van de Club van Rome dicteerde ter
plaatse een brief aan Francisco dat hij door het bestuur zelf werd uitgenodigd de
komende Club van Rome-vergadering in West-Berlijn bij te wonen. We dienden
meteen formulieren in te vullen.270
Beide heren wisselden gegevens uit. Aurelio vertelde over de oprichting van de
Adela Bank (door hem) voor hulp aan Latijns-Amerikaanse landen met een kapitaal
van 70 miljoen dollar. Francisco sprak over de Banco de los Andos waar hij mee
bezig was. Ik mengde me erin en zei dat Paesa erg bescheiden was in het maken van
propaganda voor zichzelf en vertelde over zijn contacten en activiteiten in het Nabije
Oosten. Hierna volgde een kennismaking tussen Paesa en de directeur-generaal, de
heer Cellestino Segni, van Italconsult, de consultancygroep waar Aurelio aan het
hoofd staat. Men had 250 miljoen dollar voor verschillende ontwikkelingsprojecten
in Algerije nodig en of Paesa bij de financiering kon helpen. Zij zouden volgende
woensdag de gesprekken in Genève voortzetten. Ik vroeg Aurelio of dr. Jermen
Gvishiani nu naar Berlijn kwam. ‘No,’ zei hij, ‘the Soviets will not attend. I have
received a lengthy and elegant cable from Gvishiani that he would not come. Earlier
I received his personal assurance that he would come together with another prominent
member of the Academy of Sciences in Moscow. But I cannot be cross with him,
since he probably cannot help it. It must be really terrible for people like Gvishiani,
who understand things that go on in the world, to be living in the USSR.’ Hij
waarschuwde Francisco dat onderhandelingen over zaken in de Sovjet-Unie soms
heel lang kunnen duren, ‘with many postponements and additional hurdles. But once
you sign, the contract will be carried out scrupulously. Except in the oil business,
because I understand, with world oil prices going up, they are now also raising their
prices.’271
De chauffeur van Aurelio bracht ons terug naar Ciampino. ‘Are we still brothers?’
vroeg ik Francisco. ‘Much more so,’ zei hij en greep mijn hand. ‘You have no idea,
Wim, how much mo-
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ney you can make...’, wat hij later herhaalde. Maar hij sprak niet over de 1.500 dollar
die ik te goed had voor de trip naar Moskou en waar ik per expresse om had gevraagd.
Hij stelde voor dat ik de ambassade van Spanje in Den Haag zou bellen, met de vraag
waar ik Francisco Paesa zou kunnen bereiken in verband met het feit dat hij de Club
van Rome-vergadering ging bijwonen. ‘They will immediately cable Madrid.’
In het vliegtuig overhandigde ik Paesa vier punten op een dagboekblad: 1) dat hij
een brief zou schrijven met onze afspraken, 2) dat ik nog 1.500 dollar kreeg voor
Moskou, 3) dat hij de brochures over de bungalows in Spanje moest zenden: 12
percent commissie? en 4) dat de Spaanse ambassade in Den Haag als gevraagd zou
bellen.

27 september 1974
Vertrok vroeg uit Villa Rajada via de Franse Jura naar Parijs en betrok als gewoonlijk
Hotel Vendôme. Leef helemaal zonder Peter nu. Walgelijk. Verlang zeer naar een
brief van hem.
Er was noch een boodschap van Dewi Sukarno noch van David Russell, dus ik
vertrok naar Amsterdam.
Ging eerst naar het graf in Bilthoven met twee lieve roosjes. Voelde me ellendig
want het zag er troosteloos uit. De bloemen staken prachtig af tegen de verse aarde
van het graf. De bomen van Den en Rust roken heerlijk. Mam kon daar zo van
genieten.
Vervolgens haalde ik Keke op uit de kennel van dr. Offereins. De verzorgster
vroeg wat hij normaliter at want hij had veel van zijn eten laten staan.
Thuis lagen er, naast de andere post en een brief van Casper van den Wall Bake
uit Mozambique, drie luchtpostbrieven van Peter. Van 17, 18 en 23 september 1974.
‘Ik verbaas me over mijn onverschilligheid waarmee ik hier ben aangekomen om
iets te doen in deze stad, zelfs ook wat betreft Juan. Heb deze eerste dagen nog
niemand willen zien en alleen doorgebracht, terwijl Juan (dans)les gaf. Maar toch
mis ik iets. Ik voelde het al vanaf het eerste moment. (Antonio keek worried en begon
ook genoeg van New York te krijgen).’ Peter was een rol in een toneelstuk
aangeboden, ‘op mijn lijf geschreven.’ Hij las veel over psychotherapie. Zijn
gedachten gingen veel uit naar die laatste weken op Amerbos. ‘Het is me niet in mijn
koude kleren gaan zitten, al die somberheid van ons. We zijn weer zo met de neus
op de harde realiteit gedrukt. Mijn organisme rebelleert nog tegen die cynische
mentaliteit van jou. Er moet erg veel door je heengaan. Veel kon ik nog
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niet delen, maar Gods wegen zijn wonderlijk. Misschien komt dat weer snel.’
De brief van 18 september begon met: ‘Ik denk sterk aan je. Misschien Moet je
deze periode even alleen doormaken. Net als ik. Het zal zowel jou als mij veranderen
en des te beter wanneer we weer samen zijn.’ Hij heeft die rol in het toneelstuk niet
aangenomen. Hij wilde niet aan een contract van enkele maanden vastzitten. ‘Ik moet
kunnen weggaan als ik wil, vooral nu de situatie met Juan nog erg onzeker is. Hij is
nog niet klaar met allerlei problemen en ik ben ongemerkt veranderd tegenover hem,
denk ik.’
Hij eindigde met: ‘Ik wil dat je weet dat je gewoon een stuk van mezelf bent
geworden.’
Hij begon op 23 september: ‘Dank voor je lieve brieven, die me tenminste nog
enig affectieve houvast geven.’ Ik had geschreven waarschijnlijk op 17 oktober in
New York te zullen zijn. Juan was dan op tournee. Ik zou dan bij Peter kunnen
logeren. Hij voelt zich ‘dood’, zelfs ten opzicht van Juan en schreef ‘het begint op
een soort David Russell-geval te lijken.’ Hij denkt er zelfs over met mij mee terug
naar Europa te gaan. Hij is blij dat ik met veel dingen bezig ben: ‘des te beter na dat
grote verlies.’ Hij loopt weer tegen allerlei jongens aan: ‘maar het zegt me allemaal
niets. Kun jij me zeggen waarom dit allemaal moet? Het is wonderlijk hoe tussen al
die gekken hier (in New York) toch af en toe een fris en gezond hoofd rondloopt.
Idioten ruik ik op een afstand, godzijdank, please do not worry. Zie vaak allerlei
images, zoals je hoofd op het kussen, hoe je de uien snijdt op het keukenplankje voor
me en je zucht voor het slapen gaan waarmee je werelden uit van hopeloosheid.
Omhels je.’
Casper schreef op 14 september: ‘Op de verjaardag van mijn moeder vraag ik me
af hoe het met jouw moeder gaat. Heb al een hele tijd geen brieven meer gekregen
omdat er geen vliegtuigen gaan.’ De Frelimo schijnt even in Porto Amelia te zijn
geweest, waar hij nu is. Casper is inmiddels naar Namapa vertrokken waar hij aan
een project werkt. Hij slaapt na een borrel onder een klamboe. Herrineringen aan
Indonesië voor mij. Hij geniet, maak ik eruit op.
Dewi Sukarno belde en overlaadde me met verwijten: ‘I do not understand your
behavior.’ Ik hield voet bij stuk en zei dat aangezien ze geen enkel signaal gaf ik
naar huis was gegaan. Ze belde even later terug, maar ik liet de telefoon bellen want
ik had geen zin in een nieuwe rel.
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28 september 1974
Droomde van mams begrafenis ergens heel anders. Het graf moest nog gegraven
worden toen we voor de plechtigheid arriveerden. Ik weet alleen nog hoe verdrietig
ik was en huilde. Ik zie dat professor B.V.A. Röling in Groningen een toespraak
heeft gehouden, waarin hij zei dat Luns nog steeds ‘denkt en spreekt in
koude-oorlog-taal. Hij moet hier direct mee ophouden of anders weggaan.’ Had je
gedroomd. Het brein van Luns krijg je nooit meer in orde. Volkomen terecht zei de
directeur van het Polemologisch Instituut: ‘Nederland moet niet voorop blijven lopen
in de NAVO en mooi weer met Amerika blijven spelen. Het principe van de heer Luns
- hoe meer wapens hoe beter - moet meteen overboord worden gegooid.’ Maak de
krullenjongens van Washington in Den Haag, met Max van der Stoel voorop, dat
maar eens duidelijk.
Broer Theo belde. Hij is nu in het bezit van een volledig inlichtingenrapport over
Francisco Paesa en zal het me toe sturen.
Wim Klinkenberg - een van mijn beste vrienden in de journalistiek - schreef
272
LIBERAAL ALS 'N AAL over de voorpagina van Propria Cures. Zijn artikel handelt
over Het Algemeen Handelsblad en de NRC. Hij schrijft tot mijn verbazing: ‘In de
toestanden rondom Leugenaar-Luns bestond Het Handelsblad het zelfs om Willem
Oltmans, die inderdaad een verwaande kwast is, belachelijk te maken, zonder het
door hem aangedragen materiaal op zijn deugdelijkheid te beproeven...’ Waar was
dit voor nodig? Je houdt zo niemand over.
Lees aforismen van Hermann Hesse en zend een serie naar Peter om hem te steunen
in zijn gemoedstoestand.
‘Het leven is zinloos, gruwelijk dwaas en toch heerlijk: het bespot de mens niet
(want daar is vernuft voor nodig), maar het trekt zich van de mens niets meer aan
dan van de regenworm. Dat nu juist de mens een gril en een gruwelijk spel der natuur
zou zijn, is een vergissing, die de mens bedenkt, omdat hij zichzelf te belangrijk
vindt. Wij moeten allereerst beseffen dat wij mensen het volstrekt niet moeilijker
hebben dan een vogel of een mier, maar eerder gemakkelijker en prettiger. We moeten
eerst de wreedheid van het leven en de onontkoombaarheid van de dood accepteren,
niet door te klagen, maar door het doorleven van deze vertwijfeling. Pas wanneer
men die hele afschuwelijkheid en zinloosheid van de natuur heeft bevat kan men
beginnen zich tegen deze ruwe zinloosheid te verweren
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en haar tot een zin te dwingen. Het is het hoogste waartoe de mens in staat is - en
het enige. Alle andere dingen doen de dieren beter...’
Hesse: ‘Voor de meeste mensen is de zinloosheid volstrekt niet erg, net zo min
als voor de regenworm. Maar juist de weinigen, die er wel onder lijden en naar de
zin beginnen te zoeken, die bepalen de zin van het mensdom.’

29 september 1974
Luister naar een kwartet waarin Pablo Casals de cellopartij speelt. Het brengt me
helemaal terug naar de muziekkamer van De Horst. Ik ben er stil, verdrietig en er
nagenoeg in tranen van. Het verstijft me, hoe mooi de muziek ook is. Zit stil te staren.
Ik hoor mams stem zeggen: ‘Gelukkig worden we allemaal oud...’
‘Laat die laatste dag in het ziekenhuis maar een geheim uit haar leven blijven,’
zei broer Theo. Ik beschouwde hem de afgelopen dagen in zijn flat in Cannobio bij
Lugano en probeerde me hem te herinneren toen hij nog een klein jongetje was, wat
ik trouwens ook dikwijls met Peter doe, maar met hem heb ik minder
aanknopingspunten. Maar het is dan of ik Theo als jongetje echt voor me zie.
Trouwens door deze laatste overwegend heel prettige jaren met mijn moeder heb ik
eigenlijk aan de moeilijke jeugdperiode op De Horst nauwelijks meer gedacht. Arme
mam.
‘Man is embedded in nature (...). We are shared, rented, occupied (...). I am
consoled, somewhat, by the thought that the green plants are in the same fix (...). We
carry stores of DNA in our nuclei that may have come in, at one time or another, from
the fusion of ancestral cells and the linking of ancestral organisms in symbiosis (...).273
Broer Theo belt dat tante Rie Oltmans en haar man op 15 november al over mams
huis in Bilthoven willen kunnen beschikken, aldus heeft die lieve tante Jetty
verordonneerd. De afspraak was 1 december. Ik heb Theo beloofd dat op 14 oktober
het huis leeg zou worden opgeleverd. Hoe minder ik met dit mens nog te maken heb
hoe liever het me is. Ik zorg voor Keke zoals mam het gehad zou willen hebben. Snij
zijn boterhammen en vlees zo klein mogelijk. Hij rent door de kamer van blijdschap
dat hij van de kennel terug is in de bewoonde wereld. Maar hij zal nog veel in de
kennel moeten zijn.
Zag Duizend en één nacht van Paolo Pasolini. Er moesten weer
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veel hoofden vallen. Een duif werd de kop afgesneden en een vrouw werd wegens
overspel in moten gehakt. Ik vond de settings in Jemen, Iran en Ethiopië wel erg
mooi. Beautiful people, beautiful colors en eindeloos veel banaliteit.
De bloemenman op de hoek, D. Korver, aan de J. Drijverweg heeft een vergunning
voor een bloemenwagen van driemaal 1,50 meter. De inspectie Marktwezen kwam
langs en constateerde dat hij met zijn wagen de toegestane grootte had overschreden.
Vandaag ben ik ten behoeve van de heer Korver - na enige correspondentie - met
inspecteur Van Ast gaan spreken. Hij zei zelf ‘een sociaal bewogen mens’ te zijn en
misschien komt er een oplossing. Zulk eng Hollands gedoe is te bespottelijk voor
woorden.
Bezocht tante Meta de Vries, die aangesterkt en aan de beterende hand scheen te
zijn. Maar zij heeft er een blaasontsteking bij gekregen. Ook vertelde zij: ‘Nini, je
moeder, was mijn vriendin. Met Jetty had ik geen relatie.’ Dit ging terug tot de tijd
toen zij alle drie studentes waren in Amsterdam. Het was prettig met haar over mam
te kunnen spreken.
Thuiskomende was er weer een brief van Peter. De romance metJuan Antonio is
voorbij. Ik vreesde het al. ‘Wat lief dat je bij mijn moeder was op weg naar Parijs
en haar hebt gerustgesteld,’ begint Peters brief. Over zijn vriend: ‘Ik zie het niet meer
zo zitten. We leven als twee koude vissen naast elkaar, als we bij elkaar zijn. En
eigenlijk ben ik weer blij als hij naar zijn rehearsels is vertrokken. Er is duidelijk
iets fout (...). Misschien was het een van the underlying factors dat ik zo weinig zin
had naar New York te gaan.’ Hij gaat een weekend met vrienden van Juan naar de
bossen bij Boston en hij eindigt - na nog meer koetjes en kalfjes te hebben geschreven:
‘Ben dicht bij je.’

1 oktober 1974
Gisteravond heeft de NRC het door mij geregelde exclusieve gesprek met
sovjetastronaut Aleksei Leonov gepubliceerd, geschreven door redacteur A. de Kool.
Ook dat is gelukt.
Van alles wat Leonardo da Vinci heeft geschreven is naar schatting 75 percent
verloren gegaan. In totaal zijn zevenhonderd pagina's bewaard gebleven, bekend als
de Madrid Codices. Onlangs zijn echter opnieuw vijftig pagina's notities van de
schilder teruggevonden, die tegen het einde van de 15de eeuw geschreven zijn.
Leonardo was aan een nieuw soort technisch handboek begonnen dat experts nu een
goudmijn aan nieuwe informatie over de geschiedenis van mechanica noemen. Ik
herinner me zijn Notebooks waarbij het me opviel hoe hij zich
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vierhonderd jaar geleden met de mind bezighield.274 ‘My face is the prison of love,’
schreef hij. Ik dacht toen: ‘And where is the face of the mind?’ Of zijn grapje over
een vraag die hem eens werd gesteld, namelijk hoe het kwam dat een schilder zulke
schitterende lichamen kon tekenen, terwijl hij zelf zulke ‘ugly children’ had. De
schilder in kwestie had geantwoord dat dit het gevolg was dat hij zijn kinderen 's
nachts had gemaakt en zijn tekeningen ‘in broad daylight’.
Vreemde gewaarwording om in Sigmund Freuds A Memory of his Childhood te
bladeren en er opmerkingen van zowel Peter als mezelf in terug te vinden uit 1968,
toen wij elkaar pas een jaar kenden. ‘Leonardo represented the cool repudiation of
sexuality,’ schreef Freud. Leonardo beschouwde de ‘act of procreation and everything
connected with it’ als ‘disgusting’. Ik denk helemaal niet dat Leonardo seksualiteit
afwees. Zoals Freud zelf berichtte: ‘When he had become a Master, he surrounded
himself with handsome boys and youths whom he took as pupils. The last of these
pupils, Francesco Melzi, accompanied him to France, remained with him up to his
death and was named by him as his heir.’ Wanneer je het ‘gaat henen en
vermenigvuldig u’ afwijst, betekent dit nog niet dat je seksualiteit per se afwijst. ‘It
is doubtful,’ schreef Freud, ‘whether Leonardo ever embraced a woman in passion.’
Dat kan ook niet wanneer je procreation fundamenteel afwijst. Freud doet het
voorkomen alsof Leonardo daarom aan sexual repression geleden zou hebben, terwijl
hij zelf vermeldt dat de schilder ‘while he was still an apprentice, living in the house
of his master Verrocchio’ beschuldigd werd van homoseksuele activiteit om zich
heen met andere leerlingen. Skinner schreef Beyond Freedom and Dignity. Ik zou
willen schrijven Beyond Sexuality of in plat Amsterdams ‘Voorbij neuken’, want het
beetje dat ik van Leonardo heb gelezen doet me vermoeden dat het heel goed mogelijk
is dat hij in zijn relaties met sommigen van zijn vrienden het plateau van Beyond
Sexuality bereikte, wat dan allerminst betekent dat hij aan sexual repression geleden
zou hebben, zoals psychiater Freud beweert. Naast misschien enkele
plateauvriendschappen, als met Francesco Melzi, is het best mogelijk dat ‘de vrije
marktseks’ van Leonardo met leerlingen of andere one night stands wel degelijk zijn
blijven bestaan, maar nauwelijks de moeite waard om te vermelden. Zoiets als wanneer
ik afstap tot aangenaam verpozen in de nachtelijke Vondelpark-speeltuin om in het
schemerige donker door een hongerige boy met mijn rug
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tegen een boomstam te worden leeggelebberd. Sommige heren laten hetzelfde op de
walletjes door dames doen à raison van 50 piek. Weer anderen installeren een dame
in een appartement op een gracht, soms als gevolg van het feit dat de relatie met hun
dames in de sfeer van ‘plateau-vriendschap’ is terechtgekomen. Uiteindelijk is het
ook nog eens een matter of economics. Richard Nixon zal uit Californië naar
Washington terug moeten komen om te getuigen in de Watergate-affaire. Maar de
moderne advocatuur ziet kans om ‘het kromste hout’ weer recht te kletsen en men
heeft, met begeleidende kaartjes in de New York Times, bekend laten maken dat een
blood clot van het geïnfecteerde been van de voormalige president naar boven is
gekropen, ‘floated through his heart and destroyed a dime-sized area on his right
lung without causing any chest pain’. Dit hebben de behandelende geneesheren
bekendgemaakt. De komende maanden is deze politieke scharrelaar van verdere
blamage gevrijwaard. Ze zullen denken: wie dan leeft wie dan zorgt.
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Intussen is luitenant William Calley, die zes jaar geleden met zijn makkers
tweeëntwintig ongewapende burgers, vrouwen en kinderen bij My Lai neerpafte op
vrije voeten gesteld. Zo gaat dit bij de moderne jurisprudentie. Intussen verkeren
naar schatting 50.000 naar Canada gevluchte Amerikaanse deserteurs - die geen zin
hadden aan de waanzin van de regering in Vietnam mee te doen - in angstige
onzekerheid over de zogenaamde clementie die Gerald Ford hen biedt, waarbij hen
een uitweg wordt geboden door zich gedurende twee jaar ter beschikking van diezelfde
regering te stellen.275
Over de voortdurende oorlog in Vietnam spreekt bijna niemand meer. Er heerst
een zogenaamde cease-fire-war die voornamelijk door Zuid-Vietnamese strijdkrachten
tegen de Vietcong en Noord-Vietnam wordt gevoerd. Saigons controle over de
provincies Quang Ngai, Quang Nam en Thau Thien is vrijwel nihil. Vorige maand
kwamen nog duizenden militairen aan beide zijden om het leven en het zal
Washington worst zijn wat er met de door hen bewapende en getrainde voormalige
bondgenoten in het zuiden gebeurt.
Vandaag ben ik naar Hoensbroek bij Aken gereden om Peters vriendin, Leonie,
te bezoeken die aldaar wordt verpleegd. Eerst maakte men aan de balie bezwaren
tegen bezoek en later kwam een broeder van de eerste etage, een sympathieke knul,
vertellen dat het meisje zo psychotisch was dat bezoek uitgesloten moest worden
geacht. Het was een teleurstelling, maar tegen dergelijke tegenvallers ben ik uitstekend
opgewassen. Ik belde Leonies moeder, die overstuur en in tranen was. Zij had zojuist
een brief van haar dochter aan Peter verzonden. De artsen hadden de ouders gezegd
dat er geen hoop meer was voor het arme kind. Ik liet als cadeautje een recente foto
van Peter in een lijstje, gift-wrapped, voor haar achter. Die twee waren al vanaf de
toneelschool in Maastricht met elkaar bevriend.

