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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Inleiding
In 1975 werd mijn Willem 50 jaar. Voor veel mensen is dat een belangrijke leeftijd.
Een gevoel van volbrenging, een mijlsteen en midlife. Voor Willem was dat allemaal
niet belangrijk. Hij zag er prachtig uit, was perfect gezond en hij voelde zich 30 jaar.
Het was zijn eerste verjaardag zonder zijn moeder. Hij voelde nog steeds intens
het verlies van haar. In de ochtend van zijn verjaardag ging hij rozen leggen op het
graf van zijn ouders en huilde uren lang. Willem hoopte dat ik bij hem zou kunnen
zijn, maar helaas verbleef ik in New York waar ik Nutritional Therapy studeerde.
Het was een jaar van hectische reizen als onderzoeksjournalist. Hij, met zijn scherpe
neus, wilde altijd op de hotspots zitten met een totaal open vizier. Dit jaar reisde hij
door de gigantische Sovjet-Unie. Het zou het begin van een love-hate relatie worden.
Zo veel mogelijk mensen probeerde hij te spreken om de ziel van dit enorme land te
begrijpen.
Hij interviewde mensen van elk maatschappelijk niveau: studenten, soldaten,
politici, artiesten, schrijvers, wetenschappers en begon zich met hen te identificeren.
Later in een opdracht in een van Willems boeken vertaald door zijn tolk Sonja,
schreef Nikolai Matschik: ‘Aan de sympathieke Hollander met een Siberisch karakter,
Willem Oltmans, die Siberië ontdekt met de diepe eerbied van een schrijver.’
Lenin schijnt te hebben gezegd: ‘The youths, the students and still so the young
workers will decide the issue of the whole struggle.’ Maar Willems reactie hierop
was: ‘Als je naar het Politbureau in dit land kijkt en de anderen figuren aan de top
zou je dat niet zeggen.’
Willem heeft nog steeds slapeloze nachten in de Sovjet-Unie want ‘Mam is steeds
in mijn gedachten, wat me een verloren gevoel geeft.’
Willem bleef zich nog steeds inzetten in zijn onderzoek naar de moord op JFK,
want er waren zoveel onbeantwoorde vragen in dit hele complot. Het verdiepte zijn
verhouding met George en Jeanne de Mohrenschildt in Dallas, die goede vrienden
waren van de vermeende moordenaar Lee Harvey Oswald. De bekende paragnost
Gerard Croiset, goede vriend van Willem, suggereerde
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dan ook telkens dat George de Mohrenschildt ergens bij de samenzwering betrokken
was.
Willems notities in zijn dagboeken over zijn seksuele escapades, waar hij nooit
details met mij over besprak, komen nu in dit deel erg expliciet over. Ik vind het een
doorbraak. Hij had als niemand zo'n enorme libido. Na een ontmoeting in het
Vondelpark zei Willem: ‘Het lijkt wel of ik in het straatje van Gerard Reve ben
terechtgekomen.’
Maar zijn geliefde filosoof Nietzsche verklaarde het aldus: ‘The degree and kind
of a man's sexuality reach up into the ultimate pinnacle of his spirit.’ En Erich Fromm
zo: ‘Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.’
Peter van de Wouw
Amsterdam 2005.
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Lugano
8 mei 1975
Parijs, Hotel Vendôme
Ik ben met Frank Heckman - en Keke - op weg naar Lugano. Toch mis ik Peter; erg
zelfs. Maak me zorgen om hem.1
Voor we vertrokken belde Ronald O'Reilly weer. Hij vertelde dat hij opnamen
had gemaakt bij het graf van JFK met kolonel Fletcher Prouty. Walgelijk. Die man
is slightly gaga.
We bezochten Dewi Sukarno, Karina en Mrs. Azuma. Ik wilde er het eten voor
Keke gereed kunnen maken. Karina zag er bleek en ongezond uit. Dewi, omringd
door enkele Japanse dames, draaide Japanse muziek en was, als gewoonlijk, bezig
met foto's, dozen, knipsels en albums om haar besognes te regelen. Er moest een
fotoboek over haar reis naar Australië worden volgeplakt. ‘I arrived two days after
Suharto's state-visit,’ zei ze. Was dit bewust zo geregeld? Ik vroeg het maar niet. ‘I
gave many interviews in Australia, and I was asked dozens of political questions,
but no-one printed what I said,’ vertelde ze.
Kartika ging mee om Keke uit de auto halen. Zij droeg haar haar in lange dikke
vlechten. Ze nam mams hondje aan de riem. Dewi vertelde een droevig verhaal.
Volgens de wet is het een misdaad om geld van een vrouw af te persen bij de belofte
een huwelijk te zullen aangaan. Onder de Zwitserse wet vallen kleine bedragen onder
‘giften’, maar grote bedragen zijn strafbaar. Zij herhaalde: ‘I will put Francisco in
jail.’ Ze benadrukte opnieuw hem het beheer over drie miljoen Zwitserse franken te
hebben gegeven plus 200.000 dollar van de verkoop van haar huis in Japan. Hij had
geweigerd de brief te ondertekenen waarin zij de hem ter beschikking gestelde juwelen
had opgesomd. Wanneer zij Paesa belt komt hij niet aan de telefoon, of de secretaresse
zegt dat hij in Moskou is.2
Ik bood na afloop van haar litanie van verschrikkingen ten aanzien van haar
voormalige verloofde aan om mede namens haar met hem te gaan praten. ‘Allright,’
antwoordde ze.
Ik lees een artikel over de noodzaak om te gaan denken over

1
2

Zoals eerder aangegeven, Frank was en is een hetero. We zijn natuurlijk vrienden gebleven.
Meer details, of het noemen van bedragen, lijkt me niet gepast om te geven.
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‘to recycle human bodies’. De planten- en dierenwerelden vergaan in hun natuurlijke
omgeving, maar mensen leggen kerkhoven aan en soms worden grafkelders voor
gebalsemde lichamen gebouwd. Over 500 jaar zou iedere vierkante hectare van de
VS door begraafplaatsen worden ingenomen, indien men geen maatregelen treft.
‘The ideal thing would be to bury them immediately after death, without embalming
corpses, in place where they could disintegrate naturally and the elements return to
their respective cycles.’ Daarnaast wordt crematie sterk aanbevolen en kan men de
as bij een gewenste boom laten uitstrooien. Het wordt inderdaad tijd ook deze aspecten
van overbevolking onder de loep te nemen.3

11 mei 1975
Frank Heckman is per trein naar Amsterdam teruggekeerd. Ik mis hem. Theo schijnt
hem aardiger dan Casper te vinden. Maar mijn broer heeft ook altijd een zwak voor
Frits van Eeden behouden. Ik bracht Frank om 08.00 uur naar de trein. Hij heeft lieve
ogen. Hij kijkt je altijd recht aan. Heb dagenlang niets, geen letter, geschreven.
We reden 8 mei naar Villa Rajada in Gland waar we logeerden. Francisco was in
Milaan maar kwam 's nachts thuis. Aan het ontbijt kon ik met hem over Dewi van
gedachten wisselen.
Hij vertelde levensverzekeringen ter waarde van drie miljoen voor Dewi, een
miljoen voor Karina en een miljoen voor zijn eigen dochter te hebben afgesloten.
‘May be, that's why she now wants me to pay her 3 million. She also says, I spent
three years with you. Perhaps that's why she now wants this money.’ Ik bracht naar
voren dat ze eind april een belangrijk bedrag nodig had. ‘Why does she live in Paris,
the most expensive city in the world?’ vroeg hij. Ook begreep hij niet dat ze de Rolls
Royce nog altijd in de garage had staan. ‘She cannot even drive this car.’ Misschien
ziet zij het als gezichtsverlies de auto weg te moeten doen. Ons gesprek over Dewi
bracht geen oplossing. Ik stelde voor contact op te nemen met minister Tissa
Wijeyeratne van Sri Lanka om na te gaan of we met hem zaken konden doen.
Francisco was bezig met diamanten in Zuid-Afrika.

12 mei 1975
Nellie vertelde dat zij veel over mam droomde. In een droom stond mijn moeder
boven op een huis van glas in een wit gewaad met groene draden. Zij zwaaide naar
ons. In een andere
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The New York Times, D.W. Peabody, 3 februari 1975.
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droom was mam uit de dood opgestaan. Ik was er ook bij en met mam aan de arm
wandelden we steeds sneller. Nellie merkte op: ‘Wanneer mam terugkomt, hebben
we alles van haar al verdeeld.’ Bij die gedachte was ik ziek geworden en in het gras
gaan liggen. Mam had toen gevraagd: ‘Wat is er met Wim?’
Theodore White komt in zijn boek over de val van Richard Nixon tot de
onvermijdelijke conclusie dat de man ‘an unstable personality’ had wiens gedrag
tegen het einde van zijn bewind op het Witte Huis ‘increasingly erratic’ werd. James
Reston trok uit het lezen van dit schokkende verslag de pijnlijke conclusie dat het
de hoogste tijd werd on de geestesgesteldheid van presidentskandidaten te toetsen.
‘The flaws of Nixon's character were actually clear as far back as his original
campaigns for the House and the Senate,’ aldus Reston.4 Dit zijn argumenten waar
de psychiater dr. Arnold Hutschnecker al sinds jaar en dag op wijst, o.a. in artikelen
geschreven voor de New York Times. Ik heb hier al eerder op gewezen. Reston is
wel laat met zijn artikel: VOTERS BEWARE! Ik denk trouwens dat het geen overbodige
luxe is om ten aan zien van onze eigen ‘leiders’ in Den Haag hier eens bij stil te
staan. Wie heeft zich ooit gewaagd aan een studie van het brein van Joseph Luns?
Wie hebben er binnen het Haagse establishment tegen beter weten in al die jaren
gezwegen over de geestelijke vermogens van Luns? Zal de werkelijke ooggetuige
van diens bezetenheid, bijvoorbeeld ten opzichte van Sukarno, ooit op staan?
Ook William Safire heeft in Before the Fall een nauwkeurige studie gemaakt van
de neurotische psyche van Nixon. De nacht van 8 op 9 mei 1970 moet de zotste nacht
van het hele Nixon-presidentschap zijn geweest. Safire spreekt van ‘the strangest,
most compulsive, and perhaps most revealing night of Nixon's presidency.’ Die nacht
volgde op het doodschieten van studenten aan de Kent Universiteit, die
demonstreerden tegen Nixons besluit de oorlog door een zogenaamde
Zuid-Vietnamese invasie van het koninkrijk Cambodja uit te breiden. Alsof het
werkelijk een besluit was dat door Saigon genomen zou zijn.
Tussen 21.22 uur en 04.22 uur pleegde Nixon, zoals Safire vaststelde, eenenvijftig
telefoongesprekken met leden van zijn kabinet, leden van zijn staf, ambtenaren van
Buitenlandse Zaken, hoofdredacteuren van tijdschriften en journalisten. Herhaaldelijk
belde hij mensen op die hij al gesproken had, en ging hij zich te buiten aan ‘sleepless
compulsive nightmare talk’,
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zoals kletsen over zijn familie, zijn grootouders en zelfs over de beruchte Amerikaanse
burgeroorlog. Vervolgens liet hij een auto voorrijden en begaf zich naar het Lincoln
monument waar protesterende studenten de hele nacht hadden gewaakt om te
demonstreren tegen de oorlog in Cambodja.5 Ik wil de boeken van White en Safire
over Nixon lezen.
Ik moet er 's nachts een paar maal uit om Keke uit te laten, waardoor ik moe word
en last van mijn keel krijg.
Heb Dewi Sukarno precies geschreven waar het op staat wat Francisco Paesa
betreft. ‘Looking upon your documents or arguments against him, and knowing his
side of the story, I am afraid I have to stress to you, that no matter what a lawyer
might advise you otherwise, you have no case against Francisco at all. He does not
know, as yet, that you seriously consider taking him to court. If he knew that, I am
afraid it would really end all relations between the two of you. You would get
absolutely nowhere aside from perhaps another scandal, and may be even the worst
scandal so far, with you being at the losing end.’ Ik maakte andermaal duidelijk geen
partij te willen kiezen, omdat ik met hen beiden bevriend was en gaf te kennen een
verzoening tot stand te willen brengen. Na een overzicht te hebben gegeven van de
publiciteit over haar en hoe die de afgelopen jaren steeds negatiever was geworden,
beklemtoonde ik het ‘waanzin’ te vinden om na alles wat er was gebeurd een poging
te ondernemen Paesa de gevangenis in te werken. ‘Be calm and be patient and things
will all come to a good end.’6
Theo vond mijn brief okay. We dineerden in Grotto al Maglio. Telefoneerde lang
met Aurelio Peccei. Hij wil dat zijn boek in november bij Stock uit komt.
Later belde Dewi dat de Bank of Tokio haar iedere dag belde om haar aan haar
verplichtingen te herinneren. Het gerucht deed al de ronde, dat zij zonder geld zat.
‘I will kill him,’ zei ze over Francisco. ‘It is not honorable for a man to borrow so
much money from a woman. He is a coward. I called him five times today. He does
not return my calls. If he does not pay me I will have to declare myself broke and
give the facts to my Geneva broker. I don't care about Bapak's name. It is a matter
of survival for me now.

5

6

Wanneer ik in 1992 zie hoe CNN keer op keer zowel Nixon als Kissinger opvoert om als
‘experts’ te commentariëren op de wereldsituatie, besef je hoe kort van memorie, ten eigen
nadele, mensen zijn.
Begrijp nu, in 1992, niet hoe ik zo naïef heb kunnen denken tussen die twee mensen te kunnen
bemiddelen.
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Ik zegde toe Francisco te zullen opbellen en hem dringend te verzoeken contact met
haar op te nemen.

13 mei 1975
Francisco telefoneerde mij om te zeggen dat hij gisteravond nog met Dewi had
gesproken in Parijs. Het contact was hersteld. Hij zei mijn brief aan Dewi, waarvan
ik hem een kopie had gezonden ‘perfect’ te hebben gevonden. ‘You told her things
I cannot say.’
CBS heeft bekend gemaakt dat Yuri Nosenko, de naar het Westen uitgeweken
luitenant-kolonel van de KGB, de CIA zou hebben gezegd dat Oswald door de KGB
als mentaal abnormaal werd beschouwd en er in Moskou rekening mee werd gehouden
dat Oswald een CIA-spion was. De Warren Commissie had de mededelingen van
Nosenko - die in 1964 overliep - naast zich neergelegd als onjuist en onbetrouwbaar.7
Ik schreef naar George de Mohrenschildt dat dit een uitstekend moment voor hem
zou zijn, om met Jeanne naar de commissie van senator Frank Church te stappen en
een getuigenis over hun oude vriend Lee Harvey Oswald af te leggen. Zij zijn immers
twee mensen, die Oswald werkelijk een aantal jaren van nabij hebben gekend. Gerard
Croiset belde nota bene uit Utrecht op om te zeggen dat het geen zin had nog langer
met George de Mohrenschildt te corresponderen. ‘Nu is jouw moment, nu moet je
met je informatie naar voren treden.’ Ik schreef eveneens een briefje naar Marguerite
Oswald, Dick Sprague en anderen. Om 18.00 uur telefoneerde Dewi uit Parijs na
ontvangst van mijn expresse. Zij vroeg meteen of ik een kopie aan Francisco had
gezonden, wat dus het geval was. ‘You are crazy: he will use it against me. Now I
will have to officially return it to you and I have to tell my lawyer.’
Zij vertelde dat Villa Rajada in 1970 van haar geld was gekocht. ‘I can show you
the registration of that house. He had no money in that year. All the money he did
use was supplied by my bank. I think he should not give us this mental pressure. If
he is a man he must confront me. I have been sincere with him. Tell me, what person
in the world would help someone with more than one million dollars and never ask
for a receipt? What I did was a crime towards my daughter. If I get run down in the
street, she will have nothing, not even a piece of paper. I have been a fool to do that.’

7
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Toch was haar toon nu anders. Ze gaf toe in Parijs onder druk van financiële perikelen
hysterisch te hebben gesproken. ‘I will never begin a trial against him. That would
be the last thing to do. My lawyer will talk gently to him and get him to sign a note
in which he admits his debt towards me. Victory means nothing in this matter. I love
him.’
Theo was thuisgekomen en luisterde mee naar het gesprek dat 40 minuten duurde.
‘I think, poor Ibu Dewi fell into the hands of crooks. I better go to Paris and help
her,’ zei Theo.
Ik had haar geschreven dat ik het opmerkelijk vond dat zij vijf jaar na de dood van
Bung Karno wel iedere dag van diens naam gebruik maakte, terwijl zij erg weinig
had ondernomen om iets voor Sukarno terug te doen. Het voorgenomen boek te zijner
ere was er nog altijd niet. Haar persoonlijke publiciteit was van kwaad tot erger
afgezakt.
Dewi antwoordde: ‘What do you want me to do? Let me remind you, two of
Bapak's daughters were arrested for stealing.’ Ik bracht naar voren dat zij gemakkelijk
opnieuw zou kunnen trouwen en niet langer Bapaks naam gebruiken. ‘There is no
space in my mind, nor in my heart for the past. I now can only think of my survival.
When I was in Sidney, a daughter of Prince Sihanouk was working in a market place.’
Ik zei dat het minste wat zij had kunnen doen was haar boek behoorlijk afmaken,
zoals we ons sedert 1970 hadden voorgenomen. ‘And now I read in a newspaper you
are writing a book. You could have told me.’
Dewi: ‘We no longer work on the book together. So it is none of your business
today. I don't care if I finish the book, so you better keep quiet about it. If I now sue
Paesa, I will never have my money. Furthermore, the Swiss law is very strict on
money. Even if I wanted to destroy him I cannot do it. It has now become a problem
of time. It is real panic. I am paying 17 per cent interest every day.’
Ik zei haar wel dat ik het voor mogelijk hield dat Francisco Paesa op een dag
spoorloos zou zijn, en bijvoorbeeld naar Rio tussen uit zou knijpen, zonder achterlating
van een adres: ‘Why didn't you tell me this before?’ antwoordde ze verwijtend. ‘You
see, I have to act in a hurry.’8
Theo kwam uit kantoor terug met een kopie van de telex die ik naar de Herald
Tribune had verzonden.9

8
9

Francisco Paesa zou niet alleen een aantal jaren de gevangenis in gaan. Hij zou nadien in
lucht opgaan.
Zie bijlage 1.
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14 mei 1975
President Gerald Ford heeft tegen de wens van de Thaise regering in achthonderd
mariniers in Thailand ingezet. Met geweld is de Mayaguez een gekaapt schip, ontzet.
Er zijn natuurlijk slachtoffers gevallen. De bemanning van negenendertig man werd
bevrijd uit de handen van de Cambodjaanse kapers. Na de vernietigende nederlagen
in Saigon en Pnom Penh had het Amerikaanse prestige een nieuwe impuls nodig en
prompt spraken de autoriteiten in Washington dan ook van hernieuwd ‘ontzag’ voor
de VS na de actie tegen de piraterij in de Golf van Thailand. De Washington Post
karakteriseerde dit opgeschroefde enthousiasme als ‘manic glee’. Het slaat natuurlijk
ook nergens op.
Wat is het toch in de menselijke geest om opgewonden te raken over moord- en
doodslagplaatjes in de media, waar de afschuwelijkste en bloedigste opnamen dan
onmiddellijk een Pulitzer Prijs krijgen? Gaat het hier om Carl Jungs dictum dat
mensen niet werkelijk zien wat er is wanneer ze naar iets kijken? Dus dat een van
tevoren gevormde notie in het kijken wordt geprojecteerd? Maar een foto van
Bengaalse guerrilla's, die weerloze, op hun rug liggende jongeren met bajonetten
doorsteken, haalt binnen de kortste keren de Pulitzer. Ze zijn echt gek.

Er zijn in de oorlog in Vietnam 39 journalisten en fotografen om het leven gekomen
bij de waanzinnige race om wie het afstotelijkste en bloedigste plaatje zou kunnen
schieten van het afschuwelijke lijden van anderen. Het laatste slachtoffer is Michael
Laurent (28) - de Pulitzerprijswinnaar van de Bengaalse reportage. Hij kwam op 28
april om het leven toen hij op weg was naar Bien Hoa, waar hij de laatste wanhopige
gevechten van de Zuid-Vietnamezen tegen de Vietcong wilde fotograferen.
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15 mei 1975
Zürich
Ben op weg naar Wenen. Reed in de vroege ochtenduren over de bergen naar hier.
Ik reed te snel om ervan te kunnen genieten.
Ik besef steeds weer hoeveel broer Theo op vader lijkt. Gisteravond nam hij de
moeite me naar de snelweg te rijden om me de kortste route naar Zürich te wijzen.
Ik toonde hem een artikel uit Le Monde waarin stond of een priester communist zou
kunnen worden. Hij zei: ‘A good priest cannot.’ ‘All Communists are bastards, some
more, some less. It is impossible to seek cooperation with Communists. In the end
the West will win, but not prior to Communists causing much trouble.’ Hij noemde
als voorbeeld dat de communisten een jongen, die in het gedeelte van de rivier dat
door Oost-Berlijn liep rustig hadden laten verdrinken, omdat hij uit het Westen
afkomstig was. Ik kende dat verhaal niet.
Tijdens het nieuws merkte ik op dat de gebeurtenissen in Portugal me aan Chili
en het einde van Allende deden denken. Toen zei hij: ‘I hope it ends like Allende.’
Ik voel eigenlijk maar weinig eensgezindheid met Theo of broer Hendrik. In bepaalde
opzichten zijn wij alle drie wel gelijkgestemd, zoals bij de behoefte aan ‘privacy.’
Hij beklaagt zich in allerlei toonaarden over Nellie, maar op het eerste gezicht passen
ze aardig bij elkaar. Als ik hem met een derderangs plastic koffertje naar kantoor zie
vertrekken, vraag ik me af: hoe kan dit; ziet hij het niet?
Harald Brainin, de public relations man van IIASA (International Institute of Applied
System Analysis) op kasteel Laxenburg, ontmoette ik in Wenen op het vliegveld.
We reden naar het Imperial Hotel voor een gesprekje. ‘Nederland gaat zich nu
aansluiten bij IIASA vertelde Brainin. ‘Thanks to you and to the publicity you gave
us in Holland.’ Zo zie je maar weer wat een artikel in NRC Handelsblad teweeg kan
brengen. Wat zou ik allemaal tot stand kunnen brengen wanneer ik niet onder een
dikke deken van overheidssabotage zou liggen?
Na de lunch ontmoette ik professor Adam Schaff, directeur van het Europese
Centrum voor Onderzoek en Documentatie in Sociale Wetenschappen. Nam een
gesprek op de band op.10 Schaff was van mening dat de Club van Rome-vergadering
in West-Berlijn een grove vergissing van Aurelio Peccei was geweest omdat de DDR
het als een provocatie beschouwde. De

10

Het gesprek met professor Schaff zou in mijn boek EUROPA verschijnen, Bruna 1976.
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Oostbloklanden waren gereed om naar de Club van Rome te komen en toe te treden.
Onder druk van de DDR bleven zij in Berlijn weg: ‘En nu zal het een lange tijd duren
voor zij opnieuw aanstalten maken zich aan te sluiten. Ik had Aurelio voor deze
consequenties gewaarschuwd,’ zei hij.

16 mei 1975
Wenen
Gisteravond heb ik Wenen afgestruind om te zien of er wat te beleven zou zijn. De
Gay Guide sprak over sauna My Lord. Een achterlijke troep waar twee bejaarde
heren, twee min of meer acceptabele gays en één fulltime nicht rondliepen, die
eigenlijk wel lekker was. En, niet te vergeten, een totaal gefrustreerde ‘uil’. De sauna
zelf was, als altijd, prettig om te ondergaan.
Uiteindelijk, na veel zoeken, belandde ik in het Schwarze Schaf waar ik in de smile
van een Aziatisch ventje keek, blijkbaar een Philippino. ‘Indonesiërs zijn primitief’,
zei hij ook nog. Hij vroeg of ik er bezwaar tegen had mee naar zijn flat te gaan en
twintig dollar te betalen voor seks. Vooruit maar met de geit. Hij trachtte me op te
winden door dansbewegingen te maken en zogenaamd verliefd naar me te kijken.
Maar zijn ogen hadden verleerd om echt lief te kunnen kijken. Ik probeerde de jongen
achter het masker te ontdekken. Hij droeg strakke jeans, een wit hemd, laarzen, een
jeans jacket en een lange witte zijden sjaal. De hele scène duurde misschien acht
minuten. Ik moest vooruit betalen.
Bij thuiskomst in Lugano lag er een lieve brief van Frank Heckman. Dat was
andere koek. ‘In onze ontmoetingen leer ik niet in de laatste plaats mezelf kennen’,
schreef hij.
De Britse bladen spreken over Fords ‘victory’ in Cambodja, waar nota bene het
heroveren van de Mayaguez mee wordt bedoeld. Nelson Rockefeller heeft in een
reactie gezegd: ‘I am proud to be an American today.’ Die man is intussen
vice-president van de VS. Alsof de ‘herovering’ van een schip het verlies van Saigon
of Pnom Penh goed kan maken. Vrijwel alle Amerikaanse politici hebben dergelijke
‘overwinningsgeluiden’ laten horen. Gerald Ford is de onbetwiste held natuurlijk,
samen met Henry Kissinger, die ook had gezegd dat het zelfrespect van de VS niet
langer in de weegschaal mocht worden gelegd...
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17 mei 1975
Lugano
Vanmorgen ontspon zich een discussie tussen mij en Theo en Nellie - over de pro's
en contra's van Gerald Fords actie, die een aantal Amerikaanse doden en gewonden
opleverde. Het gesprek eindigde, ondanks verschil van mening, op prettige toon.
Maar toen Theo categorisch zei dichter bij Franz Joseph Strausz te staan dan bij
Willy Brandt realiseerde ik me opnieuw hoe oneindig ver we politiek uit elkaar staan.
Luisterde met Theo naar de tapes met de heren Brainin en Schaff. Hij vond Brainin
okay maar Schaff een ongeneeslijke ouwehoer.
Mijn oude vriendin Hella Pick publiceerde in de Guardian een driekolomskop
THE MAYAGUEZ AFFAIR WINS FORD KUDOS! Zij schreef de reportage samen met
Simon Winchester. Waar ik faliekant tegen ben is dat al het zogenaamde nieuws in
een dergelijk artikel wordt verwerkt en dat je geen letter beschouwing terugvindt
over wat een fraude de hele Mayaguez-episode eigenlijk is om de Amerikanen en
de wereld zand in de ogen te strooien. Nu wordt Ford ineens afgeschilderd als een
krachtdadige en resolute leider. Geen woord over de afgezaagde truc van impopulaire
leiders die bovendien te stom zijn om voor de duvel te dansen, om een militair
avontuur te arrangeren om hun persoonlijke prestige op te vijzelen. Ik heb Hella
nooit een goede journalist gevonden.

18 mei 1975
Ik heb De Ware Eenzaamheid van professor H.W. Rüssel op deze reis meegenomen.11
Bijna dertig jaar geleden vormden zijn gedachten een soort bijbeltje voor me. Heb
het altijd overal meegesleept. Het is opmerkelijk dat wat ik zo lang geleden
onderstreepte voor mij zijn geldigheid heeft behouden. ‘Het zijn altijd de grote
eenzamen, die een ware gemeenschap stichten en deze onderhouden.’ En: ‘als wij
de geschiedenis van het genie zouden willen schrijven, dan moesten wij daarvan een
geschiedenis van eenzame mensen maken.’
Zijn niet alle mensen eenzaam? Is er een verschil tussen bewust de eenzaamheid
ervaren als realiteit, of eenzaamheid ervaren en niet in staat zijn deze te aanvaarden?
Ik voel me helemaal niet eenzaam in de zin van geen drukte, geen geluiden, geen
mensen om me heen. De eenzaamheid die ik zeer bewust ervaar, is de afwezigheid
van mijn ouders, hun stemmen, de absolute ze-
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kerheid van het gemis van die twee mensen, van wie je met gesloten ogen wist, dat
je ze kon vertrouwen. Van wie is men zeker buiten de eigen ouders om? Toch kunnen
zelfs ouders hun kinderen afvallen, zoals dat bij mij gebeurde met mijn leraren van
vroeger. Dus: wie houd je over?
Soms praat Theo op mij in - zoals hij ook bij mam deed - over het afstoten van
Amerbos en in Lugano komen wonen.

19 mei 1975
Het Ministerie van Defensie in Washington heeft bekendgemaakt dat vijf Amerikanen
sneuvelden, zestien werden vermist en zeventig tot tachtig gewond bij de ‘bevrijding’
van het schip Mayaguez. Altijd komt de ware aap later uit de mouw. Om het als een
prestige stunt voor Ford (en Kissinger) te verkopen waren er aanvankelijk slechts
twee Amerikanen omgekomen. Nu zijn het er al eenentwintig. We worden verlakt
waar we bij zitten.
James Reston schrijft alsof er geen vuiltje aan de lucht is: dat Washington maar
liever niet het risico nam aan de regering van Thailand permissie te vragen over het
inzetten van mariniers via haar grondgebied, want Bangkok zou waarschijnlijk
toestemming hebben geweigerd. Ook deden Ford en Kissinger maar even of er geen
Verenigde Naties bestonden. Internationale rechtsregels werden door Washington
bewust onder de voet getreden. Niets mocht de pret drukken. Alles werd op alles
gezet om Ford als nationale held op te krikken.
Mijn verregaande bezwaar tegen dergelijk geschrijf in de gezaghebbende Times
is dat Reston met geen woord rept over het schandalig onwettige optreden van de
VS in de Mayaguez-affaire. Wanneer aan de andere kant van het politieke
wereldspectrum in strijd met het handvest van de VN wordt gehandeld zitten de
Amerikanen in de Veiligheidsraad en de Assemblee op de voorste rij om te
protesteren. Maar zelf mogen ze alles. Dat Reston dit aspect niet in zijn beschouwing
betrekt is een treurige zaak.
C.L. Sulzberger legt er nog een schepje bovenop en schrijft: ‘Overnight, by resolute
and skillful leadership in the Mayaguez crisis President Ford seemingly moved from
the doldrums of Hooverdom toward the vigor of Harry Truman. He made up his
mind; he consulted political leaders; he acted, and he succeeded.’ Wat je maar slagen
noemt. We worden verneukt waar we bij zitten.
Intussen maakte Henry Kissinger luid en duidelijk bekend dat de actie rond de
Mayaguez de wereld duidelijk moest maken dat de VS gereed staan zichzelf te
verdedigen! Die man is ziek.
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Hij heeft net Saigon ontruimd en in Pnom Penh op zijn bek gehad en het inzetten
van achthonderd mariniers moet bewijzen dat de VS geen papieren tijger zijn.
Kissinger schijnt zich niet te bedenken dat wanneer de regering Nixon zich niet in
het absurde Cambodjaanse avontuur had gestort, men nu ook niet aan de hand van
dode mariniers de geloofwaardigheid van de VS hadden hoeven proberen te herstellen.
Zat nog laat met Theo op het terras te praten. Het schijnt dat tante Jetty nu ook
aan hem en broer Hendrik 60.000 gulden heeft aangeboden.12 Theo was nog niet op
het aanbod in gegaan. ‘Waarom niet?’ vroeg ik, ‘Vind je het bezwaarlijk?’
‘Waarom? Het kost me hoogstens 60 Rappen voor een postzegel. Zelfs een
icecream kost meer...’
Hij zei dat het steeds moeilijker werd de internationale financiële ontwikkelingen
te volgen en begrijpen.

21 mei 1975
Als gewoonlijk is Anthony Lewis weer de enige Amerikaanse commentator die de
puntjes op de i zet. Wat exact gebeurde vat Lewis in drie punten samen:
1) Hadden de Cambodjanen misschien toch gegronde redenen om de Mayaguez
als een verdacht schip te beschouwen? Is het wel waar dat het schip zich in
internationale wateren bevond toen Cambodja het schip opbracht? Vooral na de val
van Pnom Penh hadden Amerikaanse spionagevliegtuigen dagelijks over Cambodja
gevlogen.
2) Hoeveel tijd besteedden Ford en Kissinger aan diplomatieke stappen alvorens
tot militaire actie over te gaan? Om 05:00 a.m. werd op het Witte Huis bekend dat
de Mayaguez was opgebracht. Precies 35 uur nadat de in beslagname bekend werd
ging Washington tot de aanval over.
3) Als doel van de actie werd opgegeven dat het ging om het behoud van
Amerikaans bezit en het redden van Amerikaanse levens.
Lewis concludeert dat er meer aan de hand moet zijn geweest, want zelfs nadat
Cambodja aanbood de schuit te retourneren gingen de militaire strafexpedities tegen
Cambodja gewoon door. Lewis: ‘Wise decisions by governments, as by judges,
require dealing with particular facts in terms of a larger principle (...). By that standard
the American action against Cambodia last week was folly.’13
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Mij leende ze tegen 2 procent rente 60.000 gulden om Amerbos te kopen.
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om zijn geheugen op te frissen, want hij schrijft allang niet meer in deze trant.
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De Tribune de Lausanne kondigde aan dat er weer iemand in de Dallas-affaire om
het leven is gekomen. Het is Roger Dean Craig, een voormalige politieman. Hij zou
met zekerheid Lee Harvey Oswald op de dag van de moord van JFK in een auto
hebben zien stappen. Hij is met een schot in zijn buik dood gevonden. In een bijgaand
artikel wordt gewezen op de mogelijke betrokkenheid van Oswald zelf bij de FBI. Ik
herinner me dat mevrouw Marguerite Oswald absoluut overtuigd was dat haar zoon
voor de inlichtingendiensten werkte.
Een kind in de VS heeft volgens een nieuwe berekening als hij veertien is al 11.000
moorden op televisie gezien.

22 mei 1975
Bud Fensterwald schrijft uit Washington dat wanneer ik de bandopnamen van mijn
urenlange gesprekken met George en Jeanne de Mohrenschildt mee naar Washington
breng hij me bij de onderzoekers van de Church Commission zal introduceren. Ik
antwoordde hiertoe bereid te zijn. Maar Gerard Croiset zei me later in een
telefoongesprek dat ik had moeten zeggen time is money en een honorarium voor
een reis naar Washington had moeten bedingen.
Broer Theo heeft een gedeelte van het komende manuscript van Aurelio Peccei
gelezen. Hij vond het materiaal in deze vorm compleet onbruikbaar. Peccei herhaalt
zich niet alleen voortdurend, maar veel van wat hij zegt is niet nieuw en werd dikwijls
elders, en veelal exacter, onder woorden gebracht. Ik besloot dit dr. Peccei te schrijven.
Toen Theo mijn brief las zei hij: ‘What you are saying to him is 100 per cent true:
that is exactly why you cannot say it. I would have told him a lengthy series of lies
to achieve the same result...’
Na de lunch schreef ik een nieuwe brief die Theo milder en ook acceptabeler
beschouwde. Ik vroeg hem hoofdstuk II te herlezen. Theo zei dat het ‘such total
rubbish’ was dat het zelfs niet zou zijn te herschrijven. Ik dacht dat als Frits Böttcher
dit zou horen, hij in zijn handen zou wrijven.14
Sirhan Sirhan, de moordenaar van Robert Kennedy, schijnt in 1986 vrij te kunnen
komen. Hij brengt het er beter vanaf dan Oswald.
Nellie vroeg zich vandaag af om welke reden ik steeds wanneer ik over Theo
spreek Peter zeg en omgekeerd. Het gebeurt dagelijks, zelfs in mijn gedachten.
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Schrijf maar weinig. Mijn leven schijnt tot stilstand te zijn gekomen.

24 mei 1975
Heb de hele dag met Theo doorgebracht. We reden naar Gland aan het meer van
Genève voor een lunch met Francisco Paesa op Villa Rajada. Het was de trouwdag
van onze ouders en tijdens de lange autorit bracht ik het gesprek daarop. Maar iedere
keer wanneer ik een van onze ouders in herinnering breng komt er weinig of geen
reactie van Theo. Een glimlach of een bevestiging is alles. Ik liet het onderwerp
vallen, maar het maakte me triest en eenzaam. Ik zou graag hebben willen spreken
over de vele brieven die ik van hen heb gevonden en soms heb gelezen, maar ik bleef
maar stil. Als ik er met hem niet over kan spreken, met wie dan?
Toen we om 12.20 uur in Gland arriveerden en via de keuken het huis binnengingen
was Francisco bezig in een zilveren zwaan witte en oranje rododendronbloesems te
schikken. Er werd wijn geserveerd en het gesprek begon meteen, hoewel herhaaldelijk
onderbroken door telefoongesprekken. Ik was even met Francisco alleen die weer
zei dat Dewi hysterisch was geworden en over een paar dagen in Genève zou
arriveren. Ik denk dat ze het tijdperk van een advocatenruzie al zijn binnengetreden.
Francisco vertelde zich niet langer met import-export deals in te laten want het
was too tricky geworden wat betreft de winstberekening. Daardoor had een vriend
van hem al 30 millioen pond in de suikerhandel verloren. Theo was het er mee eens
dat zaken doen volkomen onvoorspelbaar was geworden. Staal - waar hij bij betrokken
is - wordt geheel per telefoon verhandeld, waarbij iedere minuut telt, ook omdat de
waarde van het geld in de ochtend anders is als in de middag. Francisco is bezig met
het vormen van, wat hij noemde, ‘a management portfolio’. Dit betekent dat personen
die geld willen investeren een contract voor tien jaar met hem afsluiten en een
prime-bank guarantee terugontvangen. Op die manier verliest men niets, maar men
laat het aan Paesa over to play with the money in full freedom. Hij vervolgde: ‘How
they know I am good at it? I am good. If I did not believe I am good at it, well then
I have no business at all...’ Ik vond het een hoogst zonderlinge redenering en een
nog vreemder project, maar concludeerde dat het aan mij lag. Dewi Sukarno weet
het allerbeste wat het betekent Francisco met miljoenen te laten spelen.
Hij zei tot dusverre 80.000 dollar te hebben uitgegeven om iets van het
sovjetvoorstel samen horloges te gaan maken en te ver-
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handelen tot stand te kunnen brengen. Toen ik vroeg waarom zijn telex niet had
gewerkt, antwoordde hij, ‘It was destroyed, probably by former employees, who do
not like me very much. They poured Coca Cola into the machines and pulled the
phones out of the wall.’ De politie was gekomen en had vingerafdrukken gemaakt.
Theo zei later dat hij het verhaal even obscuur als ik vond. Toch schenen beide heren
het uitstekend te kunnen vinden. Ik hoopte dat wellicht Theo tot zaken met Francisco
zou kunnen komen.
Bij thuiskomst in Lugano lag er een brief van Peter uit New York. Er stond niets
in waarop ik zou moeten antwoorden. Hij vervolgt voornamelijk toch zijn eigen
pleziertjes in Amerika. Ik las de brief een paar maal. Denk niet dat ik ga antwoorden.
Ergens was ik er erg blij mee en tegelijkertijd opnieuw teleurgesteld. Ik word 10 juni
50 jaar. Nu hij er niet is wil ik net zo lief nergens zijn. Gelukkig is Keke er nog. Ik
herinner me hoe ik een paar jaar geleden op mijn verjaardag met rozen bij mam
kwam en erg moest huilen, eigenlijk om Peter. Mam huilde ook. Ik had een stille
hoop dat hij er 10 juni zou zijn.
Ik vergeleek de urenlange trip met broer Theo met de tripjes van vele dagen met
Peter. Er ontbrak vandaag toch iets heel essentieels. In Theo vind ik vooral mijn
vader terug. Ik denk dat het voor het eerst in misschien wel dertig jaar was, dat ik
met Theo een hele dag samen was. We hebben gelachen. We hebben ernstig
gesproken, en alles bij elkaar was het plezierig. Toch zei ik hardop, toen ik na
terugkomst om 21.45 uur nog even naar Lugano reed: ‘I go out, because I felt all day
in a cage.’ Hoop maar dat hij begreep wat ik bedoelde.
Ik ben gaan wandelen in het Parco Civico waar ik ergens in een laantje een
Italiaanse krullenbol tegenkwam, die me ter plaatse een blow-job gaf. Waar je ook
komt in de wereld dat werkt altijd weer, of het nu in de bosjes van het Vondelpark
is, bij het Louvre of in het Central Park in Manhattan.

25 mei 1975
In Peking is bekendgemaakt dat China de buiten de wet gestelde PKI in Indonesië
blijft steunen, inbegrepen pogingen om het Suharto-regime omver te werpen. De
boodschap werd door het Centrale Comité in Peking aan de daar gevestigde gevluchte
Indonesiërs en PKI-ers gezonden.
Han André de la Porte van Merrem & la Porte N.V. heeft geschreven bereid te
zijn met ambassadeur Romanov een gesprek te hebben over handelsmogelijkheden
in de Sovjet-Unie. Ik heb Rom hierover onmiddellijk bericht.
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De Neue Zürcher schijnt O.G. Roeder, de West-Duitser, die over mijnheer Suharto
het propagandaboek The Smiling General schreef, integer en bekwaam genoeg te
vinden om voor die prestigieuze krant vanuit Jakarta te berichten. Hij beweert dat
de Amerikaanse nederlaag in Vietnam een soort naschok in Indonesië zou hebben
veroorzaakt.15
Ik vind wel dat Francisco Paesa iedere keer dat je hem ontmoet over andere
projecten spreekt. Eerst gaf hij hoog op over de Arabieren en had ontzagwekkende
plannen, groter dan die van Aristoteles Onassis. Nu schijnt hij zijn kantoor in Koeweit
weer te hebben gesloten omdat het niet mogelijk zou zijn om met die mensen zaken
te doen. Ik vind het allemaal heel zorgelijk.

26 mei 1975
Het regent al drie dagen. Lees veel ter voorbereiding van mijn sovjetreis. Ik lees
bijvoorbeeld Theo's exemplaar van John Steinbecks Russian Journal, dat hij me twee
jaar geleden al toezond en dat ik nog steeds niet had gelezen. Het is zeker prima
geschreven en interessant. Ik bestudeer de manier waarop hij zijn tocht door de
Sovjet-Unie beschrijft. Wat me aangrijpt zijn details over de waanzinnige vernielingen
die de Duitsers in de Sovjet-Unie aanrichtten.16
Nellie stelde voor dat ik tot mijn verjaardag zou blijven. Maar ik ben dan liever
alleen en wil op 10 juni rozen op het graf van mijn ouders brengen. Ik vroeg Theo
of ik tot 2 of 3 juni kon blijven. ‘Be my guest,’ zei hij spontaan. Hij doet me steeds
meer aan vader denken. Hij hinkt iets omdat één been na een auto-ongeluk in
Zuid-Afrika korter is. Ik probeer me steeds onze jeugd in herinnering te brengen. Ik
zie niets van mam in Theo. Trouwens ook niet in Hendrik. Misschien dat ze juist
daarom zoveel van hen hield omdat ze op vader leken. Daarom wilde ze dat ik me
aan muziek zou wijden, zoals zijzelf had gedaan. Ondanks de pijnlijke herinneringen
aan vroegere jaren zal ik haar altijd dankbaar blijven mij in de muziek geduwd te
hebben. Soms zie ik voorwerpen, die vroeger op De Horst stonden, en dan word ik
door verdriet overvallen.

28 mei 1975
Anthony Lewis steekt vandaag de draak met het CHORUS OF YAHOOS van politici en
beleidsvormers in Washington, die elkaar allemaal napraatten in hun lofuitingen
tegenover Ford en Kissinger over hun heldendaden rond de Mayaguez. Dit is wat
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mij eerder ook grenzeloos verbaasde. Als schaapjes volgden ze elkaar over de dam:
senator Frank Church, die in 1970 hartverscheurend klaagde over het feit dat
Amerikaanse presidenten, wanneer dat in hun kraam te pas kwam, militaire
interventies als in Cambodja pleegden, dus op eigen houtje, zonder oorlogsverklaring,
zonder het Congres te raadplegen. Diezelfde Church riep nu Yahoo over Fords actie
tegen het schip, zonder zich zelfs te hebben vergewist van de relevante feiten die het
incident omringen. Senator Claiborne Pell, vriend van de Club van Rome en Aurelio
Peccei, verklaarde: ‘When it succeeds, it shows Ford was correct.’
Senator Henry Jackson verklaarde voor de actie van de mariniers dat het er omging
het hoofd koel te houden en niet tot militaire actie over te gaan. Na het fait accompli
van Ford en Kissinger zei dezelfde Jackson: ‘I give Ford high marks for the way he
handled it.’ Zo werken de breinen in het machtigste land ter wereld. Lewis wees er
ook nog even op dat om de 39 zeelieden van de Mayaguez te ontzetten 41 Amerikanen
het leven lieten. De getallen blijven stijgen.17
Theo speelt op zijn harmonium. Ik wilde dat mam hem zou kunnen horen. Ze zou
net zo geroerd zijn geweest als ik. Ik herinner me zo exact de uitdrukking van haar
ogen en gezicht op zulke delicate momenten.

29 mei 1975
Ik zie in de Neue Zürcher18 dat Luns weer eens een van zijn gebruikelijke stunts
uithaalde door de verdiensten op te eisen voor de komst van president Gerald Ford
naar Brussel. Hij organiseerde een persconferentie waarop hij zijn geliefde
anti-sovjet-stokpaardjes kon berijden. Welke macht staat er, misschien in het geheim,
achter deze meneer dat hij zich vrijwel alles kan permitteren wat hij in zijn zotte
hoofd haalt? Is het de CIA? Wie? Wat?
De Neue Zürcher spreekt ook van een ommezwaai in de VS ten gunste van Ford
als bijverschijnsel van zijn krachtdadig militair optreden tegen een boot. Ik vind die
ommezwaaien in Amerika levensgevaarlijk. Het zijn typisch Amerikaanse reacties
die op een dag nog eens een Hitler in de VS naar het Witte Huis zullen brengen. Deze
mentaliteit van massale volgzaamheid en ongelooflijke stommiteit zullen eens een
calamiteit voor de hele wereld produceren. Het gemak waarmee je Amerikanen een
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rad voor ogen kan draaien is beangstigend. Trouwens we weten er in Holland ook
raad mee.
Time19 voorspelt de heropening van het onderzoek naar de moord op JFK. Het is
niet duidelijk of de Kennedy's rechtstreeks opdracht gaven om Fidel Castro te
vermoorden, maar wat wel werd geopenbaard in de commissie van senator Frank
Church, die machtsmisbruik van de CIA en FBI onderzoekt, is dat de Kennedy's de
CIA verzochten het Castro-regime naar de bliksem te helpen. Om die reden - zoals
altijd wanneer uitzonderlijk smerige zaakjes dienden te worden geklaard - werkte de
CIA samen met de heren Sam Giancana en John Roselli van de maffia. Ook de
presidentiele commissie de Rockefeller Commission, die eveneens CIA-activiteiten
binnen de VS onderzoekt, is op gegevens gestoten dat Dean Rusk, McGeorge Bundy
(die het altijd straal heeft ontkend) en John McCone van de CIA wel degelijk het
vermoorden van Fidel Castro hebben besproken. Was Lee Harvey Oswald een
antwoord van Castro op pogingen van JFK hem om zeep te helpen?
Behalve koning Boudewijn en koningin Margarethe gaan nu ook de groothertog
van Luxemburg en zijn vrouw op officieel bezoek in Moskou. Waarom Juliana toch
niet?
Art Buchwald schreef weer een van zijn schitterende stukjes over de belachelijkheid
van Fords optreden tegen de Mayaguez. Hij slaat twee vliegen in een klap en imiteert
een telefoongesprek tussen Ford en Kissinger.20
Vanavond vertelde Nellie me voor het eerst dat mam er heel vredig en vooral erg
jong had uitgezien op haar sterfbed. Ik wilde de herinnering zo zuiver mogelijk
behouden aan de laatste morgen toen ik haar had bezocht en ze mij de laatste dag
van haar leven ten afscheid op een heel speciale manier een zoen op mijn voorhoofd
gaf.

30 mei 1975
Het boek van Steinbeck maakt me toch wel enthousiast voor mijn Russische reis.
Vanmorgen vond ik in de stad een kapel en brandde er een kaars. Toch leek ‘het
vuur’ van vroeger vervlogen. Ik geloof ook dat ik te weinig geld in het bakje deed.
Toen ik eruit kwam stond Theo ineens voor me, met paraplu in de regen, met een
koffertje op weg naar de bank.

19
20

Time, 2 juni 1975.
Zie bijlage 2 voor volledige tekst.

Willem Oltmans, Memoires 1975

19

31 mei 1975
Het lage wolkendek en de regen doden alle energie, maar ik bereid me verder voor
op de USSR door te lezen.
Theo vertelde tijdens het avondeten dat ik in de oorlog aan de Deense dog van
mijn grootmoeder een zodanig grote koek voerde dat het beest erin stikte. Het was
namelijk nodig die koeken met een hamer eerst te vermorzelen. Dat had ik niet gedaan
en Theo zei het gebeuren te hebben aanschouwd. De hond werd in de appelboomgaard
van de Vinkenhof begraven. Ik herinnerde me er absoluut niets van, maar het kan
zeker waar zijn. Niets is zo verraderlijk als het geheugen.
‘Ik kan nooit een hond zien zonder een innig medelijden met hem te hebben en
een diepe verontwaardiging te koesteren tegenover zijn baas,’ aldus Schopenhauer21

1 juni 1975
Theo speelt het vioolconcert van Saint-Saëns. Ik word overmand door verdriet. Mam
had hier nu met ons samen moeten zijn. ‘Pijn raakt alleen de wil,’ schrijft
Schopenhauer. Theo houdt toch ook wel echt van muziek.
‘De noodzakelijkheid van de dood is in de eerste plaats af te leiden uit het feit dat
de mens alleen maar een verschijning is.’22 Schopenhauer spreekt over het dagboek
als de balseming van het leven, de mummificeren van herinneringen.
Na alle saaie kost over de USSR snak ik ernaar mijn hersens te gebruiken.
Schopenhauer citeert kerkvaders als Clemens Alexandrinus, die leerden dat
echtelijke gemeenschap alleen geoorloofd was wanneer het diende om kinderen te
verwekken. De filosoof vindt deze opvatting onjuist want wat gebeurt er met de
subjectieve hartstocht en fysieke aandrift? Zou men dan uit koelen bloede een mens
op de wereld moeten zetten? ‘Dat zou een moreel wel zeer bedenkelijke handeling
zijn, die maar weinig mensen voor hun rekening zouden durven nemen. Misschien
kan men zelfs zeggen dat zo'n daad zich verhoudt tot verwekking uit pure
geslachtsdrift als moord met voorbedachten rade tot doodslag in woede.’23
Volgens mij hadden deze kerkvaders gewoon gelijk. Je rolt niet ongeremd
in een situatie waarbij je een kind krijg bij een vrouw.
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Arthus Schopenhauer, Er is geen vrouw die deugt, Arbeiderspers, 1974.
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Schopenhauer, p. 67. Er is geen vrouw die deugt, een titel die provocatief mag klinken, maar
waar ik het natuurlijk niet mee eens ben.
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Ik heb achtereenvolgens Micheline (1948), Inez (1950) en Frieda (1956)
gekend. Ik ben me toen en nu vaak bewust geweest onder geen beding de
verantwoordelijkheid te willen dragen voor een ander leven. Waren deze
opvatting en overtuiging het gevolg van een gebrek aan wil om te leven,
zoals Schopenhauer meende? Betekent dit dat de voortplanting van het
menselijke geslacht overbodig of zinloos zou zijn omdat het doel al werd
bereikt? Met vijf miljard grotendeels gedachteloos-vrolijke geesten in deze
wereld behoeft de in Danzig geboren denker zich over de voortzetting van
de menselijke soort voorlopig geen zorgen te maken.
Het feit dat mij door mijn ouders het leven werd geschonken (let op het
woord) heeft voor mij nooit betekend dat dit de verplichting op mij legde
die fakkel, zoals mijn vader dit noemde, in de estafette die ‘leven’ heet,
gedachteloos of klakkeloos door te geven. Geen verantwoordelijkheid
voor het bestaan van een ander mens willen dragen ging voor mij exact
betekenen wat die woorden zeggen. Nadat ik in een vroeg stadium dit
besluit genomen had concludeerde ik tevens dat ik geen ‘recht’ op een
vrouw kon doen gelden. De vrouwen, met wie ik betrokken raakte, wilden
vanzelfsprekend de coïtus. Aangezien het uiteindelijke resultaat van seks
met een vrouw a-priori vaststaat, kon ik mij onder geen beding - als
denkend wezen - aan een vrouw overgeven.
Het is wel degelijk mogelijk de wil tot cohabiteren bewust af te draaien.
The proof of the pudding is in the eating. Dat is precies wat ik heb gedaan.
Dit betekent allerminst dat de wil tot existeren zou ophouden of, zoals
Schopenhauer het stelde, de drang naar subjectieve hartstocht, de lust tot
fysieke aandrift, als sneeuw voor de zon uit lichaam en geest zouden
verdwijnen. De wil tot paren, de drang naar de omhelzing van een ander
lichaam, de noodzaak tot het ervaren van tederheid, de onvermijdelijke
drift om overtollige hormonen te lozen, al deze psychisch en fysiek
ingebouwde ‘geneugten’ van het menselijke bestaan, tellen ook mee bij
degene die het verschijnsel vrouw permanent afzweert. En wel in de eerste
plaats in het verstand, en daarnaast vanzelfsprekend in de machinerie van
de lichaam. ‘Cette nostalgie d'unité, cet appétit d'absolu illustre le
mouvement essentiel du drame humain,’ schreef Albert Camus terecht.24
Ik weet natuurlijk niet hoe Schopenhauer zijn libido afreageerde. Hij werd
72 jaar25 en leefde het grootste deel van zijn leven solitair in Frankfurt am
Main. Hij verdiepte zich in Hindoeïsme, Boeddhisme en mystiek. Ik
belandde, afgezien hebbende van ‘een abonnement’ op een dame, bij heren.
Schopenhauer gaf er de voor-
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keur aan verstrikt te raken in een web van dwalingen van eigen fabrikaat
en veroordeelde liefdesverhoudingen onder mannen als ‘het zoeken naar
tegennatuurlijke seksuele bevrediging’. En dat zou verwerpelijk zijn. Wie
bepaalt echter wat tegen de natuur zou zijn? Had Schopenhauer zich minder
in Oosterse filosofie verdiept en was hij in New Delhi, Singapore, Jakarta,
Hongkong of Tokio de straat opgegaan (zoals ik deed), dan zou hij ontdekt
hebben dat de Oosterse praktijk op geheel andere lichamelijke en seksuele
verhoudingen tussen mannen berust dan men in het zwart-wit denkende
en opererende christelijke Westen vermoedt. Schopenhauer heeft daardoor
geen Ahnung gehad van wat hij aan mogelijkheden op het gebied van
levenservaring en partnerschap - ook in de koffer - heeft gemist.
In Paris Match staat dat om een Mirage-gevechtsvliegtuig te fabriceren vier maanden
nodig zijn en 15.000 arbeiders, 2.000 ingenieurs en zeventien fabrieken. Het is
duidelijk niet mogelijk de oorlogsindustrie ooit te sluiten. Oorlog blijft.
God, god, god. Een klein jongetje - met een begeleider met een paraplu - steekt
het plein over. Hij ziet lijkbleek onder zijn capuchon. Hij heeft onder iedere arm een
kruk. Hij maakt voorovergebogen zeer moeilijke stappen. Iedere beweging moet een
pijnlijke bevalling zijn. Het is een rampzalig gezicht en onderstreept andermaal hoe
weinig de mens in staat is tot inleving van het noodlot van anderen. ‘Gelukkig maar,’
wordt er dan gezegd.
Veel mensen zijn gevangen in het gezelschap dat ze erop nahouden. Het is van
gezichten te lezen. Hoe jonger ze zijn the longer the road to Tipperary.
Thomas Mann, die in 1955 overleed, bepaalde dat zijn dagboek op 12 augustus
1975 openbaar gemaakt zou mogen worden. Van mij mag het vandaag.

2 juni 1975
Richard Thieuliette is jarig.
Droomde dat Margaret Mead voor een gesprek met Jack Anderson in een stoet
auto's bij het Amsterdamse Hilton arriveerde. Zij stapte uit een slee van een Cadillac
en droeg een lang gewaad. Zij vroeg meteen of ik een smoking bij me had om mee
te gaan dineren. Waar komt zoiets vandaan?

Piazza della Riforma
Eindelijk eens zon en een blauwe lucht.
President Gerald Ford heeft generaal Franco ten overstaan van
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de wereld ‘zijn vriend’ genoemd. Dat kon er na Chiang Kaishek, Suharto, Lon Nol
en Thieu nog wel bij. Terwijl Spanje op het punt staat in Franco's nazigezicht te
exploderen committeert asshole Ford zich vanwege zogenaamde opportunistische
redenen, als het behoud van Amerikaanse militaire bases, aan een man die op vallen
staat.
Peregrine Worsthorne zet zijn Chinese reisreportages voor de Sunday Telegraph
voort. Misschien schrijft hij wat te cynisch, maar soms is het nuttig deze benadering
te bestuderen. Vreemd eigenlijk dat Peking mr. G.B.J. Hiltermann of Renate
Rubinstein binnenhaalt en zich zodoende met open ogen de meest nare publiciteit
op de hals haalt.
Ben nog laat het park in gegaan en tegen 23.00 uur liep ik tegen een Italiaanse
jongen aan, misschien 28 jaar, mooi, glad zwart haar, een gebronsde kop, in jeans,
kennelijk ready to go. Hij wenkte me mee te komen naar een donkere hoek in de
bosjes onder de bomen. Hij vroeg of ik Italiaans sprak, daarna in gebroken Engels
of ik een hotelkamer had en begon intussen mijn jeans open te maken, wat ik à la
Van het Reve een onweerstaanbaar gevoel vind: ‘de indringer’ zou Reve zeggen.
Toen hij had gevonden wat hij zocht ging hij op zijn knieën. Ik moet zeggen dat hij
bedreven was in het bewerken en tot een hoogtepunt brengen van een penis. Wat
had ik Schopenhauer graag deze ervaring gegund maar wie weet wat hij in
werkelijkheid uitvoerde? Vele katjes knijpen 'm in het donker en weten dan vervolgens
van de prins geen kwaad.
De jongen raakte van alles voldoende opgewonden om zelf vrijwel automatisch
klaar te komen. Hij had een aardig gezicht, want na de apotheose had ik eigenlijk
pas de rust om hem eens werkelijk aan te kijken. Ik dacht: Het zal je kind zijn. Hij
vroeg of ik morgenavond weer wilde komen en wat vroeger, om 22.00 uur, zeker
om langer met elkaar te kunnen rommelen. Ik zei nee want ik wilde hem niet voor
het lapje houden. Hij bleef aandringen en tenslotte heb ik ja gezegd, maar ik weet
dat ik de laatste avond bij Theo wil blijven.
Ik heb deze dagen bij mijn jongste broer logerend erg veel aan het verleden, het
heden en de toekomst gedacht. Wanneer ik onder de bomen wandelde realiseerde ik
me steeds weer hoe centraal mam in mijn gedachten staat. Altijd weer moet ik denken
aan haar antwoord toen ik opmerkte wel eens gedacht te hebben liever helemaal niet
geleefd te hebben: ‘Maar dan zou je niets gezien of geweten hebben.’
Aurelio Peccei zond hoofdstukken IV en V naar Lugano. Theo bladerde erdoor
en zei: ‘Die man heeft niets te zeggen.’ Dat is
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natuurlijk niet waar, maar hij heeft waarschijnlijk geen tijd zich werkelijk aan ons
project te wijden.

3 juni 1975
Dit was de geboortedag van een aardige man, een vriend van Bung Karno,
ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto.
Theo vindt de London Economist maar links, omdat het de spreekbuis zou zijn
van de London School of Economics.
Schreef Erik Jurgens dat ik met hem wilde spreken over de recente onzin
gedebiteerd door James Schlesinger over atoomwapens in Europa. Hij heeft gezegd
dat de VS (als eersten) in bepaalde omstandigheden best tot het inzetten van tactische
atoomwapenen over zouden kunnen gaan. Vooral wanneer de ussr Europa met
conventionele wapenen zou bedreigen. Levensgevaarlijk geklets in de ruimte.
Het is al 23.00 uur en mijn Italiaanse ‘vriendje’ loopt me nu in het park te zoeken.
Hij zal zeker een ander vinden.

4 juni 1975
Een paar dagen geleden zag ik tot mijn stomme verbazing hoe Gerald Ford op televisie
kalenderblaadjes afscheurde. Ik was geschokt en keek naar Theo die geen spier
vertrok. Ik dacht: het zal wel aan mij liggen. Vanmorgen schrijft Art Buchwald dat
toen hij ‘iemand’ op televisie kalenderblaadjes zag afscheuren hij eerst dacht: ‘aha,
that must be a commercial for acid indigestion.’ Maar toen hij nog eens keek bleek
het de president van Amerika zelf te zijn. Buchwald laat een presidentiële adviseur
tegen Ford zeggen: ‘You have to remember, Sir, you are not just the President of the
United States. You are a television personality. We are selling a product Jerry Ford.
And the only way people are going to buy it is if you come across sincere and
believable. That's why we need all the props we can get. Now let's try it from the
top. Wait a minute, Mr President, you are holding the calendar upside down.’26 Zo
‘ver’ zijn we al gekomen.
Anthony Lewis meent dat indien Amerikanen iets van Vietnam en Watergate
hadden moeten leren, het de noodzaak ‘to question official truth’ is. Help het je
geloven! De suckers trappen overal in. ‘The press' duty is to challenge official truth,
to take nothing for granted,’ vermaant Lewis. Ja, ja, dat is meer dan exact wat ik
bijvoorbeeld in de kwestie Nieuw-Guinea en mijnheer Luns met zijn gelieg en bedrieg
heb gedaan. En wat
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leverde het op? Permanente sabotage van de overheid, wettig of onwettig, waar of
onwaar. Ik word nog altijd door Buitenlandse Zaken aan de sovjetambassadeur
‘verkocht’ als een gevaarlijk en natuurlijk onbetrouwbaar man. Gelukkig wist
Romanov beter.
Lewis: ‘After the lies they have told and the laws they have broken in recent years,
are (Government) officials entitled to a presumption that their hearts are pure and
their lips untouched by anything but truth?’ Waar lees je ooit een dergelijk
commentaar in Holland? We zijn waarschijnlijk te Madurodams om het bestaan van
een werkelijk onafhankelijke pers ook maar zelfs te benaderen op onze 32.471
vierkante kilometer. Iedereen kent iedereen. Ons kent ons.27
Theo kwam uit kantoor en deed zijn best om op de laatste avond van mijn
logeerpartij van vrijwel een maand een speciale sfeer te scheppen. Hij schonk sherry
in. Nellie zwoegde vele uren in de keuken om iets van een verjaarsetentje te bereiden,
omdat ik de tiende vijftig jaar word. Die dag ben ik liever op Amerbos en alleen,
ook al zouden ze willen dat ik in Lugano bleef. Hij wilde een foto maken met de
zelfontspanner, maar het kwam er niet van.
Theo stak warempel vijftig kaarsjes aan. Ik werd er zeer emotioneel van, maar het
ging gelukkig voorbij. Nellie had de taart met noten zelf gebakken. Theo sprak over
mijn dagboek. Hij benadrukte dat van belang was wat uiteindelijk zou worden
opgenomen. En vooral leek hem een index onontbeerlijk. Ik voel dat deze
logeerperiode ons dichter bij elkaar heeft gebracht en, met uitzondering van Peter,
zijn zij ongetwijfeld mijn meest naasten. Ik geloof dat zij goed op elkaar zijn
ingespeeld en zeker tot het einde der dagen samen zullen blijven.

5 juni 1975
We zijn om 04.30 uur opgestaan. Nellie maakte gelukkig nog koffie. Ze keken me
na vanaf het terras tot ik om de bocht was verdwenen. Een brok schoot me in de keel.
De bergen waren majestueus. Ik ben ook weer eens door het oog van de naald
gekropen. Na Straatsburg viel de kilometerteller uit. Er moet een moer van een kabel
los zijn getrild en het heeft een haar gescheeld of de versnellingsbak was leeggelopen.28
Na Keke, die de hele reis erg zoet was, om 17.15 uur
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zijn eten te hebben gegeven, belde ik Nellie om te zeggen dat alles okay was. Ik
miste ze zeer.
Er was veel post. Om te beginnen een erge lieve uitvoerige brief van Casper van
den Wall Bake uit Zuidwest-Afrika.29 Hij heeft nu toch een vergunning voor een
shotgun en een 9 millimeter revolver aangevraagd. De toestand in zijn gebied blijft
niet zonder gevaar, wat hij overigens terecht zijn lieve ouders niet schrijft. Heerlijk
om zo'n brief van een vriend te krijgen.

29
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Amsterdam
6 juni 1975
Amerbos
Vandaag arriveerde een brief van Peter uit Minnesota. Hij is in New York bij zijn
Indonesische vriend Sony geweest maar is nu terug in Eagan bij Frederick Ress. Hij
ontmoette trouwens in New York een concertpianist die hij aan me wil voorstellen.
‘It seems to be my fate that I am often driven into people's arms who do something
special in music.’
Hij beseft dat ik jarig ben en weet wat mijn stemming zal zijn nu hij er niet is.
Binnen niet al te lange tijd komt hij terug. Hij verlangt naar het strand en naar onze
routine zoals de vismaaltijden met een glaasje wijn. Hij wist kennelijk niet wat precies
te zeggen en eindigde: ‘Hope you have a nice birthday. Love always. Peter.’ Heb
hem meteen geantwoord.
Ook arriveerde opnieuw een brief van vier kantjes van Casper. De eerste regel:
‘Happy, happy birthday to you!!’ Hij gaat uitvoerig op 10 juni in en vraagt: ‘Schrijf
eens hoe je je voelt?’
Er was een brief van Guruh Sukarno, die kennelijk in Parijs zijn Frans had
opgevijzeld. Sukmawati heeft een baby, Paundrakarna Sukmaputera Djiwanagara.
Indonesiërs goochelen met namen.30 Ook Pak Hanafi31 zond een lange getypte brief
in antwoord op een outspoken epistel van mij, wat hij waardeerde als Kontjo-kentel
van hem.
George de Mohrenschildt benadrukte geen zin meer te hebben zich verder met de
Dallas-affaire te bemoeien, laat staan nog eens naar Washington te gaan om voor de
Rockefeller Commission dan wel de Church Commissies te verschijnen. Hij kan
weinig over Dallas zeggen omdat hij met Jeanne in 1963 op Haïti was. ‘The only
thing I could do would be to clear up the image of Lee Harvey. That's about all we
can do.’ Om nog eens te getuigen in Washington beschouwt hij als puur tijdverlies.
Hij herbevestigt dat Sixty Minutes van CBS hem had benaderd voor een gefilmd
gesprek en dat Patrick Russell, zijn advocaat, een honorarium had genoemd dat CBS
kennelijk te hoog vond.
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Dan zegt De Mohrenschildt dat al het geklets van een aantal mensen over Dallas
niets te betekenen heeft. ‘The only thing that would solve the problem, would be a
confession on the part of the guilty (hij zette een streep onder biecht). All the rest is
pure baloney...’
Hij voegt er aan toe dat Gerald Ford als lid van de Warren Commissie hem correct
heeft geciteerd. Hij kent het boek dat Ford over Oswald schreef kennelijk niet, want
George en Jeanne beschouwen Oswald evenmin schuldig als wij. Wat hij als
onacceptabel beschouwde was ‘the atmosphere of the whole Warren Committee,
where the (legal) interviewers forced you to say what they wanted you to say and to
agree with them, when the argument was not complete. Just a case of brainwashing,
32
AS USUAL.’
Het opmerkelijke van deze brief is dat George de Mohrenschildt, volgend
op een aantal mysterieuze bedreigingen dat hij zou worden vermoord, mij
in 1977 met de meeste klem verzocht, eigenlijk smeekte, om hem mee
naar Holland te nemen, en dat hij gereed was zijn betrokkenheid met Dallas
op te biechten. In 1975 geeft hij al aan dat hij alleen nog maar bereid is
zijn mond open te doen voor geld en hij waarschuwde mij in bovenstaande
brief: ‘Don't do anything foolish just for the sake of publicity.’ Hij maande
mij vooral de vele uren bandopnamen, die ik in de CBS-studio in Dallas
met hem en zijn vrouw had gemaakt, niet vrij te geven alvorens we het
samen over de verkoop van het materiaal eens waren geworden. ‘Don't
let anyone copy the tapes or take notes of them unless they are willing to
pay. On the amount of payment we will have to agree.’
In 1977 was George de Mohrenschildt tot een confession bereid. Maar
voor hij zulks kon doen verdween hij tijdens een lunch met mij in Brussel
spoorloos en een paar weken later zou hij in Florida zogenaamde zelfmoord
hebben gepleegd.33
Ik vond eveneens twee brieven van JFK-onderzoeker Bub (Bernard Fensterwald) uit
Washington d.d. 25 april en 27 mei 1975. In de eerste brief voorspelde hij dat de
Rockefeller-commisie wel weer op een whitewash zou uitdraaien, ook omdat advocaat
David Belin, die een soortgelijke rol in de Warren Commissie had gespeeld, weer
van stal was gehaald.34
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Ook senator Frank Church was volgens Bud ‘reluctant to get into this bloody (Dallas)
business’. Hij adviseerde echter om de tapes die ik met George en Jeanne had gemaakt
‘quietly’ en ‘privately’ bij senator Howard Baker te brengen. Volgens Fensterwald
was Baker een van de weinigen (‘he alone’) die het belang van De Mohrenschildt
als getuige onderkende. In het geval de De Mohrenschildts vrijwillig wensten te
getuigen zouden zij dit aan de congresleden Don Edwards of Lucien Nedzi bekend
kunnen maken.35
Buds tweede briefbegint: ‘Since the whole Dallas thing is coming to a rapid boil,
time is of essence.’ Fensterwald denkt niet dat iemand bereid is veel geld voor de
tapes met De Mohrenschildt te betalen, behalve misschien Penthouse. Hij houdt het
wel voor mogelijk dat de Church Commission George de Mohrenschildt zal dwingen
om te komen getuigen.
Hij sluit een pamflet in over een nieuw maandblad People and the Pursuit of Truth
dat de politieke moorden in de VS nader beoogt te onderzoeken, evenals de onwettige
activiteiten van de FBI en de CIA.36
Kardinaal König zond de antwoorden op een paar aanvullende vragen voor het
gesprek dat bestemd is voor mijn komende Europa-boek.37
Ronald Gase melde me dat op 17 mei Jan Rogier mij in Vrij Nederland als
‘provocateur-journalist’ omschreef. Hij heeft ook andere knipsels bewaard. Ik vraag
me steeds af waarom juist VN-journalisten onzin over me schrijven, waar ze beter
zouden moeten weten, juist bij Vrij Nederland.
Ook schreef Ronald op 6 mei opnieuw naar Piet Dankert te zijn gegaan, mede naar
aanleiding van hun gesprek in zijn studentenflat in Amsterdam-Noord, om te weten
wat er zou gebeuren met het vrijgeven van de stukken inzake Nieuw-Guinea en Luns.
‘Het is toch te gek dat er niets gebeurt. Men maakt zich zo wel erg gemakkelijk van
de Nieuw-Guinea-zaak af. Als men nog veel langer wacht is de termijn waarbinnen
de stukken geheim blijven verstreken en zijn al degenen die direct of indirect bij de
besluitvorming betrokken zijn geweest al overleden.’ Maar daar gaat het officieel
Den Haag precies om. Ze wachten net zo lang tot niemand meer ter verantwoording
of als getuige opgeroepen kan worden.
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7 juni 1975
Het wordt steeds duidelijker, ondanks dat alles in het werk wordt gesteld om de feiten
en waarheid van de Washingtonse smeerlappen te verdoezelen, dat de Amerikaanse
overheid zonder blikken of blozen zich in de moordbusiness heeft begeven. MURDER,
A WEAPON OF DIPLOMACY? schreef de New York Herald Tribune boven een
hoofdartikel.38 Het onderzoek van de zogenaamde Rockefeller Commission naar wat
de CIA in werkelijkheid heeft uitgespookt heeft een kleine 20 jaar later ‘ontdekt’, dat
zowel de regering-Eisenhower, maar in het bijzonder de regering-JFK erop uit waren
Fidel Castro te vermoorden. Ook is nu vastgesteld, wat ik altijd heb geweten, dat
Rafael Trujillo en Patrice Lumumba, respectievelijk van de Dominicaanse Republiek
en van Congo, door de CIA om zeep werden geholpen. Moise Tshombe is precies de
verrader geweest, waar ik hem altijd voor heb aangezien. Over de dood van
secretaris-generaal Dag Hammerskjöld op een vredesmissie naar Congo wordt
vooralsnog niets gezegd. Reken maar, dat hij ook door de Amerikanen werd vermoord.
Welke leiders er in Vietnam neergeschoten moesten worden om andere verraders
het vuile werk voor Washington te kunnen laten opknappen, zoals de gebroeders
Diem, daar zwijgen de heren blijkbaar nog over, met die fijne mijnheer Rockefeller
aan het hoofd. Het is gewoon geboefte van de bovenste plank. Het hoofdartikel
beklemtoont dat het schandaligste aspect van de CIA de moordcommando's zijn die
in vredestijd optreden tegen landen, die zwakker zijn of klein, en waarmee Amerika
niet in oorlog is. Alsof het in oorlogstijd wel geoorloofd zou zijn
Chicago-maffia-methoden overzee toe te passen. Bovendien werden steeds in
aansluiting op doodschietpraktijken methoden van ongeoorloofde politieke en
economische druk (lees chantage) gebruikt om tegenstanders op de knieën te dwingen.
De VS definiëren hun legitieme veiligheidsbelangen nog altijd alsof de hele planeet
hen toebehoort. Het Amerikaanse politieke systeem wordt als het enige aanvaardbare
regeringsstelsel voor alle mensen ter wereld beschouwd. Wie nog niet tot die conclusie
is gekomen en zich niet aanpast loopt kans voor zijn raap te worden geschoten. Het
hoofdartikel in de Post staat vol met de gevaarlijkste stellingen, die gewoon over het
hoofd worden gezien. En dan te bedenken dat het als kritisch is bedoeld ten aanzien
van de CIA.
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8 juni 1975
Anthony Lewis merkte op dat ondanks het aflopen van de strijd in Vietnam
Amerikaanse leiders en politici kennelijk hun ‘mysterious capacity to bring out the
worst’ niet hebben verloren. ‘They distort their vision and paralyze their judgement.
It is a phenomenon that historians will have to explain.’ Misschien, maar daar is op
dit moment niemand mee geholpen. Volgens Lewis begrijpt een overgrote
meerderheid van Amerikanen nu dat de Vietnamese episode een ‘folly’ is geweest.
Maar: ‘The President (Ford) en de Secretary of State (Kissinger) have learned nothing.
As their policy crumbles, they go on with their fantasies and their inventions.’ Lewis
schreef zijn commentaar op 21 april 1975 toen Saigon en Pnom Penh ten dode waren
opgeschreven. President Ford ging gewoon door met ‘I wish to express my admiration
for the Cambodian Government leaders’, waarmee hij verrader Lon Nol bedoelde
die een miljoen dollar toegeschoven had gekregen om naar Hawaï te vluchten, want
er was een einde gekomen aan het vuile werk dat hij voor Washington een aantal
jaren had opgeknapt. Lewis verwacht dat het prestige van de VS niet kan worden
hersteld totdat er een president en een minister van Buitenlandse Zaken komen, die
in tegenstelling tot Ford en Kissinger, ophouden met liegen en bedriegen. En hij
citeerde een uitspraak uit de Times: ‘The massive lies involved in US Asian policy
have done as much damage to American society and America's reputation as the
failure of the policy itself.’
Het is met de lilliputterpolitici en schuinsmarcheerders in Den Haag natuurlijk
precies hetzelfde, alleen bei uns krijg je een Rockefeller onderzoekscommissie onder
leiding van krachtdadige figuren als Piet Dankert zelfs niet eens van de grond.
Mijn vriendje Oeroeg kwam weer eens opdagen voor een langgerekte pidjit39-nacht.
Het was inderdaad zalig.