2 oktober 1974
Op de terugweg uit Aken ben ik langs Middelbeers gereden om even in Peters geliefde
bossen te zijn. Ook stopte ik bij Nettie en Enkie Feldhaus van Ham, jeugdvrienden
van mij. Ik verbeeldde me dat Keke, die natuurlijk mee was, van alles genoot.
Broer Theo zendt me nieuwe documentatie en informatie over Francisco Paesa.276
‘Het lijkt me op z'n minst een interessante figuur. Bij gelegenheid zou ik hem best
willen ontmoeten.’
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Toch eindigen de adviezen met ‘we would recommend great caution’.
Mam bezat op haar sterfdag 2.666 aandelen ACF ter waarde van 695.826 gulden,
naast andere effecten.
De NRC meldde dat minister Ruud Lubbers op vragen van PVdA-Kamerleden had
geantwoord dat het gesprek Kosygin-Van der Stoel in Moskou in april 11. slechts
‘in zeer algemene termen’ over samenwerking in de diverse sovjetzeeën was
gesproken. Ook antwoordde Lubbers dat Van der Stoel op premier Kosygins voorstel
een delegatie naar Nederland te zenden ‘meteen positief’ had gereageerd. Ik wist dat
dit niet waar was, want Van der Stoel had de kwestie naar de gezamenlijke
Sovjet-Nederlandse Commissie verwezen. Ambassadeur Romanov die erbij had
gezeten en via wiens informaties ik de zaak in Den Haag kon aanzwengelen maakte
juist meer dan duidelijk dat Van der Stoel niet alleen helemaal niets deed, maar de
informatie zelfs niet aan de Shell doorgaf. Schandelijk eigenlijk, want op die manier
loopt het land miljardenprojecten mis alleen omdat de breinen van de onbevoegden
aan de Haagse stuurknuppel niet in staat zijn de nodige loopings te maken die nodig
zijn voor creatief en op de toekomst gericht handelen.
Vandaag staan foto's in de pers van het ruimtevaartcongres in de RAI met prins
Bernhard geflankeerd door Romanov en de astronauten Leonov (USSR) en Stafford
(USA). Vanmiddag laat belde ambassadeur Romanov persoonlijk op om me uit te
nodigen voor een receptie met Leonov: ‘We need honest journalists, Willem,’ zei
hij.
Oxford lecturer A.O J. Cockshut heeft een studie geschreven over The Art of
Biography in the Nineteenth Century. Hij constateert een ‘marked change in the
balance of power between fiction and non-fiction’. Philip Rosenberg277 wijst er op
dat de trend van the new journalism van de jaren zestig (Truman Capotes In Cool
Blood bijvoorbeeld278) zich in de jaren zeventig voorzet. ‘Important biographies are
now being published at an unprecedented rate and are gaining attention.’ Cockshut
heeft zich toegelegd op het bestuderen en weergeven van ‘crucial moments and
crucial aspects of character, comparing what the biographer has told us with what
he has left out, what he has emphasized with what he has chosen to underplay.’
Rosenbergs voornaamste vraag over het werk van Cockshut is: ‘How much does
a biographer hide in a biography’, dus in
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welke mate helpen biografieën the truth of life ontrafelen? Ik acht het onontbeerlijk
voor een biograaf het leven van iemand, wie het ook is, te moeten beschrijven zonder
over een nauwkeurig bijgehouden dagboek van die persoon te beschikken. Freud
was in staat een en ander over Leonardo te zeggen want hij kon diens notities
bestuderen. Wanneer Rosenberg zich zorgen maakt over wat Cockshut kan hebben
weggelaten of over het hoofd hebben gezien, kan je nagaan hoe dicht biografieën
van anderen over anderen the truth of life benaderen. De enige waarheid die het leven
benadert, zoals dat kan zijn geweest, is een dagboek als dit, van mij, dat nu toch
zeker dertig jaar consciëntieus dagelijks is bijgehouden. Misschien zal ik onvolledig
zijn op talloze details, maar ik denk dat de sheer consistency van noteren van waarde
zal blijken te zijn, if not now, much later, may be in the next century.
In de VS wordt tenminste ernst gemaakt met de bestudering van de invloed van de
media, vooral van televisie, op het gedrag van de kudde an sich. Amerikanen zijn
aan hun televisie verslaafd geraakt. Zij besteden in ieder geval meer tijd met kijken
naar de noise-box dan aan ‘studying, playing tennis, eating, making love or even
spending money,’ aldus Caryl Rivers.279 Amerikaanse breinen zijn blootgesteld aan
een constant spervuur van beelden en boodschappen. Het is een
bombardementvan-indrukken dat vergaande gevolgen voor de totale mens zal hebben,
beslist niet alleen op zijn gedrag, maar ook op zijn denkwerelden in het algemeen
en zijn basic values in het bijzonder. ‘Surely those messages enter our intellectual
bloodstream,’ aldus Rivers, ‘in much the same way as the food we eat becomes an
integral part of our bodies.’ Maar wel met dit verschil - en dat zegt Rivers niet - dat
food zich anders laat verwerken dan televisiebeelden. Food verlaat het lichaam als
débris. Of zoals mam eens vertelde dat zij in Frankrijk op een plee had gelezen: ‘Ici
tombent en ruines les chef-d'oeuvres de la cuisine...’ Mediaboodschappen verdwijnen
in het brein en bereiken de neuronen (information processors) van de geest. Ook al
weet je het misschien niet, media bereiken het ogenschijnlijk oneindige warehouse
of information in onze hoofden.280

3 oktober 1974
Gisteren spoedde ik me naar de sovjetambassade voor de ont-
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vangst ter ere van astronaut Leonov. Het was prettig een oude bekende als Jolle
Jolles281 terug te zien.
Was op tijd terug in Amsterdam om Frank Heckman op te halen om naar de Chinees
te gaan. Hij zag er absoluut zalig uit. Hij heeft nu een Finse vriendin, maar in zijn
hart is het nog steeds Peggy Crince 1e Roy. Hij was betippeld door de bekende
travestiet, die in een Jaguar bij het Leidseplein cruises. Frank is een blijver. Misschien
is wel het aantrekkelijkste aan hem dat hij zo ‘normaal’ is.
Heb bij Begeer een lijstje gehaald voor de laatste foto van ons vieren - met Nellie,
zonder vader - in Bilthoven. We wisten toen totaal niet wat ons boven het hoofd
hing. Maakt me zeer weemoedig.282 Zond een afdruk naar al het voormalige personeel,
ook naar Marie.
Er komen nog steeds briefjes over mams dood binnen, zoals van Egbert Kunst uit
Tokio.283 ‘Ik weet hoe bijzonder jij altijd op je moeder gesteld was. Ik weet ook dat
zij een markante en talentvolle persoonlijkheid was met steeds grote belangstelling
voor jouw vak.’ Egbert zegt mam in De Lairessestraat (tussen 1948-1950 en voor
vertrek naar Zuid-Afrika) te hebben ontmoet. Egbert lijkt weinig beschadigd te
worden door het diplomatenleven, ondanks het clichétintje aan zijn uitspraken over
mam. Blijft een vriend.
Wat me gisteren in Middelbeers zeer trof bij de Feldhaus van Hams was dat de
ouders - die ik sedert de oorlogsjaren ken - zeiden: ‘We hebben onze (vier) kinderen
gezegd dat als er ooit iets met ons gebeurt, zij naar oom Wim Oltmans om advies
moeten gaan, omdat jij ze eerlijk en onpartijdig zal adviseren...’ Ik schreef Nettie
gisteren een briefje om te bevestigen dat I would do just that.
Broer Theo en ik waren het eens geworden dat ik alle financiële zaken van mam
met de notaris zou afronden, zoals 7.000 gulden naar Berg en Bosch, de chirurg, de
vrouwenarts, de begrafenis en wat dies meer zij. Mam had 20.000 gulden op haar
rekening. Alles wordt uiteindelijk door de notaris gecontroleerd, dus het was simple
comme bonjour. Maar nee. Er is onverwacht een tape recording van broer Hendrik
uit Kaapstad bij Theo gekomen. Hij had een ernstige fout gemaakt door erin toe te
stemmen alles aan mij over te laten. Zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Ik was
woedend en ben al tweemaal begonnen
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aan een brief aan hem, maar ik zal eerst nog wachten tot ik wat meer ben afgekoeld.
Theo belde me hierover op en zei heel kalm: ‘Ga gewoon door met alles zoals we
hebben afgesproken.’
Ontmoette Loet Kilian die er vrij afgeknapt uitzag. We hadden vijftien minuten
nodig om te ontdooien, toen was het als vanouds. Hij heeft weer voor vlieginstructeur
gesolliciteerd om meer geld te kunnen verdienen. Zijn zoon moet al naar de
middelbare school. Hij piekert how to make ends meet. Ik keek terwijl hij zat te praten
in zijn ogen en realiseerde me voor de zoveelste maal: I love that guy.
Senator Jacob Javits, republikein van New York en senator Claiborne Pell,
democraat van Rhode Island zijn naar Havana gevlogen. Eindelijk een eerste
doorbraak? Ze hebben bij elkaar tien uur met Fidel Castro gesproken. Zij zullen
verslag uitbrengen aan president Ford en Henry Kissinger. Pell noemde de gesprekken:
‘Friendly, frank and warm.’ Leonid Brezhnev was eerder dit jaar in Cuba en gaf
eveneens te kennen dat het tijd werd dat de spanning tussen Havana en Washington
verminderde. Zou er eindelijk ontspanning komen?
Diderot bepleitte dat de paradox van acteren was ‘that the actor must be cold and
tranquil in order to project emotion. Actors, who play from the soul, he said, are
mediocre and uneven.’284 Waar dit pleidooi om neerkomt is: ‘We are not moved by
the man of violence but by the man who possesses himself.’ Dat zou wel eens waar
kunnen zijn. Leo Braudy bespreekt nieuwe boeken over James Dean (East of Eden,
Rebel Without a Cause) en Marlon Brando (On the Waterfront). ‘By representing
and articulating the feelings of insecurity and impotent rage felt by so many in what
was being billed as a secure and settled society, Brando and Dean allowed their
audiences a sense of release. By identifying with them, the audience discovered that
it could control its own confusions.’ Ik lees over acteren en acteurs, omdat Peter nog
steeds met de gedachte lijkt te spelen die kant op te gaan. Bracht foto's bij René
Solleveld, omdat hij Peter in de Rocky Horror Show wil laten optreden.
Peter schreef me een brief in de trein naar Boston.285 Hij heeft zijn Indonesische
vriend Sony weer ontmoet en bleef bij hem slapen. ‘Hij is zo'n schat. Hij is
“considerate” en eigenlijk de enige die “cares” hier. He offered me the keys of his
apartment, since he knows what is going on between Juan and me.’ Hij heeft een
psychiater (29) ontmoet, die hen New York heeft la-
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Marlon Brando in A Streetcar named Desire.

ten zien: ‘but he talks so much about de meest stomme onderwerpen, dat ik me
afvraag hoe hij zich bij een patiënt opstelt. Echt goed kunnen luisteren is natuurlijk
iets Wat je hebt of niet hebt.’ Hij is ook nog steeds verbaasd dat de relatie met Juan
Antonio ‘zo'n snelle afloop heeft gehad.’

5 oktober 1974
Prins Sihanouk heeft een beroep op Gerald Ford gedaan, iets wat hij zich had kunnen
besparen. Er sterven driehonderd mensen per dag in het koninkrijk Cambodja sinds
Nixon zijn onwettige oorlog tegen het land afkondigde. In Saigon wankelt president
Nguyen Van Thieu steeds meer. Vooral na de val van Richard Nixon lijken de
Amerikanen zich meer en meer van hem te distantiëren. Je moet er niet aan denken
hoeveel bloed er in dat deel van de wereld heeft moeten vloeien voor ze in Washington
bereid waren een begin te maken met de werkelijkheid onder ogen te zien.
Walter Pincus286 memoreert dat ook al kan men de CIA bekritiseren voor wat in
Chili werd gedaan: ‘its legal authority under its charter’ werd in het geval van de
moord op Salvador Allende niet geschonden. Kan je nagaan hoe deze wereld aan de
CIA-heidenen is overgeleverd. Maar, aldus Pincus, ‘that was
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not the case with CIA complicity in Watergate “extra-agency-activities” and the
subsequent cover-up.’ Het hemd is nader dan de rok. Met Watergate heeft de CIA
wel buiten de pot gepist. CIA-directeur Richard Helms loog links en rechts of het
gedrukt stond tijdens diens verhoren in het Congres, zoals over de rol van E. Howard
Hunt, die door het Witte Huis voor de smerigste karweitjes werd geleend van Helms.
Hij loog bovendien onder ede en als je mij vraagt: dit is de recommandatie nummer
één voor de post van directeur van de CIA: ‘lying with a straight face.’287
Havana Caper is de titel van een editorial in de Times.288 De senatoren Javits en
Pell worden in de voornaamste krant van de VS als twee nincompoops voorgesteld,
die een onzinnig snoepreisje naar Cuba zouden hebben gemaakt en mooi weer met
met Fidel Castro hebben gespeeld. Ik begrijp zo'n krant niet. Eindelijk hebben twee
senatoren van goede naam en faam het lef naar Cuba te reizen in een poging een
doorbraak te zoeken - of op zijn minst naar openingen in een deadlock te zoeken en de Times weet niets beter te doen dan hen af te kraken. ‘Was this trip necessary?’
vraagt het blad. Die trip was natuurlijk al een dozijn jaar over tijd. ‘Was it in the best
interest of the United-States?’ Wat een stomme vraag. Of course, it was! ‘Two
Senatorial freelancers cannot conduct diplomacy,’ aldus de Times. Nee:
Watergate-leugenaars en inbrekers zeker wel? Ik zal altijd van mening blijven dat
wanneer in de jaren 1959-1961 Eisenhower eerst, gevolgd door Nixon, als
vice-president, niet zo stompzinnig ten aanzien van Castro van leer waren getrokken,
Fidel Castro nooit en te nimmer in het sovjetblok terecht zou zijn gekomen.289
Ik schrijf Peter ook over mam en krijg tranen in mijn ogen. Ik zie haar namelijk
in haar hoekje op de bank in mijn werkkamer zitten. Wat zou ik haar graag vertellen
hoe zoet Keke altijd in mijn ‘kranten-stoel’290 ligt. En wanneer ik naar de vleugel
loop om te spelen, gaat hij mee en springt op Peters stoel, die dichterbij staat.

6 oktober 1974
Opeens vroeg ik me af of Peter in New York wel genoeg geld zou hebben. Ik keek
op de laatste afrekening van mijn rekening bij de Chase Manhattan Bank. Er staat
nog 196 dollar op. Ik
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zend hem een cheque van 100 dollar. Ik zal op een dag wel geen cent meer hebben,
maar dan ben ik tenminste niet lullig geweest om wat ik toen had met hem te delen,
van wie ik voorgaf te houden.
Toen ik vanavond thuiskwam lagen er twee luchtpostbrieven van Peter. Hij heeft
het heerlijk gehad op de farm bij Boston. ‘Heb gezwommen, gerend, geademd,
gekanood, etcetera en ik kwam weer helemaal vol levenslust en energie in New York
terug. Hij is ook veel samen met de Indonesiër Sony, wat me geruststelt. ‘They all
think we are lovers and they just don't understand. We zijn gewoon erg lief tegen
elkaar and respect each other.’ Wat Juan betreft herhaalt hij dat er natuurlijk affectie
is gebleven maar de vlam is eruit: ‘Who is next? Ik word er ziek van.’ Hij eindigt
met te vragen of ik wel op mijn voedsel let en genoeg beweeg. In zijn brief van de
volgende dag, 3 oktober, meld hij een weekeinde naar een oude vriend uit Tilburg
in Montreal te gaan. Hij leest van Rollo May The Art of Counseling. Hij leeft ook
mee dat ik het huis van mam moet leeg gaan halen. ‘Er zal wel erg veel door je
heengaan. Het is zo onherroepelijk. Het lijkt me een van de rotste situaties die er
bestaan, alle spulletjes met zoveel historie en traditie en zo persoonlijk, allemaal
weg. Ik denk steeds aan je.’

7 oktober 1974
Middernacht
Dit was een zeer vreemde dag. Het is niet te beschrijven hoe het me aangrijpt rond
te gaan in mams huis en door haar spullen. Verschillende keren was ik dicht bij
huilen. Wat me bijvoorbeeld ontzettend emotioneerde was de kleurenfoto van Loch
Earn in Schotland, waar mam en vader hun huwelijksreis doorbrachten en waar
misschien wel hun eerste love-making heeft plaatsgehad. Het hing rechtsboven mams
bed.291 Het straalt een hele bijzondere sfeer uit. Ik heb het zojuist links van mijn
bureau hier in Amerbos gehangen. Daardoor zal ik het veel bewuster beleven - en
in me opnemen (absorberen) - dan wanneer ik het in mijn slaapkamer zou plaatsen.
Nellie is overgekomen en assisteert me.
Waar ik meer dan intens blij mee ben is de klok uit de eetkamer van De Horst. Hij
slaat de halve en hele uren. Ik herinner me dit uurwerk nog heel levendig uit mijn
kindertijd. Deze klok wil ik tot in lengte van dagen bij me houden. Hij past precies
in de nis in de muur met mijn dagboeken achter mijn bu-

291

Het hangt nu boven mijn bed in Johannesburg 1991.

Willem Oltmans, Memoires 1974

241
reaustoel. Let it tick until ultimate death arrives. Heerlijk om die klok nu te hebben.
De preciosa hebben Nellie en ik zo goed mogelijk verdeeld. Het Delfts blauwe
bord gebakken ter gelegenheid van het verschijnen van vaders Instituten van
Justinianus heb ik voor broer Theo bestemd, omdat ik denk dat mam dit zo zou
hebben gewild. Op een gegeven moment stond Nellie met een gebloemde ceintuur
in haar hand en zei heel verdrietig: ‘In deze pyjama is mam begraven.’ Ik nam hem
mee.292 Ik wist dit niet want ik heb mam na haar overlijden niet meer willen zien.
Ergens kan ik helemaal niet die verlorenheid voelen van vroeger. Is het, omdat mam
zo dikwijls herhaalde dat dit geen enkele zin had of geen enkel doel diende? The
loss of mam is so enormous, so profound, and so infinite: it is as if even tears cannot
express what you feel about it.
Ik heb een boekje gevonden met een groene omslag (haar lievelingskleur?), met
beeldig opgeschilderde viooltjes, beautiful. Naast losse gedachten staan er nota bene
uitgaven in. Het lijkt wel een dagboekje, in fragmenten. Ze zijn veelal met een potlood
geschreven en moeilijk te kopiëren. Maar ik wil het toch proberen om enkele van
haar gedachten aan mijn broers toe te zenden.

‘La vie éternelle n'est pas remise à plus tard, elle commence dès maintenant, à l'instant
même... il est en nous à la façon d'une parcelle de levain293, il commence à croître, à
travailler, quelqu'un a commencé à se nourrir de nous et à opérer en nous à nos dépens
son mystérieux travail... Il faut pratiquer l'espérances.’ Heerlijk om zoiets terug te
vinden, iets wat haar moet hebben beroerd.
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8 oktober 1974
Terwijl ik het vlees voor de hond aan het koken was, vroeg ik me afwat mam vroeger
moet hebben gedacht wanneer ik haar huis binnenwandelde en klaagde over de stank
die het koken van hart voor Keke met zich meebracht. Nu doe ik het zelf en ruik het
niet eens meer.
Ik vond Melatiknoppen van de Javaanse schrijver en dichter Noto Suroto.294 Dat
is de vader van mijn vriend Indro. Vader zette er een stempel met zijn naam uit Delft
in, uit zijn studiejaren. Wat moet vader, ondanks zijn pijnlijke jeugdherinneringen295,
toch in zijn hart diep met Java verbonden zijn gebleven. Hoe kan het ook anders?
Zijn geboorteland.
Vandaag krijg ik een aanvaring met schoonzuster Nellie. Een tante had het gerucht
verspreid dat ik de telefoon in Bilthoven zou hebben laten afsnijden. I did no such
thing, of course. Het kwam ter ore van tante Jetty die onmiddellijk naar Bilthoven
opbelde en ostentatief zei met Nellie te willen spreken. Los van het feit dat iedereen
normaal met mams huis telefoneerde, ontstond spektakel over wat ik wel of niet
gedaan zou hebben. In plaats dat Nellie vierkant achter mij stond en tegen die dame
uit Wassenaar zei waar het opstond, hoorde ik haar dermate onsmakelijk met tante
Jetty slijmen en naar de mond praten, dat toen ze had opgehangen ik haar ongezouten
de waarheid heb gezegd. Ik zag haar wegtrekken. Zij ging naar boven. Je houdt
uiteindelijk niemand over. Bovendien wist ik exact wat Theo en Nellie werkelijk
over de zuster van man dachten, zoals ze me in Lugano hadden gezegd en wat ik
maar heb weggelaten in detail te vertellen.

9 oktober 1974
Telepathie. Indro Noto Suroto schrijft mij steeds gebeld te hebben. Maar ik was in
Bilthoven bezig met mams huis.
V.K. Krishna Menon is overleden, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken
van India. Ik heb hem in heel wat situaties meegemaakt in de VN en bewonderde
hem in vele opzichten. Hij had een scherpe geest en nam nooit een blad voor zijn
mond. Washington had de pest aan hem want he called a spade a spade. Hij was een
uitgesproken exponent van de groep van niet-gebonden landen. Hij sprak altijd voor
de vuist weg en deed dit kundig en to the point. Hij is 77 jaar geworden.
Vandaag heb ik in de auto naar Utrecht een gesprek met Nellie gehad en eigenlijk
het thema familie, broers en loyaliteit ver-
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der uitgediept. Ik zei de double-faced approach van de familie niet te huldigen en
me niet voor niets in de positie van ‘buitenbeentje’ te hebben gemanoeuvreerd, omdat
ik het gewoon niet opbreng poeslief te doen in iemands gezicht, die ik in wezen
veracht, al is het de zuster van mijn moeder.
Nu heeft de New York Times voor de verandering Joseph Lelyveld naar Indonesië
gezonden. Hij schrijft een uitvoerig stuk over hoe rij Java feitelijk is, maar niet rijk
genoeg om de tachtig miljoen eilandbewoners te voeden. Hij schrijft vanuit een
dorpje op Midden-Java waar 420 gezinnen, in totaal 2.000 mensen, op een oppervlakte
van anderhalve kilometer wonen.
We hebben opnieuw een ontmoeting met Gerard Croiset gehad voornamelijk om
nog eens over George de Mohrenschildt te spreken.296 ‘Hij wordt niet vermoord,’
aldus de helderziende. ‘Hij gaat echter een rol spelen wanneer het onderzoek naar
Dallas wordt heropend. Het definitieve “ja” heeft hij nog niet gegeven, ook al heeft
hij tegen jou in de auto er op gezinspeeld dat hij erbij betrokken was. Zouden ze De
Mohrenschildt toch opruimen, dan komt er zo'n een modderpoel los, dat de wereld
te klein is.’297
Frits Schaling van de NRC zegt dat er in de Indonesische pers zou staan dat ik geen
contact meer met Ibu Dewi zou hebben. Hoe komen ze erbij?

10 oktober 1974
De klok slaat, een vertrouwd gevoel uit mijn ouderlijk huis. Keke ligt onafscheidelijk
bij me in de krantenstoel. Het is niet te geloven hoe je je aan zo'n diertje gaat hechten,
met zijn onbedorven aanhankelijkheid.

11 oktober 1974
Bracht de hond bij dr. Offereins in Bosch en Duin, omdat ik weer op reis moet. Het
leek zo'n zielig oud hoopje ellende, zoals hij in zijn kennel stond. Ging me door merg
en been. But what can I do?
Prepareerde een geluidsband voor broer Hendrik in Kaapstad en besloot met een
étude van Chopin, wat me tot tranen bracht. Hij had op mijn straffe brief met een
tape geantwoord, die om een aardig antwoord vroeg.
Jan Joost Lindner kraakt in de Volkskrant vanmorgen Deel II van mijn interviews
over Grenzen aan de groei in derdewereldlanden
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en het socialistische blok af in een groot opgemaakt vierkolomsartikel. Ik zou
verzuimd hebben interessante thema's, die in gesprekken opdoken in andere interviews
verder uit te bouwen. Lindner vergeet dat ik op een slof en een oude schoen van
continent naar continent moest reizen (eigenlijk voor niets werkte) en me niet kon
permitteren naar geïnterviewden terug te keren voor aanvullende gedachten en
commentaren. Ik heb het geprobeerd te doen, bijvoorbeeld bij mevrouw Gandhi,
maar zij wilde niet op nieuwe schriftelijke vragen antwoorden en liet me enkele
redevoeringen toezenden, waar ik niet mee uit de voeten kon. De beste stuurlui staan
permanent aan wal en Lindner, vanuit zijn kantoortje in Den Haag, heeft gemakkelijk
praten.
Gelukkig schrijft D.H. Ringenoldus in Elsevier heel anders.298 ‘Binnenkort
verschijnt er een opzienbarend en belangrijk boek op de Nederlandse markt,’ aldus
Elsevier. En verder: ‘Het is een blik in de duistere diepten van de ziel (...). Schrijnend
duidelijk is dat de kloof tussen de westelijke wereld en de “anderen” onvoorstelbaar
groot is en dat deze dagelijks groeit.’ Ringenoldus: ‘Een wurgend gevoel van onmacht
maakt zich van je meesterbij het lezen (...). Het hele scala van algemeen menselijke
vooroordelen steekt van tijd tot tijd agressief het kopje op (...). Het is een onthullend
boek geworden.’ Voilà. Bij die zogenaamde recensies komt het er altijd weer op aan
welk niveau het brein van de geachte recensent zelf heeft bereikt. Gelukkig is dr.
A.L. Constandse juist nogal complimenteus.
Professor Frits Böttcher heeft Deel II nu ook in handen en zegt het uitstekend te
vinden. Het lijkt hem een prima gedachte het boek in West-Berlijn aan Beatrix en
Claus te overhandigen.
Het artikel dat ik voor de NCRV-Gids299 schreef over het portret met Aurelio Peccei
dat wij in Italië hebben gefilmd, is verschenen.