9 juni 1975
Casper zond opnieuw een brief uit Ovamba. Er heerst daar nogal een gespannen
situatie vanwege schermutselingen tussen de FNLA-MPLA enerzijds en de UNITA
anderzijds. Op twintig kilometer van de plaats waar hij aan een project werkt werden
Portugezen en FNLA-militairen uit de plaats Caluegue weggeschoten. Hij zit er wel
met zijn neus bovenop.
De Typhoon in Zaandam heeft, omdat ik 50 jaar word, één pagina aan mij gewijd,
waarbij een interview is gevoegd dat ik
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met mezelf schreef in Lugano. Als titel had ik gekozen: WAT NODIG IS: MINISTERIE
40
VAN OOSTBLOKZAKEN.
Wat denk je van het Oostblok, de socialistische landen een paar 100
km verderop?
Via de Club van Rome en de NOS ben ik in 1971 in direct contact gekomen
met het communisme. Ik maakte een tiental reizen naar Moskou. Dit jaar
ga ik mij verder oriënteren met reizen tot aan Siberië en Mongolië toe.
Het Oostblok is een werkelijkheid. Philips heeft bijvoorbeeld niet lang
geleden geweigerd een contract met de Sovjet-Unie af te sluiten ter waarde
van 1 miljard guldens. Moskou plaatste dezelfde order vrijwel onmiddellijk
hierna in West-Duitsland.
Ik heb ir. Frits Philips gevraagd waarom hij geen handel wilde drijven met
het Oostblok. ‘Lees Gulag-Archipel maar’, antwoordde hij mij in een brief.
Zo'n antwoord bewijst mijns inziens hoeveel ongebreidelde onzin er nog
in vele eerbiedwaardige hoofden in ons deel van de wereld ten aanzien
van de socialistische landen leeft. In een televisie-interview voor de NCRV
vulde de heer Philips onlangs aan dat hij zich de oorlog maar al te goed
herinnerde en ook geen zaken met de Nazi's had willen doen. Maar Philips
slooft zich wél uit contracten te sluiten met de meest smerige,
on-democratische en fascistische regimes in Azië en Latijns-Amerika. Er
klopt niets van.
Ook ik heb de nazi-bezetting intens beleefd. Ik wijs, voor mij, ieder
dictatoriaal regime, naar rechts of naar links, volmaakt af. Ik kan dit doen,
omdat ik ben grootgebracht in een vrij en democratisch bestuurd land, dat
deze traditie in 150 of 200 jaren heeft opgebouwd. China, de USSR en grote
delen van de rest van de wereld waren niet in een positie om deze traditie
op te bouwen. Zij kennen onze traditionele vorm van politiek zelfbestuur
niet en zijn nauwelijks in een positie om ons systeem bij de opbouw en
reconstructie van hun samenlevingen te imiteren. De geschiedenis zal ons
zeggen of een socialistische dictatuur in China de redding van het Chinese
volk is geweest. Het is ook een vraag waar de Oostbloklanden en met
name de Sovjet-Unie in haar maatschappelijke ontwikkeling zou zijn
geweest, zonder de revolutie van 1917. Het is een zekerheid dat onze jeugd
- inbegrepen de kleinkinderen van de heer Philips - de 21e eeuw in zal
gaan met vele honderden miljoen Sovjets, Polen, Roemenen en andere
Oost-Europeanen, hoe ook hun bestuurssysteem geëvolueerd zal kunnen
zijn in de richting van meer persoonlijke vrijheid voor het individu.
Wat zou je bepleiten?
Naar mijn mening is het noodzakelijk geworden dat ons land een expert
aanwijst met de rang van minister, die zich uitsluitend gaat bezighouden
met de bevordering van onze betrekkingen met de andere helft van Europa,
een gebied dat zich trouwens uitstrekt tot aan Japan. Nederland heeft een
minister voor Ontwikkelingshulp. Ons volkskarakter, zoals gezegd, heeft
deze sublimatie van de zendingsdrang nu eenmaal nodig. Ook ik ben hier
voor. Maar wat is belangrijker: ontwikkelingshulp aan bijvoorbeeld Angola
40

Zie bijlage 7: Introductie van hoofdredacteur Meijer.
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of Mozambique, of de onmiddellijke bevordering van civiele en zakelijke
betrekkingen met dit gigantische Oostblok, zo in de onmiddellijke nabijheid
van onze nationale grenzen? Er zijn historische en culturele banden in
Europees verband - kan men zich bij ons toneel of muziek voorstellen
zonder de opvoering van Tsjechov of Tsjaikovski - niettemin staan een
NAVO en Warschau Pact en een EEG en COMECON niet naast elkaar
maar tegenover elkaar.
Het is een levensgevaarlijke toestand. Het is een sfeer van confrontatie in
plaats van coöperatie. Het zou gemakkelijk zijn elkaar totaal te vernietigen.
Het is oneindig veel moeilijker om elkaar, ondanks de diepgaande en
principiële verschillen in benadering tot elkaars maatschappij en
samenleving, een vorm van samenwerking te vinden. Dit vereist onmetelijk
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meer aandacht en expertise dan het momenteel, als overlevingsprobleem
voor geheel Europa, krijgt.
Het in het leven roepen van een ministerie voor Oostblokzaken zou
vanzelfsprekend de noodzakelijkheid van een afzonderlijk ministerie van
Defensie opheffen, omdat de nog overblijvende militaire zaken automatisch
onder dit ministerie zouden komen te vallen. Miljarden zouden door een
veel snellere toenadering tot Oost-Europa vrijkomen voor zowel de
vraagstukken onze jeugd betreffende als de hulpprogramma's voor de
Derde Wereld en het opvijzelen van het leefmilieu voor honderden
miljoenen mensen in de achtergebleven gebieden. Bij intensievere contacten
en meer kennis inzake de socialistische landen zal het ook niet meer kunnen
voorkomen dat Philips zich de loef laat afsteken door de Amerikaanse
IBM, de Japanse Sony of de Duitse Grundig, zoals nu is gebeurd, op basis
van een redenering ‘Lees de Gulag-Archipel maar’.
Hoe zie je de toekomst?
Dat is een verhaal op zichzelf. Je weet, ik heb mij daar zeer in verdiept bij
het schrijven van mijn twee interviewboeken over Grenzen aan de groei,
beide bij Bruna verschenen, in gesprekken met 125 geleerden en
deskundigen verspreid over de hele wereld. Ik zie de toekomst somber in.
In de eerste plaats, omdat ik wél verbetering in het algemeen zie om ons
heen, maar niet in het gedrag van de mens zelf. Zolang mensen uitlopen
voor hanengevechten, tot aan publieke executie in Nigeria toe, twijfel ik
ernstig aan het voortschrijden van de beschaving, zoals dit heet. Folteren
van gevangenen in Baskenland, de Hoekse en Kabeljauwse twisten in
Ierland, vliegtuigkapingen, Amerikaanse splinterbommen tot voor kort in
Vietnam, 7000 atoomkoppen in West-Europa, het wegvoeren van de ganse
stadsbevolking van Pnom Penh - als dat bevrijding moet heten! - om slechts
enkele voorbeelden te noemen, doen mij niet zien waar wij, met al onze
kennis op het gebied van het afvuren van raketten naar Mars en Venus,
werkelijke vooruitgang hebben gemaakt in het intermenselijke verkeer.
We weten nagenoeg niets van ons zelf. Toen ik Peter, nu mijn intiemste
vriend, in 1967 leerde kennen was hij 21 jaar. Bij onze eerste ontmoeting
maakte hij deze opmerking: ‘Willem, we weten zelfs niets van de invloed
van ons voelen op ons denken of van ons denken op ons voelen.’
Er bestaat geen twijfel over, dat onze hersenen, de supercomputer waarmee
de mens sinds duizenden jaren leeft en handelt, nagenoeg terra incognita,
onbekend gebied dus, zijn gebleven. Wanneer het doel van leven, zoals
de Amerikaanse psycholoog B.F. Skinner het stelt, ‘survival’ is, dan zou
men naar mijn mening met ingang van gisteren de 200 miljard dollars, die
thans nog altijd aan de bewapening van de wereld worden uitgegeven,
moeten uittrekken om alle geleerden op dit gebied in de wereld in één
denk-fabriek samen te trekken om met de grootste spoed uit te dokteren
hoe onze hersenen in elkaar zitten, hoe zij werken, hoe zij ons gedrag
bepalen. Er is geen andere uitweg tot overleven (survival). De absolute
sleutel tot de mens ligt bij deze grijze brei in ons hoofd, nergens anders.
Dáár ligt de kern tot de vraag of wij er in het jaar 2100 of 2200 nog zullen
zijn.
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Wanneer denk je je dagboek te gaan uitwerken?
Van ongeveer mijn tiende jaar af heb ik aantekeningen gemaakt. Notities
over alles wat ik dacht of wat mij beroerde, maar vooral ook over de wereld
om ons heen. Mijn arbeid is een vorm van dagboek-schrijven geweest.
Niet in de zin van de meeste dagboeken. Ik heb er vele, vele bestudeerd,
zoals bijvoorbeeld Frederik van Eeden, André Gide (een lievelingsschrijver
van mij), de Montherlant, Dostojevski, Keats, Somerset Maugham,
Stendhal, Kafka (De Brief aan zijn vader, bijvoorbeeld, naast diens
dagboek), Camus, noem maar op.
Zij waren grote kunstenaars, maar bepaalden zich als schrijvers
voornamelijk tot literatuur. Juist omdat ik werkte als journalist heeft mijn
dagboek zich geleidelijk uitgebreid tot de meest uiteenlopende
onderwerpen. De meeste dagboeken handelen over de man zelf. Bij mij
ligt het accent op de waarnemingen naar
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buiten. Op het nauwkeurig vastleggen van gedachten en uitspraken van
anderen, in mijn jeugd geconcentreerd op die van mijn ouders en broers,
vrienden en vriendinnen, maar na het uitvliegen uit het ouderlijk huis en
mijn constante zwerven over de aarde de afgelopen 25 jaren, vooral ook
op contacten met de meest uiteenlopende mensen.
Mijn dagboek heeft werkelijk iets globaals, iets werelds. Het strekt zich
uit tot ontmoetingen in alle uithoeken van de aarde. Neem bijvoorbeeld
1975. Ik was reeds één maand in de Verenigde Staten voor een
lezingentournee tot Californië toe. Ik was in Singapore en Sri Lanka, dus
nagenoeg één maand in Azië. Reisde naar Wenen en Parijs en zat één
maand in Lugano om de memoires van de voorzitter van de Club van
Rome uit te werken, die in novemberin Parijs zullen verschijnen. In
Salzburg heb ik de ontmoeting Ford-Sadat bestudeerd. Juli: twee weken
in Rome voor werk aan dr. Aurelio Peccei's manuscript. Eind juli tot eind
september: twee maanden op reis door de Sovjet-Unie. Oktober terug naar
de Verenigde Staten, onder meer voor een NOS-televisieprogramma.
November: opnieuw één maand naar de USSR. En gedurende al die reizen
houd ik nauwkeurig aantekening, vele malen op één dag, van ontmoetingen
en gesprekken en belevenissen. Mijn dagboek staat nimmer stil. Het zal
een ware reflectie zijn van, naar ik hoop, minstens een halve eeuw bewust
leven. Leven in de meest intensieve zin des woords.
Zo spoedig mogelijk wil ik beginnen. Ik heb honderden en honderden
banden vol notities. Tijdens ruim drie weken Azië in maart heb ik
bijvoorbeeld 25.000 woorden aantekeningen gemaakt, variërend van
ontmoetingen op straat tot gesprekken met ministers.
Toen ik in de Verenigde Staten was stierf mijn vriend Jef Last. Ik vroeg
zijn vrouw later mij mee te nemen naar zijn graf. Ik heb nu eenmaal van
die Oosterse gewoonten. Maar het lichaam van Last was aan de wetenschap
geschonken. Waarom geven mensen wel hun lichaam aan de wetenschap
en niet hun gedachtenwereld?
Ik heb van mijn prilste jeugd af nauwkeurig aantekening gemaakt van alles
wat ik deed. Ik geloof erin geslaagd te zijn een vrij nauwkeurig verslag te
maken van de evolutie van de menselijke geest in al haar vormen en
schakeringen op basis van een absoluut trouw dagelijks verslag. Mijn
Amsterdamse huisarts Kees Bellaar Spruyt zei altijd: ‘Op jouw dagboek
zullen nog eens studenten promoveren.’ Ik stel mij dan ook voor mijn hele
notitiedocumentarium aan de wetenschap na te laten en niet mijn body.
Bezocht Guruh Sukarno. We gingen in Mei Wah eten. Zijn broer Guntur wil prins
Norodom Sihanouk schrijven. Ik adviseerde dit via Djawoto in Peking te doen.

10 juni 1975
Ik ben 50 jaar. Ik zou het eerst van alles bij het graf van mijn ouders willen knielen.
Ik voel me eigenlijk pas 30. Oeroeg belde me om 05.30 uur op om me te feliciteren.

Willem Oltmans, Memoires 1975

Hij kwam uit de nachtdienst. Broer Theo belde om 07.00 uur voor hij naar kantoor
ging. Frits van Eeden komt niet, want een van zijn honden krijgt jongen.
Ben eerst naar Den en Rust in Bilthoven gereden en plaatste twee rozen op het
graf van mijn ouders. Ik bleef er lange tijd. Tranen, omdat ik ook dacht aan de dag
in 1966 dat ik met mam deze plek uitzocht waar we vader zouden begraven. Voelde
me vreemd en desolaat. Ik nam een foto. Keke is zo
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lief. Zijn snoet rustte op mijn hand bij de handrem toen we terugreden naar Baarn
met Nights in the gardens of Spain op de autoradio.41
Eerst bezocht ik mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt, mijn ‘tweede moeder’ sinds
mijn schooldagen op het Baarns Lyceum42. Zij doet me steeds meer denken aan haar
moeder. We spraken ook over politiek. Ik verbaas me altijd weer over het elan
waarmee zij het oneens met me is.
Toen ze over een bezoek aan Drakenstein begon te spreken, herinnerde ik me dat
ik Beatrix had geschreven haar weer eens uit te nodigen, omdat ze tegen mij had
gezegd ‘de familie’ al weer enige tijd niet meer te hebben ontmoet. ‘Ik werd twee
weken van tevoren opgebeld,’ vertelde ze, ‘want die mensen hebben het zo druk.’
Dat leek me wel wat overdreven, zeker tegenover haar als Beatrix' ‘tweede moeder.’
Ze had cadeautjes voor de kinderen meegenomen en toen prins Claus later
binnenkwam blies hij een Mickey Mouse voor Constantijn op. Voor een ander prinsje
was er een heftruck, maar die was binnen de kortste keren defect. Prins Friso had
haar verteld: ‘Ik zit in de eerste klas, maar ik maak al sommetjes uit de tweede.’
Alexander moest eerst nog een half uur fluit spelen. ‘Beatrix is wel streng geloof ik,’
aldus Aunty43 wat aarzelend, alsof zij niet uit de school wilde klappen. ‘We hebben
eerst samen alleen over allerlei dingen gesproken,’ aldus mejuffrouw Boekhoudt,
‘maar daar kan ik je niets over zeggen.’ Dat verwachtte ik ook niet.
Ik had ‘Miss B.B.’, zoals Beatrix haar altijd noemde, vanuit West-Berlijn
geschreven dat de uitdrukking op het gezicht van de prinses, when caught off guard,
geen vriendelijkheid uitstraalt. Daar was juffrouw Boekhoudt het mee eens, vooral
wanneer de prinses in gedachten is verzonken, ‘maar dat is altijd zo geweest.’ Beatrix
had haar wel verteld dat Jorge Guillermo, de man van Christina ‘van een uitstekende
familie afkomstig was.’ Hij was ook ‘geen profiteur’. Mejuffrouw Boekhoudt is voor
het huwelijk van haar oud-leerlinge Christina, uitgenodigd. Koningin Juliana had
haar gevraagd om op Soestdijk kennis met het verloofde paar te komen maken. Ze
gaf me ten afscheid een zilveren jubileumtientje, wat ik ook eens van mam kreeg.
Juffrouw Boekhoudt was lief en hartelijk, net las vroeger.
Vervolgens ging ik een etage hoger om de familie Van Dijk te ontmoeten, bij wie
ik ook in Baarn in huis was geweest (in de
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Van da Falla, één van mams lievelingsstukken voor piano en orkest.
Zie ook Memoires 1925-1953.
Mijn bijnaam voor mejuffrouw Büringh Boekhoudt.
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eerste oorlogsjaren). Mevrouw Van Dijk herinnerde er meteen aan dat dit mijn eerste
verjaardag was zonder mam. Ze leken gekwetst, dat zij niet voor het huwelijk van
prinses Christina waren uitgenodigd, terwijl het kind de hele lagere school bij de
heer Van Dijk op de Nieuwe Baarnse School had doorgebracht. Bij thuiskomst schreef
ik hierover naar hofdame freule Röell om te zien of ze alsnog genodigd zouden
kunnen worden.44
Uiteindelijk kwamen Loet Kilian, Richard Thieuliette - met 24 rozen en een taart
met vijf kaarsjes (eigenlijk was hij het liefst en het spontaanst) - en Frank Heckman
naar Amerbos voor een soort viering. Veel later kwam ook Fred de la Bretonnière.
Ze waren eigenlijk allemaal aanhankelijk en warm.

11 juni 1975
Heb opnieuw de heer Schreiner gebeld om na te gaan of Loet niet voor hem kan
vliegen. Zijn piloten hebben minimaal 2.000 vlieguren. Laat ze eerst maar samen
praten.
Wanneer Carel Enkelaar niet de (aan mij opgedragen) foto van George de
Mohrenschildt retourneert, dan zal ik de hulp van de recherche inroepen.
Er is heel wat te doen over een Amerikaans senaatsrapport wat prins Bernhard en
zijn vriend Hans Teengs Gerritsen45 verbindt met de Amerikaanse vliegtuigindustrie.
Er zouden bedragen onder de tafel zijn geschoven. Er is gerommeld bij de bestelling
van toestellen voor defensie.
Teengs Gerritsen heeft tegen de NRC gezegd: ‘Ik heb wel een paar stommiteiten
begaan. Ik heb me te veel bemoeid met het totstandbrengen van contacten. Ik geef
mijn erewoord dat ik geen geld heb ontvangen. Ik geef mijn erewoord dat ik niets in
Nederland of in het buitenland heb gedaan in het belang van Northrop.’ Waar rook
is, is vuur. Vreemde zaak.46
Drs. G. Nederhorst van de PvdA- fractie in de Eerste Kamer heeft nu eindelijk
scherpe kritiek op Joseph Luns geuit en vraagt om diens aftreden als
secretaris-generaal bij de NAVO. ‘Luns maakt van zijn positie misbruik door in zijn
uitspraken bij herhaling zijn gramschap over de politieke ontwikkelingen te uiten,
zoals deze zich sinds zijn heengaan in Nederland hebben voltrokken. Dat is onjuist
en onverstandig.’ Luns kankert ook voortdurend op de Nederlandse soldaat in het
algemeen. Men zou niet op het Nederlandse leger kunnen vertrouwen.

44
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Freule Röell bedankte 17 juni voor de tip: zie bijlage 8.
Ik zou TG later vrij goed leren kennen.
NRC, 10 juni 1975.
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Nederhorst zette hier recente uitspraken van prins Bernhard als inspecteur-generaal
van de strijdkrachten tegenover, die precies het tegenovergestelde zei. ‘Wij zijn het
met degenen eens, die zeggen dat een secretaris-generaal die zulke blunders47 begaat
en zich zo ongenuanceerd en partijdig opstelt, niet meer is te handhaven.’48
Luns blijft natuurlijk gewoon zitten. De man barst van ‘gramschap verhalen’ en
is eigenlijk even gestoord als bijvoorbeeld Richard Nixon dit was, maar geen hond
in Nederland durft zo'n gedachte ook maar zelfs te opperen.
Het Rockefeller Rapport van 299 pagina's is formeel bekendgemaakt en president
Ford noemde de daden van de CIA ‘plainly awful’.49
Naast alle andere maffiapraktijken van de Amerikaanse overheid is aan het licht
gekomen dat er proeven werden genomen met LSD op mensen, die zich dit allerminst
bewust waren. Al de jaren vijftig is de CIA begonnen mensen met stoffen te bewerken,
die het menselijk gedrag zouden kunnen veranderen. Er zijn proeven met onwetenden
genomen om de gevolgen van bestralingen en elektrische schokken te bestuderen.
Ook werden proeven gedaan om verworvenheden uit de sociologie, psychologie en
psychiatrie na te gaan. Experimenten met drugs hebben tot 1967 plaatsgevonden.
Aparte kritiek wordt geuit op Richard Nixon, die de CIA inschakelde voor politieke
doeleinden. Nixon heeft op ‘uiterst laakbare’ wijze de CIA gebruikt om geheime
gegevens over de buitenlandse politiek te verkrijgen waardoor senator Edward
Kennedy en diens twee vermoorde broers in een kwaad daglicht konden worden
gesteld. Er is geen beginnen aan alle smeerlapperij hier weer te geven. Opvallend
zijn ook zekere passages over de moord in Dallas. De Rockefeller Commission heeft
zich eveneens over de Zapruder-film gebogen, waarop men kan zien dat er van twee
kanten op JFK werd geschoten. Maar wat zegt de commissie nu? ‘The violent backward
and leftward motion of Kennedy's body after he was hit was caused by a violent
straightening and stiffening of the entire body as a result of a seizure-like
neuromuscular reaction to major damage inflicted to nerve centers in the brain,’ aldus
zouden vijf experts hebben vastgesteld. Er kan niet van de tegenovergestelde zijde
waar Oswald zat op JFK zijn geschoten volgens de commissie. Wat sommigen zagen
als silhouetten van mensen en geweren waren slechts ‘images pro-
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Blunders inzake Griekenland, Turkije, Cyprus, enzovoorts
NRC, 11 juni 1975.
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duced by sunlight, shadows and leaves’. Help het je geloven. Je vraagt je af hoe
Nelson Rockefeller onder al die onzin zijn naam heeft durven plaatsen.50
Het is wel treurig dat zelfs de New York Times nu met een hoofdartikel op de
proppen komt, waarin wordt gesteld dat men eerst vreesde dat Rockefeller met een
whitewash over de CIA zou komen, maar in plaats daarvan zou hij ‘a trenchant, factual
and plain-spoken document’ hebben geproduceerd.
Bill Bast schrijft uit Los Angeles dat het huis naast dat van hen in Hollywood te
koop staat voor 75.000 dollars, wat ik waarschijnlijk voor 65.000 zou kunnen krijgen.
Ik begin over te hellen weer uit Nederland te vertrekken. Na het aanhoudende
gedonder met Luns en Buitenlandse Zaken krijg ik hier toch nooit meer een poot aan
de grond.

Stelde het briefje van Anton Constandse, mijn voormalige baas bij het Algemeen
Handelsblad, zeer op prijs. Hij houdt, in tegenstelling tot Henk Hofland, trouw contact
en zijn duidelijke aanmoedigingen en respect, voor wat ik als journalist doe, ervaar
ik als een compliment.

50

Later zou Nelson Rockefeller zich terugtrekken uit de race voor het Witte Huis omdat hij
dermate geschrokken was door wat hij in deze commissie ontdekte en later zelfs helemaal
van het politieke toneel verdween.
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12 juni 1975
Zeezicht, Zandvoort
Mis Peter zeer. Ik liet Keke de golven en de zee van nabij zien. Hij keek zijn ogen
uit en gromde.
Schopenhauers gedachten ‘Over de Fysionomie’ moet ik voor Peter kopiëren. Hij
noemt het ontcijferen van gezichten ‘een grote kunst.’ Dat denk ik zo dikwijls.
Schopenhauer gelooft ook dat het gezicht meer zegt dan de mond van iemand. Peter
ziet altijd van alles aan monden. Ik ben er blind voor.
DAF schrijft dat de heer M.P.J.H. van Doorne bereid is dr. Jermen Gvishiani in
Moskou te ontmoeten. Ik heb dit Gvishiani doorgegevens.51

13 juni 1975
Minister Max van der Stoel, zelf PvdA, heeft bij de behandeling van de begroting
van Buitenlandse Zaken in de Eerste Kamer gezegd dat Luns niet weg hoeft uit
Brussel. Hoe werkt zoiets in het Haagje? Van der Stoel zei nota bene: ‘De heer Luns
bepaalt niet door zijn optreden het gezicht van het bondgenootschap. Dat zou een
misvatting van zijn bevoegdheden zijn.’ Die man is echt niet goed bij zijn hoofd,
maar dat wist ik al heel lang na zijn optreden in Moskou. Van der Stoel vervolgde
dat als hij in de positie van Luns zou hebben verkeerd, hij ‘in bepaalde situaties zou
hebben gezwegen of de zaken anders hebben gesteld (...). Ik zou het verstandig vinden
als hij de indruk zou vermijden dat hij zich mengt in de binnenlandse aangelegenheden
(van NAVO-landen).’52
Van der Stoel is een onbruikbare ouwehoer.
Ben gisteravond met Richard naar The Reporter, een Antonioni-film met Jack
Nicholson, geweest. Ik ben vertrokken na de scène met de executie van een Afrikaan
in alle details, met de stuiptrekkingen erbij. Richard rookte een joint om het uit te
zitten. Vroeger werd zo'n scène gespeeld, nu lassen ze een echte executie in. Richard
waarschuwde dat de sterren ongunstig voor me waren. Hij houdt zich met die zaken
bezig. Hij had gelijk, want toen ik uit de IJ-tunnel kwam was ik een moment afgeleid
door twee jongens op een motorfiets en raakte hierdoor een andere auto. Schade
hieraan; 350 gulden. Aan mijn auto 600 gulden.
Mark Chavannes belde om te zeggen dat ze mijn gesprek met kolonel Fletcher
Prouty niet zouden plaatsen.53
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Henry Richardson schrijft vanuit de ambassaderesidentie in Londen. Hij logeert bij
zijn ouders en begint deze week aan zijn zomerbaan bij Shell. Hij wil zich in
economische planning verdiepen.
Veel lezen berooft volgens Schopenhauer de geest van iedere elasticiteit. Wat een
geklets. De boog kan niet altijd gespannen zijn, maar je kunt nooit genoeg lezen en
het is altijd beter dan je tijd te verdoen met over koetjes en kalfjes met je omgeving
te praten. Ik vind het hoofdstuk ‘Zelfstandig denken’ zelfs onbedaarlijke onzin en
achterhaald. Het probleem is dat een minimale kennis van neurobiologie ontbreekt.
‘Gedachten die wij lezen, zijn de kruimels van andermans tafel, de kleren die een
gast heeft laten hangen,’ aldus Schopenhauer. Hij meent: ‘Eigenlijk schuilt er alleen
in onze eigen grondgedachten waarheid en leven, want alleen die kunnen wij door
en door begrijpen.’ Alsof zogenaamde eigen grondgedachten niet op pijnlijke
misvattingen zouden kunnen berusten. Schopenhauer doet alsof het woord ‘informatie’
niet bestaat. Alsof je bij het lezen van nieuwe informatie niet nieuwe grondgedachten
zou kunnen vormen of bijvoorbeeld, met aanvullende gegevens eigen standpunten
verrijken, of die van anderen veel beter doorgronden.
Ganis Harsono54 heeft me de tekst van zijn boek Reflections of an Indonesian
Diplomat in the Sukarno era gezonden. Het feit dat zijn verhaal uitkomt onder
auspiciën van twee zogenaamde Indonesië- en Sukarno-kenners, C.L.M. Pender en
B.B. Hering van de University of Queensland in Australië, maakt me achterdochtig.
Hij noemt de affaire van 30 september 1965 een PKI-coup, dan weet je al hoe laat
het is. Als bij die andere kenner van Indonesië, Anthonie Dake, komt de CIA in het
geheel niet in zijn beschouwing voor.

14 juni 1975
Ir. Frits Philips stelt nu voor elkaar wellicht in augustus te spreken.55
Mark Chavannes stuurde ook een briefje dat ze kolonel Fletcher Prouty niet plaatsen
in de NRC met daarin de volgende opmerking: ‘Omdat we te weinig controle hebben
op zijn uitspraken. Het artikel is naar onze smaak te veel gericht op “gelovigen” in
een complottheorie.’
Gerard Reve, want zo heet de man nu, heeft tijdens een nacht
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van de poëzie in het Belgische Kortrijk een aantal uitspraken gedaan, die door enkele
mensen als rascistisch zijn ervaren. Iedereen in het vaderland vraagt zich al jarenlang
af wat deze volksschrijver meent en niet meent. G.L. van Lennep wijdt er een
vijfkolomsbeschouwing in de NRC aan. De Volkskrant vraagt: ‘Meent hij het nou of
niet? Overdrijft hij? Provoceert hij? Is hij racist? Of niet? Zoekt hij alleen maar
publiciteit?’ Wat kan het ze schelen? Die man is volmaakt onbelangrijk en heeft nul
komma niks te vertellen. Fuck him!

15 juni 1975
Theo belde op om de groeten van broer Hendrik uit Kaapstad over te brengen. Hij
eindigde met: ‘Wanneer kom je weer?’ wat me zeer trof.
Ben eindelijk mijn oude Indische vriendje Ralphie Nijendorff gaan opzoeken. Zijn
vriend Addie is rustig en geschikt voor hem. Ze wonen prima en mijn vroegere
borreltafel vond een uitmuntend plaatsje.
Kees Broos, eigenlijk een vriendje van Peter, kwam later een paar uur langs. Ik
vind hem behoorlijk verward, maar anderzijds aardig. Hij filmt momenteel met een
NBC-crew.
Gerard Croiset belde en vroeg: ‘Geloof je werkelijk dat Carel Enkelaar de foto
van De Mohrenschildt achterover heeft gedrukt?’
‘Ja, helemaal en ik overweeg aangifte te doen.’ Hij veranderde meteen van
onderwerp.

16 juni 1975
De Club van Rome staat op het punt het RIO-rapport56 uit te brengen. Het zou volgens
hun berekeningen minstens veertig jaar duren om de inkomensverschillen tussen
arme en rijke landen te verkleinen. Het inkomen van de rijke landen is gemiddeld
dertienmaal zo hoog als in de arme derdewereldlanden. In veertig jaar zou het drie
op een kunnen worden. Het project staat onder leiding van professor Jan Tinbergen
in Rotterdam. Het initiatief is natuurlijk van Aurelio Peccei uitgegaan, zoals de
Volkskrant enkele dagen geleden berichtte. Gisteren hoorde ik in Den Haag dat
professor Frits Böttcher weer eens op zijn pik was getrapt en het bovenstaande
bestreed, want het besluit tot het RIO-project was door het uitvoerende comité van
de Club van Rome genomen. ‘Aurelio doet of het project van hem is,’ aldus de
oer-Hollandse Böttcher.
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Bracht ook een bezoek aan R. Dabic, de persattaché van de Joegoslavische ambassade,
om over de reis van Suharto naar Belgrado te spreken. Hij zei dat ze de man liever
niet hadden ontvangen, maar Adam Malik had net zolang aangedrongen tot ze met
goed fatsoen niet meer konden weigeren. Ik heb Dabic behoorlijk onder vuur
genomen. Hij wist blijkbaar niet dat bij de Conferentie van niet-gebonden landen in
Guyana een standbeeld van Bung Karno gewoon had ontbroken, terwijl Sukarno
nota bene de werkelijke stichter van de beweging was. ‘Tito, die er pas in 1961
dankzij Sukarno bij werd gesleept, was een laatkomer, en jullie doen in Joegoslavië
zo ongeveer of de Bandung Conferentie Tito's idee is geweest,’ zei ik, wat de man
in verlegenheid bracht.
Ontmoette op Buitenlandse Zaken mr. J.P. Wolfswinkel, in plaats van
oud-Handelsblad collega Dolf Simons, die na de lunch ziek naar huis was gegaan.
Ik wil een paar gesprekken voe-ren met de afdeling Oost-Europa alvorens mijn
sovjetreis te gaan maken.
Ontving een aardige brief van generaal Suharjo Padmodiwirjo uit Moskou, die na
de coup van 1965 als Bung Karno getrouwe generaal in Moskou strandde.
Hij had in the Far Eastern Economic Review van 4 april 1975 mijn brief gelezen,
gericht tegen een artikel van Harvey Stockwin die de gebruikelijke nonsens over
Sukarno had geschreven. Stockwin voegde een naschrift toe en sprak over de ‘rather
short list of Sukarno achievements and historic decisions’. We moeten geduld hebben
tot de geschiedenis de onkunde van die man op de plaats zet waar deze thuishoort.
Generaal Suharjo wijst eveneens op het Suharto-tijdperk ‘in ons lieve Vaderland’
als van tijdelijke aard zijnde. ‘De objectieve tendensen wijzen op sociale krachten
en maatschappelijke ontwikkelingen die zullen schiften.’57
Edmund Wilson heeft uit 2.125 pagina's dagboeken en notities een boek The
Twenties samengesteld van 557 pagina's.58 Joseph Epstein vraagt zich in de Times
af: ‘For whom were they written? Who is the intended audience? Of worden
dagboeken geschreven to freeze time?’ Ik zou antwoorden: to freeze memory. Het
boek bestaat uit drie belangrijke categorieën informatie: ‘documentation of the life
of the decade, Wilson's development as a writer, and Wilson's personal - which here
often means-sexual life.’ Mijn volgorde is anders: wat ik denk, voel en beleef op de
eerste plaats - waarbij mind en body, dus seks,
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onafscheidelijk zijn en niet los van elkaar zijn te beschrijven - dan ten tweede, de
mensen in mijn leven, van ouders en broers, tot en met vrienden, bekenden, collega's,
politici, kortom iedereen die mijn pad kruiste en waaruit soms levenslange relaties
ontstonden. Tot de categorie ‘ontmoetingen’ reken ik ook hen, die ik via hun boeken
in mijn leven haalde. En dan tenslotte de categorie algemeen decor, de setting waarin
zich dit alles heeft afgespeeld.
Nu is ook Bung Karno's naam opgedoken in verband met het onderzoek naar de
activiteiten van de CIA. Newsweek bericht:59
LIGHTS, ACTION, DIRTY TRICKS
Character assassination appears to have been another weapon in the CIA's
collection of dirty tricks, according to Senate investigators. At the peak
of the agency's efforts to undermine Indonesian President Sukarno in the
1960s, the CIA reportedly commissioned a spurious pornographic movie
about him. An outsider financed by the CIA found an actor who looked
slightly like Sukarno and arranged for him to undergo plastic surgery to
heighten the resemblance. Then the actor was filmed in a variety of
compromising circumstances with a bevy of young women. The film,
called ‘Happy Days’, was to be smuggled into Indonesia and passed off
as the handiwork of the KGB, Russia's secret police. Before that mission
could be carried out, however, cooler heads at the CIA prevailed, and
‘Happy Days’ never got its premiere in Jakarta.
Dit tuig in Washington vormt dan onze bondgenoten!

17 juni 1975
Mijn lieve vriendin Penny Hedinah heeft toch nog vanuit Jakarta vanwege mijn
verjaardag geschreven.
Aurelio seint dat hij donderdag met Alitalia 382 in Amsterdam aankomt. Ik wil
hem afhalen.

18 juni 1975
Freule Röell schrijft om te vertellen dat er goede nota werd genomen van het feit dat
de familie Van Dijk over het hoofd werd gezien bij de uitnodigingen voor het huwelijk
van prinses Christina. Ik belde de heer Van Dijk die vertelde: ‘HM de Koningin heeft
zelf gevraagd of mijn vrouw en ik het huwelijk van Marijke (haar vroegere naam)
met onze aanwezigheid willen opluisteren.60 Ook dat is weer geregeld.
De 26-jarige prins Musaed zal vandaag na zonsondergang worden doodgeschoten
wegens het vermoorden van zijn oom koning Feisal op 25 maart 1975.
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19 juni 1975
Schiphol
Omdat ik maar voor een dag op en neer naar Londen ga liet ik Keke voor een keer
alleen thuis. Ik liet de sleutel bij Sophie Meilof voor het geval hij van streek zou
raken. Hij kan zo verwijtend kijken.
Als ik niet Lord Chalfont had moeten bezoeken, was ik naar het strand gegaan
met dit prachtige, droge zonnige weer.
Elseviers komt met een omslagverhaal met de titel: VAN DE PRINS GEEN KWAAD.
De naam van prins Bernhard zou in een rapport voor de Amerikaanse Senaat zijn
opgedoken in verband met omkoperij voor het aan de man brengen van het Cobra
YF-17 jachtvliegtuig van de Northrop-fabrieken aan landen in Europa. Het is een
verhaal van acht pagina's waar F.A. Hoogendijk, D.M. van Rosmalen, J. Heinemans,
Frits van der Molen, Jouke Mulder en W.F. Klein aan meewerkten. Ook de naam
van Hans Teengs Gerritsen wordt weer genoemd, de vriend van de prins. Er zijn
vragen over in het parlement gesteld en sommige media spreken van ‘een schandaal’.
Tegen Hoogendijk heeft PB gezegd dat de baas van Northrop, Tom Jones, een goede
vriend van hem is. Elseviers voert een groot aantal prominenten op die allemaal
lijken te getuigen dat Bernhard nooit buiten zijn boekje gaat.
De voorplaat van het blad is opzettelijk lullig gekozen, met de prins die zijn handen
aan zijn oren houdt omdat hij kennelijk een vraag niet kan verstaan. Ik geloof niet
dat er met Bernhard monkey-business in het geding is, daarom ben ik het ook oneens
met dit soort aanvallen op hem.

11.15 uur
Lord Chalfont heeft een bureau in het uitstekend beveiligde IBM-gebouw. Ik werd
direct gecorrigeerd toen ik Mr. Chalfont zei. Het is Lord Chalfont. Hij herinnerde
zich overigens uitstekend onze ontmoeting, samen met Hella Pick, een paar jaar
geleden in Den Haag. Het gesprek dat ik opnam voor mijn EUROPA-boek verliep vlot
en professioneel. Hij zei trouwens dat de Britse ambassadeur in Den Haag hem over
ons te houden interview nog had opgebeld. Dat begrijp ik niet.
Ik haalde de vlucht van 13.35 uur en was om 15.00 uur terug op Amerbos. Keke
lag zoet te slapen.
Er was weer een brief van George de Mohrenschildt die ik meteen heb beantwoord.
Ik heb een soort escalatie in onze correspondentie gebracht, dat wil zeggen, ik heb
hem geleidelijk laten merken dat ik hem toch ernstig van betrokkenheid bij de
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moord op JFK verdenk. Hij antwoordt nu voor het eerst met een brief geschreven op
een typemachine, kennelijk na overleg met Patrick Russell, zijn advocaat, zodat hij
kopieën kan bewaren van wat hij me schrijft.61
Hij denkt dat geen comité in Washington belangstelling heeft om met hem te
spreken: ‘Because, as you know better than anyone else, I have never worked for the
CIA, but for the ICA International Cooperation Administration, which was part of the
State Department. Where do you get these ideas? I wonder whether you had a nervous
breakdown. You wrote: “that story that you were in Haìti is convenient, but there
seem to be other unexplained questions”. What is the innuendo? Are you placing
yourself in some kind of investigative position? Patrick saw your letter and agrees
with me that something is very fishy.’62 Er is ook een brief van Richard Sprague, de
JFK-buff, die mij aan de Zapruder-film voor de NOS-televisie had geholpen. Hij
vertelde een gesprek met het Senaatscomité van Frank Church te hebben gehad.
‘Senator Church is now boiling mad at Ford and Rockefeller for covering up foreign
assassinations.’ Hij schrijft ook dat advocaat David Belin er opnieuw in is geslaagd
om de Rockefeller Commissie de kwestie-Dallas onder de tafel te doen vegen. Hij
herhaalde dat toen Belin de Zapruder-film onder ogen kreeg hij buitengewoon
zenuwachtig was geworden en bij de opeenvolgende schoten op de president, terwijl
hij op het doek wees, ‘neurospasm, neurospasm’ had geroepen. Er worden steeds
meer resoluties in het Congres ingediend die vragen om heropening van de JFKaffaire. Dick geeft veel details. Hij gaat op verzoek van Henry Gonzalez (Texas) op
24 juni een aantal Congresleden een ‘slide and film presentation’ geven. Hij gelooft
dan ook dat de tijd nu rijp is om met de tapes van George en Jeanne de Mohrenschildt
voor de dag te komen. ‘But don't do it through Bernard Fensterwald. I told the staff
of Senator Church he might be a CIA agent. They are skeptical about him. So is Mark
Lane.’ Als ik de tapes voor de Church Commission zou willen brengen biedt hij aan
dit voor me te regelen. Na nog meer kritiek op en details over de Rockefeller
Commission te hebben gegeven wijst hij er op dat er geen aandacht is besteed aan
de onderzoekingen van dr. John Lattimer van het College of Physicians and Surgeons
van de Columbia University, noch aan de onderzoekingen van de lijkschouwer van
de stad Pittsburgh, dr. Cyril Wecht. Lattimer was de des-
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kundige die had verklaard dat hij na langdurig studie van de gebruikte kogels tot de
conclusie was gekomen dat Oswald inderdaad met het oude, door hem zogenaamd
gebruikte geweer, JFK had kunnen doodschieten.63 Dr. Wecht had als
patholoog-anatoom na bestudering van de röntgenfoto's van Kennedy's lichaam
geconstateerd dat Oswald, ook al was hij bij de moord in Dallas betrokken, nooit de
enige moordenaar kon zijn geweest.64
Dick eindigt zijn brief van drie kantjes met: ‘We can expect continuing cover ups
of the cover ups as long as Ford and Rockefeller are in power.’

20 juni 1975
Ronald Gase kreeg een brief van Piet Dankert waarin stond dat een meerderheid van
de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken druk had uitgeoefend op minister Max
van der Stoel en staatssecretaris Klein, maar dat het geen resultaat had opgeleverd.
De toezegging van de bewindslieden om de Kamercommissie tegen februari 1975
te informeren over een onderzoek naar de kwestie-Nieuw-Guinea wordt, in de
woorden van Dankert: ‘door de bewindslieden niet gehonoreerd.’ Dankert constateert
dat een en ander niet naar wens verloopt, maar hij verzekert Gase dat hij ‘vanuit de
Vaste Kamercommissie zal blijven doordouwen.’
Minister Luns, als loopjongen van Gerald Ford en wellicht de CIA, heeft in
Washington (direct na een ontmoeting met Ford en Kissinger, waar hij zijn instructies
ging halen) verklaart dat de West-Europese landen nog altijd niet tevreden zijn met
de tot dusver door de Sovjet-Unie gedane concessies. Hij betwijfelt of de volgende
maand de Conferentie over Europese Veiligheid - die de sovjets zo graag willen
doordrukken - wel plaats zal kunnen vinden. Pure Amerikaanse chantage, die door
Luns op zijn eentje namens West-Europa wordt overgenomen. Luns had voor de
vorm andere leden van de NAVO-Raad meegenomen naar Ford. Hij zal er wel voor
gezorgd hebben meelopertjes mee op reis te hebben genomen. Het ligt er allemaal
zo dik bovenop, maar de kudde slikt alles. Niemand schijnt iets van de
oplichterpraktijken van een kleine groep bewindhebbers aan de top van de NAVO te
merken. En als Nederhorst oppert Luns te laten ophoepelen wordt hij door zijn eigen
PvdA-minister afgekapt.
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Hoe gaat Moskou reageren? De haviken in de Sovjet-Unie zullen nu ‘zie je wel!’
tegen Leonid Brezhnev zeggen. De hele detentebeweging tussen Oost en West staat
op het spel. Ik ken niet alle details, maar deze stunt, die Ford hem ingegeven heeft,
is weer een levensgevaarlijk spelletje van Luns.
Vanmiddag was ik in het Bouwcentrum in Rotterdam waar een aantal leden van
de Club van Rome al twee dagen bijeen was om het interim-rapport over een nieuwe
internationale wereldorde van Jan Tinbergen en zijn team te bespreken. Ik groette
eerst Aurelio Peccei, die ik voor het eerst driftig meemaakte en die met stemverheffing
sprak. Hij verweet me dat ik uitgeverij Stock in Parijs had gezegd wat ik van zijn
jongste manuscript dacht. Dat had ik hem moeten vertellen en niet Stock. Hij was
echt woedend. Ik bleef erg kalm en zei dat ik het als redacteur van het boek mijn
plicht achtte Stock in te lichten en overigens had ik het hem wel degelijk laten weten
dat ik het meer een tweede The Chasm Ahead (wat hij in 1969 heeft geschreven)
vond dan een openbaring. Gelukkig arriveerde Tinbergen wat een einde maakte aan
deze botsing. Hij zei overigens dat Alexander King het eveneens had gelezen en het
in orde had bevonden, maar daar noem je dan ook iemand. De Club van Rome haakt
eigenlijk aan op een in de VN aangenomen resolutie uit 1974 dat de planeet anders
en beter georganiseerd zou moeten worden. Het RIO-rapport wil nagaan welke nieuwe
internationale orde men zou moeten adviseren om tegemoet te komen aan de dringende
behoeften van de huidige wereld en de vermoedelijke behoeften van toekomstige
generaties. Ongeveer twintig wetenschappers uit verschillende landen en politieke
stelsels uit verschillende disciplines buigen zich over deze vraagstukken. Men heeft
zich heel bewust gerealiseerd dat het geen project moet zijn van louter rijke landen,
waarin een beeld van de situatie in arme landen zou worden gegeven gezien door de
bril van de rijke landen.
Er circuleerde ook een document over waar de Club van Rome op andere fronten
momenteel mee bezig is.65
Ik lees in een knipsel uit de New York Times66 over een doctoraalstudie van iemand
aan het MIT in Boston over de gewijzigde betrekkingen tussen wetenschappers en de
samenleving in het algemeen. Dr. Rae Goodell promoveerde op de studie The Visible
Scientists en noemde zes voorbeelden: dr. Margaret Mead, Linus Pauling, Paul
Ehrlich, Barry Commoner, B.F. Skinner en William Shockley. Op Shockley na heb
ik de andere vijf in
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1971 geïnterviewd voor mijn eerste Grenzen aan degroei-boek. Het feit dat ik sedert
1958 in de VS woon en dus al zeventien jaar de Times lees heeft met die keuzen
ongetwijfeld veel te maken gehad.
Dineerde met Aurelio in het Rijn Hotel dat een pijnlijke en onplezierige affaire
werd. Ik dacht aan broer Theo's advies om nooit de waarheid te zeggen en er liever
omheen te draaien en leugens te debiteren om zodoende hetzelfde proberen te
bereiken. Sorry, maar Aurelio en ik zijn al vijf jaar vrienden die samenwerken en ik
zeg gewoon waar het op staat. Opnieuw werd me verweten naar Stock te hebben
geschreven. Ik had boven mijn brief confidential gezet, wat desondanks voor Glayman
een reden was een brief naar Aurelio te zenden met als thema: ‘I understand you
have disaccord with Mr Oltmans on the book.’ Ook verweet Aurelio me dat ik hem
geen kopie van mijn brief aan Stock had gezonden. Ik heb die brief aan Stock
opgezocht. De tekst was veel te direct, maar waar. Daar had ik nooit een afschrift
van naar Rome kunnen zenden. Misschien had ik toch Theo's raad moeten opvolgen.
Aurelio heeft zich in ieder geval verraden gevoeld en dat was geheel niet mijn
bedoeling. Ik schreef juist wat ik dacht uit pure loyaliteit. ‘Corruption wins not more
than honesty.’67
Hij had overigens nieuwe ontwerpen bij zich voor de hoofdstukken twee en drie.
Ik las er wat in, maar ik merkte meteen dat er nog steeds allerlei problemen waren,
ook met de taal. Onze conversatie was dan ook alles behalve gezellig. Het werd
eigenlijk zo'n vervelende scène dat ik mijn chicken à la king liet staan. Hij ging zelfs
zo ver door te zeggen: ‘I think it is better we end our relationship.’ Ik had niet
verwacht dit ooit met Aurelio te beleven.68 Geleidelijk herstelde zich echter de wat
meer vertrouwde atmosfeer. We spraken af in juli in Rome aan het boek te zullen
werken. Ik reed terug naar Amsterdam, stapte voor ‘recreatie’ in het Vondelpark af
en nam thuis een rode Diacid-pil om te kunnen slapen.

22 juni 1975
Was al vroeg in Rotterdam in het Rijn Hotel terug om samen met Aurelio te ontbijten.
We were back to normal.
Loet Kilian is, dankzij de heer Schreiner, naar Teheran om daar te solliciteren als
piloot bij een vliegmaatschappij. Zal hij eindelijk zijn bestemming - en zelfrespect
- vinden waarnaar hij al zo lang op zoek is?
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Omdat gisteren mam jarig zou zijn geweest ben ik eerst naar het graf op Den en Rust
gereden. In de stromende regen raapte ik twee dennenappels op om mee te nemen.
Mijn roosjes lagen er zo zielig bij. Ik huilde toen ik naar de auto terugliep waarin
Keke zoet lag te wachten. Ik omhelsde het beestje. Hoeveel troost heeft dit hondje
me al bezorgd.
Max van der Stoel heeft op Kamervragen van Fred van der Spek (PSP) gezegd dat
Nederland vooroploopt bij het veroordelen van de Chileense junta. In Chili, aldus
Max, nam de Nederlandse ambassade immers 57 vluchtelingen op. Zo'n uitlating
demonstreert opnieuw dat die man selectief te werk gaat. Alsof er geen schendingen
van mensenrechten in Indonesië zijn door het fascistische regime van Suharto aldaar.
Suharto liet een miljoen burgers vermoorden en we blijven de generaals financieren.
Ik schreef Fred van der Spek om hem op de waanzin van Buitenlandse Zaken te
wijzen om zich op te winden over de toestand in Chili, maar de ellende in Indonesië,
hoewel wij daar veel meer mee te maken hebben, te negeren. Daar Piet Dankert aan
Ronald Gase had geschreven dat ondanks een meerderheidsverzoek daartoe de
minister gewoon het verzoek om de Nieuw-Guinea-kwestie te onderzoeken had
geseponeerd, herinnerde ik Van der Spek er tevens aan of hij, kamerlid zijnde, zich
een dergelijk gedrag van de minister liet aanleunen.
Joseph Kraft vraagt zich in een commentaar ook al af waarom Washington en
Henry Kissinger door blijven gaan met corrupte en impopulaire dictatoriale regimes
te steunen zoals dat van president Park Chung Hee van Zuid-Korea, president
Ferdinand Marcos van de Filippijnen en Suharto van Indonesië.69 Zijn commentaar
luidde: KISSINGER EATS CROW, waarin hij er op wees dat Kissinger voortdurend
toegeeft in het verleden ernstige fouten te hebben gemaakt. ‘Perhaps the most notable
confession of error centers on what is generally considered to be Kissinger's major
achievement - the opening to China’. Hij geeft nu toe dat ‘our own tactics contributed’
tot een verwijdering van Japan als gevolg van die ‘warme omhelzing’ door Nixon
en Kissinger van Mao Tse-tung.
In Parijs is de correspondentie verschenen tussen Camille Saint-Saëns en Gabriel
Fauré. Fauré kwam als jongen bij Saint-Saëns terecht voor om pianolessen. In de
NRC wordt er op gewezen dat gevoelens van homo-erotische affectie bij Saint-Saëns
mee kunnen hebben gespeeld. Na een mislukt huwelijk ging de com-
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ponist alleen nog maar met mannen om. Hij had een secretaris en een huisbediende,
maar dat is verder irrelevant. In tegenstelling tot de wrijving en naijver bij Debussy
en Ravel is het tussen deze twee musici een leven lang plezierig gebleven. Hun
vriendschap hield zestig jaar stand.70

23 juni 1975
Voel me stil en verdrietig na het lezen van de laatste dozen van correspondentie van
mam. Zij schreef aan haar moeder in 1936 - toen we in Cap Martin aan de Rivièra
logeerden - het gebied zo prachtig te vinden ‘als een droom’.71 Ik kreeg tranen in
mijn ogen. Zij sprak met haar moeder ook dikwijls over mij of mijn problemen. Zij
refereerde aan ‘die vervloekte mevrouw Röell’, die me inderdaad, nadat ik voor
Bertie Hilverdink koos in plaats van haar getrouwde dochter Inez, me het leven
jarenlang op de meest schandalige manieren zuur probeerde te maken.72
Er waren ook foto's uit haar studententijd in Amsterdam waarop mam zo mooi is.
Ik wilde Theo erover bellen, maar dat heeft geen zin. Hij klapt onmiddellijk dicht
bij het noemen van mams naam. Wanneer ik lees hoe mam aan grootmama over mij
schreef: ‘...dan is hij weer zo in de put,’ roert me dat zeer. Gelukkig dat ik toch ook
veel brieven heb bewaard. Hoe komt het toch dat het lijkt of Theo absoluut geen
belangstelling meer heeft voor wat zijn moeder beroerde of dacht over hem. Zij
maakte zich ernstige zorgen over het herstel van zijn been na zijn autoongeluk in
Kaapstad. Zij schrijft dat Theo steeds erg eigenwijs is, maar corrigeert zichzelf: ‘Laat
ik maar niet over hem klagen, hij is erg galant de laatste tijd.’
Je wordt weer misselijk van al het nieuws in de Herald Tribune vanmorgen. De
voormalige CIA-directeur William Colby schijnt doodgemoedereerd van alles te
hebben vernietigd aan bewijsmateriaal om de sporen van de CIA uit te wissen. Precies
als Luns. Allemaal schoften.
Bezocht vanmorgen Gabor Sebestyén op de Hongaarse ambassade. Mijn collega
en vriend Eugen Randé is ambassadeur in Cairo geweest en werkt nu op het ministerie
van Buitenlandse Zaken in Boedapest. Ik begrijp dat de Hongaren ook ernstige
problemen hebben om met Philips samen te werken. Daaren-
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tegen werd me door de Joegoslaven juist verzekerd dat alles vlot verliep met het
doen van zaken met Eindhoven.
Jan van Beek deelde mee dat mijn gesprek met kolonel Fletcher Prouty groot
opgemaakt in de GPD-bladen is meegegaan, evenals een artikel over IIASA op kasteel
Laxenburg in Wenen. Dat is tenminste iets positiefs.73
Ontmoette eveneens de Franse persattaché die bereid was mee te werken aan de
totstandkoming van gesprekken met Simone Veil en André Malraux.74
Vervolgens ontmoette ik Ion Patrascu, eerste secretaris van de Roemeense
ambassade. Hij zal een gesprek tot stand te brengen met Mircea Malitza, een vriend
van Aurelio en adviseur van president Ceaucescu. Dit allemaal in verband met mijn
EUROPA-boek.
Op het ministerie van Buitenlandse Zaken voerde ik een gesprek met G.J. van
Hattum over Oost-Europa. Hij adviseerde bij mijn komende reis op de volgende
aspecten te letten. Hoe progressief is de Sovjet-Unie? Hoe democratisch is de
besluitvorming in dat land? Hoe wordt de publieke opinie gevormd en hoe opereert
de journalistiek? Wat verstaat men onder socialistisch-realisme in het culturele leven?
De heer Van Hattum, in pak, met pijp, liet eerst een zonnescherm neer en vroeg
vrijwel meteen of ik het boek in opdracht van de Sovjet-Unie ging schrijven. Eigenlijk
wist ik toen al hoe laat het was. Ik citeerde P.M. Smedts van Vrij Nederland die ook al kenden wij elkaar al jaren - schreef: ‘Ik wist nooit in wiens opdracht Oltmans
bij me kwam.’ Dit soort mensen als Smedts en Van Hattum, dat met handen en voeten
gebonden is aan bazen of ideologieën, kan zich blijkbaar niet indenken hoe het is
om als ‘een vrije vogel’ door het leven te gaan.
Vervolgens wilde hij weten van welke club in Moskou de uitnodiging was uitgegaan
en vooral insisteerde hij dat hij namen wilde weten. Hij noemde zelf enkele namen,
waar ik natuurlijk nog nooit van had gehoord. Hij schijnt tot 1964 zelf in Moskou te
hebben gezeten. ‘Ik wil een aardig en opbouwend boek schrijven,’ zei ik, ‘en niet
over alle afgezaagde shit waar iedereen over zeurt - een waar boek.’
‘U bedoelt dat u een boek wilt schrijven waar u achter staat?’ aldus Van Hattum.
Ja, ongeveer, maar vooral truthful. Ik voer zo'n gesprek trouwens altijd met de
duidelijke gedachte dat wat ik zeg eveneens zou kunnen gelden wanneer ambassadeur
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Romanov er eveneens bij gezeten zou hebben. Hetzelfde vanmorgen bij de Roemenen,
toen ik Ford en Kissinger naar de duivel verwenste. Ik zeg er dan altijd uitdrukkelijk
bij dat ondanks alles wat er in de wereld gebeurt ik mezelf aan Amerikaanse zijde
beschouw te staan, want uiteindelijk zijn de VS en de Westerse landen acceptabeler
om in te leven dan het Oostblok.
Toen ik over de onzin sprak die in het Westen over de Sovjet-Unie wordt
gedebiteerd, ook in Den Haag, viel Van Hattum me in de rede: ‘Dat is nu eenmaal
de Hollandse mentaliteit en dat krijgt u er in geen 100 jaar uit.’
‘Dat dacht u maar,’ zei ik. ‘Er komt nog eens een tijd dat we gedwongen zullen
worden onze zaken op orde te brengen en ze aan 20ste eeuwse realiteiten aan te
passen.’ Hij was zich bewust dat er in Moskou minder storingen op buitenlandse
radiostations zijn.
Toen kwamen er nog wat onaangenamere uitwisselingen van zienswijzen. Ik zei
dan ook na afloop tegen Wolfswinkel: ‘Die man is dermate anti-rood dat als ik hier
wat had te vertellen ik hem op staande voet zou ontslaan, want met die instelling
past hij niet in de sectie-Oost-Europa.’
Ik belde met Tieneke Kilian. De studie van Loet had 18.000 gulden gekost, 4.000
van zijn ouders, 2.000 van henzelf en de rest van mams erfenis. Zij verweet me dat
ik me zou hebben teruggetrokken nadat de instructeur van Loet tegen me had gezegd
dat het Loet aan doorzettingsvermogen ontbrak. Niets is minder waar. Ik gaf hem
op zijn donder, omdat hij dat nodig had. Tenslotte heb ik via Schreiner ook weer de
opening naar Iran gemaakt. Later belde Tieneke me op Amerbos dat ze er nu eenmaal
vanalles had uitgeflapt waar ze nu spijt van had. Ze had Loet verweten niet te
begrijpen dat hij het van mij pikte dat ik hem op zijn flikker had gegeven. ‘Waarom
pik je het van Wim? Je zou het van niemand pikken dat hij zo rot tegen je doet.’
Maar ik deed ‘rot’ tegen Loet als zijn beste vriend. Dus ik deed helemaal niet rot. Ik
hielp hem juist en dat wist Loet beter dan wie ook.
Elena Tognarelli, een secretaresse van Aurelio Peccei, schrijft me heel goed te
begrijpen wat ik met mijn kritiek op zijn boek wilde bereiken. ‘Aurelio is trots op
zijn werk.’ Hij schijnt er dag en nacht aan te knutselen. Hij is nu eenmaal niet iemand
die zich gemakkelijk door iemand laat adviseren of tot andere gedachten brengen,’75
aldus Elena.
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24 juni 1975
De klok van mijn ouders slaat. Keke springt op mijn schoot. Het is vaders
geboortedag.
Ik reed naar Den en Rust en plaatste vier prachtige rode rozen op het graf, van
ieder kind en een schoondochter één. Ik djonkok met Keke tussen mijn handen en
voelde zijn hartje kloppen. En zo zat ik daar en probeerde contact te leggen met mijn
ouders. Het zonlicht brak door, wat ik kon ‘zien’ door mijn gesloten ogen. Ik dacht:
dit is het hemelse licht en de eeuwige slaap. Ik dacht ook: niet huilen en flink zijn,
zoals mam me leerde. Ik hoorde Vladimir Kouznetsov's advies hen alsnog een
kleinkind te bezorgen weer in mijn oren klinken, en tevens de woorden van Gerard
Croiset: ‘Je komt pas na je vijftigste jaar tot rust.’

25 juni 1975
Dit is Casper Bake's verjaardag. Schreef un petit mot naar Zuidwest-Afrika.
In het blad Weekend stond een fotoreportage van Dewi Sukarno met Kartika in de
flat in Parijs. In het artikel wordt aangegeven dat Dewi alles in het werk stelt om de
herinnering aan Bung Karno hoog te houden, hoe goed hij als echtgenoot voor haar
was, en ‘om zijn goede naam te verdedigen begint zij zelfs processen.’ Zo vind je
dan je eigen adviezen, bijvoorbeeld om in Londen te procederen, in de roddelbladen
terug.76
Brief van Peter. Hij wil eerst nog model staan voor foto's in New York en komt
op 12 juli via Brussel terug.

26 juni 1975
Heerlijk op het strand. Ik liet Keke vrij rondlopen. Hij baadde pootje. Hij ontmoette
verschillende andere honden. Ik verbaas me hoe fel hij kan zijn, hoe groot de andere
hond ook is, wanneer hij schrikt of hem iets niet bevalt.
Wat te doen met de prachtige albums met ansichtkaarten die mam uit haar jeugd
bewaarde?
Ontmoette Wim Hoogenkamp, die me vanavond mee wilde nemen naar Spaanse
dansen in Bellevue, tenminste wanneer ik hem op een etentje bij kaarslicht tracteerde.
Ik had er geen zin in. ‘Nooit meer?’ vroeg hij met verleidelijke ogen.
Bij thuiskomst zag ik allereerst het handschrift van Peter tussen de post. Een brief
van vier kantjes uit Eagan, Minnesota. Hij is nog bij Frederick Ress.
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Hij ziet zijn toekomst niet in Amerika liggen, met uitzondering misschien van
Californië. ‘I feel often alienated here with no roots (...). In many ways it is just a
poor tasteless duplicate of the genuine European way, whatever that means. The
same with American cities. They are so inhuman, too straight, too functional, so
unpoetic and so unplayful.’
Hij schrijft ook hoe zijn 71-jarige moeder nu erg veel in zijn gedachten is. ‘There
is so much I want to tell her and so much I want to hear from her. I can't imagine the
moment we will have lost her. I think you will be the only person who can support
me when that happens.’77
Met Fred Ress kan hij het uitstekend vinden en toch ziet hij het niet zitten om met
hem samen te wonen. ‘I guess we experience reality too differently. The way he
looks at people is so totally different from mine. It is not like you and me, how we
experience people and how we get excited because of the same reasons.’78
Kocht van Thomas Mann Baas en hond,79 waarin hij zijn ervaringen met Bauschan,
een kortharige Duitse patrijshond beschrijft. Het herinnert me allemaal aan Keke,
maar ik betwijfel of ik er een boekje zou wijden.
De brieven van J.R. Ackerley zijn gepubliceerd door Harcourt Brace in New York.
Hij schijnt zijn gehele leven met E.M. Forster bevriend te zijn geweest. Ook Ackerley
was een dog lover zoals blijkt uit wat hij in 1962 aan Forster schreef na de dood van
zijn Alsatian bitch, Queenie, die hem zestien jaar lang had opgevrolijkt. Zijn passie
voor zijn hond, schrijft Paul Theroux in de Times80 ‘moved him to write some of his
most heartwrenching prose.’ Het ergerde Forster wel eens. Hij schreef Ackerley eens:
‘That bloody Queenie (...) how can you be such a futile ass?’
Ackerley moet bovendien een onvermoeibare twanker zijn geweest, wat wil zeggen
‘a snapper-up of roving Guards men in Hyde Park in London’, het plaatselijke
Vondelpark. Iemand vroeg hem eens wat hij zou doen wanneer hij er getuige van
zou zijn dat een van hem zijn zuster wilde verkrachten. ‘I would try to get in between,’
aldus de schrijver. Dan weet je hoe laat het is.
Ik ben ook bezig aan Theodore White's boek Breach of Faith.81 Al meteen op de
eerste pagina's wordt verteld hoe Nixons ad-
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vocaat, Fred Buzhardt, die de president al die jaren door dik en dun had verdedigd,
erachter komt dat diezelfde Nixon een ordinaire leugenaar was. Ik schreef in de
kantlijn: ‘En Luns?’ Hoeveel ambtenaren van Buitenlandse Zaken of personen in de
hogere regionen van Nederlandse regeringen zijn, in de bijna twintig jaar dat Luns
op BuZa zat, zich er van bewust geworden dat die man dingen deed die absoluut niet
door de beugel konden? Waarom hield iedereen zijn mond? Om het eigen hachje te
redden natuurlijk. Het is een belangrijk boek. Er staat ontzettend veel in over de wear
and tear van de Amerikaanse politiek aan de top en in het Witte Huis zelf. Je krijgt
er de kriebels van.
Ambassadeur Romanov is erin geslaagd de kwestie van een consulaat in Rotterdam
aangezwengeld te krijgen. Burgemeester Van der Louw was in Moskou en Leningrad
geweest. De sovjets hebben hem duidelijk gemaakt dat Rotterdam aanzienlijk meer
containerschepen te verwerken zou krijgen als men consulaire faciliteiten in de stad
zou krijgen. Er komen jaarlijks 40 tot 50.000 sovjetzeelieden de haven binnen, maar
er is niemand van de sovjetoverheid die zij er kunnen benaderen. Gemiddeld passeren
jaarlijks 1.200 sovjetschepen Rotterdam, maar dit aantal zou kunnen groeien mits er
een consulaat zou komen. Van der Louw zal de zaak ‘grondig’ met het ministerie
van Max van der Stoel gaan bespreken. Maar zolang er zuurpruimen als Van Hattum
op Oost-Europese Zaken zitten, die er een beroep van maken alles wat de USSR betreft
te saboteren, zal ook Van der Louw niet ver komen.82
Intussen heeft die andere keurige Haagse mijnheer, W.F. de Gaay Fortman, nu
minister van Binnenlandse Zaken, de meest ontstellende leugens in het parlement
zitten verkopen. Onder zijn ministerie ressorteren de BVD en andere padvindersgroepen
en hij behoort hier van af te weten. Met een stalen gezicht heeft hij verkondigd ‘niet
te weten of in Nederland agenten van de Amerikaanse CIA opereren’. Bovendien, als
hij het al zou weten, zou hij niet bereid zijn hierover in het openbaar te spreken. Het
is maar goed dat ik niet in dat parlement zit, want ik zou binnen de kortste keren de
vloer met de deftige Papa Gaay hebben aangeveegd. Onvoorstelbaar wat zich men
in het parlement laat aanleunen.
Slechts enkele parlementariërs reageerden onder wie natuurlijk Fred van der Spek,
maar deze keer ook dr. J.H. Roethof (PvdA), die ik eerder had leren kennen als een
slappe lul. Dan kan je na-
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gaan wat er verder aan het Binnenhof zit, collaborateurs met overheidsverlakkers als
de Gaay Fortman.