12 oktober 1974
Erik van der Leeden kwam gisteravond en bleef slapen. We waren as close and
intimate as ever.
Gisteravond waren ook de beide secretaresses van Aurelio Peccei, Elena Tognarelli
en Anna Pignocchi, op Amerbos, samen met Klaas van Gelder van de NCRV300 om
naar de film te kijken. Om 09.00 uur bracht ik mijn schoonzuster Nellie naar Schip-
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hol voor haar vlucht naar Zürich. Na het samen leegmaken van mams huis was het
een emotioneel afscheid. Alle brieven die mam van broer Hendrik had bewaard, heb
ik hem in Kaapstad toegezonden (uiteraard zonder er een letter van te lezen).
Het waren vreemde en onvergetelijke dagen. Ik schreef weinig over al het verdriet
dat dit trieste werk met zich meebracht. Zoals over sommige familieleden, die om
bepaalde zaken kwamen vragen (bedelen). Het waardevolste resultaat is misschien
geweest dat ik voel veel dichter tot Nellie te zijn gekomen dan voorheen. Mijn
dagboek is miserabel incompleet.
NRC Handelsblad publiceerde

vanavond deze advertentie over mijn nieuwe boek. Dat is tenminste iets. Bruna heeft
voor een keertje in de bus geblazen. De Amerikaanse ambassadeur in New-Delhi,
Daniel Moynihan, heeft Henry Kissinger er op gewezen dat de berichten over
CIA-bemoeiingen (met diens medeweten en toestemming) bij de regering van mevrouw
Indira Gandhi ongerustheid hebben veroorzaakt, omdat de CIA er al vele jaren van
wordt verdacht ook in India in troebel water te vissen vanwege, wat in Washington
weer wordt gezien, als ‘te nauwe banden’ met Moskou. Moynihan was vooral in
ernstige verlegenheid tegenover de regering-Gandhi gekomen, omdat zijn ambassade
vorig jaar formeel had ontkend dat de CIA of Washington ooit bij een coup in Chili
betrokken zouden zijn geweest. Inmiddels is gebleken dat Henry het zelf allemaal
prima vond. Ja, ja. Hoe lang wordt al ontkend dat de CIA betrokken was bij de coup
in Jakarta in 1965? Het zijn bastards van de bovenste plank in Washington.
Omdat we allemaal vermoeden dat het met tante Jetty eveneens eigenlijk helemaal
niet in orde is, heb ik haar gisteren om-
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standig in het bijzijn van Nellie verzekerd dat wanneer er ooit iets was ze maar hoeft
te bellen en ik in 45 minuten in Wassenaar zou zijn, zoals ik dit vroeger voor mam
deed. Ik hoorde Nellie dit later aan Theo doorbellen en het leek erop of zij het eindelijk
voor me opnam.
Wat ik vergeten was te vermelden is het bezoek aan Amerbos van Bung Karno's
voormalige minister en laatste ambassadeur in Cuba, Pak A.K. Hanafi, die nu met
zijn gezin in Parijs woont en weigert naar Suharto's Indonesië terug te keren. Bij
binnenkomst omhelsde hij me. ‘Ik dank je honderdmaal, Wim, voor wat je voor
Bapak en Indonesië hebt gedaan,’ zei hij, mede doelende op Den Vaderland Getrouwe.
Hij bracht een zekere Piet van Staveren mee, een Nederlandse militair, die naar
Indonesië was overgelopen en door het kabinet-Willem Drees negen jaar in
Leeuwarden was opgesloten. Helaas breng ik geen sympathie op voor overlopers,
wie het ook mag zijn of welke zaak men meent te dienen. Wim Klinkenberg, die
dezer dagen tot vice-voorzitter van de NVJ is gekozen, vertelde dat Piet van Staveren
door Mohammed Hatta was uitgeleverd. Mijn sympathie heeft evenmin ooit bij Hatta
gelegen, ook zonder het geval-Van Staveren te kennen niet. Mijn twijfels waren op
persoonlijke kennismaking en waarneming gebaseerd en zijn nooit verdwenen.
Pak Hanafi zei bijvoorbeeld: ‘Bung Karno behandelde jou als een zoon, Wim.’ Ik
dacht: Dat is eigenlijk waar. We bekeken foto's van de ‘rombongan’, die we naar
Kalimantan maakten waar Pak Hanafi als minister opstond. Hij vertelde Ibu Dewi
te hebben opgebeld, vooral ook om Kartika te zien, maar Dewi weigert hem te
ontvangen. Die dame doet toch veel slechte dingen.

Notitie
Hier ging aanvankelijk mijn dagboek tot 7 november 1974 verloren doordat
een van mijn koffers uit het bagagedepot van een hotel in New York werd
ontvreemd. Op 13 december 1974 belde PANAM in Amsterdam dat die
vermiste koffer die dag op de bagageband van een uit New York arriverend
PANAM-toestel stond. Niemand kon verklaren hoe mijn bagage daar was
terechtgekomen. In ieder geval zat mijn dagboek er nog in.

13 oktober 1974
Amerbos
Voor vertrek naar West-Berlijn moest ik eerst voor De Typhoon een kolom over
Cambodja schrijven. De VS geven zeker 650
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miljoen dollar per jaar uit om het land volkomen te gronde te richten. Nixons
interventie in dat arme land duurt nu al bijna vijf jaar. Eentiende van de bevolking
van zeven miljoen mensen is al om het leven gekomen. Het is gewoon Amerikaanse
aangezwengelde genocide. Geen wonder dat niemand in Washington zich een lor
aantrekt van een miljoen doden in Indonesië. Het is apartheid-denken ten top gedreven.
De slachtoffers zijn nu alleen niet zwart, maar café au lait. Washington is in staat
een wereldoorlog te ontketenen over het vergieten van bloed van één Amerikaanse
burger, omdat in Amerikaanse kersenpitten een Amerikaans leven ontelbaar meer
waarde heeft dan een leven van welk ander land ook. Cambodja telt officieel al 50.000
oorlogsweduwen en zeker 200.000 kinderen in dat land hebben hun ouders in Nixons
oorlog verloren.

Schiphol
Ik mis mam verschrikkelijk.
Eindelijk lees ik een verslag in de Times over de getuigenis van CIA-directeur
William Colby over de wijze waarop Washington alles in het werk stelde om regeren
voor Salvador Allende onmogelijk te maken. Al in 1964 zorgde de CIA er voor dat
Allende in de verkiezingen tegen de christen-democraat Eduardo Frei geen schijn
van kans had. Chili diende bovendien als proefkonijn voor een nieuwe CIA-tactiek
om via zware dollarinjecties een regering die Washington niet welgezind was ten
val te brengen. Wat natuurlijk ook meespeelde was dat Allende een vriend was van
Fidel Castro, de meest gehate Latino van allemaal in het Witte Huis. Er werd al met
dollars gewapperd voordat Allende de verkiezingen won. Toen dit een fait accompli
was, begonnen de mafiacowboys zich pas goed te mengen in Chileense zaken. In
1970 werd meteen al vijf miljoen dollar uitgetrokken om aan de destabilisatie van
het Allenderegime te gaan werken. Geleidelijk breidden deze clandestiene operaties
zich verder uit.201
William Safire is van mening dat eerst de telefoon en daarna de tape recorder
hebben bijgedragen tot ‘the atrophy of the personal dairy’. Hij vervolgt: ‘Many of
us record ourwords, but few of us record our thoughts.’ Safire constateert dat veel
mensen huiverig zijn geworden om dagboeknotities te maken, zoals een medewerker
van Nixon op het Witte Huis, die hem had geantwoord - ondanks Safires pleidooi in
het belang van de historie zijn dagboek bij te houden - dat hij dan de kans en het
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The New York Times, by Seymour Hersh, 7 september 1974.
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risico liep dat een rechter bij een eventueel onderzoek naar wat er op het Witte Huis
had plaatsgevonden zijn paperassen zou kunnen opvragen.
Volgens Safire doen dagboeken het volgende: ‘Diaries remind us of details that
would otherwise fade from memory.’ Dit is een waarheid als een koe. Open deur.
(Ik heb nu bijna de periode 1925-1975 voltooid in 50.000 pagina's. Bij het schrijven
ervan verbaasde ik me voortdurend hoe erbarmelijk weinig we ons herinneren, zelfs
van ervaringen in onze onmiddellijke omgeving, en vooral ook hoe we details menen
te herinneren die in werkelijkheid soms ingrijpend anders waren. Het geheugen is
een chronisch vervalsingsapparaat. Een dagboek is het meest betrouwbare
double-check denkbaar, ook al zal het niet 100 percent accuraat zijn (het blijft
natuurlijk tot in lengte van dagen ‘een persoonlijke waarheid’). Van het dagboek van
Samuel Pepys (1633-1703) wordt ook vandaag nog gezegd dat het ‘provides a valuable
picture of the age of Charles II.’ Zo is het.)302
‘Write for yourself,’ adviseert Safire. ‘The central idea of a diary is that you are
not writing for critics or for posterity but are writing a private letter to your future
self.’ Daar ben ik het niet mee eens. Inderdaad: vooropstaat dat je een dagboek voor
jezelf schrijft. Maar natuurlijk heb ik nooit for critics geschreven - ik ken ze. Ik heb
mijn buik vol van wat een kletsmajoor als Jan Joost Lindner nu weer over Deel II
van Grenzen aan de groei schrijft. Maar wel schrijf ik, en zeer duidelijk (behalve
voor mezelf) voor de historie. Wel degelijk. En dan niet alleen per se met het oog
op historici, maar misschien nog meer op psycho-historici en alle mensen, die naar
mijn verwachting in de toekomst door een veel omvangrijker kennis van de mind
(de machinerie in het hoofd) de groei van het begin tot het einde van de psyche zullen
gaan bestuderen. Hoe word je aan het einde van je leven de mens die je dan zult zijn?
Niet voor niets tracht ik een geschiedenis te schrijven van persoonlijke emoties, van
individueel beleven, van liefde en verdriet, van affecties variërend van totale overgave
tot nonchalante onverschilligheid langs de weg van de gebruikelijke tribulations in
life, zoals het helaas met mejuffrouw Büringh Boekhoudt zou verlopen. Safires advies
nummer drie: ‘Put down what cannot be reconstructed. You are not a newspaper
record, obligated to record every first time that a man walks on the moon. Instead,
remind yourself of the poignant personal moment, the remark you

302

Deze twaalf regels (tussen haakjes) heb ik in 1991 in Johannesburg bijgevoegd.

Willem Oltmans, Memoires 1974

249
wish you had made, your predictions about the outcome of your own tribulations.’
Hier ben ik het mee eens. Hoewel, ik zou graag hebben gezien dat Safire hier een
uitleg over Individual Psycology aan zou hebben toegevoegd. Het woord ‘dagboek’
impliceert immers het verslag van één individu. Niet alleen iedere vingerafdruk van
ieder mens verschilt van de ander: iedere psyche is afzonderlijk en anders, compleet
van elkaar verschillend, gecodeerd, geprogrammeerd. Hoe voltrekt zich dit unieke
proces van ‘individualization: the process of becoming an individual?’ Niet te
verwarren met het eerder in mijn dagboek door C.G. Jung omschreven proces van
individuation, door hem in een brief van 24 september 1948 aan zijn medewerkster
Jolande Jacobi aldus omschreven: ‘Individuation, understood as the growing
self-awareness of the individual and society, and expressed also in the transformation
of man's idea of God in correspondence with the ruling state of consciousness, is a
social, ethical, and religious problem which is more important for us then ever today
if we are not only to endure the present but also shape a better future.’303
‘The “principium individuationis” is defined as the principle on which depends
the breaking up of the general into the particular, into single beings (...) or individuals,’
schreef Jolande Jacobi. Aristoteles, Thomas Aquinas, Leibniz, Spinoza, Locke,
Schopenhauer hebben zich allemaal over deze vragen gebogen. Zoals dr. Margaret
Mead me al enkele jaren geleden zei: ‘This is the age of the mind.’ Voor mij is raison
d'être nummer een om met mijn dagboek een bijdrage te leveren aan dit proces van
input en output via mijn mind, om de mind researchers een document in handen te
geven dat hen mogelijk bij hun toekomstige arbeid zal helpen om in enige mate
wegwijs te worden in dit oneindige labyrint van hard and soft wiring in onze hoofden,
die uiteindelijk de kwintessens van onze menselijkheid uitmaken. Wanneer William
Safire - van huis uit politiek commentator en eens speech writer voor Richard Nixon
- zijn beschouwing ook nog aldus eindigt, ‘Wish I still kept a diary. But you see, I
get very tired at the end of the day, and besides, nothing interesting happens anymore.
And so to bed...’, dan denk ik: ‘meneer, waar bemoei je je mee: je maakt je er met
een Jantje van Leiden af; dit is nu juist een duizendmaal belangrijker onderwerp dan
het geschrijf over Watergate en Nixon waar jij 's avonds uitgeput van in je bedje
rolt.’304
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Jolande Jacobi, The Way of Individuation, Harcourt, Brace and World, New York 1967. Zie
Memoires zomer 1970.
The New York Times, 9 september 1974.
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West-Berlijn, Hilton Hotel, Room 1022
De eerste persoon tegen wie ik aanliep was Aurelio Peccei, die me als steeds bijzonder
hartelijk begroette. Men had hem reeds gezegd dat de NCRV-film uitstekend was
geweest.
Frits Böttcher had van de heer Van Warmenhoven305 vernomen dat Beatrix en
Claus de film hadden gezien. Hij zei verder dat Aurelio moeite had te begrijpen dat
Beatrix en Claus serieuze mensen waren. Hier geloofde ik natuurlijk niets van. ‘Ik
geloof bovendien,’ aldus Böttcher, ‘dat Aurelio het niet kan zetten dat de Club van
Rome in Nederland zo au sérieux wordt genomen in tegenstelling tot Italië.’ Onzin.
Böttcher, de klein burgerman uit Den Haag, projecteert zijn eigen opvattingen op de
seigneur uit Rome, die misschien liever meer belangstelling in Italië had gezien,
maar zich gewoon realiseert dat het algemene publiek in Nederland beter geschoold
is en beter nadenkt dan bij de Italianen. Frits kan bovendien buitengewoon
ongemanierd zijn. Ik stond met professor Adam Schaff te praten en dan onderbreekt
hij ons gewoon, spreekt me in het Hollands aan en sleept me mee naar een krantenstal
om me een artikel uit Der Tagesspiegel te tonen.
Francisco Paesa wordt officieel op de lijst van deelnemers aan de jaarlijkse Club
van Rome- vergadering vermeld. Dit zal hem plezier doen en ik ben blij voor hem.
Beatrix en Claus arriveerden om 17.30 uur begeleid door ambassadeur dr. J.G. de
Beus en diens vrouw. Een in Volendamse klederdracht gestoken kind bood bloemen
aan (stomme gewoonte). Intussen omhelsden mevrouw Peccei en dochter Paola me
tweemaal om te bedanken voor de film, die zij prima hadden gevonden.
Ik denk aan mam. Normaliter zou ik haar allang een keer hebben opgebeld.

14 oktober 1974
West-Berlijn, Conferentiehal
Om 22.00 uur gisteravond arriveerde Francisco Paesa. We omhelsden elkaar. Hij
bracht een prima brief mee, die ik meteen in fotokopie ter inspectie naar broer Theo
heb gezonden.306 Hij zei ook dat Dewi hem vrijwel dagelijks belde en niet een keer
mij ter sprake had gebracht. Er zal wel weer wat zwaaien. Maar de tijd, dat ik me
over haar opwond, is voorbij.
Ik vertelde hem trouwens dat bij het dossier, dat we over hem hadden ontvangen,
een aantal knipsels over Dewi waren bijge-
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voegd. ‘It's terrible, what can I do about it? zei hij. Ik zegde toe met Dewi te zullen
spreken.
‘Leave it to me, I'll take care of it.’
‘I want you too,’ antwoordde Paesa. Hij sprak met geen woord over de 1.500 dollar
die hij me voor de kosten van de tweede Moskou-reis schuldig was.

09.30 uur
Frits Böttcher adviseerde om via dr. De Beus, die ik uit New York ken, het aanbieden
van mijn boek aan Beatrix en Claus te regelen. Ik gluur naar Beatrix in de vergaderzaal
en het valt op dat zij voortdurend een boze, ernstige, verveelde en ontevreden
uitdrukking op haar gezicht heeft. Ik zie haar even later een cameraman met zijn
lampen wegwuiven. Ik vroeg De Beus wanneer ik het boek kon overhandigen. Hij
is zelf bezig met afscheidsvisites in Bonn en is alleen nog maar vanmorgen in Berlijn.
Eerst zei hij: ‘Waarom biedt u het straks om 12.15 uur, als zij vertrekken, niet in de
gang aan?’ Toen bedacht hij zich en stelde voor: ‘Ik wil het ook wel namens u geven?’
Altijd weer hetzelfde liedje bij Buitenlandse Zaken, alsof ik schurft heb. Ik doe ze
nog eens een keer wat aan. Pieker er niet over.

11.15 uur
Het valt me steeds opnieuw op, dat terwijl Beatrix zit te luisteren naar de reeks
voordrachten haar gelaatsuitdrukking off guard eigenlijk full of disgust and nastiness
is.
Vlak voor de middagzitting begon ben ik op Beatrix en Claus toegestapt. Ik
vermoed dat zij dit ongepast vond, want ze zei op onaardige toon - wat veel over die
dame zegt - ‘Dag mijnheer Oltmans.’ Ik gaf eerst haar een exemplaar van Deel II en
vervolgens een aan Claus, die keurig opstond en mij een hand gaf, waarna eveneens
Beatrix met een handje bedankte. Dat was alles. Savoir vivre is nooit een fort van de
Oranjes geweest, te meer waar Beatrix precies zou moeten weten hoe de vork in de
steel zit, zo niet via Den Haag, dan toch zeker via mejuffrouw Büringh Boekhoudt.
Claus begon trouwens meteen mijn boek te bestuderen. Ik lette er een tijdje op. Hij
maakt een veel aardiger indruk dan Beatrix. Ik vind haar truttig als zij zich aldus
gedraagt. Ik schreef juffrouw Boekhoudt later een briefje over dit voorval. Tevens
schreef ik Lisette van de kennel van dr. Offereins vooral lief voor Keke te willen
zijn.
Spreek ontzettend veel mensen.307 Professor Hans Linnemann
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zei dat zijn studieproject voor de Club van Rome zou moeten worden stopgezet indien
Buitenlandse Zaken de toegezegde subsidie die reeds te laat was niet zou overmaken.
Professor Mohammed Kassas verzekerde me dat Abdel Gamal Nasser nooit ofte
nimmer Henry Kissinger zou hebben omhelsd, zoals Anwar Sadat heeft gedaan. Dat
wist ik ook wel. Sadat is een collaborateur.
Vanavond was er een concert door het kamermuziekensemble Camerata Bariloche.
De muziek was prachtig, maar mijn gedachten waren bij mam, haar onverwachte
ziekte en plotselinge dood. Ik raakte door en door verdrietig en was van de kaart. Ik
had gisteren nog het fotoalbum van mijn ouders van hun huwelijksreis naar Schotland
doorgebladerd. Dit betekende veel voor hen. Nu is het album bij mij. Waar moet het
naartoe na mij?

15 oktober 1974
Heb mezelf aan Van Warmenhoven voorgesteld, die aardige ogen heeft. Ook bracht
ik Wout Woltz bij de heer Pannenborg van Philips, die trouwens naast Francisco en
mij in de vergaderzaal zit.
Beatrix pulkt voortdurend aan haar gezicht. Prins Claus heeft tegen professor
Emmanuel Ayandele van Nigeria gezegd: ‘You are in this book and I am going to
read what you have to say...’ Ayandela voegde eraan toe: ‘The prince makes
propaganda for your work this way.’
Er is een NOS-team waar Dick Leurdijk de scepter zwaait. Hij wilde voor de
duizendste maal Alexander King over milieuproblemen gaan filmen. Ik maakte hem
attent op de aanwezigheid van professor Mohammed Kassas uit Caïro. Hij kwam
me later vertellen dat Kassas ‘geweldig’ was geweest. Ik wil verder niets met die
NOS-heren te maken hebben. Er loopt een juffrouw met opgestoken haar bij het team
rond, die denkt dat ze alles weet. Ook herinner ik me dat toen ik Wout Woltz aan de
heer Pannenborg van Philips voorstelde, deze zei: ‘Waarom vind ik de NRC de laatste
tijd zoveel beter?’
‘Ach,’ zei Woltz, ‘dat ligt aan u of aan de krant.’
De Indonesische afgevaardigde Sudjatmoko, die van Suharto Indonesie niet meer
uit mag, is vervangen door minister Sumitro. ‘Ik ken uw naam,’ zei hij en deed aardig,
maar ik aarzel om echt met hem te gaan praten.
Mistte Frits Böttcher vanmorgen die had verteld naar Oost-Berlijn gegaan: ‘Want
ik heb geen zin om naar halfzacht geleuter over de humanistische approach te
luisteren.’ Sprekers
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vanmorgen waren Helio Jaguaribe, Robert Jungk, Denis de Rougemont, Karl Deutsch
en anderen. Ik vond vooral Adam Schaff to the point. Ik knap op Böttchers arrogantie
en eigendunk steeds meer af, precies zoals Aurelio Peccei dit doet. Böttcher voegde
me trouwens toe: ‘Ik ben als de dood voor dat dagboek van jou.’ Hij kan wel eens
gelijk hebben. Het zijn altijd de achter-de-elleboog-figuren of anders zij die weten
dat ze boter op hun hoofd hebben, als Henk Hofland, die in de rats zitten over wat
ik zou kunnen opschrijven. Je pikt ze er zo uit. André Spoor kijkt, als er een boek
van me uitkomt, ook het eerste in de index bij de letter S. Niet omdat ze er aan
twijfelen dat ik onzin noteer. Ze weten deksels goed wat ik doe. Nauwelijks had
Böttcher zijn doodsangst voor mijn dagboek uitgesproken of hij lazerde met ontzettend
veel kabaal over een tafelpoot.
Ik heb Peter in New York opgebeld, ook al heb ik nog maar 2.000 gulden op mijn
AMRO-rekening staan. Hij weet nu dat ik op 17 oktober met PANAM 073 uit Frankfurt
over kom. We constateerden allebei voor de zoveelste keer dat long distance talking
via een satelliet niet je dat is in intimacy of elkaar opwarmen. Adam Schaff vertelde
me dat hij het NOS-team had gezegd best een stukje interview te willen geven, maar
dan aan mij. Zo zie je. Mijn reputatie hier is gevestigd, maar van Hilversum - of is
het Den Haag? - mag ik niets doen.308
Francisco heeft een dame uit Frankfurt geïmporteerd om hem gezelschap te houden.
Toch spreken we af en toe met elkaar. Hij vertelde me dat de Bank de Bruxelles 190
miljoen Swiss francs of 65 miljoen dollar is ‘kwijt’geraakt. Vandaag staat het bericht
in de Herald Tribune. Alleen stond daarin dat het bedrag onbekend was.

16 oktober 1974
De herfstkleuren zijn prachtig.
Ontbeten met Frits Böttcher, die ook wel weer aardig kan zijn. ‘Ik ben goed op
dreef’ vond hij van zichzelf. Hij filosofeerde dat indien Aurelio de Club zou komen
te ontvallen de zaak minder flamboyant zou worden en ook tevens meer in de westerse
hoek terecht zou komen en daardoor ook veel effectiever zou zijn.309 Ik benadrukte
dat ik juist het betrekken van landen uit het Oostblok (waar mogelijk) de sterkste
kant van Aurelio's be-
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leid vond, want hoe kan je over wereldmodellen spreken - wat de essentie van de
Club van Rome is - en een halve wereld er niet bij betrekken. Deze keer onderstreepte
hij ook de positieve kanten van Aurelio Peccei, hoewel hij zei dat Aurelio ‘is een
man die zich nergens wat van aantrekt.’ Godzijdank is Aurelio een persoonlijkheid
die op zijn eigen kompas vaart want anders zou ‘Den Haag’ er allang in zijn geslaagd
me ook hier weg te werken. Dat lukt misschien bij de NOS maar niet bij Aurelio.
Böttcher wees op een rede van Deng Hsiaoping, die voorspelde dat een Derde
Wereldoorlog tot de reële mogelijkheden behoorde. Het streven naar hegemonie door
de twee supermachten - in militaire zin dan - zou onvermijdelijk tot een botsing
leiden.
Las een onthullend artikel van Harry Rositzke, die 27 jaar voor de CIA werkte.310
Hij sluit aan op de in Washington veel beluisterde bezwaren tegen paramilitaire
operaties van de CIA. Wie is gemachtigd zulke operaties uit te voeren: het Pentagon,
het militaire apparaat van Amerika onder controle van het Congres, of de CIA onder
controle van niemand of hoogstens van degene die op dat moment in het Witte Huis
zit. Hoewel LBJ zich juist uit protest niet herkiesbaar stelde omdat hij niet in staat
was de CIA onder controle te krijgen.311
Rositzke meent dat alle geheime paramilitaire bewegingen van de VS onder het
Pentagon behoren te worden teruggebracht. ‘Never totally secret, demanding complex
logistical support, they do not belong in a secret civilian agency.’ Dan vervolgt hij:
‘Political contacts ranging from senior government officials to labour leaders are a
natural element in any secret intelligence service.’ Dit is nieuw voor mij. Wat heeft
het FNV met de BVD van doen? Rositzke: ‘If such contacts are used for action purposes
(het inschakelen van de maffia door de CIA?), they can normally be kept secret - short
of coups or high-level leaks. There will be occasions, even in a world of détente,
when the executive will decide that secret political action is required.’312 Het is
duidelijk dat er een controverse in Washington moet bestaan tussen het Pentagon en
de CIA. Ik denk dat hier te weinig aandacht aan wordt besteed.
Wandelde in de regen. De straten stinken hier precies zo naar benzine als overal
elders. Afschuwelijk. Niemand schijnt het meer op te merken.
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The New York Times, 7 oktober 1974.
Dan te bedenken dat met George Bush de verpersoonlijking van de CIA, een oud CIA-directeur
op het Witte Huis kwam te zitten.
Waarom sprak niemand in 1991 bij de val van de CPSU in Moskou, gevolgd door de val van
de KGB, over scrapping de CIA.

Willem Oltmans, Memoires 1974

255
Leurdijk volgde een ander advies om Romesh Thapar van India te filmen. Ik zei:
‘Dick, ga terug naar professor Schaff en zeg hem dat je hem alsnog wilt filmen, want
dat ik naar New York vertrek.’ Böttcher noemde Leurdijk ‘eigenwijs’ en de
regie-assistente die meeloopt helemaal niet om te pruimen.
Ontmoette Jan Ettinger, een Tinbergen-addict van het Bouwcentrum in Rotterdam.
Böttcher: ‘Tinbergen is aardig, maar naïef, hij gelooft iedereen.’ Na enige aarzeling
voegde Woltz zich bij ons en bleef twee uur hangen. Ik blijf die man pretentieus en
arrogant vinden. Op wat gebaseerd eigenlijk: zijn idiote boekje over de Club van
Rome? Zijn benadering van journalistiek, zoals hij erover praat, slaat volgens mij
als een tang op een varken. Toch heeft hij tezelfdertijd iets aardigs en zachts. Ik zei
op een gegeven moment tegen hem: ‘Ik zou je wel over je bolletje willen strijken,’
wat ik denk dat in zijn leven te weinig (meaningfully) gebeurt.
Anthony Knoppers van de chemiegigant Mercks & Co heeft ooit in het
Amsterdamse Kinabureau gezeten en mijn vader en oom Gerrit313 als leden van dat
bureau gekend. Hij schijnt belangstelling te hebben voor een ontmoeting met dr.
Jermen Gvishiani. Ik ga hem er in New York nader over spreken.
Paesa is naar Amsterdam vertrokken waar hij zijn kantoor op de beurs wil laten
inschrijven. Hij zit nu in een ander kantoor in Genève. Het huidige kostte hem 440.000
dollar per jaar.
Het nieuwe Club van Rome-rapport Menschheit am Wendepunkt, geschreven door
Mihailo Mesarovic en Eduard Pestel is beschikbaar.314 Böttcher pocht natuurlijk weer
het helemaal gelezen te hebben. ‘Aurelio leest een paar pagina's en is dan al verveeld.’
Het kan waar zijn, het kan onwaar zijn. Ik denk dat Aurelio meer dan wie ook in zijn
hoofd heeft zitten over de wereldproblematiek en de grote lijnen ervan. Peccei kan
er uren ‘zonder papiertje’ over spreken. Böttcher moet een tekst van te voren bij
elkaar schrapen en dan voorlezen. Zijn voort-durende gevit op Aurelio is voor mij
hoogst indicatief. Frits een een Volkswagentje vergeleken bij de Rolls Royce Aurelio.
Dat is zijn probleem. Al geeft hij plankgas, hij streeft de Rolls in geen duizend jaar
voorbij, en dat weet hij.
Time komt met een artikel THE CLUB OF ROME: ACT TWO. Na ‘ons’ - volkomen
ten onrechte315 - als een club van ‘gloom
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Mijn vader mr.ir. A.C. Oltmans en oom professor dr. G. Meijer zaten namens de ACF in het
Kinaburo.
Menschheit am Wendepunkt. 2. Bericht an den Club of Rome zur Weltlage, Deutsche
Verlags-Anstalt, Stuttgart 1974.
Emile van Konijnenburg van de KLM zei altijd dat overal waar jezelf iets van wist verkeerd
stond in Time.
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and doom’ te hebben afgeschilderd, schrijft Time dat het tweede model ‘does not use
questionable logic or mathematics to support a bleak, in equitable philosophy of no
growth.’ Vraag me altijd af hoe professor Jay Forrester en Dennis Meadows op zulke
onzin reageren, die het beste weten dat Time weer eens bazelt.316
Die Welt bericht dat Joseph Luns een voordracht op de Erasmus Universiteit heeft
gehouden, waarbij het tot ernstige ongeregeldheden is gekomen. Studenten
onderbraken zijn geklets met kreten dat Nederland de NAVO moest verlaten, wat
niemand mij ooit heeft horen zeggen. Ik ben tegen Luns en niet tegen de NAVO: ‘Beim
verlassen des Universitätsgebäudes wurde Luns so gefährlich von den Demonstranten
bedrängt, dass Kriminalbeambte ihm mit Karateschlägen eine Gasse zu seinem Wagen
bahnen mussten.’ Zouden ze Luns eindelijk door beginnen te krijgen in het lieve
vaderland?
Ik liep vanmorgen op een leeg plein in de stad tegen professor Sumitro aan. Ik
dacht: nee meneer, jij dient Suharto, ik ken jou niet en negeerde de man straal.
Om 14.15 uur was er een vijandige demonstratie tegen de Club van Rome
georganiseerd door Maoïsten in Berlijn en andere linkse meelopers. Dit soort
ideologisch georiënteerde individuen gaat er altijd weer vanuit dat de problemen van
de wereld iets met links- of rechts-denken te maken zouden hebben. Fully equipped
riot police met dozijnen auto's en trucks waren ter bescherming aanwezig. Aurelio
keek vanaf een balkon van het hotel samen met senator Claiborne Pell (onlangs in
Havana geweest en nu hier). Het is een naar gezicht zoveel misguided minds en
fanatici de straat op te zien gaan. Dat is Jaap Jansens club of niet meer? Etinger hield
het voor mogelijk dat de CIA en de NAVO de demonstratie hadden gefinancierd. Hoe
kom je erop? Ook Lester Brown van het World Watch Institute in Washington dacht
aan CIA-financing. Begrijp zulke vermoedens niet. Maar wie weet?
Een delegatie van de demonstranten kwam naar het hotel en begon een verklaring
voor te lezen: ‘I can read,’ zei professor Eduard Pestel. ‘We want no speech we want
a discussion.’ Waarop de hoofdafgevaardigde antwoordde: ‘You are all enemies of
the people. We will not enter in discussion with you...’ Dan weet je al hoe laat het
is in de bovenkamers van die heren en dames. Het rapport van Pestel en Mesarovic
hadden ze gelezen. Het was ‘imperialist and anti-people’. Pestel:
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‘Quote me to prove what you just said,’ aldus de brave Pestel. They did not, or could
not and this memorable encounter was over.
Eigenlijk is Berlijn nog steeds een stad vol open plekken (wonden) van de oorlog.
Sommige ruïnes zijn bewaard gebleven. Trieste aanblik.
Ben met een taxi naar de Bath In gegaan en trof een ultramoderne voos-sauna aan,
met een zwembad, massagekamer, cabines met comfortabele matrassen. Ik had een
aantal ‘bezoekers’ maar toen een fris ventje binnenkwam liet ik mijn grijpvingers
gaan en in een mum van tijd was de kogel gerieflijk door de kerk. Heen DM 8,60;
terug 70 Pfennig met de bus.
Telefoneerde met broer Theo, die de brief van Francisco Paesa uitstekend en
bemoedigend vond. Ze gaan een maandje naar Zuid-Afrika.

17 oktober 1974
Onrustig geslapen. Lag te piekeren over Peters toekomst die me veel zorgen baart.
Zou hij niet beter in het onderwijs kunnen gaan dan in de fashion world of
toneelwereld blijven? Droomde over een kidnapping.
Nu blijkt dat de fijne meneer Sandberg van Het Parool alleen over de Club van
Rome een bericht in zijn krant wilde hebben als het om een primeur ging. Vandaar
dat Mischa de Vreede toen maar even het embargo heeft verbroken.

Frankfurt am Main
Arriveerde om 11.00 uur voor de vlucht naar New York. Deze is vertraagd tot 18.00
uur. Er is niets vreselijkers dan op een vliegveld rond te hangen. Ik heb vandaag
zoveel mensen gezien en vooral gehoord, ik ben er misselijk van. Zelden heb ik er
zo naar verlangd Peter in mijn armen te sluiten en nu kom ik midden in de nacht in
een uitgepoepte stemming aan.
Senator Claiborne Pell die van zichzelf zegt: ‘I consider myself a liberal with
moderate fiscal views’317, spreekt nog altijd over het ijzeren gordijn, wat men in
Moskou verschrikkelijk vindt. De uitspraak is verdedigbaar, maar we zullen er toch
af moeten.
Op 15 oktober zijn de verhoren van John Ehrlichman van het Witte Huis begonnen,
die alle verantwoordelijkheid voor de Watergate cover-up bij zijn voormalige baas
neerlegde ‘to save his own neck.’ Ehrlichman (ook zo'n toepasselijke naam) was
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intussen bezig met het redden van zijn eigen nek. Als doekje voor het bloeden zei
Ehrlichman ook dat het niet eenvoudig was de schuld te leggen bij een man die hij
zes jaar had gediend en aan wie hij zijn leven had gewijd. Ja, ja, maar ondertussen.
Het moet een walgelijke vertoning zijn deze voormalige ‘hoge pieten’ in het stof te
zien wentelen om een minder zware straf opgelegd te krijgen.
William Shannon constateert in de Times318 dat president Ford Amerikaanse
overzeese ambassades gebruikt als ‘dumping ground for political claimants and
miscellaneous inconvenient persons’. Omdat George Bush het niet had gehaald
vice-president te worden heeft Ford hem ‘a Chinese fortune cookie’ gegeven, aldus
Shannon. ‘Mr. Bush is a nice man but he knows as much about China as the usual
rich Texas tourist.’
De bookshop op Frankfurt Airport is shit. Ik kocht Double Truckin van Edward
Garbo.319 Prijs 1,95 dollar, met twee blote boys op de omslag. Rommel. Ook al leveren
sommige fragmenten van de seks tussen de truckers een erectie op vanwege de
‘levendige’ beschrijvingen. Misschien is dat ook wel het doel van meneer Garbo
geweest.
Erica Jong heeft Fear of Flying geschreven, waar veel over wordt gesproken. Het
schijnt een roman te zijn. Ik zal nooit fictie schrijven. The fabric of my mind observing
life around me runs against creating an artefact contrary to reality. Ik moet journalist
en dagboekschrijver blijven. Observaties ook zoveel mogelijk in pure vorm laten
zoals ze zijn geweest. Misschien moet ik meer beschouwend schrijven. Zeker geen
fabels verzinnen.
Daarom ook zal ik Erica Jong niet lezen. Henry Miller deed dit wel en schreef
erover in de Times. Hij brak zich het hoofd over de vraag of Isadora de schrijfster
zelf is. Miller: ‘The book is definitely therapeutic, not only for women but for men
too. It should be read for one thing by every shrink, every psychiatrist, and every
psychologist. It should also be read by Jews. They take quite a drubbing in this book.
Yet the book is in no-way anti-Semitic, since the author herself is Jewish and knows
whereof she speaks.’ Miller zegt dat Joden overal ter wereld bekendheid genieten
‘in their ability to make fun of themselves, and acknowledge their shortcomings. But
if someone other than a Jew does this, he is immediately called an anti-Semite.’
Schrijven of spreken over Joden, en wat Joden met de staat Israël doen in het
Nabije-Oosten, roept onmiddellijk een gevoel van lopen over ijs met wakken op.
Hoe komt dit toch?

318
319

The New York Times, 18 september 1974.
Edward Garbo, Double Truckin, A Manhard Book, Surrey House Inc., San Diego 1974.
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Erica Jong publiceert op dezelfde pagina een beschouwing over het zich voortslepende
taboe over ‘sexuality in literature’. Fear of Flying - misschien moet ik het toch lezen
- schijnt er vol mee te staan, vandaar ook de tweespraak tussen haar en Miller. Zij
spreekt over ‘greater open sexuality’ in de dagen van Henry Fielding, Jonathan Swift,
Shakespeare en Geoffrey Chaucer. De hypocrisie over seksualiteit in de kunsten is
volgens haar de aanhoudende fall-out van de Victoriaanse eeuw, waarin ‘the Victorian,
after all, did not give up sex: what he gave up was open sex. He did not practice
abstinence, only hypocrisy.’ Die schijnheiligheid werd bijvoorbeeld door Henry
Miller doorbroken, waardoor zijn boeken, met die van David Lawrence en James
Joyce, jarenlang werden verboden. Erica Jong: ‘Sexual censorship is still with us
and is not likely to go away until sexual health and openness become the norm in
society.’ Zij voegt er (in 1974) aan toe: ‘I expect never...’
Het Zuid-Vietnamese leger, puppets van de Watergate-meneren in Washington,
verliest gemiddeld tweehonderd jongens per week. Er is geen haan die ernaar kraait.
De gezagvoerder van dit PANAM-toestel kondigt de uitslagen van de world series aan
over de intercom, terwijl ik zit te mijmeren over die zinloos vermoorde jongens, waar
geen hond onder in Washington DC en Saigon van wakker ligt.
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New York
18 oktober 1974
Peter stond aan de uitgang de wachten, met zijn blonde hoofd en met een nieuwe
rode sweater aan, zag ik hem van ver. Eindelijk omhelsde ik hem weer.
We namen de metro naar de flat van Juan Antonio. Hij toonde me een foto van
zijn vriendin Leonie, die in Maastricht op de toneelschool een oud dametje speelde.
Ik had zoveel te vragen maar was totaal uitgeput. Hij had rosé klaarstaan.
Er lag een brief van George de Mohrenschildt uit Dallas: ‘Delighted you came
back to these “Jewnited”-States. We shall be here and anxious to see you.’ Hij
adviseert in contact te treden met Henry Gonzalez, het congreslid uit Texas die zich
met de JFK-affaire bezighoudt.
President Gerald Ford is gisteren voor het House Judiciary Subcommittee on
Criminal Justice verschenen. Inderdaad een historische gebeurtenis. De Times wijdt
er drie hele pagina's aan.320
Waarom vrijwaarde hij Nixon van vervolging? ‘The purpose was,’ aldus Ford, ‘to
change our national focus. I wanted to do all I could to shift our attention from the
pursuit of the fallen President to the pursuit of the urgent needs of a rising nation.’
Amerika was een land dat zelfs zijn ergste vijanden had vergeven, dus waarom niet
Nixon? Vervolgens demonstreert hij in extenso wat een idioot hij is. Sedert het bekend
worden van de Watergate-affaire was Ford een der koppigste verdedigers van Nixon
geweest en gisteren zei hij warempel: ‘I sincerely believed he was innocent.’ De hele
wereld smelled a rat behalve Gerald Ford, de door Nixon gekozen opvolger. Zelfs
toen het duidelijk was dat hij voor de bijl zou gaan was het Ford die bleef hameren
op het feit dat Nixon geen ‘impeachable offense’ zou hebben begaan. Ford heeft de
euvele moed onder ede in het Congres te verklaren pas op 1 augustus 1974 van
generaal Alexander Haig te hebben gehoord dat Nixon reddeloos verloren was. ‘I
cannot really express adequately in words how shocked and how stunned I was by
these revelations.’ Ford ‘ontdekte’
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waar de schoen wrong enkele dagen voor Nixons aftreden. En nu zit een dergelijk
superrund op het Witte Huis. Bovendien kan je natuurlijk geen woord geloven van
wat hij onder ede de Congrescommissie allemaal op de mouw heeft gespeld of bij
elkaar heeft gelogen.
Het Congreslid Don Edwards uit Californië vroeg Ford hoe hij de jeugd zou
uitleggen op welke manier ‘the American concept of equal justice under law’ in
elkaar zat als hij zich in de positie van een onderwijzer in Watts, San Jose of Harlem
zou bevinden? Gerald Ford: ‘Mr Edwards, Mr Nixon was the 37th President of the
United States. He had been preceded by 36 others. He is the only President in the
history of this country who has resigned under shame and disgrace. I think that it
can be easily understood, and be explained to students or to others. That was a major,
major step and a matter if, I am sure, grave, grave deliberations by the former
President. It certainly, as I have said several times, constitutes shame and disgrace.’
In plaats dat volksvertegenwoordiger Edwards vervolgde met Ford erop te wijzen
dat hij geen antwoord op de vraag had gegeven en dat het volkomen irrelevant was
of Nixon de 1ste of de 37ste president van Amerika was, gebeurde er verder niets.
De man had de wet overtreden en dat had verder geen moer te maken met wat de
veroordeling aan shame and disgrace met zich mee heeft gebracht. Normaliter worden
veroordelingen als vernederingen ervaren zowel door de 37ste president als door de
bakker op de hoek. Ford stuurde Edwards - en iedereen - met een kluitje in het riet.
Edwards vervolgde zijn niet beantwoordde vraag om informatie aldus: ‘Do you
think that it is wise to pardon a man before indictment or trial for offences that are
completely unknown to you and which might be terribly serious?’ Ach, zei Ford, ik
heb naar mijn beste weten gehandeld. Zijn herhaalde omwegen betekende: meneer
Edwards hou nu maar je mond en warempel, die brave Don uit Californië zei: ‘Thank
you Mr President’ als dank geen behoorlijke of eerlijke antwoorden te hebben
gekregen. Dat is Amerikaanse democratie in actie.
De schrille tegenstelling tussen de subways hier en die in Moskou is schokkend.
Alle automaten op de ondergrondse station zijn blijkbaar weggehaald. Ze werden
toch alleen maar vernield door slampampers die niets te doen hebben. Ook de kwaliteit
van het materieel is in Moskou onvergelijkelijk veel beter. New York is over de hele
linie gewoon in verval. Als je de huidige metropolis vergelijkt met de stad waar ik
in 1948 op weg naar Yale in New Haven voor het eerst wandelde, dan is Manhattan
nu een puinhoop.
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Liep met Peter Scribner's Bookshop binnen en inderdaad men had vier exemplaren
van mijn boek On Growth op de plank staan.
Nelson Rockefeller blijk een miljoen aan achterstallige belastingen te moeten
betalen. De Times besteedt een pagina aan het feit dat ‘Happy’ Rockefeller borstkanker
heeft gekregen. Er wordt zelfs een hoofdartikel aan gewijd in de Times. Amerikanen
hebben altijd de mond vol over het paradijs van ‘equality and justice for all.’ Maar
daar klopt helemaal niets van. Food-poisoning, daar zijn ze waarschijnlijk allemaal
gelijk aan blootgesteld, hoewel de beter gesitueerden hun water in flessen uit
Noorwegen laten komen. Ik zou Peter willen leren iedere dag de Times te lezen en
vooral de Op-Ed pages te bekijken.321
We zagen een misselijke film Lucien Lacombe322 waarin legioenen dieren, van
konijntjes met witte pluimstaarten tot duiven en kippen, werden doodgeschoten en
doodgeknuppeld. Men werd eveneens getrakteerd op het karkas van een paard met
close-ups van de doodsblik in de opende starende ogen van het dier. De filmindustrie
op zijn best.
Viel vroeg uitgeput in slaap.

19 oktober 1974
De voormalige dokwerker en filosoof Eric Hoffer323 noemt Amerika een land met ‘a
shameless society’. Hij bouwt zijn gedachten op via Adam en Eva, het Aards Paradijs
en het ontstaan van de conceptie ‘that good and evil were not individual but social
concepts.’ Hij vervolgt: ‘In this country at present the inability of adults to socialize
their young has made it possible for juveniles to follow their bents, act on their
impulses, and materialize their fantasies. The result has been a youth culture
flauntingly shameless.’324
In het laatste gesprek dat ik met Mohammed Hatta in 1966 in Jakarta had
onderstreepte hij ook, verdrietig, dat hij als een der meest dramatische wendingen
in Indonesië het verlies van het traditionele begrip malu325 beschouwde. Het hek was
van de dam. Een concept, als eerbied voor ouderen, lag op straat. Noem maar op.
Het is een trend die over de hele wereld waarneembaar is. Hoffer zet het in een
prachtig kader, dit treurige symptoom. ‘The fabulous Greeks,’ schreef hij, ‘made of
sha-
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me a goddess - Aidos. She was the source of dignity, decency, and good manners.
Aidos was avenged by the goddess Nemesis. Long live shame!’ Ik stuur een kopie
van dit artikel aan André Spoor en Rob Soetenhorst van de NRC. Ze zouden Hoffers
gedachten over dit onderwerp moeten publiceren.
De Times publiceert over een pagina een transcript van een gesprek op 17 maart
1973 tussen Richard Nixon en zijn raadsadviseur John Dean, waarbij besproken werd
hoe Watergate verborgen gehouden zou kunnen worden. De tekst toont andermaal
aan hoe platvloers de mind van Nixon was.
Vanmiddag gebeurde iets zeer ongewoons. We waren bij Wranglers aan de achtste
straat in The Village. Ik paste jeans. Peter was in een andere cabine bezig met een
jeans-shirt. Ik zou op onze spullen passen. Hij had een kleine sporttas bij zich met
zijn gymshorts, dagboek, paspoort, adresboek en toiletartikelen. Weg. Spoorloos
verdwenen. Alles werd afgezocht. Het management bood excuses aan. Men vertelde
dat blacks gewoon binnenliepen en alles wat los en vast zat meenamen. Ik voelde
me verschrikkelijk schuldig. Peter zei later: ‘Je werd helemaal wit.’ Zelf voelde hij
zich een ogenblik superrot, maar hij probeerde het met man en macht van zich af te
zetten. Ik keek nog eens overal in de shop rond en bleef zeggen - de hemel mag weten
waar ik het vandaan haalde - ‘je tas moet hier ergens zijn.’ We verlieten de winkel,
vreselijk van streek en sloegen rechtsaf richting de Avenue of the Americas. Na tien
meter zei ik: ‘No, let's go back to Fifth Avenue.’ Op de hoek van Fifth en Eight Street
keek ik in de litter box, geen tas. ‘Let's go to Greenwich Park,’ zei ik tegen Peter.
We gingen onder de Are door en bereikten het midden van het park. Het was alsof
ik door altijd weer die ondefinieerbare stille kracht werd geleid, want zonder enige
aarzeling sloeg ik rechtsaf - terwijl daar toch een aantal wandelpaden samen komen
- en iets verderop aan de linkerzijde stond een open iron litter-basket. Peters tas lag
ernaast op de grond. Ik zag hem het eerst, raapte de tas op en zei: ‘Here is it darling.’
Now, it was Peter's turn to look startled and dumbfolded. Misschien trok hij toen
wel wit weg. Hij kon zijn ogen niet geloven in ieder geval. Hij was volkomen verrast.
We zijn naar Wrangler's teruggegaan en hebben ze gerustgesteld, dat de tas was
teruggevonden.
Om van de schrik te bekomen zijn we in Paco, een Mexicaans restaurantje, gaan
lunchen. We zaten voor het raam en genoten van de zon. Hij was ook erg blij zijn
dagboekje terug te hebben.
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Vond een autobiografie van Benvenuto Cellini.326
Peter ging trainen. Ik zat in het Riviera Café te lezen. Hij zegt steeds dat de helft
van alle mensen in deze stad mesjoche zijn. Eenjongen kwam naar mijn tafeltje en
zei ESP. Ik antwoordde: ‘So what?’ Het bleek dat hij een blind date met een jongen
had via het wachtwoord ESP. Hij zei er zeker van te zijn dat ik een schorpioen was.
Toen ik zei dat hij er naast zat antwoordde hij: ‘But then there must be a scorpion in
your moon.’ Heb hem weggekeken.
Bertrand Russell waarschuwde dat ‘boredom is a vital problem for the moralist
since at least half of the sins of mankind are caused by fear of it.’
Professor Estelle Ramey327 schrijft over verveling als de meest overheersende
Amerikaanse ziekte. ‘Boredom is a grossly underestimated malady. It causes mischief
and destruction: it is socially very expensive (...) in our society boredom is endemic
and increasing. If poverty is economic deficit, then boredom is psychic deficit.’ Zij
vervolgt: ‘Boredom is a painful condition resulting from a deficit of sensory
responsiveness to the external world. Every human being is vulnerable because of
the fundamental nature of our nervous system (... ). Emotional and intellectual health
depends on an appropriate amount of action in a varied environment (...). Physical
exercise, incidentally, appears to tone up the entire nervous system (...). The need
for exploration and novelty seems to be built into brains and the more complex the
brain, the more the need for variety (...). Men on assembly lines get so bored that
they develop a free-floating hostility (...). There's nothing new about boredom (...).
It's simply that we are less willing to endure the condition than our bored forebears
(...).
Professor Ramey waarschuwt dat vele oude mensen ‘just disintegrate’ uit verveling.
‘When sensory activation and intellectual curiosity are suppressed by a dull
environment, the brain responds with a protective withdrawal from the real world.’328
Mijn gedachten drijven af naar mams laatste levensjaar. Kan verveling een factor
zijn geweest bij haar gevoelens van eenzaamheid?
Kijk het terras rond en denk: wat een leuk ventje zit daar. Het ventje turned out
to be a girl. Ik krijg een pamflet van de Gay Task Force in handen gedrukt. Deze
bestaat nu een jaar.329
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The Autobiography of Benvenuto Cellini, Penguin Books, New York, 1956; staat in 1991
helaas nog steeds ongelezen in de kast in Johannesburg.
Professor of Physiology and Biophysics at the Georgetown School of Medicine.
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Zie bijlage 31.
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Na zijn gym zijn Peter en ik naar Everard Baths gegaan. Ik moet zeggen: Amerikanen
zijn geoefend en weten van wanten wanneer het op blowing cock aankomt. Heb voor
de zoveelste maal een perfecte ‘behandeling’ gehad. Peter kwam me vertellen een
bink van zijn gading te hebben gezien, die is straks ook serviced en dan hebben we
een ideale rustige avond.
Bernard Person heeft inwendige bloedingen gehad en was opgenomen geweest.
Hij is 80 jaar geworden.
Peter kwam in Third El van het toilet terug en had er op de muur gelezen: ‘Stick
your big fat Nixon up your Agnew.’ Er stond ook ‘Fuck Peter’. ‘Er stond nog meer
hoor,’ zei hij.
In Harpers330 staat ook een artikel van vijftien pagina's over Iran en de sjah,
geschreven door Frances FitzGerald. Het heet GIVING THE SHAH EVERYTHING HE
WANTS. Ik stuur het prins Bernhard toe. In het begeleidende briefje heb ik geschreven
dat ik eigenlijk wenste dat premier Den Uyl hem, als Nederlandse prins, ervan zou
weerhouden bastards als Suharto, Mobutu of de sjah van Iran als persoonlijke
vrienden te beschouwen, laat staan om er op vriendschappelijke wijze mee om te
gaan, want dat deze heren verkeerd gezelschap waren. Vermelde ook hoe sympathiek
de menselijke kant van zijn laatste televisieoptreden was overgekomen.331

20 oktober 1974
‘The recycling of the human body,’ aldus David Dempsey in de Times is begonnen.
‘Thousands of people,’ aldus dr. Donald Kayhoe van de National Institutes of Health,
‘look forward to claiming the heart, liver or kidneys from the latest 17-year-old boy
who is killed on a motor cycle.’ Verkeersslachtoffers in Californië worden rechtstreeks
naar de emergency room van het dichtstbijzijnde hospitaal gebracht waar the
transplant team al gereed staat. Er is echter nog steeds eerst toestemming nodig van
de familie.
Dr. Warren Warwick van de University of Minnesota Medical School heeft al een
‘modest proposal’ gelanceerd in een tijdschrift, waarin hij gewoon voorstelde dat
beperkingen op verkeerssnelheden en het dragen van veiligheidsriemen zouden
worden opgeheven ‘to increase the number of accidental deaths’. Dus meer doden
in het verkeer opdat meer organen voor in levensgevaar verkerende patiënten
beschikbaar zullen komen. Dr. Norman Shumway van Stanford zegt in Demp-
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Ik schreef PB over diens verkeerde gezelschap enkele jaren voor de Lockheed-affaire dit
verder duidelijk zou maken.
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sey's artikel: ‘When the brain is dead, that's it.’ Met andere woorden, snij dan maar
open, de onderdelen kunnen eruit worden gehaald en bij andere mensen worden
ingeplant. Een man in Detroit had een lever nodig en zijn geduld om op een donor
te wachten raakte op. Hij zette een advertentie in een krant en bood 3.000 dollar voor
een lever. Honderden mensen belden op dat hij er een kon krijgen. Wat
verschrikkelijk. Sorry, het ging om een nier.
In Europa heb je Eurotransplant. Tien landen houden elkaar op de hoogte over
beschikbare nieren, levers en harten. In de VS zijn jaarlijks 100.000 ‘geschikte
kadavers’ beschikbaar, en dan staat er letterlijk: ‘Not more than 10 percent of their
organs are harvested.’ Wat een ontzettend luguber verhaal.