27 juni 1975
Wim Klinkenberg schreef uit Zagreb. Hij zegt met genoegen te hebben gelezen wat
dr. A.L. Constandse tegen de Typhoon had gezegd ter gelegenheid van het artikel op
mijn 50ste verjaardag. ‘Willem Oltmans was (en is) allereerst een hartelijke en
hoffelijke jongeman met een zo levendige geest dat hij wel op een ongewone manier
moest reageren op persoonlijke of politieke opmerkingen van zijn collega's. Hij
kwam uit een nogal traditioneel milieu, maar zijn emancipatie in non-conformistische
richting liet niet lang op zich wachten en het wekte geen verbazing dat hij zich tot
een strijder ontpopte op journalistiek terrein. Natuurlijk was hij geen figuur om lang
jongste redacteur te zijn op het bureau van een dagblad.83 Hij bleef een maand of tien
en trok toen de wereld in. Over zijn ongewone invallen en ongewone voorvallen uit
die tijd (waarover wel iets in zijn dagboek zal staan!) wordt nog wel eens nagepraat,
maar ook over het feit dat Oltmans een openhartige en soms zelfs naïeve jongeman
was met een groot vertrouwen in anderen en dan verbaasd was als die hem
teleurstellingen bezorgden. Ik heb zijn carrière met belangstelling en met sympathie
voor zijn persoonlijkheid gevolgd.’
Wim, die ik al weer vijftien jaar ken, en met wie ik veel heb beleefd, beschouw
ik als misschien de enige werkelijk integere collega die ik heb leren waarderen. Het
feit dat hij lid van de CPN is interesseert me geen zier. Zo heb je ook mensen die lid
zijn van een golfclub. It keeps them out of mischief. Wim bedankt me ‘Voor de
vriendschap en betrouwbaarheid die je in zoveel jaren tegenover mij hebt betoond.
Vandaar, dat ik ook zeer ingenomen ben met Constandses woorden aan jouw adres.
Hij is ook een ontembare en trouwe baas.’84
Tom Wicker wijdt een commentaar aan het feit dat voor Amerikaanse presidenten
en hun kliek van adviseurs het vermoorden van tegenstanders kennelijk verder geen
gewetensconflicten opleverden. ‘Major General Edward Landsdale says, for example,
that he was ordered by Robert Kennedy, acting under John Kennedy's authority, to
prepare contingency plans to depose Fidel Castro and that in the operational planning
for
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that purpose, Mr Castro's murder may have been “contemplated”.85 Je krijgt de indruk
dat Wicker en anderen zich hier nog steeds over verbazen met hun verwijtende toon.
Ze zouden het langzamerhand toch echt moeten weten wat er vanuit Washington
zoal op deze planeet wordt ondernomen.
Bij thuiskomst lag er een brief van mejuffrouw Büringh Boekhoudt wat wel een
soort brevet lijkt voor de bijna 35 jaar dat ze mij echt kent. Het is een eerlijk briefje.
Ik ben er blij mee.86
Baarn 26 juni 1975.
Lieve Wim,
Ik moet toch nog even reageren op je briefje. Ik was een beetje ontroerd
door het feit dat je het blijkbaar prettig vond om op je verjaardag even bij
mij te zijn. Helaas heb ik me pas 's ochtends gerealiseerd dat je juist op
die dag jarig was, anders had ik graag wat gezelligs georganiseerd, bijv.
een etentje in de Lage Vuursche of zo iets. Een volgende keer beter zullen
we dan maar zeggen, als ik tenminste die volgende keer nog beleef!
Verder heb je natuurlijk volkomen gelijk, wanneer je je oude dag probeert
zeker te stellen, want je kunt alleen maar op AOW rekenen en daar zie ik
je niet van rondkomen. Ik heb nu eenmaal een beetje een aangeboren
argwaan tegen de big business en voel het altijd als iets onrechtvaardigs
dat iemand in één klap een kapitaal opstrijkt, waar anderen veertig jaar
lang voor moeten ploeteren. Maar dat is natuurlijk huichelachtig, want,
als mijn grootvader geen goede zakenman geweest was, zat ik nu niet in
de Amaliagaarde. Dus til maar niet te zwaar aan de dingen, die ik tegen
je zei. Ze komen voort uit mijn verlangen om je als een integer mens te
zien, wat je natuurlijk au fond ook bent.
Ik weet niet waar je op het ogenblik bent, maar ik hoop dat dit briefje toch
nog op een andere tijd bereikt.
Hartelijke groeten
je
Auntie
Ik schrijf op het ogenblik wat moeilijk, vandaar dit getikte epistel.
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Het is toch wel frappant dat achter elkaar mejuffrouw Boekhoudt, dr. Constandse en
Wim Klinkenberg nogal positieve oordelen uitspreken, terwijl ik langzamerhand in
dit land als de bonte hond bekend sta. Dat is dan het markante verschil tussen ‘kennen’
en ‘roddelen’.
De Surinaamse onafhankelijkheid schijnt geregeld te zijn. Echo van de KRO wees
er vanmorgen op dat alle media hier uitvoerig aandacht aan besteedden met
uitzondering van De Telegraaf.
Ik liet Keke even wandelen voor ik naar Thermos ging. Vier werklieden zaten aan
de lunch bij een boom. Ik zei: ‘Sorry, heren, hij komt even piemelen.’ ‘Heet hij ook
Luns?’ vroeg één van hen. Later op de avond lag ik op de bank te slapen. Keke was
in mijn stoel. Hij schrok wakker en begon me overal koortsachtig te zoeken. Vreselijk
dat het beestje als ik naar de USSR ga weer een aantal weken in de kennel moet.
Het is moeilijk te begrijpen wat er in de hoofden van Pat Buchanan en Ray Price
moet zijn omgegaan ten aanzien van hun baas Richard Nixon. Ik reisde in 1968 een
aantal dagen met Nixon mee in New Hamsphire. Ik wist dat de man een lightweight
was en heb dit via Drew Pearson eigenlijk toen ook meteen aan de grote klok
gehangen. Buchanan en Price hadden Nixon altijd op handen gedragen en bleven dit
doen tot 1974. Pas toen kregen zij de bewijzen in handen dat Nixon ook tegen hen
had gelogen dat het gedrukt stond. In 1973 hadden zij immers meegewerkt aan
Nixon's plechtige mededeling aan het publiek dat ‘at no time did I attempt, or did I
authorize others to attempt, to implicate the CIA in the Watergate matter.’ Een jaar
later werd het duidelijk dat hij precies het tegenovergestelde had gedaan. Theodore
White legt alles in detail uit. Ik zal zoiets nooit begrijpen. Waren ze dan blind voor
de echte Nixon? Intussen is de publicatie van het boek van White in de VS mogelijk.
In Nederland kan je dergelijke openbaringen bij voorbaat op je buik schrijven. Het
madurodamse gespuis trekt onmiddellijk één lijn.
Mijn artikel over de Zapruder-film van de moord in Dallas dat ik op 3 april naar
De Typhoon heb gezonden is pas op 8 juni 1975 verschenen. De hemel mag weten
waarom.
Telefoneerde Fred van der Spek van de PSP. ‘U hebt volkomen gelijk,’ zei hij. In
januari nog had hij Piet Dankert over het onderzoek naar Luns' Nieuw-Guinea-beleid
aangesproken. Dankert had geantwoord: ‘Laten we nog even wachten. De regering
gaat in februari antwoorden. En toen ben ik het verder eerlijk gezegd vergeten,’ aldus
Van der Spek. Heel Den Haag is de ellende van Luns vergeten, maar het lijkt
natuurlijk ner-
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gens op. Op die manier is het geen wonder dat onze bonzen get away with murder.
Wat dat betreft behandelen ze dergelijke zaken in Washington anders.
Vervolgens sprak ik met André Spoor over de affaire, die uitstekend ziet hoe we
belazerd worden door Max van der Stoel en co. Het lijkt erop of de situatie met zijn
vrouw Julian zich in de richting van een scheiding ontwikkelt.
Het huwelijk van prinses Christina was op televisie te volgen. Koningin Juliana
zette haar dochter in een Rolls Royce. De jongedame deed me toch aan een hoopje
ellende denken.
Het is eigenlijk treurig dat een gezaghebbend blad als de Londense Times met een
verhaal van een halve pagina geschreven door Louis Heren komt met als titel ALL
THE WORLD LOVES A CONSPIRACY. Deze medewerker verwerpt de veronderstelling
dat opperrechter Earl Burger iets verdoezeld zou hebben in het onderzoek naar de
daders van de moord op JFK. ‘Chief Justice Warren may have been a disappointed
politician, but he was an honorable man, a reformer, a judge who always asked
himself the question: is it fair?’ Heren vervolgt dat hij niet kan aanvaarden dat Burger
zich zou lenen tot een ‘cover-up of a cover-up’. Waar meneer Heren met geen woord
over rept is dat het niet de eerste keer in de geschiedenis zou zijn dat men zichzelf
wijs maakt dat het in het nationale belang zou zijn de waarheid onder de kurk te
houden en dat Burger zich mogelijk op eervolste wijze hiertoe heeft laten overhalen.
Belde vanavond de familie Van Dijk in Baarn, die genoten had van het huwelijk
van prinses Christina. Zij hadden ook Beatrix en Irene gesproken maar ze waren te
moe geweest in de rij te gaan staan om het bruidspaar geluk te wensen. Ben blij dit
voor hen te hebben geregeld.
Loet Kilian belde nog laat dat de reis naar Iran mislukt was. De mensen van
Schreiner hebben inderdaad al het mogelijke gedaan om hem in Teheran te helpen
maar toen puntje bij paaltje kwam waren alle beschikbare pilotenplaatsen al
ingenomen. Hij staat op een wachtlijst.

29 juni 1975
Gisteren ben ik naar een partijtje in Den Haag geweest gegeven door Emily Zain, de
weduwe van de voormalige Indonesische ambassadeur in Washington.87
Het werd een ramp. Zij vertelde haar gasten dat ik haar man, de ambassadeur,
uitstekend had gekend en dat ik ‘the dearest
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person in the entire world’ was voor haar, dat we eens verloofd waren en: ‘Why don't
we get married Willem?’ Ik vond het heel pijnlijk allemaal. ‘Do you know Pak Zain
died as a millionaire,’ vroeg ze. Ik geloofde er niets van en dacht: hoe kom ik hier
weg. Ze liep later mee naar de auto. Had eigenlijk met Emily te doen.
De directeur van het Television Centre van St. John's University, Winston Kirby,
is door Lester Brown van het World Watch Institute in Washington op mijn spoor
gezet en wil in overleg treden over mijn deelname aan een televisieserie, programma's
van een half uur, over milieuproblemen. Wie weet.88

30 juni 1975
Brussel
Ben voor een ontmoeting met Cornelis Berkhouwer, die voor de VVD in het Europese
parlement zit, naar hier gekomen omdat ik hem in mijn EUROPA-boek wil opnemen.
Ik ontmoette hem in zijn bureau van vice-president van bovengenoemde organisatie.
De chef van zijn kabinet, drs. F.A. Wijsenbeek, hing er ook rond.
Nelson Rockefeller logeert bij de ouders van Henry Richardson op de ambassade
in Londen. Verheug me op Henry's komst naar Amsterdam.
Ik heb nu enige tijd contacten met de NOS gehad over alle afgezegde plannen en
het enige antwoord dat ik van Carel Enkelaar kreeg was: ‘Dat het hoog tijd wordt
dat je eens een goede vakantie neemt.’ Er zit niets anders op om de NVJ te hulp te
roepen. Zo kom ik er niet.

1 juli 1975
Strand. Fris, zonnig weer.
Julien Green schreef zijn vriend Malcolm in 1923 dat hij weer heel wat avontuurtjes
achter de kiezen had. ‘Je suis horriblement sensuel (...).’89 Wat me brengt op
gisteravond in het Vondelpark. Het was een prachtige, haast een beetje koude
zomeravond. Bij mijn boom was het kijken, kijken en niets doen geblazen, dus ik
ging verder op zoek. Toen ik het bruggetje naderde liep er een blonde kerel, misschien
22 jaar, kortgeknipt haar in jeans en zware zwarte laarzen, met een leren jacket en
een witte sjaal voor me uit. Onze laarzen, ik droeg Frye boots, knarsten op het grind
en onze machostappen waren een opwindend geluid. Iets verder op sloeg hij rechtsaf
het gras op. Ik

88
89

Brief d.d. 24 juni 1975.
Julien Green, Jeunesse, Librairie Plon, Parijs 1974, p. 203.

Willem Oltmans, Memoires 1975

60
ging links, want ik wilde dat hij mij achterna kwam. Maar ik dacht: What the hell,
keerde terug en ging hem achterna tot in de rozentuin waar hij naar een donkere hoek
onder de bomen toe liep. Ik ging op hem af, maar dacht een ogenblik: Wat als hij
me voor rot slaat? Ik aarzelde niet en deed mijn armen om hem heen en bevoelde
zijn borst onder zijn open leren jack. Hij stond nog steeds met zijn rug naar me toe.
Na 30 seconden pas draaide hij zich om en ik keek in een gebruinde, aantrekkelijke
smoel, een bek met witte tanden. Hij duwde me even iets naar achteren, nam me een
split second helemaal op, en we omarmden elkaar keihard en zoenden, zoenden,
zoenden. Zalig gewoon. Ik duwde hem op mijn beurt wat verder naar achter tegen
een boomstam. Hij was eigenlijk zelfs iets groter dan ik maar ik trok hem aan zijn
kop naar beneden en we zoenden tot in het oneindige. Het werd geleidelijk steeds
wilder. Hij drukte me op mijn knieën. Daarop trok ik hem eveneens omlaag. Tenslotte
duwde ik hem op zijn rug tegen de aarde. Onze benen en laarzen omstrengelden
elkaar. We zoenden maar steeds verder. Het werd steeds wilder allemaal. We waren
in touch met het zand. Ik voelde het zelfs tussen mijn tanden. Hij lag onder, daarna
lag ik onder, en dit herhaalde zich een aantal malen. Intussen stonden er een aantal
kerels om ons heen.
Ik maakte zijn jeans open maar hij wilde zijn geslachtsdeel nog niet afstaan.
Intussen was een andere kerel bezig bij mijn penis te komen. Maar mijn partner
kwam tussen beide, maakte mijn riem los en opende mijn witte jeans, die
langzamerhand van alle kanten kluiten aarde te verwerken had gekregen. Uiteindelijk
trok ik mezelf af, terwijl ik boven op hem lag, zijn blonde kop achterover gedrukt
in het donkere zand. Dit was nu eens een goddelijk nummer. Mijn handen roken naar
de aarde. Ik ontdekte later een schaafwond aan mijn hand. Ik likte eraan, en ook dat
smaakte naar de grond. Ook in mijn onderlip zat een gat. Wat missen veel mensen
toch dergelijke belangrijke ervaringen. Het lijkt wel of ik nu in het straatje van Gerard
Reve ben terechtgekomen.
We bleven nog enige tijd op elkaar liggen voor het navrijen en nazoenen en de
omstanders begonnen af te druipen want de show was voorbij. Wie was die jongen?
Ik zal het nooit weten. Ik dwong mezelf terug naar de auto te lopen, maar ik aarzelde.
Ik zou hem het liefst hebben meegenomen. Later wilde ik teruggaan en hem weer
zoeken om een nieuwe afspraak te maken. Hij gaf me een lieve lach toen ik afdroop.
Vaststaat dat ik in al die jaren nog nooit twee kerels in het Vondelpark een nummer
heb zien maken in het zand en op de grond, als ver-
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weven met de aarde, zoals wij gisteravond hebben gedaan. Zijn glimlach staat in
mijn geheugen gegrift.90
Het is 08.35 uur en de jongen die de strandstoelen gereedmaakt is er al. Als hij in
een ander milieu was geboren zou hij misschien chirurg of golfkampioen zijn
geworden.
In de VS heeft iemand mijn boek met gesprekken On Growth afgekraakt. Ik vind
het altijd laf om ergens initialen onder te zetten. De criticus, CAJ, merkte in een
wetenschapsblad op dat ik er ‘dinner table conversations’ van had gemaakt. ‘The
interviews are a collection of truncated comments juxtaposed by leading questions
on the part of the interviewer who does not hesitate to add his own opinions,
substantive observations and loosely quoted statements from the other interviews.
The questions which respondents attempted to answer were not always reproduced
completely91, and most of the answers were cut to three or four pages. Fortunately
16 pages were allowed Jay W. Forrester, one of the authors of Limits to growth92 for
an interesting and informal comment on his work.’
De stilte, de zon, het ruisen van de zee, de wind, de warmte, de mensenkuddes
moeten nog komen, inslapen en nooit meer wakker worden.
Blader in Lazare93 van André Malraux. ‘Freud a-t-il jamais écrit le mot bonheur?
(...). On n'a de biographie que pour les autres (...). Mon passé m'encombre.94 Une
conscience sans mémoire (...). Nous sommes habités par des monstres banals (...).
On n'est pas son histoire pour soi-même (...). L'Infirmière entre; je ne sens plus les
piqûres.’ Dat is wat mam ook zei in het ziekenhuis.
Ontmoette Gerard Schuijt van de NVJ om te reclameren hoe de NOS gewoon vrijwel
alle gemaakte plannen annuleerde. Hij was bereid namens de vakbond aan Jan de
Troye, lid van de Raad van Beheer voor programmazaken-televisie te schrijven.
‘Maar bedenk wel,’ waarschuwde Gerard, ‘dan is Carel Enkelaar voorlopig niet meer
je vriendje.’
‘Dat kan me niets meer verdommen. Behalve dat hij een dief is, kan hij naar de
hel lopen.’95
Tissa Wijeyeratne, minister van Buitenlandse Zaken van Sri Lanka, schrijft me
een brief, geadresseerd aan His Royal High-
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ness Prins Willem Oltmans, om me te informeren dat Anura Bandanaraike, de zoon
van de premier, in Londen logeert bij de Hoge Commissaris. Ik telefoneerde naar
Londen en legde uit dat ik hem gaarne zou ontvangen en dat Henry Richardson hier
ook zou zijn.
Richard Sprague moedigt me opnieuw aan met de tapes van Georges de
Mohrenschildt naar de Commissie van Senator Frank Church te gaan. Hij heeft mijn
telefoonnummer en adres al aan die commissie gegeven. Het is mogelijk dat een Bob
Kelley me zal benaderen. Het is ook mogelijk dat De Mohrenschildt nu wordt
benaderd. Kelley is in room G 308 van het Dirksen Building, telefoon 202 224 1700.
Ik werd opgebeld door CBS met de vraag waarom ik een onderzoek naar George
de Mohrenschildt had ingesteld. Ik vertelde dat dit een uniek verhaal was en hoe ik
moeder Oswald had ontmoet, waarna Gerard Croiset bepaalde aanwijzingen over
‘een vriend’ van haar zoon had gegeven, hoe ik teruggereisd was naar Fort Worth
om erachter te komen of Oswald een vriend, als door Croiset beschreven, ook
daadwerkelijk had gehad. Toen ik dit later aan Croiset vertelde zei hij: ‘Andersom,
bedoel je.’ Ik vroeg hem zich nader te verklaren. ‘Ik heb jou die aanwijzingen gegeven
voor je haar ontmoette.’ Zo gaat het iedere keer. Ik denk niet dat het opzettelijk
gebeurt, maar zoals men na een aantal jaren denkt hoe iets is gegaan heeft niets meer
met de details van de werkelijkheid te maken. Ik ontmoette eerst Marguerite Oswald
en toen ik Croiset hierover vertelde en inlichtte kreeg hij later de beelden van ‘een
vriend’ van haar zoon. Pas daarna ben ik op verkenning gegaan, opnieuw via moeder
Oswald en vond De Mohrenschildt.96

3 juli 1975
Op 15 juni behaalden de communisten in Italië een opzienbarende
stembusoverwinning. IJsbrand Hiddes Galema zit blijkbaar voor De Telegraaf in
Rome, zoals ik twintig jaar geleden. Hij meldt dat minister Andrei Gromyko van de
USSR en de president van Bulgarije kort na elkaar Italië bezochten. Daarna arriveerde
minister Luns, die op een persconferentie in Napels meedeelde zich geen zorgen om
Italië te maken. Vervolgens meldde Hiddes Galema nota bene: ‘dat secretaris-generaal
Luns in de 20e eeuw Ruslands grote tegenspeler was.’ Waar haalt hij de onzin
vandaan?
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Henry Richardson arriveerde tegen 16.30 uur. Hij had de eerste nacht in Holland
gelogeerd bij drie Britse Shell trainees. Hij zou graag Pernis hebben gezien, maar er
was geen tijd voor geweest. ‘Shell gave me four times as much money as I need for
a Hotel, I will give them back the money.’ Ik antwoordde, ‘First buy a present for
your Mother, perfume or something at the taxfree shop at Schiphol and then return
the rest.’ Hij had geen zin mee te gaan om een sauna pikken zodat ik hem de omgeving
liet zien. We wandelden door de stad. Later bereidde ik thuis een visje met sla en
kersen toe. We zijn later nog een eindje gaan rijden, meer de polders in, en waren
22.00 uurweer thuis en hebben tot middernacht zitten praten. Hij vroeg zich af wat
zou kunnen worden gedaan om het verloop van de Amerikaanse geschiedenis via de
politiek gunstig te kunnen beïnvloeden. Het leek mij onbegonnen werk, zeker zolang
slechts 850.000 Amerikanen op misschien 60 miljoen krantenlezers de intelligentie
bezaten om de New York Times te lezen. Bovendien, om enig effect te hebben, en te
doorgronden wat er werkelijk in Amerika en de wereld speelde, zou men om te
beginnen iedere dag voor de duur van tien jaar de Times behoorlijk moeten lezen
opdat enig effect zou kunnen worden verkregen. Eigenlijk zou men pas daarna mensen
het privilege van het stemrecht moeten verlenen. Zoals het nu dus gaat ‘kiezen’ Jan
Rap en zijn maat zogenaamd de geschiktste persoon om de kudde te leiden. Deze
man verneukt alles en iedereen bij het leven om de hoge prijs van het Witte Huis
binnen te kunnen halen. Hij die het hardst liegt met de betrouwbaarste uitdrukking
op zijn gezicht zal winnen. Zoals Schopenhauer al waarschuwde: ‘het ontcijferen
van smoelen’ is een kunst. Het uiteindelijke resultaat van de gigantische verlakkerij
die ‘vrije verkiezingen’ heet, one man one vote, kan slechts als resultaat hebben dat
leugenachtige middelmatigheid de dienst uit maken. Ik vertelde hem de geschiedenis
van mijnheer Luns en diens confrères in Den Haag. Hij kon er zelf voldoende over
meepraten na te hebben gezien wat er met zijn vader Elliott Richardson, oud-minister
van Justitie, nu ambassadeur in Londen, de afgelopen jaren was gebeurd. ‘You end
up with cronies like Nixon, Ford and Kissinger, who call Cambodia important to US
national security or who announce the Mayaguez affair as a national victory.’ Ik
vervolgde: ‘That's why some day I want to ask a commentator like Anthony Lewis
why on earth he continues to produce these sensible columns getting absolutely
nowhere.’
Mede met het oog op het feit dat zijn vader ook nog een blauwe maandag minister
van Justitie was geweest vroeg ik Henry
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op de man af: ‘Do you believe in the one-man assassin story of Dallas, that Oswald
did it alone?’ Zijn gezicht kreeg trok onmiddellijk een twijfelachtige uitdrukking:
‘Like, woow, that is a hard one!’ Hij dacht na en zei: ‘Well, I am groomed and
prejudiced to want to believe the official version. All that I know that it might be a
different story altogether is what I heard from you.’ Ik vond dit een verbazingwekkend
antwoord.
Henry heeft aardige ogen. Hij vertelde dat de residentie van zijn ouders in Londen
ongeveer de grootste woning in de stad was op Buckingham Palace na. ‘It is like
living in a Hotel. We have 14 (of zei hij 16?) servants. The dinner for Vice President
Nelson Rockefeller and his wife, Happy, was the first official occasion presented in
London by his parents. ‘The Secretary of Transportation is at the moment living with
us, because Dad and he roomed together as bachelors.’ Zij hadden hun honden in
Amerika achtergelaten om te voorkomen dat ze in de UK zes maanden in quarantaine
zouden moeten. ‘But you can't just walk into the kitchen and fix yourself some food.’
Onze communicatie is uitstekend. Over het begrijpen van uitdrukkingen op gezichten
gesproken: ‘I love his eyes and what I conceive as the soul behind them’. Hij komt
bij me over als een knuffeldier, met hoge verwachtingen in het leven, terwijl hij
kennelijk ook reeds blessures van teleurstellingen heeft opgelopen. Ik denk dat hij
zich vooral moet toeleggen op nog directer contact met de realiteit, allerhande
realiteiten. Maar hij komt er wel. Hij heeft slechts meer tijd nodig.
Aurelio Peccei heeft voor me naar Enrico Berlinguer geschreven, de Italiaanse
communistenleider, die ik graag in mijn EUROPA-boek zou willen hebben.
Fred van der Spek heeft voor de zoveelste maal, zij het slappe vragen over de
Luns-affaire gesteld.97 Frappez, frappez toujours. De media spreken er niet meer over
en rapporteren het ook niet meer. Ronald Gase wilde Bastiaanse van de Volkskrant
bellen. Adviseerde hem dat dubbeltje niet uit te geven.
Robert Jay Lifton98 heeft zich weer eens uitgesloofd om in opstand te komen tegen
de zojuist gehouden ondergrondse Amerikaanse atoomproef. Hij doet dit aan de hand
van de ervaringen van professor Ichiro Moritaki, die de verschrikkingen van
Hiroshima meemaakte. ‘It is sometimes said of Hiroshima survivors,’ aldus Lifton,
‘and of the Japanese in general, that they suffer from “a nuclear allergy.” The term
correctly conveys the idea of sensitivity, but implies that this sensitivity is something
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of an overreaction if not a disease. Professor Moritaki gently informs us, however,
that it is the rest of us, in our nuclear insensitivity, who are reacting inappropriately,
and carrying the nuclear disease.’99 Hij vervolgt: ‘Part of the disease is a particular
madness lurking beneath the logic of international negotiations concerning who may
make tests, and perhaps use how many nuclear bombs.’100
T.E.D. Klein vervolgt zijn kruistocht tegen de meer dan walgelijke wreedheid
tegen dieren in Hollywood films. John Schlesinger heeft het boek van Nathanael
West The Day of the Locust verfilmd. Omdat er een hanengevecht in voorkomt
meende de filmer dit zo getrouw mogelijk te moeten nabootsen. T.E.D. Klein schrijft
in de Times:101 ‘Like dogfights, bullfights, and other barbaric spectacles, cockfights
have been outlawed throughout the US since about the turn of the century.’ Maar
Schlesinger zou het wel eens even dunnetjes over doen.
‘Both birds,’ schreef Klein, ‘were fitted with “gaffs” - three inch steel spurs, sharp
as needles, fastened to their legs. Midway through the fight the “big red cock” loses
the top half of his beak. The struggle ends when Juju, the smaller bird, drives a gaff
through the other's eye, into the brain.’ Alleen al het lezen van dit soort verhalen
maakt me razend. Het summum van onbeschaafdheid. Zo herinner ik me dat bij het
staatsbezoek van maarschalk Kliment Voroshilov aan Indonesië als
bezienswaardigheid op Bali een hanengevecht op het programma stond. Mijn vriend,
Bung Karno, verwaardigde zich niet het schouwspel gade te slaan. Voroshilov klapte
in zijn handen van opwinding en pret.

4 juli 1975
De brief van Gerard Schuijt aan de NOS is uitstekend. ‘Ik denk wel dat die boodschap
enige paniek zal veroorzaken,’ zei Gerard toen ik hem opbelde.
Vanmiddag gebeurde iets vervelends. Ik parkeerde op de Leidsekade om naar
Thermos te gaan. Toen ik om half vier wilde vertrekken was er achter mij een auto
met het kenteken 31-10-EU zodanig geparkeerd dat ik niet weg kon. Ik probeerde
me eruit te wurmen, maar het ging niet. Aan de overkant stonden een aantal
werknemers van de firma Spiegel te kijken: ‘Je kunt niet rijden man.’
‘Is die auto van u?’ vroeg ik.
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‘Ja, als je maar niet denkt dat ik 'm opzij zet.’ Een van hen riep: ‘Die man, die werkt
niet, die schrijft alleen.’ Ik probeerde opnieuw weg te komen en verboog de
nummerplaat van de andere auto. Opeens kwam de bewuste kerel met een rotvaart
aanlopen en riep: ‘Ik verzuip je in de gracht man,’ en gaf me daarop onverwacht
door mijn open portierraam een keiharde vuistslag tegen mijn hoofd. ‘Je kunt me
toch niets maken,’ aldus de man, ‘want je hebt geen getuigen.’ Tenslotte ging hij
opzij. Ik heb een schriftelijke klacht tegen hem ingediend. Op zulke dagen zou ik
Nederland opnieuw voor altijd willen verlaten.
Tegen Henry Richardson zou ik willen zeggen: ‘Wanneer je zoiets nu meemaakt,
van een raaskallende idioot die de schurft aan je heeft omdat je in een TR6 rijd en hij
in een rammelkast, begrijp je dan waarom one man one vote nooit zal werken?’
Ed van Thijn is in Moskou.

5 juli 1975
Casper heeft me weer zeer verwend met een lange brief en mooie foto's. Alleen die
snor moet eraf. Hij is nu 27 jaar. Hij vindt dat ik me geen zorgen over hem moet
maken, ook al ben ik zijn ‘tweede vader’. Hij haalt een Afrikaans spreekwoord aan
dat zegt: ‘Je moe nie worrie nie, worrie over je ziel.’
Ik verbaas me over zijn opmerking dat zijn ideaal de studie van medicijnen is
gebleven. ‘Een ander ideaal is een jacht te hebben en de wereld rond te zwerven.’
Heb last van mijn hoofd en ben naar dr. C.C. Delprat gegaan. Hij constateerde een
lichte hersenschudding. ‘Het klinkt misschien streng, maar u moet tweemaal 24 uur
plat.’ Heb ook pillen gekregen.

6 juli 1975
Ed van Thijn is terug en kondigde met trots aan de dissidenten Andrei Sakharov en
Andrei Amalrik te hebben gesproken. Wel, dit moet zijn reisje waard zijn geweest.
Je kunt in Nederland niet met goed fatsoen terugkomen zonder dit te melden. Ik doe
dat in ieder geval zeker niet als ik straks in de USSR ben.
In Amerika is een rel ontstaan omdat president Gerald Ford geweigerd heeft - op
advies van de National Security Council - Alexander Solzhenitsyn op het Witte Huis
te ontvangen. Dit zou zijn gebeurd om de détente niet in gevaar te brengen en het
Kremlin niet tegen de haren in te strijken.
De Times vroeg zich meteen in een hoofdartikel af: ‘Does Ford know the difference
between detente and appeasement?
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(...) Thus one of the world's leading writers, the most eloquent contemporary Russian
enemy of dictatorship, was snubbed by an occupant of the White House who finds
time to receive eminent soccer players and lovely cotton queens.’102 Kinderachtige
reactie. Natuurlijk is dit niet het moment voor Gerald Ford om nu of later met
Solzhenitsyn te gaan babbelen.
Ging vroeg slapen, want er was toch alleen maar moord en doodslag of andere
nonsens op televisie.

7 juli 1975
Ik heb nu nog eens naar alle uren tapes met George en Jeanne de Mohrenschildt
geluisterd. Ik maakte er notities van. Mijn conclusie is dat zij inderdaad niets te
maken hebben gehad met de moord op JFK en heel waarschijnlijk Lee Harvey Oswald
evenmin. Ik zou eigenlijk willen lezen wat Marina Oswald over deze zaken heeft
gezegd. Het zou wel eens kunnen dat Gerard Croiset in de kwestie De Mohrenschildt,
zoals wel vaker gebeurt, het helemaal bij het verkeerde eind heeft. Er bestond
inderdaad een George de Mohrenschildt, maar was hij werkelijk bij Dallas betrokken?
Hoe zullen we het weten, laat staan er zeker van zijn? Zouden ze Oswald hebben
kunnen beïnvloeden op JFK te schieten, want er is natuurlijk veel meer tussen De
Mohrenschildt en Oswald gebeurd dan ze mij nu hebben verteld. George heeft, toen
we de opnamen in Dallas maakten, steeds van tevoren opgeschreven wat hij wilde
zeggen en hij week zelden van zijn tekst af. Trouwens alles wat zij me vertelden
blijft beangstigend veel aan de oppervlakte.
Eindelijk heb ik Jaap Jansen weer eens ontmoet. Hij heeft hartklachten en had
gisteren injecties nodig. Het gaat prima met Van Gennep. De omzet was in 1974 2,5
miljoen. Ze gaan in Rotterdam een ‘linkse’ boekwinkel openen, wat dat ook mag
betekenen. Hij vertelde dat André Spoor zijn medewerker Jan van der Putten heeft
ontslagen nadat drie protestbrieven van de Nederlandse ambassade in Buenos Aires
waren binnengekomen. Dat is toch onvoorstelbaar? André gaat uiteindelijk altijd
door de knieën. Ze hebben Van der Putten zelfs geen geld meer gegeven voor zijn
retourvlucht naar Nederland. Spoor had gezegd: ‘Wat je schrijft is gewoon niet waar.’
Ook al was dit in bepaalde gevallen zo geweest, dan zet je de man een tijdje terug
op de redactie, maar zeker als de overheid erom vraagt, doe je zoiets a-priori niet.
Maar daarom is Spoor hoofdredacteur bij de Volkskrant, en ik niet.
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Jaap vindt het waanzin om de strijd op te geven. Hij refereerde aan ons protest inzake
de reis van koningin Juliana naar Suharto. Wanneer bij het bezoek van die generaal
de Molukkers hier niet in verzet waren gekomen zou mijnheer Suharto naast Juliana
in een open landauer hebben gezeten. Daar had hij gelijk in. ‘Wat is het alternatief
Willem?’ vroeg hij. ‘Hoe zou het eruit zien als niemand wat deed?’ Hij zit met
250.000 gulden in Van Gennep en moet doorsukkelen. Hij blijft aardig, ondanks
alles.
Daarna haalde ik de lobbyist Martojo op het CS af en we gingen naar Amerbos om
te praten. Hij was onlangs uit Jakarta teruggekeerd en lichtte me over de toestand in.
DAF verwachtte een order voor trucks bestemd voor de wegenbouw onder garantie
van de Nederlandse regering. Ik kon me hierover met DAF in verbinding stellen. Ik
belde Theo Schaapveld, die er nog niet van op de hoogte was, maar wel geïnteresseerd
was. We ontmoeten elkaar spoedig. ‘Het is bovendien een order die in de sociale
sfeer ligt, want wegenbouw is tenslotte voor het volk.’ Ik wil best de contacten met
103
DAF leggen, voor 5.000 gulden, maar verder wil ik er buiten blijven.
Tussen neus en lippen voegde Martojo me toe: ‘Sukarno kreeg immers op latere
leeftijd zware medicijnen? Daarom is hij al die rare dingen gaan doen.’
‘Hij heeft helemaal niet op hoge leeftijd zoveel rare dingen gedaan. Een paar
weken voorzijn dood vergeleek hij Suharto nog met Lon Nol. Hij was kennelijk nog
uitstekend bij zijn positieven,’ zei ik tegen deze meneer.
De NOS belde. CBS-televisie had gevraagd om het door mij gefilmde materiaal met
George de Mohrenschildt in Dallas. Ze hebben de hele zaak op zijn kop gezet maar
kunnen de film niet vinden, noch het interview met Loran Hall.104 Ton Neelissen wist
niet waar ze zijn gebleven. Vincent Monikkendam niet. Niemand. Als dit waar is
maak ik er werk van want ik lijd er voor de zoveelste keer schade door.
Luisterde in de tuin naar tapes van lezingen in de afgelopen jaren in de VS
gehouden. Er zitten wel hier en daar kleine leugentjes in, maar in het algemeen ben
ik het nog steeds eens met wat ik toen zei. Jaren geleden zei ik al dat de CIA betrokken
was bij de moord op Patrice Lumumba en zie wat er nu zogenaamd allemaal in
Washington wordt ‘ontdekt’.
Ik heb uit New Haven het Yale Reunion Class Book 1950-1975 ontvangen. Ik
keek eerst of ik mijn oude vriend Perry True
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misschien kon vinden, maar hij stond er niet in. Ben wel verbaasd om te zien hoeveel
klasgenoten nu al grote kinderen hebben, waaronder some truly beautiful boys.
Ik lees dikwijls ‘nieuws’ uit de New York Times pas weken later, wanneer de krant
(met de boot) hier arriveert. Nadat Nelson Rockeller en zijn club hun rapport over
de CIA gereed hadden hield Ford de publicatie eerst tegen. Wat James Naughton in
de Times deed opmerken dat hoe langer men de gegevens achterhield hoe meer men
eraan zou gaan twijfelen of de overheid aan de bevindingen van de commissie nog
verder had gedokterd. De New York Times beklaagde zich in een hoofdartikel op 16
juni erover waarom president Ford juist de CIA-bemoeienissen bij het vermoorden
van buitenlandse politieke leiders, Sukarno, Lumumba, Castro, Trujillo en anderen
wilde achterhouden. Volgens Nicholas Horrock105 zou JFK nog een poging hebben
gedaan om de moord op Trujillo tegen te houden.
Hoe zot het van Ford is om gegevens proberen achter te houden wordt onderstreept
door de uitlatingen van senator Frank Church die als voorzitter van het Senate
Intelligence Investigating Committee de ene onthulling inzake hard evidence over
moordcomplotten tegen buitenlandse leiders na de andere doet. Er komt zoveel
ongelooflijke drek bovendrijven in Washington dat we gevoegelijk kunnen aannemen
slechts het topje van de ijsberg te weten te komen. Er is zelfs uitgekomen dat de FBI
het Amerikaanse leger financierde om studenten, die tegen de oorlog in Vietnam en
Cambodja protesteerden, te terroriseren. De New York Times publiceerde op 11 juni
1975 een uittreksel van drie volle pagina's over het 299 pagina's tellende
Rockefeller-rapport over de CIA. Maar in opdracht van mijnheer Ford waren hier
netjes de passages over moorden op buitenlandse regeringsleiders uit weggelaten.
Amerikanen worden tot in de hoogste regionen door eigen zogenaamde vrij gekozen
vertegenwoordigers van het volk verneukt waar ze bij zitten.

8 juli 1975
Hoorde niets meer van Anura Bandaranaike. Ik betwijfel of hij nog met Henry
Richardson in Londen is samengekomen. Ik weet eigenlijk niet hoe Henry het hier
heeft gevonden.
Aardige brief van Aurelio. Hij neemt mijn kritiek sportief op.106
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Zie bijlage 15.
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9 juli 1975
Wim Meiners van de Gooi en Eemlander vertelt me dat Carel Enkelaar het wegraken
van de George de Mohrenschildt-film probeert te sussen door te zeggen dat het
materiaal naar CBS is opgezonden, wat een leugen is. Bert Roelevelt van de NOS
bevestigde me trouwens dat er inderdaad niets naar CBS werd gezonden. Enkelaar
beweert nu dat wanneer Pim Reyntjes uit Schotland terug is, alles in orde zal komen.
Intussen wacht CBS op het materiaal.
Besprak met rechercheur C.J. Erhardt het voorval met de klap op mijn kop op de
Leidsegracht.
Er is een prachtige Russische film op televisie die me toch wel doet verlangen
naar mijn reis.107
Het is inmiddels bekend geworden dat de CIA in het geheim tussen 1968 en 1973
fondsen aan de Ashland Oil company heeft gegeven. Wat ik hier opvallend van vind
is dat George de Mohrenschildt kennelijk banden met Ashland had, want hij heeft
me in het verleden op company-paper van die maatschappij geschreven en me zelfs
geadviseerd in aandelen Ashland te investeren.
Minister Max van der Stoel heeft de tijdelijke zaakgelastigde in Santiago opdracht
gegeven de regering van Pinochet mee te delen dat ‘Den Haag verontrust is over de
mensenrechten in zijn land.’ Wat denkt men toch van zichzelf op dit ministerie?

10 juli 1975
Lobbyist Martojo belde. Hij schijnt in het bezit te zijn gekomen van het beruchte
telegram vanuit Jakarta met instructies aan de Indonesische delegatie te Genève
(1955-1956), waarin werd aangedrongen om de conferentie te laten mislukken. Ik
antwoordde slechts in de waarheid geïnteresseerd te zijn, ook indien die waarheid
ten voordele van mijnheer Luns zou zijn die dit telegram zogenaamd had onderschept.
Ik vroeg hem: ‘Dan kon Luns niet weten dat het telegram niet van president Sukarno
afkomstig was.’
‘Dat wist Luns precies’ antwoordde Martojo.
‘Dan was Luns toch gemeen om Sukarno als schuldige aanwijzen.’
‘Dat was hij ook.,’ zei Martojo.
Broer Theo belde om te zeggen dat hij bezig was de viola van mam te verkopen.
In Zwitserland had men 12.000 Zwitserse franken geboden. Nu was het aanbod naar
20.000 omhoog ge-
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gaan, maar Theo blijft volhouden dat de waarde 60.000 is. Hij zei: ‘We kunnen er
alle drie het belastinggeld op de ACF-aandelen mee betalen.’ Ik antwoordde: ‘Mam
moest het eens weten.’
CBS wil de De Mohrenschildt-film pertinent hebben. Gerard Schuijt belde Jan de
Troye, die nogal laconiek deed en tijd zat te winnen door te zeggen dat Enkelaar met
vakantie was. Hij had ook gezegd dat de foto van De Mohrenschildt te voorschijn
moest komen al zou hij zelf het huis van Enkelaar hiervoor moeten omkeren.
Tante Jetty vertelde broer Hendrik, en Theo inderdaad te hebben aangeboden dat
ook zij 60.000 gulden tegen een zeer lage rente zouden kunnen lenen. Ze zijn er
trouwens geen van beiden op ingegaan. Nu was het te laat: ‘En ik zal Theo uit de
droom moeten helpen,’ zei ze zo onaardig mogelijk.

11 juli 1975
Nam een Israëli (26) mee naar Eindhoven. Hij lifte naar Luxemburg om naar de VS
te gaan. Hij was klinisch psycholoog, wat ik Peter zo graag had zien worden. Ik
adviseerde deze jongen permanent in de VS te blijven. ‘Het was een denkfout om
Israël in de buurt van Jeruzalem te vestigen. Er zijn toch al tien miljoen joden in de
VS. Waarom niet de 2,3 miljoen Israëli's naar Amerika overgebracht, daar kunnen
ze van de Nevada-woestijn een sinaasappelentuin maken. En de Klaagmuur kan heel
eenvoudig naar de VS verhuizen en uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer.
‘It's all in the mind, my friend,’ zei ik. Hij deed of hij het met me eens was. Wie
weet?
Peter schrijft 14 juli weer thuis te zullen zijn. Godzijdank.
De ontmoeting met de heer Martojo bij DAF was een succes. We werden ontvangen
door J. Bruggeman, manager marketing en directeur export en Evert Oosterman,
assistent area manager van het Export Department, een aardige jonge knul maar
fervent nagelbijter. Martojo had een mapje bij zich met brieven van Lubbers, Boerma
en anderen. Ik zei letterlijk tegen hem: ‘goede wijn behoeft geen krans’ en adviseerde
niet met documenten te leuren. Maar hij kon het niet laten en zei letterlijk: ‘We zullen
open kaart spelen.’ Toch hanteerde Martojo de zaken uitstekend en stelde relevante
vragen. Het zou wel eens kunnen dat Martojo erin slaagt een zaak van twaalf miljoen
met DAF af te sluiten. Er werd ook over percentages en commissies gesproken.
Later belde Gerard Croiset op die in de krant had gelezen dat ik actie tegen de NOS
overwoog vanwege de vermiste De Moh-
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renschildt-film. ‘Moet dit nou,’ vroeg Croiset. Ik legde hem glashelder uit hoe de
zaken ervoor stonden. Hij gaf te kennen dat deze zaak tot een fatale breuk met Carel
Enkelaar zou leiden, wat me echter geen flikker meer kan schelen. Over de vermiste
foto zei hij opnieuw: ‘Maar jij hebt die foto bij hem vergeten.’
‘Is dat een reden voor Enkelaar om die foto te vinden en dan “te verliezen”?’ Er
is nu genoeg gebeurd en de maat is vol.
Een betekenisvolle brief van Djawoto arriveerde.108 Ik had hem in Peking over het
boek van Ganis Harsono geschreven, die hij een goede kerel noemt, maar die geen
journalist maar diplomaat was, Hij noemt Harsono's boek een gado gado van
historische feiten waar hij zijn eigen interpretatie aan geeft ‘without touching on the
essence’. Harsono heeft als reden opgegeven waarom Bung Karno Djawoto als
ambassadeur naar Peking zond omdat hij had opgemerkt dat Djawoto in de richting
van het communisme zou zijn gedreven. Djawoto noemt Harsono's redenering a joke
en dat is het ook. Maar dan volgt een belangrijke passage. ‘if Harsono had made
good use of his archives he should have had mentioned in his book, that Suharto,
after having grabbed political power on March 11, 1966 accused Bung Karno in his
report to the MPRS on March 7, 1967 that Bung Karno was “involved” in the G-30-S109
because he had been “protecting or benefiting G-30-S/PKI” and that Bung Karno's
political concept of NASAKOM110 has given the PKI a way or an opportunity to move
and thus stage the rebellious movement of G-30-S/PKI. And Suharto said, now echoed
by Harsono: “Thanks to God we were able to foil G-30-S/PKI.” So, Bung Karno was
also “turning to Communism” and even “involved” in the G-30-S/PKI? Suharto's
accusations led to the toppling of Bung Karno as President,’ aldus Djawoto in zijn
brief. Alleen een puppet van het Suharto-regime is in staat om het voor te stellen
alsof Bung Karno zich ooit tot gemene zaken met de PKI zou laten verleiden. Sukarno
was een nationalist tot in het merg van zijn botten.
Djawoto: ‘You know, Oltmans, that in many of his speeches prior to March 11,
1966, Suharto claimed that he highly upheld all aspects of Sukarno's teaching,
including the NASAKOM idea. Did Harsono mention those historical facts and many
other facts related to the development before, during and after G-30-S
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and the essential background of all these, nationally as well as internationally? Why
did he write so much about the Javanese culture? On this he could have written a
separate book by using the archives left by the Java Institute. I understand, feeling
the Damocles sword constantly swinging above his head, Harsono could not have
written otherwise.’
Een dergelijke brief baart me zorgen. Deze juiste zienswijze mag niet verloren
gaan als gevolg van een bombardement van leugens en verdraaiingen van de
Suharto-kliek over de hoofden van Indonesiërs.
Keke ligt zo lief in mijn stoel te slapen. Ik zit daardoor op de tafel naar de televisie
te kijken. Kolonel Fletcher Prouty zegt in het NOS Journaal tijdens een verhoor in
het Congres dat Al Haig al in 1963 voor de CIA werkte. De NRC weigerde mijn
Prouty-reportage. De GPD publiceerde deze. Wie van de twee is verkeerd bezig?
Spoor? Wanneer Haig van de CIA was, zat hij als tweede man van Henry Kissinger
op het Witte Huis van Nixon voor de CIA. Haig runt thans de NAVO naast ‘onze’
Luns. Wie weet is Luns zelf al sedert jaren van de CIA. Vandaar misschien ook zijn
botsingen met Bernhard, die misschien CIA-contacten heeft, maar eerder aan de kant
van het Pentagon lijkt te staan.

12 juli 1975
André Spoor heeft inderdaad tijdens zijn reis naar Singapore ambassadeur Piet
Schaepman ontmoet, zoals ik hem aanraadde.
Tad Szulc van de New York Times heeft bekendgemaakt dat de CIA ook plannen
had om Sukarno en premier Chou En-lai van China te vermoorden. Van Bung Karno
weten we het al heel lang, maar stukken schijnen het nu definitief uit te wijzen. Het
wordt de hoogste tijd dat dit aan de grote klok wordt gehangen. Een ander bericht
meldt dat Amnesty International Indonesië boven aan de lijst heeft geplaatst met het
hoogste aantal gevangen journalisten in de wereld, namelijk zevenentwintig.
Droogkloot Van der Stoel mag zich daar wel eens over opwinden! In zijn geliefde
Chili zitten drie journalisten gevangen. Ik zie nu trouwens ook dat het kolonel Fletcher
Prouty was die bekendmaakte dat Alexander Butterfield eveneens een contactman
van de CIA was. Butterfield maakte de wereld op de beruchte bandopnamen van
Nixon bekend, wat de werkelijke aanloop tot diens onvermijdelijk val zou worden.
Frank Heckman belde dat hij al enige tijd depressief was. Dat kan ik me nauwelijks
van hem voorstellen. Hij zegt het liefste
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alleen te willen zijn om niemand ermee lastig te vallen. Ik wilde dat hij nu hier was.
Vandaag verscheen in de NRC mijn artikel over IIASA in Wenen en warempel zelfs
onder mijn naam.111

13 juli 1975
Michael Canfield en Alan Weberman hebben Coup d'état in America geschreven
met een voorwoord van Henry B. Gonzalez, congreslid voor Texas.112 Het boek zet
uiteen waarom de CIA bij de moord in Dallas was betrokken. De schrijvers hopen
dat dit verslag een gevolg zal hebben en dat het onderzoek naar de moordenaar van
JFK zal worden heropend. Op pagina 27 duikt de naam George de Mohrenschildt al
op en is een lange passage aan hem gewijd. Het valt altijd op dat alle JFK-onderzoekers
George noemen, maar niemand - letterlijk niemand - deed actueel onderzoek en
probeerde meer van hem te weten te komen. Het is waar dat een aantal mensen
geprobeerd hebben in zijn buurt te komen, maar eigenlijk is alleen mij dat gelukt.
Hoofdstuk VIII behandelt Loran Hall. Althans zogenaamd. Er wordt uitsluitend
over Halls connecties met organisaties die Cuba willen bevrijden gesproken, maar
het werkelijk feit dat 50.000 dollar aan Loran Hall werden geboden om mee te doen
met de moord op JFK wordt verzwegen. Ik heb deze bekentenis van Logue op film
gezet voor de NOS. Ook het feit dat een zakenman uit Dallas, Lester Logue, Hall dit
aanbod deed, en dat diens naam in dit boek niet voorkomt, vervult me van reserves
ten aanzien van de inhoud van het boek.
Er is een expresse gekomen van generaal Suharjo uit Moskou om onmiddellijk
contact met hem op te nemen wanneer ik in Moskou arriveer.
Minister Ruud Lubbers van Economische Zaken gaat volgende week naar Moskou.
Eppo Jansen herinnert in de NRC aan het door premier Kosygin aan Max van der
Stoel gedane voorstel om samenwerking met de Shell tot stand te brengen. Van der
Stoel hield bij thuiskomst zijn mond dicht hierover. Ik heb het daaropvolgende
schandaal in extenso eerder beschreven. Het ministerie van Buitenlandse Handel in
Moskou heeft nu gezegd dat er contacten met Shell zijn geweest ‘maar dat deze nog
een zeer oriënterend karakter hebben en vooral plaatsvinden op het wetenschappelijke
vlak.’ Jammer dat meneer Jansen niet met
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ambassadeur Romanov is gaan praten. Dan had hij tenminste echt terzake hierover
zijn verhaal kunnen schrijven.

14 juli 1975
Gerard Vermeulen had door dat George de Mohrenschildt in het nieuws is. Ik schreef
in vier uur een, denk ik, spannend verhaal en zond het aangetekend naar hem toe.
Henk Langerak van het Algemeen Dagblad belt dat volgens de NOS het De
Mohrenschildt-gesprek terecht is en naar CBS werd doorgezonden. Geloof er niets
van. Ik belde Schwitters van de persdienst: ‘Ik heb het van Harry Hagedorn zelf: de
film is nooit weggeweest.’
Ik belde Harry Hagedorn op. Hij speelde het eerst op scherp en zei dat ik niets met
mijn in Dallas gefilmde De Mohrenschildt-gesprek had te maken. Wat de NOS met
die film deed was een zaak van de NOS. Ik liet me natuurlijk niet intimideren en zeker
niet door die mijnheer. Hij veranderde van toon. We kletsten twintig minuten. Hij
gaf uiteindelijk toe dat ze slechts 8,5 minuut hadden teruggevonden en dat de andere
30 minuten nog niet terecht waren. Daar wilde hij dan wel naar laten zoeken maar
kon daar morgen zeker nog niets over zeggen.
Vervolgens telefoneerde ik CBS in Bonn zelf om een en ander na te trekken. Harry
had gezegd dat CBS 400 dollar per minuut betaalde. Hagedorn had me gewoon voor
de gek gehouden met: ‘het materiaal’ is terecht. Schwitters van de persdienst loog
eveneens. Hij wist bovendien niet dat de in het huis van Enkelaar weggeraakte foto
aan mij was opgedragen en daarom wel eens van waarde voor mij zou kunnen zijn.

15 juli 1975
Kolonel Fletcher Prouty's geloofwaardigheid is in het geding gekomen en dat verbaast
me ten zeerste. Na sensatie te hebben veroorzaakt met de mededeling dat Alexander
Butterfield - die de doorslag gaf tot de val van Richard Nixon met de bekendmaking
van de bandopnamen uit de Oval Office - een CIA-man was, heeft Prouty nu gezegd
dat hem mogelijk een rad voor de ogen was gedraaid met die informatie om de
werkelijke CIA-verrader binnen Nixons staf te beschermen.
Nu hangt er een sluier over Prouty's betrouwbaarheid als bron. Dat is jammer.113
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Brussel, Zavetem, 05.40 uur
Vind het toch wel goed van mezelf, dat ik hier nu al ben om Peter af te halen. Maar
Peters vlucht landt pas om 07.45 uur.
Toen de passagiers naar buiten kwamen, verstopte ik eerst mezelf, maar dacht
toen: dat is gemeen en hij zag me. We omhelsden elkaar. Hij zei: ‘God, ik tril
helemaal, dit had ik niet verwacht.’ Ik trilde helemaal niet, maar dat komt altijd later.
‘Mijn moeder schrikt als ze mij zo ziet, laten we maar eerst naar Amsterdam gaan.
Oh, Willem, ik voel me zo vreemd.’
Hij begon meteen te vragen hoe het met het boek van Aurelio Peccei ging en waar
Francisco Paesa nu mee bezig was. ‘Hij zou toch in Moskou een contract tekenen?’
‘Misschien heeft hij dit allang gedaan, maar gebeurt het achter mijn rug opdat hij
vooral zijn winst niet met mij behoeft te delen.’ Ik belde later de secretaresse van
Paesa. Hij kwam warempel aan de telefoon. Zijn bezoek aan Moskou was ‘fantastic,
fantastic’ geweest. De omvang van het contract was twee à driemaal groter dan
gepland: ‘And I am very pleased. I had discussions with the State Bank and no-one
understands how fast I can get to the top.’ Nee, haal je de duvel: ik heb hem via dr.
Gvishiani binnengebracht en, zoals het er nu uit ziet voor niets, nul komma nul. Hij
zou eind augustus weer naar Moskou gaan om het uiteindelijke contract te tekenen.
‘You know, I would like to talk to you,’ zei hij ook nog, ‘but for the moment there
is nothing to talk about. I cannot have you as a guest anymore, because I sold Villa
Rajada in Gland. I could get a good price. I am living now in a studio-apartment. I
am looking for a smaller house in Canton Vaud.’ Na zijn reis in augustus zouden we
afrekenen.
Peter vertelt ontzettend veel over Eagan bij Frederick en over de toestanden die
hij in New York meemaakte. Op de pianist, Mark, is hij afgeknapt. Maar er waren
ook andere guys, zoals een Peter uit Londen, aan het firmament verschenen.
Loet Kilian vroeg of ik contacten bij Singapore Airlines had. Ik belde Ton Hens.
Deze adviseerde dat Loet rechtstreeks naar Director Operations zou schrijven om
als piloot te solliciteren. Schreef een artikel voor de GPD over het wegraken van de
De Mohrenschildt-film bij de NOS. Enkelaar kletst rond dat ik een zonnesteek zou
hebben opgelopen. Het Algemeen Dagblad fabriceerde het kletspraatje dat ik dacht
dat de CIA de films had ‘gepikt’.
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17 juli 1975
Harry Hagedorn van de NOS zond een brief dat hij twee stukjes De Mohrenschildt
naar CBS zond, namelijk 5 minuten 35 seconden en 3 minuten 11 seconden. Ook een
uitgezonden stukje Loran Hall was erbij. Maar waar is de rest? Ook Klaas Jan Hindriks
zond een brief die nergens op sloeg. Ze denken me op die manier te kunnen stoppen.
Mis. Ik wil weten waar mijn materiaal is gebleven. Ik heb niet voor niets mijn nek
uitgestoken. Ik ontmoette advocaat W.J. van Bennekom, die collega Frits Koers erbij
haalde, die de zaak voor me gaat behandelen. Intussen vertelde Wim Meiners van
de Gooi en Eemlander dat CBS slechts 5 minuten 35 seconden had ontvangen over
De Mohrenschildt. Ik belde Bonn, maar de brief van Harry Hagendorn bleek correct
te zijn. Ik heb CBS trouwens gevraagd om in Dallas navraag te doen hoe lang ik op
15 oktober 1968 De Mohrenschildt in Dallas filmde.
DAF belde dat ze me geen honorarium van 5.000 gulden voor het binnenbrengen
van Martojo en de Indonesische order voor trucks wilden betalen maar wel 1 procent
commissie. Ze proberen het allemaal. Ik heb DAF onmiddellijk mijn standpunt
schriftelijk kenbaar gemaakt.
De glazenwasser Van Spiegel heeft tegenover de recherche verklaard dat hij me
zonder reden heeft geslagen.
Peter kwam thuis met een grote bos rozen: ‘Die zijn nog voor je verjaardag.’

18 juli 1975
Frits Koers, een Gerrit-Jan Wolffensperger-type, aardig smoel, waarschuwde dat de
huidige president van de rechtbank bij een kortgeding tegen de NOS om de films
boven water te krijgen de gemakkelijkste weg zou kiezen. Omdat de films onvindbaar
waren zou de rechtbank de klacht afwijzen. Dat ik schade geleden heb leek hem een
uitgemaakte zaak.
Peter en ik dineerden in de Cave voor het eerst in lange tijd. Toen we thuiskwamen
belde Gerard Croiset. Hij had in het Utrechts Nieuwsblad gelezen dat er een
kortgeding zou komen. ‘Niet doen, beste jongen,’ en hij hing op. Ik begrijp zo'n
houding niet. Moet je je alles dan maar laten aanleunen? Trouwens alle ellende is
feitelijk begonnen met de zogenaamde vermissing van de mij toebehorende foto van
De Mohrenschildt in Carel Enkelaars woning.
Frits Koers wil gaan praten bij de NOS. Dit plan vind ik een zwaktebod. Jan Buis
van Bruna: ‘Ze noemen je toch een ladelichter, dus laat die advocaten maar 100.000
gulden schade vra-
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gen en geef het over.’ Ook Gerard Schuijt van de NVJ adviseert een kortgeding met
een dwangsom.
Ronald Gase kwam weer eens langs. Laatst zeurde hij ook of ik op zijn verjaardag
kwam. Ergens moet ik hem nog altijd niet. Nu merkte hij op: ‘Dat niemand ooit eens
heeft geprobeerd om je dagboeken te vernietigen.’ Hij begrijpt precies wat ik hier
doe. Ik haat zulke praatjes.
Peter ging met Frits van Eeden de hort op, terwijl ik een bezoek bracht aan de
Franse persattaché Alain de Keghel. Ik moest door twee veiligheidsdeuren en
vervolgens in een portiek wachten tot De Keghel was gebeld. Ik overwoog reeds het
pand maar weer te verlaten tot de man eindelijk naar beneden kwam en me uit het
portiek bevrijdde. Ik merkte op dat dit geen manier was om iemand te ontvangen.
Hij zei dat ik de eerste was die mijn beklag deed. ‘Uw andere gasten denken precies
hetzelfde maar zeggen niets.’
‘Even if a Minister arrives we make him wait.’
‘Well, that is absurd,’ zei ik. We zaten in de gang. Ik vroeg of hij behulpzaam
wilde zijn met een gesprek met Simone Veil te arrangeren. ‘Zij zal vragen, waarom
ik?’ aldus De Keghel. Ik zei dat president Kekkonen van Finland, Willy Brandt en
anderen ook niet een dergelijke rare vraag hadden gesteld, maar gewoon interviews
zouden geven voor mijn EUROPA-boek. Hij kon niet helpen met Michel Jobert, de
voormalige minister van Buitenlandse Zaken, want die was nu een gewone burger.
De man was gewoon niet behulpzaam.114
Time115 probeert met een coverstory van elf pagina's Gerald Ford in het Witte Huis
een hart onder de riem te steken. IN COMMAND heet het propagandaverhaal, dat
rijkelijk is geïllustreerd met kleurenfoto's van zijn vijf aantrekkelijke kinderen, drie
jongens en twee dochters. Jack Ford blijf ik een aantrekkelijk ventje vinden.

19 juli 1975
Gerard Vermeulen van Panorama schrijft dat hij vindt dat er weinig nieuws in mijn
George de Mohrenschildt-reportage staat. Hij zal het artikel niet publiceren. ‘Ik heb
al eerder bemerkt dat wij in verschillende journalistieke werelden leven en dat moet
je me maar niet kwalijk nemen.’ Hij zegt er nog bij: ‘Ik ben verantwoordelijk voor
een wekelijkse oplage van 400.000.’ Ik begrijp dit. Maar wat weet hij over de
JFK-affaire of het belang
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Waar ik toen niet aan dacht was dat de non-coöperatie uiteraard weer een uitvloeisel was
van ongunstige inlichtingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Time, 28 juli 1975.
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van De Mohrenschildt? Hij is bereid me veel te betalen: ‘Maar dan moet ik ook zeker
weten dat ik Panorama een grote dienst bewijs met een stuk van mijn vriend Willem.
Dat was nou juist waaraan het in dit geval mankeerde.’ De geschiedenis zal uitwijzen
hoe belangrijk George is geweest.
DAF heeft de heer Martojo meegedeeld dat er 2.500 vrachtwagens verkocht dienden
te worden voor 75 miljoen om te vo orkomen dat er werktijdverkorting moest worden
aangevraagd. Aangezien de regering mogelijk een garantie van 100 miljoen wil geven
voor leveranties aan Indonesië is het nauwelijks te verwachten dat 75 miljoen hiervan
alleen naar DAF zou gaan. Ik wil als de bliksem bij ambassadeur Romanov nagaan
of de Sovjet-Unie misschien 1.000 vrachtwagens zou kunnen kopen om met DAF een
begin te maken.
Bracht Peter naar zijn moeder in Tilburg. Hij kocht mooie bloemen voor haar.
André Spoor publiceerde een waardeloos verhaal over Singapore.

20 juli 1975
Broer Theo arriveerde tegen etenstijd en bracht een mooie plant mee. Hij had tante
Jetty in Wassenaar bezocht die hem nu had wijsgemaakt dat zij met de aankoop van
het huis voor mam in Bilthoven zichzelf had geruïneerd. Ik geloof geen woord van
deze dame. Theo adviseerde haar verzoek om het voorschot op Amerbos terug te
betalen rustig te negeren. Hij zag als een mogelijkheid dat ik een maatschappijtje in
Liechtenstein zou oprichten zodat, als ik in Californië zou gaan wonen, het huis op
naam van die niet bestaande company zou staan. Hij verwachtte sombere tijden in
Europa, misschien zelfs een ramp voor Kerstmis. De veiligste belegging bleef goud.
Dat kon je bovendien gemakkelijk transporteren.
Nam hem mee voor een etentje in restaurant Indonesia waar hij kennelijk zeer van
genoot. Ik bracht het gesprek wel eens op mam, maar dan klapte hij dicht en was
niet in staat zich te uiten. Ik vind dit onbegrijpelijk. Hij gaat alleen naar Zuid-Afrika.
Waarom zou Nellie niet als ik naar de Sovjet-Unie ga om een boek te schrijven op
Keke kunnen passen? Ze willen het niet. Theo had in Antwerpen papieren opgehaald
die 600.000 dollar waard waren. ‘Wanneer ik die maandag in de bank deponeer wordt
de rekening van onze company daarmee vermeerderd.’ Hij zei: ‘Ik ben eigenlijk full
time in dienst om tax loopholes te vinden.’ To each his own.
Frederick Ress belde op om met Peter te spreken. Ik ga er zelf
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altijd prat op dat ik een neus heb om bijzondere jongens te vinden, maar Fred lijkt
me ook niet mis. Hij werkt vanuit Minnesota met Expeditions of North America, een
organisatie die zich toelegt op de rehabilitatie van juvenile delinquents. Ze gaan met
groepjes van vijf delinquente jongeren en twee professionele begeleiders, van wie
Fred er een is, in kano's de rivieren op naar Noord-Canada. Het moet wel een
bijzondere kerel zijn. Later belde Peter vanuit Oostelbeers, waar hij samen met Theo
Camann naartoe was gegaan om zijn ‘oude vlam’ Philip Nasta te bezoeken.

21 juli 1975
Er zijn foto's van mijn hoofd en nek genomen om zeker te zijn dat er geen after effects
van de klap op mijn kop kunnen opduiken.
Soms verlies ik mijn geduld met Keke, omdat hij absoluut niet luistert of
gehoorzaamt. Dan krijgt hij een tik op zijn achterste met een krant en deponeer ik
hem in zijn mand. Later, toen ik hem van beneden wilde halen, dacht hij dat hij weer
een tik zou krijgen. Ik haatte mezelf.
Heb Theodore White's boek over Nixon nu gelezen. Wat een goddeloze troep in
het Witte Huis.
Carel Enkelaar heeft ‘informeel’ mijn advocaat Frits Koers opgebeld om hem mee
te delen dat mijn actie rond de verdwenen films ‘erg overdreven’ was. Misschien
had Willem Oltmans de films zelf wel gestolen! Het stond de NOS vrij met de film
te doen wat zij wensten, inbegrepen deze te vernietigen. Intussen deelde Enkelaar
Koers mee dat de foto van De Mohrenschildt terecht was. Hij had deze inderdaad in
bezit, maar hij was met vakantie en had geen zin om naar Hilversum te gaan. Hij had
mij altijd de hand boven het hoofd gehouden, maar daar had hij nu dan wel genoeg
van.
Het kwam er op neer dat ik mijn eigen foto terug zou kunnen krijgen, mits ik het
kortgeding niet door zou laten gaan. ‘Mijn’ foto van De Mohrenschildt werd gebruikt
om te zorgen dat ‘mijn’ verdwenen film van diezelfde De Mohrenschildt verdwenen
bleef. Trouwens, als ik Koers er niet op had gezet, zou de foto van George nooit
meer boven water zijn gekomen. Wat wil hij er toch mee? Die foto is duidelijk mijn
eigendom.
Senator Richard Schweiker van Pennsylvania, republikein, heeft meegedeeld dat
het zogenaamde Warren Rapport over de moord op JFK leemten vertoond, vooral
wat de activiteiten van de CIA en beraamde moorden betreft. Een hernieuwd onderzoek
naar de moord op Kennedy in Dallas zou gerechtvaardigd zijn.
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Jane Bartell van CBS New York belde opnieuw. Zij had (op mijn advies) een poging
gedaan om via advocaat Pat Russell in Dallas bij George de Mohrenschildt te komen,
maar Pat belde haar niet terug. Het Loran Hall-gesprek was prima, maar de NOS had
dermate slecht materiaal van George de Mohrenschildt gezonden dat het meer leek
op een kopie van een NOS-uitzending dan het originele materiaal. CBS wil het in
november gebruiken bij de herdenking van de moord in Dallas.

22 juli 1975
Parijs, Hotel Vendôme
Het naarste vanmorgen was om Keke naar zijn cachot bij dr. Offereins in Bosch en
Duin te moeten brengen. Tijdens de rit er naartoe dacht ik aan de ogen van het diertje.
Hij staat altijd onder aan de trap te kwispelen wanneer ik beneden kom. Ik moest
hem wel naar zijn prison brengen. Gelukkig maar drie dagen, maar straks is het twee
maanden.
Haalde Peter in Tilburg af. Hij heeft veel zitten praten en vertellen. Hij was deze
keer met Theo Camann naar boer Joris gegaan die meteen de staldeur achter zich
had dicht getrokken. Hij praat ook veel over Fred Ress en liet een mooie foto van
hem zien.
Philip Agee die CIA Diary: Inside the Company116 schreef, heeft een interview aan
Playboy gegeven dat er niet om liegt. Al vrijwel meteen komt hij op CIA-complotten
in een aantal landen zoals Iran, Soedan, Syrië, Guatemala, Ecuador, Guyana, Zaïre
en Ghana. ‘Will that do for starters? In Greece the CIA participated in bringing in the
repressive and stupid regime of the colonels. In Brazil, the CIA worked to install a
regime that tortures children117 to make their parents confess their political activities.
In Chili, the Company spent millions to destabilize - that's the Company's word - the
Allende Government and set up the military junta, which has since massacred tens
of thousands of workers, students, liberals and leftists. And there is a very strong
probability that the CIA station in Chili helped supply the assassination lists. In
Indonesia in 1965, the Company was behind an even bloodier coup, the one that got
rid of Sukarno and led to the slaughter of at least 500.000 and possibly one million
people.’118
Dat is wat Bung Karno me vertelde en wat nu voor het eerst met zoveel woorden
in Playboy staat. Ik wil onmiddellijk hier-
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Philip Agee, CIA Diary: Inside the Company, Penguin Books, Londen 1975
In 1992 gaat het vermoorden van kinderen door vigilantes in Brazilië gewoon door.
Playboy, augustus 1975.
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over schrijven, hopelijk voor de GPD. Dewi moet nu ook een Open Brief aan senator
Frank Church schrijven. Er moet iets gebeuren.

23 juli 1975
Parijs
Zon. 06.40 uur. Luister naar La Bohème in de auto, tranen springen in mijn ogen.
Peter slaapt nog. Het zijn kleine opmerkingen die hij maakt, die me altijd weer voor
hem innemen. Luisterend naar La Bohème zei hij: ‘Freds stem is veel mooier’. We
zagen de film Alice n'est plus ici. Als je dan naar die Amerikaanse shit kijkt zit je
liever in Parijs. ‘Hier horen we toch ook, vooral emotioneel,’ zei Peter.
We dineerden in Le Boeuf au Table. Ik sprak over mijn idee om mogelijk naar
Californië te verhuizen. Het leek wel of hij er weer de tic aan zijn oog aan overhield.
Ik kan trouwens niets beginnen zonder dat de deal met Francisco Paesa rond is. Hij
vertelde met Frederick en zijn moeder in Minneapolis te hebben geluncht. Zij had
gezegd: ‘Ik zou jullie wel met je hoofden tegen elkaar kunnen slaan. Jullie zouden
de mooiste meisjes van de stad kunnen versieren.’
Telefoneerde Dewi Sukarno, die ziek in bed lag. Ze had haar vertrek naar Tanger
uitgesteld. Ik legde uit dat het dringend noodzakelijk was het ijzer te smeden terwijl
het heet was en nu president Ford te schrijven in naam van Bung Karno. Ze had er
wel oren naar. Kocht een Playboy zodat ze over een eigen exemplaar beschikt met
Agee's verklaring.
Iedere dag brengt nieuwe onthullingen over de illegale moordpraktijken van de
CIA en de FBI. Amerika is een maffialand. Op dezelfde dag dat JFK werd vermoord
kwamen de basterds in Parijs bijeen om een moord op Fidel Castro te beramen.
Ongelooflijk. Gewoon puur misdadig. En dan te bedenken dat je er donder op kunt
zeggen dat het verhaal van Agee maar een tipje van de sluier oplicht.
We hebben een prachtige rit naar Versailles gemaakt, aldaar geluncht en zijn
vervolgens naar Rambouillet gereden. Later zijn we naar de Elysées-sauna gegaan,
met koffie in de Deux Magots. Om 17.00 uur was ik in de flat van Dewi Sukarno.
Een van haar sterke kanten is dat ze loyaal is. Ondanks onze laatste botsing was
mijn foto samen met haar, nog steeds in haar carrousel met foto's van vrienden te
vinden. De flat leek volgepakt te staan met bezittingen die uit Villa Rajada afkomstig
waren. Aan het ontbijt had ik een eerste ontwerp voor haar brief aan president Ford
gemaakt. Peter was trouwens niet
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meegegaan. Ze vroeg allereerst naar hem. Hij vond dat hij na de sauna niet ‘toonbaar’
was. Onzin dus. Een Japanse vriendin arriveerde en zei een jurk te hebben gekocht
die ze trouwens reeds droeg, maar die ze nog moest betalen. We hopten met z'n drieën
in mijn TR6 two-seater. Terwijl ik stond te wachten kwam een tuut met een smile
vragen of het in de VS geoorloofd was om met z'n drieën in een sportauto te zitten.119
Intussen kocht Dewi dezelfde jurk. Later typte ik in haar keuken de eerste draft van
de brief aan Ford. Dewi had eens goed naar mijn auto gekeken en zei: ‘You take
good care of your car. I don't like people who do not.’
Om 20.15 uur arriveerde Peter op Avenue Montaigne 12, terwijl we nog in full
swing waren om de brief aan Ford in shape te brengen. Ik vond dat we een kopie
moesten sturen naar senator Frank Church, dan weet het Witte Huis dat we het ook
via het Congres spelen. Dewi ontving Peter trouwens als een dierbare vriend.
Ik moet toegeven dat zij uitstekende suggesties had om de tekst te verbeteren. We
hebben er samen eigenlijk prettig aan gewerkt. Ze vertelde een journalistieke opdracht
te hebben wereldleiders te interviewen. Ik zou als haar adviseur achter de schermen
kunnen optreden. Zij zou de gesprekken willen houden ‘as if Bapak was having those
conversations. You could perform as my assistant, and you will be paid for it, of
course.’ Ik ging er maar niet op in; weer een van Dewi's duizenden plannen. Ik was
allang blij dat we de brief aan Ford van de grond kregen. Ze bleek nog zeer bittere
gevoelens ten aanzien van Francisco Paesa te hebben. ‘He did not sell Villa Rajada.
It was taken away from him,’ vertelde zij. Dewi moet eenvoudig haar deel van de
investering hebben opgevraagd. Ik wil er niets over weten. Ik ril bij de vraag of Paesa
ooit zijn afspraken met mij zal nakomen.
Toen haar nieuwe vriend de Duc de Sabra telefoneerde, vroeg zij of ik wilde
antwoorden dat zij even naar haar arts was en later terug zou zijn. Wat een snertsmoes.
‘Let him worry a bit’, zei ze ook nog. Ik dacht na over dit soort spelletjes die ze
natuurlijk ook met Bung Karno had gespeeld. Afschuwelijk.
Maar nogmaals, ik vind dat zij de brief aan president Gerald Ford aanzienlijk heeft
verbeterd. Vooral de positieve slotzin is van haar. Ook de gedachte om voor de
politieke gevangenen in Indonesië een lans te breken was van Dewi. ‘Let us ask
Hanafi to read it,’ zei ze. Maar dat was tijdverlies.
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‘Let have a lawyer read it,’ zei ze vervolgens.
‘We don't need a lawyer we simply say as it is.’
Ook zei ze tussen neus en lippen: ‘All my friends are selling their properties and
buying apartments in New York. Europe is lost. It will be communist. Perhaps, may
be not France. The students are very intelligent here.’ Dat deed me aan wat broer
Theo's had gezegd, all the same lines.
Peter en ik dineerden laat in de Bar des Théâtres. Er gaat niets boven Frans eten.