20 oktober 1974
Subway
Vannacht heb ik mam voor me gezien in mijn dromen, haar stem gehoord en met
haar gesproken. Zij was wat bleek, maar dat was zij de laatste tijd soms. Ik huilde
ontzettend in mijn slaap omdat ik toch scheen te beseffen dat zij er niet meer was.
Ik herhaalde steeds weer: ‘You are my sole inspiration, ik steun op u.
Breakfast in het Stattler Hilton. Heb een lang uitvoerig rapport van Douglas Hallett
in de Times gelezen over hoe het Witte Huis onder Nixon opereerde. Ondanks alles
wat je er de laatste de jaren over hebt gehoord, blijft het schokkend om te constateren
hoeveel ploerterij er in dat ‘witte’ huis is uitgehaald. Dit land is bezig in een natie
van crooks te veranderen.
Hoe langer ik wegblijf hoe onwerkelijker Amerika voor me wordt. Ik woonde hier
van 1948 tot 1950, liep college op Yale. Van 1958 tot 1970 had ik de flat in Kew
Gardens. Nu zeil ik nog slechts te hooi en te gras binnen en zie Amerika met totaal
andere ogen. Ze verzuipen in hun waanzin en merken het steeds minder blijkbaar.
Vierentwintig uur nadat bekend werd dat Nelson Rockefeller een miljoen dollar
achter was op zijn belastingverplichtingen, wordt bekendgemaakt dat hij 24 miljoen
aan privé-gelden aan liefdadige instellingen weggaf.
Hoe komt het bijvoorbeeld dat in dit zogenaamde paradijs van de vrije pers een
man als oud-kolonel L. Fletcher Prouty, zelf eens een CIA-medewerker verbonden
aan het Witte Huis onder JFK, zijn gal over de moord in Dallas moet spuien in
Genesis332, The Magazine for Men, met een juffrouw in een half open
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kort broekje en blote tieten op de omslag? Prouty pakt in drie pagina's zoveel
informatie samen over de cover up inzake het overhoopschieten van JFK dat wie nou
nog niet begrijpt dat het befaamde Warren Rapport bedriegerij is, zich snel zal moeten
laten nakijken voor het verder bergafwaarts gaat met zijn geestesvermogens.333

21 oktober 1974
Peter en ik hebben gebruncht met de Indonesiër Sony in Clumley's in Greenwich
Village. De jongen is inderdaad een schot in de roos, een schat, helemaal Indonesisch
en van Sundanese afkomst wat toch altijd anders is dan Javaans.
De kop in de Cristian Science Monitor: ‘Corn-belt farmers stand by honest
President Gerald Ford.’ Je vraag je in goed gemoed af: weten de redacteuren bij de
Monitor niet beter of wordt men opzettelijke om de tuin geleid?
Victor Marchetti, die veertien jaar voorde CIA werkte, en John Marks, die vijf jaar
voor het State Department op afdeling Intelligence werkte, hadden de eer dat zij het
eerste boek schreven dat ooit door de Amerikaanse regering voor de rechter werd
gebracht in een poging het publiek de informatie erin vervat te onthouden. Uiteindelijk
kwam het in de winkel, maar wel met 168 witte plekken door geschrapte passages.
Ik heb erin gekeken bij Harcourt Brace Bookshop. Indonesië en Sukarno komen er
een aantal malen in voor. Er staat nu gewoon open en bloot in dit boek dat de CIA de
zogenaamde Sumatraanse opstand van 1958 duidelijk steunde. Wat de twee heren
overduidelijk maken is dat, terwijl de CIA in Indonesië in troebel water viste, zowel
president Dwight Eisenhower als John Foster Dulles categorisch ontkenden dat de
VS zich inlieten met binnenlandse aangelegenheden in Indonesië. Eisenhower, de
zogenaamd keurige generaal-president, verklaarde zes weken later - hij had iets
nieuws bedacht - dat mogelijk Amerikaanse soldiers of fortune in Indonesië bezig
waren geweest, terwijl Washington gewoon bewust intervenieerde om te trachten
Bung Karno afgezet te krijgen.
Op 2 juni 1962 - na het Cubaanse fiasco van de CIA bij de Varkensbaai - verscheen
Richard Helms, van de afdeling Geheime Operaties van de CIA, in het Congres met
32 frauduleuze documenten afkomstig van het Black Propaganda Department
(Dezinformatsiya) van de sovjet-KGB die onderlinge boodschappen tussen
Amerikaanse spionnen moesten voorstellen. Ze waren in-
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derdaad vals maar het ellendige was, dat de inhoud ervan op waarheid berustte.
Terwijl Helms uitstekend wist dat de CIA zich beijverde Bung Karno te wippen,
wapperde hij met zogenaamde sovjet-KGB forgeries - die feitelijk op waarheid en
werkelijkheid berustten - en wist op die manier opnieuw iedereen in Washington
zand in de ogen te strooien. Hij slaagde er, volgens Marchetti en Marks, in de
werkelijke discussie over wat de CIA had uitgevreten te ontlopen. Het zal me
benieuwen hoe lang het zal duren voor er een ander team van onderzoekers in de VS
opstaat dat zal aantonen dat de coup van 1965 in Jakarta een nieuwe CIA- interventie
was om Bung Karno permanent van het politieke toneel te doen verdwijnen. Want
de Amerikanen redeneerden dat zij zich een pro-Peking en pro-Hanoileider tegen de
achtergrond van de oorlog in Vietnam niet konden permitteren. Maar, zoals zo dikwijls
hier benadrukt, al stond Bung Karno wat de oorlog in Vietnam betrof achter de
communisten, dit betekende allerminst, en heeft nooit betekend zoals dat in
Washington werd voorgesteld, dat Sukarno in bed lag met het wereldcommunisme
of ook maar een moment overwoog Indonesië in het Marxistisch-leninistische kamp
te trekken. Die leugen had Washington nodig om, voorlopig, de CIA-putsch van 1965
- met Suharto - te rechtvaardigen.
Blijf zeer bezorgd over Peters toekomst. Het houdt hem zelf ook around the clock
bezig. We spreken er meestal maar kort over. Wat ‘moet’ ik doen? Hoe kan ik hem
leiden, begeleiden in het denken hierover en adviseren? Ik zie zelf niet zitten hoe.
Trouwens op zijn leeftijd zat ik nog bij de United Press in Amsterdam en was zelf
in hoge mate onzeker welke richting uit te gaan. Hij gaat morgenochtend naar de
Wilhelmina Agency voor fashion models wat hem nerveus maakt. Het geeft een
gevoel van, zegt hij, ‘hier ben ik, take me.’ Hij vraagt zich af wat hij moet aantrekken.
‘Ik sta om 08.30 uur op, want anders heb ik slaapwallen onder mijn ogen; ga eerst
wandelen.’ Wanneer ik hem waarschuw tegen te veel glaasjes wijn zegt hij: ‘Willem,
you make me feel as if I am a child of 12.’

22 oktober 1974
Heb opnieuw zeer intens van mam gedroomd. Hoe komt dat toch? Het houdt me
‘onderaards’ natuurlijk steeds de hele dag bezig. Maar in deze droom zag ik mijn
hele familie in het zwart in het huis van grootmama Poslavsky aan de Homeruslaan
in Zeist. Opeens was Werner Verrips334 er ook met kortgeknipt
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haar. Mijn vader was er eveneens, zoals ik hem ken van jeugdfoto's. Ik omhelsde
mam, ik wist dat zij ernstig ziek was en zou overlijden.
Peter had gisteravond toen ik al sliep een beroepsschaatser, Bryant Grant, ontmoet
die hem thuis had afgezet en wiens telefoonnummer hij had opgeschreven onder het
motto ‘wat in een goed vat zit verzuurt niet.’
President Mobutu Sese Seko van Zaïre, nu 44 jaar, geniet ongekende populariteit
onder de drieëntwintig miljoen Zaïrezen, meent Time. Miljoenen landgenoten lopen
met zijn smoel op T-shirts rond. Hij bezit paleizen en villa's in alle acht provincies
van Zaïre, evenals in België, Frankrijk en Zwitserland. Zo zie je wat je kunt bereiken
wanneer je je door de CIA voor het karretje laat spannen! Air Zaïre ziet hij als een
persoonlijke shuttle service en voor een bezoek aan West-Duitsland nam hij zelf een
747 jumbo en voor madame Mobutu een DC-10, zodat de nationale
luchtvaartmaatschappij opeens zonder haar twee grootste vliegtuigen kwam te zitten.
In welk van de paleizen zou Bernhards gouden olifantje worden bewaard?

23 oktober 1974
Jonathan Raymond arriveerde uit Connecticut. Hij zei op weg naar Georgia te zijn
om een vriend daar te bezoeken. ‘I am dealing in hot merchandise nowadays,’ vertelde
hij na een tijdje. Ik vroeg hem zich nader te verklaren. Soms gapte hij auto's en
verkocht deze en soms handelde hij in gestolen waren. Waar een universitaire
opleiding en graad in de filosofie al niet toe kunnen leiden. Ik vertelde ook wel in
mijn leven te hebben gegapt, zoals fietsen in de de oorlog en misschien af en toe een
krant of een tijdschrift maar daar bleef het bij. ‘So you are a bicycle thief!’ riep hij
opgelucht uit. Hij was al een paar keer bijna betrapt, maar om een eerlijke timmerman
te zijn en ook medelijden te hebben met een vrouw met zeven kinderen (blijkbaar
zijn laatste vriendin) betekenden chronisch geld gebrek. ‘I never had any money in
the bank.’ Ik dacht: Ik ook niet, but what does it matter. Voor ik uit Amsterdam
vertrok realiseerde ik me over nog geen 2.000 gulden te beschikken.
We sliepen in elkaars armen en het was eigenlijk heerlijk die kerel te omstrengelen
en response te krijgen. Ik kan me eigenlijk niet eens herinneren of het deze nacht
was dat Jono me voor het eerst openlijk toegaf in de grond van de zaak gay te zijn.
‘But the past three years, I really lived like a closet queen.’ We hadden geen seks en
Peter zei later: ‘Dat gebeurt misschien ook nog niet de tweede nacht dat jullie samen
slapen, maar
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waarschijnlijk de derde nacht.’ Jonathan kwam op Peter ‘lief en heel bijzonder’ over.
Dat wist ik wel. Les amis de mes amis gaat maar al te vaak op. Terwijl Jono en ik de
hele nacht door rommelden, droomde ik ook nog opnieuw van mam. Ik was met
broers Hendrik en Theo haar bezittingen aan het verdelen.335
Peter en ik gingen vanavond naar Candide, een musical naar Voltaire op muziek
van Leonard Bernstein directed by Harold Prince. Ik vond het a complete disaster.
De tekst was vulgair en laag bij de gronds en er zat kop noch staart aan het verhaal.
Het zegt me veel dat Bernstein hier muziek bij schreef, uiteraard als aanvullende
kassatrekker. Het verbaasde me voortdurend waarom iedereen lachte en het zo
amusant vond terwijl ik me groen en geel zat te ergeren. Wanneer het orakel der
critici, Clive Barns, zegt dat het de meest geslaagde musical van het seizoen is, dan
is de kudde al verkocht en drommen ze naar het loket. De doorsnee Amerikaan denkt
niet zelf maar kletst anderen na. Je kunt geen krant openslaan of je constateert hoe
onkritisch wordt gereageerd op wat er in dit land wordt gezegd of gedaan. Ze zijn
de volgende dag vergeten wat gisteren werd opgelepeld. Ze zijn dermate bezig met
dollars verdienen336 dat ze niet werkelijk in zich opnemen hoe de kluit van hogerhand
wordt belazerd.
Vanavond zouden Peter, Sony, Jonathan en ik in de flat van Juan Antonio dineren.
Peter prepareerde alles en zei weer dat hij zich een ‘housewife’ begon te voelen. Als
hij iets niet is, dan is het dat wel. Ik zou Jonathan bij het Everard bath ontmoeten.
Hij was nog nooit naar een voos-sauna geweest: ‘Too expensive man.’ Hij kwam
niet opdagen, dus ik ging mijn gang, nam zelfs een massage en later wandelde een
hunk mijn cabine binnen en gaf een mondmassage zoals alleen Yanks dit kunnen.
Perfect.
Toen ik thuiskwam was er bij Peter een vreemd telefoontje binnengekomen of hij
wist wie Jonathan Raymond was. ‘I never heard of the guy’ had Peter abusievelijk
geantwoord en had eraan toegevoegd in het appartement van Juan Antonio te logeren
en niet al diens vrienden te kennen. Het was bij Peter niet opgekomen dat het om
onze Jonathan ging. Ik schrok me een ongeluk, want na Jono's verhalen over
clandestiene praktijken concludeerde ik dat ze hem op het spoor waren geko-
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Ik herinner me trouwens die nacht wel degelijk seks gehad hebbend met Jonathan. Wilde ik
misschien niet dat Peter dit wist omdat ik tenslotte bij hem logeerde? Vreemd.
Er wordt over niets anders gesproken, je hoort het dagelijks op straat, of in de subway.
Amerikanen zwammen de hele tijd over geld.
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men en dan nog wel in Peters appartement, wat bovendien een ander toebehoorde.
Sony arriveerde. Ik zei tegen Peter dat ik Jono bij de subway zou gaan opwachten in
geval er mogelijk politie zou kunnen komen. Geen Jonathan. Ik ging weer terug en
op dat moment belde hij juist. Het was allemaal een misverstand geweest. Hij was
in Gimbels een shirt gaan kopen en was door drie security guards aangehouden
terwijl hij van plan was geweest te betalen. Ik herinnerde me mijn eigen gevalletje
een aantal jaren geleden in Macy's. Ik begreep het maar al te goed, maar kon me geen
gelazer in het appartement van Juan veroorloven of Peter in de zaak betrekken, die
hier op een bezoekersvisum was. Ik vroeg Jonathan zijn spullen te komen halen. ‘So,
you put me into the street?’ vroeg hij. Daar kwam het inderdaad op neer. Sorry, maar
ik zag geen andere uitweg.
Ons eten viel door het een en ander in het water wat ik vooral voor Peter rot vond.
Sony at buitengewoon ongeciviliseerd. Hij slurpte en werkte de sla naar binnen, om
niet te geloven. Ik kreeg het er ontzettend warm van. Peter begreep precies waar de
schoen wrong en zei tegen mij in het Hollands: ‘Mij hindert het helemaal niet.’

24 oktober 1974
Dezer dagen heb ik Dick Sprague, de computerdeskundige die zich met de JFK-affaire
bemoeit, ontmoet. Hij had weinig nieuws te vertellen, behalve dat Bernard Fensterwald
van het particuliere onderzoekscomité in Washington tot de CIA behoorde. Ik zei
hem a-priori met die mogelijkheid rekening te houden, tegenover iedereen die
zogenaamd begaan was met het lot van JFK, waarop hij vreemd en nogal luid begon
te lachen.
Had eveneens een gesprek met mijn literaire agent Francis Greenburger. Van mijn
hardcover Putnam- boek zullen 3.000 exemplaren in omloop komen. Van de hierop
volgende paperback zijn ze van plan 20.000 te drukken, vooral bestemd voor scholen
en colleges. Ergens heb ik geen confidence in Greenburger. Hij is totally
money-oriented. Ned Chase bij Putnam vertelde dat het boek slecht verkocht.
Brandde twee kaarsen in St. Patricks, maar door het geroezemoes in het gebouw
was het, als gewoonlijk, moeilijk me diep te concentreren. Peter vertelde tussen neus
en lippen dat toen hij uit Montreal terugkwam hij nog maar 25 cent op zak. Bij
thuiskomst vond hij echter mijn cheque uit Amsterdam. ‘Het is erg handig wanneer
je iemand hebt die op afstand in je zak kan kijken,’ zei hij ook nog. ‘True, maar ik
maak me soms echt zorgen om jou.’
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We hadden een heerlijke dag samen. Peter vraagt zich dan altijd af hoe lang dit nog
zo door zal gaan. Ik wachtte op het terras van Rivièra toen hij uit de sportschool aan
de overkant kwam.
Vanavond zagen we Scenes from a Marriage van Ingmar Bergman met Liv
Ullmann en Erland Josephson. Schitterend acteren, maar te lang, te weinig humor;
met andere woorden: te weinig rood potlood om weg te strepen. Zoals bij deze
Memoires...

25 oktober 1974
Al het nieuws - aan het ontbijt in het Waldorf Astoria337 is alarmerend. Giscard
d'Estaing waarschuwt voor een ramp. Sommige multinationals maken 777 percent
winst. Anderen moeten duizenden werknemers ontslaan. West-Duitsland vreest een
miljoen werkelozen. How to keep the flow of raw materials from the developing
nations coming to over-industrialized Europe?
A guy, who raped and strangled a dozen girls will not be put on trial, but sent
directly to the funny farm.
In de Times staat vanmorgen een walgelijk artikel van Joan Crowell, die zich er
over beklaagt dat er veel aandacht wordt besteed aan hoe de Noord-Vietnamezen
krijgsgevangen Amerikanen mishandelen: ‘But we have a blackout on the torture
our own GI's have received under the command of their officers in this country’. De
schrijfster heeft met eigen ogen 35 jonge Amerikanen in kooien opgesloten gezien
buiten de Fort Dix palissade. Sommigen waren met kettingen aan stoelen vastgemaakt.
‘They said they had been beaten and starved and some were trussed in straps, the
same torture described by Americans emprisoned in Hanoi.’ Kan mijn ogen niet
geloven: Amerika anno 1974. En dan te bedenken wat ze maar liever niet vertellen,
of wat verder niet door een bezorgde onderzoeker wordt gerapporteerd aan barbaarse
streken die door heren met sterren op epauletten werden verordonneerd.
James Reston is toch au fond sportjournalist gebleven. Het is mij in ieder geval
een raadsel hoe hij de lezers van de Times met de volgende observatie kan opzadelen:
‘By the accident of history and personality, Ford's real power lay in the fact that he
was the opposite of Messrs. Nixon and Johnson, a plain honest and uncomplicated
man...’ Ford is an utterly naive simpleton. Ford has so thoroughly incorporated an
air of innocence and open-eyed honesty in his act as a forthright politician that
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people will be even more easily fooled into believing him as they were in the case
of his predecessor. Ford has been a party to the cover-up of the JFK assassination,
had Reston moeten schrijven als hij zelf eerlijk en geïnformeerd was geweest. Niets
hiervan vind je terug in Restons Today's column in het meest prestigieuze blad van
de VS, the New York Times.