24 juli 1975
Eén jaar geleden om deze tijd was mam al ernstig ziek. Het is de redding van de
mens dat alle wonden schijnen te genezen. Je kunt ook zonder een arm of been leven,
maar je wordt nooit meer dezelfde.
President Gerald Ford heeft zich uitgesproken tegen het heropenen van het
onderzoek naar de moord op JFK. Geen wonder. Hij was medeplichtig aan de
whitewash door de Warren Commissie.
Heb alles gefotokopieerd.120 De beide brieven zijn aangetekend verzonden, ook de
boodschap aan senator Frank Church. Het geeft me een voldaan gevoel. Zond
doorslagen aan oud-ambassadeur Djawoto in Peking.
Ontmoette Pak Hanafi121 in het Intercontinental Hotel voor het ontbijt. Hij las de
brief aan Ford. ‘Wim you are a genius.’ ‘Het was Ibu Dewi's gedachte om met een
oproep ten behoeve van de politieke gevangenen te komen,’ zei ik. Hij verweet me
dat ik met het plan voor de brief naar haar was gegaan en niet naar hem. Helaas zit
de wereld zo in elkaar dat de weduwe van Bung Karno, wie dit ook mag zijn,
waarschijnlijk meer aandacht trekt in Washington dan een dissidente ambassadeur.
Hij begreep de keuze uitstekend.
Pak Hanafi droomt langzamerhand een beetje over allerlei zaken uit het verleden.
Wanneer hij zegt: ‘Bapak was not what he was without Chaerul Saleh or without
me,’ dan denk ik er het mijne van. Ik zei daarentegen dat ik niet dacht dat toekomstige
plannen en stappen zonder hem, generaal Suharjo in Moskou en Djawoto in Peking,
vruchten zouden kunnen afwerpen. ‘Juist,’ antwoordde hij. Pak Hanafi wist te vertellen
dat toen generaal Suharjo van Peking naar Praag vloog, en hij wilde eigenlijk ook
naar Parijs gaan, stond er een auto van de sov-
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jetambassade in Praag bij de vliegtuigtrap en de generaal werd de volgende dag naar
Moskou gevlogen. ‘He was literally kidnapped, Wim.’ ‘Why?’ vroeg ik. ‘Well,
Suharjo has much support in army circles. But some progressive people in Indonesia
did not understand his decision to go to Peking in the first place (...).’ Pak Hanafi
schijnt in Moskou bij generaal Suharjo te hebben gelogeerd.
Liet bij Dewi nog een briefje achter waarin ik haar adviseerde dat ze tegen de pers
zou zeggen, dat Amerika wel eens verontschuldigingen aan communisten zou mogen
aanbieden, niet alleen voor wat de CIA in Indonesië echt heeft gedaan, maar voor het
in de schoenen van de communisten schuiven van een coup.
We reden van Parijs naar Bruna in Utrecht in precies vier uren. Frits Koers vertelde
inmiddels een vrij onacceptabele brief van de NOS te hebben ontvangen.
Dewi en ik werden het eens dat de tekst van de brief aan Ford tot maandag 28 juli
onder embargo diende te blijven.
We haalden Keke uit de kennel; het beestje was weer helemaal van slag geraakt.
Ik moest er 's nachts herhaaldelijk uit.

25 juli 1975
Amerbos
Per aangetekende expresse122 schreef Harry Hagedorn aan Frits Koers een
gedenkwaardige collectie schoonpraterij. Het was mijn schuld dat de film niet werd
gevonden want ik had als jaar van uitzending 1969 genoemd. Daarna was het materiaal
dat werd uitgezonden (dus een 6 of 8 minuten van een film van 30 tot 40 minuten)
‘gevonden’. Het werd aan CBS aangeboden. ‘Met betrekking tot het restmateriaal
merken wij op dat het gebruikelijk is dat het restmateriaal van in onze opdracht
vervaardigde films alsmede niet uitgezonden items hetzij onmiddellijk, hetzij na
enige tijd wordt vernietigd. Ten onrechte claimt uw cliënt dan ook
terbeschikkingstelling van al het door hem vervaardigde materiaal.’
Treurig wat hier gebeurt. Enkelaar, die met Croiset en mij al jaren aan de George
de Mohrenschildt-affaire sleutelt, had met de hand op het hart beloofd geen millimeter
van dit materiaal ooit weg te zullen doen en hij zou het onder zijn hoede houden,
‘desnoods in een kluis’. Nu liet Enkelaar (zoals Luns dit aan Van Roijen overliet)
het vuile werk door zijn tweede man Hagedorn opknappen, want zelf zou hij nooit
een handteke-
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ning onder bovenstaande leugen kunnen zetten. Dat begreep hij tenminste nog wel.
Hagedorn wijst van de hand dat men bij de NOS ‘op uiterst onzorgvuldige en
nonchalante wijze’ met De Mohrenschildt zou zijn omgegaan. De NOS wees de
beschuldiging volledig van de hand ‘evenals iedere daarop door u gebaseerde
vordering tot schadevergoeding.’ Het had de NOS verder ‘bijzonder onaangenaam
getroffen’ dat ik in de pers zou hebben gedaan of de films van mij waren. Helemaal
niet. Ik heb echter recht op een belangrijk percentage van de verkoop en hoe kan ik
die binnenhalen wanneer er bijna een half uur film zoek is? De dagvaarding van
Koers aan de NOS is bijna juist. Jammer dat ik zoiets zelf niet kan opstellen.
Senator Frank Church heeft thans als voorzitter van het Senate Select Committee
on Intelligence bekendgemaakt dat men ‘no scintilla’ van bewijs heeft gevonden dat
Alexander Butterfield voor de CIA werkte. Dit maakt de geloofwaardigheid van
kolonel Fletcher Prouty nog meer discutabel.
Alexander Solzhenitsyn heeft de geplande conferentie van 35 landen in Helsinki
om te komen tot een Europees veiligheidssysteem ‘het verraad van Oost-Europa’
genoemd. Verder kibbelt hij over een gemankeerde ontmoeting met Gerald Ford,
over wie wie behoort te vragen, schriftelijk of mondeling, via rechtse senatoren of
via de vakbond AFL-CIO, maar Ford praat wel met Leonid Brezhnev en niet met
Solzhenitsyn. Zo hoort het ook. Hoewel op wiens advies handelt Ford zo?
Bracht een bezoek aan ambassadeur Alexandr Romanov. Het was interessant.
Mijn contact met hem is uitstekend en vertrouwelijk. Hij had dr. Jermen Gvishiani
in Moskou ontmoet en bracht me om te beginnen diens groeten over. Hij had tevens
Gvishiani voor een officieel bezoek aan Den Haag later dit jaar uitgenodigd. De
ambassadeur ging uitvoerig in op minister Lubbers' bezoek aan Moskou. Ik vond dit
ter zake doende want De Telegraaf had vanmorgen in een vierkolomskop
aangekondigd: LUBBERS WIL INVESTEREN IN OOST-EUROPA. Ik vond dit ook aansluiten
op mijn eigen suggestie van vorige maand in De Typhoon dat we langzamerhand aan
een ministerie voor Oostblokzaken toe waren. De ministervan Economische Zaken
had Hongarije, Bulgarije en de Sovjet-Unie bezocht en was tot de conclusie gekomen
dat het noodzakelijk was een ‘een grootscheepse campagne onder Nederlandse
bedrijven’ te beginnen om investeringen in oostelijke richting aan te moedigen. Geen
wonder dat men in Oost-Europa verheugd was over Lubbers.
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Romanov vervolgde: ‘Mr Lubbers opened the discussions with our Minister of
Foreign Trade, Nikolai Patolichev, with the remark, “You do much business with
France, West-Germany and so forth, but you seem to forget all about Holland.” So,
we replied, “Our ties with your country go back to Czar Peter the Great. Then we
hinted at our oil-proposals, which were ignored by Holland, and you Willem, know
all about it what happened with Max van der Stoel, and Lubbers swallowed that one.
(...) Your Minister this time proposed trade in oil, coal, gas, transportation, by sea
and by road, and he was interested in concentrated uranium. In other words, your
Minister Ruud Lubbers was to all of us in Moscow a rare bird, because as Patolichev
said: “I do see a lot of Western Ministers, but this one knows what he is talking
about!” Lubbers discussed these uranium problems in great detail. We also signed
a ten year agreement of technical and scientific cooperation, but all references to
trade were crossed out, because of Holland being a member of the EEC. But, we told
Lubbers, we were ready to do business on a bi-lateral basis. And, we stressed, that
in COMECON, all partners, were totally free to do business with the Netherlands.’
Ik zei tegen Romanov: ‘It will be useful to have lunch with Lubbers after a while
and see how he has really digested it all.’123
Vervolgens belandde de ambassadeur bij het onderwerp Ed van Thijn in Moskou.
‘He spoiled everything. It is difficult for me now. I met him a year ago at a reception
and he complained to me and said that socialist parties in France, (Mitterrand) and
Germany (Brandt) had excellent contacts with the CPSU, and why not the Netherlands?
So, he came twice at lunch here. He brought that young man, Van den Bergh, and
he said he wanted to bring some other advisors. Then, there was a discussion, whether
they would go to Moscow as an official party to party delegation. No, they said, the
trip would be semi-official. So, I told them in that case they had to go to Moscow
through me. I arranged everything. After all, Van Thijn had said, this was a historic
mission, since it would be the first official contacts between two political parties,
the CPSU and the PvdA. So, I arranged among others for them, to meet the Chairman
of our parliament. Then, Van Thijn took that occasion to begin to talk about Andrei
Sakharov. The Chairman replied to Van Thijn, that he was very angry that this matter
was brought up. It was
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childish to do so and came close to idiocy. After all this was a very important political
mission.’
Later had ambassadeur Huydecoper van Nigtevecht de bezoekende delegatie en
hun sovjetgastheren een lunch aangeboden. Zestien personen zaten aan. Ambassadeur
Romanov vertelde: ‘At one point, Huydecoper lectured Van Thijn a bit and these
two gentlemen got into a fight. Since two members of our delegation spoke Dutch,
we were eventually informed what the fight had been about.’ Ook zo keurig - en zo
typisch Hollands - om dit dan in het bijzijn van buitenlanders in het Hollands te doen.
De ambassadeur gaf geen verdere details. Ik vroeg er ook niet om, maar hij voegde
eraan toe: ‘Don't you think this incident was a bit unusual?’ Romanov vervolgde:
‘When Van Thijn was making a speech during the luncheon, I offered him here at
the embassy, about the historical importance of direct contacts between the two
parties; he was already scheming to bring Sakharov up eventually. (...) Before he
went to Moscow, I asked Van Thijn, if you harbor any private doubts or have any
additional questions, tell me privately. But he went to our country for so-called
positive discussions but ending them every single time with the subject of Sakharov.’
Toen ik zei dat de heer Berkhouwer van de VVD me had gezegd ook een reis naar
Moskou te willen maken, antwoordde Romanov dit met hem te hebben besproken.
‘Afterwards he came to me and said, he wanted to travel with his wife. Then he added
two consultants of the EEC or the European parliament. So, we made a joke, that we
did not know these institutions. Then he came to tell me he wanted to go in his
function with the European parliament and only for four days.’ Berkhouwer is met
al zijn kapsones niet gegaan.
Ik vroeg daarop waarom Eppo Jansen van NRC Handelsblad als gast van de
sovjetambassade in Den Haag naar Moskou was gereisd, vooral omdat ik dacht dat
was afgesproken dat wanneer ik de reis voor mijn boekje zou maken het terrein voor
mij gereserveerd zou zijn. ‘I do not know anything about it,’ zei hij, ‘ask Vladimir
Opalev.’ Heel vervelend, maar ik had het gevoel dat zijn antwoord niet waar was.
Hoe kan hij hier niets van hebben geweten? Ik vroeg het aan Opalev, die antwoordde:
‘Well, Eppo Jansen went only one week to Moscow and he traveled as NRC
correspondent in Spain.’ Die ‘verklaring’ is niet naar waarheid.124
Bij thuiskomst lag er een brief van vier kantjes van George de
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Mohrenschildt.125 Omdat ik, om achter de waarheid te komen, mijn pressie op hem
had vergroot in mijn brieven antwoordde hij, evenals advocaat Russell, het
onaangenaam te vinden om insinuaties te moeten incasseren als zouden zij informatie
achterhouden. Hij vindt het hoogst bevreemdend dat de film die ik met hem maakte
bij de NOS is verdwenen. ‘I wished I knew who did it.’ Hij acht het far-fetched dat
Cubanen betrokken zouden zijn geweest bij de moord op JFK.126 ‘I do not think they
- meaning investigators - will ever find anything unless somebody makes a
“confession”!’127
Spoorde, na een gesprek met Wibo van de Linde van de TROS, Ed van Kan op.
Het leek me nuttig wanneer hij een gesprek met Dewi voor televisie maakte over
haar brief aan president Gerald Ford.
Ik telefoneerde Dewi in Parijs, in het bijzijn van Van Kan. ‘You talk too much,’
begon zij meteen. Ze was opgebeld door CBS-televisie. Dat was precies wat ik via
Bonn had bewerkstelligd. Ik probeerde uit te leggen dat het in haar voordeel zou zijn
een gesprek aan de TROS te geven en dan de TROS het verhaal aan CBS te laten
doorverkopen, omdat we dan zekerder waren van wat uiteindelijk wel of niet op de
buis zou komen. Maar of ze begreep me niet, of ze wilde me niet begrijpen. Ze was
kennelijk onder de indruk van CBS, maar ze stond ook nog op het punt naar Marseille
te vliegen voor een logeerpartij op het kasteel van de Duc de Sabran. Na snel overleg
met Ed van Kan stelden we voorbereid te zijn naar Marseille te vliegen en de opname
daar te maken. Het kasteel ligt tussen Marseille en Aix-en-Provence.
‘You just call from the airport. We will come and fetch you.’ ‘I am not coming
along myself. Ed van Kan is coming to you for the interview.’
‘Why not,’ vroeg Dewi, ‘after the TV people are gone you can stay with us for
three days and we can have a good time.’ ‘Sorry, Dewi, but I have to go to Russia.
Also, let me not be involved with this project. It's better for you and it's better for
me. I love to come there at a later date.’ Hier was zij het mee eens.
Van Kan had meegeluisterd. Hij maakte zich zorgen dat CBS hem voor zou zijn.
‘Waarom bel je CBS in Bonn niet en coördineer je je reis met hen, want tenslotte is
Dewi nu bereid jou te ontvangen op mijn introductie.’ Hij belde Wibo, die onder
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meer tegen hem zei: ‘Leg Willem in de watten’. Er werd voor tickets voor een crew
naar Marseille gezorgd. Ik ben er eigenlijk toch wel trots op ook dit zaakje op de
rails te hebben gezet. Het hangt er allemaal van af of je door de juiste gevoelens van
love, affection and loyalty wordt gedreven - zoals in het liedje van Erwin Aschmoneit,
l'Abeille et le papillon. Ik ben er van overtuigd dat die combinatie dit soort resultaten
onvermijdelijk af moet werpen.
Van Kan meende dat ik meer voor de TROS moest gaan doen. Hij smeerde me
netjes stroop om de mond - in opdracht van zijn baas - en zei dat hij nooit had
begrepen waarom ik zo lang bij de NOS was blijven hangen. Hij herinnerde me er
aan dat hij eens in mijn appartement in Kew Gardens had gelogeerd, terwijl ik zelf
op reis was. Zoiets herinner ik me totaal niet.
Intussen vertelde Frits Schaling van de NRC de tekst van de brief van Dewi aan
Ford te hebben ingekeken en verder niet te hebben gelezen.

27 juli 1975
Gisteren belde ik professor W.F. Wertheim die vertelde naar me op zoek te zijn
geweest, want hij wilde me complimenteren met mijn brief in Vrij Nederland. Hij
had ook de tekst van Dewi's brief aan Ford van me ontvangen en onmiddellijk de
Nieuwe Linie gealarmeerd. Hij had ook het blad geadviseerd mij te vragen ter
gelegenheid van de Indonesische Onafhankelijkheidsdag op 17 augustus een artikel
te laten schrijven.
Elena Tognarelli, de secretaresse van Aurelio Peccei, schrijft me dat zij uitstekend
begrijpt hoe teleurgesteld ik ben rond het uiteindelijk resultaat van Aurelio Peccei's
boek. ‘Ich verstehe Sie ganz gut, Willem, Sie und Ihre Entauschung. Sie hatten es
ganz anderes gemeint, gehofft und vorbereitet. Nur eine Kleinigkeit: vielleicht kennen
Sie Peccei doch noch nicht vollkommen. Seine Entscheidungen sind endgültig und
er läßt sich nicht beraten.’128
Heb een keurig briefje van tien regels naar de persafdeling van Buitenlandse Zaken
geschreven om aan te kondigen dat ik twee reizen naar de USSR zal maken van 4 tot
30 augustus en van 2 tot 30 oktober. Ook al verspreidt het ministerie roddels over
mij en word ik schandelijk behandeld, ik ben niet van plan me tot hun niveau te
verlagen.
Ditto, de zoon van oud-ambassadeur Hanafi, heeft in Parijs een voorstelling van
de klassieke Indonesische pentjak silat gegeven.
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Hij schrijft me dat vertegenwoordigers van de Indonesische ambassade zijn komen
kijken, evenals een aantal in Frankrijk verblijvende Indonesische studenten.

Ditto beklaagt zich over het totale gebrek aan moed en patriottisme onder de
Indonesische studenten in Frankrijk omdat hij met hen een verzetsgroep tegen het
Suharto-regime wil opzetten. Hij vind genoeg jongeren uit zijn land: ‘But
unfortunately, they were not courageous enough, for being together with me.’129 Hij
vindt het een trieste zaak. De studenten die hem wilken steunen zijn Franse jongens.
Hij beklaagt zich over de lamzakkerige houding van zijn landgenoten. ‘It is so sad.
If Bung Karno would know how many treacherous cowards there are overseas from
my country, he would be sad too.’ Maar hij blijft geloven in betere tijden.130
Rammelde in twee uur tijd een artikel voor de GPD uit de machine over de
achtergronden van Dewi's brief aan president Gerald Ford. Heb het in Den Haag
afgegeven.
Het Algemeen Dagblad adverteert met Constant Wallagh die ‘als eerste Nederlandse
journalist’ de filmstudio's van Leningrad heeft mogen bezoeken. Amerikanen en
Sovjets zijn er in een coproductie betrokken waar ook Elisabeth Taylor aan mee doet.
Frits Schaling zegt dat Eppo Jansen acht tot tien dagen naar de Sovjet-Unie is geweest.
Ik denk dat Opalev de zaak belazert.
TROS-televisie belt om te zeggen dat Ed van Kan succesvol was met het
televisiegesprek met Dewi Sukarno in Zuid-Frankrijk en op de terugweg is met het
materiaal. Ook dat is geregeld.
Frank de Jong van De Telegraaf belde nota bene en zou een stukje over Dewi
schrijven. Hij was het er overigens mee eens
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dat wat de CIA overal aan het doen was nergens op leek. Volgens hem kon de coup
van 1965 best een CIA-affaire zijn geweest. Hij was het er ook eindelijk mee eens
dat generaal Ibnu Sutowo van Pertamina een oplichter was.131 We bespraken ook het
feit dat kolonel Fletcher Prouty wist te vermelden dat de CIA een pornografische film
had laten maken die moest bewijzen wat een smerig seksueel leven Bung Karno
leidde, en waarvoor de acteur die Sukarno speelde ook nog even plastische chirurgie
had ondergaan.
Schreef George de Mohrenschildt dat de affaire-Dallas me de keel uithing, dat ik
baalde van de NOS en hun gelieg over het wegmaken van de film, maar dat ik altijd
beschikbaar zou blijven om de naam van Lee Harvey Oswald, als enige moordenaar
van JFK te helpen zuiveren. Op dat punt zit ik met George en Jeanne de Mohrenschildt
op dezelfde lijn.
Ed van Kan belde. Hij was om 10.00 uur 's ochtends op het kasteel verschenen en
de hertog ontving hem en stelde voor tot het middaguur aan het zwembad te gaan
zitten. Dewi sliep natuurlijk nog; dat kennen we van haar. Tenslotte verscheen
Madame Sukarno, die er perfect had uitgezien. Op een vraag van Ed of de BVD
misschien soortgelijke praktijken als de CIA uithaalde antwoordde Dewi: ‘Of course!’
Dewi had het TROS-team voor de lunch genodigd, maar ze moesten weer weg. Van
Kan was enthousiast over Dewi. Aardig dat hij me informeerde.
Jaap Jansen benadrukte dat het een vitale fout was geweest een bekend links
advocatenkantoor tegen de NOS in te schakelen. Ik had beter H.M. Voetelink kunnen
nemen. Hij zou wel eens gelijk kunnen hebben. We babbelden samen in Frascati.
Hij zei tot mijn niet geringe verbazing opnieuw tot de conclusie te zijn gekomen dat
hij van me hield. Wat hij hieronder verstaat weet ik niet. Ik kan er slechts naar gissen.
Gelukkig heeft hij geen echte hartproblemen, slechts een overmaat aan stress. Hij
was blij dat Rob van Gennep terug was, zodat hij kalmer aan kon doen. Hij wil een
week met zijn moeder naar Londen. Hij vond ook dat ‘iemand’ voor Wim Klinkenberg
diende op te komen132, nu het duidelijk was geworden wat Solzhenitsyn voor een
idioot was.
Frits Schaling heeft het artikel over de brief van Dewi aan president Ford prachtig
gepubliceerd.133
De Associated Press in Amsterdam zei nota bene de tekst van die brief niet te
kennen. De UPI had het verhaal vanmorgen. Dat zou Dewi regelen in Parijs. Ik belde
haar op. Zij zei dat het Pa-
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rijse bureau van AP zich stipt en loyaal aan de afspraak hield, niet voor 17.00 uur.
Ed van Kan zegt een reportage van 4½ minuut van Dewi te zullen maken. Daar is
hij dan voor naar Zuid-Frankrijk gegaan.
Intussen schijnt niemand hier weer te merken dat toen Luns laatst na een bezoek
aan president Gerald Ford op het Witte Huis aankondigde dat hij niet verwachtte dat
de Helsinki-conferentie over Europese veiligheid nog door zou gaan, hij het voor de
zoveelste keer bij het verkeerde einde had. Alles ziet er naar uit dat het wel gebeurt.
Wie zegt er iets over? Niemand. Bij de nabestaanden van een leerling van Franz
Liszt, de Italiaan Giovanni Sgambati, zijn tachtig tot dusver onbekende manuscripten
van Liszt gevonden, waaronder originele partituren van zes composities, brieven en
foto's. Wonderlijk zoiets.
Fidel Castro heeft zich gemengd in de discussie aangaande moordpraktijken van
de CIA. Hem zouden veertig tot zestig van zulke ondernemingen bekend zijn. Maar
hij had geen redenen aan te nemen dat JFK of diens broer Robert erbij zouden zijn
betrokken geweest. Al in 1961 was geprobeerd hem via een milkshake om zeep te
helpen, via ‘a time poison designed to kill without traces’. De CIA regelde zelfs
zogenaamde high jackings van vliegtuigen naar Cuba. Opmerkelijk vond ik zijn
onthulling over een moordaanslag op dr. Carlos Rafael Rodriguez134 de vice-premier
belast met buitenlandse zaken. Negen mannen hadden het vuur op zijn auto geopend
toen hij in 1961 vanuit Matanzas naar Havana terugkeerde. De daders werden
gearresteerd en bleken in opdracht van de CIA te handelen.
Het is intussen bekend geworden dat de directeur van de CIA in 1970, Richard
Helms, een memo schreef aan Henry Kissinger en de toenmalige minister van Justitie,
John Mitchell, dat de CIA bezig was wapens en traangaskogels aan de tegenstanders
van Salvador Allende te leveren en zo te trachten te voorkomen dat hij de macht zou
krijgen via vrije verkiezingen. De CIA stelde alles in het werk om een militaire coup
van de grond te krijgen voor Allende het presidentschap op zich zou nemen. Precies
als in Indonesië. Sedert 1958 was de CIA voortdurend bezig om de regering van Bung
Karno via militairen weg te krijgen totdat via een ingenieuze samenzwering in 1965
het leger daadwerkelijk de macht overnam.135
James Naughton van de Times136 stelde vast dat er wel degelijk
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CIA-informers als klassieke Mata Hari's binnen het Witte Huis werkzaam waren. Hij

interviewde zelf een zogenaamde CIA-contact officer die op die plaats in Washington
zijn werk had gedaan. Al probeert men kolonel Fletcher Prouty te desavoueren met
zijn ‘onthulling’ dat Alexander Butterfield geen CIA-man binnen het Witte Huis van
Nixon zou zijn geweest, wie weet wordt er over Butterfield ook vrolijk op los gelogen
om Prouty's geloofwaardigheid aan te tasten. Er wordt rond de CIA met messen op
tafel geknokt.

29 juli 1975
Ed van Kans item over Dewi in AKTUA was kort maar uitstekend. Mevrouw Sukarno
kwam wat verward over, omdat zij zoveel wilde zeggen in veel te korte tijd. Ed belde
dat hij wel vijftig telefoontjes van ‘rechtse rakkers’ had gehad, die zijn reportage
‘een spelletje van de communistische partij’ hadden genoemd. ‘En weet u dan niet
dat 1965 in Jakarta een PKI-staatsgreep is geweest?’ werd hem gevraagd. Van Kan
vindt dit soort telefoontjes altijd zeer indicatief voor de mate van belangrijkheid van
wat werd gepresenteerd. Hij was blij het te hebben gemaakt. Trouwens, ik had deze
keer de tekst van de brief van Dewi al dagen geleden als eerste naar De Waarheid
gebracht me de mededeling: ‘Daar jullie zo smerig zijn behandeld is de primeur voor
De Waarheid.’ Merkwaardig genoeg komt het blad pas vandaag met het nieuws, na
de andere bladen en na AKTUA.137 Ook het Algemeen Dagblad komt er pas vandaag
mee als spuit elf, nu ze er niet meer om heen kunnen. Ik vraag me altijd af welke
‘krachten’ er bij zo'n krant meespelen. Van De Telegraaf weten we dit, maar laat
niemand denken dat het alleen De Telegraaf is die zijn oren naar Den Haag laat
hangen en de smerige spelletjes van de inlichtingendiensten mee speelt.
De NOS gebruikt Conny Brood, een zogenaamde journaliste, vanuit Moskou, terwijl
ze uitstekend weten dat ze over professionele deskundigheid zouden kunnen
beschikken als het maar mocht van Den Haag.
De altijd ijverige Vaz Dias knipseldienst zendt alles waar de naam Oltmans in
voorkomt. Zo waar word ik herinnerd aan Jan Frederik, die volgens de Gooi en
Eemlander ‘het prachtige boek De Schaapherder schreef’. In 1838 voor het eerst in
vier delen verschenen, het verhaal gaat over de Utrechtse oorlog van 1481-1483.
Oltmans wordt door professor dr. J. ten Brink samen met Maria Jacoba de Neufville,
Jacob van Lennep, Aernout Drost
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en Petrus van Limburg Brouwer als opvallende romanschrijver uit het tijdvak
1827-1834 genoemd. Jan Frederik verborg zich achter de aangenomen naam J. van
den Hage. Zoiets begrijp ik natuurlijk niet.138 Trouwens, ik moet tot mijn schande
bekennen wel eens in het boek Het Slot Loevestein in 1570, verschenen in 1834, te
zijn begonnen, maar het kwam bij me over als onverteerbare antieke napraterij.
Vreselijk om zoiets van een begaafde voorouder te moeten zeggen. Ik schrijf ook,
maar houd het bij actuele reportage van het heden. Hoe kan je met verve schrijven
over situaties die vierhonderd jaar eerder plaatshadden? In ieder geval in een
vijfkoloms artikel IN BARNEVELD KNOKT JAN VAN SCHAFFELAAR WEER MET
PERROL-MET-DERODE HAND wordt herinnerd aan Oltmans' meesterwerk. Vader zou
het prachtig hebben gevonden. Ik ben er eigenlijk ook wel trots op.139
Peter belde gisteravond op om te vertellen dat zijn moeder zo lief wil zijn om de
weken dat ik in de Sovjet-Unie ben voor Keke te zorgen. Godzijdank. Het beest was
vorige keer zo van streek na de kennel.
Dick Visser van de VPRO-radio belde over mijn NOS-zaak. Ik noemde Carel
Enkelaar mede op advies van mr. W.J. van Bennekom ‘een ordinaire verduisteraar’
in plaats van een ‘ordinaire oplichter.’
N.A.J. Albers uit Utrecht schrijft140 dat hij in de tijd van de coup tegen Bung Karno
als pastoor werkte in Indonesië, in Noord-Sumatra. Wat er toen allemaal om hem
heen gebeurde achtervolgt hem nog steeds. Hij heeft vooral een aantal vragen over
de rooms-katholieke kerk in verband met de coup. De kerk organiseerde in de
maanden voor de Suharto's staatsgreep ‘allerlei anticommunistische bijeenkomsten.
Een naam die altijd weer geheimzinnig opdook was die van een zekere pater Beek
sj te Jakarta. Hij werd omschreven als een man die fabelachtig goed geïnformeerd
was, goed thuis was bij de hoogste legerleiding, geheime gestencilde bulletins
rondstuurde voor de pastoors, die met harde hand jeugdgroepen opleidde om de
communisten rechtstreeks te bestrijden. Tijdens de dagen van de coup moest hij
vluchten, maar kwam spoedig daarna terug en ging onverdroten door met het drillen
van jongelui en studenten. Het is vrijwel zeker dat ook in ons gebied onze eigen
jongelui door het leger opgetrommeld werden om communisten op te
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sporen en te vermoorden.’ Albers heeft zijn bezwaren bij pater Beek naar voren
gebracht. Hij reageerde met: ‘alle politici zijn grote boeven. Afschuwelijk dat zo'n
man ongestraft kan opereren.’
Ik weet niet in hoeverre de rooms-katholieke kerk, Luns en de CIA onder een hoedje
spelen, maar dat de rol van Rome niet altijd even clean is weten we langzamerhand
wel.
Waarom wordt er vanuit de linkse hoek een gecoördineerde campagne tegen Wibo
van de Linde gevoerd? W. Jungman benadrukt dat volgens een NOS-enquête AKTUA
van de TROS ‘de best gekende maar de minst betrouwbaar geachte actualiteitenrubriek
op televisie is.’ Het zijn natuurlijk de bindingen met De Telegraaf die Wibo parten
spelen.141
Wim Wennekes wijdt in Vrij Nederland meer dan een pagina aan Wibo en diens
bijzit Ivo Niehe.142 Wat links kennelijk hoog zit is dat - net als met De Telegraaf - de
kudde AKTUA prefereert boven ander televisienieuws. Wibo maakt duidelijk dat hij
‘de rode horden’ werkelijk vreest, zoals in Vietnam. Wennekes citeert Wibo aldus:
‘Als ik zeg, of Bob Kroon onder mijn verantwoordelijkheid laat zeggen, dat de
communisten in Vietnam vrijwel zeker aan het moorden zullen slaan, dan zeg ik dat
niet om eens een aardige rechtse kreet te slaken, maar dan ben ik daar echt bang
voor.’ Het probleem van Wibo van der Linde is, zoals met zovele prominenten in de
Hilversumse televisiewereld, dat ze geen achtergrond, ondergrond of elementaire
kennis van zaken hebben. Ik herinner me Wibo als cameraman van een televisieteam,
toen ik in 1966 een directeur van Fokker moest interviewen. Nu is hij, via een brutale
grote bek terechtgekomen op deze plaats voor AKTUA en demonstreert op ieder
moment, als hij zijn mond opendoet dat hij een opgeblazen lefgozer is. ‘Integer,
integer, wat is nu integer? Ik streef ernaar mijn zondental zo laag mogelijk te doen
zijn, maar ik ben Jezus Christus niet,’ aldus Wibo tegen Wennekes. Dan weet je het
verder wel.
Voerde een aardig gesprek met mr. P.J.M.G. Steenberghe van DAF. Het komt wel
in orde met het honorarium van 5.000 gulden. Een beetje geduld is nodig. Een
leverantie van duizend trucks aan de Sovjet-Unie als een eerste start was interessant.
Ik telefoneerde ambassadeur Romanov, die de heren meteen voor de lunch zou
uitnodigen. Romanov: ‘Please, call prior to your departure for Moscow. We still
might have some ideas.’ Hij vroeg ook hoe het met Francisco Paesa ging. ‘I spoke
in high
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financial circles in Moscow about him and they said they would try to catch him
when he goes there in June.’
De rechtszitting vanmorgen - Peter was ervoor overgekomen uit Tilburg - was een
wassen neus. De president van de rechtbank, J.W. Borgerhoff Mulder, leek een kalme,
sceptische man, die de indruk gaf in zijn openingswoord reeds zijn mening over de
zaak te hebben vastgelegd. De NOS had een of andere uitgekookte en gewiekste
advocaat uit Den Haag gezonden,143 die nota bene zei dat als Frits Koers een telefoontje
naar de NOS had gemaakt, hij had kunnen horen dat er niet meer De
Mohrenschildt-materiaal was dan de acht minuten die werden gevonden. Koers liet
die opmerking verder onbeantwoord. Ik werd steeds razender. Toen ik hem er later
naar vroeg, zei hij nota bene: ‘Het is niet mijn stijl veel te praten, als de uitkomst
van de uitspraak van de rechter al duidelijk is.’ Koers legde verder niet uit dat ik
sedert 1964 met Carel Enkelaar in nauwe samenwerking de JFK-affaire had
geëntameerd en hij, door zijn persoonlijke belangstelling voor de kwestie ondersteund door de medewerking van zijn zeer persoonlijke vriend Gerard Croiset
- had beloofd de film op een veilige plaats te bewaren. Koers bracht niet naar voren
dat Bert Roelevelt van de NOS ons had gezegd dat er op filmdozen bij de NOS namen
stonden die niet correspondeerden met het ingesloten materiaal. Ik heb de rechtszaal
in allerijl verlaten en vroeg Peter op te schieten want ik zou in staat geweest zijn een
schandaal te maken over zoveel onrechtvaardigheid in de aanwezigheid van de
zogenaamd prestigieuze Borgerhoff Mulder.
Jaap Jansen zei dat ik het deftigste kantoor van Amsterdam had moeten nemen,
wilde ik een kans hebben. Anderen zeiden dat het de stomste streek was geweest om
een bekend linksgeoriënteerd advocatenkantoor in de arm te nemen. Alsof dit ook
maar één jota met de merites van de kwestie te maken zou hebben. Een verslaggever
van Het Parool voegde me toe: ‘Slechte verdediging!’ Wim Meiners van de Gooi
en Eemlander belde dat de pers het er in het algemeen over eens was dat het absurd
was dat dergelijk historisch materiaal bij de NOS ‘wegraakte’. Ik schrijf summier
over wat er gebeurde, omdat het me nog steeds in hoge mate irriteert.
Richtte onmiddellijk een brief tot de heer Borgerhoff Mulder dat de zitting dermate
oppervlakkig was geweest en om de kernpunten van de zaak opzettelijk was
heengedraaid, dat ik me af vroeg hoe iemand in hemelsnaam op basis van zo weinig
gege-
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vens ‘recht’ kon spreken. Ik gaf een overzicht van hoe de zaak George de
Mohrenschildt tot stand was gekomen en welke afspraken Enkelaar en ik over het
materiaal hadden gemaakt, en nu was het eenvoudig weg. De NOS gaf officieel toe
dat ik 31,5 minuut De Mohrenschildt op film had waarvan nu nog maar 8,5 minuut
over was. ‘Mijn rechtsgevoel in deze zaak is sterk genoeg om er op te staan dat Uwe
edelachtbare ook over de hier geschetste situatie beschikt bij het beoordelen van deze
affaire. Het is duidelijk dat u de NOS niet kan bevelen materiaal naar de VS te zenden
wat er niet is. Maar ik wil niet dat het pleidooi van de NOS zo volledig onweersproken
zou blijven als is geschied.’144
Genen: een gift van de natuur. Wat heb ik met de mijnen gedaan? Ze verspild. Ik
heb trouwens nooit echt over de elementaire partikelen van de erfelijkheid in die zin
gedacht. Een gift van mijn ouders? Of waren het de ACF-aandelen? De sociobiologie
is een totaal nieuw terrein van onderzoek.
De Saturday Review145 wijdt een geheel nummer aan INSIDE THE BRAIN: THE LAST
GREAT FRONTIER, een stelling waar ik het zeer mee eens ben. ‘Brains are perhaps
the most highly organized three pounds of matter in the known universe.’ Hersens
bestaan uit honderd miljoen cellen? Tien miljoen dienen als ‘highly sophisticated
data processing unit’ genaamd neuronen. Een neuroon bevat miljoenen
RNA-moleculen, ribonucleïnezuur (‘Ribo Nucleic Acid: giant protein molecules in
the cell; nuclei believed to act as messengers and transfer agents in the genetic
development of a new organism’). Zij krijgen hun genetische instructies van het DNA,
desoxyribonucleïnezuur, (‘Desoxyribo Nucleic Acid, who determines the genetic
information carried by the chromosomes en that regulates all metabolisms’). ‘The
human brain can hardly grasp its own complexity.’ Dit is nu een onderwerp dat me,
sinds ik professor José M.R. Delgado, de Spaanse neurofysioloog op Yale, ontmoette
levendig interesseert. ‘The brain is the controller, the organizer, the information
processing center of the body,’ aldus Saturday Review. ‘The brain is the boss. It runs
the show.’ Hoeveel mensen zijn zich dit bewust? Dat die mysterieuze chip in hun
hoofd ‘also acts like the boss?’ en zelfs ‘freely exercises its privileges and
prerogatives?’
Er wordt ook aandacht aan het geheugen besteed, een ander aspect van de hersens
dat me in hoge mate boeit. ‘How does information of any sort get coded in the brain?
What does short-
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term memory actually consist off? How does a memory become permanently fixed?
How do memories change with time, as they often do? How do people retrieve any
specific memory, out of the welter of a lifetime's experiences? And how do they
forget?’ Niemand heeft op deze vragen afdoende antwoorden, terwijl ze juist de kern
van het menszijn raken. Wil hier meer over weten.
Columnisten als James Goldsborough of C.L. Sulzberger zijn een pest. Ze spreken
in verband met de komende conferentie over ‘general Soviet misbehavior’ en gaan
er altijd weer vanuit dat de rest van de wereld bereid is alles alleen door een
Amerikaanse bril te bekijken. Alsof de Yankees zelf niets op hun kerfstok hebben.
Zulke artikelen zaaien slechts nog meer verwarring en houden het proces van
vooruitgang in Oost-West-betrekkingen tegen en vertragen ze nodeloos. Gisteravond
stond iemand voor Hier en Nu vanuit Helsinki te bazelen op een wijze waar de honden
geen brood van lusten.

30 juli 1975
De GPD publiceerde mijn artikel over de Suharto-coup van 1965 en de rol van de CIA
maar pasten behoorlijk veel censuur toe. Zo gaat dat hier ten aanzien van ‘een bevriend
staatshoofd’.146 Ambassadeur Elliot Richardson in Londen wordt door Time magazine
genoemd als de opvolger van de in opspraak geraakte directeur van de CIA, William
Colby. De vader van Henry sprak zijn verbazing over dit bericht uit. Geen wonder.
Time dacht een proefballon op te laten, maar hoe zou een onkreukbare voormalige
minister van Justitie ooit directeur kunnen worden van de maffia incorporated in
Washington? Uitgesloten.

31 juli 1975
Veel, heel veel denk ik aan mam, die het vorig jaar om deze tijd al veel ernstiger
ziek moet zijn geweest dan een van ons kon vermoeden. Als ik aan haar denk, dan
zie ik haar bijvoorbeeld in de tuin staan wanneer ze me uitzwaaide na onze etentjes
in Soesterberg en Lage Vuursche. Al die unieke gevoelens en emoties raken steeds
dieper begraven. I don't want them to. I won't let them.

1 augustus 1975
Fidel Castro heeft gevoel voor humor after all. Hij heeft aan senator George
McGovern een dossier meegegeven over de
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reeks moordaanslagen die de CIA tegen hem op gang had gebracht en de senator
stelde op zijn beurt de gegevens beschikbaar aan de commissie van senator Frank
Church. Jack Anderson heeft dit op televisie bekendgemaakt. Het dossier bevat zelfs
foto's. Ieder land, ook de VS, heeft het recht het oneens te zijn met het bewind op
Cuba. Maar hoe kunnen de idioten in Washington van mening zijn het recht te hebben
belastinggeld te misbruiken voor aanslagen op buitenlandse regeringsleiders òf het
omverwerpen van regimes die hen niet welgevallig zijn?
Lange bespreking met advocaten Van Bennekom en Koers. Ik gaf duidelijk te
kennen dat de gang van zaken bij de rechtbank nergens op had geleken, dat ik een
jonge advocaat als Frits Koers graag een kans wilde geven, maar dat er uit andere
vaatjes moest worden getapt. Van Bennekom leek het gepast dat Carel Enkelaar,
Gerard Croiset en andere NOS-functionarissen door de rechter-commissaris werden
gehoord. Dat leek er meer op.
‘Maar wat als de tegenpartij zegt dat je zelf in het bezit van de film bent?’ aldus
Koers.
‘Dan zitten ze er pas goed naast want Harry Hagedorn heeft in een fijne brief
geschreven dat de rest van het materiaal routineus was vernietigd, terwijl Enkelaar
met de hand op het hart had toegezegd dat dit juist niet zou gebeuren.’

2 augustus 1975
Mark X., een vriend van Frederick Ress, een blonde krullenbol, arriveerde uit
Amerika. Ook Frank Heckman en een hartsvriend van hem, Stephen, vielen binnen.
Frank heeft nog steeds problemen met een van zijn oren.
Er kwam een brief van kolonel Fletcher Prouty. Ik had onder meer gevraagd of
hij informatie had over de CIA in Indonesië in 1965. ‘I know only about the 1958
CIA-operation against Sukarno,’ schreef hij. ‘Someday I shall write the whole thing.
Frank Wisner was one of Allen Dulles' closest disciples. He was fired from the CIA
after the debacle in Indonesia. He worked for Brookings and later died. He did set
up a shop in Singapore to run the operation. But it was a very stupid failure. Worse
than the Bay of Pigs, only not so well known. Overall it was much larger than the
Bay of Pigs.’147
Premier Joop den Uyl heeft in zijn toespraak voor de Europese
Veiligheidsconferentie in Helsinki een fijn negatief verhaal gehouden, wat hij wel
erg flink van zichzelf zal hebben gevonden. Hij kleineerde bij voorbaat de betekenis
van de Verklaring, die hij overigens wel zal ondertekenen. Met een druiloor
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als Van der Stoel op Buitenlandse Zaken kan je ook niets anders verwachten. Om
niet te spreken van de Ed van Thijns in de PvdA-coulissen. Helsinki is een belangrijk
historisch begin, een allereerste stap naar een ander Europa. Dat hebben de boeren
in Den Haag met Van Hattum op Oost-Europese zaken nog steeds niet door. De
zwart-witdenkers aan het Binnenhof willen eerst de kwestie-Sakharov aan de orde
stellen en geregeld zien. Gerard Schuijt van de NVJ heeft een bijzonder scherpe brief
aan Carel Enkelaar geschreven.148 Hij refereert ook aan het feit dat Enkelaar aan Frits
Koers meedeelde de foto van George de Mohrenschildt te hebben teruggevonden en
dat ik mijn eigendom kon terug krijgen mits ik geen kort geding zou lanceren om de
vermiste De Mohrenschildt-film boven water te krijgen. Koers had ook al gezegd
het verband tussen beiden zaken niet te zien. Nu schreef de algemeen secretaris van
de vakbond aan Enkelaar hem ‘ten spoedigste te berichten op welke wijze hij de foto
in ontvangst kan nemen’. Klaas Jan Hindriks had me op 16 juli een brief geschreven
dat hij op een na alle overige tussen de NOS en mij reeds gemaakte afspraken plotseling
annuleerde, wat Schuijt de heer Enkelaar doet wijzen op het feit: ‘dat afspraken
waarvan het bestaan niet wordt betwist niet zo maar eenzijdig kunnen worden
opgezegd. Zoals u wellicht weet behoren overeenkomsten te goeder trouw te worden
nagekomen. Ik heb Oltmans gezegd dat hij van u nakoming kan vorderen en bij
wanprestatie uwerzijds schadevergoeding.’ Zo dat is andere koek.
Maakte met Peter een lange rit via Alkmaar naar Egmond aan zee. We zaten aan
het strand te lezen. Er staat in kranten toch wel een hoop onzin, zelfs in mijn lijfblad
de New York Times.

3 augustus 1975
We vertrokken al om 07.15 uur tiet ons hele hebben en houden naar Zandvoort en
hadden de laatste plaats bij Zeezicht om te parkeren.
K.G. van Wolferen produceerde een pagina over Indira Gandhi, ‘Heerseres over
honderden miljoenen kan stampvoeten als een koppig schoolmeisje.’149 De wereldpers
schrijft al vele weken veel onzin over India omdat mevrouw Gandhi ook na
onregelmatigheden binnen haar Congrespartij genoodzaakt was de duimschroeven
aan te draaien. Ze kunnen het hier - aan de mond van de rivier de Rijn - niet laten
om gigantische Aziatische landen als India en Indonesië naar Spengleriaanse maatsta-
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ven te analyseren. Westminster-democratie behoort het bijbeltje te zijn van alle
mensen op de wereld. Toen Bung Karno het concept van ‘geleide democratie’
ontwierp om uit de impasse te komen veroorzaakt door jaarlijks een nieuw kabinet
en door het bestaan van tientallen politieke partijen en partijtjes, heet het dat Bung
naar het communisme is overgelopen. Wanneer mevrouw Gandhi naar maximale
bevoegdheden grijpt om de ordeloze kudde van het Aziatische subcontinent
enigermate te disciplineren schreeuwen de commentatoren aan het andere einde der
wereld moord en brand.
Van Wolferen herinnert er aan dat de Engelsen India uit een verzameling
prinsdommen aaneen hebben gesmeed en ja hoor: ‘(...) tot de recente gebeurtenissen
schenen in het onafhankelijke India Europese democratische idealen en instellingen
dieper geworteld te zijn dan in andere voormalige koloniën’. Indira had de zaak van
haar vader, Jawaharlal Nehru, eenvoudig overgenomen en was omgeven door
pluimstrijkers, adviseurs, secretarissen en hoge ambtenaren die samen regeerden en
alleen aan haar verantwoording schuldig waren. Van een brede visie had zij nooit
blijk gegeven, maar dat deed er niet toe. Bij de regionale verkiezingen van 1972
ontving zij een groter mandaat dan Mahatma Gandhi of haar vader ooit hadden
bezeten.
Dan zegt Van Wolferen dat mevrouw Gandhi het een interviewer ‘erg
ongemakkelijk’ kan maken en de indruk geeft vragen erg dom te vinden. ‘Vrijwel
iedereen met wie ik sprak en die de premier van nabij heeft gekend is tot de conclusie
gekomen dat mevrouw Gandhi in wezen een zeer onzekere vrouw is. En er is goede
reden om te vermoeden dat zij zich het meest op haar gemak voelt als zij anderen
uit haar evenwicht weet te brengen.’ Ik begin te denken dat Van Wolferen een
interview met de premier had aangevraagd, niet heeft gekregen en dan komt er dus
prompt een rotstuk in de NRC. Dat slaat bovendien nergens op, want het is allesbehalve
waar dat mevrouw Gandhi, die mij wel heeft ontvangen, het de bezoeker moeilijk
zou maken of in een verdedigende positie zou willen manoeuvreren. Ik begrijp niet
hoe je zo'n stuk durft te schrijven gebaseerd op geklets met anderen.
André Spoor was tegelijkertijd met Van Wolferen in India, waarschijnlijk om met
zijn positie van hoofdredacteur de expeditie van Van Wolferen naar Indira Gandhi
te helpen slagen. Hij doet een aanvullende duit in het zakje, gebaseerd op misschien
een wervelwindbezoekje van zeven dagen.150 Een vooraanstaande
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schrijver vertelde Spoor dat Indira het land met de afkondiging van de noodtoestand
en door de censuur naar de ondergang voerde. André Spoor dicht mevrouw Gandhi
zelfs zonder blikken of blozen een Jeanne d'Arc-complex toe.
Ik heb een brief aan de NRC geschreven om Spoor en Van Wolferen onder de neus
te wrijven dat ze op deze manier niet gefundeerd over Indira hebben geschreven.
Had ik niet precies dezelfde ervaring met Sukarno met wat er over hem werd
rondgekletst en hoe hij in werkelijkheid was? Peter adviseerde echter om geen
vergelijking met Sukarno in mijn brief te zetten om niet meteen alle anti-Sukarnisten
in Nederland tegen de haren in te strijken. Ik schreef haar in 1973 zelf te hebben
ontmoet en ‘zij kwam bij mij in dit persoonlijke gesprek allerminst over als de
arrogante, kille, berekenende, op macht beluste “vorstin” van India, die dag en nacht
in touw was om politieke tegenstanders uit te schakelen.151

4 augustus 1975
Frederick Ress komt naar Nederland. Peter herhaalt: ‘Ik moet toch mijn vrienden
kunnen ontvangen?’ Inderdaad. Maar ik heb in 1969 Amerbos niet in het leven
geroepen om door Peter te worden gebruikt als basis voor zijn diverse ‘vlammen’.
Hij was mijn eigen ‘vlam’, die niet mee naar Amerika wilde en waarvoor ik, althans
toen, in Nederland bleef. Later is het voornamelijk voor mam geweest, die te veel
alleen was.
Het allerergste vind ik de ladingen niet uitgesproken gevoelens en gedachten tussen
ons. We spreken vrijwel nooit meer over zijn toekomst. Hij wordt nu dertig jaar. Zijn
leven kabbelt verder zonder een bepaald doel of gerichtheid op zijn materiële
onafhankelijkheid. Je verliest niet alleen belangstelling, maar ook respect voor iemand,
wie het ook is, die op zo'n manier zijn leven verpietert. Ik wil ook zo graag dat hij
al zijn boeken op een plaats bijeenbrengt, dus hier. Nu zit er te veel in dozen in
Tilburg.
Jan Pieter Visser van de NCRV ging mee naar Frits Koers. Hij vond het geen
effectieve advocaat: ‘Hij stelde geen enkele vraag.’ Hij adviseerde om Van Bennekom
zelf de zaak te laten overnemen: ‘Want met Frits Koers kom je er nooit.’ Ik ben er
al te naïef van uitgegaan dat een advocaat er weinig toe doet wanneer het om een
duidelijk rechtvaardige zaak ging. Ik belde advocaat H.M. Voetelink, die afried in
appèl te gaan na een uitspraak in kort geding, want het enige wat de NOS behoeft te
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doen is te zeggen: Het spijt ons maar we hebben de film niet meer. Hoe zou ik
juridisch kunnen bewijzen dat de film van De Mohrenschildt nog in het bezit van de
NOS moet zijn? ‘Dan blijft uw schadeclaim over. In dit soort zaken is het meestal
een kwestie van wie de langste adem heeft,’ aldus Voetelink. Hij was bereid de zaak
te bestuderen terwijl ik in de USSR ben.
Peter belde uit Tilburg. ‘Mijn moeder is altijd bang voor onweer geweest. Zij vroeg
me, omdat zij het niet hoort, de ramen van haar slaapkamer dicht te maken. Het is
zo'n schat. Ze is net als jij. Ze voelt altijd onweer aankomen.’ Het zijn altijd weer
deze terugkerende kleine harte-observaties, soms zelfs maar een paar luttele woorden,
die me vertederen. Het gebeurt dagelijks. Ik noteer er nauwelijks iets van.

5 augustus 1975
Om 09.15 uur arriveerde ik bij de Nieuwe Revu en kwam met hoofdredacteur Ton
van Dijk en een zekere Gerard, die ik wel aantrekkelijk vond, overeen onmiddellijk
een artikel over George de Mohrenschildt, Gerard Croiset en de vermiste films te
schrijven. Om 16.00 uur leverde ik de kopij bij Ton af en a.s. dinsdag zal het stuk
verschijnen.152 Ik kreeg er 2.500 gulden voor, wat ik prompt accepteerde. Ik had geen
zin erover te gaan pingelen. Eigenlijk was het Peters idee om na het mislukken van
een artikel voor Panorama dit de Nieuwe Revu aan te bieden. Ik zal er zijn
achterstallige PANAM-ticket van betalen. Ik liet tevens foto's van Peter aan Ton van
Dijk zien. Ze willen nu dat hij zich bij de redactie meldt voor mogelijke publicatie
van een aantal foto's.
Mevrouw Carmel Budiarjo in Londen slooft zich uit voor de politieke
gevangenen.153 Zij had er lucht van gekregen dat Dewi in haar brief aan president
Ford ook een lans brak voor de gevangenen van Suharto. Op 30 september is het tien
jaar geleden dat de werkelijke ellende in Indonesië begon. Ze schrijft me nu of Dewi
wellicht meer actief wil worden in de strijd voor de gevangenen. Ik schreef Dewi
een brief met het advies zich in te zetten voor die zaak en zond mevrouw Budiarjo
een kopie ervan.

6 augustus 1975
Hittegolf lijkt aan te houden.
Lange brief met foto's van Casper Bake uit Ovambo, Zuidwest-Afrika.
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Bracht twee rode rozen op het graf van mijn ouders in Bilthoven.
Ik heb Philip Agee, de voormalige CIA-agent, een kopie van Dewi's brief aan
Gerald Ford gezonden. Ik heb hem gevraagd of hij over informatie beschikt aangaande
de CIA-coup in 1965 in Indonesië. Zond eveneens een kopie van Dewi's brief aan
Anthony Lewis in Boston.
Oud-ambassadeur Hanafi schrijft uit Parijs dat Dewi hem 's nachts om 24.00 uur
opbelde om te vragen hoe hij haar brief aan het Witte Huis had gevonden. ‘Ik zei
haar dat ik verrukt en enthousiast was en dat de vorm en opstelling ervan vlekkeloos
waren. Ze zei de volgende dag naar Cannes te zullen gaan.’ Dan beklaagt Pak Hanafi
zich er over dat Dewi niet doorgaat met haar actie: ‘Indien zij werkelijk om Bung
Karno en het land zou geven zou zij zich met het welzijn van Indonesië bemoeien.
Waarom naar Cannes gegaan en met geld te smijten terwijl honderden loyale strijders
voor Indonesië in het buitenland (lees de familie Hanafi) arm zijn, terwijl nog eens
vele duizenden in Indonesië in de pot zitten.’ Hij vervolgt: ‘Jijzelf hebt je boek
geschreven omdat je Bung Karno werkelijk lief hebt en je wordt door diens vijanden
als persona non grata beschouwd, door dit verduivelde militaire regime in Jakarta.’
Iemand heeft een brief in mijn auto gegooid met het advies het proces tegen de
154
NOS te laten rusten.

8 augustus 1975
In Thermos liep ik tegen de Indonesiër Kadir aan, die zei dat hij en Peters vriend
Sony de enige twee gay Indonesiërs in New York waren. Hij liet zich vlerkerig en
onbeschoft over Bung Karno uit: ‘He never built anything, he only spent money on
women,’ aldus deze Kadir who obviously didn't know his ass from a hole in the
ground. Onvoorstelbaar hoe mensen elkaar kritiekloos en zonder de geringste kennis
van zaken nakletsen. Hij lag ook in de koffer met Joop Avé, vroeger Bung Karno's
man van het protocol, die nu op het consulaat in New York zit.
Er lag opnieuw een brief in de auto, ditmaal getypt met een onleesbare
handtekening. De persoon wilde me gaarne van dienst zijn met de informatie dat
Bung Karno een onwettige zoon had van 38-40 jaar die de schrijver zelf ook had
gezien en die op Herengracht 23, 25 of 27 zou wonen...
Minister H.W. van Doorn (CRM) heeft partijgenoot Erik Jurgens tot voorzitter van
de NOS benoemd wat een enorme rel
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teweegbracht. De Telegraaf spreekt vanmorgen in een hoofdartikel over
MACHTSGREEP. ‘Verbazing en irritatie’, aldus de NRC over de benoeming van Jurgens.
Op typisch Hollands wijze ‘mijdt het NOS-bestuur ieder contact met Jurgens’ en gaat
er een protestbrief naar hem uit.
De NRC wijst de beschuldiging van ‘een radicale machtsgreep’ in Hilversum van
de hand en betreurt het dat Jurgens ‘geen betere start heeft gekregen.’155
Peter las een boek van Abraham Maslow en had bovenaan een pagina geschreven:
‘Wat hebben we het toch goed’. Vanmiddag gingen we in de Flaneur van het
Promenade hotel lunchen. Ik zei hem bij het aan tafel gaan hetzelfde. We liepen daar
tegen Anthonie Dake aan, die vertelde in Siberië één dag opgesloten te hebben gezeten
vanwege een filmopname van een boerenkar. Hij was toen correspondent van Het
Parool in Moskou. ‘Denk eraan, een telefoonpaal in de USSR is geheim,’ zei hij.156
De sovjetambassade had mijn ticket enkele reis Moskou gereed plus een visum
voor de verschillende plaatsen die ik zal gaan bezoeken.

9 augustus 1975
Frederick Ress is gearriveerd. Hij is aardig en aantrekkelijk en kennelijk in love met
Peter. Ze hebben duidelijk een romance die ik ze compleet gun. Waarom niet? Peter
is lang genoeg met oudere vrienden, Philip Nasta en mij, opgetrokken. Laat hem
vrienden van zijn eigen leeftijd hebben. Ook van zijn kant is Peter holderdebolder
met Fred. En toch is het ook voor hem geen white knight affair, zoals hij zelf al zei.
Hij is een van de aardigste kerels die Peter tot dusverre ontmoette. Maar ook daar
gaat de nieuwigheid weer vanaf. Laat ze eerst maar genieten.
André Spoor schreef een aardige brief.157 Ik heb nu mijn ingezonden stuk over
Indira Gandhi maar ingetrokken. Het is het oude liedje dat zeventien jaar door Azië
reizen ‘de’ garantie zou zijn dat Van Wolferen - of Spoor - beter op de hoogte zouden
zijn van de werkelijke situatie dan een ander of ik. Den Haag heeft sedert 1945
uitgepuild van zogenaamde Indië-kenners, die hun hele leven in Azië hadden vertoefd,
maar die van Indonesië geen moer wisten of begrepen, laat staan van Bung Karno.
Ik was een maand in Indonesië in 1956 en een maand in
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Brief van 8 augustus 1975, zie bijlage 28.
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1957 en ‘wist’ honderd per cent zeker dat Nieuw-Guinea een verloren zaak was. Het
zou tot 1962 duren voor de ‘kenners’ zouden inzien dat ze dienden op te krassen uit
Irian Barat. Ik denk dat Van Wolferen en Spoor over mevrouw Gandhi in de ruimte
bazelen. De geschiedenis zal het moeten uitwijzen, zoals met de Papoea's.
André heeft zijn eigen ‘merkwaardige ervaringen’ met de NOS. Hij kan zich mijn
opwinding over het vermissen van de George de Mohrenschildt-film voorstellen.

10 augustus 1975
Keke is bij Peters moeder. Ik heb hem een bad gegeven. Ik bracht hem met mand en
al zijn spullen naar Tilburg. Mevrouw Van de Wouw zat in de tuin toen ik arriveerde
en wilde alles weten, bijvoorbeeld wanneer hij Uni-Cura poeder moest hebben, hoe
het met zijn eten was, enz. Ik prepareerde zijn maaltijd. Hij begon meteen te schransen.
Peters moeder zei dat zij voor mijn reis naar Rusland zou bidden, zoals zij altijd voor
haar eigen kinderen bad wanneer ze op reis waren. ‘Wat roerend,’ zei Peter later.
We hebben alvast een gedeelte van zijn boeken naar Amerbos verhuisd. Ik schreef
dat Peters moeder ‘met Peter aan de les in de tuin zat’ toen ik terug naar Amsterdam
reed. In werkelijkheid was Peter met Frederick in Amsterdam. Ik heb nooit begrepen
waarom ik altijd de namen van Peter en broer Theo door elkaar haalde en nu zelfs
de naam van Peter met die van Keke door elkaar haspel.
Thuisgekomen waren Peter en zijn vriend er ook. Fred had geoefend op mijn
vleugel en vroeg of ik dit niet vervelend vond. Dat was wel het geval. Toch moest
ik aan mam denken, die het vroeger op De Horst ook altijd vervelend vond wanneer
ik op haar Pleyel speelde.
Vanavond maken ze een candle-light-rondvaart, een tripje dat Peter altijd heeft
willen maken. Het zijn echte love-birds. They kiss, they pat, and they neck. Peter is
in zekere zin ook verliefd en dat had hij nodig. Hij verdiende het. Dit is lang niet
gebeurd in zijn leven. Frederick heeft vreemde ogen maar ik mag hem graag. Hij is
zeer aantrekkelijk.
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Moskou
11 augustus 1975
Hotel Rossia, kamer 11-307
Broer Theo belde al heel vroeg vanmorgen om me een interessante reis toe te wensen.
Stelde dit zeer op prijs.
De douane op Schiphol deed er driemaal zo lang over als anders om de papieren
voor Moskou te besnuffelen. Er moest ook in het Sinterklaasboek van Dries van Agt,
minister van Justitie, worden gekeken. Vervolgens: avant pour la patrie.
Dimitri Shostakovich (1906-1975) is overleden. Heb nooit echt contact met zijn
muziek gehad.
Luns is wat vermoeid
Onze Joseph Luns, de parate secretaris-generaal van de NAVO, maakt
twee weken pas op de plaats. Het intensief heen en weer reizen van deze
ogenschijnlijk zeer solide ex-minister van buitenlandse zaken, begint ietsje
te knagen aan zijn rijzige gestel.
In zijn hoofdkwartier te Brussel ging vorige week het gerucht dat Luns
opgenomen was in een particuliere kliniek. Een aantal telefoontjes naar
directe medewerkers en de NAVO brachten geen opheldering. Wel een
gesprekje met Luns zelf in Den Haag, die het gerucht met de hem
vertrouwde glimlach de grond in boorde.
‘Niets aan de hand’, zei hij. ‘Ik heb het de laatste tijd wel druk gehad.
Eerst een militaire parade ter gelegenheid van een feestdag van de
Belgische koning, toen de kwestie-Cyprus en andere internationale zaken.
Daar zijn in zeer korte tijd duizenden kilometers in gaan zitten. Ziek ben
ik niet, hooguit wat vermoeid. Eind van de week ga ik weer naar Brussel.’
Inmiddels komt Luns op adem bij een vriend in Wassenaar. ‘Ik zwem wat
in zijn achtertuin. Hij heeft daar een schitterend zwembad. Ideaal met dit
weer’, aldus Luns, die voorts nog kwijt wilde dat hij door het drukke doen
en laten vier kilo is afgevallen.
Hij weegt nu rond de negentig kilo.
Heerlijk om het in-Hollandse gedoe even achter je te kunnen laten. Het Algemeen
Dagblad vergooit zich aan het hier opgenomen walgelijk bericht over Luns, die nu
dus 90 kilo weegt. Joop den Uyl is 56 jaar geworden en heeft samen ‘met andere
tent-fanaten al voor het vierde achtereenvolgende jaar dit feit gevierd op een camping
in Griekenland. Zitten ze bei uns niet op de fiets op de Veluwe, dan wassen ze zich
aan een kraan op een camping. En minister Van Doorn is om de rel rond Erik

Willem Oltmans, Memoires 1975

109
Jurgens verder te ontlopen er maar even tussenuit geknepen naar Suriname.
Verder las ik het volgende in de ochtendbladen:
Fransman in buik geschoten
Taxichauffeur in Arnhem na ruzie gedood
Barbezoekers beschieten nachtclub
Politieman ziekenhuis ingeslagen
Met gestolen auto tegen politiewagen
Vrouw in rug gestoken
Inbraak bij burgemeester van Heusden
Rovers in taxi te Drachten gegrepen
Proces-verbaal tegen drie mannen en zes vrouwen wegens naaktlopen
Brand Zuid-Molukse kerk waarschijnlijk aangestoken
Badgasten verjaagd door libellen op eiland
Schiermonnikoog
Was het niet Maxim Gorky die eens zei dat de pers in Europa en de VS zich met man
en macht scheen in te zetten ‘almost exclusively with the task of lowering the cultural
level of its readers, a level which is already sufficiently low’. Intussen bericht de
Sunday Times over sovjetkunstenaar, Boris Mukhametshin, die met een Amerikaanse
had willen trouwen, maar in plaats daarvan tot vijf jaar strafkamp werd veroordeeld.
Dat zullen de sovjetkranten niet vermelden.
Ik kwam precies op tijd in Moskou aan. Het wordt toch wel een avontuur, want
deze keer ben ik als schrijver, als gast van de schrijversbond, op reis.
Ik telefoneerde als beloofd na aankomst generaal Suharjo, die me meteen kwam
op zoeken. Aardige man. ‘Next time blijf ik slapen, of je komt bij ons slapen,’ zei
hij. Zijn vrouw is in een ziekenhuis opgenomen met hartklachten. Hij heeft drie zonen
van 25, 23 en 21 jaar, een jongere dochteren zijn oudste dochter is gehuwd in Jakarta.
Het is duidelijk dat hij dicht bij Sukarno stond. Hij werd in 1965, lang voor de coup,
door de president naar de kaderschool in Moskou gezonden voor aanvullende militaire
training. Hij had eerder ook een militaire cursus in
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Florida gevolgd. Hij raakte er eens gewond bij een sprong, toen zijn parachute maar
half openging. Bij zijn afscheid op het paleis voor zijn vertrek naar Moskou was
toevallig ook Emile van Konijnenburg aanwezig geweest.
Hij is kennelijk ‘een vechtjasgeneraal’ en voelt er niet voor om, zoals hij zei: ‘in
Moskou weg te rotten.’ We spraken vier uur samen, soms op fluisterende toon. Als
iemand weet hoe hier overal afluisterapparatuur is geïnstalleerd, dan is hij het wel.
We aten een broodje. Aan zijn Javaanse ogen kan je je precies voorstellen hoe hij er
dertig jaar geleden uit moet hebben gezien. Hij is nu 52 jaar. Je kan overigens met
de Russische broodjes iemand een gat in zijn kop slaan.
Tamara Sachnazarova haalde me van Sheremetshewo af. Ze was samen met Sonja
Makarova, een struise gezette, typisch Russische tante die mijn tolk op deze reis zal
zijn. Ook Alexandr Petrov, hoofd van het departement voor buitenlandse zaken van
het Novosti Publishing House, was aanwezig. Ik schijn uiteindelijk hun gast te zijn.
Hij sprak nauwelijks Engels noch een andere taal waarin we konden communiceren,
maar misschien had hij wel geen zin. Sonja was welbespraakt en bedisselerig. Zij
droeg een gevlekte overjas met afschuwelijke witte schoenen met hoge hakken.
We brachten vrijwel meteen een bezoek aan Novosti voor een gesprek met M.
Adelnikov, verantwoordelijk voor mijn reis. Hij bleek een argwanend man, die
moeilijk kon verbergen dat hij me wantrouwde. Hij zei dat allerlei buitenlanders
gebruik hadden gemaakt van hun uitnodigingen en wellicht met goede bedoelingen
waren gekomen, maar als zij eenmaal weer in het buitenland waren schreven ze heel
anders. Sonja had ook Eppo Jansen op zijn reis begeleid, die beloofd had een kopie
van wat hij zou schrijven aan haar te sturen, maar dat had hij niet gedaan.
Ik vroeg of ik vooral schrijvers en journalisten kon ontmoeten, zoals Yuri Zukov
van Pravda, maar ook studenten en de Lomonosov Universiteit. Daarnaast wilde ik
COMECON- en Warschaupact-functionarissen spreken met het oog op mijn
Europa-boek.