26 oktober 1974
Opnieuw van mam gedroomd. Dit keer moest ik met vader moeder begraven, de
omgekeerde werkelijkheid. Ook moet ik steeds aan de hond denken in zijn kennel
in Bilthoven.
Madame Yekaterina Fourtseva, de sovjetminister van Cultuur, die het verfilmen
van Spartacus tegenhield, is overleden. Heb Ahram Khatchaturian geschreven.
Raymond Price heeft zich als speechwriter van het Witte Huis, teruggetrokken.
Ik wil hem ontmoeten.
Bladerde in William Manchesters nieuwe boek The Glory and the Dream. Op
pagina 596 beschrijft hij hoe Bung Karno in 1956 het graf van Abraham Lincoln in
Illinois bezocht en onder de indruk was, want: ‘Sukarno was overheard saying over
and over again “I love Americans”.’ Toen ik hem in 1966 voor de laatste maal
ontmoette bestond dat gevoel bij Sukarno nog precies zo,. Hij was alleen in hart en
ziel tegen de Amerikaanse oorlog in Vietnam en in het algemeen tegen het
Amerikaanse gedrag als supermacht in de wereld en in Zuidoost-Azië in het bijzonder.
Het zijn uiteindelijk diezelfde Amerikanen geweest die Bung Karno ten val hebben
gebracht via hun handlangers in het Indonesische leger met behulp van het vaste
verradersscenario dat je in alle landen waar Washington ingrijpt terugvindt.
Was om 14.00 uur in de Metropolitan Opera voor een middagvoorstelling van
Puccini's Tosca. De voorstelling was uitverkocht. Het publiek was genuinely
enthousiast. De uitvoering verschilt opmerkelijk van die in het Bolshoi, die ik
bijwoonde. Neem het kinderkoor: de mise-en-scène lijkt me hier veel natuurlijker
en eenvoudiger. In de box naast me kwam een oude heer met een stok te laat binnen;
hij begon prompt te boeren. Uitermate hinderlijk en een van de redenen waarom ik
concertzalen eigenlijk als de pest mijd.
Ontmoette Anthony Knoppers van Merck & Co. Ik vroeg hem waarom er vrijwel
alleen mannen in de zaal waren. ‘This is strictly a stag-party and one of the remaining
traditions in our Opera Club. Daarom worden we de “penguins” genoemd, ging hij
voort, ‘want op maandagavond is nog altijd het dragen van een rok voorgeschreven.’
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Heb de nodige tranen gelaten en krijg kippenvel van sommige van deze aria's.
Ontmoette dr. Margaret Mead in haar flat aan het Central Park. Ook haar dochter
die uit Iran over was kwam even binnen. Het verbaasde me dat ze eigenlijk niet
werkelijk reageerde, toen ik vertelde dat mam was overleden, die zij tenslotte had
ontmoet. Zij was in de zomer drie weken in Zuid-Afrika geweest en ze zei: ‘I now
have to pick a grain with the Dutch, because the obstinacy of Afrikaners was mainly
a reaction to Dutch aggressiveness versus apartheid.’338 Dr. Mead: ‘It might even
work...’ zei ze, doelende op het apartheidssysteem. ‘The Dutch are only trying to get
back at their own past.’ Ik vond haar inzichten over die verhouding met Nederland
gekleurd. Ze zei bijvoorbeeld: ‘There are two million coloureds in South Africa and
there will never be born another child from mixed heritage.’ Hier geloofde ik nog
minder van, maar ik stelde voor dat we een televisiegesprek over haar bezoek aan
Zuid-Afrika zouden filmen.
Zij was vol lof over Aurelio Peccei en diens optreden op de
wereldbevolkingsconferentie in Boekarest. ‘He was very good with the young and
listened to them at great length.’ Maar zij vond het een schandaal dat er vrijwel geen
vrouwen in de Club van Rome zijn. Zij schijnt hem dit op ongezouten wijze in
Boekarest duidelijk gemaakt te hebben. Toen ik vroeg wie zij meende dat dan die
damessector zouden moeten komen versterken, behalve de reeds aanwezige Elisabeth
Mann Borghese, gaf zij toe dat Lady Jackson (Barbara Ward) en zij waarschijnlijk
de enigen waren.
Margaret blijft me verbazen. Ik zei het een treurige zaak te vinden dat een
Amerikaanse president het land rondreisde om de democraten de grond in te spreken.
‘He should be the President for all Americans, the father for all children, not only
Republicans.’
‘Yes, but this is our system and has been for 200 years,’ riep zij uit.
‘Well, one is never too old to change for the better,’ zei ik. Zij dacht dat de
democraten na al het gedonder met Nixon in 1976 een overweldigende meerderheid
zouden behalen, maar had geen flauw idee wie de democratische president zou
worden. ‘Thank God that Teddy (Kennedy) withdrew from that race,’ aldus Margaret
Mead. Ik vroeg waarom? ‘Because a dozen or so people would have been ready to
shoot him too. Ri-
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chard Nixon just disappeared about in time, because he became shootable as well.
The right in this country draws the right to assassinate.’ Maar op een ander moment
zei ze ook weer: ‘There never were any plots around the Kennedy's.’ Ik begrijp niet
hoe zij zo'n oversimplificatie kan maken.
Zij vertelde in Utrecht geknokt te hebben om te voorkomen dat de World Council
of Churches in Jakarta bijeen zou komen. Later hadden de Indonesiërs in Berlijn zelf
hun hoofdstad als mogelijke kandidaat teruggetrokken, onder vermelding dat ze
waarschijnlijk het congresgebouw met artillerie tegen fanatieke Mohammedanen
zouden moeten verdedigen. Ze vroeg me opnieuw waarom ik het Suharto-regime
verachtte, maar ik ben vergeten over de gevangenen te spreken.
Zij begon onze ontmoeting met Peter ter sprake te brengen en zei warempel: ‘Give
my love to Peter.’ Ik had hem graag meegenomen, maar omdat hij helemaal niets
met haar introducties had gedaan en nog even ver was als toen, verzon hij een reden
om niet mee te hoeven gaan. Begrijp dit wel, want hij zou met een mond vol tanden
hebben gezeten, maar ik zou het prettig gevonden hebben - en ook educatief voor
hem - als hij er bij was geweest.
‘Kissinger! He is not a Jew. He is a German. A 19th century German...’ Margaret
Mead

27 oktober 1974
‘Gerald Ford? He is stupid alright. And what is worse, he is still taking orders from
Nixon.’ Margaret Mead
Ontmoette Peter gisteravond in the Village. We dineerden in een charming little
restaurant. Hij was in high spirits en affectionate. Hij maakte zich zorgen over zijn
wisselende stemmingen. Ik stelde hem gerust dat dit nogal meeviel. Hij was supergeil
en wilde later alleen de hort op.
Hij kwam vanmorgen om 07.30 uur thuis. Ik ben altijd ongerust wanneer hij 's
avonds laat alleen de stad in gaat. Je voelt veel meer dan vroeger de spanningen op
straat. Je let er gewoon op of iemand achter je loopt. Sinds ik hier ben tranen mijn
ogen trouwens door de luchtvervuiling. Intussen had Peter het nummer van de eeuw
gemaakt voor een open haardvuur. De manier waarop die kerel eerst op zijn
elfendertigst het vuur was gaan aanmaken, dat alleen al had Peter eindeloos
opgewonden. ‘Ik heb dingen gedaan, die ik nog nooit heb gedaan,’ ze hij.
‘Wat vies,’ antwoordde ik op een stomme manier.
‘Willem, je moet doen, zoals ik, en wachten tot je werkelijk een zalig nummer
tegenkomt.’
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Tijdens het eten gisteravond kwamen we op verschillen in relaties met mannen en
met vrouwen. ‘Krijg nooit kinderen, Willem, want dan heb je een stelletje debielen.’
‘Dat hoeft helemaal niet,’ antwoordde ik.339
‘Maar ken je dan de wetten van Mendel niet? Die kregen wij al op de MULO’ Het
ging me door merg en been, deze toon van hem komende. Bovendien is het geen wet
van Meden en Perzen dat kinderen uit een huwelijk van een volle neef en nicht,
afwijkingen zouden moeten hebben. Ik heb nu geleerd zo'n schok vrijwel geruisloos
te verwerken.
Anthony Knoppers is dedicated wat muziek betreft. Ik vroeg hem hoe hij wist dat
ik ook veel van muziek houd. ‘Dat kon ik aan je gezicht zien,’ zei hij zonder blikken
of blozen.
Vorig jaar liep hij ergens in een hotel tegen Arthur Rubinstein aan. Hij
complimenteerde de maestro met diens spel. ‘When did you hear me first,’ vroeg
Rubinstein?
‘In St. Louis in 1947,’ antwoordde Knoppers.
‘That's right. What did I play?’
‘Nights in the Garden of Spain,’ een van mams lievelingsstukken.
‘Who was the conductor,’ vroeg Rubinstein. Ook dat herinnerde Tony zich.
‘I respect you,’ aldus de pianist.
Toevallig kocht ik gisteren Rubinsteins biografie. Tony had inmiddels dr. Jermen
Gvishini ontmoet en vertelde dat zij een afspraak hadden indien nodig elkaar waar
ook ter wereld binnen 24 uur te kunnen contacten. ‘We are one of the largest chemical
research laboratories in the world,’ zei hij. Ze hebben een omzet van een miljard.
Hij zou me materiaal toezenden, maar repte met geen woord over een public relations
fee; ik heb tenslotte zijn gesprek met Gvishiani van de grond gekregen. Een middag
in de Opera is niet direct de aangewezen plek om geldzaken te regelen.
Jack Anderson heb ik altijd als van een andere rangorde gezien dan zijn leermeester
Drew Pearson. Nu valt hij Henry Kissinger uitgerekend in de New York Amsterdam
News - een krant bestemd voor Harlem - aan: Kissinger zou verantwoordelijk zijn
voor onder de tafel sympathiseren met ‘white supremacist regimes’ in Rhodesië en
Zuid-Afrika. Henry had een commentator van de Washington Star naar het Witte
Huis geroepen met de bedoeling dat hij bepaalde zaken in zijn beschouwing zou
opnemen, die in werkelijkheid bedoeld waren als bood-
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schap aan Pretoria. De journalist moest benadrukken dat Pretoria gunstig diende te
reageren op nieuwe initiatieven ‘in a manner which would protect President Nixon's
flank from black Africa, from Negro groups and from the professional anti-apartheid
lobby,’ aldus Jack Anderson.
Thornton Wilder citeert Gertrude Stein: ‘Writing is merely telling what you know...’
Peter heeft in Montreal twee jongens van 25 jaar ontmoet, een tweeling die er
identiek uitzagen, prachtige lijven en lekkere bekken hadden, smoorverliefd op elkaar
waren en als lovers samen woonden. ‘Alles kan tegenwoordig,’ zei Peter, ‘niets is
meer gek.’
We kwamen Loek Baars tegen, die in de Metropolitan Opera Tonic Knoppers en
mij een wijntje had geserveerd. ‘You caused a sensation in the Metropolitan Opera
Club om in jeans te komen. You are the first person that crashed in jeans. Je hebt
een rel veroorzaakt. Knoppers krijgt er last mee, want je was zijn gast.’ Zo zie je
maar hoe betrekkelijk ‘alles kan’ is.

28 oktober 1974
Carlos Castaneda schreef Tales of Power.340 Elsa First publiceerde er een beschouwing
over in de Times.341 ‘What is “shamanism”? Is it a socially sanctioned form of
schizophrenia? Or is it a form of metaphysics, an Asian religion that embraces the
belief that spirits can be controlled and influenced by shamans?’ Gaat shamanism er
van uit ‘that dreaming is the first step toward creating a double, toward the realization
that the Self is a dream? Dreaming sets up new experiences of the Self and undoes
the ordinary distinction between dream and reality.’ Shamanism stelt zich op het
standpunt, aldus Elsa First, ‘that this world, the world of every day appearances, is
not more real than the other world, the world of powers, energies, demons and gods,
because this world is only the “lie” which our minds construct in one particular state:
ordinary waking consciousness.’
Is er een verband tussen Shamanism en ‘the psychological sophistication of
Buddhism, which maintains that all worlds are only the product of the mind in various
states of consciousness?’ Welke zijn de mythen van Sjamanisme? Castaneda doet
een poging om in het bewustzijn van de sjamaan door te dringen via een dialoog met
zijn teacher. Peter en ik lazen het artikel van Elsa First allebei en om een of andere
reden waren we het eens het boek niet te gaan kopen. Hoewel, wat er over dromen
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wordt gezegd interesseert me wel. Maar ik ga eerst Freud's Interpretation of dreams
lezen.
Opvallend dat toen Henry Kissinger in New Delhi arriveerde mevrouw Gandhi
ervoor zorgde op reis elders in het land te zijn. Dat kan Leonid Brezhnev zich nog
altijd niet permitteren. De E-train is langzamerhand dermate ramshackle en afgedraaid
dat je je je afvraagt waarom dit oeroude ondergrondse materieel niet ter plaatse uit
elkaar valt. De prioriteiten in dit land zijn totaal fucked up.
Niet minder dan 208 bisschoppen en prelaten, die de Vierde Synode in het Vaticaan
bijwoonden, voelden zich in de naad getast. Het Vaticaan is toch eigenlijk een van
de hardnekkigste dictaturen in de wereld. Denkdictaturen in de zin van de Summa
Theologica van Thomas Aquino: ‘Clearly the person who accepts the Church as an
infallible guide will believe whatever the Church teaches.’ En men zal gehoorzaam
en onderdanig alles voor zoete koek aannemen wat wordt voorgekauwd en bevolen.
De vergaderende holymen besloten een aantal aanbevelingen aan de paus te doen,
zoals dat Afrikaanse bisschoppen kon worden toegestaan de Kerk meer aan de lokale
cultuur aan te passen. Uiteindelijk had het opperste gezag, de paus, toch het laatste
woord. De Times meldt dat de paus het gezelschap uitvoerig prees voor hun
deliberaties ‘and then he told them bluntly, that he was not going to take their advice.
His task had been assigned by God, the Pope said, and in the Church papal authority
was full, supreme and universal.’342 Wat er gebeurde is eigenlijk een nieuw bewijs
van de archaïsche neergang van een oeroude club, compleet out of touch with realities.
John Scott van Time & Life stuurt me weer een van zijn periodieke rapporten. Er
staan drie pagina's over Sukarno en de CIA in die kant noch wal raken.
Had een ontmoeting met Lad Johnson, de secretaris van de Indonesische Kamer
van Koophandel in Wall Street. Hij was recent in Indonesië geweest en zei dat het
Suharto-regime bang is voor de studenten na wat er in Thailand is gebeurd. Hij gaf
me een artikel uit the Far Eastern Economic Review over het momenteel in Jakarta
gevoerde proces tegen studentenleider Hariman Siregar. De Indonesische pers geeft
geen feitelijke verslagen van wat er wordt gezegd. ‘What hurts me most about this
regime,’ aldus Lad, ‘is the lack of civil liberties in Indonesia, the curbs on the press,
and all the rest.’
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29 oktober 1974
Neem de shuttle naar Boston.
De Harvard Co-op Bookshop had een aantal van mijn On Growth-boeken in
voorraad.
Hoogtepunt was een weerzien met Henry Richardson. Hij is misschien 19 jaar
oud, heeft beautiful eyes en hij heeft een mooi lijf, maar draagt de verkeerde jeans
en riem. Ik vond hem lief. Hij was naar een meisje toe geweest in upstate New-York
en was teruggelift naar Harvard, met zijn rugzak. We reden naar een soort commune
voor studenten, jongens en meisjes. Ik was eigenlijk vergeten hoe groot en lang Henry
was. Ik vond hem veel aantrekkelijker dan toen in Moskou. We spraken voornamelijk
met een wat oudere vriend van hem, Stephen Keese (28), een Harvard-dropout die
in family planning en birth control wilde werken, liefst overzee. Stephen vroeg of
ik bij hem bleef slapen, maar ik vond hem maar zo zo en toen ik een pot soep zag
staan pruttelen wist ik helemaal dat ik weg wilde. Ik wilde eigenlijk met Henry alleen
zijn. Later zette Stephen ons af bij Henry's kamer op de Harvard Campus. Een van
zijn roommates was thuis en stelde zich keurig voor. Hij heette du Pont of Dupont,
ook 19 jaar, eveneens aantrekkelijk.
Henry en ik zaten uren te praten in Casa Mexico bij zeer pedis343 eten. Ik vertelde
hem het hele George de Mohrenschildtverhaal, inbegrepen de rol van Gerard Croiset.
Al pratende realiseerde ik me dat het prima zou zijn indien hij dit zijn vader zou
vertellen.344
Een tweede hoogtepunt vandaag was een lunch in de Faculty Club of the
Massachusetts Institute of Technology, waarbij ik had geregeld dat New York
Times-commentator Anthony Lewis de gelegenheid had professor Jay Forrester, de
architect van de computermethode bij het bestuderen van grenzen aan de groei, nader
zou kunnen leren kennen. Ik ontmoette Lewis in de Club. Hij had een gele roos in
zijn revers. Ik vond hem al meteen niet aardig. Wachtende op professor Forrester
ontdekte ik dat Lewis nauwelijks wist dat er een IIASA Instituut in het Laxenburg
paleis bij Wenen was opgericht, hij was ook niet op de hoogte van Barbara Wards-plan
een gezelschap bijeen te brengen voorafgaande aan de komende FAO-conferentie.
Hij noteerde de persoonlijke telefoonnummers van Aurelio Peccei en dr. Margaret
Mead. Dr. Jermen Gvishiani had hij nog nooit ontmoet. Ik wist dat hij lang voor de
Times in Londen had gezeten en vroeg of hij genoeg van de Britten had gekregen.
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‘Oh, no, it simply became time to go home and catch up here.’
Professor Forrester arriveerde. We gingen meteen naar een gereserveerde tafel.
Ik vond hem zenuwachtiger dan anders. Hij frummelde onophoudelijk met zijn
vingers. Al spoedig bleek dat Lewis, met standplaats voor de Times in Boston,
absoluut geen syllabe wist van het nieuwe computermodel over Amerika zelf, dat
door Forrester en zijn staf op MIT werd uitgewerkt, terwijl ik eigenlijk al twee jaar
stand-by ben met televisiecamera's om er de eerste glimp over op te vangen. Lewis
begon dan ook herhaaldelijk: ‘I guess I am asking a stupid question...’ en dan tekende
Forrester iets voor hem uit, waarop Lewis zei: ‘I love to have a doodle from the
famous Jay Forrester.’ Voor mijn gevoel kwam een echt gesprek niet van de grond.
Dit verwonderde me ten zeerste omdat ik Lewis toch altijd als een van de meest
vooraanstaande commentatoren in de VS heb beschouwd. Hoe doet deze man zijn
werk als hij er zo weinig in slaagt zijn interviewee op zijn gemak te stellen, ook al
heeft deze een nerveuze aanleg. Lewis vertrok. Professor Forrester en ik wandelden
naar zijn bureau. Hij trok zijn jasje uit en was volkomen ontspannen. Hij betwijfelde
of hij wel acceptabel op televisie overkwam. ‘When I will film you, I will have you
relaxed in no time,’ zei ik.
‘I keep claiming I am an optimist,’ zei Forrester naar aanleiding van zijn model
en ontdekkingen met computers gedaan over een toekomstbeeld voor de VS, ‘but I
really believe that the standard of living will unavoidably keep going down.
Nevertheless, there are still substantial alternatives ahead. Choices can still be made.’
Forrester vond dat Aurelio Peccei veel te optimistisch was over de toekomst ‘with
his somewhat naive high assumptions.’ Hij had al enige jaren geen contracten meer
met de Club van Rome gesloten. ‘Much of the tone of the Club is now Aurelio's and
much of what he thinks is not going to happen, because he is guided by too much
wishful thinking. You know, the Club of Rome today is actually the executive
committee plus Aurelio's correspondence list.’ Hij vervolgde: ‘Eduard Pestel from
Hanover used to be an ideal counter-balance against Aurelio's optimism, but after
he published his study he seems to have gone along with much of Peccei's high
hopes.’ Het Pestel-Mesarovic-model was verschenen zonder enig contact met het
MIT-team van Limits to growth. ‘They gave us six volumes of accompanying
explanations to their model,’ aldus Forrester ‘which give us not enough substance
to go into. True, so far I
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only paged through them. The main central recommendation - development aid - is
really without foundation. The danger of the Pestel-Mesarovic report is that it implies
that there is a way out of our problem in that way. For me, the population question
remains throughout number one. The Pestel-Mesarovic model is particularly weak
on the demographic side.’
Wat me opviel was dat Forrester het als een drawback beschouwde dat Aurelio
Peccei momenteel een tegenkracht miste, vooral nu ook Alexander King zich
voorlopig in Californië had gevestigd. Anthony Knoppers zei iets dergelijks vorige
week: ‘The present simple hopes of the future should be countered by sound technical
reports and hard-headed criticisms.’
Ik herinnerde aan Indira Gandhi's uitspraak dat geboortebeperking kon worden
aanbevolen maar niet met kracht mocht worden opgelegd. ‘Of course, Mrs Gandhi
is right,’ aldus Forrester, ‘you have to have first enough starvation and suffering in
India to make it happen by their own free will...’ en hij hinnikte van het lachen.
‘Equity versus freedom. No equity without imposing the same standard on everyone.
But then you will not have quality in anything. The price? This position on freedom.
And a destitute nation follows as long as people will support her. Well, that's fine.’
In september had hij professor Jan Tinbergen in Parijs ontmoet. Ze konden het
prima vinden. Ook gaf Forrester de indruk het nog altijd niet te kunnen verkroppen
dat de Club van Rome eigenlijk steeds buiten hem om direct met Dennis Meadows
contacten had onderhouden, terwijl Forrester tenslotte de architect en grote baas van
het Grenzen aan de groei-model was geweest. Wouter van Dieren was langs geweest,
aan wie hij verder geen aandacht had besteed. Hij gaf me vervolgens op vertrouwelijke
basis enig inzicht in het in 1975 te verschijnen model, waarvan ik de primeur
vervolgens opeiste. ‘I wasn't aware people were now fighting over me...,’ reageerde
professor Forrester.

30 oktober 1974
TWA naar San Francisco
Jay Forrester wijdde uit over de prachtige herfstkleuren in Concord, waar hij woont,
en welke plek ik ook ken.
Je ziet in de metro van Boston dezelfde verdwaasde mensen als in New York. Een
totaal apathische jongeman zat op een trap in het niets te staren. En dan even later
zie je weer een aantrekkelijke animal lopen, zoals je ze alleen in Amerika vindt. Ik
zou een boekje willen schrijven Notes of a Wayfahrer als variant op
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Songs of a Wayfahrer. Wisselde op het vliegveld eerst van grey flanel in jeans en
voel me een ander mens.
Het is toch belachelijk dat er maar 75 passagiers in deze jumbo naar Californië
zitten? Pure verkwisting. Op de luchthaven schreef ik vlug nog een paar regels aan
Peter.
De 18-jarige Stephen Ford, zoon van de nieuwe president, zou ik wel eens in mijn
vingers willen hebben. Hij werkt als cowboy op de Lolo Trail ranch in Missoula,
Montana en brengt zijn dagen in het zadel door. Toen ik jonger was heb ik altijd van
een dergelijke betrekking gedroomd.

Het Amerikaanse leger heeft het plan om deze winter vanuit vliegtuigen en helikopters
veertien miljoen blackbirds345 met een chemisch middel te besproeien, waardoor de
dieren zullen doodvriezen. Het gaat om de bossen rond militaire bases in Kentucky
en Tennessee. Wat me het meest beangstigt is de vraag welke soort minds zoiets
uitdokteren, of zelfs maar op een der-
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gelijke gedachte komen. Daarvoor moet je in Amerika zijn, en ik vrees dat als je
maar tijd van leven hebt, straks de hele wereld zo gaat denken. Hier zijn het nu vogels,
in Vietnam waren het mensen.
Intussen heb ik een artikel geschreven voor De Typhoon over Jay Forresters
komende model bij MIT zoals hij me er het een en ander over heeft verteld.346
Ik heb ook een seminar bijgewoond, gegeven door Carroll Wilson van MIT. Er
waren slechts enkele toehoorders. Veel geklets, weinig wol. Hij vroeg me daarop de
groep iets te vertellen over mijn eigen Club van Rome-ervaringen. Wilson vroeg me
of ik dacht dat de Club zou blijven voortbestaan. Ik beantwoordde dit positief maar
voegde er aan toe dat de Club new blood kon gebruiken, zoals dr. Margaret Mead.
‘Oh, no!’ riep professor Wilson verrast en bijna beledigd uit. Heb maar niet gevraagd
waarom hij dit zei.
Professor Wilson leidt met enkele tientallen andere specialisten, afkomstig uit een
aantal landen, waaronder A.A.T. van Rhijn van het Directoraat voor energie van het
ministerie van Economische Zaken in Den Haag, een tweejarige workshop over
Alternative Energy Strategies van het MIT. Er zal ook worden gekeken naar
‘identifying alternative methods of reducing waste and increasing the efficiency of
energy use in the various countries.’ Ik benadrukte dat het van het grootste belang
was een breder publiek kennis te laten nemen van wat zij in hun laboratoria
uitdokterden en dat men met rapporten alleen - die niet de minds van de massa in
beweging zouden brengen - net zo goed thuis kon blijven. Met andere woorden, wat
de workshop allereerst nodig had was television coverage.
Er zijn volgens het Department of Labor 302.000 veteranen uit de oorlog in
Vietnam werkloos in de VS. De dankbaarheid van de natie die crooks naar het Witte
Huis zond, en voor welke sujetten ieder van deze 302.000 mannen zijn leven in de
waagschaal stelde. Gerald Ford heeft bepaald dat de federale regering voor 70.000
van die werkelozen tegen 1 juli 1975 werk moet hebben gevonden. Zo doet die man
ook iets wat allang had moeten gebeuren.
De Rocky Mountains zijn altijd even mooi vanuit de lucht, imposant is het juiste
woord.
In Harvard kocht ik Freuds The Interpretation of Dreams.347 Hij
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omschrijft dromen over een dierbare familielid als ‘typical’. Hij onderscheidt twee
vormen: ‘1) those in which the dreamer is unaffected by grief, so that on awakening
he is astonished at his lack of feeling, and 2) those in which the dreamer feels deeply
pained by the death and may even weep bitterly in his sleep.’348
Mijn dromen over mam vallen in de tweede groep. Maar ik zit op de verkeerde
pagina, want Freud heeft het hier over dromen, dat iemand van wie je ontzettend
veel houdt in je droom zou zijn overleden. Hij verklaart die droom dan ook als een
‘wish that the (beloved) person in question may die’. Wat ik wil weten is wat dromen
betekenen wanneer je moeder daadwerkelijk is overleden.
Schreef tijdens de vlucht aan Peter.