12 augustus 1975
We vertrekken vanmorgen meteen van de luchthaven Domodedowo naar Novosibirsk.
Een vierbaansweg door dennenbossen met een landschap als de Compiègne.
Rijstroken bestaan hier uit zand en keien. Sonja schoot een kruier aan, maar die
verdomde het. ‘Die wil een extra tip verdienen,’ zei ze.
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Er zijn echt prachtige postzegels in dit land. De dame van de kiosk liet me door haar
boek bladeren, wat ik heel vriendelijk vond. Sonja zei niet te begrijpen waarom
Nederlanders zich over dergelijke vriendelijkheden verbaasden.
Ik belde de ambassade en sprak met mr. Hendrik Everaars, die toezegde mijn
groeten aan ambassadeur Huydecoper over te brengen. Ik wilde me ‘in’ melden.
De lounge voor Novosibirsk is comfortabel met een belastingvrije winkel. Toch
is het, voor de grootste luchthaven van het land, een rommelige tweederangs affaire.
Om een paar briefkaarten te kopen heb je dollars nodig. Ook liggen er op tafels
stapels communistische propagandapamfletten. Een groep Amerikaanse jongeren
plundert ze. Ik gaf Sonja een artikel van Eppo Jansen over de reis met haar naar
Siberië. Zij nam het grondig door en vond kleine foutjes. ‘Ik herken sommige zinnen,
die ik hem heb verteld, alleen zijn Nederlands is beter,’ zegt ze. Sonja is 50 jaar en
woont in een driekamerflat in een dorp buiten Moskou. Zij is weduwe en heeft een
dochter en een zoon. Sonja is lid van de Sovjet-Nederlandse vriendschapsorganisatie.
Ze heeft een tijdje op de ambassade in Den Haag gewerkt.
Generaal Suharjo heeft me veel verteld. Hij rijdt nog steeds in een Mercedes, die
hem van sovjetzijde sedert 1968 ter beschikking werd gesteld. Het is razend moeilijk
om onderdelen te krijgen zoals nu weer voor een schokbreker. Hij woont in een door
de regering ter beschikking gestelde flat en werkt aan zijn doctoraal Geschiedenis.
Ik bracht De Verraders158 voor hem mee, evenals Den Vaderland Getrouwe wat hij
voor zijn proefschrift wil gebruiken. Hij ontvangt een salaris van 300 tot 400 roebel
per maand. ‘Toen ik in 1965 naar Moskou vertrok had Bapak me beloofd dat ik een
jaar weg zou blijven. Nu ben ik al tien
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Willem Oltmans, De Verraders, Uitgeverij P.R. van Amerlrooij, Utrecht 1968. Mijn eerste
boek.
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jaar hier als gevolg van de coup.’ Indertijd had hij 1.300 dollar per maand gekregen,
‘zoals een ambassadeur.’
Hij vertelde dat er in zijn kring nog altijd over Bung Karno wordt gezwegen.
Sommige Indonesiërs doen in zijn bijzijn of ze anti-Suharto zijn, ‘Maar Sukarno is
dood voor hen. Zij werken met Suharto samen, zeggen ze, omdat naar hun mening
het volk er uiteindelijk beter van zal worden.’ Hij heeft het kennelijk financieel erg
moeilijk. Ze hebben zoveel mogelijk bezittingen verkocht, evenals de juwelen van
mevrouw Suharjo. Zijn moeder en zijn andere familieleden zijn in Jakarta. Het is
vakantietijd en de Aeroflot-toestellen zijn tot de laatste plaats bezet. We reizen met
een TU254 die plaats biedt aan 160 personen en die drie straalmotoren heeft. Er
schijnen geen regels te bestaan over wat men allemaal mee de cabine in sleept. Het
lijkt wel een autobus op Java, als je ziet wat er allemaal wordt meegenomen. Kinderen
van tien jaar worden op schoot gezet en krijgen geen eigen plaats.
Een stewardess vind ik aantrekkelijk. ‘Wij kiezen de meisjes niet om hun uiterlijk
uit,’ aldus Sonja. ‘Ze moeten lief en attent zijn.’ Er zijn dan ook plompe paarden bij.
Generaal Suharjo: ‘Je moet onder de mensen gaan, Wim. Ze noemen Lenin onder
elkaar “een oude gek.” Wanneer je de winkels in gaat, is geen enkel meisje echt
vriendelijk. Niets is van hun. Alles is van de staat. Chauffeurs rijden hun auto's aan
flarden, want het kan ze niets schelen wat ermee gebeurt. Ze behoren de staat toe.
Ik ben bijvoorbeeld bang dat ik naar een tandarts zou moeten. Het kost hier maanden
om één kunsttand te leveren. Mijn vrouw is nu in het ziekenhuis. Er zijn plenty
doktoren en verpleegsters, de beste in de hele wereld. Maar zij smijten met de deuren
van de ziekenkamers. Het kan ze niets schelen. Wat moeten ze beginnen? Alles hangt
van de partij af, de CPSU of wie je in de partij kent. Om iets gedaan te krijgen moet
je ergens op een bureau een oom hebben zitten. De partijbonzen leven hier precies
even bevoorrecht boven andere mensen als in niet- communistische landen. Socialisme
opbouwen is echt niet iets wat je overnightbereikt.’
Sonja regelde dat we apart met een VIP-busje naar het toestel reden. Het is 2.910
kilometer naar Novosibirsk.
Lees een reportage in de Times over de rode anjerrevolutie van 25 april 1974 in
Portugal waarbij de junta onder leiding van generaal Antonio de Spinola aan het
bewind kwam. Eigenlijk was de omwenteling een gevolg van de Portugese koloniale
oorlogen in Afrika. In maart raakte Spinola verwikkeld in een uitzonderlijk slecht
georganiseerd rechts complot, waardoor hij
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het land ontvluchtte en de links radicale pro-Moskou beweging nog verder werd
bestendigd. Oriana Fallaci zag kans een gesprek op te nemen met Alvaro Cunhal, de
baas van de communistische partij. Hij ziet twee mogelijkheden, een dictatuur van
het proletariaat of fascisme. Liberaalsocialisme is rubbish. Verkiezingen? Belachelijk:
‘We Communists don't accept the rules of the election game! You are taking this
concept as your starting point. No, no, no: I care nothing for elections. No thing, ha!
ha! ha!’159
Bij het opstijgen blijkt Moskou te barsten van de nieuwe woonwijken en
flatgebouwen. Er zijn ook wijken met bungalows, zoals overal. Vanuit de lucht ziet
het er prettig uit, ruim uit elkaar gebouwd, groen, modern.
Met behulp van Sonja bestudeer ik de krant Sovjet Siberië bestaande uit twee
pagina's. Prijs 2 kopek (er gaan 25 kopek in één gulden). Het hoofdartikel lijkt
geschreven door een directeur van een ambachtsschool. Het handelt over het opleiden
van een nieuwe generatie arbeiders. Hij is ridder in de Orde van de Rode Vlag en
schreef 1.000 woorden. De man heet E.K. Zelinski. Sonja vertaalt dat hij arbeiders
de nummer één commodity van de USSR noemt. Op het 24e Partijcongres werd bepaald
via welke taken arbeiders de plannen tot ontwikkeling van het land moesten
volbrengen. In het gebied rond Novosibirsk zullen in het jaar 1975-1976 veertig
technische ambachtsscholen met in totaal 16.000 leerlingen opereren. Novosibirsk
heeft 1.300.000 inwoners. Alle burgers in de Sovjet-Unie zullen voortaan minimaal
een middelbare schoolopleiding moeten hebben.
Er wordt een soort limonade geserveerd. De reis per Aeroflot is bijna even
goedkoop als de trein. Moskou-Kiev kost per trein 16 tot 18 roebel, per vliegtuig 20
tot 22 roebel. Per trein neem het 24 uur in beslag, per vliegtuig 2 uur. Er wordt
omgeroepen: ‘Rookt u niet zoveel dames en heren, er zijn veel kinderen aan boord.’
Ik liet later een mes op de grond vallen en toen het blad werd opgehaald miste de
stewardess het meteen. Er word hier opgelet. Vroeger nam ik altijd zilveren
PANAM-lepeltjes mee voor de koffie. Bij ons wordt zoiets niet opgemerkt. Sonja
vertelde dat mevrouw Lubbers vorige maand in Moskou een ontmoeting had gehad
met het Sovjet Vrouwen Comité. Zij had de sovjetgewoonte bekritiseerd dat bijna
alle vrouwen werken en hun kinderen in crèches stoppen, waardoor zij veel affectie
te kort kwamen. De sovjetdames hadden geantwoord:
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‘Wij willen niet thuis zitten en ons vervelen, maar deelnemen aan het productieproces,
volop in het leven staan, ons ontwikkelen en echt leven.’ Sonja, die mevrouw Lubbers
had begeleid, had haar later gezegd: ‘Wanneer ik thuis kom van mijn werk wachten
mijn kinderen op mij. Mijn zoon is wetenschapper en juist omdat ik ook werk is onze
gespreksbasis alleen maar breder. Mijn dochter, die op de academie schildert maakt
mij deelgenoot van wat zij beleeft met medestudenten en ik vertel over bijvoorbeeld
mijn ontmoeting met u.’
Sonja zit Eppo Jansen voor haar bazen in het Russisch te vertalen. Ik maakte de
schampere opmerking dat Jansen over last van muggen had geschreven. Zij zei dat
dit een belangrijk probleem was. ‘Men moet soms zelfs netten om het hoofd dragen
als bescherming tegen de muggen.’
‘In China heeft Mao alle insecten laten doodmeppen,’ zei ik om haar te plagen.
Zij glimlachte: ‘We moeten aan onze ecologie denken,’ en vermeed met een ernstig
gezicht iets over China te zeggen.
Om 14.40 uur arriveerden we te Novosibirsk op een overvolle armetierige
vliegveldterminal. Er zat een groep matrozen in kraakwitte kielen op een vliegtuig
te wachten. Sommigen zagen er aantrekkelijk uit. Overal mensen; soms zitten ze op
koffers, want er is nergens echt ruimte en plaats. Een man vraagt Sonja of ik een
Duitser ben. ‘Nee, Hollander,’ zegt ze. ‘Oh, Johan Cruijff,’ roept hij meteen. Sommige
jongeren hier hebben nu net als in het westen lang haar en springen er meteen uit.
Soms zie je ook jeans, maar meestal van onhandige sovjetmakelij. Vrouwen hebben
dikwijls afschuwelijke benen en zijn bijna altijd veel te dik van het aardappelsvreten.
Novosibirsk heeft brede boulevards met veel voetgangers en weinig auto's en
overig verkeer. Een plaatselijke Novosti- functionaris, een oorlogsinvalide, haalde
ons af. Mijn programma zat in een rode map. Ze hadden een kampioen koeienmelkster
voor me georganiseerd, Elena Preze, maar ze woonde 600 kilometer verderop. Erg
handig.160
We reden vervolgens naar Akademgorod, de universiteitsstad van Siberië. Het is
een zalig oord en deed me denken aan het Bosch en Duin uit onze jeugd. Midden in
de bossen met die onvergetelijke dennenlucht.
Nikolai Mischak van Novosti vertelde sinds 1940 journalist te zijn. In het leger
schreef hij zijn beste artikelen. Waarom journalistiek? ‘Daar vraagt u me wat. Mijn
leraar zei altijd dat ik
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uitstekende opstellen maakte. “Je hebt een vonkje van God”, zo noemde hij het, “en
laat het niet doven.” Als iemand een talent heeft moet hij dit ontwikkelen.’
‘Van welke God heeft u een vonk?’ vroeg ik deze ‘atheïst’ Mischak?
‘Mijn grootmoeder was zeer gelovig. Mijn moeder was van mening dat je best in
God kon geloven, als jezelf ook maar iets deed. Ons beroep is zeer interessant. Voor
mij is het het fijnste beroep in de wereld,’ aldus vertaalde Sonja.161
Toen ik op het vliegveld van Novosibirsk naar de mensen staarde, dacht ik:
uiteindelijk zijn zij het die mijn reis mee hebben betaald. Ik kan alleen maar iets voor
ze terugdoen door zo objectief en eerlijk mogelijk over ze te schrijven.
Aardig gesprek met een knul van 25 jaar: Elias Zacharov, in 1972 afgestudeerd
als genetisch ingenieur. Hij komt uit een dorp van honderdtwintig huizen groot op
150 kilometer afstand van de dichtstbijzijnde spoorweg, en gaat nu op vakantie naar
huis met een jet van Aeroflot. Een nerveuze jongen, spitse neus, brilletje - hij zou
een ander montuur moeten kopen. Zijn mes en vork trillen in zijn handen. Hij droeg
een soort beat kostuum, nieuw, maar met verschillende kleuren, lappen op de knieën
en elders, en toch wel aantrekkelijk.
‘Je zit hier in Akademgorod wel aan het einde van de wereld.’ ‘In tegendeel,’ zei
hij, ‘de wereld komt bij ons.’ Hij hield van muziek en ging regelmatig naar het
Novosibirsk-symfonieorkest. Alle vooraanstaande toneelstukken evenals
tentoonstellingen uit Moskou komen hier ook.
In de universiteitsbibliotheek was alle nieuwste informatie te vinden. Generaal
Suharjo zei trouwens dat hij in de Lenin Bibliotheek had gelezen dat Dewi Sukarno
aan president Ford had geschreven. Kende Elias professor C.H. Waddington,
hoogleraar in de dierengenetica in Schotland?162 ‘Natuurlijk,’ antwoordde hij. Hij zei
wel Engels te kennen, maar het liever niet te spreken. Ik denk echter dat dit ook iets
te maken heeft met de door Novosti vastgestelde regels voor gesprekken met
buitenlanders via een tolk.
‘Geloof je dat men in de toekomst mensen naar eigen wens zal kunnen maken?’
‘In principe zal dit mogelijk zijn, maar het gaat erom gezonde mensen naar lichaam
en geest te krijgen,’ reageerde Elias.
Ik dacht: jongen, begin bij jezelf met je ongezonde kleur van overwerktheid en
nervositeit. Hij vervolgde: ‘We moeten
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streven naar geluk voor iedereen, ook al is het onmogelijk om te weten wat geluk
precies is. Daarom moeten we onderzoeken wat het betekent in alle opzichten gelukkig
te leven.’
‘Hoe denk je dit bereiken zonder dat we de kennis bezitten over hoe mensen in
werkelijkheid functioneren?’
Hij giechelde, snoof een keer en zei toen: ‘Het is heel moeilijk antwoord op die
vraag te geven. Wat is het begrip geluk? Het heeft zovele aspecten. Het gaat erom
dit eerst exact te bepalen.’
‘Mensen zijn als een piloot in een supersonisch verkeersvliegtuig dat hoog in de
lucht is en de piloot krijgt voor het eerst de stuurknuppel in handen. Hij kent alleen
het instrumentarium, maar weet niet hoe hij in de lucht moet blijven,’ zei ik.
Elias haastte zich om met volle mond antwoord te geven: ‘Daar ben ik het niet
mee eens. De mens is iemand die inderdaad vliegt, maar hij weet alleen nog niet
waar naartoe hij vliegt. Maar wat hij absoluut zeker weet is dat hij moet en wil
vliegen.’
‘Deze hoogvliegerij leidt nergens toe zolang we niet weten hoe de hersens
functioneren,’ zei ik.
‘Toch staan we niet stil,’ zei Elias.
Ik dacht dat weet ik nog zo net niet. Ik vroeg hem of hij zich bij zijn studie ook
met de hersenen bezig hield. Dat was niet het geval. Misschien kan je met de studie
van genetica op den duur de erfelijkheid verbeteren, maar uiteindelijk komt het op
de vraag aan of neuronen, the building blocks of the nervous system, functioneren
als information processors van de werkelijkheid. Loopt je hoofd erbarmelijk achter
dan komt de rest vanzelf in botsing met de realiteit. Ziedaar een reden voor de chaos.
Bij het afscheid nemen zei ik: ‘Elias, mijn moeder leerde me vroeger cello spelen.
Ik herinner me maar al te goed als de snaren te strak gespannen waren wat er dan
gebeurde. Je bent te gespannen. Je studeert te hard. Ontspan meer.’
‘Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben,’ zei hij.
Na het avondeten bleken de liften buiten werking. Ze laten ze alleen tot 23.00 uur
in werking. Daarna moet je naar de zesde verdieping lopen. Ben toen eerst maar
buiten gaan wandelen. Ik volgde nog een tijdje twee jongens, die bleven omkijken
maar tenslotte spoorloos verdwenen. Er was vrijwel niemand meer op straat. Draaide
om 01.00 uur het licht uit in mijn kamer, maar mijn brain schreef verder. Als Nikolai
Mischak mij had gevraagd waarom ik schreef, dan had ik geantwoord: Om te leven.
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13 augustus 1975
Akademgorod, Siberië
Er is geen warm water. Er zit een gat in de wastafel waar kranen hadden moeten
zitten. Wat ze ook niet hebben in sovjet-hotelkamers zijn prullenmanden. De loper
in de gang is prima, alleen vijf meter te kort, dus werd er een ander stuk loper
bijgelegd. Natuurlijk ook weer geen melk bij de koffie. Maar Sonja heeft in de keuken
melk gehaald. De yoghurt is koud en is heerlijk. Ik heb zemelen, op advies van
Delprat, bij me.
Ontmoet dr. Albert Fedotov plaatsvervangend-hoofd van de afdeling Research
van het presidium van de Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences. Er
wordt gewerkt aan een computerverbinding met het IIASA instituut in Wenen. ‘Ons
land is in opbouw,’ zegt hij, ‘dus zijn we bezig onze rekencentra te organiseren’. Hij
leek me jong. Dat klopte. Hij was op zijn achttiende hier begonnen. De afdeling waar
hij werkt bestaat pas zeventien jaar. Het gevolg is dat de medewerkers gemiddeld
23 of 24 jaar oud zijn. De basis voor Akademgorod werd door mensen uit Moskou,
Leningrad en Kiev gelegd. De salarissen waren in Siberië hoger, maar er was ook
meer geld nodig om in het strenge klimaat te kunnen leven.
Fedotov vertelde dat Siberië ‘slapende aarde’ betekende. Er werd nu een spoorlijn
tussen het Baikal-meer tot aan de Amur-rivier aangelegd, ongeveer 3.000 kilometer
lang, het zogenaamde BAM-project. Het is te vergelijken met indertijd de ontsluiting
van het westen van de VS. Alle bouwmaterialen moeten worden aangevoerd. Er
worden helikopters bij gebruikt. Iedere twee kilometer is er een brug nodig. De grond
is volledig bevroren. Er moeten tunnels worden geboord van tien tot twaalf kilometer
lang. In Akademgorod, Tomsk en Novosibirsk zitten respectievelijk 7.000, 3.000 en
3.200 wetenschappers. Het Siberische gedeelte van de Akademie van Wetenschappen
zal in 1980 over 45.000 wetenschapper beschikken. Pas in 1990 zal volgens de
plannen alles compleet zijn. Daarna kan men met het verbeteren van de kwaliteit
beginnen. Er zullen in de komende twee jaar drie nieuwe universiteiten in Siberië
bij komen. Deze instellingen hebben kader nodig. Er zijn ook voortdurend meer
wetenschappers in de industrie nodig. Er is tegen 1980 een tekort aan wiskundigen
en een overschot van 4.000 psychologen. Eveneens komen tegen die tijd moderne
computers naar Siberië, waardoor ook weer nieuwe computerspecialisten nodig zullen
zijn. Deze gegevens worden in het hele land bekendgemaakt zodat men zich erop in
kan stellen.
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Vervolgens zou een museum worden bezocht. Ik vroeg wat voor museum dit was.
‘Over de Cultuur van Siberië.’
‘Ik dacht dat hier geen cultuur was.’
‘Toen er in Nederland en Frankrijk nog 2 à 3 kilometer ijs lag waren hier jagers
en mammoeten op pad. Van 50.000 tot 10.000 jaar voor onze jaartelling woonden
hier Neanderthalers. Bij het Baikal-meer waren muurschilderingen aangetroffen uit
het Neolithische tijdperk. Ik kreeg enkele reproducties, die aan Picasso deden denken.
Ik word altijd stil als ik oog in oog sta met de eeuwigheid. Er waren schilderingen
gemaakt, waarbij mammoeten in gaten werden gedreven. In Siberië joegen jagers
de dieren de moerassen in. Naast horens van bisons daterend uit 14.000 voor Christus
werden mammoettanden gevonden. Mammoeten wisselden vier- of vijfmaal hun
tanden. Er zijn ook 40 tot 50.000 jaar oude beeldjes gevonden, die uit mammoettanden
werden vervaardigd. Ik maakte foto's, ook van een opgegraven Neanderthaler.
Vermakelijk om een directeur-archeoloog te horen babbelen en met enthousiasme
zijn aanwijsstok te zien hanteren, met blote voeten in sandalen, baard, lang haar en
een bril in de vaste overtuiging dat hij in het oudste gebied van de wereld zit. Tussen
neus en lippen werd verteld dat Siberische boeken uit de 12de en andere eeuwen
naar een tentoonstelling in Amsterdam waren gezonden. Toen ze terugkwamen
ontbraken een aantal pagina's. ‘Nu zenden wij alleen nog kopieën.’
Het was warm. Het viel me op dat tolk Sonja Makarova geen deodorant gebruikte.
Ik moest iets in het gastenboek schrijven en zag dat Eppo Jansen er in juni was
geweest en hun museum het mooiste vond dat hij ooit had gezien. Hij bedankte voor
de voortreffelijke rondleiding. Ik schreef: ‘Dit was een interessante verzameling, wat
ons andermaal toont hoe weinig we van elkaar weten.’ Maar ik moet beslist niet te
veel musea bezoeken op deze reis. Ik hou er niet van.
Fedotov en een collega lieten me als razende Roelants Akademgorod zien. Gebouw
na gebouw. Een villawijk met schitterende woningen omgeven door mooie bomen
en tuinen. Het huis van de president van de universiteit lag nogal verscholen en was
het grootste. Het werd omgeven door bloemen, perken en groen. Maar wat doen ze
aan sport? Er was een zanderig voetbalveld. Toen ik vroeg: ‘Is er een zwembad?’
werd gezegd: ‘In Novosibirsk.’
Vervolgens werd mij door een vrouw, met zwaar behaarde benen, levendige ogen
en een lange aanwijsstok een levensgrote kaart van Siberië getoond. Zij gaf
aanwijzingen van wat er zich
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zo al in het gebied afspeelde. Op een terrein met een oppervlakte van 6,9 miljoen
vierkante kilometer werd voornamelijk olie en gas gewonnen. Er werd een pijpleiding
aangelegd om gas aan Japan te kunnen leveren. Zij drukte achtereenvolgens op
knopjes en dan gingen lichtjes aan waar steenkool of diamant worden gevonden. Er
waren drie diamantmijnen in bedrijf, terwijl reeds minstens honderd andere plaatsen
waren ontdekt, waar diamant kon worden gewonnen. Andere lichtjes lieten zien hoe
het land bezaaid was met ijzererts-, nikkel-, zink- en tinmijnen. Bij tungsteen sprongen
er maar liefst 36 lichtjes aan. Bij plekken waar goud werd gewonnen gingen 55
lichtjes aan. Het was indrukwekkend. Dat was het geologisch museum.
Schreef broer Theo, mejuffrouw Büringh Boekhoudt en ambassadeur Romanov.
Bij het afscheid op het vliegveld zei Nikolai Mischak: ‘Het doel van het leven is
meer dan ooit duidelijk, namelijk om te arbeiden. Wij zijn hier in Siberië dubbel zo
gelukkig want wij werken dubbel zoveel.’ Ik kreeg twee boeken van hem, een in het
Engels: Socialist Society: Scientfic Principles of Development door G. Glezerman163
en een in het Russisch dat in de strijd is gebleven.
Toen ik tegen Sonja opmerkte dat ik Russische vrouwen in het algemeen ‘nogal
zwaar vond’ en zij kennelijk niet aan de lijn deden zoals in Nederland, mengde de
chauffeur zich in het gesprek met de opmerking: ‘Onze mannen zijn geen honden.
Zij lusten de beenderen niet.’

Van Novosibirsk naar Irkutsk.
Opnieuw is het vliegtuig tot de laatste plaats bezet. Er breekt voortdurend een
pandemonium uit als boeren en buitenlui redetwisten over de zitplaatsen. En wat er
allemaal weer mee aan boord wordt gesleept! Opnieuw waren er voor Sonja en mij
geen gereserveerde of acceptabele plaatsen. Ik vroeg Sonja of het niet mogelijk was
dit beter te regelen en voor plaatsen op de voorste rij te zorgen. Het irriteerde haar,
maar ze ging wel ritselen met het personeel om een betere plaats te krijgen. We
gingen overigens aan boord via een VIPlounge.
Bij de universiteit sprak ik een student aan, Boris, 22 jaar. Hij stond de schoolkrant
te lezen. Ik koos het gesprek zelf uit. Ik stelde hem een aantal vragen. Over Portugal
wist hij niets, evenmin over de Italiaanse verkiezingsuitslagen. Over de Helsinki
Conferentie gaf hij een standaardantwoord. Kende hij de realiteiten van de Tweede
Wereldoorlog? Dat wist hij precies,
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G. Glezerman, Socialist Society: Scientific Principles of Development, Progress Publishers,
Moskou 1971.
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zei hij. Hij had ernstige helderblauwe ogen in een gebruinde kop en lang blond haar.
‘Mijn vader was aan het front. Mijn moeder moest hard werken. Mijn vader was
geen liefhebber van veel praten, maar mijn moeder heeft ons veel verteld over de
honger en het lijden van het volk.’
Hoe dacht hij over westerse landen en de verschillen in sociale systemen? Dat
diende alle landen voor zichzelf te beslissen. Wist hij dat Indira Gandhi zich
semi-dictatoriale bevoegdheden had toegemeten? Hij dacht ernstig na over wat hij
zou gaan zeggen. ‘Als een regering denkt dat dit nodig is en het is in het belang van
het gehele volk, dan moet zij dit doen.’ Gold dit ook voor de USSR? ‘Zeker.’
Hoe interpreteerde hij de sovjetinvasie in Praag? Hij glimlachte eerst. Hij dacht
eerst rustig na over zijn antwoord. Hij bleef zwijgen. Om hem op gang te helpen zei
ik: ‘Wij, Nederlanders transporteerden ook 100.000 soldaten naar Indonesië toen het
in onze kraam te pas kwam.’
‘Ik denk dat de interventie in Praag nauw verbonden is geweest met de bepalingen
van het Warschau Pact. De wettigheid van onze interventie ligt daarin opgesloten.’
Had hij het daarbij gelaten, dan zou hij zich er handig uit hebben gered, maar hij
vervolgde: ‘Praag vroeg ons om hulp. En die hulp mogen wij onze vrienden niet
weigeren. Bovendien was er de mogelijkheid dat aan de andere zijde van de
Tsjechische grens een machtig leger van de Bondsrepubliek stond. Hadden wij niet
ingegrepen, dan zou Tsjecho-Slowakije wellicht door Bonn zijn bezet.’ De lieve tolk
Sonja zag het gesprek de mist in gaan. Ze zei iets tegen de jongen in het Russisch,
waarop Boris afscheid nam en met zijn grote leren aktetas wegwandelde. Ik keek
hem na en dacht aan de brief die Alexander Dubçek onlangs in het buitenland deed
circuleren, waarin hij onder meer beschreef hoe de Tsjechische leiders letterlijk door
de sovjets waren gekidnapt en naar Moskou gebracht. Die veel versmade Derde
Mand van de Conferentie voor Europese vrede en veiligheid voor heel het continent
heeft op zo'n moment toch wel een bijzondere betekenis. Kees Berkhouwer zei me
onlangs in Brussel dat de sovjets de zogenaamde vrije uitwisseling van gedachten
en personen tussen Oost en West strijk en zet afdoen met de slagzin: ‘Wij willen het
sovjetvolk vrijwaren voor jullie pornografie.’164 Eigenlijk hebben de sovjets hier een
solid point. Maar de Derde Mand doelt natuurlijk op iets anders zoals het sovjetpubliek
de waarheid en feiten vertellen over de
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Wie had kunnen bedenken dat na 1985 en het Gorbachev-tijdperk de inundatie van pornografie
naar de Sovjet-Unie zou beginnen?
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Praagse interventie en bijvoorbeeld een toegewijde marxist als Alexander Dubçek
vrij en ongecensureerd in de USSR aan het woord laten. Dat gebeurt niet.
Teruggekeerd in de auto, na het gesprek met Boris, vertelde Sonja aan Nikolai
Mischak wat we bespraken. Hij was onlangs in Praag geweest en zijn vrienden aldaar
hadden hem verzekerd hoe blij ze waren geweest met de sovjetinmenging in 1968
‘die nog maar net op tijd was gekomen.’ Ja, op tijd voor wie?
In het vliegtuig zat ik naast een militair, Anatoli Tolja (23), die op weg was naar
Kamchatka om zijn dienstplicht te vervullen. Hij moest drie jaar dienen. Ik haalde
Sonja erbij om met hem te kunnen praten. Hij was matroos, specialist eerste klasse,
en had al veertien maanden op de Stille Oceaan gevaren. Zijn ouders werkten allebei
in een metaalbedrijf. Hij had een jongere broer. Kende geen Engels. Maar die jongen
was een schat en hij had de ogen van zijn moeder, dacht ik (waar hij het later mee
eens was); hij was guitig en een pretmaker. Zalig ventje in zijn witte matrozenpak.
Toch vlotte het gesprek niet zo omdat ik afgeleid werd door zijn bijzondere ogen.
Hij droeg een zeer modern aantrekkelijk horloge.
Over Helsinki zei hij: ‘Zo glad is het daar niet verlopen. Niet alle staatshoofden
aldaar stelden zich positief op. Kan men hen vrienden van elkaar noemen?’ Hij vroeg
me of je Helsinki eigenlijk niet kon vergelijken met de Conferentie van Yalta tussen
Stalin, Roosevelt en Churchill. ‘Niet helemaal. In die tijd verdeelde men de wereld
met een potlood en een liniaal. Denk maar aan hoe Israël tot stand is gekomen. Egypte
was toen nog een semi-kolonie. In Helsinki zou een dergelijke herhaling onmogelijk
zijn, dus boekten we vooruitgang.’ Hij luisterde naar me met diepe ernst. ‘Toch zijn
we nog ver van werkelijke vrede,’ zei Anatoli met beslistheid. Hij had nog zeven
vlieguren voor de boeg.
Ik dacht aan Sukarno's opmerking tegen de Amerikaanse schrijver Louis Fischer
toen ik naar de mensen keek. Na zijn eerste bezoek aan de Sovjet-Unie merkte Bung
Karno namelijk op dat de prestaties van het Russische volk aan hun gezichten waren
af te lezen. Die observatie was in de roos.

Irkutsk, Angara Hotel, kamer 529
We arriveerden te laat in het restaurant dat om 21.00 uur sloot. De serveerster werd
razend. Sonja stak een lang verhaal af. Het tafelkleed dat bijzonder smerig was werd
omgedraaid en we zouden nog te eten krijgen.
We werden bij de vliegtuigtrap verwelkomd door Vladimir
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Vlassov van Novosti in Irkutsk. Er werd weer een getypt programma in het Russisch
overhandigd, waar ik niets van begreep. Hij sprak redelijk goed Frans. De kamer
was uitstekend, met een televisietoestel, maar de afwerking van badkamers blijft een
zwak punt. Ik vroeg om briefpapier in het hotel, dat er niet was, althans zo verzekerden
Sonja en Vladimir mij. Ik drong aan en het papier kwam boven water. Never
underestimate the Soviets. Er was uitstekende pianomuziek op de radio. Ook prachtige
kerkmuziek.
Tegenover het hotel was een park waar ik nog even in ben gaan wandelen, maar
waar helaas slechts vrijende paartjes aanwezig waren. Vondelpark-mogelijkheden
zijn hier nog niet doorgedrongen, dat moet de Derde Mand van Helsinki helpen
bewerkstelligen.
Schrijf een eerste artikel voor De Typhoon. Ik blader in het werk van Nikolai
Mischak uit Novosibirsk, die me een door hem geschreven pamflet This warm Siberia
gaf en een Russisch boekje, beide voorzien van bloemrijke opdrachten.165

14 augustus 1975
Irkutsk
Deze stad ligt ongeveer in het midden tussen Moskou en Vladivostok en heeft een
half miljoen inwoners.
We bezochten Anatoli Gewski, de loco-burgemeester. Ik vroeg me af hoe vervelend
hij zo'n buitenlandse bezoeker vindt. Na uiteengezet te hebben waar hij vandaan
kwam en hoe hij in Irkutsk beland was, zei hij: ‘Ik had nooit het plan
loco-burgemeester te worden. Maar zoiets hangt van onze kiezers af. We onderhouden
nauwe contacten met hen. We zijn verplicht tenminste eenmaal per maand met kiezers
samen te komen en te discussiëren.’ Ik realiseerde me dat dit als een functionerende
democratie werd beschouwd in de USSR. Iedere afgevaardigde in het gemeentebestuur
moet minstens een- of tweemaal per jaar in een toespraak de kiezers informeren over
wat hij persoonlijk heeft ondernomen om aan de wensen en opdrachten van de kiezers
tegemoet te komen. Er wordt zeer streng gecontroleerd of besluiten worden
uitgevoerd. Er komen ook veel brieven binnen met klachten. Ook deze worden
afgehandeld. Gisteren werd een weg geopend, die door een lobby van brieven aan
de gemeenteraad was geïnitieerd en nu werd aangelegd. Dient er een ernstige zaak
te worden behandeld, dan komt er een raadsbesluit over. De CPSU in Moskou heeft
bepaald dat
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Het boek van Glezerman moet ik bij een andere gelegenheid hebben gekregen. Ik kan de
geschenken van Mischak in 1992 in Johannesburg niet terugvinden.
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brieven binnen een bepaalde tijd moeten worden beantwoord. ‘Als ik aan mijn
voorouders denk ben ik zeer tevreden met wat ik nu heb. (...) Ik werkte overdag en
studeerde 's avonds. Werken is belangrijker dan een carrière opbouwen. In Siberië
hebben de mensen een rustig en kalm karakter. Er wordt niet aan elleboogwerk
gedaan. Voor ons is duidelijk hoe en waaraan wij moeten werken. U vraagt wie ik
zal worden? Ik ben vast overtuigd dat ik in onze samenleving nooit zonder werk zal
komen.’ Ik wilde vertrekken maar Sonja stak een lange redevoering af. Ik ben er
zeker van dat het ging over de schandalige bediening in ons hotel. Inderdaad
bevestigde zij dit. Ze liet vanmorgen trouwens een briefje voor me achter:

In Novosibirsk was me uitgelegd dat de Pravda pagina na pagina telegrafisch naar
alle delen van het land werd overgeseind om plaatselijk te worden gedrukt. Dat is
andere koek dan toen ik eens met de New York Times in discussie trad om voor elkaar
te boksen dat het blad gelijktijdig in New York en Los Angeles zou verschijnen, wat
onmogelijk bleek. Ze hebben dit een tijdje geprobeerd maar in Californië lazen ze
liever de plaatselijke crap. Sonja legde me uit wat er vandaag zoal in de Pravda
stond. De voorpagina handelt in de eerste twee kolommen over de houtindustrie. Een
zeskolomskop met een foto van arbeiders op een parkeerplaats vol tractoren. Een
ander artikel gaat over een tractorenfabriek in Minsk onder de noemer: ‘Onze
doeleinden waarvan we hebben gedroomd.’ Het artikel meldt een stijging van de
productie van MT2-80 modellen. De fabriek werd onderscheiden vanwege de hoogste
kwaliteit van haar producten. Daaronder een artikel over de oogst die in het gebied
achter de Oeral is begonnen. Dan een artikel over een ontmoeting van premier Aleksei
Kosygin met de Poolse partijleider Edward Gierek, plus de tekst van een
Pools-Sovjet-communiqué. Ook wordt de letterlijke tekst afgedrukt van een
telegramwisseling

Willem Oltmans, Memoires 1975

124
tussen Kosygin en Helmut Schmidt ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van
de algemene overeenkomst tussen Moskou en Bonn. Ik moet wel even aan de
voorpagina van ons meest gelezen ochtendblad denken en probeer me in te denken
wat het uiteindelijke effect van input op de breinen hier en bij ons zou kunnen zijn.
We brengen een bezoek aan de jagersvereniging van Irkutsk dat een misser is,
want ik beschouw jagen als een overblijfsel uit de middeleeuwen. De voorzitter is
een oude heer met een gerimpeld gezicht. Hij zou een sigarenboertje uit de Jordaan
hebben kunnen zijn. Hij wordt omgeven door specialisten en gedecoreerde jagers.
Het zijn allemaal outdoor types. Een handdruk van een jager uit Irkutsk is te
vergelijken met de klauw van een Siberische beer.
Men kan vanaf zijn achttiende jaar lid worden. Het is een maatschappelijke
organisatie die niet door de staat wordt gefinancierd. De leden vullen de kas. Er zijn
in Irkutsk en omstreken 52.000 geregistreerde jagers en vissers op een gebied van
3.300.000 hectare. ‘Dat is twintig maal zo groot als ons koninkrijk,’ zeg ik tot
algemeen vermaak. ‘Jagen ze op de fiets of per trein,’ vraag ik, om maar niet over
helikopters te spreken zoals in Afrika. Het hele gebied is in districten verdeeld en
overal wonen plaatselijke schietmaniakken. De jagerij is georganiseerd om het
evenwicht in de natuur te bewaren. Ik ken dat. Dat zeggen ze overal. Een tiende deel
van het wild mag worden afgeschoten. Dat wordt scherp gecontroleerd en warempel,
toch met helikopters. Er zijn vergunningen nodig. Ze hebben eigen bosopzichters.
Men benadrukt dat deze taak niet door de staat wordt volbracht. Er bestaat wel een
afdeling jachtdienst dat onder het ministerie van Landbouw ressorteert, waar ook
een aantal natuurreservaten onder vallen.
‘Wat fascineert u in jagen?’ vraag ik.
‘Om in de natuur te verblijven.’
‘En het beestje in de bossen en bergen?’
‘Wij jagen op alle dieren.’
‘Ervaart u het als een uitdaging, zo'n gevecht met een beest met een telescopisch
geweer in de hand?’
‘Neen. We jagen op dieren. Wij willen altijd slimmer zijn. We willen ons sterker
voelen dan een dier. Eerst kost het veel tijd en inspanning om het dier op te sporen.
Je moet de natuur kennen, het klimaat en de gewoonten der dieren. Dan ga je ze
besluipen. Waar bevinden zij zich 's ochtends, 's middags en 's nachts. We doen ons
best onopgemerkt bij het dier te komen.’ Merkwaardig zulke primitieve gevoelens
in dit late uur. Ik zei
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maar niet dat ik er aan moest denken hoe Adolf Hitler de Sovjet-Unie in de nacht
beslopen had of dat ik ze als compleet krankjorum beschouwde, want dat ik de
zogenaamde krachtmeting tussen de mens uitgerust met wapens en kogels en een
Siberische eland of een ander dier absurd vond.
De voorzitter, de heer Aleksei Sarobchenko, liet tenslotte een enorm gewei
binnenbrengen dat me als geschenk werd aangeboden.166 Het arme dier was neergepaft
door de man die ik bij binnenkomst vrijwel meteen als ‘aardig’ had bestempeld.
Uitgerekend tegen hem heb ik tenslotte toch de opmerking over het binnensluipen
van Hitler gemaakt en hierdoor ontstond er een buitengewoon onaangename sfeer.
Ongeveer tezelfdertijd kreeg ik hevige buikkrampen. Ik moest mij excuseren. Men
verwees me buiten het gebouw naar een houten keet, wit geschilderd, met twee
poepgaten. Er lagen uitwerpselen aan beide kanten naast het gat. Er heerste in dit
Russische toilet van de jagers van Irkutsk (die zich meenden te moeten meten met
wilde dieren) een onbeschrijflijke stank.
Lunchte met Sonja in het hotel. ‘Als wij elkaar beter kenden, zou er minder
vijandschap zijn,’ zei ik tegen haar. ‘De wereld zou zo mooi kunnen zijn.’
‘Dat is niet helemaal waar,’ antwoordde zij. ‘Dat er zo weinig contacten zijn, wie
zijn hier schuldig aan?’ Hierin kon ik haar enigszins gelijkgeven. Iedereen is a-priori
tegen het communisme, maar wat weten we er eigenlijk van?
Op het vliegveld lag een boekje van de Amerikaan Mike Davidov: The Soviet
Union through the eyes of an American. Het is een pamflet van 29 pagina's door
Novosti gepubliceerd en het lijkt me grotendeels waar. Maar ik wil toch een ander
boekje schrijven.
Professor Nikolai Lossev is rector van de universiteit van Irkutsk met 5.300
dagstudenten en 1.800 avondstudenten. Vierduizend mensen volgen er schriftelijke
cursussen. Er zijn 750 professoren, 300 lectoren, 400 wetenschappelijke medewerkers.
Er is een school voor de journalistiek, een rekencentrum met computers, een
sterrenwacht en een botanische tuin. Professor Lossev is er uitgebreid voor gaan
zitten om me te informeren. Een groot deel van ons gesprek nam ik op de band op.167
Dan volgde een bezoek aan de Znamenskajakerk die uit 1762 dateerde. Er was
een mis aan de gang. De meeste kerkgangers
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Na dit enorme gewei wekenlang van het ene vliegtuig in het andere te hebben meegesleept,
bracht ik het bij broer Theo in Lugano die het boven zijn garagedeur spijkerde.
Alle bandopnamen blijven bij het dagboek bewaard.
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waren oude vrouwtjes. Er waren ook twee nieuwsgierige jongens, die met glinsterende
ogen onder de indruk leken. Zij hadden lange blonde haren. In een zijaltaar was een
schilder bezig de muren een nieuw verfje te geven. Er hingen prachtige schilderijen.
Overal brandden kaarsen. Bij de ingang stond een bedelares. Ik gaf een paar munten,
maar wist niet hoeveel het was. Ik luisterde naar de zang en de muziek. Er was een
jonge priester bij met lang krullend haar dat ver onder zijn toga uitkwam. Later
stonden we buiten de kerk te praten, toen drie jongens over een hoge schutting
klauterden. Twee kwamen dichterbij, want ze zagen me notities maken. Ik vroeg de
jongste, met een lichtblauwe trainingsbroek aan, wat hij wilde worden: ‘Chauffeur.’
De ander: ‘Jurist en officier van justitie.’
Het volgende bezoek was bij Maximovitch Shugeev, lid van het bestuur van de
Schrijversunie in Irkutsk. Hij is ook al zeven jaar lid van de Jagersunie. Waar hij het
liefste over schreef? ‘Over het leven van het menselijke hart.’
‘Dat lijkt me het allermoeilijkste wat er is, want ons hart is een ordinaire pomp,’
antwoordde ik plagend, ook al begreep ik wel wat hij bedoelde. Sonja gaf me voor
dit antwoord op mijn donder. De Schrijversunie had in Irkutsk 31 leden. Hij werkte
meestal 's nachts en beschreef het menselijke drama uit zijn eigen omgeving;
gebeurtenissen waar hij ooggetuige van was. Hij had in de Oeral journalistiek
gestudeerd en later in een metaalfabriek in Sverdlovsk gewerkt. Na gewerkt te hebben
bij verscheiden kranten begreep hij dat je niet tegelijk journalist en schrijver kon
zijn. Hij ontdekte te kunnen schrijven, nadat een dochtertje heel slecht at en hij haar
verhalen begon te vertellen om haar aan het eten te krijgen. Het kind had zoveel naar
hem geluisterd dat hij zijn eigen verhalen, die hij voor haar had verzonnen als
kinderlectuur ging verzamelen.
Ik vroeg hem of hij ooit een dagboek had bijgehouden. ‘Nee, nooit.’ Zelfs bij de
krant gebruikte hij geen notitieboekje en schreef alles uit het hoofd op. ‘Ik behoor
tot de schrijvers, die er de voorkeur aan geven zich te herinneren wat in de hersens
is gebleven.’
Ik probeerde hem iets over hersens te vertellen, hoe we slechts een fractie van de
soep in ons hoofd gebruiken en hoe het onontkoombaar is om bij een wankel geheugen
de noodzakelijke aantekeningen te maken. Ik gaf als voorbeeld Sartres biografische
boek Les mots en hoe ik twijfelde aan diens beschrijvingen van jeugdherinneringen
gebaseerd op het beruchte, onbetrouwbare geheugen.
Hij vervolgde, alsof hij niet had gehoord wat ik zei: ‘Schrijven
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en zien is onze methode. Nadenken, of bedenken als dichters. Eerst denken dan
schrijven.’ Zo vertelde hij dat niet alleen hij schreef, maar zijn vrienden ook. In de
Russische klassieken zou je om die reden meer korte verhalen dan grote romans
vinden. Zo schreef Tolstoj ook. Dostojevski was er jaloers op en zei dat hij ook op
die manier wilde schrijven. Maar tegenwoordig zijn er ook schrijvers die in een
bandopnameapparaat spreken. Ik zelf schrijf met de hand en gebruik geen
typemachine. Lawaai remt me af. Ik schrijf ook niet progressief, zodat ik nu niet
over een auto beschik...’
Ik wandelde in Irkutsk. Een aardige stad. De mensen lijken hier aanzienlijk meer
op hun gemak dan in Moskou. Jongeren hebben hier op veel grotere schaal lange
haren. Er heerst een aangename sfeer. Er wordt met trams en trolleybussen gereden.
Er hangt ook minder benzinestank dan elders. Sproeiwagens houden een paar maal
per dag de straten schoon. Irkutsk maakt een schone en ordelijke indruk. De mensen
lijken hier meer plezier in het leven te hebben. Maar zo is er ook een hemelsbreed
verschil tussen het publiek in New York of San Francisco. De kassabonnen in een
patisserie worden met telraampjes gecontroleerd.
De opdracht van Nikolai Matschik in Novosibirsk in een van mijn boekjes luidde:
‘Aan de sympathieke Hollander met een Siberisch karakter, Willem Oltmans, die
Siberië ontdekt met de diepe eerbied van een schrijver.’ Vertaling Sonja.
Sonja doet haar uiterste best mijn reis te doen slagen. In kamer 529 had ik door
het lawaai van buiten geen oog dicht gedaan. Ik heb nu kamer 433 gekregen. Bij
mijn was ontbrak een zakdoek wat haar zeer in verlegenheid had gebracht. Alle liften
waren vanavond weer eens kaduuk. ‘Toevallig,’ zei ze heel lief. Ik wil niet in de
mood van John Steinbeck vervallen en dergelijke incidenten onderstrepen.
Lenin schijnt te hebben gezegd: ‘The youths, the students, and still more so the
young workers will decide the issue of the whole struggle.’ Als je naar het Politbureau
in dit land kijkt en de andere figuren aan de top zou je het niet zeggen.
Ik kan niet slapen. Mam is steeds in mijn gedachten, wat me een verloren gevoel
geeft.

15 augustus 1975
Amerikanen werd in 1972 gevraagd of zij van mening waren dat de regering loog.
Achtendertig percent antwoordde bevestigend; in 1974 waren het vijfenvijftig percent
en in 1975 reeds achtenzestig percent. Anthony Lewis citeert het volgende in-
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cident aangaande Richard Helms, ambassadeur te Teheran en voormalig directeur
van de CIA die door senator Stuart Symington werd gevraagd: ‘Did the CIA try to
overthrow the Government of Chili?’
‘No sir,’ antwoordde Helms.
‘Did you have any money passed to the opponents of Salvador Allende?’ vroeg
Symington.
‘No sir.’
Sedertdien weet de hele wereld dat wel degelijk de CIA miljoenen dollars aan de
tegenstanders van de democratisch gekozen regering van Chili gaf en dat de CIA wel
degelijk een coup bewerkstelligde. In een aanvullende kolom vervolgde Lewis dat
de woordvoerder van president Ford, Ron Nessen, zich had beklaagd door de pers
niet te worden vertrouwd en niet met respect werd behandeld. Nogal wiedes nu het
steeds duidelijker wordt dat het Witte Huis een wespennest van leugens en bedrog
blijkt te zijn. Nessen heeft voldoende gelogen om Lewis te laten schrijven: ‘Anyone
who dealt as Mr. Nessen did with that episode has forfeited the right to have his word
taken seriously’.
Lewis vervolgde: ‘And the original falsifier in the case as in so many over the last
six years was Secretary of State Henry Kissinger...’ Daar heb je het weer, de
Nobelprijswinnaar als bedrieger.
William Goodfellow168 schrijft over hongersnood in Cambodja. Daar werd in 1970
ook zo'n fijne staatsgreep door Nixon, Kissinger en de CIA ondernomen om prins
Sihanouk kwijt te raken en de marionet Lon Nol, aan de macht te helpen. Hier ligt
in 1975, noch Nixon, Ford of Kissinger van wakker noch het verantwoordelijke
Congres. Zij hebben maar eventjes 539.129 ton bommen boven het land laten
afwerpen waardoor 600.000 Cambodjanen om het leven waren gekomen, om maar
niet te spreken van de vele, vele jonge mensen die voor het leven invaliden zullen
blijven. Als gevolg van de oorlog komen nu honderdduizenden Cambodjanen,
misschien wel miljoenen meent Goodfellow, om het leven door hongersnood.169 Ik
haat zo langzamerhand de bonzen in Washington.
Tom Wicker herinnert er in een kolom170 aan dat de huidige vice-president Nelson
Rockefeller in 1972 bij de partijconventie Richard Nixon introduceerde met de
woorden: ‘We hebben deze man nodig.’ En nu moet Rockefeller even onderzoe-
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ken welke onrechtmatigheden er onder Nixon hebben plaatsgevonden. Het is een
lachertje. Meer en meer mensen zouden het boek The Peter Principle moeten lezen
dat ik in 1971 van Emile van Konijnenburg cadeau kreeg.
Het is vijfenvijftig minuten vliegen naar Bratsk. Siberië is in deze tijd van het jaar
groen, met bossen en heuvels. Het is alsof je boven Noord-Frankrijk vliegt.
Sonja vroeg of ik iets in het Nederlands had te lezen. Ik gaf haar een pagina over
Vladimir Bukovski uit Vrij Nederland.171 Ze zat met stijgende verbazing te lezen.
Een paar maal uitte ze haar verontwaardiging. ‘Wij weten over Alexander
Solzhenitsyn dat hij dingen heeft geschreven waar we het niet mee eens zijn, maar
van deze mijnheer weet niemand iets in ons land. Die man is totaal onbelangrijk. Die
heeft nooit iets bijzonders gedaan. Misschien bestaat hij niet eens.’
Ik zei haar overtuigd te zijn dat een man met die naam in het Westen als bestaand
werd beschouwd. ‘Ik laat die pagina bij jou; geef hem aan Novosti. Indien ze in
oktober als ik terugkom er commentaar op willen geven wil ik dat graag hebben,’
zei ik tegen haar.
In Bratsk verblijven we in hotel Taiga. De liften waren defect. Na enig reclameren
werd een lift door een juffrouw in een witte jas in werking gesteld. Tenslotte kreeg
ik kamer 711 op de zevende verdieping. Sonja: ‘Het komt allemaal door gebrek aan
werkkrachten. We hebben niet genoeg monteurs.’ Misschien.
Deze stad was pas twintig jaar geleden gesticht en is naar sovjet-begrippen ‘uiterst
modern’. Er zijn 230.000 inwoners, waaronder 45.000 scholieren. We werden
verwelkomd door de plaatselijke Novosti-baas Georgii Bogdanovski. Bratsk moet
het summum van een twintigste-eeuws arbeidersparadijs voorstellen. De eerste stop
was bij de plaatselijke houtindustrie. Ik werd ontvangen door Iwan Krilow en Anatoli
Sjpet. Krilow was vakbondsbestuurder. Er zijn 13.600 werknemers in het bedrijf. Ik
vroeg of ze allemaal lid van de partij waren. De heren bevestigden dit, maar tolk
Sonja sputterde tegen en was het met deze uitspraak niet eens. ‘Ze moeten niet, maar
ze worden vanzelf lid van de partij.’ Niet minder dan 98,9 per cent van de arbeiders
waren communist, wat niet verplicht was. Er waren er echter maar 1.200 lid van de
vakbond. Waarom zo weinig? ‘Volgens de statuten kunnen alleen zij lid van de
vakbond zijn die vooraanstaan, dus alleen de besten van de besten. Vakbondsle-
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den moeten altijd harder werken dan de anderen, maar het geeft ook voordelen.
Vakbondsleden zijn de meest bewuste arbeiders, die bereid zijn leiders te worden.
Van de 250 miljoen inwoners in ons land zijn 14,5 miljoen vakbondsleden. Niet
iedereen is bereid de lasten, die het lidmaatschap van de vakbond met zich meebrengt,
te dragen. Er zijn bovendien 3.000 KOMSOMOL-leden in onze fabriek.172 Van de 13.600
arbeiders zijn 62 per cent vrouw in ons bedrijf.’ Hierop flapte ik uit: ‘Hemeltje, hoe
is het mogelijk dat dit goed gaat,’ waarop Sonja me in het Nederlands toevoegde:
‘Ik zal je nog eens ergens in het bos vermoorden...’ Er was een afzonderlijke raad
van vrouwen, die zich bezighield met gezondheidszorg, recreatie en het verhogen
van het culturele peil der arbeiders.
Om het bij Sonja weer goed te maken vroeg ik om met een vrouwelijk lid van
KOMSOMOL te kunnen spreken. Tamara Poljanskaya werd opgetrommeld. Zij
verscheen in een beeldig rood wollen mantelpakje en was in Leningrad afgestudeerd
in bosbouw. Al dit soort mensen heet in de Sovjet-Unie dan meteen ‘ingenieur’.
Het bedrijf kapt bossen over een oppervlakte van 6 miljoen hectare. Er wordt 7
miljoen kubieke meter hout per jaar verwerkt. Er wordt zorgvuldig en deskundig
gekapt. Bepaalde bomen ontzien ze. Voortdurend planten ze nieuwe bomen bij. Het
evenwicht van de natuur wordt niet verstoord. De komende 85 jaar behoeft men zich
geen zorgen over een tekort aan bomen te maken. Als ze aan het einde van het hun
toegemeten stuk bos zijn is inmiddels aan het begin de groei en nieuwe aanplant
weer klaar om verwerkt te worden. Er wordt als een soort medische dienst voor het
bos gezorgd. Sprokkelhout en verrotte bomen worden meteen verwijderd. Het gaat
erom de zuiverheid van het bos te bewaren. Ik dacht: Hier kunnen Suharto en zijn
militaire vandalen veel van leren bij het omhakken van de oerwouden van Kalimantan.
We wandelden naar een fabriekshal, waar een bezoekende Joegoslavische delegatie
juist vertrok.
Er werd cellulose gemaakt, wat ondragelijke stonk. Twee meisjes bedienden een
groot knoppenbord en een aantal televisiecamera's in de controlekamer. Ze bestreken
verschillende delen van de onderneming.
In een andere fabriekshal werden rollen karton gemaakt die veertien ton wogen.
Ook hier weer twee meisjes achter bedieningspanelen. Een jongen van 28 jaar, met
gezellig lang haar,

172

KOMSOMOL is de sovjetjeugdvakbond.

Willem Oltmans, Memoires 1975

131
zat van een automatische teller de lengte van de rollen af te lezen. Hij sneed ze op
maat af. Men exporteerde vooral naar de DDR, Vietnam en Egypte, dus geen sterke
deviezenbronnen, maar ook wel naar Frankrijk en West-Duitsland. Een meisje reed
in een heftruck.
Dan ontmoeten we Svetlana Medwedewa, ook lid van KOMSOMOL. Zij was 28 jaar
en voorzitter van de raad van opvoeders. Een charmant roodharig mens. De flats,
voor werknemers van de fabriek neergezet, stonden onder controle van deze raad.
Jongens en meisjes woonden apart: om 22.00 uur gingen de deuren op slot en was
de ‘bezoek’-tijd voorbij. Er waren geen gevallen van noodzakelijke abortus, en ook
geen drugsovertredingen. Maar gesteld dat een vrouw ongewenst zwanger zou zijn
dan was abortus toegestaan. Er moest wel een arts worden geraadpleegd, maar de
vrouw bepaalde het uiteindelijk zelf. De abortus mocht alleen in een ziekenhuis
plaatsvinden. Was de zwangerschap reeds drie maanden onderweg dan was er speciale
toestemming van een artsencomité voor abortus noodzakelijk. De raad telde
zevenentwintig leden.
Vervolgens reden we over een slechte weg naar de fameuze stuwdam in de Angara
Rivier. Er was een enorm stuwmeer ontstaan van 25 kilometer breedte en 570
kilometer lengte. Op sommige plaatsen was het meer 142 meter diep. Eerder op de
dag was de minister voor de Elektro-Technische industrie en Elektrificatie op inspectie
geweest bij Akademician Piotr Neporozni. Hij had tegen de mensen hier gezegd: ‘Ik
zal u een geheim verklappen, ik heb twee vrouwen.’
‘Kan dat in Moskou,’ had men gevraagd.
‘Mijn eigen vrouw en dit waterkrachtstation.’
We bezochten een hal met achttien gigantische turbines. Er was opnieuw een
wandkaart aangebracht met een handjevol groene lichtjes, elektriciteitscentrales uit
de tsaristische tijd, enkele honderden rode lichtjes van centrales sedert de
communistische revolutie gebouwd en nog een dozijn rode flikkerlichtjes met centrales
in aanbouw. En zoals je dat overal zag, hingen in de gang de portretten van
werknemers die zich op een of andere manier hadden onderscheiden.
In de auto op weg terug naar Bratsk viel ik in slaap.
Op mijn programma had men de avonden vrijgehouden, maar omdat ik geen zin
had in een hotel niets te zitten doen, had ik aangedrongen op ontmoetingen, waar
mogelijk, ook na het diner. We bezochten om 20.00 uur de plaatselijke beeldhouwer
Yuri Rusinow in diens atelier. Ik vroeg hem hoe oud hij was. ‘Ik moet even tellen,
ik ben nu 38 jaar.’ Hij droeg een baardje
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en had een alpinopet op. Zijn studie was door de Staat betaald. Het studiegeld hoefde
niet terugbetaald te worden. Als jongen van veertien had hij in een atelier geholpen
wat hem op de idee had gebracht zelf te gaan schilderen. Maar hij vroeg zich af of
hij een eigen stijl kon ontwikkelen om zich anders uit te drukken dan wat hij om zich
heen zag. Dit zoeken had veel van zijn krachten gevergd. Hij had voortdurend
getwijfeld en gooide wat hij had gemaakt weer weg. Hij wilde vaststellen of hij voor
zichzelf kunst wilde maken of voor anderen. ‘Ik wilde helemaal anders dan wie ook
werken en op mijn eigen manier. Dus bestudeerde ik opnieuw de geschiedenis van
de kunst en zocht eigen historische verbanden in sociologische en psychologische
aspecten ervan en hoe men zich in een eigen concrete situatie als kunstenaar uitte.’
Hij haalde fotoboeken van Russische architectuur tevoorschijn. Je kon naar een vorm
kijken, zeker, maar wat dan was de inhoud?

Hij tekende met een paar lijnen een olifant. ‘Het beest moet een snuit, oren en poten
hebben. De oren zijn niet mooi als ze niet bij een olifant horen. Ze kunnen nergens
anders bij worden geplaatst. Hoe zou een olifantsoor er bij een giraffe uitzien? Maar
het oor is op zichzelf mooi. Een systeemtheorie kent niet de begrippen goed of slecht,
mooi of lelijk, maar het criterium: hoort het erbij of niet, is het harmonieus of niet.’
Ik merkte op: ‘Maar wat voor jou harmonieus is zal voor een Afrikaan abracadabra
zijn.’
‘Da!’ antwoordde hij. ‘Inderdaad zal een neger op eigen wij-
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ze naar een bepaalde concrete historie, concrete omgeving, concreet standpunt, of
ideologische positie, met eigen ogen kijken. Praktisch zou hij zich in zijn verbeelding
in de plaats van de sovjetkunstenaar moeten plaatsen om te kunnen begrijpen wat
door mij wordt uitgedrukt. Dan zal hij dit kunstwerk pas kunnen doorgronden.’
‘Ik denk dat de gemiddelde Afrikaan, die naar jouw kunstwerk zou kijken, geen
ideologisch standpunt heeft,’ zei ik.
‘Dat toont slechts aan,’ aldus Yuri, ‘hoe belangrijk de noodzaak is om een zeker
cultureel peil te bereiken. Iedereen dient zich zijn eigen plaats in de wereld bewust
te worden. De harmonieuze ontwikkeling van de innerlijke mens is noodzakelijk.
Geen enkel huis hier in Bratsk werd met inachtneming van deze aspecten opgetrokken.
Ze zijn slechts van deze tijd en van deze maatschappij en samenleving. Daarom zijn
ze afschuwelijk lelijk. Er werd geen rekening gehouden met de opbouw van een
menselijke wereld. Ethische factoren van het menselijke milieu werden volkomen
veronachtzaamd.’
‘Universaliteit zou het parool moeten zijn,’ zei ik, ‘maar daar zijn we nog heel ver
vanaf.’
‘Volgens mijn theorie zou je wel degelijk ook het milieu kunnen ontwerpen of
althans beïnvloeden.’ Sonja raakte met vertalen van de gedachtekronkels van de
kunstenaar in de problemen. ‘Je zou als kunst een ontwerp kunnen maken van een
modern milieu,’ vervolgde Yuri Rusinow. Ik vroeg of hij het werk van Paolo Soleri
kende, die met iets dergelijks bezig was in de woestijn van Arizona.173 Nooit van
gehoord. Maar Yuri had ook plannen om hier in Bratsk een nieuwe op het leefmilieu
geconcentreerde woonwijk te ontwerpen. Ik vroeg of hij hiertoe al concrete stappen
had ondernomen. Ja, hij had met de partijsecretaris van de stadsraad zijn ideeën
besproken. Werden er regels vooraf bepaald? Nee, van de zijde van de stadsraad
mocht hij zijn eigen plannen ontwikkelen. Ik vertelde dat Ahram Khatchaturian zich
juist bitter beklaagde dat het Ministerie van Cultuur hem wilde voorschrijven hoe te
componeren. ‘Mij schrijven ze niets voor, maar wanneer ze het niet met me eens zijn
zullen ze het ontwerp aan anderen overlaten,’ aldus Yuri. Ik vroeg of hij zich eenzaam
voelde en kreeg een karakteristiek marxistisch-leninistisch antwoord: ‘Je zou
gedeeltelijk het als eenzaam kunnen uitleggen, als je er als kunstenaar niet in slaagt
om anderen duidelijk te maken wat je voelt ofwilt uitdrukken. Wanneer je bijvoorbeeld
iets wilt zeggen maar door gebrek aan
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kennis kan je het niet echt duidelijk maken; dat veroorzaakt eenzaamheid.’ Yuri was
getrouwd en had een dochter van negen jaar en een jongen van acht maanden.
Yuri: ‘Niets is belangrijker dan de menselijke geest. Onze leefruimte moet in
overeenstemming zijn met de maatstaven van de mensen en de aarde, pas dan zal er
vrede zijn.’
‘Die geest, en onze hersens, vertegenwoordigen alles wat we denken, voelen en
doen, maar we kennen haar niet,’ reageerde ik.
‘Met ons gevoel kunnen we niet meer leven. We moeten nu alles begrijpen,’ zei
Yuri.
‘Ik voelde mij met Indira Gandhi evenzo op mijn gemak als met Sonja hier.’
Yuri: ‘U denkt communistisch.’
‘Ik denk dat ik dat meer ben misschien dan de doorsnee communist.’
Yuri: ‘Ik voel in ieder geval als u.’ Hij vroeg toen aan mij: ‘Voelt u zich eenzaam?’
‘Oneindig eenzaam. Onuitsprekelijk eenzaam, een eenling. Voor mij is de kunst
van het leven die eenzaamheid niet alleen te onderkennen, maar ook zo totaal mogelijk
te omhelzen. Pas dan heeft het leven nog enige zin,’ zei ik.
Yuri: ‘Ik ben het wel met veel van uw gedachten eens.’174
Hij ging mee een hapje eten en belde zijn vrouw om te zeggen dat hij later kwam.
Ik hoorde haar tetteren en sputteren. Sonja bevestigde dat ze ‘ontevreden’ was
geweest. Hij kreeg geen kans om op te hangen. ‘Lastig zo iets?’ vroeg ik hem later.
‘Nee, mijn vrouw is er trots op dat ik met een buitenlandse journalist spreek.’ Na dit
onaangename gesprek met madame Rusinow was zijn elan en inspiratie echter
verdwenen.
We wandelden naar het hotel terug door een modderige straat vol oude Russische
houten huizen met luiken in vele kleuren beschilderd. Overal brandden lichten.175
Ik ging later nog alleen wat op het plein wandelen. Het was al 23.00 uur. Honderden
jongeren hingen in groepjes rond, veel gepraat en gelach. Ik werd door een jongeman
uit de DDR aangesproken, die een reis van veertien dagen maakte. ‘Het is voor mij
gevaarlijk om hardop te zeggen wat ik denk,’ vertrouwde hij me toe. ‘Ik ben geen
communist maar een socialist.’ Ik liep verder en werd bijna van de sokken gelopen
door twee jongens: een kleinere met een witte coltrui die achterna werd gezeten door
een grote donkere knul. Het was kennelijk menens.
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De kleine jongen rende voor zijn leven. De grote probeerde hem pootje te lichten.
Het lukte niet, voorzover ik kon zien, maar ze verdwenen in de donkerte achter een
bioscoop. Het lot van de kleinere jongen liet me niet los. Een groep van zeven meisjes
holde er achteraan. Het zal als gewoonlijk een ruzie om een meisje zijn.
Op televisie was vanavond Leonard Bernsteins Westside Story. ‘Maria, Maria’
werd door een prachtige stem in het Russisch gezongen.

16 augustus 1975
Bratsk, Siberië
De Sovjet-Unie is eigenlijk als een gigantische kostschool, niet van het type Nijenrode,
maar meer van het type Rolduc, waar Casper Bake ooit naartoe werd gezonden. Het
lijkt mij dat dit land een onmetelijk laboratorium is waarin een volk sociaal wordt
geconditioneerd. De KOMSOMOL-jeugdvakbond vormt er een onderdeel van. Daar
wordt iemand, die niet conform de richtlijnen van de partij meedanst, onmiddellijk
op het matje geroepen om discipline bij te brengen. Zo weet je meteen dat je de sigaar
bent als je je niet conformeert. Dat bedoelde Frits Philips met de voorkeur geven aan
Morele Herbewapeningmethoden, want feitelijk is de Sovjet-Unie een politiestaat.
Gisteravond reden herhaaldelijk politiejeeps rond het plein waar jongeren rondhingen.
De jongen uit de DDR noemde dit ‘intimidatie’. Maar ja, dat gebeurt ook in andere
delen van de wereld, inbegrepen Amerika. Bij het monument op de Dam lopen ook
tuten rond, of wordt een brandweerslang gebruikt wanneer de jongeren last
veroorzaken. De jongeren-scene hier was eigenlijk hoogste onschuldig vergeleken
bij sommige scenes elders waar geen politiestaat is.
Toch vraag ik mij af of in het Westen wel voldoende rekening wordt gehouden
met de revolutionaire ontwikkeling van het sovjetvolk, nu 265 miljoen mensen groot,
die wonen in een gebied vanaf de Elbe tot aan de Stille Oceaan. Tenslotte zijn ze in
recordtempo van een toestand van algemene onderontwikkeling, analfabetisme en
semi-slavernij gekomen naar, althans militair gezien, tot een niveau van een super
power.
Vanmorgen belde Yuri Rusinow naar Sonja dat hij me een beeldje wilde schenken.
‘Maar ik heb de indruk,’ zei ze, ‘dat zijn vrouw er tegen is. Als u het gesprek met
zijn vrouw gisteravond zou hebben kunnen volgen, zou u het heel erg hebben
gevonden. Hij was zo onderdanig tegen haar. Zijn vrouw moet een rem op zijn
ontwikkeling en werk zijn. Zij is een arbeider.
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Hij zit helemaal onder de plak. Van haar mag hij u geen beeldje geven.’
Om 11.00 uur brengen we een bezoek aan een vier kilometer groot gebied langs
het meer waar lange rijen buitenhuisjes staan, die ze dacha's noemen en waar in
Amsterdam ‘volkstuintjes’ tegen wordt gezegd. Het gebied is omgeven door prachtige
bossen. Overal zijn wandelaars of fietsers. Hier vieren arbeiders, ambtenaren en
jonge mensen hun vakanties. Het is een paradijs. Er zijn ook flatgebouwen gericht
op vakanties voor mensen die geen dacha hebben. Men kan er twaalf dagen
doorbrengen voor 43 roebel. De vakbond betaalt 1/3 van dit bedrag en mensen die
niet kunnen betalen kunnen gratis logeren. Een verblijf van 24 dagen kost 86 roebel,
maaltijden inbegrepen. Waar doen ze het van? In een bioscoopzaal staat een
krakkemikkige piano.
Galina Kamchatnaja leidde me rond. Er zou een nieuw gebouw bijkomen, waardoor
320 zieken met vakantie zullen kunnen gaan. Er was een wedstrijd aan de gang in
bloemschikken. Ze zei: ‘We halen de bloemen uit het bos. Ik doe maar niet mee aan
de wedstrijd, want ik zou winnen.’ Volgens mij leken de gereedgekomen vazen
nergens op. In de tuin stond een beeld van een meisje op de knieën dat de snuit van
een hond vasthoudt. Ze vertelden dat het beeld door Yuri Rusinow was vervaardigd.
Vreemd, maar ik geloofde het eigenlijk niet. Maar misschien was ik toch te
achterdochtig. Sonja zei dat Yuri gisteren nog over dit beeld had gesproken, omdat
het niet op een juiste plaats stond. Wanneer er sneeuw lag was het okay. Met dit
detail erbij is het meer geloofwaardig. Hij moet er ongeveer 2.000 roebel voor hebben
gekregen.
Er was een haventje met een paar roeiboten. Ik zag geen zeilof
watersportbeoefenaars. ‘Daar is het nu te koud voor,’ zei Sonja. Hebben ze wel de
faciliteiten? Met een paar speedboats zouden ze immers waterski's erin kunnen
brengen. Er lagen verder helemaal geen boten afgemeerd. De lucht was erg zuiver.
Het was goddelijk weer. Dennenluchtgeur alom. Er heerste een zalige rust in dit
recreatiegebied. Als de tsaar niet zou zijn doodgeschoten en Rusland was een
monarchie gebleven, hoe zou het hier dan nu zijn geweest? Als in Florida? Zou de
tsaar een constitutionele vorst zijn geworden als in Zweden? Met een Gouden Koets?
Voor ons uit reed een jongen op een motorfiets met zijspan. Zijn helm was in vele
kleuren beschilderd. Hij had zalige poten in sovjetlaarzen, droeg een soort wit jack
van zeildoek met leren stukken op de ellebogen. Lang haar piekte onder zijn helm
uit en gelukkig keek hij een paar maal om zodat ik zijn gezicht
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in me kon opnemen. Voor die ‘vertaling’ had ik Sonja niet nodig. Hij had een heerlijk
smoel. Hoe kon het ook anders, zoals hij op die motorfiets zat en eruit zag. Met die
jongen zou ik wel eens hebben willen ‘praten’.
Ik vroeg Georgii Bogdanovski of als de tsaar zou zijn gebleven de absolute
monarchie nu in een constitutionele monarchie zou zijn veranderd. Sonja moet mijn
vraag driemaal herhalen, dan snauwt hij: ‘Njet!’
Het herentoilet op de luchthaven van Bratsk is van een onbeschrijflijke smerigheid
en stank - zoals de toiletten in de koepelgevangenis in Haarlem waren. Hier zou het
partijcomité eens een kleine vergadering over moeten beleggen. Dit schrijf ik niet
om vervelend te doen.
Sonja zegt dat de rits van haar handtas in drie weken driemaal kapot is gegaan.
Sovjetritsen! Zij heeft een knol van een Russisch-Nederlands woordenboek bij zich,
1059 pagina's.

Bratsk naar Irkutsk
Robert Toth schreef ook over een bezoekje aan Bratsk.176 Hij sprak met burgemeester
Nicolai Perevelov over hetzelfde onderwerp als ik met Yuri Rusinov: cityplanning.
Ze hebben hem ook naar Bratsk meegenomen en het stuwmeer laten zien dat zo groot
is als Holland en België samen, schreef hij. Het schijnt in deze buurt een vast rondje
te zijn.

Christopher Wren wijdde in de Times177 over het BAM-project uit, het nieuwe
spoorlijnproject door Siberië.
Ik zie in een artikel van Alan Schneider dat Thornton Wilder, de (toneel)schrijver,
ook al weer 78 jaar oud is.178 Hij bezocht mam in Amsterdam toen ik op Yale zat.
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The New York Times, 14 mei 1975.
The New York Times, 4 april 1975
The New York Times, 6 juli 1975
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Irkutsk
Het toestel landde on the dot. Er moet hier ergens een gladiolenkwekerij zijn, want
alle bloemenvrouwtjes verkopen er duizenden van. Er wordt veel Russisch om me
heen gekletst. Ik vermoed dat Novosti niet voor een programma voor deze dag heeft
gezorgd en Sonja weet dat zoiets me woedend maakt.
Ik had aan de rector van de universiteit gevraagd of ik een ontmoeting met studenten
kon hebben. Dit was dus ‘geregeld’, maar met rode oortjes werd aangekondigd dat
slechts vijf studenten waren komen opdraven. ‘Mag het misschien niet van de partij?’
vroeg ik geïrriteerd. Dit escaleerde de stemming tussen Sonja en mij, die tijdens het
eten klaagde doodmoe te zijn. Ze weten hier niet wat werken is. Al doet Sonja erg
haar best, ze is me te gauw moe. Na enige getelefoneer werd aangekondigd dat het
aantal studenten inmiddels tot vijftien was aangegroeid. ‘Zo wil ik het niet, het moet
niet geforceerd zijn maar echt. Ze moeten niet worden opgetrommeld maar uit eigener
beweging willen komen.’
Tijdens het gesprek met de studenten maakte ik het vruchtbaarste contact met een
jongen van 21 jaar, Sacha Poddubni, de enige zoon van een luitenant-kolonel, geboren
in Kiev. Zijn vader was nu in Siberië gestationeerd. We kwamen over romans te
spreken en ik zei hem dat ik romans altijd mooier of lelijker dan de werkelijkheid
vond. ‘Daar ben ik het niet helemaal mee eens,’ antwoordde hij zonder blikken of
blozen. ‘Ernest Hemmingway en Erich Maria Remarque hebben met hun boeken
grote invloed uitgeoefend op de zielen van mensen. Wanneer ik zulke boeken lees
kom ik situaties tegen, die ook op mijn leven zouden kunnen slaan. Dit helpt mij in
mijn leven bij het oplossen van kwesties en vragen. Memoires zijn ook als een roman
want daar liggen alle gedachten en al het zoeken van de schrijver in besloten. Het
beroemdste werk in de natuur betreft het “ik”. Hier ligt alles in besloten. Al schrijft
u slechts het woordje “ik” en u brengt dit in verband met uw eigen leven en gedachten,
hebt u reeds een groots werk in handen. Als u in het bos loopt en een man met een
hoed op tegenkomt, dan weet je verder niets van die man, maar misschien zit er onder
die hoed wel een hele roman verborgen of een groot mens. De man kan zelfs zijn
“ik” niet hebben beschreven, of hij kan helemaal niets hebben geschreven. Iemand
anders kan zijn “ik” beschrijven en dat kan interessant zijn voor alle andere mensen.’
Ik vroeg hem hoe iemand over de man met de hoed in het bos over diens “ik” kon
schrijven indien de man met de hoed bijvoorbeeld nooit notities maakte.
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‘Een schrijver en een psycholoog “zien”,’ zei hij. Maar Sacha leek toch in verwarring
en dacht diep na. Hij vervolgde: ‘Leo Tolstoi heeft Natasha Rostowa beschreven na
haar heel lang te hebben bestudeerd. Zij woonde dichtbij en dit was niet zo moeilijk.’
‘Daarom,’ antwoordde ik, ‘worden in romans met fantasie de dingen mooier of
lelijker gemaakt via kleine verzinsels en de werkelijkheid gaat verloren.’
Sacha: ‘De romanschrijver beschrijft karakteristieke trekken, die op veel
verschillende mensen van toepassing zijn. Kijkt u in de spiegel, dan zult u niet precies
zien hoe uzelf bent.’
‘Dat is misschien waar, maar zou iemand niet in zijn dagboek weergeven wie hij
is?’ opperde ik.
‘De dagboekschrijver neemt zich wellicht voor om alles op papier te zetten, maar
wanneer hij over bepaalde zaken nadenkt, schaamt hij zich misschien om deze vast
te leggen. Een andere dagboekschrijver heeft een aantal jaren veel opgeschreven
over zijn vriendin en hij geeft alles aan haar. Dan bezit zij zijn dagboek. Kent zij dan
de hele waarheid?’
Ik vroeg hem of hij zelf een dagboek bijhield.
‘Ik ben niet zo interessant,’ zei Sacha, ‘Bovendien geloof ik dat ik alles onthoud.
Misschien is het aforisme nog niet zo gek dat zegt: “Deze man was ongelukkig, hij
herinnerde zich alles, zelfs zijn dromen.” Ook denk ik dat het niet zo de moeite waard
is om te lezen hoe mooi alles was.’
‘Bewaar je brieven?’
‘Van mijn vriendin wel.’
‘Waarom?’
‘Zij schrijft zo mooi. Ze heeft talent.’
‘Je wilt ze kunnen teruglezen?’
‘Misschien gaat de grote liefde wel voorbij maar de schoonheid van de brieven
zal blijven.’179
Uiteindelijk waren dertien studenten bij de ontmoeting aanwezig. Ik was blij die
ontmoeting, zij het met enig stampij, er doorgedrukt te hebben. Sacha heb ik
meegenomen voor het diner en later hebben we nog lang op de kamer zitten praten.180
Ook andere studenten maakten waardevolle opmerkingen. De ontmoeting duurde
tweeënhalf uur. Ik kreeg na afloop zelfs een bos bloemen van de studenten.
Schreef ambassadeur Romanov opnieuw hoe alles hier verloopt. De ontmoeting
vond plaats in een KOMSOMOL-kantoor
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Er is een tape van die ontmoeting. Zie ook het fotokatern met een foto van Sacha en Sonja
met de Novosti-begeleider bij het Baikal-meer.
Geef hier niet alle notities weer: zou te veel plaats kosten.

Willem Oltmans, Memoires 1975

140
ergens op een bovenste verdieping van het universiteitscomplex. In de gangen hingen
advertenties van sovjetbedrijven die posities aanboden.
De dag is omgevlogen. Ik moet slapen, maar mijn brein blijft werken. Ik schrijf.
Ik herinner me dat we een discussie met de studenten hadden over ‘trust’ tussen Oost
en West. Sonja vroeg of ze de studenten mocht vertellen dat ik er soms aan had
getwijfeld of zij naar waarheid vertaalde wat er werd gezegd. Ze zei later tegen me:
‘De studenten waren geschokt dat u aan mijn woorden had getwijfeld. Wij, in de
Sovjet-Unie, spreken de waarheid. Wij zullen geen leugens verkopen.’
Ik dacht: wat moet ik met zo iemand? Hoe hanteer ik de komende weken een
vrouw die lijdt aan self-delusion? Het doet me denken aan Klaas Jan Hindriks van
de NOS die me net eenmaal te veel probeert te overtuigen: ‘Willem, ik besodemieter
je niet,’ en dan vrijwel alle gemaakte plannen afzegt of een gesprek met professor
Jay Forrester door Wouter van Dieren laat maken. Sonja benadrukt reeds de hele reis
haar eerlijkheid en van het sovjetsysteem dat zij vertegenwoordigt. Ik ben bereid
deze these te aanvaarden totdat bewezen wordt dat de realiteit anders is. Maar me
helemaal aan haar overgeven en klakkeloos aannemen dat ze alleen maar waarheid
spreekt, kan natuurlijk niet, laat staan dat ik haar verklaringen voor mijn vragen als
hard facts zou beschouwen. Ik zal mijn twijfels over veel wat hier gebeurt nooit
opgeven zonder veel langer ervaring te hebben opgedaan of zij inderdaad zaken naar
waarheid voorstellen. Trouwens, als iemand nog in het stadium verkeert dat er een
volmaakt eerlijk mens zou bestaan en daar vanuit gaat, is dit een vrij hopeloze zaak
en zeker niet eenvoudig met zo iemand op reis te gaan.
Toch is Sonja aardig. Zij slooft zich uit. Is zeer discreet over de betaling van
hotelkamers en andere kosten verbonden aan mijn reis als gast. Ze doet al het
mogelijke om aan mijn wensen tegemoet te komen. Zij trouwde in 1948 met een
filosoof, die lui was en thuis wilde blijven. Na haar tweede kind verliet zij hem. In
de oorlog was zij aan het front door een granaat getroffen en 28 jaar later hield zij
er een tijdelijke, gedeeltelijke verlamming aan over. ‘Ik kon geen zinnen meer
vormen.’ Zij sprak ook minstens eenmaal per dag over haar oorlogservaringen.

17 augustus 1975
Vandaag is Indonesië 30 jaar onafhankelijk. De dag van Bung Karno's overwinning
op het kolonialisme en imperialisme.
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Tijdens de ontmoeting met de studenten vroeg Sonja me: ‘Mag ik hen vertellen dat
in Nederland wordt geschreven dat er in Rusland nog kinderen in blik worden
gegeten?’
Ik was geïrriteerd en protesteerde dat ze dergelijke onzin niet moest vertellen,
want het is niet waar dat dit in Holland wordt verteld en het is belachelijk. ‘Toch is
het zo,’ hield ze vol. Ik geloof dat ze het de studenten gewoon heeft verteld.
Nu heb ik haar er opnieuw naar gevraagd. ‘Dat heeft voor de oorlog een dominee
geschreven,’ vertelde ze. ‘Dat weten we hier allemaal. De zoon van die dominee
leidt nu een anti-sovjetactie in Nederland. Zijn naam kunt u krijgen wanneer u mijn
Nederlandse vrienden ontmoet.’ Ik dacht: Wat moet ik met haar beginnen? Die werkt
in 1975 met teksten uit 1935.
Zij herinnerde zich eens voor een Nederlandse vakbondsdelegatie in het Kremlin
te hebben getolkt op een receptie waar Nikita Khrushchev verscheen. ‘De premier
stond precies tegenover ons. Hij hield een korte toespraak. Hij zei één zin en alle
tolken stopten meteen. Niet omdat we de woorden niet konden vinden, maar omdat
zijn uitspraak te schokkend was.
Khrushchev zei toen: ‘Ik zie dat de tolken deze woorden niet durven te vertalen.
Ik herhaal nog eens: ‘Wij, Russen zijn als een machtige berg in het midden van een
rivier en rond ons drijft de drek... Wij durfden dat woord drek voor andere mensen
dan Russen niet te vertalen, maar we deden het toch en er volgde gelach en applaus!’
Sonja vervolgde: ‘Dat was een belediging voor buitenlanders. Dat was heel ruw.
Mensen zijn mensen. Wie heeft het recht over andere mensen te zeggen dat zij drek
zijn? Dat is mijn persoonlijke mening. Volgens mij was het tegen onze
communistische moraal en onze leer, zoals ik deze begrijp.’
Vandaag reden we met de auto naar het Baikal-meer. Ik had Sacha gevraagd met
ons mee te gaan. Midden in de bossen stond een gebouwencomplex. Het scheen een
landbouwhogeschool te zijn, volgens Sacha althans. Eerder had hij gezegd dat wie
het autobiografische werk van Konstantin Paustovsky las meer van het leven ging
houden: ‘Breng mij de wortels van een boom en bij iedere wortel zal ik een ander
verhaal vertellen.’
‘Hij is drie jaar geleden gestorven,’ vertelde hij in de auto naar Baikal. ‘Om hem
werkelijk te begrijpen zou men Russisch moeten leren. Hij is niet te vertalen.’
Baikal is prachtig, prachtig, prachtig. Het water van het meer is twaalf graden. Ik
dacht een wolf te zien, maar ze zeggen dat hier het kleinste rendier ter wereld huist.
Er zijn ook grote grijze eekhoorns. Ik zag een sneeuwhaas. ‘Die hebben we dit jaar
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voor Nieuwjaar gegeten,’ zei iemand. De eerste zin van mijn komende boekje zou
moeten zijn: ‘Ik heb Rusland ontdekt.’ Er zijn veel cederbomen. De vogels eten de
noten. Er worden hier sabels gefokt. Zo'n dier heeft een vierkante kilometer leefruimte
nodig. De productie staat momenteel op 140 tot 190.000 per jaar. Het milieu is vrij
ongerept. Er is geen industrie. Er wonen 50.000 mensen langs het meer. Het water
bevat veel zuurstof. Toen prinses Beatrix hier was heeft ze het water direct uit het
meer gedronken.
We ontmoetten een groep scholieren op vakantie. Het werd een unieke ontmoeting,
die ik gedeeltelijk op de band opnam, inbegrepen liedjes met gitaarspel. Ze gebruikten
hun vakantie tevens om te helpen bij het bouwen van een recreatie oord voor zieke
kinderen. Wat ze steeds weer vragen is of de jeugd in Nederland wel progressief is.
Een jongen vroeg of de auto's in het Westen beter waren dan in de Sovjet-Unie. Ik
dacht aardig te zijn met te antwoorden: ‘Dat denk ik niet.’ Maar tolk Sonja
intervenieerde en zei dat ze tegen de studenten moest zeggen dat Sovjet auto's beter
waren. Ik werd hier weer pissig over en ontkende dit. Toen zei ze inderdaad dat er
in de VS al honderden miljoenen auto's waren vervaardigd en dat men daardoor meer
ervaring had waardoor de auto's beter waren. Een andere jongen vroeg of we een
progressieve regering hadden. Ik vertelde dat Nederland nu werd geregeerd door de
socialistische premier Joop den Uyl. ‘Ach’ zei hij, ‘socialisme bij jullie is vlees noch
vis.’ Ik moet zeggen dat dit antwoord me zeer amuseerde. Achteraan in de groep zat
een jongen met zijn armen om de nek van een jongen, die een trapje lager voor hem
zat. Hij pulkte daarbij aan de knoopjes van diens overhemd, wat me eigenlijk opwond.
Eerst waren die jongeren niet zo op hun gemak, maar zij ontdooiden snel. Het was
de studentenwerkgroep Baikal-75, die aan het Angarask kindersportkamp werkten.
Ze kwamen van een middelbare school te Angarask, 70 kilometer verderop gelegen.
Ik kreeg het speldje van hun club.181
Later liepen Sacha, Sonja en ik langs het meer. Sacha vertelde een sprookje dat
ik meteen op de band opnam. Sonja en Sacha wilden een hoogte beklimmen om
vandaar het meer te bekijken. Ik ging niet mee en wilde wat alleen zijn. Ik dacht aan
wat ik op weg hierheen had gezien. Twee soldaten in de bekende sovjetlaarzen, een
met een bloot bovenlijf, zag ik met een mand een bospad inslaan om in de Siberische
wildernis paddestoelen

181

Het bevindt zich in mijn dagboek.
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te gaan zoeken. Op dat moment had ik bijzonder graag de boel de boel gelaten en
met die twee zijn meegegaan. Denk even in: geschaakt worden door twee sovjetbinken
in een wild bos.
‘Russia is a riddle wrapped in enigma,’ zei Winston Churchill eens. Het probleem
met dergelijke uitspraken is dat ze meestal door iemand wordt gedaan, die zelf geen
poot uitstak om het wereldwonder van nabij te onderzoeken. Professor Richard Starr
van Princeton spreekt over ‘Russia is a caricature wrapped in a cliché.’ Maar wat
weet de man ervan? Met je te laten leiden door anticommunisme alleen kom je er
niet.
Ik adoreer de houten huizen op het Russische platteland. Ik ben herhaaldelijk
gestopt om foto's te maken. Ze stralen warmte en intimiteit uit, tenminste voor mij.
De ramen zijn versierd. Toiletten zijn dikwijls nog buiten. Maar men gaat ook hier
over op elektriciteit in plaats van het gebruik van blokken hout. Ook televisieantennes
steken een voor een de lucht in.
Ik las trouwens dat in Japan in 99 procent van de huizen televisie is en in 30 percent
modern sanitair. Over prioriteiten gesproken! Sonja zegt juist dat die oude houten
huizen, die zo charmant zijn, feitelijk een hel zijn om in te leven en snel allemaal
moeten worden afgebroken. De hele wereld schakelt over op hetzelfde type legbatterij,
moderne flatgebouwen.
Sonja zei: ‘Vraag maar aan Sacha of hij ooit van Andrei Bukovsky heeft gehoord.’
Met dergelijke gesprekken kom je er niet. Alle landen hebben bepaalde schrijvers
naar het buitenland verjaagd. Eldridge Cleaver zwerft al jaren de wereld rond na
terreur van de overheid, die eigenlijk niet wilde toelaten dat hij schreef wat hij te
zeggen had. Hoeveel jonge Amerikanen zijn het land niet ontvlucht omdat ze geen
zin hadden hun leven te geven voor een onwettige, door het Witte Huis op eigen
houtje gevoerde Vietnamoorlog?
In de late middag nemen we de zogenaamde raketsalonboot terug naar Irkutsk.
Dit zijn schepen, die uit het water worden getild en snelheden van 60 tot 65 kilometer
per uur bereiken. De kapitein, in uniform, en zijn jonge maat, willen niet worden
gefotografeerd. Sacha stelde me ook vragen, want hij wilde over onze ontmoeting
in zijn krant schrijven. Hij vroeg of ik op mijn 50ste jaar sceptisch tegenover het
leven stond. ‘Nee, ik ben eerder realistisch en dat is een nuanceverschil.’
‘Verbaast u zich dan nog over het leven?’
‘Sacha, over alles en alles.’ Volgens Sonja was dat voor hem een bevredigend
antwoord.
We reden naar het gebouw van de jeugdkrant, KOMSOMOL Pravda in Irkutsk, dat
even groot was als het Volkskrant-gebouw in
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de Wibautstraat. Sacha gaf me foto's van gevels van typische Russische houten
huizen.
Avondwandeling. De maan staat aan de hemel. Ik wandel een bakkerij binnen
waarvan de deuren openstaan. Er wordt voornamelijk bruin brood gebakken. Peter
zou hier voor zijn. Er zijn witte broden maar in een verhouding van 1 op 20. Verderop
is een cafetaria nog open. De meisjes hebben witte kappen op, waaronder het haar
om hygiënische redenen is weggestopt. Ik zit op een steen langs de straat wat te
noteren. Een oude Aziatische heer, met een grijze pet en een wandelstok, groet me.
We zijn hier niet ver van Mongolië en China verwijderd. Hij staat even stil en schuifelt
dan verder.
Ik schreef een artikel voor De Typhoon in Zaandam over Sacha en onze
ontmoeting.182 Sacha zelf schreef op 13 september.183

18 augustus 1975
Er leeft een voorzichtig maar groeiend optimisme in Oost-Europa en de Sovjet-Unie,
aldus de Times dat de reeds lang bestaande, nog niet vervulde wens van Marx toch
bezig is in vervulling te gaan. De spontane ineenstorting van het kapitalisme in
westerse landen zou op handen zijn.184
In 1839 somde de in Rusland reizende markies de Custine de volgende kenmerken
op van het tsaristische Rusland: ‘Secrecy presides over everything: secrecy administrative, political, social: discretion - useful and useless: silence - superfluous
for assuring necessary security’. Ook de communisten handelen in lijn met deze
traditie. Het gonst van geruchten dat Leonid Brezhnev ziek zou zijn, maar niemand
kent nadere bijzonderheden.185
Ze geven in dit land cijfers van 1 tot en met 5. Studenten die 4 en 5 halen krijgen
studiebeurzen. Hebben ze gemiddeld een 3, dan moeten ze zelf een gedeelte met
werken bijverdienen om te kunnen studeren, of de ouders betalen mee aan schoolgeld.
Maar in principe betaalt niemand één cent vanaf de eerste klas lagere school tot en
met de doctoraalstudie. Vandaag vlogen we naar de Buriat Republiek, dat in de 17de
eeuw per verdrag van Nerchinsk (1689) van China werd geannexeerd. Het land is
ongeveer een half miljoen vierkante kilometer groot en heeft een paar miljoen
inwoners. De naam van de hoofdstad is Ulan-Udé. Allemaal nooit van gehoord. We
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Op 4 september 1975 gepubliceerd als nr. 3 in een serie.
Bijlage 31.
The New York Times, Malcolm Brown, 13 juli 1975.
The New York Times, Cristopher Wren.
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vlogen met een soort Russische Fokker Friendship. We werden afgehaald door een
Mongoolse heer, die ik meteen aardig vond, van ongeveer 50 jaar. Hij had drie
zilveren voortanden. We werden van alle kanten geholpen en mijn fameuze gewei
kwam als eerste uit het toestel. Ulan-Udé ligt op een grasachtige vlakte met bergen
alom. Het vliegtuig, waarmee we kwamen, werd in deze streek vervaardigd. Ik vroeg
of we de fabriek mochten bezoeken, wat enige aarzeling veroorzaakte. De
gebruikelijke showcase hier was blijkbaar een bezoek aan een boeddhistische tempel
om te laten zien hoe godsdienstvrijheid floreerde in de USSR.

Ergens op reis in 1975 in Sovjet-Azië kreeg ik deze tekening cadeau: ik kan niet traceren van wie en
waar het was.

Voor de lunch werden we door Gomboyev, de boeddhistische ‘paus’ van de
Sovjet-Unie, en een aantal hoge priesters ontvangen. Op het dak van de hoofdtempel
klingelden talrijke klokjes wat een lieflijk geluid teweegbracht. In de tuin van het
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gebouwencomplex stonden bidmolens met teksten bedoeld om zonden te verdrijven.
De hogepriester voerde een stroef gesprek via Sonja met mij, en speelde met een
kralen ketting. Hij droeg een zeer smoezelige gele robe en een donkerrode kiel. Zijn
zonnebril was uit een bazaar afkomstig. Er stond een lange gedekte tafel gereed. We
zetten ons aan de maaltijd. De chauffeur van onze auto stond verlegen op de gang
en kreeg kennelijk niets. Ik heb hem aan de hand meegenomen en het gezelschap
een lesje in communisme of boeddhisme gegeven, iets wat ik vanuit De Horst
automatisch meekreeg.
Het gemeenteraadslid dat zich met kerkzaken bezighield bracht me naar een
wastafel, toen ik zei even mijn handen te willen wassen. Nadat ik duidelijk maakte
dat ik ook iets anders wilde doen, bracht hij me naar buiten naar een zogenaamd
toilethuisje. Maar ik ken dat langzamerhand. Je vergaat ervan de stank, dus heb ik
in de openlucht een plas tegen een schutting gedaan. Dit deed me aan Bung Karno
denken toen hij op weg naar de cementfabriek in Gresik op Oost-Java ook liever een
boom langs de weg koos.
Men zat aan tafel dermate smerig te slurpen dat het me door merg en been ging.
Wanneer de gastheer met een vork op de houten tafel tikte kwam er een dienstbode
binnen. Ondanks een ventilator was het er vrij warm. Het wemelde van de vliegen,
ook op de schalen met suikerklontjes en koeken, die we later aangeboden zouden
krijgen. Er stond een vaas met bloemen gemaakt van geverfde veertjes. Het gastenboek
werd binnengebracht. Ik schreef: ‘To the High Priest of Ulan-Udé: the French say
“partir c'est mourir un peu”. I love people: how could I have been here, and meet
you, without upon leaving leave behind for you an awakening affection.’
Het bezoek was een vertoning. Bij aankomst dacht ik: hoe kom ik hier door? Het
zag er ook allemaal zo armoedig en povertjes uit. De hoge priester sprak. De
partijfunctionaris sprak. Sonja moest alles vertalen. Gomboyev liet zich ontvallen:
‘Er zijn nog vele gelovige mensen, ook in de wetenschap, maar ik heb niet de vrijheid
om namen te noemen.’ Na afloop van dit noenmaal vroeg ik wie de dame was die
alles had verzorgd om haar met een handdruk te kunnen bedanken.
Vervolgens reed de hogepriester op een driewieler voor ons uit naar het museum
van de tempel. Het interesseerde me eigenlijk niets. Ik viel later, ondanks het
doorlopende getetter van Sonja, prompt in de auto in slaap. De hogepriester bood
me een mooie doek als geschenk aan. Ik vroeg Sonja hem te vertellen dat als mam
nog geleefd zou hebben ik die doek om haar schouders
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zou hebben gelegd. De vertaling was blijkbaar niet in orde, want hij wilde me voor
mijn moeder ook een doek geven. Sonja vertelde iedereen dat ik haar heb gezegd
me onder haar begeleiding te voelen als een hondje met een halsband om dat les
krijgt...
Onze volgende ontmoeting was met de schrijversbond van Ulan-Udé. De algemeen
secretaris was Isaih Kalashnikow. Verder aanwezig: Thimit-Regzen Namzilow, een
dichter, een gezellige man en hoofdredacteur van het literaire blad Baikal, en tenslotte
de schrijver van twee romans Konstantin Malanow.
Malanow onderstreepte dat sovjetschrijvers altijd objectief zijn. ‘Wij moeten eerlijk
zijn. We mogen de werkelijkheid niet vervalsen. We moeten het leven beschrijven
zoals het is.’
‘Is dit de reden dat sommige schrijvers in moeilijkheden komen?’ vroeg ik.
‘U hebt gelijk. Maar waarom komen sommige schrijvers in botsing met de regering,
omdat ze conflicten maken. Wij, schrijvers van de bond, hebben geen conflicten met
de staat.’ Hij vertelde dat de redacteur van de uitgeverij zijn manuscripten naleest
op stijl- en taalfouten. Wil de uitgeverij iets veranderen dan moet daarvoor door de
auteur toestemming worden gegeven. Uiteindelijk bepalen de uitgeverij en de
schrijversbond gezamenlijk of een boek zal worden uitgegeven. De bond laat het
manuscript meestal ook aan andere schrijvers lezen. Hij vroeg overigens of mijn
bezoek als praktisch resultaat van de Verklaring van Helsinki moest worden gezien,
want ik was de eerste Nederlandse journalist in Ulan-Udé.
De schrijversbond had 43 leden, maar niet alle plaatselijke auteurs waren lid. Je
moest ervoor gekozen worden en minstens twee boeken hebben gepubliceerd.
Ik probeerde nog steeds de plaatselijke vliegtuigindustrie te bezoeken waar
problemen over zijn. Sonja kwam met de volgende verklaring: ‘We moeten eerlijk
zijn! De directeur van de fabriek is momenteel in Moskou en zijn plaatsvervanger
durft niet te beslissen. U kunt iedere andere industrie bezoeken in dit gebied.’
Bij Aeroflot, waar we onze tickets in orde moesten maken, werd ik door een
twintigjarige Mongoolse jongen aangesproken, die me vroeg in welke taal ik aan het
schrijven was. Ik riep Sonja erbij, die de jongeman onmiddellijk een veeg uit de pan
gaf omdat hij mij had aangesproken. Dit was ongemanierd. Ik dacht: dat mens is niet
goed. Ik heb haar gevraagd - ik was helaas op haar aangewezen - de jongen te zeggen
dat ik een boek schreef en met hem wilde spreken.
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‘Ja,’ zei Sonja, ‘maar we moeten met onze begeleiders mee en nu hier te stoppen
zou onhebbelijk zijn.’ ‘Sonja, leer mij alsjeblieft geen manieren, want dan moet je
vroeger opstaan. Ik wil met deze jongen spreken en een interview maken.’ Zij voldeed
aan mijn verzoek. De afspraak was om 21.00 uur. Hij vroeg of hij een paar vrienden
mee mocht brengen. Ik zei: ‘graag’. Hij leek door het dolle heen van vreugde.
Mijn kleurenfilm in mijn camera is gebroken, terwijl ongeveer tegelijkertijd mijn
taperecorder het heeft begeven. We zagen kans ergens de film in een donkere kamer
te redden. Maar heb nu geen taperecorder meer. Ik moet er voortaan twee meenemen.
In de eetzaal arriveerde intussen een orkest van zeven man dat, keihard, de
afschuwelijkste muziek ten gehore bracht. Het was een ramp.
Seymour Hersh was de eerste journalist die in de New York Times publiceerde dat
‘the CIA had conducted a massive illegal domestic intelligence operation’. Hersh
werd door het establishment hevig veroordeeld, maar vooral ook door de gebruikelijke
kudde jaloerse journalisten. Intussen heeft zelfs de Rockefeller Commission moeten
bevestigen dat de CIA ‘wiretapped, opened mail, infiltrated legitimate organisations’.
Om kort te gaan: het is allemaal nog aanzienlijk ernstiger gebleken dan Hersh schreef.
Anthony Lewis wijdt de aanvallen op Hersh eveneens aan jaloezie en vooral
onkunde.186 Ook hebben sommige journalisten hem door het slijk gehaald om hun
eigen contacten aan de top een plezier te doen. Ik moet aan sommige NOS-figuren
denken, die niet meer in staat zijn anders te functioneren dan als patente slijmjurken.
De afspraak was dat de jongens om 21.00 uur in het hotel zouden zijn. Om 21.15
uur reclameerde ik bij Sonja, waarom zij opnieuw de zaak had gesaboteerd. Zo kan
ik geen boek schrijven. Ik ben niet van plan op het Novosti-kompas of op dat van
Sonja Makarova te varen. Zij mogen de musea regelen, ik zal zelf wel de mensen
uitpikken met wie ik wil spreken. Ik ben echt nijdig geworden en heb haar dit goed
laten merken. Misschien zijn ze gekomen en door de receptie weggezonden.
Ben voor het hotel op de stoep blijven zitten in de hoop de jongens nog te zien te
krijgen. Sonja is in wezen een kletskous. Ze is nu zelf de straat opgegaan en praat
met jongeren. Romanov had beloofd dat ik mocht spreken met wie ik wilde. Dit lijkt
nergens op. Op die manier wil ik niet eens een poging doen een
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boek te schrijven. Nog een paar van die botsingen en ik maak helemaal geen boek.
Wie schetst mijn verbazing toen om 22.05 uur vijf jongens uit een schutting links
van het hotel tevoorschijnkwamen, met Yuri uit de Aeroflot office voorop. Ik was
perplex. Sonja zei direct: ‘Zie je wel dat het aan hen heeft gelegen en niet aan mij.’
Ze hadden om 20.00 uur een afspraak bij een sportschool gehad met andere jongens,
die niet kwamen opdagen. Ze verontschuldigden zich voor het laat zijn dermate
ontwapenend dat ik daar verder niets op kon zeggen. Sonja: ‘Zal ik hen zeggen
waarover wij ruzie hebben gemaakt?’. ‘Nee,’ zei ik beslist na een soortgelijke ervaring
in Irkutsk. Zij deed het niet, maar ergens stond ik wel in mijn hemd tegenover haar.
Ik was door al het gedonder uit mijn doen en niet in de juiste stemming, maar ik
dwong mezelf er het beste van te maken. Sonja regelde, onder protest van het
hotelmanagement, dat we in een kamer boven konden praten. Om 23.30 uur kwam
een dametje van het hotel zeggen dat we weg moesten. We gingen de straat op.
De jongens heetten Yuri (20), Giena (19), Victor (23), Dugar (24), Yuri (23) en
Nicolai (17).
Ik vroeg Yuri waarom hij nieuwsgierig was geweest. ‘Ik dacht, U bent een Rus
maar kent vreemde talen. Ik houd niet zo van Amerikanen en vreemdelingen.’
‘Waarom?’
‘Hier zijn niet dikwijls buitenlanders.’
Had hij wel eens Amerikanen ontmoet of gesproken?
‘Nee, nooit.’
Ze dachten niet dat er oorlog zou komen. ‘De mensen zijn wijzer geworden. Nu
wordt begrepen dat er niemand van een oorlog beter van wordt. Brezhnev heeft in
Helsinki gezegd dat de hele bevolking van de Sovjet-Unie ontspanningspolitiek
ondersteunt.’ Ze zaten allemaal flink te roken. Dugar en de oudere Yuri zaten op
dezelfde faculteit bouwkunde. Dugar wilde architect worden. Hij studeert af als hij
27 jaar zal zijn. Nikolai komt uit Georgië, maar hij is Armeniër.
Ik zeg de jongens erg vaak het woord ‘eerlijkheid’ op deze reis door hun land te
horen, er overigens rekening mee houdende dat dit een hang-up van tolk Sonja is.
‘Het is heel moeilijk om op die vraag een spontaan antwoord te geven,’ werd er
geantwoord.
‘Aan het hoofd van onze regering staan leiders, die al jarenlang worden beproefd
door het werk dat zij ten behoeve van de bevolking hebben uitgevoerd.’
Omdat ik niet weet of dit antwoord echt van hen komt of bij-
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geslepen werd door Sonja, vroeg ik hoe ze daar zo zeker van waren.
‘Ze worden door ons gekozen. En het is niet eenvoudig om die plaatsen te
veroveren.’
‘Wie oneerlijk is wordt teruggefloten,’ zei de oudste Yuri.
‘Kan dit en gebeurt dit?’ vroeg ik.
‘Niet alleen kan dit, maar het moet ook gebeuren. Er is onlangs een secretaris van
het centrale comité van Georgië ontslagen, omdat hij oneerlijk was.’
Ik vroeg of ze in hun hart verwachtten dat een verzoening tussen socialistische en
kapitalistische landen ooit mogelijk was.
‘Het zal heel moeilijk zijn, maar we moeten het blijven proberen. De tijd is er rijp
voor. Ze hadden allang met een initiatief als in Helsinki moeten beginnen.’
Zal het een vreedzame strijd worden of moet er worden geknokt, zoals Fidel Castro
in Cuba moest doen.
‘Lenin heeft gezegd dat een greep naar de macht op twee manieren kan
plaatshebben: via gewapende strijd of langs vreedzame weg. In Chili slaagde links
erin de macht langs vreedzame weg te bemachtigen, maar dat was niet voldoende.
Wie de macht verovert moet ook bereid zijn deze te verdedigen.’
De jongens schenen er vast van overtuigd dat vroeg of laat alle landen het
socialisme zouden aanvaarden: ‘Kijk maar naar Che Guevara die de strijd in
Latijns-Amerika had opgenomen en de macht zocht met een geweer in de hand, die
strijd kostte veel bloed. Een vreedzame omwenteling is beter, maar we moeten bereid
zijn het geweer ter hand nemen.’
‘Maar wanneer ze in de VS tegen de regering een revolutie ontketenen,’ zei een
andere jongen, ‘zijn ze in staat op eigen mensen de atoombom te gebruiken.’
‘Ja, of raketten,’ zei een ander.
Ik vroeg of ze wisten waar Indonesië lag. Ze begonnen allemaal te lachen.
‘Dat is een zeer elementaire vraag, dat weten we allemaal.’ Ik dacht aan scholieren
en studenten in de VS die dikwijls er geen notie van hebben dat Indonesië bestaat.
Ze kenden de naam Sukarno exact en wisten van de omwenteling van 1965 waarbij
een bloedbad onder communisten werd aangericht. Ik vroeg hen waarom Moskou,
ondanks dit bloedbad, betrekkingen met Suharto onderhield. Ook dit was een
elementaire aangelegenheid. Er bestaan nu eenmaal nog altijd twee kampen in de
wereld en Lenin had geleerd dat samenwerking met landen, die er verschillende
maatschappelijke stelsels op nahielden, mogelijk was. ‘Onze verhouding met
Indonesië is een voorbeeld van die ge-
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dragslijn.’ Een andere jongen zei: ‘We kunnen nu eenmaal de wereld niet indelen in
wat ons bevalt en niet bevalt. We leven allemaal op deze aarde en we moeten
samenwerken. Het belangrijkste is dat die samenwerking voor beide partijen voordelig
is en niemand schade zal brengen.’
Victor deed aan judo en vroeg me hem over Geesink te vertellen. Er werden meer
vragen gesteld zoals: ‘Wat denkt u van uw eigen regering?’ Ik antwoordde dat bij
de huidige verhoudingen de regering waarschijnlijk het beste was wat we konden
krijgen.
En: ‘Is de maffia werkelijk zo gevaarlijk?’ ‘Het is ons niet duidelijk wie nu JFK
heeft vermoord.’ ‘Vertel ons oversport in Nederland.’ Ik antwoordde dat nergens
zoveel sport werd beoefend als in Amerika. ‘Waarom,’ vroeg een der jongens, ‘spreekt
u zoveel over Amerika?’ Ik vertelde er sinds 1958 te hebben gewoond.

19 augustus 1975
Ulan-Udé
De jongens vroegen me gisteravond een aantal keren wat ik van de sovjetpolitiek in
het algemeen vond. Ik zei dat na een reis van zeven dagen het absurd zou zijn om
een mening te geven. ‘Maar,’ zei ik, ‘ik vind de buitenlandse politiek van de
Sovjet-Unie, kalm en gericht, in ieder geval duidelijk: we weten waar we aan toe
zijn, en geen gezig-zag zoals bij Amerika.’
Geen melk bij de koffie aan het ontbijt. Geen suiker bij de yoghurt die overigens
heerlijk is in dit land. De eetzaal wemelt van de vliegen, zeer smerig.
We bezochten een metaalfabriek en werden door de directeur Pavel Burlow
ontvangen. Wat ze daar tot mijn stomme verbazing deden, was het volgende. In
Minsk in de Oekraïne worden trucks vervaardigd, waarop in Ulan-Udé kranen worden
geplaatst. Ze hebben een capaciteit van 10 ton. Acht dagen doen de treinen erover
om van de Oekraïne naar de Buriat Republiek te rijden. Dit noemen ze werkverdeling.
Ze zijn gek.
Ik bezocht de fabriekshallen. Opvallend veel vrouwen deden zwaar werk en hadden
met olie besmeurde gezichten. Overal hingen borden met leuzen, als: ‘Wij willen
het 25ste Partijcongres verrassen met nieuwe successen in ons werk.’ Hemeltje. In
de gang hing een grafiek die aangaf wat er werd uitgegeven door het bedrijf in het
belang van de arbeiders. In 1974 ging van 234.000 roebel 48 procent naar crèches
en kinderinstellingen, 13 percent naar theaterbezoek en culturele doeleinden; 92.000
roebel werd uitgegeven aan medicijnen en sport;
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44.000 roebel aan de verbetering van arbeiderswoningen, de wasserij en andere
behoeften van mensen. Voor diverse doeleinden werd 37.000 roebel uitgegeven.187
Directeur Burlow zat in zijn sobere werkkamer onder een rood gordijn met een
buste van Lenin. Er stonden twee telefoons: een zwart en een rood toestel. Hij
verklaarde jaarlijks 550 hijskranen te installeren op chassis uit Minsk. Verder worden
er 7.000 elektromotoren gemaakt, waarvoor een belangrijke bestelling uit Bonn was
geplaatst. Veertig percent van de arbeiders waren vrouwen. Er werd vanuit zijn
bureau aan 36 landen geleverd.
Op 28 juni 1974 verscheen op de Op-Ed pagina van de New York Times artikelen
van oud- ambassadeur W. Averrell Harriman en Georgii Arbatov, directeur van het
USA Institute in Moskou. De artikelen waren nog voor de val van Richard Nixon
geschreven. Harriman brak een lans voor Nixons politiek om met Brezhnev over
detente te onderhandelen.
Arbatov interesseert mij sinds ik hem in 1971 voor het eerst ontmoette. Hij
omschrijft wat in de Amerikaanse buitenlandse politiek onder Nixon gebeurt als
‘accommodation’. Hij valt ook het Amerikaanse begrip van global policeman aan
alsof alleen Washington in staat is te beoordelen wat juist en niet zojuist is voor de
rest van de wereld. ‘Under present-day conditions rejection of such pretensions is
an absolute prerequisite of world peace, and is, after all, a central problem and cardinal
principle of peaceful coexistence.’ Ik ben het hier meer dan gloeiend mee eens.
Arbatov wijst er verder op dat ‘very very many Americans regard mutual benefits
as concessions to the Soviet-Union for which the United States has the right to demand
special payment - the latter, among other things, including counter concessions that
concern fundamentally domestic affairs of the USSR.’ Arbatov zegt zich bewust te
zijn dat vele Amerikanen zich ergeren aan wat in de Sovjet-Unie gebeurt. Hij
onderstreept dat omgekeerd velen, inbegrepen hijzelf, het zeer oneens zijn met veel
van wat er in de VS gebeurt. ‘But normal peaceful relations between the two countries
are possible only on the condition that each refrains from trying by any means to
correct or reform the other, to impose its standards on the other, except by force of
the example each sets in guaranteeing the well-being, freedom and exemplary life
style of its own citizens.’ Ik kan me buitengewoon goed vinden in Arbatovs ideeën.
Ik wil een boek met hem maken.188
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De getallen kloppen niet na de vertaling, maar ik vermeld ze om een indruk te geven.
Wat vijf jaar later ook zou gebeuren.
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Van Ulan- Udé naar Moskou
Robert Conquest189 presenteert een lijstje van dirty tricks van de KGB als tegenwicht
van alle publiciteit rond de CIA. In 1971 organiseerde de KGB het Ali Sabry-complot
in Egypte. Eveneens in 1971 een coup tegen generaal Gaafer-al-Numeiry in de
Soedan. Ook werden in 1971 sovjetdiplomaten - zes op tien sovjetdiplomaten zijn
volgens Conquest KGB-agenten190 - uit Mexico gezet vanwege een ontdekt complot.
In 1972 volgden problemen met sovjetdiplomaten in Roemenië en Bolivia; in 1973
in Tunesië. Er zou zelfs een KGB-complot in Joegoslavië zijn ontdekt. Conquest mag
dan een bekende Amerikaanse schrijver zijn, maar wat hij aanvoert als KGB-misdaden
tegen buitenlandse leiders en regeringen staat in geen verhouding tot de
CIA-maffia-operaties vanuit Washington.
We maken een tussenstop in Novosibirsk. Deze vlucht gaat negen à tien uur duren.
Anton Tsjechov (1860-1904) schreef eens: ‘Il faut broder sur le papier.’ Geloof
er niets van. ‘Il ne faut se mettre à écrire que lorsqu'on se sent froid comme de la
glace.’ Geloof ik nog minder in. ‘Le talent nous vient de notre père, le coeur, de notre
mère...’ Dat is pas echt onzin om er op die manier over te generaliseren. Ik ben het
hartgrondig eens met: ‘Pour moi, il n'existe rien de plus cher que ma mère, dans ce
monde plein de malice...’ Zou er bij willen zeggen dat een moeder onvermijdelijk,
in de zin van een vast gegeven, het kostbaarste ‘bezit’ is in ieders leven, of men dit
erkent of niet. Ook Tsjechov noemt ouders ‘unieke wezens’ voor hem in het ganse
universum. Dat probeerde ik in 1973 precies zo tegen Bibeb in Vrij Nederland te
zeggen, hoewel ik me toen concentreerde (per abuis) op mam. Vader was in 1966
overleden. Hem zag ik bij Bibeb over het hoofd. Stom.
Dan vind ik een passage die totaal uit mijn hart is gegrepen: ‘L'amitié est supérieure
à l'amour. Mes amis m'aiment, et je les aime et, à travers moi, ils s'aiment entre eux
(...). En amour, on veut posséder une femme totalement, ne la céder à personne d'autre
et on considère comme ennemis tous ceux qui cherchent à lui plaire. L'amitié ne
connaît pas cette jalousie. C'est pourquoi, même dans le mariage, l'amitié est préférable
à l'amour.’191
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The New York Times, 29 september 1974.
En Vladimir Kouznetsov of Vladimir Opalev in Den Haag?
Sophie Lafitte, Ecrivains de toujours, Editions du Seuil, 1970.
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Anton Tsjechov in 1902.

Tsjechov gaf ook de voorkeur aan zijn vrijheid, omdat zijn werkelijke levensdoel
zijn kunst was. Althans dat meldt Sophie Lafitte, die zijn leven bestudeerde. Is dat
het hele verhaal? Ik betwijfel het.
Ik vroeg vriendelijk aan de stewardess of zij geen melk bij de koffie had. ‘Njet!’
snauwde zij. Sonja verdween naar de pantry en kwam met melk terug. ‘U bent als
een slagschip,’ zei ik. ‘Njet, als een ijsbreker,’ antwoordde zij.
Hoe zou het met kleine Keke zijn? Ik snel het eerst naar Tilburg als ik thuiskom.
De schrijver Guus Kuijer vertelde hoe mensen in Terborg - ergens in het oosten
des lands - die blijkbaar de pest aan hem hadden opzettelijk zijn huis op drie plaatsen
in brand hebben gestoken. Daarop verdacht de politie hem ervan de fik zelf te hebben
aangestoken. De politiemensen kwamen op ongepaste wijze bij hem huishouden.
Dat zoiets in Nederland mogelijk is verbaast me altijd weer. Verder kan ik de man
nauwelijks volgen.
David Binder192 weet te melden dat de KGB met 420.000 man werkt onder leiding
van Yuri Andropov. Er zijn 10.000 man bezig met buitenlandse operaties, waarvan
er 2.500 in het bui-
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tenland werkzaam zijn. Zouden Vladimir Kouznetsov en Vladimir Opalev hiertoe
hebben behoord? De CIA heeft 16.000 man die zich met buitenlandse operaties
bezighouden, waarvan er 4.000 in het buitenland huishouden. Van de FBI houden
19.500 employés zich met binnenlandse veiligheid bezig. Van deze groep zijn 8.600
special agents.
Het Apollo-Soyuz-rendez-vous in de ruimte en de hand shake tussen Amerikanen
en sovjets is onder de omstandigheden een uniek experiment geweest om een eerste
stap op een lange weg naar mutual trust te zetten. John Noble Wilford193 beschrijft
hoe die missie aanvankelijk door Amerikaanse militairen en astronauten,
gehersenspoeld om Russen als potentiële vijanden te beschouwen, met de grootste
achterdocht werd benaderd. Van sovjetzijde werd alleen die informatie aan
Amerikanen verstrekt die het slagen van de missie absoluut noodzakelijk maakte.
‘Eventually the two sides learned to trust and respect one another,’ aldus deze
wetenschapsjournalist ‘On the whole American suspicions were overcome. And the
Russians broke with many of their traditions of secrecy. For the first time, Soviet
launching and control room facilities were opened to American visitors. The Russians
even published a press kit.’
Newsweek wijdde vier pagina's aan mogelijk scenario's voor toekomstige
oorlogen.194 Het artikel schijnt te zijn voortgekomen uit de schok die Amerikaanse
militaire experts hebben ondergaan toen zij door Israël buitgemaakt sovjetmaterieel
onder de loep namen na afloop van de Oktoberoorlog. De Amerikanen stonden
perplex toen zij constateerden dat de sovjets niet alleen in nucleaire maar ook in
conventionele bewapening de VS hadden ingehaald. De SAM-6-raket bleek een
geavanceerder wapen dan dat waar de Amerikanen over beschikten. Sovjettanks
bleken bestand tegen het oversteken van rivieren en waren bestand tegen chemische
en biologische oorlogsvoering.
Het Pentagon heeft een triljoen dollar uitgetrokken, want de minister van Defensie
James Schlesinger is overtuigd dat de sovjets ‘a massive nuclear force’ bouwen, ‘and
nobody knows what the Russian leaders have in mind.’ Het ergste wat kon gebeuren
is dat het Kremlin zou denken over superieure wapens te beschikken. Generaal James
Gavin heeft gezegd een oorlog tussen de USSR en China als ‘onvermijdelijk’ te
beschouwen. De VS zouden bij een dergelijk conflict worden betrokken. De futuroloog
Herman Kahn heeft zich ook weer eens in de discussie gemengd en noemt Centraal
Europa het danger point van
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de wereld, waarbij de DDR volgens weggelopen Oost-Duitsers een confrontatie zou
beginnen met het binnenstormen van West-Duitsland.
Ik vertelde Sonja wat ik aan het lezen was. ‘Dergelijke malle praat zult u in onze
kranten en tijdschriften niet vinden. Wij streven ernaar gezonde mensen in ons land
te hebben. Waarom via dergelijke artikelen dergelijke angsten aankweken? Van zulke
artikelen worden onevenwichtige mensen en zieke zielen alleen nog maar ernstiger
gealarmeerd.’
‘Een van de problemen tussen Oost en West is dat de Amerikanen niet weten wat
oorlog is en erover in de ruimte kletsen. De eerste H-bom moet nog op Amerikaans
grondgebied vallen,’ antwoordde ik.
Om 22.30 uur bereikten we Hotel Rossia in Moskou. Sonja kreeg voor elkaar dat
wij als eersten het vliegtuig konden verlaten, versierde snel een taxi en na een rit van
45 kilometer kwamen we de hoofdstad van een kant binnen, die ik nog nooit had
gezien.

20 augustus 1975
Moskou
Ik werd wakker op het moment dat mam achter het stuur van een autootje een helling
af wilde rijden, maar ik zag dat zij sliep en gooide het stuur om, zodat zij tegen een
muurtje reed. Ik hielp haar uit de auto en zei: ‘U blijft bij mij: ik zal voor u zorgen
tot u beter is en zal dit doen zoals er nog nooit voor u is gezorgd.’ Zij gaf zo mee,
alsof zij dit graag wilde en ik werd wakker. Deze maand is het een jaar geleden dat
zij zo ziek was, maar ik werd toen volledig in beslag genomen door Peter en later
David Russell uit Texas. Toch was zij al te ziek om op Amerbos te kunnen blijven.
Zo komt in de slaap je onderbewustzijn tot leven. Wonderlijk die dromen.
Guus Kuijer zei te willen schrijven vanuit het gevoel een boodschap te hebben.
Zou het mogelijk zijn de verschuivingen van generatie naar generatie door schrijven
zodanig te beïnvloeden dat men nog bewuster zou gaan leven ten aanzien van zichzelf
en de wereld? Tsjechov sprak over ‘broder’195 bij het schrijven, maar zegt later:
‘Comme les journalistes griffonnent leurs comptes-rendus,196 de même j'ai écrit mes
contes: machinalement, dans une demi inconscience, ne me souciant ni du lecteur ni
de moi-même.’ Maar schrijven betekent immers niet het neerkrabbelen van momentele
vlagen ‘mooie gedachten of in-
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gevingen’, maar tegelijkertijd het ondernemen van een poging de lezer te bereiken
met informatie, die nieuw zou kunnen zijn en daardoor de basis van diens
opinievorming zou kunnen verbreden. Op die manier zou de schrijver, mits hij zich
effectief op die doelstelling zou richten, het wezenlijke denken en gedrag van het
publiek ten aanzien van zijn omgeving en de wereld kunnen beïnvloeden. Als dat nu
eens de werkelijke inspiratie van een journalist was die mee wil helpen een ander,
realistischer wereldbeeld en leefklimaat te scheppen, zou er geen Telegraaf meer
bestaan of andere roddelbladen, die erop uit zijn de negatiefste kanten van de
menselijke persoonlijkheid te activeren.
Schreef een artikel voor De Typhoon: MIDDEN IN SIBERIE STAAT EEM
197
BUDDHISTISCHE KERK.
Het oude liedje: 30 minuten in de rij staan in de coffeeshop van het hotel voor thee
- koffie en melk zijn er niet - en een keihard broodje met kaas.
Intussen stonden er al weer vroeg duizenden mensen in de rij om het graf van
Vadertje Lenin te gaan bezoeken. Het is een vorm van mentale gestoordheid, maar
als ik dat tegen Sonja zou zeggen zou zij een beroerte krijgen. Zij stond al vroeg voor
mijn neus en zei tot diep in de nacht haar kinderen over onze reis te hebben verteld.
Dat zou ik wel eens hebben willen horen.
Plezierige ontmoeting bij het Novosti Publishing House met Yuri Arsenjev en
S.R. Atamali. We bespraken de mogelijkheid van een Russische uitgave van het
boekje dat ik nu schrijf.198 Zij wilden zelfs de rechten hebben om het in Arabische
talen uit te geven. Ik vroeg waarom ze niet deel twee van On Growth uitgaven, waar
toch een aantal sovjetinterviews in opgenomen zijn. Vervolgens besprak ik met
Tamara Sachnazarova van A.P.N. mijn programma. Zij begrijpt kennelijk nog altijd
niet wat voor soort boekje ik wil maken.
We vertrekken van het Vnukowo vliegveld naar Kiev. Russische berkenbomen
zijn de mooiste berken die ik ooit zag.
‘Verkiezingen’ in dit land zijn eigenlijk een onvoorstelbare farce. Leonid Brezhnev
werd door de 1.394 kiezers in het Baumansky-district van Moskou met algemene
stemmen herkozen. Niet minder dan 99.9 per cent van de kiezers kwam opdagen.
Alle officiële kandidaten kregen 99.93 per cent van de stemmen. Van de zeven
miljoen kiezers in Moskou stemden
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7/100ste van 1 procent tegen. Dat zijn dan ‘vrije verkiezingen’ op zijn Russisch.199
We reizen in een Ilyushin 134 A. Nauwelijks ruimte voor je benen. Ik krijg het
tijdschrift Ukraine aangereikt, in kleur, zo groot als de Panorama. Op de omslag een
ballerina die in een bos een pirouette danst. Het culturele en informatieve peil van
dit 25 pagina's tellende blad is uitzonderlijk.
De sovjets hebben nu een eigen Concorde, de Tupolev-144, die volgens de minister
voor Burgerluchtvaart, A.F. Aksyonov, later dit jaar op lijndiensten zal gaan vliegen.
We landen op de Borispil luchthaven van Kiev met een stationsplein vol bloemen,
perken en bomen. Een zesbaanssnelweg van 40 kilometer lengte loopt naar de stad.
Het verkeer wordt door vrachtwagens overstemd. ‘Van Rotterdam werd het centrum
vernield,’ zegt Sonja, ‘maar Kiev werd met de grond gelijkgemaakt.’
We werden door Victor Chaika van APN afgehaald en logeren in Hotel Kiev. Het
is hier heel anders dan in Moskou. Er heerst bijna een Weense sfeer.
We bezoeken een middelbare school voor technisch personeel voor de spoorwegen.
Bij de directeur hangt een foto van Lenin in de kamer. In het klaslokaal waar we naar
toe gaan om met leerlingen te praten hangt Lenin. Zelfs bij de kapper hangt Lenin.
Zoals de heer aan het kruis in Brabantse plattelandscholen en Juliana in Nederlandse
postkantoren. Er moet iets hangen, hindert niet wat, als ‘men’ maar iets heeft om
tegenop te zien en te verafgoden. Het blijft diep gestoord.
De school werd in 1870 opgericht. Er wordt bij vermeld: ‘het geboortejaar van
Lenin’. In de gang hangen foto's van hoe het haar van leerlingen geknipt moet zijn.
‘Nee,’ werd er gezegd: ‘het was niet verplicht.’ Er zijn 750 leerlingen. Er wordt ook
Engels en Duits gedoceerd. De meeste leerlingen wonen thuis, maar de staat serveert
drie gratis maaltijden per dag. Het onderwijs hier is ook gratis. De directeur vertelt
dat studenten medisch en psychologisch worden getest. Uit het gesprek met een paar
leerlingen kwam vrijwel niets bijzonders naar voren.
Kiev is een prettige stad. De Dnjepr is breed en ligt prachtig als scheiding tussen
beide stadsdelen. Er zijn mooie stranden met omkleedhokjes voor zwemmers. Kiev
is omringd door heuvels die begroeid zijn met bossen. De stad is keurig onderhouden
en vol bomen, bloemen en parken. Wel zijn er overal de gebruikelijke wachtenden
bij stalletjes, dat blijft een veel voorko-
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mend verschijnsel in alle sovjetsteden. De muren rond de universiteit waren felrood
geschilderd. Wie heeft dat bedacht? ‘Dat heeft de Tsaar laten doen,’ aldus Sonja,
‘omdat hij wist dat de studenten hier links georiënteerd waren.’
Het hotel lijkt me ditmaal voortreffelijk. De stoelen in de ruime eetzaal lijken
warempel op die van het Amsterdamse Hilton. De obers en meisjes maken hier een
moderne en efficiënte indruk. Oekraïne is een ander land! De kamer, het sanitair,
alles lijkt in betere staat te verkeren dan in Moskou of elders in de Sovjet-Unie.
Wat je hier op straat ziet rondlopen, doet je geloven dat alle sporters van de USSR
uit de Oekraïne komen. Twee aantrekkelijke kerels, met vriendinnen, wilden in dit
restaurant komen eten maar werden de deur gewezen. We kregen een heerlijke vis
opgediend. Ik heb voor het eerst deze reis witte wijn bij het eten genomen.
Kiev heeft een metro. Er zijn boulevards met zes rijbanen. De mensen lijken in
een geheel andere, veel vrolijker stemming dan in Moskou. Ik werd aangesproken
door twee jongens. Een deed het woord. Al zijn kleren waren van Amerikaanse
makelij. Zijn jacket was van Duke University. ‘I have a girl in the United States,’
zei hij in vloeiend Engels, ‘I am going to get married.’ ‘That won't be easy,’ zei ik.
‘Yes, I know. But I am a businessman. I work in a chemical factory, but I also
change money (on the black market) to earn on the side. I am like Solzhenitsyn. I
make money on foreigners.’ Hij wilde in ieder geval naar de VS gaan om zakenman
te worden. ‘It's an interesting country.’ Ik dacht: daar kan ik over meepraten. Hij zou
er de voorkeur aan hebben gegeven diplomaat te worden: ‘But for that you have to
be a good communist, or perhaps you have to have a father who works for the KGB.’
Ik vroeg: ‘How about making more money by being promot-ed in your company?’
‘Anyone, who is becoming rich in this country will go to jail within five years,’
antwoordde hij. ‘Boys in America are crazy. A lot of them are gay. But I fuck many
girls. All nationalities, for that matter, except Chinese and Japanese girls.’ Zij vroegen
wat ik deed. Ik vertelde een boek te willen schrijven. Dat vonden ze maar zo zo met
de teneur van ‘wat weet je van ons af?’ Dat is ook wel waar, maar je moet ergens
beginnen. Ik houd me stipt aan mijn notities. ‘We zullen je morgen wel een mooie
kolchoz200 laten zien.’
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Hij vroeg ook nog hoe oud ik was. ‘Because my daddy looks like you.’ Vier
Amerikaanse vrouwen naderden ons en liepen voorbij. Zij verbraken om die reden
het gesprek en gingen beiden achter die vrouwen aan. Geldprofiteurs vind je overal,
ook in the USSR. Ik moest denken aan het jongetje op Bali in 1957 dat vroeg: ‘Change
money, Sir?’
In het park tegenover het hotel hoorde ik het blaffen van een hondje dat door
iemand werd mishandeld. Ik wachtte en er kwam een man met een soort Keke het
pad af. Ik ging op mijn hurken zitten en wachtte het diertje op. Hij leek me nog
raszuiverder dan Keke. De man bevestigde dat het een Maltezer was.

21 augustus 1975
Kiev
Peter moet vandaag naar een modeshow van HOM in Keulen. Lag in bed over hem
na te denken en hoe ik langzamerhand zijn levenswandel veracht.
Wat ze hier voortdurend benadrukken is dat communisme niet alleen een andere
samenleving bouwen is maar tevens het in het leven roepen van een nieuwe
marxistische mens inhoudt. Een mens die zichzelf ziet geplaatst als onafscheidelijk
deel van het geheel. Een mens die zich van een medeverantwoordelijkheid voor de
samenleving in haar geheel bewust is.
De fameuze revolutie is natuurlijk allereerst voortgekomen uit de schrijnende
tegenstellingen tussen arm en rijk in het oude Rusland. De Tweede Wereldoorlog
heeft de opbouw van deze supermacht ernstig vertraagd. We kunnen ons geen
voorstelling maken van de vernielingen door het Duitse fascisme hier, ook in Kiev,
waardoor het verhogen van de welstand alleen maar nog langer moest worden
uitgesteld. Intussen groeide een buitenproportionele fetisj van de militaire kracht van
de USSR ten koste van een werkelijke opbouw van die gewenste marxistische mens.
Je wordt hier op straat precies zo van de sokken gereden als in iedere stad ter wereld.
De hele communistische literatuur is gericht op de veronderstelling dat de schepping
van een nieuwe communistische mens mogelijk is. Je vindt die slogans op alle muren
en in alle geb ouwen, bijvoorbeeld scholen, fabrieken en kantoren. Maar de strijd
tegen de menselijke natuur lijkt verre van gewonnen. In onze media wordt er juist
op gewezen dat het individu alleen in vrijheid tot volle wasdom kan komen. Maar
wij verbinden geen enkele verplichting tegenover de samenleving aan die totale
vrijheid van de westerse mens. In ons deel van de wereld geldt de slagzin ‘ieder voor
zich en God voor ons allen.’ De
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Russische revolutie werd gevolgd door een 50-jarige oorlog om de nieuwe Russische
mens in het gareel te brengen met de welvaart en het welzijn van de bevolking in
haar geheel. Is dat niet de situatie?
Die jongen van gisteravond springt eruit omdat hijzelf, als individu, rijk wil worden
en importjeans wil dragen. Sovjetdissidenten - maar ik zal zelf met hen moeten
spreken - zijn men-sen die aan de individuele ontplooiing van de mens de voorkeur
geven, die dit proces willen liberaliseren en versnellen, en die weigeren mee te doen
aan die creatie van een marxistische eenheidsworst, de zogenaamde nieuwe
communistische mens. Time wijdde een omslagverhaal aan de vraag WILL CAPITALISM
201
SURVIVE?
Adam Smiths klassieker The Wealth of Nation (1.097 pagina's) en geschreven in
1776 zal binnenkort de 200-jarige herdenking beleven. Dat was de eerste beschrijving
van een wereld geleid door een vrije economie, waarbij Smith voorspelde: ‘The
drives of millions of people for personal profit, colliding against each other in an
unfettered market, which would produce universal opulence which would extend
itself to the lowest ranks of the people.’ Smith schreef The capitalist declaration of
independence.
Marx meende dat kapitalisme een onmenselijk systeem was in which all that is
holy is profaned. Volgens hem verminkte het kapitalisme de arbeider in fragmenten
van een mens en degradeerde de arbeider tot een aanhangsel van een machine. Karl
Marx en Friederich Engels publiceerden in 1949 Het Communistisch Manifest. Ik
zie heel duidelijk dat de twee visies feitelijk draaien om de vraag of je de aard van
het beestje, de mensen, het individu, inderdaad zou kunnen omturnen. Is het mogelijk
de aard van het menselijk wezen om te vormen tot een nieuwe marxistische mens,
die werkelijk in de eerste plaats aan de gemeenschap in haar geheel denkt en niet
eigen gewin laat prevaleren? Dat is in dit gigantische communistische laboratorium
dat de Unie van Socialistische Sovjet Republieken heet, de centrale vraag.
Ongetwijfeld heeft het kapitalistische systeem in het Westen een ongekende
welvaart geproduceerd, ook voor de gemiddelde arbeider - die om de samenleving
in haar geheel geen barst geeft. Dat wil niet zeggen dat via deze weg een sociaal
rechtvaardig stelsel voor alle mensen tot stand is gekomen. Alleen al de zwarte
Amerikaanse bevolking is ver achtergebleven bij de
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blanken. William Serrin van de Detroit Free Press202 geeft exact weer wat ik hier
bedoel wanneer hij de toestand in een stad als Detroit beschrijft als ‘an ugly, violent
and depressing city’ waar ‘racism, unemployment, crime, the lack of landuse laws,
the dreadful failure of forty years of housing programs’ en andere problemen deze
plaats voor de meeste mensen tot een hel maken. Ik herinner me Detroit uit de jaren
vijftig en zestig als een welvarende metropolis, waar de auto-industrie de scepter
zwaaide. Moet je nu zien wat er van terecht is gekomen.
‘Life is cheap in Detroit,’ schrijft Sertin. ‘A man killed another because, he said,
his feet smelled. A man killed one of his children by throwing the child from a
third-story window. My family has done much of its shopping at three supermarkets
there has been a homicide at each.’ Hij vervolgt: ‘The answers for Detroit are the
answers for all American cities. Democratize the land so that the countryside can be
saved and that wealth can be forced into the city. Fund the schools - including the
use of an equalized tax base. Attack crime. People who commit crimes - who mug,
rape and rob -should be put in jail. Fight dope. Plan the economy. Reduce the nation's
dependency on the automobile. The answer is not case rebates. It is to reduce the
size of the auto industry. Let it diversify. Let it turn to mass transit (...). But this is a
pipe dream. Detroit's problem - America's problems - do not matter, for they do not
touch people of wealth and power. The automobile men, the home builders, the
bankers, the Congressmen, the Senators, the President. Their lives are in order. There
are no homicides in their supermarkets. Their homes are in good repair: their lawns
large and green. Their cars are new and sleek. Their children in college. Airplanes
can whisk them away from their weekday cares. Money does not matter.’
Summa summarum: het communisme zal alleen slagen als ze er inderdaad in zullen
slagen een nieuwe marxistische mens te kweken, die eerst de belangen van zijn
naasten in acht neemt en overweegt en dan pas aan zichzelf denkt. Is er niet eens
iemand in Nazareth geweest die iets soortgelijks predikte? Dat is in tweeduizend jaar
niet gelukt. Zal het Marx of vader Lenin in 50 jaar wel lukken? Ik geloof er geen
moervan.
In Moskou vroeg ik Tamara van APN om mijn oude vriend Mike Polonik, indertijd
sovjetpersattaché bij de VN, voor me op te sporen. ‘I don't know where he is,’ zei ze,
en dat geeft weer hoe de minds van deze mensen functioneren. ‘Ik ook niet

202

The New York Times, 30 januari 1975.

Willem Oltmans, Memoires 1975

163
lieve Tamara, daarom vraag ik het je juist. Bel naar Buitenlandse Zaken voor me. Ik
zou het zelf doen als telefoonjuffrouwen maar Engels verstonden.’ ‘But our Foreign
Office is very big,’ zei ze ook nog tot overmaat van ramp.
‘I am well aware of that, Tamara dear, but if you phone the US Section they can
tell you in a whiff where he is now.’
Toen ik beneden kwam stond Sonja al weer te tetteren bij de receptie. Ik kon haar
stem van verre horen. Ik denk dat als ik haar niet bij me had deze reis door
papierrommel en bureaucratische obstakels niet mogelijk zou zijn geweest. De
ontbijtzaal opende pas om 08.00 uur in dit arbeidersparadijs. De serveerster was
zwaar opgemaakt met paars rond haar ogen. Kiev: here we come!
De New Times203 wijdt een artikel aan 30 jaar Indonesische onafhankelijkheid. Na
de coup van 1965 gaf de Suharto-generaalskliek aan Amerika, Japan en Nederland
(dit laatst valt wel mee) ‘wide access to Indonesia's natural wealth (...). Indonesia
needs to throw off the shackles of Western monopolies also because through
investment foreign cartels see not only to obtain financial profits, but also to influence
the country's foreign policy (...). Soviet people entertain sincere sympathies for the
friendly people of Indonesia, who have gone through so much over the past thirty
years.’ Words, words, words.
Warempel: vandaag staat een bezoek aan een coöperatieve landbouwonderneming
op het programma. Het is eigenlijk voornamelijk een in 1972 opgerichte
varkensfokkerij. Er werkten 1.000 arbeiders, de helft vrouwen. Ze leverden 12.600
ton varkensvlees per jaar. Als experiment zijn ze met een konijnenfokkerij begonnen,
die 44.000 beesten per jaar aflevert. Ik begon meteen over de mensonterende
toestanden in dit soort fokkerijen, maar directeur Ivan Kaphsitik vertelde dat zeven
wetenschappelijke instituten hadden samengewerkt om het lijden van de dieren tot
een minimum te beperken. Hij kon via televisiecamera's laten zien hoe de varkens
er in de hallen bijstaan. Dat was gemakkelijker, want de geur in die stallen was minder
plezierig. Een varken kwam in beeld waarbij lampen werden aangestoken om met
infrarode stralen de kleintjes te bewerken. Misschien zag Lenin, die aan de muur
hing, het beter dan ik, want ik kon het allemaal niet goed volgen. Op 30 vierkante
hectare grond stonden 30 hallen voor varkens, zonder ramen, totaal afgesloten, als
gigantische doodskisten.
Het moderne dorp dat bij deze kolchoz was gebouwd, met
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keurige flatgebouwen, was indrukwekkend.204 Alles was ruim aangelegd en beplant
met bloemen, uiterst leefbaar. De kleuterschool was voor 280 leerlingen. ‘We hebben
heel veel kinderen,’ aldus Emma, de vriendelijke matrone die ons opwachtte en
rondleidde, ‘we zijn er erg blij mee.’ Er was een speeltuin met zandbakken,
poppenhuisjes en draaimolens. Er was veel kinderspeelgoed. In de gang hing het
menu van de dag. Er hingen ook platen van alle soorten paddestoelen, want het is
een nationale hobby om paddestoelen te zoeken in de bossen. Dat deed ik vroeger
ook in de tuin van De Horst met freule Hugenpoth tot Aerdt. We bezochten een klas.
De lerares las een sprookje voor en speelde de melodie van de film Love Story op
de piano. Die kinderen waren werkelijk schattig, als overal ter wereld. In een ander
lokaal werden toverlantarenplaatjes vertoond. Eerst een foto van het Kremlin. Dan
het Kremlinplein. Volgens de lerares lopen daar mensen uit alle delen van de wereld
rond. Wat brengen zij daar mee? Bloemen voor (vader) Lenin! Help het je geloven.
Ik denk niet dat er veel buitenlanders bloemen bij Lenin zullen brengen. Ik ben zelfs
nog nooit in de buurt van dat graf en zijn tombe geweest. Ik zal er ook nooit komen.
Ik vind het een aanwakkeren van een onware en absurde illusie.
De burgemeester van de plaats kwam opdagen, maar hij weigerde pertinent zijn
naam te noemen. Hij administreerde 3.000 personen en 2.600 woningen. Er werden
100 woningen per jaar bijgebouwd volgens een twintigjarenplan. De burgemeester
hief een glas cognac en zei blij te zijn met mijn komst, zoals alle mensen, die in vrede
kwamen als vrienden werden ontvangen. ‘Wij hopen dat u zult schrijven wat u
werkelijk hebt gezien. Wij drinken op vriendschap tussen Nederland en de USSR.’
Victor Chaika van APN zei dat jaarlijks ongeveer zeventig buitenlandse journalisten
Kiev bezoeken, ‘maar u bent de eerste levendige en werklustige journalist. Laten we
er op drinken dat uw pen altijd scherp zal blijven en waarheid en liefheid aan de
mensen zal brengen, opdat meer begrip ontstaat. Ik drink op uw scherpe pen.’
In de auto sprak ik met Victor. ‘We hebben veel geleerd van de fouten, die wij het
Westen zagen maken. Wij schaamden ons niet om van het Westen te leren. Maar we
zijn niet meegegaan in de westerse cultuur van moord en doodslag, of in de gewoonte
van op seks en pornografie gebaseerde films maken. De oorlog heeft ons trouwens
geleerd dat wij in een groot gezin leven,
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samen met de andere sovjetrepublieken, en dat is wat wij onze kinderen leren.’
Victor vertelde dat een groepje Japanse journalisten hadden gevraagd een week
in een Russisch dorp te mogen wonen en dit was nu geregeld.
Bij terugkeer in Kiev was ik aan een kopje koffie toe, maar dat was er weer niet.
‘Bij ons is tenminste op iedere hoek van iedere straat koffie te krijgen,’ zei ik. Sonja
werd razend.
‘Neemt u mij niet kwalijk, bij ons is dit een probleem van mensen. We hebben de
mensen niet.’
‘Wat is dit nu voor onzin? Geen koffie heeft met het systeem te maken, niet met
mensen. Waar windt u zich zo over op?’ Intussen verdween ze, na bij de diensters
niets te hebben bereikt om koffie in de keuken te gaan versieren.
Om 16.30 uur bezochten we het planbureau van de stad. Kiev werd in de zesde
eeuw gesticht. De directeur, een ingenieur, en een hoofdarchitect vertelden de
geschiedenis van hun geliefde stad. Hij stond uitgebreid stil bij de verschrikkingen
van de Tweede Wereldoorlog. Men kan zeggen dat 42 procent van alle huizen werden
verwoest wat een schade (toen) van 10 miljard roebel betekende. Niet minder dan
250.000 mensen kwamen om het leven. In de wijk Babijar bevond zich de vaste
executieplaats. Nog eens 100.000 mensen waren naar Duitsland gebracht om in de
fabrieken te werken.205
Bij terugkeer in het hotel was er geen warm eten meer te krijgen. Alleen in het
duurste restaurant voor bijzonder gasten op een andere etage konden we nog wat
eten. Omdat ik 's avonds ook wilde besteden aan het voeren van gesprekken was
geregeld dat we professor Abraham Mints van het beroemde Instituut voor
Gerontologie in Kiev zouden ontmoeten en wel bij hem thuis. Dit leek me een prettige
afwisseling.
Mints, een vriendelijke, levendige man, vertelde zich bezig te houden met
verouderingssymptomen bij mensen. ‘Wat beïnvloedt de mens dat hij zo lang leeft?
Welke zijn de fysiologische processen? Op dit moment bestuderen we perioden van
tien jaar maar het is de bedoeling de processen over het hele leven van een mens
onder de loep te nemen. Mijn kleindochter zal misschien nog eens de resultaten
kennen van het onderzoek dat ik doe. Feitelijk is ons werk gewijd aan het geluk van
mensen. Gerontologie is een der meest humane beroepen. Het is een der
wetenschappen die het meeste in de toekomst kijkt.’ Van de Club van Rome of het
rapport Grenzen aan de groei blijkt hij niet te hebben gehoord.
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Na twee uur praten zei hij: ‘Ik denk dat mijn gast een goede ouderdom zal hebben.’
‘Ja, maar eindeloos eenzaam,’ reageerde ik.
‘Ieder mens ondergaat een eigen lot en een eigen leven. Elk leven kent zijn eigen
tragedie. En wanneer een mens alleen blijft wil dit nog niet zeggen dat hij ook
eenzaam is. Iemand die doorveel mensen wordt omringd kan ook alleen zijn. Wat
belangrijk is dat men voelt of weet dat men nog nodig is, dat men niet slechts
ooggetuige van het leven is. Uw ogen fonkelen over uw ontmoetingen met mensen.
U houdt kennelijk ook veel van mensen. Al de uitnodigingen die u krijgt om mensen
te ontmoeten vormen een voor een uw leven. Wanneer uw boek wordt gelezen schenkt
u een stukje van uw ziel aan andere mensen. Daarom geloof ik niet zo in uw
eenzaamheid.’
‘Ik denk dat ik dit boekje uit plichtsbesef schrijf en ook uit dankbaarheid voor de
genoten reis,’ zei ik. ‘Precies,’ aldus professor Mints, ‘en zolang u die plicht voelt
zal u nooit verschrikkelijk eenzaam zijn.’
‘Ik denk dat ik gevoelens van eenzaamheid heb overwonnen.’ ‘U bent niet echt
eenzaam,’ aldus Mints ‘we zijn intussen wel erg ver afgedwaald van ons onderwerp
gerontologie. Waar ik me werkelijk mee bezighoud is de vraag hoe zich het
verouderen van het zenuwgestel van de mens voltrekt. Hoe verloopt het met zijn
bloedvaten, zijn beweging en zijn herinnering? Ik doe dit samen met mijn collega
en chef-professor Nikita Mankovsky.’206

22 augustus 1975
Na de ontmoeting met de planningcommissie van de stad Kiev ontstond er voor de
zoveelste keer een aanvaring met Sonja, waarbij ik dreigde met ambassadeur Romanov
te zullen telefoneren als er niet voor een avondprogramma kon worden gezorgd.
Eergisteravond zaten we bij een ballet uit Uzbek, maar dat vind ik geen avondvulling
waar ik wat mee kan beginnen. Victor had met kunst en vliegwerk professor Mints
uit de APN-hoed getoverd.
Victor zei: ‘U schrijft net zoveel als Tolstoj.’
‘Nee, Victor, ik wil mijn tijd dat ik hier ben maximaal gebruiken. Je merkt wel
dat ik 's avonds niet in bars hang. Ik wil mensen ontmoeten en zinnige gesprekken
voeren.’
Tijdens de lunch op de kolchoz deed zich een ander incident voor. Eerst wilde
men me dwingen varkensvlees te eten, waar
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ik niet over pieker. Toen wilde de directeur me ook nog eens forceren om een glas
wodka in één teug leeg te drinken. Sonja dronk trouwens ook niets en werd niet lastig
gevallen. Victor moest wel. Hij heeft toch al te hoge bloeddruk en de wodka
veroorzaakte een hoogrode kleur op zijn gezicht. Hij begon zelfs te transpireren.
Toen gastheer Ivan Kaphsitik net een keer te veel chantagezinnetjes als ‘onze gasten
willen niet drinken’ lanceerde, ‘en dat we ons dus niet thuis voelden’, had ik er
genoeg van: ‘Als u ooit het geluk zult hebben Mohammedaanse gasten hier te
ontvangen, dan moet u zich realiseren dat het tegen de geboden van hun godsdienst
om varkensvlees te eten. Wanneer u gasten ontvangt dient u zich te oriënteren over
hun levensgewoonten en als gastheer moet u deze respecteren. Ik drink nooit,
hoogstens wijn. Om u een plezier te doen nam ik een slokje wodka, maar daar blijft
het bij, voor u en voor de wereld. Waar ik vandaan kom word men in dit soort
besluiten vrijgelaten. Ik ben heer en meester over mijn eigen body en ik ben van plan
dit zo te houden.’ Hij keek zeer zuur.
Tegen 15.30 uur reden we Kiev weer binnen. Toen ik naar de flatgebouwen keek
moest ik aan Marina Oswald denken die met Lee Harvey Oswald had aangepapt
omdat hij als buitenlander een mooie flat toegewezen had gekregen. Er waren
zwemmers op de stranden van de Dnjepr, speedboats en waterskiërs. Er voeren
vrachtboten.
Sonja had niet kunnen slapen van oververmoeidheid. Ze heeft erge hoofdpijn.
Misschien ben ik toch een slavendrijver, maar ik wil hier werken, werken en nog
eens werken. Russen weten eigenlijk niet wat werken is. Ze zijn in de watten gelegd.
Professor Mints arriveerde om 09.00 uur in het hotel. Ik sprak met hem over mijn
dagboek. ‘Daar spreekt grote liefde voor werken uit. U hebt een doel en bent
werklustig. Wanneer u werkelijke feiten, zonder verklaringen noteert, heeft dat op
den duur grote historische waarde. U hebt die feiten nu 50 jaar verzameld. Wanneer
men alle delen zou lezen zou men precies kunnen reconstrueren hoe uw persoon zich
heeft ontwikkeld. U hebt niet zo maar geschreven. U hebt uw persoonlijke meningen
weergegeven over alles wat u zag en beleefde. Maar ik moet er aan toevoegen dat
ik misschien lijk op de man die een mening geeft over een boek dat hij niet heeft
gelezen. Wanneer komt u zonder uw aantekeningenboek naar Kiev? Dan gaan we
wandelen in onze parken en luisteren we naar muziek. Ik nodig u uit.’
‘Okay, ik zal op een keer terugkomen.’
‘Goed, dan zal ik mooie ogen zien en niet constant een hand
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in beweging. In een gesprek vullen ogen immers aan wat niet werd gezegd?’ Hij
bracht een album met Mozart-platen als geschenk mee.
Morgen zouden we met studenten een ontmoeting hebben, maar er wordt veel
heen en weer gelopen en getelefoneerd. Het ziet er naar uit dat ook dit niet doorgaat.
Als dat zo is, ga ik naar huis. Ik telefoneer ambassadeur Romanov, en deel hem mee
dat er eigenlijk niets behoorlijk is voorbereid. Ik wil naar Moskou terug en morgen
vlieg ik naar Amsterdam. Sonja probeert me te paaien door te zeggen dat mijn vertrek
erg jammer zou zijn, want dat er in Leningrad een mooi programma gereed is. Zij
had er zelf over gebeld. ‘Sorry, een besluit is een besluit. Ik wil in rust en kalmte
kunnen werken en heb geen zin in iedere dag een nieuwe rel over ons programma.’
Haar verklaring is dat ik een zeer ongewone bezoekende journalist ben en tweemaal
zo geconcentreerd werk als alle anderen. Om die reden is er vanaf het begin een
misverstand over het af te werken programma geweest.
Wonder boven wonder kunnen we ineens vrijwel meteen naar het Polytechnische
Instituut van Kiev vertrekken dat in 1898 werd gesticht. Er studeren 70.000 jonge
mensen. Er zijn vijftien faculteiten met vakken als machinebouw, elektronica,
hydro-elektrica en tal van studierichtingen die me geen bal interesseren. Maar
studenten zijn studenten, dus ik doe het ermee. We ontmoetten er de conrector
Valentina Podzerno, het hoofd van de leerstoel elektrotechniek Lew Antropov, een
lector Victor Zozulja, twee studenten van de natuurkundefaculteit Vladimir Potapenko
en Washihi Charshenko. Ze droegen allemaal keurige kostuums. Het was in het begin
vormelijk en stijfjes, waar ik snel verandering in bracht.
Ik vroeg wat er naast alle leerstof over technologie werd gedaan aan de vorming
van de (marxistische) mens. Er werd geantwoord dat men de geschiedenis van de
CPSU kreeg voorgeschoteld dat politieke economie en wetenschappelijk communisme
werd onderwezen. Daarnaast waren er colleges over de grondbeginselen van de
rechtswetenschappen, esthetica, ethica en de studie van het atheïsme. Dat was niet
het antwoord dat ik zocht.
Alle studenten waren lid van KOMSOMOL wat volgens de statuten verplichtte om
ook maatschappelijk werk te doen. Er werd in de praktijk geoefend in het
samenwerken met anderen terwijl er ieder jaar 2.000 studenten naar werkkampen
gingen waar bijvoorbeeld voor de gemeenschap huizen werden gebouwd. Nee, men
was niet verplicht tot lidmaatschap van
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maar de meeste studenten waren automatisch toegetreden.207
‘Maar bent u zich allemaal bewust dat de mind het belangrijkste bezit in een
mensenleven is?’ vroeg ik.
‘Ja, zo zou je het kunnen stellen,’ werd weinig overtuigend geantwoord.
Ik wilde naar die nieuwe marxistische mens toe. Ik vroeg dus: ‘Het is een aspect
van studeren om kennis te verzamelen, maar het is dringend noodzakelijk voldoende
aandacht te besteden aan het vergroten van de kennis over de mens zelf, inbegrepen
diens brein.’
‘We voeren allemaal vrije gesprekken over alle bestaande vragen en problemen.
Men staat het vrij om te schrijven wat men wil, om te scheppen wat men wil zodat
men zichzelf beter leert kennen.’
‘Ik schreef een boek over theoretische chemie,’ zei iemand. Ik dacht: ze begrijpen
er geen moer van en begon een preek over hersenfuncties, behaviorisme, B.F. Skinner
en de bittere noodzaak voor de Sovjet-Unie eindelijk iets te gaan doen aan de studie
van gedragswetenschappen, psychologie en anders neurofysiologische onderwerpen,
wil men ooit kunnen dromen over het in het leven roepen van een nieuwe marxistische
mens.
‘Ik begrijp u niet,’ aldus de conrector. ‘Dit moet ik u toegeven. Wilt u dat we meer
aandacht geven aan behaviorisme? We doen niet anders.’
‘Mijn leerstoel houdt zich bezig met elektrochemie. Uit de literatuur weten we dat
in hersens elektrochemische processen plaatsvinden. Hierdoor krijgen we vanzelf
meer inzicht in de verbinding hart-hersens,’ aldus een van de anderen.
‘Maar wat nu juist zo boeiend is,’ hield ik hem voor, ‘dat die elektrochemische
processen via de mind en de psyche tot uitdrukking worden gebracht in denken en
gedrag.’ Omdat Sonja kennelijk de vertalingen niet meer aankon op een moment dat
er veel van afhing, ergerde ik me hierover, waarop begeleider Victor van APN - die
het kennelijk helemaal niet meer kon volgen - opmerkte: ‘U windt zich op omdat u
gisteravond niet behoorlijk hebt gegeten....’
Victor Zozulja: ‘Gedrag wordt niet alleen door de hersens bepaald maar ook door
de medemens. Gedrag is verbonden met de toestand waarin men zich bevindt, of met
wat er eerder gebeurde. Sliep u slecht? At u slecht? U en uw partner zullen over
KOMSOMOL
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verschillende elektrochemische ladingen in de hersens beschikken, waardoor anders
op invloeden van buitenaf zal worden gereageerd.’ Het had geen zin verder op het
onderwerp van coderen van het brein of de werking van neuronen in te gaan, waar
kennelijk niemand nog over had nagedacht. Die nieuwe marxistische mens is een
dagdroom. Zonder dit ingrediënt van Marx's theorieën eerst te doorgronden - of ook
zelfs maar te benaderen - komen ze er nooit met de rest van zijn pakket uit. Ik vroeg
een student naar diens persoonlijke mening, met de nadruk op persoonlijke, over de
Akkoorden van Helsinki. ‘Mijn persoonlijke mening verschilt niet van die van de
partij.’ Zover was het in 1975, althans naar buiten toe.
Waren ze op de hoogte van de Conferentie van Bandung van 1955 of van Belgrado
van 1961 en wat daar door de leiders van de rest van de wereld werd bekokstoofd.
Die conferenties waren niet te vergelijken met het belang van Helsinki. Wat in
Helsinki gebeurde was voor het eerst in de geschiedenis van het mensdom dat zulke
vredelievende documenten waren opgesteld. ‘Nu moeten wij er nog reële inhoud aan
geven, zodat het geen loze woorden op papier blijven.’ Het hemd is altijd al nader
dan de rok geweest.
Ik realiseerde me dat er niet veel verder dan hun neus lang is werd gedacht en
herhaalde dat de Beweging van niet-gebonden landen, dus van verreweg het grootste
gedeelte van de bewoners op deze aarde, op soortgelijke principes van overleg en
discussie was gegrondvest als de Akkoorden van Helsinki. ‘U weet,’ werd geantwoord,
‘dat er in Europa twee wereldoorlogen zijn begonnen, vandaar dan ook dat wat hier
in Europa is gebeurd van het doorslaggevende en grootste belang voor de hele wereld
is. Onze politiek is gebaseerd op politiek coëxisteren met tegenstanders zoals Lenin
heeft uitgestippeld. Hierin ligt het principiële verschil met wat u zegt over de Pantjasila
van Sukarno. Pantjasila heeft een pacifistisch karakter. Pantjasila is algemeen tegen
oorlog. Neem de oorlog in Vietnam. Wij, in de Sovjet-Unie, waren bereid te helpen
om Vietnam “vrij” te maken.’
Het werd me te erg, dus onderstreepte ik dat Bung Karno, ondanks zijn concept
van niet-gebondenheid, wel degelijk bereid was de daad bij het woord te voegen om
de laatste kolonie van Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, gewapender hand te
bevrijden. Er werd gewoon geantwoord: ‘Ik ken de geschiedenis van China en
Indonesië in de kwestie-Nieuw-Guinea. Sukarno had geen reële mogelijkheden
Vietnam te helpen.’
Ik legde zo geduldig mogelijk uit dat juist omdat Bung Karno
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eigenlijk tegen de Amerikaanse aanwezigheid in Zuidoost-Azië was en steeds dichter
naar Cambodja, Vietnam, China en Noord-Korea toe dreef in dat geschil, de CIA en
Washington hadden ingegrepen en een coup van generaals tot stand hadden gebracht
om er zeker van te zijn dat Amerikaanse soldaten geen nog vijandiger Indonesië in
de rug hadden. ‘Nu zie ik duidelijk welke uw vriendschap met Sukarno was,’ aldus
de docent. ‘Misschien hebt u door uw vele contacten met hem langzamerhand echt
gedacht dat Sukarno macht had.’
Ben maar weggegaan.
De middag begon met een bezoek aan een zuivelfabriek. Directeur S.M. Gordienko
kwam zelf opdagen. Hij vertelde dat hij 200.000 ton zuivelproducten per jaar
afleverde. Er waren nog twee zuivelfabrieken in Kiev. Ze maken drieëntwintig soorten
kaas. Er was ook een recept voor Hollandse kaas bij. Maar dat was al in het bezit
gekomen in de jaren voor de revolutie. In de oorlog was ook deze fabriek met de
grond gelijkgemaakt en pas tussen 1956-1961 herbouwd.
Het bedrijf maakte winst. Het belangrijkste gedeelte daarvan vloeide in de fabriek
terug voor investeringen en vooral ook cultuur en recreatie. Ik vroeg welk deel van
de winst naar de staat ging en wat ze zelf konden houden. ‘Bij ons is de staat de baas.
Zij neemt geen belasting van ons, maar een deel der inkomsten.’ Ik wilde dat hij
exacter was, maar hij kon geen antwoord geven (deze directeur) en ging te rade bij
een econoom, die het ook niet wist. Na veel gesmoes werd meegedeeld dat 50 procent
naar de staat ging en de andere helft naar de fabriek. Ik geloofde er langzamerhand
niets meer van maar vroeg hoe men dan met die eigen helft van de winst omsprong.
De verdeling geschiedde per instructie van het ministerie voor Zuivelproductie. Ik
dacht: laat maar zitten, het is een gekonkel zonder einde.
Als uitsmijter had APN Kiev voor mij de 80-jarige schrijver Mykola Tarnovsky
bewaard, een man die 32 jaar in Amerika had gewoond en in 1958 met zijn vrouw
naar de Oekraïne was teruggekeerd. Zijn fletse blauwe ogen deden me aan mijn
grootvader denken.208 Hij dacht niet dat er ooit vriendschap tussen Amerika en de
Sovjet-Unie zou kunnen bestaan zolang de achterdocht niet was verdwenen. De
economische verschillen waren de reden voor dat wantrouwen.
Sonja smeekte me inmiddels niet naar Holland terug te keren. Er was een prachtig
programma opgesteld voor Leningrad.
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‘Eppo Jansen en andere journalisten komen hier en schrijven om geld te verdienen.
U bedrijft journalistiek om te leven. Vergeef ons, we wisten dit niet. Voor ons bent
u een zeer ongewone journalist. Eppo Jansen neusde hier een beetje rond, maar hij
had eigenlijk al besloten wat hij zou schrijven voor hij hier arriveerde.’ Ik antwoordde
haar dat ze zeer op mijn gevoel speelde en vertelde over het incident van de moeder
en de vrouw van de CIA-piloot Allan Pope, die boven Indonesië was neergeschoten.
Toen beiden dames huilend op het paleis Bung Karno kwamen smeken hem vrij te
laten voldeed hij aan dit verzoek, omdat hij de tranen van een vrouw niet kon
verdragen. ‘Ik heb een programma nodig,’ zei ik tegen Sonja, ‘dat werkt als de
dagelijkse kalender van de Britse koninklijke familie. Je ziet het iedere dag in de
krant. Die mensen werken echt. Alles is exact op uur en datum geregeld en exact op
tijd.’
‘U bent niet gelukkig,’ zei Sonja, ‘als u geen pen kunt hanteren. Eppo Jansen wilde
met twee jonge echtparen in een restaurant dineren. We bleven er tot middernacht.
Hij maakte geen enkele aantekening.’
‘Wat heeft hij er achteraf overgeschreven?’ vroeg ik.
‘Dat is waar,’ zei ze, namelijk helemaal niets bedoelende.
In de late avond vlogen we naar Leningrad. Ik was moe. Mijn gedachten waren
bij mam, die vorig jaar om deze tijd die verschrikkelijke slechte nacht in het
ziekenhuis had, waar ik machteloos bij stond. Ik denk eigenlijk niet dat ik er ooit in
zal slagen echt te verwerken wat er in die dagen met haar gebeurde. Ik had vijftig
jaar lang een moeder gehad en ik leek nooit te hebben beseft, althans niet zo diep en
compleet, wat en wie zij voor mij was en was geweest als tijdens die dagen in het
ziekenhuis. Dit werd alleen nog maar duidelijker, nadat ik al die brieven en gedachten
van haar na haar dood vond. Zij had die brieven bewaard en nooit de wens
uitgesproken dat we ze zouden vernietigen, noch dat we ze niet mochten lezen. Ik
moet duidelijke voorzieningen treffen voor mijn dagboek en niet ook wachten tot
het te laat is.