31 oktober 1974
Los Altos Hills
Vriendin Marjorie Kellogg was als altijd op het vliegveld. Bill Kellogg zit op de wip
en kan ieder moment uit Lockheed worden gegooid.349 Hij heeft op 30 september een
prijs gekregen voor zijn bijdrage tot het Polaris Poseidon Fleet Ballistic Missile
Program. De onderscheiding was ondertekend door Rear Admiral Levering Smith,
USN, Director Special Projects and by D.A. Stuart, Vice President and General
Manager Missile Systems Division, Lockheed Missiles and Space Company.
Hij vergeleek zijn gevoelens over Nixon met die van de Duitsers over de nazi's
‘turning his country into a dictatorship. He neglected the existing laws, and tried to
run this country into a dictatorially ruled club with no regard for either the laws or
the people, and than, trying to cheat us out of taking responsibility for his actions.’
Ik gooide een hengeltje uit, naar de gedachte dat een staatshoofd feitelijk onpartijdig
en geen aanhanger van een partij behoorde te zijn ten detrimente van de andere - en
dan nog wel bij een tweepartijenstelsel. Hier werd eigenlijk niet op ingegaan. Ze
reageerden als Margaret Mead: dit is nu eenmaal ons systeem. Bill Kellogg is ook
zeer uitgesproken over Dallas: ‘There was no plot.’ Maar hij ging er wel gewoon
vanuit dat er nog meer mensen, die direct of indirect met de JFK-zaak bezig waren
het loodje zouden leggen. Hoe rijmt hij dat? De Nixon-invasie van het koninkrijk
Cambodja was een ‘normal development’ wanneer er een oorlog aan de gang was.
Dit
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rechtvaardigde ook het bombarderen van Hanoi en ja, als een hospitaal werd getroffen
was dit jammer, maar dit gebeurde in iedere oorlog. Wanneer iemand, en dan nog
een vriend, zo redeneert krijg ik wanhopige gevoelens. Een zodanige denkwereld is
voor mij eigenlijk onbereikbaar.
In een boekwinkel zag ik vandaag een prachtige kaart van twee zwanen. Ik aarzelde
geen moment, omdat ik deze, had mam geleefd, ongetwijfeld naar haar zou hebben
gestuurd. Ik schreef binnenin ‘lieve, lieve mam’ en de datum, zette het adres in
Bilthoven op de enveloppe en heb haar cadeautje in mijn dagboek opgeborgen.
Het is altijd hetzelfde liedje. Natuurlijk wordt in een hoofdartikel in de Times
geschreven dat de Palestijnen zich schuldig hebben gemaakt aan ‘innumerable acts
of terrorism’. Alsof de Israëli's zo blank en onschuldig zijn als lelietjes-van-dalen.
‘In effect, the Arab leaders have opted for an aggressive ideological stance rather
than for a pragmatic position offering hope of early diplomatic movement.’ Hoe
krijgt zo'n krant dergelijke eenzijdige onzin door de keel? Het is de Times niet waardig
om slechts de zijde van Israël te belichten. Pas wanneer een Palestijnse lezer in zo'n
hoofdartikel aspecten vindt waarvan hij zegt: ‘Dat is waar’ ben je bezig het
Israëlisch-Palestijnse vraagstuk waarachtig te analyseren.350
Lees in bed in Wandering van Hermann Hesse.351 Hij maakte er zelf tekeningen
bij. De gedichten sla ik over. ‘We think about friends that are buried, and all we
know is that it had to be, and we bear it in our own sorrow (...). Some day, with the
last exhaustion, peace will come and the motherly earth will gather me back home.’

1 november 1974
Bij het wakker worden hoorde ik mams stem.
Bill Kellogg is al vroeg uit de veren om naar zijn schermles te gaan. Hij vertelde
als kind vroeg te hebben moeten opstaan om een koe te melken. Ze hadden er toen
twee. Nu werkt hij in een laboratorium aan een nieuwe techniek om atoomafval van
nucleaire centrales op een veilige manier in de ruimte te schieten. Een professor aan
Purdue University vertelt hoe de studenten op de rampzalige oorlog in Vietnam, het
Nixon-epoque, Watergate en alles wat er is gebeurd reageren. ‘The students' cynicism
is real and lasting, I am afraid. When indifference prevails, constantly reinforced by
the distant shadow play of govern-
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ment, we reach a point where ironically Thoreau's motto becomes every student's “That government is best which governs not at all.” I am reminded, though, meeting
their blank stares, of a chilling, prophetic Thoreau in the same essay: “the character
inherent in the American people has done all that has been accomplished: and it
would have done something more, if the government had not sometimes got in its
way.” And I wonder if the American character is gone as well, for these students
have turned in upon themselves, have accepted an idea that mutual unconcern is the
qualifying characteristic in their relationship with the United States.’352
Marjorie toonde me Bill's World War II scrapbook. Hoe hij in Teheran werd
gedecoreerd door president Franklin D. Roosevelt en door Joseph Stalin en door vele
andere wereldleiders. Hij landde met zijn parabataljon achter de linies in Italië en
wist zich daar twee weken staande te houden en sabotageacties uit te voeren tegen
terugtrekkende Duitse troepen. Hij werkte ook voor de inlichtingendienst OSS, de
voorloper van de CIA.
Gisteravond was het Halloween en drommen kinderen belden aan. Zij kregen
allemaal appels. Marjorie vertelde dat er mensen zijn die op die kinderen schieten
om ze te verjagen of die laxeermiddelen in het snoepgoed stoppen of, wat ook is
voorgekomen, scheermesjes verstoppen in versnaperingen die ze de kinderen aan de
deur meegeven. ‘Pick up any newspaper tomorrow,’ zei Marjorie, ‘and you will read
about the nasty incidents with these kids.’
Er staat een charming hoofdstukje over bomen in Hesse. ‘A tree says: My strength
is in trust. I know nothing about my fathers; I know nothing about the thousand
children that every year spring out of me. I live out the secret of my seed to the very
end, and I care for nothing else. I trust that God is in me. I trust that my labour is
holy. Out of this trust I live (...). Let God speak within you, and your thoughts will
grow silent. You are anxious because your path leads away from mother and home.
But every step and every day lead you back again to mother. Home is neither here
nor there. Home is within you, or home is nowhere at al (...).’ En tenslotte zeer à
propos: ‘It is a longing for home, for a memory of the mother, for new metaphors
for life. It leads home. Every path leads homeward, every step is birth, every step is
death, every grave is mother...’ Dus niet: mam is the ‘true womb’ maar moederaarde
is het.
Ben gaan pianospelen wat altijd oplucht.
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Heb negen dagen geen seks gehad, het wordt de hoogste tijd, want ik lek.
Om 13.00 uur ontmoette ik Robert Gonzales del Valle, Cubaanse vader,
Amerikaanse moeder, studeert Engels, bij de newsstand in het Hilton. Ik zag duidelijk
wat voor lijf er in dat pakket zat. We gingen naar de coffeeshop en hebben lang zitten
praten. Hij heeft een zalige bek en groenachtige ogen. Ze deden me eigenlijk denken
aan de ogen van de kikker, die ik gisteren over twee pagina's in National Geographic
Magazine had zien staan op het moment dat hij door de slang wordt ingeslikt. De
foto vervulde me met afschuw, omdat de ogen van de kikker, en wat ik dacht dat zij
uitdrukten, me verschrikkelijk aanspraken. Ik vertelde Robert erover. ‘And you are
the snake?’ vroeg hij. Later gingen we de stad in. Mijn boek was nergens te koop.
We gingen een pianowinkel binnen en Robert ging achter een Steinway zitten. Vlak
voor we weer vertrokken kon ik het niet laten en speelde Chopins Etude Opus 25
no. 1, de enige die ik vrij foutloos doorkom. Het was een plezierige brief encounter.
Volgende halte was de sauna aan Rich Street, voor de verandering.353 De club is
in een oud pakhuis gevestigd en uiterst praktisch designed. Nauwelijks was ik binnen
of een guy gaf me een voortreffelijke blow-job. Terwijl het sperma in zijn mond liep
(in negen dagen opgespaard) realiseerde ik me opnieuw wat a terrible business dit
eigenlijk is. Je basic fertility flows into nothingness in plaats van te worden geplant
en kuit te schieten. Hoewel, vrijwel de hele wereld praktiseert een of andere variant
op het wegwerken van the urge to mating.
Het valt me op dat negers soms beslist niet door blanken willen worden aangeraakt
en met elkaar een partijtje seks blazen. Anderen schijnen juist op whites te loeren,
waar ik geen enkel bezwaar tegen heb wanneer ze (voor mij) aantrekkelijk zijn. Maar
wanneer mixed guys met elkaar gerommeld hebben zie je later toch weer de blacks
en de whites afzonderlijk met elkaar praten in het restaurant, de TV-zaal, and so forth.
Ik raakte later verwikkeld in een paar gang bangs354. Ik blijf het zoenen van
onbekenden op zulke momenten maar griezelig vinden. Ik neuk niet en word niet
geneukt, ik zuig geen penis van een onbekende (hoewel ik er soms toe neig, maar
iets weerhoudt me steeds) en het enige wat met mij gebeurt is dat ik gezogen word,
waarbij ik me altijd weer afvraag wat ze er in godsnaam in zien. Maar er zijn jongens
die lyrisch worden van het in bezit mogen nemen van
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mijn pik en ermee aan de gang gaan op een manier dat je ze het plezier nauwelijks
wilt ontnemen. Om niet te spreken van het genot een dergelijke behandeling te
ondergaan. Ik eindigde voor a second helping met een lekkere neger en sliep van
00.30 tot 03.30 uur, hoewel de muziek in het gebouw door bleef spelen, ongeveer
even luid als de verschrikkelijke orkesten in de restaurants in Moskou. Prompt werd
ik om 04.00 uur in de ochtend opnieuw betippeld, want het hele gebouw was nog
volop in actie.
Nam om 6.00 uur bij het krieken van de dag de bus naar het vliegveld. De lucht
was prachtig. De zon kwam op met een oranje gloed aan de horizon. De aankomst
van ons aller ‘licht’ geschiedde onder begeleiding van de wonderlijkste mooie kleuren.
Een dergelijk schouwspel noemde mam altijd worth to have lived at all. Het leek
een prachtige dag te worden.

San Francisco-Dallas
Weer een vrijwel lege DC-10. Een laatste blik op de Stille Oceaan alvorens we
landinwaarts draaien. Mijn gedachten gaan terug naar het nachtelijke vooshuis waar
een lucht hing van pop-pers en marihuana. Sommige guys slaapwandelen in een
drugroes, anderen liepen te giechelen en lieten zich op een brits werpen om door een,
twee of drie jongens uitvoerig te worden bewerkt. Ik heb liever mijn positieven bij
elkaar in zo'n sekstent en weet precies wat er gebeurt. Ik zie een opmerking van
Konrad Lorenz: ‘You may find a very strong homosexual bond between two male
geese who behave like a pair though they cannot copulate.’355 Ik moet dit artikel voor
Peter bewaren. Trouwens, ik zou de jongens die elkaar zo'n avond naaien niet graag
de kost geven.356
Opmerkelijk dat Hermann Hesse schrijft: ‘I have never kept a continuing diary.’
Daar gaat het nu juist precies om, het woordje continuing, doorlopend, bestendig.
Niets, absoluut niets is van enige waarde, wanneer het geen bestendigheid kent, want
ik geloof dat juist de waarde van mijn dagboek ligt in het feit dat het door discipline
(mijn tweede natuur) en vasthoudendheid wordt gekenmerkt.

2 november 1974
Ongemerkt ben ik al naar deze dag geslipt: het is vandaag twee maanden geleden
dat mams leven werd beëindigd. Ongelooflijk. In de ochtend verliet ik haar in alle
opgewektheid en gaf ze
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Psychology Today, november 1974.
Dit was nog het pre-aids-tijdperk.

Willem Oltmans, Memoires 1974

289
mij een liefhebbende zoen en 's avonds kwam er een eenvoudig telefoontje, she is
no more...
In Dallas werd ik door George en Jeanne de Mohrenschildt van het vliegveld
afgehaald: ‘I am still alive,’ waren zijn eerste woorden. Het was prettig hen terug te
zien. De kap van de auto was neer, maar omdat ik bang was voor mijn keel vroeg ik
- met enige moeite - deze weer op te doen. Tot mijn verbazing verklaarde George
dat we deze keer pas over de JFK-affaire zouden kunnen spreken wanneer later op
de avond zijn advocaat, Patrick Russell daarbij aanwezig zou zijn. ‘It might be boring
for you to tell it all twice...’ Ik gaf hem een exemplaar van On Growth in de
Putnam-editie.
George en ik proberen altijd momenten te vinden om alleen te zijn - om het gezeur
van Jeanne te ontlopen - dus we vertrokken spoedig voor een wandeling. Hij plukt
dan bladeren van de bomen en kauwt deze op.
Nauwelijks waren we terug of het gedonder met madam begon. Ik vroeg George
of hij geen belangstelling had in zaken te gaan in Moskou waarvoor ik dan contact
kon leggen met dr. Jermen M. Gvishiani. Een verschrikkelijke scène volgde, waarbij
Jeanne me woedend toeriep: ‘You want to take him away from me!’ Deze dame
gedroeg zich absoluut walgelijk. De beschuldigingen die zij hierop elkaar naar het
hoofd slingerden waren onvoorstelbaar. Jeanne riep uit dat George zijn dochter Nadja,
die aan cystic fibrosis leed, had geadviseerd zelfmoord te plegen indien zij haar ziekte
niet langer aan kon en uit het leven wenste te stappen. Met andere woorden: George
was verantwoordelijk voor haar dood geweest, want zij had de daad bij het woord
gevoegd. George antwoordde dat zijn vrouw doorlopend bezopen was en dat niemand
haar toerekeningsvatbaar achtte. ‘You only came back to me, because Nadja died,’
riep zij vervolgens, wat mogelijk waar was want George hield het gewoon niet langer
uit bij deze vrouw en was in Bishop College gaan wonen, waar hij colleges gaf.
Het werd een der levendigste Virginia Woolf type of scenes ever to be witnessed
for real. Ik ben bezig mezelf plechtig te beloven nooit meer een pas in het huis van
deze De Mohrenschildts te zetten. Maar ik geloof dat ik dit de vorige keer ook al
tegen mezelf heb gezegd. Ik kreeg een ontzettende hoofdpijn van het redeloze
gekrakeel en voelde me onpasselijk worden. Zij gaf me twee Aspirines en George
ging opnieuw, nu alleen, wandelen.
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3 november 1974
Dallas - Forth Worth Airport
Waar te beginnen? Ik ben midden in een gigantische scène vertrokken. Jeanne de
Mohrenschildt has gone off her rocker completely; she is mad. Juist als teken van de
‘grote verzoening’ stelde ik vanmorgen voor een wandeling te gaan maken, waarbij
Jeanne ons zou vergezellen. Jeanne stond er op dat we de oude hond Nero, die
nauwelijks meer kon lopen, mee zouden nemen. (Bij de entree tot het appartement
hangt een naamplaat met NERO op de deur, terwijl ook op de nummerplaat van de
auto NERO staat.) Jeanne zei dat dit geen probleem hoefde te zijn: zij zou de hond
dragen. Twee andere beesten gingen aangelijnd mee. George wilde aardig zijn en
nam Nero van haar over. Maar we liepen over steenachtige paden langs een beek en
Jeanne droeg sandalen. We kwamen nauwelijks vooruit. Zij was werkelijk een blok
aan ons been. Ze raakte steeds achter en toen ze weer wilde schreeuwen dat we op
haar behoorden te wachten, zei ik: ‘Look Jeanne, no-one tells me where to walk,
how fast to walk or whatever, so goodbye...’ Ze draaide zich gedegouteerd om. Good
riddance.
George en ik wandelden verder. Ik adviseerde hem haar echt te verlaten. ‘But she
will starve and disintegrate without me,’ antwoordde hij. Zij waren nu achttien jaar
samen en hadden na de dood van hun enige zoon samen een voetreis door
Midden-Amerika gemaakt, dus de banden waren onverbrekelijk. ‘But, actually,
however crude this may sound, I am waiting for her to die...’357
Ik vervolgde: ‘George, dear, you cannot really help her, she's too far gone. One
of these days you will have a heart attack, because of this tension and madness and
she will out-live you as yet.’ Toen we thuiskwamen waren haar eerste woorden: ‘Did
you brainwash him nicely against me?’
‘Do you think George can be brainwashed that easily?’ vroeg ik haar.
‘I know you did,’ zei ze glashard.
‘Well Jeanne, I tell you this, I will not come back as long as you are here. You are
irresponsible and insane. You need a shrink and I am getting out of here.’ George
bracht me naar het vliegveld en Jeanne riep me na: ‘You haven't done anything
anyway but insult me.’ Ze schreeuwde zelfs nog vanaf het balkon. Dat waren dan
Lee Harvey Oswalds beste vrienden in Dallas.
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In 1977 kwam George de Mohrenschildt mysterieus om het leven (volgens mij werd hij
vermoord) en Jeanne leeft in 1991 ergens alleen in Californië.
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Wat was ik blij te ontsnappen! Het huis zag er trouwens als een varkensstal uit.
Kakkerlakken, dat kon je zien, waren op het kleed uitgetrapt. George en Jeanne waren
constant op jacht naar meer. De eettafel was zo kleverig en vies, je kon er je armen
niet opleggen. Ik sliep op een bed in de woonkamer en mijn laken vertoonde
bloedvlekken van de menstruatie van de hond. Jeanne had een namaakjaguarhuid
ter versiering op mijn bed gelegd, waar ik eerder de honden in zag rollebollen. Om
04.00 uur was ze blijkbaar opgestaan en wilde me opnieuw met die panterdeken
toedekken, maar ik gooide hem op de grond. De honden kwamen en piesten op het
ding. Ik was eigenlijk zo vies van alles, inbegrepen de douche, dat ik die liever
oversloeg. Ik rilde bij de gedachte dat ons eten uit die allersmerigste keuken kwam.
Tegen 20.45 uur gisteravond arriveerde Pat Russell, de advocaat, een kolossale
Texas cowboy in een spiksplinternieuwe Cadillac, achter in de veertig met lang, een
beetje opgemaakt haar dat van achteren in een rol zat. Hij was nichterig en funny,
maar niet onaardig. Hij bleek zeer geïnteresseerd in mijn analyse van de JFK-affaire
en de mogelijke rol van George in de moord op de president. Het werd steeds
duidelijker dat ik met een very queer and big aunty had te maken. Ik sprak over de
rol van Gerard Croiset in het hele drama en George zette een heel vreemd gezicht
op (maar bleef muisstil) toen ik duidelijk maakte dat het Croiset was geweest, die
ons het eerste had gewezen op de betrokkenheid van De Mohrenschildt bij de
Dallas-affaire. Trouwens, Pat Russell vetrok eveneens geen spier van zijn gezicht
toen ik met de diverse beschuldigingen aan het adres van zijn cliënt op de proppen
kwam. Pat keek eigenlijk steeds buitengewoon ernstig. Jeanne interrumpeerde van
tijd tot tijd door een opmerking in het Russisch tegen George te maken. Wat ze
uiteindelijk wel benadrukten was dat ze beiden aantoonbaar in Haïti waren geweest
toen JFK werd vermoord, wat verder niets bewijst.

Dallas-Washington DC.
George merkte op dat gedeelten van wat ik over Croiset vertelde ‘nieuw’ voor hem
waren. Hij herinnerde zich wel dat ik een omslagverhaal over hem voor de Haagse
Post had geschreven. Hij scheen zich die details te herinneren. Ik probeerde duidelijk
te maken dat het HP-artikel in overleg met Carel Enkelaar van de NOS werd
gepubliceerd om na het auto-ongeluk in New York ongestoord naar de VS te kunnen
terugkeren. George herhaalde dat hij tijdens het verhoor door de Warren
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Commissie alles verteld had wat hij wist, en alle oliemaatschappijen waar hij voor
had gewerkt had opgesomd. Als gevolg van deze openheid verloor hij al zijn contacten
omdat de oliemaatschappijen het hem kwalijk namen dat zij waren ‘ontmaskerd.’
Hij vervolgde: ‘Actually, my appearance before the Warren Commission did me a
lot of good. Before then I had been licking people's asses all my life while working
with oilcrooks and cheats’. Hij zei: ‘By now I would prefer to be a waiter in a hotel
than go back into the oil business, as I could easily do. At least, thanks to this
experience before the Warren Commission I entered the academic world.’
Hij benadrukte dat alles wat hij te zeggen had over de moord op JFK door mij al
enige jaren geleden op tape in de CBS-studio was opgenomen.358 ‘Later I have told
you of the visit we had of those Cubans, who said they had come on behalf of Life
magazine, and it turned out they had no connection with Life at all. They showed us
pictures of other Cubans and asked us whether we knew them.’ Jeanne interrumpeerde:
‘I would have liked to know nice guys as on those pictures.’
‘Of course you did,’ reageerde George sarcastisch. Het leek plausibel, constateerden
wij, dat in ieder geval Cubaanse vluchtelingen gemotiveerd waren geweest JFK te
helpen vermoorden.
Patrick Russell beperkte zich voornamelijk tot luisteren. Ik kon het eigenlijk prima
met hem vinden. Ik vertelde hoe het in de bath-houses in San Francisco toeging en
George meende dat ik Pat een foto van Peter moest laten zien. Ik liet enkele foto's
zien die ik altijd bij me heb en George haalde er zelfs een vergrootglas bij om ze
beter te kunnen zien.
Ik vraag me wel eens af of Jeanne mijn vriend George chanteerde met hun
betrokkenheid bij de moord op JFK. Wanneer ik zo'n avond naar ze luister en de
echtelieden De Mohrenschildt andermaal nauwkeurig in me opneem, denk ik: ‘Ze
kunnen geen schuld hebben.’ Ik vroeg hem of hij ooit voor de CIA had gewerkt, maar
daar ging hij niet op in. Ik vroeg hem, zoals Dick Sprague had geadviseerd, of hij
John Deminil van de Schlumberger Oil Company kende. ‘They get those names from
the Warren Report itself,’ antwoordde hij en daar bleef het bij.
George begon uit zichzelf over de heren Richardson en Merchatson te spreken
van wie Sprague had gezegd hem er ook over te ondervragen. ‘Dat zijn partners van
oud-gouverneur John Connally van Texas,’ zei hij.
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‘Dan was Connally toch betrokken bij de Dallas-affaire?’
‘How could he be?’ aldus De Mohrenschildt, ‘he got shot at himself! Furthermore
Connally and Richardson at one time were lovers...’ Pat Russell bevestigde dit
trouwens.
Wat nieuw voor ze bleek te zijn was dat Nixon drie dagen voor de moord op JFK
in Dallas was geweest. Dat Clay Shaw, Oswalds vriend in New-Orleans zou zijn
vermoord leverde geen reactie bij hen op.
Vanmorgen gaf George me een foto, waarop hij les geeft aan een klas kleine zwarte
kinderen. Hij gaf hen in muziekles en Frans. Op de achterkant schreef hij: ‘To my
friend, Willem, from the worst criminal in the western hemisphere...’359 Ik vroeg hem
de datum eraan toe te voegen, wat hij deed. ‘You could blackmail me with this,’ zei
hij ook nog.
Op het vliegveld belde ik Marguerite Oswald in Fort Worth. Zij leek weinig te
zijn veranderd.
‘I am holding the one card to the assassination,’ herhaalde zij als steeds. ‘It is here
that they can find the clue, with this love woman and nobody else.’ Zij spotte met
George de Mohrenschildt, Dick Sprague, Jim Garrison en wie ik ook maar noemde,
zij was de sleutel tot het mysterie rond haar zoon, de vermeende moordenaar van
JFK. Wat me overigens verwonderde, terwijl ik al enige jaren geen contact meer met
haar had gehad, dat zij met me sprak alsof we gisteren voor het laatst de telefoon
hadden opgehangen.
Marguerite Oswald: ‘I am too hot to handle, Willem. They think I am a mental
case. But in fact they are all afraid of me. And journalists like you, when an agent
comes and tells you not to write about me, you won't do it. I am not interested in the
press, at least in a way, I am not. I am interested to get my constitutional rights and
be heard.’ Zij zei dat wanneer Martha Mitchell360 in de David Frost-show of waar
maar ook iets zei, dan kreeg zij prominente coverage in de kranten, zelfs in Parade
magazine, maar wanneer zij, de moeder van de beschuldigde moordenaar van de
president, haar mond opendeed luisterde niemand. Ik probeerde voorzichtig uit te
leggen dat zo lang zij niets nieuws te melden had inderdaad niemand zou luisteren.
Zij had nu zelf een boek geschreven. ‘I am money to publishers,’ vertelde ze. Ik bood
haar aan te trachten het manuscript in Europa onder te brengen. ‘How many pages
is your book?’
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Ik vergat die foto kort daarna in het huis van Carel Enkelaar in Hilversum, die bevestigde
ze te hebben gevonden, maar later verdween de foto spoorloos.
De vrouw van de minister van Justitie die in verband met Watergate de gevangenis inging.
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vroeg ik. ‘I am not saying,’ was haar antwoord. Wie weet is er helemaal geen boek.
Hoe kan je zo'n vrouw helpen. She is her own worst enemy.
‘I have written to all Presidents since the assassination,’ zei ze. ‘LBJ and Nixon
sent replies. I wrote Gerald Ford a registered letter with answer paid for. If a woman
writes a man that she wishes him well in his new job, but says, I think you were
wrong to sign a document (Warren Report) blaming my son for the killing of John
F. Kennedy, because my son was neither tried nor convicted, then, if he was a man
of integrity, you would expect him to want to know the facts, the truth. He did not.
Nor did he bother to reply.’ Natuurlijk niet. Voor mij staat al jarenlang vast dat
meneer Ford boter op zijn hoofd heeft, anders had hij nooit in a clear conscience
een boek kunnen schrijven alsof het zeker was dat Lee Harvey Oswald ‘de’
moordenaar van JFK was. Daarom is het dubbel zo gevaarlijk dat die man nu in het
Witte Huis zit.
‘Oswald as said, “I am a patsy”, and he was right,’ aldus Jeanne de Mohrenschildt.
George: ‘He might have taken a pot-shot at General Edwin A. Walker because he
hated John Connally.’ George herhaalde dat Oswald de pest aan zijn moeder had
gehad. ‘He did not want to have anything to do with her.’
Jeanne verweet me dat omdat ik de voorkeur aan mannen gaf ik ‘vanzelfsprekend’
de partij van George koos. De Mohrenschildt was echter genoodzaakt om de security
van Bishop College opdracht te geven haar niet meer tot de campus toe te laten, want
zij had ook daar een schandaal veroorzaakt. Zij bevestigde dit zelf en zei: ‘You know,
I disliked that professor.’ George moest echter maatregelen nemen, want hij zit in
de rats dat hij zijn baan als professor kwijt zal raken. Het is een private black college
dat op de rand van bankroet balanceert. Bishop College heeft dringend giften nodig.
Alumni doen wat zij kunnen, maar het college komt er niet van rond. Hij vertelde
trouwens dat hij sommige afgestudeerden van Bishop aan betrekkingen bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geholpen. ‘I got one girl into the CIA, because
she was just the type, unscrupulous. She called me from Washington during a French
exam. I gave her the appropriate answers and she passed.’ Hij zei dat particulier
gefinancierde colleges in Amerika steeds meer in moeilijkheden raakten, terwijl de
diverse staten grote aantallen nieuwe scholen bouwden, all politics and public money.
George vertelde hoe ze indertijd platzak uit Haïti naar Dallas waren teruggekeerd
en hoe hij een bevriende oliemiljonair een paar honderd dollar te leen had gevraagd,
wat deze weigerde.
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‘Of course, I needed several thousand dollars, but I was testing him. Later, he had
his roof repaired, felt that the job had not been done properly, went to check it and
fell to his death. I enjoyed that. Here was a greedy man.’
Desondanks is George zelf ook geen lief poesje. Hij kan uitermate onscrupuleus
zijn, daar ben ik van overtuigd. Hij zei over Jeanne: ‘I have to beat her sometimes,
and it helps. I completely ignore her, that's all.’ Jeanne bevestigde dit. Op een keer
toen hij haar had afgeranseld was de politie gekomen. ‘I could have turned him in,
you know,’ zei ze. Het gebeurde blijkbaar in hun auto, want George zei: ‘I beat you,
because you were drunk in the car all the way from California.’ Zij had blijkbaar
achterin gezeten. Ik zie het voor me.
Wat me tijdens dit bezoek vooral opviel was de haat en bedreigingen over en weer.
Dit gebeurde bij iedere nieuwe confrontatie. Ik raakte er diep van onder de indruk.
Soms moesten deuren en ramen worden gesloten omdat men ongetwijfeld in het hele
flatcomplex het geschreeuw en de ruzie kon horen.
Marguerite Oswald benadrukte dat zij de enige burger in dit land was geweest die
Gerald Ford had aangeklaagd wegens laster. ‘I sued him for five million dollars,
because he libelled me. You cannot sue somebody for libel when he slanders a person
that has died, like Lee.361 So, I sued him for what he said about me, that I was the
mother of the assassin of JFK. When he said that he was in conflict with the 6th
Amendment.’ Stom van mij dat ik verder niet vroeg hoe het met die rechtszaak tegen
Ford was afgelopen.
Moeder Oswald zendt nog altijd zogenaamde flash-sheets rond maar zei geen geld
te hebben om ze ook aan mij overzee te zenden. ‘I have 58 dollars to spend on utilities
per month. No-one of my so-called friends will even enclose a ten dollars bill.362 Of
course, I still have documents that could be made into money but no-one is buying
at present. I sent my flash-sheet to 100 senators and all members of the House, to
the television stations and the media. I received only one reply from a Senator who
told me to address myself to the constituent member in my territory, now this would
make no sense in Texas, of course.’
Ik heb deze keer de De Mohrenschildts in een oorlogssituatie verlaten. Dat is het
einde van de kennismaking met Lee Harvey Oswalds beste vrienden in Dallas.
Intussen zegde George wel
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Dewi Sukarno won een zaak in Londen tegen Norma Levy die de overleden president Sukarno
had beklad. Dus het kan wel.
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toe in Texas zijn oor te luisteren te leggen of er mogelijkheden waren met Moskou
tot zaken te komen. We zullen met elkaar in contact blijven via zijn postbus op Bishop
College. ‘One day, when she thinks I might leave her, she will destroy all my papers’,
zei George, ‘but that does not matter.’ Dit verblijf in Dallas werd een upsetting
ervaring.

4 november 1974
Washington DC, Roger Smith hotel, room 1020
Telefoneerde gisteravond eerst Peter in New York. Alles okay. Dineerde met mijn
voormalige lezingenmanager Barbara Applegate, die er elegant uitzag. Zij had
problemen met haar rug en pendelde op en neer naar een ziekenhuis.
Barbara wees er op dat Watergate niet alleen een politieke aardbeving had
veroorzaakt, maar ook een sociale: ‘Some people in this country got permanently
alienated.’ We verschilden van mening over de Dallas-affaire. ‘What good would it
do to unravel that murder? Why catch the murderers? Look at Watergate. A guy gets
seven months and he goes right back to practice the same tricks.’
‘If you reason that way, we might as well scrap the police and the courts and let
people do as they please. Imagine one Joe Smith gets the electric chair for killing a
policeman, and the guys that kill JFK can get away with it, because Americans are
sick and tired of it all and such cowards too. If they hadn't chased the plumbers that
broke into Watergate, Nixon would have still been in the White House, is that what
you want?’363
Beantwoordde van hieruit een aardig briefje van dr. Anton Constandse.364
Washington is al net zo in verval als New York. De kamer kost 20 dollar per nacht,
maar de gordijnen zijn groezelig en onfris, op sommige plaatsen gescheurd. Zal me
niets verwonderen wanner ik voor de zoveelste maal schaamluizen oploop in dit
land.
Heb geprobeerd Chalmers Roberts van de Washington Post te bereiken om een
exemplaar van On Growth aan hem te geven voor een bespreking in de Washington
Post. Maar hij zei per telefoon dat ik het beter ten name van Dan Morgan kon afgeven,
die momenteel in Rome op een FAO-conferentie was. Dit heb ik gedaan.365
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Jammer genoeg tekende ik haar antwoord niet op.
Neem Constandses briefje op, niet alleen omdat ik in de journalistiek begon, maar omdat ik
dit van hem komende van belang achtte.
Pas in 1991 zou ik via documenten ontdekken dat Van Roijen en Luns er voor hadden gezorgd
dat de Washington Post mij niet serieus nam. Geen compliment voor de Post.
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In Sidney Kramer's Bookshop lag een stapel van 30 van mijn boeken. Dat geeft de
burger enige moed.
Anthony Lewis bespreekt in zijn beschouwing een rede van dr. Philip Handler:
On the state of Man.366
Evenals Jay Forrester signaleert ook Handler dat de fundamentele problemen
‘pressure on growing population and production on the world's resources’ zijn. ‘The
poor are growing very much faster than the rich.’ Een kind kan op zijn vingers natellen
waar de botsing zich uiteindelijk zal voordoen. ‘Cruel as it may sound,’ aldus dr.
Handler, ‘if the developed nations do not intend the colossal all-out effort
commensurate with this task (of massive development aid) then it may be wiser to
let nature take its course as Aristotle described it: “From time to time it is necessary
that pestilence, famine and war prune the luxuriant growth of the human race”.’ Ik
hoor het hem zeggen. Dat is Handler ten voeten uit.
Anthony Lewis voegt eraan toe: ‘It will be difficult to dismiss Philip Handler as
a crank crier of doom. He is a respected bio-
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chemist, an eminent adviser to governments, a man of wide experience and common
sense.’ Ik weet dit. Zo heb ik hem leren kennen.
Ik ontmoette Joe Borkin, Bung Karno's oude vriend en Washingtonse legal counsel.
Hij had een groen alpinopetje op deze keer. Excentriciteit is het privilege van
ouderdom. Hij zegt nog steeds een boek over Sukarno te willen schrijven.367 Hij zou
in een unieke positie zijn om zulks te doen op een gezaghebbend Amerikaans niveau.
Sukarno zou Borkins ‘stem’ bij alle anti-propaganda uitstekend kunnen gebruiken
met het oog op het nageslacht.
Borkin: ‘Well, Nixon was suicidal, you know. We always knew this. But, I must
say, he helped to save in 1956 Sukarno's first visit to the United-States, because the
Dutch had presidential assistant Sherman Adams in their pocket. I was in this struggle
to represent Indonesia before you, Bill. The trouble began in 1952. America began
to turn against Indonesia and Sukarno. It has now come so far, that I believe that
America has helped to destroy Indonesia. Suharto and his staunch ally General Ibnu
Sutowo of Pertamina are fascist crooks. As long as we, the Dutch and the Japanese,
finance them, as long as that western money buys them - and you know how easily
they are bought - there is no chance for a Suharto overthrow.’ Ik denk er precies zo
over. Joe Borkin was al in de late jaren veertig betrokken bij Indonesië en organiseerde
in Washington het Amerikaanse dreigement dat indien Nederland de politionele
acties tegen de Republiek niet stopzette, de VS de Marshall Plan-hulp aan Den Haag
zouden intrekken. Dat gaf de doorslag. We vertrokken uit de archipel. Everybody,
not only Indonesians, can be easily bought! Maar hier was een Amerikaanse (joodse)
advocaat, sedert 1956 een persoonlijke vriend van mij, die de situatie in Indonesië
identiek analyseerde als ik.
Joe vertelde alles in het werk te hebben gesteld om de voormalige woordvoerder
van dr. Subandrio op Buitenlandse Zaken, Ganis Harsono, uit de gevangenis te
krijgen, wat in 1972 schijnt te zijn gelukt. Na vrijgelaten te zijn schreef Ganis aan
Borkin om hem zoveel mogelijk exemplaren van Playboy magazine te zenden. Borkin
liet me die treurige brief lezen. Ik heb van Ganis Harsono nooit een hoge pet op
gehad. Hij was, wat Bung Karno noemde, een slengweng figuur, iemand die met alle
winden meewaaide. Hij schijnt nu een bedrijfje te hebben. Joe vroeg of ik nieuws
had over dr. Subandrio. Ik zei dat die man
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me niet interesseerde. ‘I know you never liked him, but I did.’ Zoiets is voor mij
onbegrijpelijk en afgezien van persoonlijke ervaringen met de man, I guess, reading
a face is an art. Joe beklaagde zich er over dat de Indonesische gemeenschap in
Washington hem nu volledig links liet liggen. Wat wil je: de hele zaak staat onder
controle van Suharto en diens geheime dienst. Die weten heus wel hoe Borkin dat
stelletje door heeft.
George de Mohrenschildt zei bij het afscheid nemen in Dallas: ‘I am grateful for
your visit, because you might have opened my eyes.’ Voor hoe lang? Wanneer hij
die flat weer binnenwandelt dompelt hij meteen weer onder in ‘het koele meer des
doods’ dat deze twee echtelieden voor zichzelf hebben gecreëerd.

New York, Roger Smith Hotel, room 901
Ben zeer van streek. De koffer, die ik tegen een reçu in de bewaarplaats van dit hotel
had achtergelaten, blijkt te zijn verdwenen. Het ergste is dat een deel van mijn dagboek
is verdwenen. Verder Peters nieuwe boots en alle andere dingen die ik heb gekocht:
Parker pennen, shirts, jeans, alles is weg.
Belde Peter bij Juan Antonio om mijn hart te luchten. ‘Wat een thuiskomst voor
je,’ zei hij. Ik zei dat ik na deze reis mijn buik van Amerika vol had en dat ik weinig
zin had hier ooit terug te komen omdat het land in een moeras van fools and crooks
aan het veranderen was. Vanmorgen stond er nog een reportage in de Times, hoe
zeven en achtjarige kinderen bezig waren geweest met het vermoorden van
volwassenen. Een rechter werd vandaag in New Jersey gedood door een schot in zijn
rug. Ze worden met de dag misdadiger en gekker.
Het ergste van alles is dat mijn dagboek spoorloos is. Dat betekent een serieus
hiaat, met de aantekeningen uit West-Berlijn en de Club van Rome.368 De manager
van het hotel heeft met geen woord zijn excuses gemaakt voor het verdwijnen van
een koffer uit het bagagedepot. Uncivilized bastards. Ik schrijf straks een cheque uit,
maar van te voren zal ik er voor zorgen dat uitbetaling ervan wordt tegengehouden.
Peter arriveerde precies om 18.00 uur, maar het begon vrijwel meteen verkeerd,
ook door mijn algemene irritatie over mijn dagboek en spullen. Hij droeg een oranje
shirt dat ongeveer tot zijn navel openstond. Ik weet dat hij een mooi lijf heeft, maar
is dit nodig? Hij had een hele lieve brief van zijn moeder gekregen. ‘Ik kan me niet
herinneren ooit een brief van mijn moe-
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der te hebben gekregen,’ zei hij. Over mijn komst naar New York had zij geschreven:
‘Je zult blij zijn weer een bekend gezicht te zien.’ Zij besloot met: ‘Ik zal voor je
duimen,’ wat hij heerlijk had gevonden. Eigenlijk wilde ik hem vertellen in mei ook
een brief van haar te hebben gekregen, maar ik hield me in.369

5 november 1974
Ben bezorgd over Peter. De dag nadat ik naar Californië was vertrokken had hij
zakelijk met Juan gesproken, die daarop bijna niet meer thuis was geweest. Ik
probeerde Peter er op te wijzen dat Juan tenslotte een Mexicaan is en dat zij hun
eigen set of values of eergevoel hebben. Zo zie je: als de seks goed zit wil dit
allerminst zeggen dat je een relatie met een andere jongen tot werkelijke bloei kan
brengen. Als de seks niet goed zit kan je, zoals Peter en ik hebben bewezen, een
relatie als een oude eik met honderd jaarringen tot bloei laten komen, omdat
uiteindelijk de mind onvergelijkelijk prominenter is in een relatie dan welke afrukpartij
ook.
Ontmoette Bob Keedick, mijn vroegere lezingenmanager, die hoffelijk was maar
geen enkele kans zag opnieuw lezingen te boeken, ook omdat de toehoorders steeds
minder in ‘world affairs’ zijn geïnteresseerd en als zij een dergelijke lezing aanvragen,
willen ze alleen beroemdheden zien.
Vandaag was de manager van het hotel zeer tegemoetkomend. De koffer was
ontvreemd, maar ‘it's not an inside job’, zei hij. Wat is het dan? Ik hoefde mijn
rekening niet te betalen. Hij wilde me onmiddellijk vijftig dollar geven als
schadeloosstelling. Hij ging akkoord de politie te laten komen. Ik gaf zeshonderd
dollar schade op aan deze heren. Mijn dagboek baarde me de meeste zorgen. Dat is
onvervangbaar. Mijn gedachten over mam zijn weg, net als het horen van haar stem
bij het ontwaken.
In Rome is, bijgewoond door honderd landen, de FAO-conferentie begonnen.
Barbara Ward riep uit: ‘All the well fed people lecturing the poor countries, lecturing
on clearing off the luxuriant crop of other people's babies - I find it revolting. One
of the best ways of limiting population is to assure poor families that their children
will not die.’ Wat een drogreden!
Margaret Mead was er ook en bereed haar stokpaardje: ‘The whole emphasis of
the conference has been masculine, technocratic.’ Ze was gepikeerd over ‘the minor
role of women’ bij
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de conferentie. Henry Kissinger is er ook. Door zijn smerige rol in Chili moest hij
als een dief in de nacht het gebouw binnen worden gesmokkeld vanwege razende
protesters, die de man terecht minachten.
Verder een heerlijke dag met Peter.

6 november 1974
Gisteravond, tijdens het eten, sprak ik met Peter over zijn toekomst en zijn situatie
in het algemeen, juist nu de affaire met Juan voorbij is. Ik ben er erg bezorgd over.
Ik had hem nog tachtig dollar gegeven waar hij zich altijd zichtbaar opgelaten over
voelt. Ik probeerde hem uit te leggen dat ik altijd wat ik had met hem zou blijven
delen. Ik zag hem bleek wegtrekken en de tranen liepen over zijn wangen. Ik wist
niet hoe ik hierop in een vol restaurant moest reageren. Ik verstijf altijd onmiddellijk
als reactie op emoties. Pas toen we later naar bed gingen gaf ik hem een aai over zijn
hoofd. Ik realiseerde hoe een dergelijk gebaar gewoon an effort voor me blijft. Ik
voel alles wel maar ik lijk wel met de permanente handicap geboren om tot
uitdrukking te kunnen brengen wat ik voor een ander werkelijk voel, zelfs ten aanzien
van Peter.
Het is het prachtigste weer van de wereld. Ben eerst naar St. Patricks gegaan en
brandde twee kaarsen. Ik denk dat je je in gebed eigenlijk richt tot het eeuwige licht.
Bill Thomas bij Putnam & Sons uitgevers merkte tussen neus en lippen op: ‘Your
book is actually much to serious to promote...’ Hoe kan dit? Ik liep bij de New York
Times binnen in de hoop Christopher Lehman-Haupt te treffen. Hij was er niet maar
een medewerker van hem zei over mijn Putnam-boek: ‘It's more like a text-book.’
Het is ook nooit goed wat je doet. ‘Wie man es macht, es ist falsch’ zei vader altijd.
Een schattig oud dametje, helemaal in het zwart, à la grootmama Poslavsky - die
ik nooit anders dan in het zwart gekleed heb gekend - verzorgde in St. Patricks de
kaarsen. Zij heeft dit waarschijnlijk al een halve eeuw gedaan. Zij is eigenlijk lelijk,
vooral haar neus, maar - zoals Peter dat noemt - zij heeft een vertederende uitstraling.
Vooral haar rechtervoet is doorgezakt. Arm mens. Maybe it's her way to register for
heaven.
Afscheidslunch met Peter bij een Chinees. Hij bracht me naar de West side air
terminal en we omhelsden elkaar. We zijn erg erg close. Meer dan ooit. ‘Dag lieve
Willem, dank voor alles.’ Echt van iemand houden ‘kost’ absoluut helemaal niets.
Je krijgt het van je moeder mee - of niet - met de paar blauwe ogen en blond haar,
zoals ik als kind had. Het blood brother-ef-
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fect ontwikkelt zich inderdaad via bloed en tranen, niet anders. Dat is niet te koop.
Je krijgt mee mee en het is priceless.
Toen we het hotel wilden verlaten kwam de manager met een rekening van 5,20
dollar voor telefoongesprekken. ‘Go to hell with your bill,’ zei ik, waarop hij, als
onderpand mijn schoudertas wilde afpakken. ‘I can call the police too,’ riep hij nog,
toen we in een taxi stapten. ‘You just do that bastard,’ antwoordde ik. De taxichauffeur
zei dat ik onmiddellijk het hotel in het zogenaamde small claims court diende aan
te klagen. Op het vliegveld belde ik hierover op, maar de claim moet in person worden
ingediend. In februari kan ik het ook nog doen.
Manhattan slides away. What next? Ik denk aan de hond in de kennel. Allereerst
ga ik hem ophalen. Vroeger begon ik bij thuiskomst mam op te bellen.
Als Peter ooit mijn dagboek nog eens in handen krijgt vindt hij me misschien
helemaal niet meer aardig. Dit is een mogelijkheid. Voorlopig zijn we very close.
Hij vervult me met affectie. Opmerkelijke beschouwing van Clive Barnes over
homoseksualiteit in de dans. Hij begint als volgt: ‘Statistically speaking, I don't know
whether there is more homosexuality in dance than in any other part of the theatre,
or for that matter, the Navy or the Government, but I would be mildly surprised if
there were less (...). The effeminate dancer is ipso-facto a bad male dancer, but
heterosexuality is no guarantee of a masculine stage image (...). Dance has advanced
very slowly in the direction of gay liberation.’ Hij geeft Rudi van Dantzigs A
monument for a dead boy als voorbeeld. Dat zou ik wel eens willen zien.
Gerald Arpino schiep het nieuwe ballet The Relativity of Icarus. Clive Barnes
breekt zich het hoofd of het een homoseksuele pas de deux kan zijn. Dan vraagt de
criticus zich loud and clear af wat hem zo kan hebben tegengestaan.
‘Am I reacting to the subliminal subject matter? As a heterosexual, do I feel morally
shocked, or even sexually imperilled by this caressive and I think, explicit male
sexual duet (...). Of course, my reaction to “Icarus” could be psychological rather
than aesthetic, but I think not. This lengthy son and father pas de deux, with a few
interludes from a female cabaret act, is sexually suggestive, if not sexually explicit.
It is also naughtily daring, with deliberate, slow-motion graps, gropes and gestures,
all signifying things that do not look at all mythic to me (...).’ Zou het ballet van
Arpino ook graag hebben willen zien. Clive Barnes is voor mij het summum van je
gedachten laten gaan over een ballet dat je hebt gezien.370
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J.D. Salinger (55) heeft voor het eerst in twintig jaar zijn mond opengedaan. De
Times slaagde erin hem aan de telefoon te krijgen in zijn huis in Cornish,
New-Hampshire. ‘There is a marvellous peace in not publishing. It's peaceful.
Publishing is a terrible invasion of my privacy. I like to write. I love to write. But I
just write for myself and for my own pleasure.’ Van zijn boek The Catcher in the
Rye worden nog altijd 250.000 exemplaren per jaar verkocht, terwijl het in 1951 is
uitgekomen. Met een dergelijk inkomen kan iedereen zich privacy veroorloven.371
George de Mohrenschildt was bezig met Gulag Archipelago van Alexandr
Solzhenitsyn. Hij zei dat hij opnieuw besefte dat zijn vader in essentie gelijk had met
het afwijzen van het communisme. ‘Perhaps, I had veered too far to the left lately this book steered me back some.’ Hij had een groep studenten van Bishop mee naar
Moskou willen nemen maar de dood van dochter Nadja kwam tussenbeide. Ik geloof
dat hij als ex-burger van het oude Rusland, en een man met een adellijke background,
nog steeds bevreesd is terug te gaan. Dit geldt trouwens ook voor mijn eigen Russische
familie, de Poslavsky's.
Ik denk dat er een dag komt in het leven van James Reston - en veel andere
Amerikaanse commentatoren - dat zij hun tong wel kunnen afbijten over alle
lofbetuigingen, die zij altijd Gerald Ford hebben toegezwaaid, terwijl ze allang beter
hadden kunnen weten. Gisteren schreef Reston weer ‘that the far majority of his
countrymen wish him well.’ En verder op: ‘Ford is a natural and open man: therefore,
he has trusted Congress and the press and made himself available, saying what he
thought (...). He is a loyal and sympathetic person: therefore he understood the tragedy
of Richard Nixon and pardoned him and kept most of the Nixon staff and Cabinet
in his service.’ Dat is het nu precies. Wanneer je dergelijke onzin over Ford leest
vraag je je af of Reston ze wel op een rij heeft. Zou hij echt niet zien wat voor vlees
Amerika in het Witte Huis in de kuip heeft of doet Reston maar alsof?
Bill Thomas van Putnam gaf me het boek van Edgar Mitchell, de astronaut die op
de maan wandelde en nu president is van het Institute of Noetic Sciences in Palo
Alto, Californië, cadeau. Zijn odyssee door de ruimte heeft hem permanent op het
spoor van de ‘quest’ naar ‘the processes of human consciousness to help achieve a
new understanding and expanded aware-
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ness among all people’ gebracht. Het ligt haast voor de hand wanneer je van de ene
op de andere dag een tripje naar de maan en terug hebt gemaakt, dat je naar de kern
van het Zelf doordringt, the human mind.
Ik ben verrast dat Mitchell ook onze vriend Gerard Croiset in Utrecht is gaan
bezoeken, wat geleid heeft tot een aantal referenties naar diens werk in dit boek van
zevenhonderd pagina's. Zal dankbaar zijn als ik straks weer op Amerbos ben.
(wordt vervolgd)
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