23 augustus 1975
Leningrad
Op het vliegveld stonden zeker honderd mensen op taxi's te wachten. Er werd controle
uitgeoefend op freelance rijders. Via een luidspreker werd de aankomst van taxi's
bekendgemaakt. Achteraf ging het nog betrekkelijk snel. We kregen een ventje van
negentien jaar, die half geschoren was. Hij schakelde als een beest en reed soms 130
kilometer. Hij passeerde links en rechts.

Willem Oltmans, Memoires 1975

173
Ik verbaasde me erover hoe hij in de stad zelf bleef doorpezen. Bij een stoplicht
vroeg een jonge marinecadet om een lift. Ik vroeg Sonja om hem mee te nemen.
Daarna zag ik pas dat hij een blonde vriendin bij zich had, maar de love-birds reden
mee. Ik had geen zin vragen te stellen. Ik wilde ze gewoon helpen. Het Hotel
Leningrad lag aan het water. Het was toch wel verstandig deze reis voort te zetten.
Leningrad overtrof al mijn verwachtingen. Ik wil hier heel veel doen. Het is prachtig
weer. De rivier vervolmaakt het stadsbeeld. De gebouwen en oude herenhuizen langs
de Neva zijn magnifiek.
We rijden naar een sanatorium voor kinderen dat Solnetshu (zon?) heet. We worden
ontvangen door dr. Rafail Lubashewski en dr. Abraham Kogan, beiden hebben een
paar gouden tanden in hun mond. Op een terrein van 100 hectare zijn 900 kinderen
ondergebracht. De leeftijd variërt van vier tot zeven jaar. Ze zijn voor een grote
verscheidenheid aan ziekten door de ziekenhuizen van Leningrad doorgezonden. Het
is feitelijk een rehabilitatiecentrum.
Bij het koepelvormige gebouwtje Cosmos geven kinderen me rode anjers; schattig.
Er zijn muurschilderingen van bloemen, vlinders en sterren aan het plafond. Er
draaien lichtjes langs de denkbeeldige hemel die de Sputnik-raketten uitbeelden. Er
is een openluchttheater dat door arbeiders uit Leningrad vrijwillig is neergezet. Er
is een sprookjeskasteel. Een verkeerscomplex moet kinderen vertrouwd maken met
verkeersregels. Ze spelen politieagentje. Er is zelfs een kleine dierentuin. De
benadering doet me sterk denken aan wat ik op Cuba heb gezien. We worden hier
begeleid door Valery, een redacteur van APN. Hij heeft een slap, uitdrukkingsloos
gezicht. Een lange slungel. Toen ik zei graag schrijvers te willen ontmoeten
antwoordde hij: ‘We don't have good writers in Leningrad. Apparently, what you
want is a label on your book...’ Ik legde hem uit dat ik Sacha uit Irkutsk inderdaad
waardevoller had gevonden dan de 80-jarige uit Amerika gerepatrieerde Mykola
Tarnovsky. In uitstekend Frans vroeg hij me overigens hoe oud ik was. ‘Félicitations!’
We bezochten vervolgens een zomerverblijf voor arbeiders. Sonja vond dat ik
mensen te veel kwets door te direct te spreken. Zij noemde bijvoorbeeld de gesprekken
met APN-collega's in Irkutsk en Kiev. ‘That is, because they do not do their job
correctly,’ maar wat ze werkelijk bedoelde was: We cannot stand criticism. Ze zeggen
wel dat ze kritiek kunnen verduren, maar ze kletsen. Die docent in Kiev bijvoorbeeld,
hij ratelde maar door, luisterde nauwelijks naar wat ik werkelijk aan-
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voerde en draaide gewoon verder in zijn eigen kringetje rond. Hij wist niets over
Indonesië of de ideeën van Bung Karno en concludeerde als makkelijke uitweg uit
deze onkunde dat ik was gehersenspoeld door Sukarno. Professionele hersenspoelers
als communistische docenten blijken niet in staat te zijn te luisteren naar andere
ideeën en gedachten. Ze mogen dit ook niet want hun droomkastelen zouden binnen
de kortste keren in duigen vallen. Toch zal hen dit vroeg of laat opbreken. Dit
symptoom maakt in ieder geval mede deel uit van de onoverbrugbare kloof tussen
Oost en West.
Om 12.45 uur kwam Sonja met een professor aanzetten, die zich in hypnose had
gespecialiseerd. De man interesseerde me in hevige mate, zoals ik hem ook keurig
meedeelde, maar ik wilde ook in rust kunnen lunchen. We moesten uiterlijk om 14.00
uur naar Leningrad terugrijden, dus voor de zoveelste keer kreeg ik keet met Sonja.
Ik heb minstens 60 minuten nodig voor een serieus gesprek met deze specialist. Ik
maakte opnieuw duidelijk dat ik zo niet kon werken. Nu was het haar beurt om uit
te roepen: ‘Dan ga ik terug naar Moskou.’
‘Dan dondert u maar op,’ zei ik, ‘want u leert het nooit.’
Later zei ze: ‘We zullen uw programma nog nauwkeuriger moeten indelen.’ Ik
maakte duidelijk naar die professor-hypnotiseur eigenlijk nog te willen teruggaan
op een van de andere dagen.
's Middags bezochten wij het zogenaamde paleis voor de registratie van baby's.
Een jongeman met een aardig gezicht kwam een meisje aangeven. Het gebouw was
een echt paleis en had toebehoord aan een adviseur van de tsaar. Geen wonder. Brede
marmeren trappen. Er waren prachtige glas-in-loodramen. Mooi tegelwerk. Ze lieten
de zaal voor ‘doopplechtigheden’ zien. Omdat ‘dopen’ niet meer gebeurde, had men
een officieel tintje aan het registreren van baby's gegeven door een paleis van de
‘upper ten’ te gappen en een schitterende zaal met luchtets en houten panelen hiervoor
beschikbaar te stellen aan het volk. Voor het registreren van kinderen bleken inderdaad
doopsklederen te worden vervaardigd, zoals vroeger in de kerk. Tegen een achtergrond
van bewerkingen van Chopin en in de aanwezigheid van een belangrijk deel van de
familie, opgedoft in lange soepjurken met juwelen, staande op dikke tapijten, werd
er een soort gekunstelde plechtigheid gehouden, die de kerkelijke doop moest
vervangen. Er vonden zo'n veertig ceremonies per dag plaats. Ik vond het een vreselijk
gedoe. Zelfs het volkslied kwam eraan te pas. Een grootvader, Boris Georgijewski,
sprak me aan en vroeg aan Sonja wat ik als vreemde
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eend in de bijt bij deze familieaffaire kwam doen. Sonja gaf een of andere verklaring.
De man gaf me prompt een welgemeende handdruk, welke me deed denken aan die
van mevrouw Hornkamp uit Purmerend, mijn interieurverzorgster, namelijk
onbedorven en echt. Je voelt het gewoon.
Hierna bezochten we het Huwelijks Paleis. Meer van hetzelfde. Ik vroeg me hier
in Leningrad steeds af: waar de Poslavsky's hier een optrekje hadden. Mijn
grootmoeder209 heeft hier voor de Eerste Wereldoorlog in de tsarentijd rondgelopen.
Tante Jetty Meijer, mams zuster, bezocht hier als jong meisje het conservatorium en
leerde in Rusland cello spelen.
Tijdens de lunch werd ik heel fantastisch bediend. Ik vroeg Sonja: ‘Wie denken
ze dat ik ben? De Koning van België?’
‘Nee, ze denken dat u veel werkt.’ Sonja had me namelijk de volgende anekdote
verteld: toen Boudewijn en Fabiola door Moskou reden, had een moeder tegen haar
kind gezegd: ‘Daar gaan een koning en koningin.’ ‘Uit welk sprookje zijn zij?’ had
het kind gevraagd. Ik zal trouwens nooit begrijpen waarom Juliana en Bernhard nog
altijd niet hier zijn geweest. Wie houdt dat tegen?
Ben heerlijk alleen langs de rivier naar het hotel teruggelopen. Gelukkig heb ik
nog knipsels om te lezen, want je bent in dit land vrijwel permanent van alle nieuws
uit de buitenwereld verstoken.
De New York Times210 schreef over mevrouw Indira Gandhi alsof zij werkelijk
bezig zou zijn ‘to erase in earnest the last vestiges of freedom in an “independent”
India.’ Waar halen ze in godsnaam deze onzin vandaan? En dat is dan de
gezaghebbendste krant ter wereld! Zodra een combinatie van factoren in ander delen
van de wereld een ontwikkeling veroorzaken die niet in het Amerikaanse kraam te
pas komt, wordt er maar meteen klinkklare nonsens geschreven. Hetzelfde laken een
pak met Sukarno, toen hij na toepassing van het westerse parlementaire stelsel steeds
meer in moeilijkheden raakte en sprak over ‘geleide democratie’ wisten ze in
Washington niets beters te doen dan ‘Communisme!’ te roepen en de CIA-staatsgrepen
te laten regelen om hem weg te krijgen. Bernard Kalb van de Times deed trouwens
met die waanzin mee.
Anthony Lewis citeert Lenin, die de pianomuziek van Beethoven, en vooral de
Appassionata Sonata mooi vond. Lenin zei tegen Maxim Gorky dat Beethoven het
bewijs was tot welke prachtige dingen mensen in staat waren. ‘I can't listen to music
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too often,’ aldus Lenin. ‘It affects your nerves, makes you want to say stupid things
and stroke the heads of people who could create such beauty while living in this vile
hell. And now, you mustn't stroke anyone's head - you might get your hand bitten
off. You have to hit them on the head without any mercy...’211 Onwijs geklets.
Theo Sommer sprak met Georgii Arbatov, ‘the Kremlin's leading America
watcher,’212 Volgens Sommer schijnen in Moskou ‘the cooler counsel of pragmatists’
de boventoon te voeren. ‘There is no “Schadenfreuden”’, zei Arbatov tegen Sommer.
‘For one thing, the Soviets need a stable West if cooperation with the capitalist
countries is to help the Soviet Union advance from status of an underdeveloped
superpower to that of a modern industrial state,’ aldus Sommer. ‘On the other hand,
the Soviets realize fully that a truly severe economic crisis in the West may breed
not only Communism, which they would not mind, but also Fascism, which they
abhor.’ Arbatov zei tegen Sommer: ‘We remember the Great Depression of the 30's.
In the United States it gave rise to Roosevelt and the New Deal, in Germany Hitler
and World War II.’ Hoe meer ik over Arbatov hoor en lees hoe meer ik overtuigd
raak een boek met hem te moeten maken.
François Mitterand, de Franse socialist, heeft opnieuw Washington gewaarschuwd
dat Europa gestadig naar links schuift en dat de VS in ‘ernstige problemen’ zouden
komen als Washington zich niet losmaakte van de identificatie met de meest
reactionaire en fascistische regimes in de wereld. Dat is tegen dovemansoren gezegd.
Washington trekt zich geen zier van Mitterand aan.213
In de achttiende editie van de Sovjetencyclopedie werd een tweemaal zo lang
verhaal aan Richard Nixon dan aan JFK gewijd. Nixon is volgens de sovjets een realist
geweest, die het Amerikaanse imperialisme heeft afgezwakt. Nixon devalueerde de
dollar. Hij verminderde overzeese verplichtingen. Hij sloot het vredesakkoord in
Vietnam en verbeterde de betrekkingen met Moskou. In 1968 liet Nixon zich tot
president kiezen op de plechtige belofte de oorlog in Vietnam te zullen beëindigen.
Hij deed er nota bene negen jaar over en breidde die oorlog naar Cambodja en Laos
uit. Ze zijn hartstikke gek in Moskou. Over Nixons opening naar Peking werd
gezwegen en Watergate kreeg één regel.
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Er is een akkoord gesloten tussen Moskou en Washington om volgend jaar bijeen te
komen ten einde de sociale wetenschappen en de menswetenschappen naar
samenwerkingsvormen te leiden. Psychologen van beide landen zullen over
theoretische vraagstukken bij psychologische experimenten spreken. Ook het gebruik
van kleine computers bij psychologisch onderzoek zal aan de orde worden gesteld.
Sociologen zullen discussiëren over studiemethoden inzake sociale processen. Ook
het van gedachten wisselen over vrijetijdsbesteding staat op het programma. Wat ik
zo van de plannen zie lijkt het nergens op, maar het is een begin.

24 augustus 1975
Gisteravond speelden zich enkele psychedelische taferelen af. Eerst verscheen Victor
van APN, die vond dat hij maar een vrouw voor me moest verzorgen. Hij wilde mijn
bus lavendelpoeder van Yardley hebben en liet een stapel roebels zien om te bewijzen
dat hij wilde betalen. Hij pakte de gouden Waterman op, die ik van Francisco Paesa
had gekregen, maar legde die weer neer, na gezegd te hebben: ‘Give it to me.’ Ik
werkte hem naar buiten.
Daarop belde de andere Novosti-man Valéry. ‘Waarom heb je een schandaal
gemaakt met mijn goede vriend, de professornarcotiseur,’ zei hij enigszins
aangeschoten overigens. Ik legde hem uit dat een en ander slecht was geregeld. ‘Ze
hebben me uit Moskou opgebeld dat je een nerveus en hysterisch persoon was.’ Zo
hoor je nog eens wat, want dronkelappen spreken immers de waarheid. Ik hing op,
maar hij belde terug. Ik telefoneerde Sonja op haar kamer en vroeg: ‘Wat wil Valéry
van mij?’ Intussen belde de kerel een derde maal. Hij was bij het hotel. Omdat ik
had gezegd ook zijn vrienden te willen ontmoeten: ‘Nous ne savons pas quel
personage vous êtes, mais mes amis sont avec moi.’ Het was al bij me opgekomen
dat Valéry gay kon zijn, maar hij kwam zelf in ieder geval niet in aanmerking voor
een nummer. Ik ontmoette de groep: Valéry en Nikolai, die student politieke
wetenschappen bleek te zijn, plus Maxim, een jongen uit Estland, die voor de radio
werkte. De anderen kenden blijkbaar geen Engels of deden alsof. Valéry vertaalde
alles naar het Frans. Ze wilden me niet in het hotel ontmoeten maar op de brug over
de Neva. Nu waren er twee bruggen. Ik ging er naartoe en wachtte. De straten waren
rond 21.00 uur vrijwel verlaten. Een paar auto's maar; de meeste mensen liepen.
Plotseling stond Nikolai voor me, die ook wel redelijk Frans sprak eigenlijk. We
pikten vervolgens Valéry en Max-
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im op. Deze laatste was blond en had steenpuisten op zijn gezicht en in zijn nek en
droeg een bril. Nikolai was het aantrekkelijkst. Valéry had een redelijke mond met
tanden, maar was vel over been en compenseerde zijn slapheid met zijn scherpe tong,
maar was niks voor mij.
Ze hadden me gevraagd of ik een fles wodka uit het hotel wilde meebrengen. Dit
had ik gedaan.
We wandelden naar Novosti Press Agency, gevestigd in een gebouw dat eens aan
Graaf Orlov had toebehoord. We belandden in een kantoor met een kleine fauteuil
en een kleine zwarte leren divan. Verder stond er niets in. Al gauw kwamen we op
het onderwerp van gay life in Amerika. Ik vertelde dat Thermos in Amsterdam
gemakkelijk in een middag 300 gays kon verwerken. Ze vielen van de ene verbazing
in de andere. Ik vertelde over de chartervluchten uit Londen voor gay-weekends in
Amsterdam. Eigenlijk was het een beetje gemeen om ze op die manier lekker te
maken, aangezien niets van dit alles voor hen bereikbaar was.
We kwamen ook op politieke onderwerpen. Ik besprak de pogingen van de CIA
om Fidel Castro te vermoorden. ‘Castro is a basterd,’ zei Maxim opeens. ‘He
prosecuted gay people. They are in camps there and are very badly treated. I have
friends in those camps. We got many reports from there. It is a terrible situation.’ Ik
had natuurlijk moeten vragen hoe het met gays in de USSR afliep wanneer zij werden
ontdekt, maar ik kwam er niet aan toe. Soms, wanneer er een auto in de buurt stopte,
hield iedereen zijn adem in en waren we doodstil. We hadden ook geen lichten
aangestoken om geen aandacht te trekken.
Valéry werd hoe langer hoe meer dronken. Daarop ontspon zich een gesprek over
wie met wie zou slapen. Er werd ergens anders nog een bank vandaan gehaald en de
twee meubels werden tegen elkaar gezet. Er werden kranten overheen gelegd, die
als lakens dienden. Het werd geleidelijk eigenlijk duidelijk dat Nikolai en Valéry
lovers waren. Aangezien Nikolai voor mij echter de enige was die in aanmerking
voor een nummer kwam, leverde dit problemen op. Toch werd besloten dat ik met
Maxim zou slapen. Wat ook duidelijk werd was dat nadat Valéry had verteld over
mijn verblijf in Leningrad, de twee anderen hem hadden gesmeekt mij te voorschijn
te toveren. Het hotel had verdomd mijn kamernummer te geven. Valéry had toen
Sonja gebeld die het eveneens had geweigerd. Nikolai had echter doorgezet en was
erin geslaagd mijn nummer te pakken te krijgen.
Toen we uiteindelijk in bed lagen werd ik tussen de bezopen
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Valéry en Maxim gelegd, terwijl Nikolai veilig aan de buitenzijde van Valéry lag.
Ik kon met mijn hand Nikolai aanraken en streek over zijn hoofd en lichaam, wat
hem rusteloos maakte. Hij stond op en rookte een sigaret. Pas toen Valéry en Maxim
beiden in slaap waren gevallen en snurkten plaatste ik een vinger op Nikolai's lippen
en zijn mond opende zich. Hij reageerde en likte mijn hand. Tenslotte boog ik over
Valéry heen naar Nikolai en uiteindelijk lagen we in elkaars armen. Dit werd echter
onderbroken door Valéry, die opstond om te gaan overgeven. Het gezicht van Nikolai
was erg mooi in het schemer. We keken in elkaars ogen. Daarop ben ik opgestaan
en Nikolai begeleidde me naar de deur.
Het was 05.00 uur in de ochtend. Het begon te dagen. Enige vissers stonden al
langs de oever van de rivier. Een vrouw begeleidde een dronken militair naar huis.
Er was nog bijna geen verkeer. De rivier was weer zo mooi. Terug in het hotel viel
ik als een blok in slaap.
Het is vandaag opnieuw het mooiste weer van de wereld. We beginnen het
programma met een bezoek aan een experimenteel theater dat Die Klüge van Orff
repeteert. Het gebouw doet aan een mini-Bolshoi denken en heet het Malii Theatre.
Ik ontmoette de regisseuse Nathalia Platonova die haar carrière als mezzosopraan
begonnen was. Ook de balletmeester Oleg Winogradov werd me voorgesteld. Hij
was vijf jaar aan het Kirov Ballet verbonden. In het Bolshoi werkten 250 dansers en
danseressen, in het Kirov 180. Terwijl hij zijn methode van werken uitlegde kwam
een danser bezweet en wel binnenstormen. Ik keek mijn ogen uit. Ook Valéry, die
zijn roes had uitgeslapen, kwam tijdens dit gesprek opdagen.
Eerder wilde ik een boek over tsaristisch paleizen en kunstschatten in Leningrad
kopen. De prijs was 19,14 dollar. Ik betaalde met één biljet van tien dollar en 10
muntstukken. De juffrouw had geen 86 dollarcenten terug. ‘Okay,’ stelde ik voor,
ik laat het boek hier. U doet straks 86 cent in een zakje en ik haal het pakketje later
op.’ Dat ging niet. Ik moest mijn geld terugnemen en de koop ging niet door. Ik ging
Sonja zoeken en kwam samen met haar terug. ‘Hebt u uw mitrailleur gereed?’ vroeg
ik. Na een uiteenzetting van de verkoopster was Sonja het eens dat de koop niet door
kon gaan. ‘Zij doet haar plicht. Zo zijn nu eenmaal onze regels.’
‘Zij mag de 86 dollarcenten houden,’ zei ik.
‘Dat is een belediging. Zij wil uw fooi niet,’ zei Sonja ook nog.
‘Waarom is die juffrouw niet soepel?’
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‘Zij mag het niet. Als zij vandaag iets aanneemt, neemt zij morgen meer, daarom
hebben wij onze regels.’
‘Door al die idiote regels zit de Sovjet-Unie nu met chronische tekorten aan alles
en alles. U lijdt hier aan een vorm van rigide denken dat u nog eens zal opbreken.’
Nu ontplofte de arme Sonja pas goed, waarschijnlijk ook omdat ik haar de waarheid
zei. Zij zag mijn kritiek als pure vijandigheid ten opzichte van haar land. Op die
manier was er geen discussie meer mogelijk. Nu ging ik buiten mijn boekje. En dat
allemaal omdat 86 dollarcenten de koop van een boek deden afketsen. Ze mogen mij
dan hysterisch vinden, maar van dergelijk gemierenneuk word ik kregel.
Na een voortreffelijke lunch wilden we afrekenen en de ober kwam terug met de
mededeling dat de kassa reeds was gesloten voor de middag, zodat we geen 2.86
roebel meer konden betalen. ‘Vanavond betalen we wel,’ zei Sonja tegen de man.
Toch iets geleerd.
We reden terug naar het sanatorium aan zee om de hypnoseprofessor alsnog te
bezoeken. De man was er niet. Hij had er de brui aan gegeven. Dus toch beledigd?
Ondertussen was de overnachting bij Valéry en zijn twee vrienden in een
huwelijkscrisis geëindigd. Valéry, met een pleister boven een oog, vertelde: ‘Nikolai
m'a quité à cause de vous.’ Ik vroeg of ze gevochten hadden. ‘Da. Hij heeft al zijn
spullen meegenomen, evenals mijn geld. Ik weet niet waar hij is. Ik denk dat hij naar
zijn dorp is teruggegaan.’ Hij meende dat Nikolai en ik seks zouden hebben gehad.
‘Niemand heeft vannacht seks gehad. Ik heb in zijn armen gelegen en met hem
gevreeën, maar we hadden geen seks.’ Maar precies weet ik ook niet wat er is gebeurd,
want ik viel ook wel eens in slaap. Maxim probeerde mij te masturberen, terwijl
Valéry in zijn dronkenschap ook herhaaldelijk aan mijn ballen kneep en me pijn
deed, wat Nikolai aan mijn reacties had kunnen horen. Het is waar dat Nikolai en ik
elkaar vrij hartstochtelijk hebben gezoend, maar dat moet Nikolai zijn vriend hebben
verteld. Ik niet in ieder geval. Ik zei zonder blikken of blozen: ‘Nikolai komt bij je
terug. Het komt wel in orde, wind je niet op,’ maar waar ik zoiets vandaan haalde
weet ik ook niet.214
Vervolgens bezochten we in een sanatorium aan zee Elena Tatarskaya, een schattig
dametje, met een doorzichtige flaphoed, rood haar, lipstick, een blauwe jurk, oorbellen
en grote overtuigende bruine ogen. Ook zij begon weer over de blokkade
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van Leningrad door de nazi's en hoe ze die periode had doorstaan zonder water en
eten. Het duurde negenhonderd dagen. Iedereen hielp iedereen en vooral kinderen
werden ontzien. ‘De fascisten gingen maar door met bombarderen en beschieten: het
was allemaal zeer wreed. Later lieten we de krijgsgevangenen de huizen herbouwen.
Onze vrouwen stopten hen toch nog wat toe.’
Elena was een gepensioneerde lerares Engels. Zij leek me nogal geïsoleerd. ‘I
have no one to talk to anymore,’ zei ze. Ons aller voorland. Toen JFK werd vermoord,
had zij in een brief aan Jacqueline Kennedy haar medeleven betoond. Lange tijd erna
arriveerde een envelop met een zwarte rouwrand. Ze had zich afgevraagd wie er
overleden zou kunnen zijn. Maar Jacqueline Kennedy had haar geantwoord. ‘I cannot
understand that a clever woman, like here, married Aristotle Onassis. Probably she
wanted to help someone materially.’
Oleg Winogradov had voor mooie plaatsen in het theater gezorgd. Hij kwam nog
even afdrukken van schetsen voor zijn choreografieën brengen. Eerst werd een stuk
opgevoerd dat op een kolchoz speelde. Er werd na afloop nauwelijks geapplaudisseerd
en Sonja dacht dat ze het leven op een kolchoz te belachelijk aan de kaak hadden
gesteld: ‘Te veel een parodie.’ Valéry en Maxim liepen ook ergens rond in de gangen
van het theater, en inderdaad zonder Nikolai.
Vervolgens werd Boufon van Prokofiev opgevoerd, waar ik grotendeels doorheen
sliep. Na afloop waren nergens taxi's te vinden. We gingen per tram en te voet terug
naar het hotel.

25 augustus 1975
Schreef broer Theo. In Peter had ik geen zin. Wat zou ik een trek hebben in een
ontbijtje met een verse croissant en café au lait. Sonja zei gisteren tegen de obers dat
er bij het ontbijt melk bij de koffie behoorde te zijn.
Het Chinese Volksdagblad heeft Leonid Brezhnev voor de gezelligheid met Adolf
Hitler vergeleken. Een ernstiger belediging is hier niet denkbaar. In China denken
ze dat de sovjets eerder een atoomoorlog zullen beginnen dan in Washington. De
Bolshoi is in de VS met opvoeringen van Boris Godunov van Moussorgsky The
Gambler en War and Peace van Prokofiev, Eugene Onegin en Pique Dame van
Tsjaikovski en tenslotte The Dawns are Quiet Here van Kiril Molchanov, de vader
van Volodja Molchanov, mijn vriend bij Novosti.215
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Bij APN ontmoet ik Ivan Andrenko, een functionaris die in de oorlog, tijdens het
beleg van Leningrad zich bezighield met de voedselverdeling. Het bleek een bijna
kale oude heer in een zwart pak te zijn. Hij beschikte over onthutsende cijfers in
vergelijking waarmee onze hongerwinter van 1944-1945 kinderspel was. Leningrad
had toen de Duitsers binnenrukten 3.180.000 inwoners. De Blitz ging zo snel dat
2.544.000 mensen kwamen vast te zitten. Hoe de voedselvoorraden slonken, was
een hartverscheurend verhaal. Stalin probeerde nog voedsel via het Ladoga-meer te
zenden, maar de Duitsers beschoten het ijs en bombardeerde het meer. Er kwamen
echter konvooien door van trucks, die over het ijs reden en een aantal sleeën met
voedsel trokken.216
Nu begrijp ik dat Nikolai in de vechtpartij met Valéry over die fameuze nacht met
ons vieren in het APN-kantoor zijn hand heeft gebroken. Ze hadden wel meer geknokt,
maar in de twee jaar dat ze lovers waren was dit de ergste botsing geweest. Hij was
inderdaad naar zijn dorp, 300 kilometer hier vandaan, gegaan. Ik zou er zonder een
vergunning niet eens naartoe kunnen.
In de middag bezochten we de Technische Akademie voor de Bosbouw, waar men
in Bratsk ook naar had verwezen. Het Instituut was in 1803 opgericht. We spraken
in de kamer van de rector over de bosbouw in de Sovjet-Unie met professor Ludwig
Petrovsky en Georgii Ryedky, professor in landbouw en belast met onderzoek.
Bijna duizend studenten volgden hier dagcolleges. Er zater er 400 op een
avondcursus en 925 studenten volgden schriftelijk onderwijs. Er waren zes faculteiten
die voor zeventien beroepen in de bosbouw opleiden. Er studeerden ook 300
buitenlanders uit 27 landen. Er werd uiteraard veel aandacht aan de dieren in de
bossen besteed. Ik werd opnieuw overstroomd met gegevens. Tenslotte toonden ze
een schitterende film over de ecologie van de bossen in Siberië. Ik vroeg of ik een
exemplaar kon meekrijgen voor vertoning op Nederlandse televisie. Veel gelach. ‘U
vergeet onze veel geprezen bureaucratie! Dat kan slechts via ministeries worden
geregeld.’
Tenslotte volgde een gesprek met twee Afrikaanse en twee Vietnamese studenten.
Tijdens de lunch kreeg Sonja een paar tranen in haar ogen. ‘Ik heb veel
Nederlanders ontmoet, en ik ken er veel, maar nog nooit iemand als u.’ Daar zou ze
gelijk in kunnen hebben. ‘Dit is eigenlijk mijn vakantie, maar Novosti had me nodig.
Ik wil u
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helpen. Maar u sloeg vanmorgen tijdens het interview met die oude man uit Leningrad
op de tafel.’
‘Ja, omdat ik niet te horen kreeg wat de man te vertellen had en u altijd uw eigen
mening vermengt met wat de mensen me willen vertellen. Misschien doet u dit met
de beste bedoelingen, terwijl het voor mij bij het stellen van vragen in gesprekken
op nuances aankomt. Ik wil psychologische proefjes nemen om achter de feiten en
de waarheid te komen en ik vertrouw uw vertalingen niet.’ Valéry had me trouwens
verzekerd dat Sonja een product was van het gidsenwezen van Intourist en zich
helemaal niet als een rastolk kon wegcijferen. Sonja was van huis uit propagandiste!
Daar ben ik dan mee op reis om een boek te maken. Valéry was twee jaar beroepstolk
in Algerije geweest. ‘Ik leerde een vertaalautomaat te worden. Wanneer mensen
bêtises zeiden dan vertaalde ik die.’
De volgende stop was een ontmoeting met Gennadi Seleznov, hoofdredacteur van
het blad Smena wat betekent: generaties die elkaar opvolgen. Er werden 1.300.000
exemplaren per dag gedrukt; dat is meer dan de New York Times. Het was een blad
voor de jeugd. Hij was de jongste hoofdredacteur in de USSR. Hij stond aan het hoofd
van een staf van 53 man, de correctors meegeteld. Hij beschikte over 28
correspondenten die de hort opgaan om nieuws te vinden. De krant had altijd vier
pagina's. Na een uitvoerig gesprek besloten we een gesprekje te voeren over mijn
reis door de Sovjet-Unie, met Sergei Gratsjew, de plaatsvervangend hoofdredacteur.217
Wat me opviel was, toen ik vertelde hoe onhandig Novosti mijn programma in elkaar
had gezet en hoe ik eigenlijk alles zelf opnieuw had moeten organiseren onder het
uitoefenen van scherpe druk, hij daar niets over opschreef.
Terwijl Sonja en ik nog laat in de dinerzaal van het hotel aan tafel zaten, zag ik
verderop een erg aardige jongen in zijn eentje zitten eten. Hij was gekleed in een
blauw jeans shirt en jeans. Ik legde Sonja uit dat ik tenslotte in Leningrad was om
mensen te ontmoeten en of zij hem wilde gaan vragen bij ons te komen zitten. Dit
gebeurde. Hij heette Aleksei en sprak uitstekend Engels. Een schot in de roos.
Na een wat formele conversatie in gezelschap van Sonja, ging zij gelukkig naar
bed. Toen wij alleen waren vertelde hij dat Sonja met een praatje bij hem was
gekomen om vooral tegenover mij, als buitenlandse gast, alleen aardige dingen over
het land te vertellen. ‘Vier van mijn vrienden zijn op dit moment
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in de gevangenis. Je kunt hier zestien jaar worden opgesloten wanneer je erop wordt
betrapt alleen maar met een buitenlander vrijuit te hebben gesproken.’
Aleksei was met de studie journalistiek begonnen maar hield ermee op en werkt
nu als monteur bij een benzinestation. ‘From my tips, I come here and buy myself
decent food.’ Hij was eigenlijk uit Estland afkomstig. Hij had een vriendje hier, ook
een Est, die ober was. ‘Don't you understand, that the secret police is watching you
wherever you go? William, you make me sick, you are so naïve.’ Hij pakte mijn arm
en gaf er een zoen op, zoals hij Sonja bij het afscheid nemen van haar een handkus
had gegeven. ‘They tell you during this trip all lies and again lies. Do you realize
what it means to hear lies and more lies all your life?’
Hij stelde voor dat ik hem over vijftien minuten op de brug over de Neva zou
ontmoeten en dat ik met hem mee naar huis zou gaan. Zo gezegd, zo gedaan. Een
freelance taxi stopte, een klein wagentje. Aleksei en ik kropen achterin. Hij gaf het
adres en aan de rit scheen geen einde te komen. We eindigden in een voorstad met
moderne flatgebouwen.

Hij heette eigenlijk Alexandr Drozzinv. ‘This Government is so funny, William,
people hate them. They are constantly being told to work more, to produce more.
Everything is registered, where you work, if you work, and if you get drunk, you
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are marked down and eventually you will get a worse job and harder work. They
control everything.’
Hij bleek bij zijn grootmoeder in te wonen, samen met zijn vriendin. Zij was slank
en had lang blond haar. Hij vroeg me haar bij binnenkomst een zoen te geven. ‘Maak
je verder geen zorgen dat je bent mee gekomen. This is the East,’ zei hij. ‘If you
screw every night, everyone loves you. If you don't they ignore you.’ Hij zet een
plaat van Chopin op en zei: ‘I want to know you for ever,’ en gaf me een zoen. ‘If I
never meet people like you I will be a typical slob.’
Ik zei dat ik gemerkt had dat toen ik hem in het restaurant een hand gaf deze trilde.
‘Waarom liep je samen met me het restaurant uit.’
‘Dat was een ervaring voor me.’ Hij vertelde voor het eerst een Amerikaans
echtpaar te hebben ontmoet toen hij zestien jaar oud was. Ze gaven hem cadeautjes.
‘Zo is het ontmoeten van buitenlanders begonnen. Je kunt hier trouwens geen
buitenlandse kleren kopen. Als je dat doet ga je twee jaar de bak in.’
‘No-one in the world has our problems,’ zei Alexandr. ‘Zelfs in Polen kijkt de
politie de andere kant op.’ Als enige kans om ooit in het buitenland terecht te komen
zag hij een huwelijk met een Frans meisje.218
‘Our Government hates it if we go out to the West. They are afraid we will tell
the truth. They hate it if we tell how it is. In the country side they really know nothing.
When I go 125 kilometers from here and bring a sausage, they look at it as a piece
of gold. They don't have bread there like here which is white. In the country it has a
crazy gray colour. Remember, our newspapers speak of victory after victory in
agriculture. Then we hear from foreign broadcasts that they buy wheat in America.
A boy recently returned from the military. He told me, I must see to it that I become
an officer, because there might be a war with China. The guy plans to be a hero,
which is how he was brainwashed in the Army.’
Hij vertelde dat voor propagandadoeleinden werd gezegd dat KOMSOMOL-jongeren
aan de BAM-spoorlijn in Siberië werkten, maar dat in werkelijkheid gevangenen het
werk deden. Wat Solzhenitsyn schreef was ook niet de hele waarheid, want hij was
een jood die eigenlijk anders heette. Hij haatte daarom Russen. Solzhenitsyn was
een aantal jaren geleden populair, maar hij kreeg de smaak te pakken van de westerse
levensstijl.
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De cellist Rostropovich paste ook beter in de westerse levenssfeer. Het westen
betaalde bovendien meer voor dergelijke talenten.
Alexandr benadrukte dat ik me wel diende te realiseren dat ik in gesprekken op
universiteiten uitsluitend met toegewijde communisten had te maken, want anderen
kwamen er niet aan te pas. ‘Vergeet niet dat je niet verder dan vijf kilometer buiten
de route naar Finland mag komen. Als er 220 miljoen mensen in dit land zijn kan je
zeggen dat 1 op de 220 in de gevangenis zit. Hoeveel mensen komen als
psychologische wrakken na zo'n gevangenschap thuis? Ze haten het systeem alleen
nog maar tienmaal meer.’ Ik vroeg of hij de mogelijkheid van een opstand zag.
‘Wanneer de Baltische Republieken zouden rebelleren, sturen ze gewoon het leger.
Voor die landen is Rusland vijand nummer een.’ En hij herhaalde de waarschuwing
over Sonja: ‘She asked me what my job was, and why I was willing to talk to you.’
De jongen maakte de ene zinnige observatie na de andere. ‘Why does Germany,
that lost the war, live 100 times better than we do? They, too, were destroyed. If you
listen to Russian broadcasts, then the US is dead tomorrow. Here they simply give
butter a new name and another price and never speak of inflation. Day to day Russians
hate to see Americans in their streets. Some react as if they see Jesus Christ.’

26 augustus 1975
Alexandr en ik spraken tot diep in de nacht. Ik was te moe geworden om notities te
maken. Zijn vriendin had koffie en thee gemaakt en een bord met koude aardappels
en een paar tomaten geprepareerd en zat rustig in een stoel te lezen, terwijl wij
praatten. Ze was lief en gehoorzaam. Na een poosje zei hij tegen haar dat ze beter
kon gaan slapen.
Mijn nieuwe Russische vriend zei: ‘I am more of a capitalist than you, because I
live in a socialist country. They look here at what you have, not what you are.’ Hij
zei dat ik maar eens goed naar het grote gebouw langs de rivier met de vele antennes
moest kijken. Dat was het KGB-hoofdkwartier. ‘There are thousands of prisoners
there. Willem, please understand, you are watched by them. They are capable of
steeling your notes. They will be expensive.’
Om 01.30 uur overviel hij me met de vraag: ‘Can I suck you? It will be my first
experience, so I might do something wrong.’ Hij wilde ook weten of het mijn eerste
ervaring in de Sovjet-Unie was van seks met een andere man. Ik vertelde hem sum-
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Op het terras bij Theo in Lugano.

Casper in Afrika.
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Peter en zijn vriend Frederick Ress.
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Lord Chalfont
(foto Walter Bird)

Willem Oltmans, Memoires 1975

*3

Ontmoeting met scholieren bij het Baikalmeer.

Novosti-begeleider, Sonja en Sacha.
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Sovjet zogenaamde ‘raketboot’ op Baikalmeer. Nederland was niet geïnteresseerd.

Moderne stadsplanning in de Sovjet Unie.
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Kiev na de oorlog.
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Kiev vandaag.

Willem Oltmans, Memoires 1975

*7

Galina Ulanova, Grand Dame van de Russische dans.
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In Leningrand gaf choreograaf Oleg Winogradov mij schetsen voor het ballet ‘Corianka, about a girl
in the mountains’.

Maquette nieuwe universiteitsstad bij Leningrad met studentenflats.
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Modern centrum van Bratsk, Siberië.
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Hydro-elektrische centrale in aanbouw, Irkutsk, Siberië.
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Irkutsk op het middaguur.

Lenin waakt over Alma Ata.
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Stadstheater te Novosibirsk.

Gesprek in Kiev met Nykola Tarnovsky.
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[Moskou (vervolg)]
mier van de ‘ontmoeting’ in het APN-kantoor. Hij ging een douche nemen. Wat ik
niet had gezien was dat in de woonkamer waar we de hele avond hadden gesproken
achter een gordijn een alkoof lag met een redelijk groot bed. Hij kwam eigenlijk nog
half nat en meteen piemelnaakt bij me in bed en deed zijn woord gestand. Hij begon
vrijwel meteen aan mijn penis te lebberen op een heel speciale made by Alexandr
wijze. Hij nam, Van het Reve zou zeggen, ‘mijn stamper’ nooit helemaal in zijn
mond, maar was er op een hele speciale manier toch opwindend mee bezig met zijn
lippen en tong. Later wreef hij mijn sperma, dat ik ook op zijn wangen zag zitten,
zorgvuldig over mijn hele lichaam uit, zelfs tot en met mijn benen. Hij fluisterde
steeds: ‘Beautiful, beautiful.’ Ook vroeg hij me zachtjes: ‘Don't betray me, please,
I will get five years.’ Hij liep zelfs in het donker naar het raam, om te zien of er
niemand op de loer lag.
We namen samen een douche. De grootmoeder of de vriendin lieten zich niet zien.
In de vroegte gingen we samen de straat op, want hij wilde me veilig naar het hotel
terug loodsen. We vonden een bus. We praatten honderd uit gedurende de lange rit
terug naar de stad. Onze intimiteit had zich in nog geen twaalf uurtjes in een aantal
richtingen verdiept. Opnieuw was er een jongen in mijn leven gekomen die ik tot in
lengte van dagen zou willen kennen en blijven volgen.219
In het hotel ging de koffieshop als gewoonlijk om 08.00 uur open. We konden
niets krijgen. Er was ook geen ochtendblad in velden of wegen te bekennen. Ik liet
hem met een heavy heart gaan en keek hem lang na.
Sonja kwam beneden. Ik weet niet of ze iets van mijn escapade wist of had gemerkt,
wat me trouwens geen biet kon schelen. Ze zei over mijn vriend: ‘Hij beviel me niet.
Hij was als een slang. Maar misschien ben ik zijn manieren (de handkus) niet gewend.’
Ik dacht, Sonja is lief en doet wat zij kan, haar brein in aanmerking genomen, maar
ik ben wel met een burgertrut en een diehard communiste op pad. Ik vroeg of ik nu
de vierde dag in Leningrad ook een schrijver zou ontmoeten. ‘Bespreekt u het met
meneer Romanov, dan zullen we het uw volgende reis in oktober regelen.’
‘Maar ik besprak dit al met de ambassadeur.’
Om 09.00 uur arriveerden we bij Electrosila, een gigantische fabriek waar
generatoren en turbines worden gemaakt. Alexandr Balushkin, hoofd van de Technical
Assistance Division, ontving
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ons aan een tafel met groen vilt en sovjet-Nederlandse vlaggetjes. Het bedrijf had
20.000 werknemers. De achttien generatoren, die ik in Bratsk bij het
waterkrachtstation had gezien, werden hier vervaardigd. We bezochten een fabriekshal
waar ik in gedachten naar de arbeiders keek, die bezig waren. Ik moest denken aan
de uitspraak van Indira Gandhi, toen ze haar grootvader Mahatma citeerde: ‘Er zijn
twee soorten mensen, zij die het werk doen en zij die er de eer voor opstrijken.’
Wanneer we de turbines in Siberië zagen draaien, dachten we nauwelijks aan wat er
in Leningrad aan werk werd verzet, en door wie, om dit mogelijk te maken. Lenin
staarde op hen neer, net als overal in dit land, en in de gangen hingen de gebruikelijke
helden van de revolutie, zij, die voor hetzelfde minimale loon harder hadden gezwoegd
en gezweet dan de rest. De uitdrukking op de gezichten van de foto's, of van de
arbeiders in de fabriekshallen, spraken boekdelen. Charlie Chaplins robots.
Toen ik Valéry van APN hier ontmoette zei hij me: ‘Ju me racontes des bagatelles.
Ce que c'est notre pays vraiment tu n'en sais rien, rien, rien...’ Ik voel dat ook wel.
Ik besef dat ik een public relations tour krijg aangeboden, en de ontmoeting met
Aleksei - mijn benzinepompbediende - heeft inderdaad een domper op mijn reis
gezet. Een domper in de zin van dat ik me opnieuw realiseer hoe ontzagwekkend
gecompliceerd mijn taak is iets zinnigs over dit land - naar waarheid - te zeggen.
Tenslotte ontmoetten we toch de professor-hypnotiseur, Pavel Bulji in een
pensionaat dat Dunix (Duinen) heette. Hij had tegen Sonja gezegd dat indien ik
vervelend zou doen hij me wel even zou hypnotiseren. Daarvoor moet hij erg vroeg
opstaan wil dat ooit lukken. Hij had de gebruikelijke rij gouden en zilveren tanden
in de mond, het typische sovjetstatussymbool van ‘welvaart’. Hij vertelde emoties
te bestuderen, en vooral de invloed van emoties op de organen van het lichaam: hart,
maag, nieren, alles. Ook keek hij naar de invloed van emoties op het bloed. Hij
gebruikte daar proefpersonen voor. Hij vertelde dat hij ze liet volgen door een hond,
die hen wilde bijten, want uit de gegevens over de proefpersonen wist hij dat dit eens
met hen was gebeurd. Wanneer dit onder hypnose werd herhaald manifesteerden
zich de relevante verschijnselen als emoties van angst, het bloed werd dikker, er was
invloed op het hart, en hartaanvallen vonden al te dikwijls plaats als gevolg van
onaangename ervaringen en emoties. Ik dacht onmiddellijk aan de avond dat mijn
vader in 1966 dood van zijn stoel was gevallen. Hij vertelde dat menselijk verdriet
ook verregaande invloed had op alle organen, zoals spasmen in de buik. Volgens
profes-
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sor Bulji waren 98 procent van de mensen ontvankelijk voor proeven onder hypnose.
Onder de twee percent die immuun waren noemde hij geestelijk gestoorden, ouden
van dagen en kinderen tot acht jaar. Het was volgens hem even gemakkelijk om hoog
ontwikkelde personen te hypnotiseren als laag ontwikkelde personen.
‘Hitler moet hier effectief in zijn geweest,’ zei ik.
‘Niet alleen Hitler. Voor hem hebben we hier Rasputin gehad, die een geniale
hypnotiseur was. Ook Friederich Engels schijnt over hypnotische krachten te hebben
beschikt,’ reageerde professor Bulji.
Omdat ook in de Herald Tribune220 werd geschreven dat ‘parapsychology, once
ridiculed as a doctrine of the occult, is winning new interest (also) among physical
scientists’ en gedachtig aan mijn eigen jarenlange ervaringen met Gerard Croiset,
vroeg ik professor Bulji hoe hij tegenover ESP stond. Hij had deze verschijnselen
bestudeerd in het laboratorium van de Universiteit van Leningrad bij Leonid Vasiliew.
Toch wilde een meerderheid van serieuze geleerden zich niet met dit onderwerp
bezighouden, zei hij want de wetenschap beschikte niet over voldoende middelen
om hersenuitstralingen te meten, want er was geen andere manier om verklaringen
voor mystiek te vinden. Ik vertelde hoe Croiset via gedachtenconcentratie een geiger,
die in een kluis in Stanford, Californië was geplaatst, had doen uitslaan. Hij wist dat
het Amerikaanse leger zich ermee bezighield en dat ook Amerikaanse astronauten
in het onderwerp parapsychologie waren gedoken.
‘Ik denk persoonlijk dat mensen gedachten via een soort hersenradio kunnen
overbrengen. Onze sovjetruimtevaarders denken ook dat telepathie reëel bestaat.
Deze verschijnselen bestaan en moeten worden bestudeerd,’ aldus professor Bulji.
‘U zegt het alsof u het jammer vindt.’
‘Ik vind het inderdaad een beetje jammer, want er zijn andere problemen, die
belangrijker zijn.’
Vervolgens vertelde ik hoe Croiset vanuit Utrecht in een telefoongesprek met Peter
in Breda had vastgesteld welke nekwervel was ontzet en hoe hij dit bij een specialist
in Rotterdam zou kunnen laten rechtzetten. Professor Bulji: ‘Ik blijf sceptisch. Zulke
mensen zijn zeer handig en een beetje avonturistisch van aard. Ik kan van u
bijvoorbeeld een hypnotiseur maken, maar ik kan geen parapsycholoog van u maken.’
Hij voegde eraan toe: ‘U hebt bijzondere ogen.’
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De taxi die ons naar Leningrad zou terugbrengen bleek geen benzine meer te hebben.
Benzinestations in de Sovjet-Unie zijn een verhaal op zichzelf en lijken uit een
prehistorisch tijdperk te stammen. Men kan zich hierover in het Westen geen
voorstelling maken. De rijen wachtenden zijn even lang als voor de
etenswarenwinkels. Pompen staan in het zand zonder de geringste overdekking, wat
in de winter een verschrikking moet zijn. Ik herinner me dat de Shell-pomp voor de
Tweede Wereldoorlog bij Garage Jacobse in Bosch en Duin een kunstwerk van
gemak en comfort was vergeleken met hetgeen ze het sovjetpubliek in 1975 mee
opdoften.
Om 16.00 uur volgde een gesprek in het APN-gebouw - waar ik als bijzondere
herinnering een rusteloze nacht aan had overgehouden. In de New York Times221 had
een artikel gestaan van Lawrence Altman van het Amerikaanse Departement van
Publieke Gezondheid. Men had gewaarschuwd dat in het leidingwater van Leningrad
parasieten zaten, die hardnekkig infecties konden veroorzaken. Er zouden chronische
inwendige verschijnselen aan kunnen worden overgehouden, evenals langdurige last
van diarree, maagkrampen, ernstig gewichtsverlies en meer van dergelijke ellende.
Het verschijnsel heette volgens de Amerikanen giardiasis en zou door twee Finse
artsen zijn bevestigd.
Een ware dijk aan specialisten kwam opdraven: F. Tumka, docent bacteriologie
aan het parasitologisch instituut (hij was zeer beroemd, zei een collega), professor
Georgii Nowikov, hoofd van de leerstoel Hygienics aan hetzelfde instituut, dr. Irina
Charanina, een hydrobiologe verbonden aan het centrale waterstation van Leningrad
en Galina Wasiljewa, plaatsvervangend chef van de waterleiding en belast met het
toezicht op de grachten van Leningrad.
Ze noemden de beschuldiging in de Times ‘oppervlakkig’. Men kon niet alle
ziekten die voorkwamen op het watergebruik schuiven. Allerlei ziekten kon je oplopen
door contact met andere mensen of door vuile handen. Het was niet mogelijk concreet
vast te stellen op welk moment iemand een ziekte had opgelopen. Er werd in de
Times over massale gevallen van giardiasis gesproken, een verschijnsel dat ze niet
kenden. Wanneer dergelijke infecties inderdaad in Leningrad waren geconstateerd
moesten zij het in de eerst plaats weten. Sonja stelde gewoon een vraag: ‘Zou die
infectie uit het eten kunnen voorkomen?’ Ik vroeg haar voor de zoveelste keer, ook
al heb ik
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alle begrip voor haar ‘enthousiasme’ als oud-partisane om mij vragen te laten stellen
en alleen te willen vertalen.
Na verdere lange beschouwingen222 vroeg ik wat ze van het artikel in de Times
eigenlijk vonden. Het was geen objectieve reportage. Het werd niet door hun
wetenschappelijke onderzoekingen gestaafd. Ik begreep dat ze waren gekomen om
hun straatje schoon te vegen, maar besefte ook dat ik eigenlijk geen barst was
opgeschoten met vast te stellen of het Times-artikel nu tendentieus was of niet.
Ik telefoneerde met Valéry, die opgetogen meedeelde dat Nikolai bij hem was
teruggekomen, zoals ik had voorspeld dat hij dat zou doen. ‘Je suis très content,’
aldus Valéry.
Om 18.00 uur had Sonja voor elkaar dat we een gesprek zouden hebben op de
redactie van het blad Aurora, een uitgesproken literaire uitgave genoemd naar het
oorlogsschip waar op 25 oktober 1917 met salvo's de bestorming van het Winter
Paleis van de tsaar was begonnen. De kruiser lag nog altijd als symbool van de
revolutie langs de waterkant.
Aanwezig waren hoofdredacteur Vladimir Toropygin, Alexandr Sharymov, de
editorial staff manager, en Ludmila Budashevskaya, schrijfster en correspondente.
Toropygin was naar Helsinki geweest voor de ondertekening van de Verklaring
van Helsinki op 1 augustus 1975. Ik vroeg hem hoe hij tegenover de herrie in het
Westen over sovjetschrijvers stond. ‘Wij hebben hier dikwijls buitenlandse gasten.
Ze vragen ons dan of we het werk van Solzhenitsyn in Aurora zouden publiceren.
Ik zeg dan dat deze schrijver ons nooit werk van hem ter publicatie heeft aangeboden.’
‘Laten die bezoekers het erbij?’
‘Nee, ik vertel dan dat wij inderdaad geen werk van mensen zullen publiceren die
zich buiten ons volk hebben geplaatst.’ ‘Maar hoe registreert uzelf die drukte over
Solzhenitsyn in het Westen?’
‘Wanneer we daarbij aan Solzhenitsyn denken, dan is hij iemand die juist door
zijn houding de Koude Oorlog verder aanblaast. Maar in Finland voelde ik onder
onze vrienden gevoelens van vriendschap, geen andere emoties.’
‘En Amalrik of Bukovsky?’
‘Die kennen we helemaal niet. Zijn zij werkelijk schrijvers? We kunnen beter
spreken over literatuur in ons land die wel waarde heeft.’
‘Ons land is literair zeer ontwikkeld. Onze literatuur weerspie-
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gelt alle aspecten van ons leven. Waarom zou een schrijver zich concentreren op een
nadelige kant van de samenleving en vanuit die hoek het leven in haar geheel
beschouwen? Wij zullen geen meningen in ons blad opnemen die eenzijdig zijn. Het
gaat erom onze lezer de mens van nu in zijn veelzijdigheid te laten zien,’ zei Ludmila.
‘Maar is socialistisch-realisme geen eenzijdige levensbeschouwing op zichzelf?’
‘Nee, dat is niet zo. Wij trachten het leven juist van alle kanten te laten zien. Wij
laten mensen zien die eigen wegen zoeken. Maar bij alles wat we publiceren vragen
we ons altijd a-priori af wat het effect zal zijn wanneer een lezer ons artikel leest.
Hoe zal het bij de lezer overkomen?’
Ik wilde weten waar zij die benadering heeft geleerd.
‘Op de filologische faculteit van de universiteit. Wij zouden het als een misdaad
tegenover onze lezers beschouwen om het standpunt van een moordenaar of een dief
die ons wil vermoorden in Aurora weer te geven.’ Ludmila gaf toe dat er asociale
elementen in de Sovjet-Unie leefden: ‘Maar dat zijn uitzonderingen. Ze vormen voor
ons in ieder geval niet de hoofdzaak van onze arbeid. In ons leven mag geen sociale
basis voor een dief of een moordenaar bestaan. We kunnen ons afvragen waarom
deze excessen toch voorkomen en nagaan waar en hoe de eerste stap in de richting
van de misdaad werd gezet.’
Toropygin vulde aan: ‘We zijn in een interessante discussie terechtgekomen.
Schrijvers hebben hun eigen wetten. Ieder verhaal wordt individueel geboren. Er
bestaat geen recept aan de hand waarvan men een verhaal schrijft. Iedere schrijver
volgt zijn eigen methode, want anders zou er immers geen literatuur bestaan?’
‘Wij hebben in het Westen ook schrijvers die een eigen methode volgen, maar in
werkelijkheid lichtelijk geschift zijn. Hoe gekker, hoe succesvollere bestseller, hoe
meer geld. Ik vraag me af of schrijven, en sterk sociaal bewogen en gericht zijn,
zoals u dit omschrijft een winstpunt betekent,’ zei ik om te provoceren.
‘Onze literatuur moet onze bevolking en onze lezers assisteren om een nieuw leven
en een nieuwe samenleving op te bouwen. In onze historie vinden we ook voor de
Revolutie overal schrijvers, die tegen de maatschappij van toen ageerden omdat die
samenleving de belangen van het volk negeerde. Onze literatuur heeft tot doel een
nieuw leven op te bouwen, wat niet wil zeggen dat we geen kritiek in onze literatuur
zouden toelaten.’
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Ludmila vervolgde: ‘Waar dit op neerkomt, is dat onze nieuwe literatuur niet in
oppositie tegen de regering kan zijn of de nieuwe maatschappij die we aan het vestigen
zijn, kan afvallen.’
‘Hebt u wel eens in tweestrijd verkeerd,’ vraag ik, ‘om liever iets niet te vermelden
omdat u het in strijd achtte met de primaire belangen van het volk en de samenleving?’
Zij vertelde dat wanneer zij voor een dergelijke keuze gesteld was zij zich altijd
enkele vaste vragen stelde: ‘Waarom schrijf ik? Is het om origineel te zijn? Streef ik
een primeur na, dus vermeld ik iets waar nog niemand eerder over sprak? Is de vraag
voor mij als journalist misschien interessant? Dan houd ik mezelf voor: zou ik het
voor de sensatie schrijven? Want als dat het geval zou zijn, zou ik het zeker niet
vermelden. Uiteindelijk is de belangrijkste overweging of ik met wat ik schrijf iemand
kan beïnvloeden om de samenleving te verbeteren en in dat geval doe ik zeker als
journalist mijn plicht.’
Hoofdredacteur Toropygin: ‘Wanneer wij over onze verhalen in Aurora, of over
romans, essays en gedichten spreken, dan gaat het niet over waarheid of onwaarheid
op de eerste plaats maar eerder weerspiegelen zij de ervaringen en gedachten van de
auteur. Daarom zijn ze dus ook altijd waar. Waarheid is het hoogste criterium.’
‘Ach, hoe weet je ooit wat waar is,’ vraag ik.
‘Als uw woorden niet in overeenstemming met uw daden zijn, is dat onwaar. Een
van mijn vrienden heeft zijn hele leven gedichten geschreven over de liefde die hij
voor zijn vrouw koesterde. Alles in zijn leven was voor haar. Dat was zijn absolute
waarheid. Het is natuurlijk mogelijk dat die waarheid bij het verstrijken van de tijd
een onwaarheid zou worden wanneer het liefdesgevoel is gestorven,’ zei Ludmila.
Ze vertelde later aan Sonja: ‘Ik benijd u dat u zo'n reis met zulk een interessante
mens hebt gemaakt!’
Ik vroeg of ik ook de jongere leden van de redactie van Aurora te spreken zou
kunnen krijgen. Dat kon: ‘Als u maar niet opnieuw over Solzhenitsyn begint.’

27 augustus 1975
Iedere ochtend wordt nog altijd vanaf de kruiser Aurora het reveille geblazen. De
hoorns klinken over het water.
Ik blader in mijn knipsels en snak naar internationaal nieuws bij het ontbijt. Er is
helemaal niets te krijgen. Ik zit al weken zonder enige up-to-date-informatie.
De Leningradse schrijver Vladimir Maramzin werd eerder dit
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jaar tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld: ‘Wegens subversieve activiteiten gericht
tegen de Sovjet-Unie’. De man schreef een brief aan Le Monde en Vladimir Nabokov
richtte een brief aan de schrijversunie van Leningrad. Maramzin schijnt inmiddels
naar Zürich te zijn vertrokken. Ik heb het er met de schrijvers van Aurora maar niet
over gehad. Wat kunnen zij eraan veranderen?
Peter Osnos meldde in de Herald Tribune223 ongeveer hetzelfde wat de redacteuren
van Aurora me gisteren vertelden. Censuur behoeft creativiteit niet te schaden. Zelfs
Gogol, Tolstoj en Dostojevski dienden zich te onderwerpen aan de grillen van
tsaristische beperkingen ten aanzien van vrijheid van meningsuiting. ‘The policeman
is part of Russia's literary heritage,’ aldus Osnos. Hij noemt een reeks namen van
schrijvers als Vasily Belov, Fazil Iskander, Vasil Bykov, Fyodor Abramov, Valentin
Rasputin, Chingiz Aitmatov, Konstantin Simonov en Vladimir Voinovich, auteurs
waar niemand ooit van heeft gehoord in ons deel van de wereld, laat staan iets van
heeft gelezen. De Amerikaan Osnos gelooft kennelijk dat men zich uit de literatuur
van deze schrijvers een zuiverder beeld van wat er in de Sovjet-Unie werkelijk
gebeurt, zou kunnen vormen, zuiverder dan uit kranten of politieke uitspraken.
Vandaag waren we om 09.00 uur bij drukkerij Petshatnij Dwor en werden
ontvangen door directeur-generaal Tolotschenko. In 1977 zal dit bedrijf, dat 2.200
werknemers telt, 150 jaar bestaan. Er werden 100.000 gebonden boeken en 150.000
paperbacks per dag gedrukt. Ze verwerken daarbij 100 ton papier. Momenteel drukten
ze de werken van Lenin in 55 delen, in een oplage van 200.000 exemplaren opnieuw.
Om 12.00 uur vervolgden we onze ontdekkingsreis in de televisiestudio's van
Leningrad. Er zijn twee kanalen, I en II. Ik ontmoette hoofdredacteur Nikolai Bajin
en zijn plaatsvervangster. Er is ook een derde kanaal, dat een soort
Teleac-programma's uitzendt.
Kameraad Bajin vertelde uitvoerig hoe zijn zaakje draait. In zijn redactieraad zaten
dertien hoofdredacteuren en in totaal waren er dertig man werkzaam. Hij legde in
detail uit hoeveel minuten nieuws per dag werd uitgezonden en om welke tijden.
Eens per week was er een soort Hiltermann-praatje van dertig minuten dat de ene
week een binnenlands onderwerp en de andere week een buitenlands onderwerp had.
Hoe politieke informatie werd verspreid? Of ideologische vraagstukken? ‘Die
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informatie krijgen we van het districtscomité van de partij,’ vertelde Bajin zonder te
blozen. ‘De rest komt binnen via het dagelijks bestuur van de televisie.’ Zit daar de
ideologie in verpakt? ‘Dat is een van de belangrijkste taken van ons bedrijf’ ‘Gebeurt
dit dagelijks?’
‘Ik begrijp u niet’ aldus Bajin, ‘wij beschouwen alles politiek en ideologie. Zelfs
sport is politiek.’
Ik vroeg Bajin of men sport als een politiek sausje kan aanbieden. ‘Wanneer ik u
hierop moet antwoorden zou ik in een lang ideologisch verhaal moeten vervallen.
Neem onze ijshockeyspelers. Deze hele twintigste eeuw is het niemand gelukt de
Canadezen te verslaan, maar onze equipe heeft nu toch van de Canadezen gewonnen.
Het is bewezen, we kunnen winnen. In de sport is de mening nu veranderd. Onze
sportlieden kunnen aan alle wedstrijden in internationaal verband deelnemen. Formeel
is dit internationaal geaccepteerd. Er was een tijd dat Canada weigerde aan de
kampioenschappen deel te nemen als onze spelers erbij betrokken zouden zijn. Ik
denk niet alleen dat hier sport en politiek met elkaar zijn verbonden, maar het is een
feit dat dit ook voor de kapitalistische landen geldt. Het gaat niet alleen om de
doelpunten die men scoort. Er wordt ook meegeteld of een bepaald land de
verantwoordelijkheid kan nemen voor het scheppen van voorwaarden, die tot
successen in de sport kunnen leiden.’
‘Als een man als Johan Cruijff scoort, dan speelt dat misschien in op onze nationale
trots, maar politiek heeft het bij ons verder geen enkele betekenis,’ antwoordde ik.
‘Het is niet voldoende dat Leonid Brezhnev met Gerald Ford spreekt. Als het
sovjetijshockeyteam in Canada wint, beschouwen we dit niet als een overwinning
in de Koude Oorlog, maar dan helpt het ons de kennismaking met Canada te verbreden
en te verdiepen. Momenteel staan duizenden mensen in Leningrad in de rij om een
tentoonstelling van uit Amerika afkomstige schilderijen te zien.’
‘Ik denk dat we het woord “politiek” verschillend interpreteren,’ antwoordde ik.
‘U bent niet de eerste die dit ontdekt. Daarom moeten we hier niet over twisten.’
‘Wat niet wegneemt dat u iedere televisie-uitzending hier in Leningrad ziet in het
grotere verband van de politiek?’
‘Lenin heeft in 1925 een artikel geschreven over partijorganisatie en partijliteratuur.
Hij legde er het grondbeginsel in vast van partijlidmaatschap in literatuur en kunst.
Hij onderzocht de betrekkingen tussen literatuur, kunst, de samenleving en de
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klassen der maatschappij. Lenin lachte wanneer mensen beweerden dat zij buiten de
politiek stonden of dat zij zouden kunnen spreken zonder in politieke termen te
denken. Ik denk dan ook dat u en ik vanuit verschillende invalshoeken naar televisie
kijken,’ aldus Bajin.
‘Ja, u doet dit met de ogen van een man die zich aan één politiek systeem heeft
verkocht.’
‘In Nederland hebt u zestien of meer politieke partijen, of zijn het er zesentwintig?
Vindt u dat dan wel een voortreffelijk systeem?’ vroeg Bajin.
‘Het bezwaar van één-partijenstelsel lijkt me dat degenen die de dienst uitmaken
er vanuit gaan dat ze absoluut gelijk hebben.’
‘Ik denk dat de geschiedenis op deze vragen uitkomst zal geven.’224
‘In ieder geval is Lenins voorspelling uitgekomen dat kolonialisme en imperialisme
ten dode waren opgeschreven.’
‘Ook vóór Lenin hebben de grootste geesten voorspeld dat het imperialisme in
Azië en Afrika zou ondergaan en die voorspelling werd door Lenin niet gebruikt.
Maar nogmaals, we kijken naar het verloop van de historie,’ reageerde Bajin.
Vandaag heb ik Sonja er opnieuw op betrapt dat zij mijn gesprekken zat te
beïnvloeden. Zij doet dit zeer geraffineerd en denkt dat ik het niet merk. Zij voegt
ook herhaaldelijk eigen zinnen toe en als ik haar vraag wat ze heeft gezegd, antwoordt
zij: ‘Het moet eerst voor mezelf duidelijk zijn vóór ik kan vertalen.’ Ze liegt. Zij
weet donders goed dat ik mij bewust ben van wat zij flikt.
Ik vind een briefkaart van ‘Een kettinghond’ van Paulus Potter, wat me beroert.225
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Vanmorgen werd een exemplaar van Smena gebracht met een artikel erin ter
herinnering aan mijn bezoek.226
's Avonds werd de vlag op de kruiser Aurora onder klaroengeschal gestreken.
Walter Laqueur heeft een nieuw boek geschreven.227 Ik heb hem nooit een genie
gevonden.
Hij voorspelde bijvoorbeeld: ‘The impending collapse of Europe’. De fatale crisis
voor het ‘oude’ continent zou wel eens door een sjeik van Abu Dhabi of een emir
van Koeweit kunnen worden veroorzaakt. ‘There is no danger of physical occupation’
aldus Laqueur, ‘but certainly more than a danger - almost a probability - that Russia
will emerge as the leading political power of Europe.’ Hoe meer ik van dit land
meemaak en zie, hoe minder ik geloof in een overheersende positie van de Sovjet-Unie
in Europa.
Vanavond zag ik Alexandr Drozzinv in de bar van het hotel op de eerste verdieping.
Ik ging mineraalwater halen. Hij was er. Hij kwam later bij me zitten, deed koel en
onbenaderbaar - we waren nu ook op ‘vijandig terrein’. Hij vroeg 4,50 roebel om
een fles wijn te kunnen kopen. Ik besloot dit niet te doen. Ik vond hem opeens
eigenlijk vervelend. Ik realiseerde me dat hij zelfs slechte tanden had. Ik was
teleurgesteld en geïrriteerd en dacht: misschien zie ik hem wel nooit meer. Misschien
was hij ook wel helemaal anders, omdat hij nu kennelijk nog niet een glaasje te veel
op had.

28 augustus 1975
Er is een Fins ijshockeyteam in het hotel. Er zijn absoluut zalige ventjes bij. In ieder
geval geen vergelijking met wat hier plaatselijk rondloopt.
Vrij Nederland drukte op anderhalve pagina de rede af die Henry Kissinger op 14
juli in Milwaukee hield. Bij dat blad zal niemand het in zijn hoofd halen in een
bijgevoegd commentaar te wijzen op de lange reeks schurkenstreken en politieke
debacles, die deze man op zijn repertoire heeft staan. De Kissinger-mythe wordt
blindelings door VN voortgezet. Kissinger bazelt over de VS die gezien zouden worden
‘als een baken van vrijheid en rechtvaardigheid.’ Hij liegt in de klasse Joseph Luns.
Kissinger heeft meer smeerlapperij op zijn naam staan dan wellicht enig andere
presidentiële adviseur uit de Amerikaanse geschiedenis. VN geeft hem maar al te
graag het platform van haar pagina's.
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‘We hebben gedaan wat we hebben gedaan omdat wij een edelmoedig volk zijn - en
omdat we hebben begrepen dat eigenbelang nauw verbonden is met het lot van de
hele mensheid.’228 Het is onzin om zo'n verhaal klakkeloos en zonder commentaar
te publiceren, maar je kunt van Joop van Tijn (om van Rinus Ferdinandusse niet te
spreken) niet verwachten dat hij geloofsgenoot Kissinger in perspectief plaatst.
Voor de Hermitage stonden om 10.00 uur al honderden mensen in de rij. Sonja
slipte op haar APN-pas naar binnen en probeerde een gids te versieren.
Dit voormalige paleis, met 323 tentoonstellingsruimten, is niet in één ochtend, in
één dag, of in één week te bekijken. Ik wandelde er gedurende een uur een beetje
doorheen. Er was een zaal vol afbeeldingen van 332 Russische generaals die tegen
Napoleon vochten. Er was een schilderij van tsaar Alexandr I te paard dat een hele
muur besloeg. Een Engelsman, geholpen door twee Russen, had dit vervaardigd. Er
hingen 26 Rembrandts. Er was een portret van een oude vrouw uit 1654 waar je
alleen al ik weet niet hoelang bij zou kunnen mijmeren. Heeft Modest Moussorgsky
zijn Tableaux d'une exposition hier geschreven?
Sonja attendeerde me op Rembrandts schilderij van de verloren zoon (1668-1669).
Wat een emotie! Die ene voet uit zijn slof. De jongen, in vodden, die knielt tegen de
borst van de grijsaard in een rode mantel. Het roerde me zeer, om nooit te vergeten.
De zalen werden ‘bewaakt’ door oude dametjes.
Om 11.15 uur waren we al in het huis aan een soort gracht, waar Alexandr Poesjkin
(1799-1837) had gewoond. Opnieuw een rij mensen. Men vermoedde dat hij hier
slechts drie maanden verbleef, waarna hij overleed aan de gevolgen van de
verwondingen van een duel. Waarom? Wat was er gebeurd? Ik weet veel te weinig
van Poesjkin af. In 1823 schreef hij Jevgeni Onegin en later in het huis van zijn
moeder in Pskov Boris Godunov. We stonden in zijn werkkamer. De gids was een
imbeciel. Er waren 5.000 van zijn boeken, zijn schrijftafel met een inktpot en een
beeldje van een staande neger in een vergeelde broek en een gespierd bovenlijf
rustend op een anker. Er lagen ook handschriften van hem. Onderstaande illustraties
maakte Poesjkin in 1830 bij zijn verhaal The Undertaker. Er lag een mes met een
ivoren lemmet om brieven mee te openen. Sonja zei dat het beeldje een voorouder
voorstelde, want Poesjkin stam-
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de voor een kwart af van een neger. Er stond een klokje om de bediende mee te
klingelen.

Farewell friends, moet Poesjkin tegen zijn boeken hebben gezegd op het moment
dat hij op de leren sofa in deze kamer overleed. Die uitspraak kan ik me meer dan
levendig voorstellen.
De problemen met Sonja duurden voort. Wanneer ik een vraag stel, die bedoeld
is om reacties uit te lokken en meer op de psychologie van de materie in gaan, begrijpt
ze het belang (voor mij) er niet van en vertaalt niet behoorlijk. Voortdurend gaan
nuances verloren en kan ik niet werken zoals ik dit wil. Ze blijft voortdurend eigen
suggesties doen en zelfs vragen stellen en is feitelijk, als tolk, totaal onbruikbaar. Ze
is gewoon een simpele geest, die het beste kan worden omschreven als een
oppervlakkige, fanatieke propagandiste.
Om 13.00 uur ontmoetten we Viacheslav Sveshnikov, architect, werkzaam bij de
stadsplanning voor Leningrad. Tsaar Peter de Grote bouwde de stad in 1703, omdat
Rusland een ha-
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ven en een uitgang naar de Oostzee behoorde te krijgen. Er moeten zich in dit gebied
enorme rampen veroorzaakt door het zeewater, overstromingen en pakijs hebben
plaatsgevonden. Er zijn uiteindelijk dammen en dijken aangelegd zodat Leningrad
tegen de natuur werd beschermd.
Wat wel interessant was dat er 45 kilometer buiten Leningrad een nieuwe
universiteitsstad werd gebouwd, die Petergov zal heten. Het ontwerp was klaar. Het
omvatte twee fasen, een vijf- en een tienjarige. We bezochten de afdeling waar de
plannen voor Petergov werden gemaakt. Onbegrijpelijk dat ik hier via mijn eigen
speurdersneus achter moest komen en dat APN niet uit zichzelf een dergelijk
schitterend project op mijn programma zette. De oppervlakte was maar liefst 832
hectare. Er komt een aparte stad voor 6.000 studenten. Er is voor sportvelden 320
hectare uitgetrokken. In totaal zullen 16.000 jonge mensen hier colleges volgen.229
Van architect Sveshnikov reden we naar het historische museum van Leningrad,
want ik wilde per se de film zien die over het beleg van 900 dagen door de nazi's
was gemaakt. Ik vroeg de chauffeur van onze taxi mee te gaan. Dat wilde hij graag.
‘Je ziet,’ zei ik tegen Sonja, ‘je behoeft geen communist te zijn om iets aardigs voor
“de arbeider” te bedenken.’ Ik vond de film overigens gewoon rommelig, slecht en
lukraak gemonteerd. Toen ik dit ik zei, kreeg ik weer een smoesje te horen: ‘Dit was
ook eigenlijk niet de originele film over de blokkade van Leningrad maar een tijdelijke
montage.’
The link-up van de astronauten Tom Stafford en Donald Slayton met de Russen
Aleksei Leonov en Valery Kubaso en ‘the docking of the Apollo-Soyuz space crafts’
- wat honderden miljoenen mensen via televisie hebben kunnen volgen - is toch wel
een historische gebeurtenis van de eerste orde geweest. De ruimtevaarders waren 44
uur bij elkaar op een hoogte van 140 mijlen boven de aarde met een snelheid van
17.000 mijl per uur. Gerald Ford en Leonid Brezhnev zonden boodschappen. Waar
ben ik mee bezig? Een boekje van een paar honderd bladzijden met een oplage van
3.000 exemplaren, in de hoop eens wat aardiger en minder negatieve gedachten in
de breinen van Nederlanders tegenover de sovjets te kunnen planten. Hier krijgen in
een klap 500 miloen TV-kijkers indrukken over de mogelijkheid met onze
koude-oorlogtegenstanders een ander soort relatie te hebben. Visuele beelden zijn
wellicht nog veel overtuigender dan de geduldige zwart-witletters op papier.
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Terwijl Solzhenitsyn zich schor praatte in Amerika, zoals voor een
AFL-CIO-bijeenkomst van vakbondsmensen in New York, doet de naar het Westen
gevluchte cellist Mstislav Rostropovich met zijn vrouw de zangeres Galina
Vishnevskya ook de nodige duiten in het zakje van de anti-sovjetpropaganda. John
Gruen meldde230 dat Rostropovich tijdens een receptie in Washington zijn vrouw
voortdurend omhelsde en zoende en zei: ‘I am so happy? I am so happy! Only here
I can speak from the heart! Only here I can fulfill my life as an artist! Vishnevskaya
and I have suffered too much. Now we can live! Now we can work!’ En hij vergat
erbij te zeggen: En nu kan ik schatrijk worden en zwemmen in de Amerikaanse
dollars, zoals ik altijd heb gewild! Ik heb de indruk dat Solzhenitsyn een oprechter
criticus van het sovjetsysteem is dan Rostropovich, die gewoon als een Amerikaan
wil kunnen leven.
Op de terugweg naar het hotel reden we langs het gebouw van de KGB dat Aleksei
me had aangewezen. Ik zei tegen Sonja: ‘Daar zit de fijne KGB en tevens duizenden
gevangenen.’ Ze begon meteen tegen de chauffeur te babbelen, die ik ‘da, da,’ hoorde
antwoorden. ‘U hebt gelijk,’ zei Sonja.
Tegen middernacht nemen we de exprestrein Leningrad-Moskou. Ik heb, zoals
gevraagd, een comfortabele coupé alleen, compleet met een tafeltje en een radio,
maar geen wastafel. De conductrices dragen keurige uniformen. Alles is ordelijk en
verzorgd. Ik vroeg me af of grootmama Poslavsky of tante Jetty - toen zij in Rusland
woonden, voor de Revolutie - deze trein zouden kunnen hebben genomen.
Vanavond waren we nog bij een balletvoorstelling. In de pauze ontmoette ik
Valéry, Maxim en Nikolai, wiens hand nog dik in het verband zat.
Op het moment dat we het hotel verlieten, stonden plotseling drie jongens voor
me. Ik herkende een van hen. Ze waren uit Kiev met een paar Franse vrouwen
meegekomen. ‘We fuck them a bit, and they pay, we have a business now.’ De jongen
die me in Kiev aanbood om dollars op de zwarte markt te wisselen, zei dat hij me
zijn telefoonnummer had gegeven. ‘I do anything for you (for money),’ zei hij, ‘I
work for any intelligence.’ Ik vroeg of ze een vergunning hadden om Kiev te verlaten.
Nee, maar dat deed er verder niet toe.
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29 augustus 1975
Trein naar Moskou
Het is Peters 30ste verjaardag. Als ik aan hem denk, en de staat waar zijn leven zich
in bevindt, krijg ik tranen in mijn ogen.
Het perron waarlangs de trein in Moskou arriveerde was een puinhoop. Maar we
vonden een kruier en een taxi.

Hotel Rossia, kamer 242
Eindelijk hebben ze bij het Comité voor Wetenschap en Techniek van de Raad van
Ministers, waar dr. Jermen Gvishiani vice-voorzitter van is, een zitje georganiseerd
zodat je niet meer, wanneer je moet wachten, in de vensterbank moet zitten. Dr.
Gvishiani was met vakantie. Ik sprak met een mijnheer Slukin en twee van diens
assistenten. Ik wil in oktober-november proberen om vijf dagen lang, twee uur per
dag met Gvishiani de tijd te krijgen om de start van het boek te schrijven dat ik samen
met hem wil doen.
Vervolgens was er een ontmoeting bij APN Novosti, waar ook Vladimir Opalev
bij ten tonele verscheen. Het werd een harde confrontatie. Ik maakte duidelijk dat
de reis om een boek te schrijven dermate door APN en Sonja werd gecontroleerd dat
ik slechts met de allergrootste moeite, door druk uit te oefenen en met de vuist op
tafel te slaan, er nog iets van terecht had kunnen brengen, maar dat vrijwel alle
initiatieven van mij hadden moeten uitgaan. Ze zeiden dat Opalev - ‘en dat mag
hijzelf gerust horen’ - hen bijzonder onvolledig had geïnformeerd over mijn
bedoelingen. Ze zouden in ieder geval niet bereid zijn om ontmoetingen met
dissidenten als Andrei Sakharov te helpen arrangeren. ‘Wij zijn de stem des volks,’
zei de man ook nog. Ik had ook niet om Sakharov gevraagd, maar ik wilde
bijvoorbeeld wel professor Igor Shaferich spreken, die de cellist Rostropovich heftig
in Le Monde had aangevallen. Ze begonnen met njet te zeggen maar veranderden
van toon en zeiden ‘misschien’. Ze begrepen kennelijk niet wat voor boek ik wilde
schrijven. Ze scheerden me over een kam met de rest van bezoekende schrijvers, wat
illustreerde hoe kafferachtig ze waren. Toen hij over ‘de trompet des volks’ sprak,
antwoordde ik: ‘Nou meneer, dan moet uzelf dit boek schrijven, niet ik.’231
Ik belde de Nederlandse ambassade om erachter te komen waar Koen Corver van
de AVRO zat. Ze reageerden weer naar en absurd, maar na veel gekletst zouden ze
moeite doen. In werkelijkheid konnen ze me natuurlijk in twee tellen zijn nummer
geven.
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Om 16.00 uur bezochten we een Kunstacademie die in 1939 was opgericht voor
middelbaar onderwijs. Nikolai Andrijaka, de directeur, ontving ons. Het was een
schoolcursus van zeven jaar en er waren 353 leerlingen. De man was doodserieus
en aardig. Na een lange, lange discussie232 liet hij een serie tekeningen van kinderen
zien, waaronder die van een vijftienjarige jongen, die ik geweldig vond. Ik maakte
een afspraak om terug te komen om juist met die jongen een gesprek te voeren.
‘Hij is nogal verlegen,’ waarschuwde de directeur.
‘Dat hindert niet,’ zei ik.
Bij APN vinden ze dat ik in een dag het werk verzet waar anderen een week over
zouden doen. Ze zijn gek. Ze weten niet wat werkelijk werken is. Dissidenten zouden
me toch niets nieuws vertellen. ‘Denkt u dat?’ zei ik, ‘vergeet niet, ik breng mezelf
mee in zo'n gesprek.’

30 augustus 1975
Moskou
Het telefoonnummer van Koen Corver dat de ambassade tegen heug en meug tenslotte
gaf, bleek niet te kloppen. Uiteindelijk vond ik hem toch. Ik zei dat hij niet het gevoel
moest hebben dat ik op zijn terrein bezig was, want ik schreef een boekje. ‘Ik geef
de voorkeur aan concurrentie,’ zei hij. Dat is iets wat ik nooit begrijp. Ik beschouw
nu eenmaal niemand als mogelijke concurrent. Corvers is per auto naar Moskou
gereden. Hij had een aanbevelingsbrief van minister Max van der Stoel op zak. Dat
is ander koek! Ik zie Van der Stoel mij al zoiets geven! Trouwens, is het werkelijk
een aanbeveling?
Twee opmerkelijke hoofdartikelen in de Herald Tribune.233 Een mening over India
begint met: ‘Mrs Indira Gandhi has gone too far, much too far (...). The instant
question is: will Indian democracy survive?’ Amerikanen zijn ten enen male niet in
staat realiteiten waar andere continenten en volkeren rekening mee hebben te houden
in hun beschouwingen te betrekken. Ze zijn zelf 200 jaar bezig geweest om de
‘democratie’ van de grond te krijgen en look at it in 1975! India werd onafhankelijk
van Londen in 1947! Nauwelijks draait mevrouw Gandhi de duimschroeven een
beetje aan om enige orde in democratische chaos te scheppen of Washington roept
moord en brand. Zoals ze dit bij Bung Karno deden in 1958 toen hij een oplossing
van ‘geleide democratie’ zocht voor de avalanche van politieke problemen door het
slaafs volgen van het Nederlandse veel partij-
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ensysteem. De ‘wereld’ wist niets beter te bedenken dan het label communisme op
zijn zoeken naar een oplossing te plakken met natuurlijk Washington en de New York
Times (Bernard Kalb) voorop.234
Het tweede hoofdartikel heet ONE WORLD, wat een opbouwende gedachte zou zijn
ware het niet dat men in Washington er helaas van uitgaat dat ‘een wereld’ alleen
acceptabel is wanneer het een replica van Amerika zou worden. Daniel Patrick
Moynihan, de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de VN, geeft dagelijks van dit
absurde standpunt blijk. Gerald Ford heeft gezegd: ‘that the United States would
resist efforts by any group of countries to exploit the machinery of the United Nations
for narrow political interests.’ Ze doen het in Washington in hun broek voor een
alliantie van communistische landen met de Derde Wereld, zoals Lenin altijd heeft
voorzien.235
De Times236 drukte een gesprek af met Volodja's vader, Kiril Molchanov, de
artistieke leider van de Bolshoi Opera. Volgens Richard Dyer zag Molchanov er een
beetje uit als ‘an American politician headed for the golf course’. ‘I am first an artist
then an official,’ zegt hij. Hij is de baas over de Bolshoi Opera en het Bolshoi Ballet.
Er zijn negentig vocalisten in de Bolshoi en 180 leden van de verschillende koren,
240 dansers en danseressen, 230 musici in de verschillende orkesten en een 500 man
technisch en administratief personeel. De Bolshoi is het vlaggenschip van de
sovjetkunsten en Molchanov zorgt er voor dat men die naam hoog houdt.
Eindelijk ontmoette ik, na veel gezeur om het voor elkaar te krijgen, mijn oude
vriend Vladimir Kouznetsov, die vroeger in Den Haag diplomaat was. ‘Sorry, I
cannot take you to my home, but my house is in a mess.’ Het eerste jaar weer terug
in Moskou - na het luxueuze leventje in Den Haag - was niet gemakkelijk geweest.
Hij volgde opnieuw cursussen aan de Diplomatieke Akademie van het ministerie
van Buitenlandse Zaken en kreeg aanvullende colleges op het Institute of International
Relations.
Kouznetsov vertelde dat zijn school niet toegankelijk was voor buitenlandse
sprekers, met uitzondering van de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken. Hij
vroeg of ik me zijn voorspelling herinnerde dat hij niet dacht dat Luns ooit zou
aftreden bij de NAVO. ‘Those who have the power keep a man like
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Luns in his post, because he serves them well. We must also admit, he is one of the
most able.’
‘Most certainly from the point of view of the CIA,’ zei ik.
Toen ik als mening gaf dat de Conferentie van Helsinki langzamerhand een major
flop was, zei hij: ‘There will always be problems. May be the Cold War is finished,
but for many people the Cold War spirit remains. There will be the same people
poisoning the life and the atmosphere with their outmoded ideas.’
‘Like Frits Philips,’ gaf ik als voorbeeld.
‘We must wait for them to die,’ aldus Kouznetsov, ‘and the new generations are
the true hope for mankind.’
We spraken over de avond dat mam overleed in 1974 en dat hij op Amerbos
aanwezig was voor een gesprek met collega-journalisten. Ik zei dat ik sedertdien
dikwijls aan hem had moeten denken en zijn advies dat het mooiste dat ik mam alsnog
kon geven was een eigen kind in de wereld te zetten. ‘It shows,’ antwoordde hij,
‘that you still have a spark of nature in you. But you have created certain obstacles
against your own nature. We in Russia say, what is natural that is good. You cannot
create anything from artificial things. Do not rape your body. Do not rape nature.
Nature is right. We believe, that each man has to follow a certain line (fate) in his
life. May be you are 50 now and a bit tired. You are not so young anymore. May be
you had enemies in your life. May be your nervous system is tired. But may be it is
also time for a radical change. May be, you will write even more, but remember, and
I speak from my own life to you, a child will make you see the world in a different
light. One must be natural in life and may be you should still try to change.’ Een
nieuwe commercial voor een Oltmans-baby. Wie anno 1975 over ‘een natuurlijke
wereld’ spreekt en het blindelings volgen van ‘natuurlijke impulsen’, die leeft in
Alice in Wonderland. Kouznetsov heeft nu twee zoontjes. Hij wisselde ‘nachtdiensten’
met zijn vrouw voor de baby af. Zijn schoonvader had een hartaanval gehad. Zijn
buitenhuisje was afgebrand, dus zijn terugkeer was niet over rozen gegaan.
Toen ik hem vroeg me te helpen Michael Polonik terug te vinden, zei hij
doodgemoedereerd dat het niet als een Russische naam klonk. Tamara Sachnazarova
van APN zei hetzelfde. Wat is dit toch voor waanzin dat je oude vrienden niet terug
mag zien.237
Vervolgens kwam generaal Suharjo Padmodiwirjo naar het ho-
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tel. Hij heeft zorgen om zijn 24-jarige zoon die voor luchtvaartkundig ingenieur in
Kiev studeert. Een andere zoon was in Odessa en een derde jongen studeert in Moskou
architectuur. Dan is er nog een kleine jongen en een dochter doet Frans. De paspoorten
van de hele familie zijn verlopen. Hoe krijg ik hen Holland in?
Pak Harjo was commandant in East Kalimantan, maar Bung Karno vroeg hem in
Rome om naar Medan te gaan. ‘Why Pak, I have to finish my job. Why don't you
send Sugandhi?’
‘Ach, je weet niet hoe een gemene kerel hij is. Hoeveel tijd heb je daar nog nodig.
Okay, blijf eerst nog maar in Kalimantan maar denk er aan, gangjang Inggris.’ Later
wilde Bung Karno generaal Suharjo minister maken, maar dr. Subandrio had hem
bij zich geroepen. Harjo had hem gezegd dat hij er de voorkeur aan gaf bij zijn troepen
te blijven en Subandrio was naar president Sukarno gegaan en deze liet die gedachte
varen. In werkelijkheid had generaal Suharjo het gevoel dat de communistenleider
Njoto tegen de benoeming van Suharjo was geweest en dit aan Subandrio duidelijk
had gemaakt.
Morgen neemt hij me mee naar zijn flat om de familie te ontmoeten. Dan wil ik
serieus aantekeningen maken.
Vanmiddag bezochten we een boekententoonstelling. Er stonden natuurlijk weer
lange rijen mensen om binnen te komen. Ik wil eigenlijk vooral zien wat Nederland
heeft ingezonden en daarna de USA-afdeling. Uit Nederland en België waren er geen
boeken tentoongesteld. De Amerikaanse inzending was een compleet lachertje. Er
was wel interessant materiaal aanwezig van sovjetuitgeverijen.
Van 19.00 uur tot middernacht heb ik met Koen Corver en zijn vrouw Marianne,
vroeger een vriendin van Harry Hagedorn van de NOS, zitten praten. Later voegde
ook een zekere Ed X. zich bij ons, die AKZO, Verolme, VMF en andere bedrijven hier
vertegenwoordigt.
Maar eerst nog een paar opmerkingen van Vladimir Kouznetsov. Hij vroeg of APN
me al attent had gemaakt op de instelling van vrijwilliger brigades in de dorpen en
buitengebieden, die erop waren gericht om de politie op den duur helemaal te
vervangen. Daar wist ik als gebruikelijk niets van. Bij Novosti zitten ongeïnspireerde
en ongeïnteresseerde sukkels, die maar een doel hebben: een maandsalaris opstrijken
en verder zo min mogelijk uitvoeren, laat staan dat zij hart voor de zaak zouden
hebben.
Kouznetsov: ‘We have always been close with China, closer than with the West.
We built thousands of factories there. They
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changed towards us. But we have time. Things will change in Peking’. Hij bedoelde
waarschijnlijk: Mao en Chou verdwijnen vroeg of laat van het toneel. Over de
1965-coup in Indonesië zei hij: ‘And China? What role did it play? Why did Peking
announce three weeks before the coup, that on October first there would be an
important announcement? Lenin already taught us, that the export of revolution is
nonsense. But Peking tried to pull this stupid adventure, which shows how dangerous
they are.’
‘Maar waarom wordt in jullie media met geen woord gerept over de een miljoen
vermoorde zogenaamde communisten, waarvan de meeste gewoon
Sukarno-aanhangers waren?’ vroeg ik hem.
‘Now, you sound like Solzhenitsyn who blames us for not mentioning the crimes
in the days of Stalin. We do not forget. But if a man rapes a girl and he goes to jail,
you want us to speak for ever in life about his mistake? Why always repeat the same
facts? We do not speak either anymore about the war in Vietnam or what we felt the
Americans did wrong there. Life goes on.’
Kouznetsov: ‘We, communists are taught that man alone is nothing, but as part of
society and with society man is everything.’ Ik zei dat ik vermoedde dat wanneer
eenmaal de levensstandaard van de Sovjet-Unie omhoog zou gaan, de mensen even
corrupt zouden zijn als de bevolkingen van rijke landen nu.238
Hij vertelde dat de raketboten van het Baikal-meer indertijd ook in Rotterdam
waren gepresenteerd, maar Nederland had ze niet willen aankopen. Engeland,
West-Duitsland, Zwitserland en Frankrijk hadden ze echter wel aangekocht.
Ik vroeg of het mogelijk was een gesprek op het KGB-hoofdkwartier te hebben.
‘Such a request has never before been granted, so if we did it now with you De
Telegraaf would really be in a position to maintain that you were close with the KGB.’
Hij adviseerde vragen aan APN te geven en hen voor antwoorden te laten zorgen. Tot
zover Kouznetsov.
Koen Corver noemde tijdens ons avondeten Harry Hagedorn ‘de vuilste, smerigste
intrigant die hij kende’ en ‘die mij zo gemeen heeft genaaid.’
‘Bespaar me details’ zei ik.
De twee marechaussees op de Nederlandse ambassade worden iedere acht weken
afgelost. Zij gaan na sluitingstijd van de kan-
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toren eerst alle bureaus af om te kijken of er niets is blijven slingeren en of alles wel
in de papiervernietingsapparaten is gestopt. Ze begeleiden bovendien de Russische
schoonmaakdames op hun rondes.
‘Er schijnen hier ongeveer vijftig Nederlanders te wonen. Nederlandse diplomaten
verblijven maximaal twee jaar. De Belgen zes tot zeven jaar,’ aldus Corver. De
Nederlandse consul waarschuwde Koen om nooit alleen te reizen, omdat bekend was
dat diplomaten via koffie en drank drugs worden gegeven en vervolgens blootgesteld
worden aan lange ondervragingen. Toen de KLM hier geen bord mocht ophangen
werd Aeroflot in Amsterdam opgedragen de borden daar eveneens te verwijderen.
De ambassade stak geen poot uit voor het bedrijfsleven, althans onder de heer
Tammenoms Bakker gold het parool: ‘Ik verkoop geen kaas.’ Een delegatie van
Waterstaat was hier op bezoek geweest. Koen kreeg ze pas op de luchthaven bij
vertrek te pakken. Hij vroeg aan iemand van de ambassade of nog even een van de
leden van de delegatie hem te woord kon staan. De man kwam bij hem terug met de
woorden: ‘De heren wensen niet met u te spreken. Wendt u zich maar tot de persdienst
van het ministerie.’ Ik ken die ‘hulpvaardigheid’ van buitenlandse zaken maar al te
goed.
De NOS maakt nu gebruik in Moskou van Connie Brood, die met een Rus is
getrouwd, een verblijfsvergunning heeft, niet vanwege haar huwelijk, maar omdat
zij in dienst is van een sovjetbedrijf. Om die reden zit zij in ieder geval op eieren en
kan niets zeggen. De NOS liet haar drs. Ruud Lubbers interviewen, toen hij hier was.
‘Wat mij ergert is de achteruitgang van de professionele journalistiek,’ aldus Corver,
‘en dat over de hoofden van de kijkers heen. Klaas Jan Hindriks is een public relations
agent, geen journalist.’ Dat wist ik al heel lang uit de eerste hand. ‘En Carel Enkelaar
is een circusdirecteur,’ voegde Marianne eraan toe, zinspelend op Enkelaars
bemoeienissen met het Circus Boltini.
Intussen waren we om 20.00 uur aan tafel gegaan. De eerste gang arriveerde om
21.45 uur. Ik vond meneer Ed X. eigenlijk maar een kwal. Over de Nederlanders die
op doorreis uit Afghanistan met 50 kilo hasj waren gesnapt op de vliegveld van
Moskou zei hij bijvoorbeeld: ‘Voor mijn part krijgen ze twintig jaar.’ Hij vertelde
ergens bezig te zijn geweest zijn auto te wassen en een bekeuring had gekregen omdat
hij daarbij de straat bevuilde. Je krijgt hier inderdaad een bon als je met een smerige
auto rijdt. Volodja Molchanov klaagt er altijd steen en been over.
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Koen en Ed waren buitengewoon kritisch over het gedrag van de Nederlandse
ambassade. Sinds de heer Huydecoper van Nigtevecht dit jaar ambassadeur is
geworden is Ed begonnen de ambassade volledig over zijn werk te informeren, maar
als ze weer geen medewerking geven laat hij ze barsten.
Ze zeggen beiden dat Nederland in sovjetkringen een slechte naam heeft. Het was
echter moeilijk om rustig met elkaar te spreken, aangezien het orkest in de eetzaal
als gewoonlijk keihard de afschuwelijkste muziek ten gehore bracht. In het algemeen
was de conversatie dermate oninteressant dat ik meer dan eens dacht: hoe kom ik
hier weg. Ze waren het er overigens over eens dat de Sovjet-Unie nooit uit de ellende
zou komen. Ik verschilde hierover van mening en zei: ‘Given time they'll make it.’239

31 augustus 1975
Generaal Suharjo haalde me af in zijn Mercedes met rood leer bekleed. Hij heeft me
uitgebreid over zijn loopbaan verteld. Hij is een vriend van generaal Mursid. Hij was
zowel door Bung Karno als generaal Yani in 1965 naar het War College in Moskou
gezonden. Hij was daarom tijdens de coup in de Sovjet-Unie. In 1967 is hij via Peking
naar Hanoi gegaan. Hij bestudeerde zowel de daar door de Franse gevoerde oorlog
als die daarna door de Amerikanen. Eind 1968 ging hij naar Peking waar hij een
woning kreeg met een hoge muur eromheen, over twee auto's beschikte en zes
bedienden in huis had. Hij had moeite te wennen aan Chinees eten en bovendien
voelde hij zich geïsoleerd van andere in China verblijvende Indonesiërs. Hij wilde
weg, want hij was overtuigd dat hij, als hij naar Indonesië zou terugkeren door het
Suharto regime - als pro-Bung Karno-generaal - een paar jaar de gevangenis in zou
worden gestopt. Hij probeerde naar Zweden te komen, maar in Praag zouden de
Russen interveniëren en hem feitelijk kidnappen en naar Moskou terugbrengen - al
vermeed hij dit met zoveel woorden te zeggen. Ik hield mijn mond in verband met
de afluisterapparatuur.240 Generaal Suharjo Padmodiwirjo was eigenlijk een gevangene
van het Kremlin. Hij zei het zelf op zijn Javaans: ‘Ik voel me als een schip dat op
het strand is gelopen.’ Zijn huidige studie, de studie van zijn vier kinderen, hun
verblijf in Moskou, alles werd door de sovjetoverheid betaald. Maar zijn hart was
bij zijn voormalige werk als militaircom-
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mandant (onder Bung Karno) op Kalimantan, waar een poging werd ondernomen
een nieuwe samenleving op te bouwen, ontdaan van de sociale gebreken van
ongelijkheid en privileges voor een kleine elite. Wat in werkelijkheid gebeurde, aldus
de generaal, was het ontstaan van een nieuwe vorm van dirty hands, ditmaal van de
militairen. Hij schreef een script voor een film over wat er met transmigratie op
Kalimantan gebeurde en gaf het aan Bung Karno. Deze zei: ‘Indonesische films vind
ik rot.’ Hij gaf het daarna aan Ruslan Abdulgani. Pak Ruslan vond dat hij plagiaat
op Jean Paul Sartre had gepleegd en niet te voorbarig moest handelen en zich eerst
meer in het onderwerp moest verdiepen. Suharjo zette door, besteedde twaalf miljoen
roepia's, filmde acht maanden, gebruikte jonge mensen van de filmacademie, zette
10.000 figuranten in en produceerde een film van twee uur en tien minuten. ‘We
werkten met veldradio's om leiding te geven. We hebben een echte boot opgeblazen,
een smokkelboot, die we nodig hadden. We kregen zelfs een prijs voor onze film,
de Patrice Lumumba-prijs bij een Afro-Aziatisch filmfestival in 1964. Er is ook een
Chinese versie gemaakt, die zich in Peking bevindt, maar de 2.500 Britse ponden
die we van hen volgens contract moesten ontvangen, werden nooit betaald,’ aldus
generaal Suharjo.
Ik bleef zes uur bij de familie in de Moskouse flat. Er werd rijst geserveerd met
soto.241 Ik vroeg wat hij van de situatie onder Suharto dacht. ‘Ik beschouw de huidige
regering als iedere andere, oud of nieuw. Maar je kunt haar nooit losweken van het
verleden. De grondwet van het land en de Pantjasila242 zijn niet veranderd. Maar het
in praktijk brengen van die grondbeginselen van staat hangt inderdaad af van degenen
die ze uitvoeren. Hoe deze regering denkt met de economie van het land om te
springen wordt niet exact aangegeven. Er is een zekere flexibiliteit maar hoe wordt
deze gebruikt? Wordt ze aangewend ter bevordering van de algemene vooruitgang
van iedereen en een verdere democratisering van de samenleving of wordt zij gebruikt
om die doelstellingen opzij te schuiven in het belang van het militaire regime? Wil
men werkelijk het land tot een groot Indonesia Raya ontwikkelen dan moeten we de
eerste methode volgen. Zoals ons volkslied het zegt, dan moeten we fysiek en mentaal
ontwaken. Dat geldt voor het volk in haar geheel en niet voor een bepaalde groep
als de militairen. Indonesië heeft alle voorwaarden om een welvarend land te worden.
De tech-
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nische ontwikkeling moet samengaan met de mobilisatie van de massa.’
‘Wat nu gebeurt, is dat de kloof tussen arm en rijk slechts wijder wordt,’ zei ik.
‘Dat komt,’ aldus generaal Suharjo, ‘omdat de flexibiliteit van de Grondwet van
1945 niet wordt toegepast op de economische structuur van de samenleving. De
regering moet de bemoeienissen in de economische sector verbreden. Dit zou moeten
plaatshebben via drastische maatregelen tegen manipulatie en corruptie.’
‘Gebeurde dit tijdens het bewind van Bung Karno ook?’ vroeg ik.
‘Daarom heb ik gezegd: of ze nu over Orde Lama (oude orde) of Orde Baru (nieuwe
orde) spreken, de oude kwalen blijven terug komen. Je kunt de regering van Suharto
niet loszien van de vorige regering.’
‘Maar Suharto deed een poging. bijvoorbeeld door dr. Hatta in te schakelen de
Pertamina-oliecorruptie te bestrijden,’ zei ik.
‘Het gebeurde niet drastisch genoeg en Hatta moet op zijn donder hebben,’
reageerde Suharjo.
‘Bovendien is Suharto zelf zo corrupt als de pest en anders wel zijn familie,’ vulde
ik aan.
‘De enige manier om werkelijke veranderingen te brengen is opnieuw een
revolutionaire ingreep te doen,’ aldus Suharjo. ‘Feitelijk zijn alle oud koloniale
gebieden van de Derde Wereld in economische puinhopen veranderd,’ stelde ik.
‘Indonesië heeft veel mogelijkheden. De mensen eisen niet veel. Er moet vooral
zo snel mogelijk aan worden gewerkt om wetenschappelijk denkende mensen in
stelling te brengen. Zij moeten de vrijheid krijgen zich te kunnen uiten en hun talenten
te kanaliseren. Er moet meer kritiek in Indonesië worden toegelaten. Men moet als
regering kritiek kunnen verdragen. Indonesische intellectuelen moeten hun mening
geven. Er moet veel meer vrijheid komen voor constructieve doeleinden. Misschien
gaat men nu eindelijk zelf denken, omdat veel professoren werden gearresteerd. Bij
de oude orde kwam dit ook wel voor, maar ze willen nu de Orla alle schuld geven.
De corruptie is te diep geworteld zoals het nu is.’
‘Wanneer men in Indonesië socialisme zou opzetten, zou dit anders gebeuren dan
in andere landen, omdat de aard en cultuur van het Indonesische volk anders is.’
Ik dacht: precies dat is waarom Bung Karno naar een vorm van democratie zocht,
die paste bij de fase van ontwikkeling na de
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vrijheidsstrijd en vooral die paste bij het karakter en de psychologie van Indonesië.
‘Het probleem in de Sovjet-Unie is,’ aldus generaal Suharjo, ‘dat ze geen
zelfdiscipline hebben. Zij moeten in de bus worden gecontroleerd of ze wel een
kaartje hebben. Wat dat betreft is de situatie in China een hemelsbreed verschil. Maar
vergeet niet, de sovjetrevolutie stamt uit 1917. In China zijn ze in 1949 gaan
opbouwen. Hier wil de regering progressief zijn en bouwt men massaal huizen. Het
is waar dat mensen die voorheen met vijf personen in één kamer woonden nu een
flat met vijf kamers hebben. Maar men wil meer. Men wil modern geriefen comfort,
men wil een auto hebben. Er wordt nu geprobeerd om de vlucht van intellectuelen
naar de grote steden te stoppen en men propageert het werk in de buitengebieden.’
Ik sprak ook met beide zonen, die student zijn in Kiev en Odessa. De structuur van
de partij is zodanig opgezet dat controle op het grote publiek op alle niveaus mogelijk
is. Je zou kunnen zeggen dat iedereen een spion is, maar niemand is een spion. Wel
kan iemand van de ene op de andere dag tot spion worden gemaakt. Want het komt
voortdurend voor dat iemand van de partij, of van de KOMSOMOL studentenorganisatie,
een student aanzoekt om een ander te bespioneren. Alle universiteiten hebben een
comité voor buitenlanders. Hier worden gegevens verzameld. Een student uit een
Arabisch land, die zich hiervoor had laten gebruiken, werd door mede Arabieren in
elkaar getimmerd. Hoe de kern van het spionagenet op universiteiten precies in elkaar
zit weet niemand eigenlijk. Maar de sfeer wordt bepaald door het weten en de kennis
dat er een centraal spionagesysteem is.
‘Bij ons, in Indonesië, discussiëren studenten over alles. Hier word je door iemand
gevraagd: “Vind je Mao geen geweldige kerel?” En wanneer je “ja” zegt wordt er
uit afgeleid dat je pro-China bent. In werkelijkheid kan die conclusie onjuist zijn. Ze
gebruiken al te gemakkelijke inlichtingenmethoden en de waarderingen van personen
slaan dan ook dikwijls nergens op.’
‘De carrièrestrijd is alles overheersend. Men is allerminst meer toegewijd aan de
revolutie. Men streeft zogenaamd nobele idealen na, maar er wordt geen rekening
gehouden met de menselijke feilbaarheid. Ze bestuderen allemaal verplicht de werken
van Marx en Lenin, beantwoorden braaf op hun examens alle vragen voortreffelijk,
maar de werkelijkheid en praktijk van het gedrag van deze “communisten” heeft
weinig of niets met het beschreven of beleden idealisme te maken. Het is
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een moeilijke en gecompliceerde taak om werkelijk socialisme te bouwen. Neem de
jongelui om ons heen op de universiteit. Ze behoren allemaal tot de KOMSOMOL,
maar zodra ze westerse jeans of een paar Amerikaanse laarzen zien vergeten ze alles,’
aldus de zonen van generaal Suharjo.
Generaal Suharjo: ‘Naast ons woont een hoge ambtenaar. Ze hebben alles uit het
buitenland, hun mantels, hun broeken, hun schoenen, alles. Het Kremlin heeft namelijk
haar eigen PX-winkel. Ze krijgen aparte coupons. Ze kunnen letterlijk alles kopen
wat zij willen. De mensen schelden op deze situatie. Er wordt via de radio en televisie
kritiek op geleverd, maar denk je dat er verandering in komt? Vergeet het maar.
Sovjetdiplomaten, die in het buitenland hebben gediend, worden bij terugkeer
onderbetaald, dus ze kopen alle huishoudelijke hulpmiddelen overzee. Ze doen
eigenlijk niets anders dan barang243 verzamelen.’
‘Vroeger was hier een speciale liaisonofficier voor contacten met de PKI (Partai
Kommunis Indonesia) en D.N. Aidit zelf. Hij heette Yuri Yakolev. In 1965 had Aidit
hem kennelijk over de coup ingelicht, maar toen Moskou besloot tot een anti-Chinese
hetze over wat in 1965 in Jakarta gebeurde, werd Yakolev eruit gegooid. Nu heeft
hij zichzelf weer gerehabiliteerd met het overnemen van de door de partij bepaalde
gedragslijn. Hij schrijft nu dus anti-China in de Pravda.
‘En wat Yakolev schrijft wordt door Vladimir Kouznetsov braaf herhaald voor
mij,’ antwoordde ik. ‘Hun analyses zijn dikwijls fout, maar het zijn au fond
carrièrezoekers. Kijk maar hoe verkeerd Moskou de oorlog in Cambodja beoordeelde.
Eigenlijk hebben de sovjets hun houding tegenover China drastisch gewijzigd, nadat
ze met hun Sputniks ontdekten dat er in China grote olievoorraden waren. Dialectisch
materialisme betekent in de diplomatie niets anders dan toegespitste economische
politiek,’ aldus Suharjo.
Generaal Suharjo illustreerde de mentaliteit van de Moskouse jeugd aldus.
‘Wanneer een telefoon niet werkt, dan plassen ze uit protest in de cel of ze trekken
er de draden uit.’ Hij noemde het een weerspiegeling van wat er aan de hand was in
de USSR. ‘In de dagen van Stalin werd zoiets niet gedurfd. Men kan eigenlijk spreken
van een ideologische degeneratie. Om meer bezit te kunnen vergaren is men
gedwongen tot manipulaties over te gaan. In het zuiden werd een Jood gearresteerd,
die aan het hoofd van een staatsorganisatie had gestaan en er
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gewoon een dubbele boekhouding op na had gehouden. Wordt men gesnapt dan
steken ze gewoon het betreffend pand in de fik.’
Hij vertelde verder dat Indonesiërs al te dikwijls voor Vietnamezen worden
aangezien, met minder prettige gevolgen, want het grote publiek is sterk gekant tegen
de sovjethulp aan Hanoi. ‘Waarom moet ons geld voor die oorlog worden uitgegeven?’
wordt er gevraagd. Hanoi wordt door het publiek niet gerespecteerd.
Ik vertelde weinig fiducie te hebben in de Verklaring van Helsinki en wat de
Sovjet-Unie betreft er eigenlijk helemaal niet in te geloven.
‘Wat heeft hen bewogen die Verklaring te ondertekenen?’ vroeg ik.
‘Dat is een energievraagstuk,’ antwoordde generaal Suharjo. ‘In
sovjetwetenschappelijke kringen is men van mening dat men over 80 jaar over niet
voldoende energie zal beschikken om een biefstukje te kunnen bakken. Siberië is
hetzelfde soort probleem voor Moskou als Alaska voor Washington. Om er olie
vandaan te halen is er goud nodig. Nu er olie in China is ontdekt veranderde voor
het Kremlin alles. Japan richt zich namelijk meer en meer op China. De Chinese olie
heeft hetzelfde zwavelgehalte als de olie in Siberië, maar is goedkoper en voor Japan
dichterbij te bekomen. Olie is een sociaal-economisch vraagstuk par excellence en
zeker niet alleen een technisch vraagstuk. Zou er stagnatie in de energievoorziening
ontstaan, dan stagneert de hele samenleving. De Sovjet-Unie is met Helsinki akkoord
gegaan en accepteerde de slagzin met het Westen in vrede te willen leven om door
te kunnen dringen in het financieel-economische veld, vooral ook tot West-Europese
industriële activiteiten. Helsinki betekende voor de USSR het startsein een begin te
maken met het oplossen van de nationale sociaal-economische problematiek. De
Sovjet-Unie doet of ze bang is voor China. Omgekeerd doet China of ze de USSR
vreest. Maar in wezen vrezen zij elkaar helemaal niet. Tien jaar geleden oefende
Moskou nog druk uit op Peking, omdat men er van uitging dat ze toch geen olie
hadden. De Amerikanen reageren slim. Ze voeren een evenwichtspolitiek. Keizer
Hirohito gaat naar de VS en het Kremlin waarschuwt Japan niet te dicht bij Peking
te gaan staan. Daarom was je initiatief van de brief van Dewi Sukarno aan president
Gerald Ford in tactischpolitieke zin erg goed. Er wordt immers in Moskou over de
coup van 1965 op Peking gescholden, zoals door je vriend Kouznetsov. Misschien
besluit Washington nu wel om de fei-
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ten uit 1965 ten aanzien van de CIA in Jakarta vrij te geven, want dit zou Moskou
een reden minder geven om Peking hard aan te pakken.’

1 september 1975
Had het nodig gisteravond om in Edmund Wilsons memoires, The Twenties,244 te
lezen. Hij had 2.125 manuscriptpagina's in de Beinecke Library in Yale University
achtergelaten. Ze waren gebonden in 41 leren kaften. Wilson werkte aan dit boek
aan het eind van zijn leven in 1972. Hij was toen 77 jaar. Hij had Leon Edel gekozen
als de man die de tekst zou gereedmaken voor publicatie.245 Hij gaf de uitgever
instructies ook wat betreft de handgeschreven dagboekpagina's. Het uiteindelijke
resultaat leverde 525 pagina's op. Ben er tot dusverre niet kapot van.
Admiraal Elmo Zumwalt246, de voormalige Chief of Naval Operations, heeft
admiraal Sergei Gorshkov van de Sovjet-Unie aangewezen als de effectiefste
marinecommandant van de moderne tijd. Zumwalt noemde Gorshkov ‘because he
has transformed the Soviet Navy from a bunch of coastal boats under the Army's
control to a first-class fighting force, challenging US Navy supremacy throughout
the world.’247 De 1974-75 editie van Jane's Fighting Ships maakte bekend dat de
verhouding wat betreft onderzeeërs thans drie tegen een is in het voordeel van de
Sovjets.
Ik weet nu dat de ‘trompet’ van het APN Roman Krestianov heet. Jan Buis van
Bruna had me een serie boekjes van Dick Bruna (de tekenaar) meegegeven voor een
mogelijke uitgave in de Sovjet-Unie, maar die waren inmiddels weggeraakt. Er werd
naar gezocht. Hij stak de draak met me, vond dat ik als ‘un bébé’ reageerde op
bepaalde momenten. Hij zei zelfs: ‘Willie, you are working like a negro boy...’ Ik
denk dat hij ‘als een slaaf’ wilde zeggen. Ik negeerde alles compleet. Wat moet je
met zulke mensen?
Bezoek aan de redactie van Komsomolskaya Pravda. Ik ontmoette de
plaatsvervangend hoofdredacteur Valery Kiselov. Hij vertelde dat hoofdartikelen
onder het departement Propaganda van het blad vielen. Ook werden algemene
opvoedingsproblemen, soms begeleid door deskundigen en pedagogen, gepubliceerd
waar dan levendige discussies via brieven aan de redactie
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door ontstonden. Ik vertelde in de Times gelezen te hebben dat sommige bladen 7.000
ingezonden brieven per maand kregen.248 Dat was bij hen ook het geval. ‘Ja,’ zei ik,
‘maar een meisje van vijftien jaar schijnt jullie een brief te hebben geschreven dat
toen zij haar moeder een vraag over seks stelde, de dame in kwestie haar breiwerk
uit handen had laten vallen. Aangezien er op sovjetscholen verder helemaal geen
seksuele voorlichting wordt gegeven, schreef het meisje in wanhoop maar naar de
krant: “Why don't you teach us love? You are grown-ups and wise”.’249
‘Wij beschouwen problemen over de seksuele opvoeding niet als hoofdproblemen
en daarom schrijven we er ook geen hoofdartikelen over,’ aldus Kiselov.
‘Sigmund Freud zou het niet met u eens zijn,’ antwoordde ik, het feit in het midden
latende dat Freud in de USSR voor het algemene publiek verboden lectuur is gebleven.
‘Seksuele problemen behoren niet thuis in een algemeen politieke krant. Daar
houden gespecialiseerde publicaties zich mee bezig. Dergelijk materiaal kunt u vinden
in lezingen over seksualiteit op universiteiten. De KOMSOMOL houdt zich er ook mee
bezig. Wij hebben bijvoorbeeld op 16 augustus via onze correspondent in Estland
een gesprek gepubliceerd met de pedagoge Helga Kurm van de universiteit van Tartu.
Zij vertelde dat er de gedachte was opgekomen een faculteit op te richten voor jonge
echtgenoten. Er traden vijfhonderd deelnemers tot de faculteit toe op uitnodiging
van een plaatselijk huwelijkspaleis. Men begon cursussen te geven over het omgaan
met geld in het gezin, hoe het geluk in het gezin te bewaren, verstrekte inlichtingen
over de juridische kanten van echtscheidingen en hoe in het algemeen psychische
hygiëne kon worden gehandhaafd. Seks valt ook onder dit laatste onderwerp.
Ik ben er maar over op gehouden, want het was voor de zoveelste keer duidelijk,
dat je nooit werkelijke erkenning krijgt over tekortkomingen, laat staan dat men
kritiek op of het bespreken van mogelijke leemten in de berichtgeving of op welk
ander gebied dan ook maar zou accepteren. Alles is prima in de Sovjet-Unie. Hoe
haalt men zich in het hoofd kritiek te hebben? En ze draaien erom heen om zich eruit
te kletsen.
Omdat de Amerikanen en Sovjets een overeenkomst hadden gesloten inzake het
cultiveren en redden van bedreigde plantsoorten had ik een gesprek aangevraagd in
de botanische tuin
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van Moskou.250 Ik ontmoette professor Pyotr Lapin. Volgens hem waren er meer dan
600 plantensoorten die dreigden uit te sterven. Men had besloten niet alleen
deskundigen met de Amerikanen uit te wisselen maar ook diverse zaden en stekken
te ruilen. De sovjets zijn reeds gereed om in 1976 gezamenlijke expedities op touw
te zetten. Ook zullen vijfentwintig landen, waaronder Nederland, bijeenkomen om
over de problemen te beraadslagen.
Bracht een kort bezoek aan de Nederlandse ambassade. De heer H.C.J. Everaars
(van Handelszaken) bracht me bij de zaakgelastigde, want ambassadeur Huydecoper
was afwezig, als dat tenminste waar was. Ze liegen in dit perceel of het gedrukt staat,
zeker tegen mij. De heer A.B. Norbart nam waar. We kwamen op de gang langs een
schilderij en ik stopte. Ik vroeg Everaars wie het had vervaardigd. Wist hij niet. ‘Als
ik hier werkte, zou ik zoiets willen weten,’ zei ik.
‘Ja, maar ik kom niet altijd in dit gedeelte van de ambassade (gereserveerd voor
de ambassadeur).’ Het stelde vier figuren voor afgebeeld als een soort geesten.
Ik moet zeggen: ik had met de heer Norbart meteen contact. Everaars bleef er voor
lul bij zitten en hield gelukkig zijn mond. ‘Ambassadeur Romanov in Den Haag zit
niet stil,’ merkte de zaakgelastigde op. ‘But that's allright. It is his job.’
Toen ik over dr. Jermen Gvishiani sprak vroeg hij: ‘Wie is dat?’ Ik vroeg me eerst
eigenlijk af of hij me in de maling nam, maar bedacht me: in de Nederlandse
diplomatieke dienst is alles mogelijk. Omdat Everaars erbij zat merkte ik op dat ik
uit gesprekken de indruk had gekregen, dat de zakenwereld niet gelukkig was met
de ambassade en dat een duwtje in de rug gewoonlijk achterwege bleef wat juist
wonderen zou kunnen betekenen. ‘Dat weten wij,’ aldus Norbart. ‘Er komt nu een
handelsraad bij, mr. S.J.J. baron Van Voorst tot Voorst. Andere ambassades hebben
drie of meer mensen op hun handelsafdeling.’ Ik wilde weten of Den Haag over mijn
rondreis, zoals ik had gevraagd, de ambassade had ingelicht. Er ontstond enige
discussie, maar tenslotte dacht men dat dit zou zijn gebeurd. ‘U hebt meer gezien
dan de meesten van ons,’ aldus de zaakgelastigde.
‘Die meneer met die snor uit Rotterdam251 doet veel goede dingen voor zijn stad,
maar waarom zou er een consulaat-generaal van ons in Leningrad moeten komen?’
aldus de heer Norbart. Er gingen wel veel sovjetschepen naar Rotterdam, maar
Nederlandse schepen zouden leeg terug moeten uit Leningrad.
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Hetzelfde gold voor het vrachtwagenvervoer. Er reden daarom alleen maar
sovjettrucks tussen Nederland en hier. Het zou voor het Nederlandse vrachtverkeer
niet lonen. Ik meende trouwens dat hij niet op een dergelijke manier over Van der
Louw behoorde te spreken.
Ze waren verbaasd, of deden alsof, toen ik vertelde dat men van sovjetzijde
kennelijk enigermate onder de indruk was van drs. Ruud Lubbers, dit in scherpe
tegenstelling tot Ed van Thijn. Ik noemde het incident aan de lunch bij ambassadeur
Huydecoper van Nigtevecht. Norbart bevestigde dit zonder meer als waar. Hij zei
zelfs: ‘Daar behoeven we niet om heen te draaien.’ Over toenadering tussen Moskou
en Philips waren ze aarzelend. ‘Tot op zekere hoogte,’ aldus Norbart. Hij raadde me
nog aan niets over mijn reis door de Sovjet-Unie te publiceren voordat ik in oktober
de tweede helft van mijn reis zou gaan afleggen. Ik hielp hem uit de droom en zei
dat er waarschijnlijk al series artikelen waren gedrukt.252
‘Schrijft u wel eerlijk?’ vroeg hij ook nog tot overmaat van ramp. Krijg altijd de
kriebels wanneer Nederlandse diplomaten het woord ‘eerlijk’ in de mond nemen.
‘Ja, meneer, dat heb ik in de kwestie Nieuw-Guinea ook gedaan, en wat was het
resultaat? Dat weet u waarschijnlijk beter dan ik.’ Toen ik opmerkte dat Huydecoper
van Nigtevecht het al in 1957 in Jakarta weinig eens was met het beleid van Luns
inzake Indonesië en Nieuw-Guinea, antwoordde Norbart openlijk: ‘Daar heeft hij
ook veel last mee gehad.’
Ook de ambassade scheen nota te hebben genomen dat de NOS gebruikmaakte van
Conny Brood ‘om de AVRO dwars te zitten, terwijl die juffrouw vanwege haar baan
en Russische man zich natuurlijk niets zou kunnen permitteren,’ aldus Norbart.
Vandaag zag ik Volodja Molchanov terug. Bij het verlaten van Komsomolskaya
Pravda wachtte hij op me en op zijn Russisch omhelsden wij elkaar als oude vrienden.
Hij zag er bruingebrand en supergezond uit. Ik had het gesprek met de redacteur van
de krant beëindigd met de mededeling dat ik bereid was een verslaggever van zijn
krant veertien dagen op Amerbos te gast te hebben, zoal ik te gast in de USSR was
geweest.253
Ik lunchte met Volodja in hotel Rossia. Ik legde uit dat ik de volgende reis zeker
ook niet met Tamara Sachnazarova wilde maken. Hij dacht dat als ik niet meer met
Sonja Makarova zou willen werken haar dit zeer zou kwetsen omdat zij zich zo had
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uitgesloofd op deze reis. ‘Maar ze is niet exact genoeg en geen echte tolk, zij is een
propagandiste.’254 Aan de andere kant bood Sonja een voordeel, want om iets in de
USSR voor elkaar te krijgen, hotels, auto's, maaltijden, moet je keihard als een
bulldozer optreden. Dat kan Volodja zeker niet.
Volodja had een toneelstuk geschreven over twee jongens in een bouwkamp in
de zomervakantie. Het zou in oktober worden opgevoerd. Hij vroeg naar Peter, Theo
en zijn vrouw en zelfs naar Keke.

2 september 1975
De lucht is blauw. De zon schijnt. Mijn mind is bij mam die vorig jaar op deze dag
overleed.
We ontmoetten vanmorgen op de kunstacademie Serosjha (13), de jongen wiens
tekeningen ik bijzonder had gevonden. Toen we arriveerden was hij naar de waterkant
gevlucht, bang om een interview te geven. Hij was echter teruggekomen en bleek
een stille wat trieste jongen te zijn met lang blond haar over zijn voorhoofd hangend,
in een witte coltrui met een rode sjaal om zijn hals. Hij vertelde met twee leraren en
elf leerlingen op vakantie naar Turkestan te zijn geweest. Ik vroeg hoe hij had ontdekt
schilder te willen worden. Dat herinnerde hij zich niet. Hij begon als kind tekeningen
op het trottoir te maken. Zijn moeder had verf voor hem gekocht. Via een advertentie
was hij in Wolgograd op een school terechtgekomen en vanwege zijn uitstekende
resultaten twee jaar later naar Moskou gestuurd. Na deze academie wil hij naar het
Surikov Instituut gaan voor nog eens een studie van vijf jaar. Terwijl zijn directeur
tegen ons stond te ratelen, keek Serosjha dromerig en ongeïnteresseerd naar buiten.
Om 10.00 uur waren we bij GOSPLAN en sprak ik met Alexandr Smirnov, hoofd
van de sector sociale problemen en het levenspeil van het volk. De voornaamste
pijlers van zijn afdeling vormden bestudering van het bereiken van sociale en
economische gelijkheid voor alle mensen, humanisme, het sociaal-economische
verschil tussen intellectuele arbeid en (hand)arbeiders en tenslotte de sociaaleconomische verschillen tussen stad en dorp. Lenin had het initiatief tot GOSPLAN
ontwikkeld. Het eerste staatsplan betrof elektriciteit, dus de elektrificatie van de USSR
en werd in 1921 uitgedokterd. Het was een vijftienjarenplan. Hij corrigeerde zich
echter en zei dat het allereerste
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project van GOSPLAN de verhoging van het levenspeil van het volk had omvat. Hij
tekende een hart met vijf hokjes: voedsel, kleding, woningen, transport en cultuur.
‘Eigenlijk is alles wat we in dit gebouw doen,’ aldus Smirnov, ‘gericht op de
verhoging van het levenspeil van de mensen.’ Ik vroeg hem waar hij op dit moment
mee bezig was.
‘Ik ben erg fanatiek over mijn huidige project. Dat is altijd gevaarlijk. Het behelst
een vijftienjarenplan tot 1990 inzake de sociaal-economische ontwikkeling in het
land. Ik weet nu, hoe we dan zullen leven, misschien niet in alle details, maar zeker
in het algemeen. Dit plan wordt een van de belangrijke documenten bij het 25ste
Partij Congres in februari 1976.255
‘Gebruikt u er computers bij?’ vroeg ik.
‘We gebruiken bij GOSPLAN inderdaad computers, onze eigen machines, Britse
computers en IBM begint ons nu ook computers te leveren. Het zijn nuttige
hulpmiddelen om snel te kunnen rekenen, zoals we ook elektronische rekenmachines
gebruiken en econometrica. Maar, waar we vroeger meer in het verleden keken,
richten we ons nu veel meer op de toekomst. Hierbij komt het voornamelijk op
denkwerk aan en of de mens nieuwe ideeën kan ontwikkelen.’
Ik vroeg of hij het werk van de Club van Rome kende. Hij ging er uitvoerig op in
en zei onder meer dat wat Dennis Meadows en zijn team in de toekomst zagen zot
en negatief was. De Club van Rome had te weinig moeite gedaan om ideeën aan te
dragen hoe toekomstige rampen voorkomen zouden kunnen worden. Welke concrete
voorstellen had de Club gedaan om toekomstige generaties te helpen het getij van
negatieve processen te keren? ‘Wij kennen de theorie van nulgroei. West-Europese,
Zweedse en Amerikaanse sociologen en economen hangen die theorie aan. Wij
vinden haar te negatief. Ik ben van mening dat het te vroeg is om de groei van de
bevolking of van de industrie te gaan beperken. Ik vind juist dat we de groei van de
industrie en van wetenschappelijke methoden haar te bevorderen verder moeten
ontwikkelen, maar dit moet op zodanige wijze geschieden dat we de negatieve
sociaal-economische gevolgen tot een minimum beperken. Dit kan men slechts
bereiken door langetermijnplanning. En ik onderstreep het woord plan, en niet het
woord prognose. Prognoses zijn nodig, maar ze vormen slechts het eerste stadium
van plannen maken. De Club van Rome heeft een soort toekomstfoto gemaakt, die
onder prognose valt en met daadwerkelijke planning niets van doen heeft.’
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Ik kreeg de indruk dat hij noch het werk van professor Jay Forrester van MIT, noch
het tweede rapport van de Club van Rome256 kende, want hij praatte er overheen.
‘Men moet de USA en de USSR ook niet met elkaar vergelijken. Wij hebben achter
de Oeral bijvoorbeeld een enorm uitgestrekt gebied in Siberië, wat tot de rijkste
streken van de wereld behoort en daarom belangrijk zal zijn voor de toekomstige
ontwikkeling van ons land. Het vraagstuk is dat we te weinig beschikbare
arbeidskrachten hebben. Er is ook nog geen infrastructuur van wegen en
transportmiddelen. Zoals u weet we zijn nu bezig met de BAM-spoorlijn.’
‘Wat u vooral nodig hebt is kapitaal en investeringen om dit gebied open te leggen,’
zei ik.
‘We hebben het voordeel dat alle grondstoffen en mogelijkheden van Siberië in
een hand zijn, namelijk de staat. De staat bepaalt de belangen van de maatschappij
en de samenleving in haar geheel. In GOSPLAN worden de structuur van de
verschillende mogelijkheden uitgekiend, zoals transport, energie, elektriciteit,
openbare diensten, ontginning en ontwikkeling van de olie- en gasindustrie van
Siberië. Dan bekijkt GOSPLAN ook het regionale aspect van onze ontwikkeling, welke
regio's van ons land voor ontwikkeling en op welke termijn het eerste in aanmerking
komen. We moeten ook rekening houden met ons Midden-Azië, Turkmenistan,
Kirgizië, Uzbekistan, en die gebieden waar de bevolking in het algemeen conservatief
is wat betreft levensgewoonten en waar men bijvoorbeeld er niet over denkt om te
gaan helpen bij het openleggen van Siberië. De bevolkingsgroei in de gebieden, die
ik zojuist noemde, is enorm. We moeten daar ook voor ontwikkeling en nieuwe
arbeidsplaatsen zorgen. Maar, wil men de economische activiteit ook daar verhogen,
dan is er op de eerste plaats kapitaal nodig. We zouden Siberië snel tot ontwikkeling
willen brengen. Arbeiders uit andere regio's willen echter niet weg, dus is er veel
geld nodig om arbeidsplaatsen te scheppen. Dat is ons dilemma. Hier staat tegenover
dat technische ontwikkelingen arbeidsplaatsen gaan innemen. We noemen dit onze
geheime arbeidsreserves: machines. De gemiddelde productiviteit van een arbeider
hier is hoger dan in West-Europa. Maar wanneer we alle productiviteit in alle takken
van een industrie bekijken dan ligt het cijfer bij ons lager.’ Ik dacht: Man, wie houd
je voor de gek, maar liet hem zijn verhaal rustig vervolgen.257
Ik lunchte met Anatoly Rynikov, plaatsvervangend hoofd van
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de Unie voor Journalisten. In het park tegenover de persclub zat een oud dametje
met een Maltezer. Het diertje blafte vrijwel met hetzelfde geluid als Keke. Ik ging
naar haar toe. ‘Hij is al twaalf jaar,’ vertelde zij met tien zilveren en gouden tanden
in haar mond. Het beestje had vijf jaar in een circus ‘gewerkt’. Het arme dier! Hij
leek er dan ook beroerder aan toe dan Keke, die al vijftien jaar is.
Anatoly vertelde, als om zich te excuseren voor de huidige persclub, dat er een
nieuw gebouw in aantocht was. Maar Poesjkin had in het huidige gebouw zijn
gedichten nog voorgelezen. De Unie van Journalisten was in 1959 totstandgekomen.
Zij had thans een 50.000 leden. In totaal waren er 200.000 journalisten in de USSR.
Ik vraag of er een Raad van Toezicht of Raad voor de Journalistiek bestond, maar
kreeg er geen antwoord op. ‘We hebben een aantal comités die er op toe zien dat
iedereen elkaar kent. Er is bijvoorbeeld een comité voor journalisten die zich
bezighouden met wetenschap en techniek,’ aldus Anatoly. ‘En een ander comité met
toneel en drama.’ Een apart comité houdt zich bezig met problemen die journalisten
hebben. Er kwam helemaal niets uit dit gesprek. Gelukkig trad voor een keer Volodja
Molchanov als tolk op. Maar hij is misschien toch niet zo aardig als ik dacht. Hij
vroeg na afloop van de lunch, om 14.40 uur: ‘Ga je er mee akkoord dat ik aan mijn
baas bij Novosti opgeef dat ik tot vanavond 22.00 uur met jou werkte? Dan heb ik
een dag vrij te goed en kan ik in die tijd voor mezelf schrijven.’
Probeer al dagenlang een gesprek te krijgen met de sociologe Zoya Yankova.258
Het wordt steeds weer uitgesteld, nu misschien morgen.
Molchanov zegt dat niet Novosti APN, het persbureau, verantwoordelijk was voor
mijn reis, maar het Novosti uitgevershuis, in verband met de uitgave van mijn boek.
Ik ontmoette bij de uitgever de chef van het departement literatuur Nikolai Charkov
en zijn assistente Bella Chuyeva. Ze legden exact uit wat er nodig was voor een
sovjetuitgave en waren van mening dat ook de Baltische uitgeverijen mogelijk mijn
boekje zouden publiceren.259 Ik moest officieel een verzoek indienen bij VAAP die
dergelijke contracten opstelde en ondertekende. Intussen belde Volodja naar professor
Yankova om de tijd van morgen af te spreken en kwam van de telefoon terug met
de mededeling:
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Zie mijn gesprek met haar in Grenzen aan de groei, Deel II, 1974.
Onnodig te zeggen dat USSR 1976-1990 natuurlijk niet in het Russisch werd uitgegeven.
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‘Zij is 20 minuten geleden met een hartaanval naar een ziekenhuis gebracht (...).’
Om 17.00 uur was ik eindelijk weer bij de Khatchaturians. Ahram had bij de lunch
nog al sterke wijn gedronken en leek wat van de kaart te zijn. Maar zijn vrouw Nina
Makarova was gereed voor een uitvoerig interview. Wij spraken over haar composities
- zij schreef altijd op de ‘dacha’ en tijdens haar concerten in het buitenland muziek.
Nu mevrouw Furtsewa van het toneel was verdwenen, vermoedde Khatchaturian
dat de nieuwe minister van Cultuur, Peter Demichev, voor een buitenlandse verfilming
van zijn ballet Spartak wel oren naar zou hebben. Ik kon de minister opnieuw
benaderen en zeggen dat hij, Khatchaturian, akkoord ging, en aangezien Volodja's
vader, Kiril Molchanov, uiteindelijk alle beslissingen bij de Bolshoi nam, was er nu
een kans. Volodja had echter verteld niet meer on speaking terms met zijn vader te
zijn, aangezien deze een vriendin had. Hij koos de zijde van zijn moeder; ik rekende
dus niet op hulp van die zijde. Ik begon te geloven dat Volodja in staat was tegen
mij te zeggen dat hij zijn best voor onze verfilming bij zijn vader zou doen, terwijl
hij in werkelijkheid iets heel anders tegen zijn vader zou kunnen zeggen.
Nam Edmund Wilson mee naar bed ter compensatie van alle pollution van een
dag werken en gesprekken voeren in Moskou. Het was Walter Lippmann die hem
blijkbaar aan een baan bij de New Republic hielp. Tussen september 1920 en juli
1921 was hij dermate gedemoraliseerd over zijn love affairs dat hij geen letter had
opgeschreven. Ik begrijp zoiets in geen duizend jaar niet. Hoe kan een ander, wie
het ook is - zelfs wanneer je tot over je oren verliefd bent en je wordt afgewezen je zodanig beïnvloeden dat je geen letter meer op papier kunt krijgen? Juist wanneer
de dieptepunten het hevigst zijn, is formuleren en analyseren van de ‘crisis’ - je
uitdrukken wat je beroert, stoort of tot wanhoop drijft - de eerste vereiste voor de
volbloed dagboekschrijver.

3 september 1975
Vijftig jaar is toch wel een soort levensdrempel. Ik bemerk steeds meer de totaal
associatieve verwantschappen bij alles wat ik zie, voel en denk. Wanneer Edmund
Wilson een binnenplaats in Parijs beschrijft, dan merk ik dat ik hetzelfde deed in
Leningrad, maar alleen omdat een paar jonge jongens onder een boom aan het kaarten
waren. Misschien was het me wel niet opgevallen als het meisjes waren geweest.
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Om 14.30 uur ontmoette ik Vasily Grigorje, de secretaris van het centrale comité
van de Vakbond van Metaalbewerkers. Men had contacten met vakorganisaties van
alle andere Europese landen, behalve Nederland. Er was eenmaal een gesprek geweest
in Oostenrijk met vertegenwoordigers uit Nederland, maar dit had tot niets geleid.
Zelfs met de Amerikaanse vakbonden waren er contacten. Ik gaf toe dat Nederland
over de hele linie om voor mij onverklaarbare redenen in de achterste koets zat wat
de Sovjet-Unie betrof en dat ik daarom moeite deed om over dit belangrijke gedeelte
van ons gezamenlijke Europa meer te weten te komen en een boekje te schrijven.
‘Ja, uw land heeft ons pas tijdens de oorlog in 1942 diplomatiek erkend,’ zei hij.
‘Omdat het niet anders kon, want we waren bondgenoten tegen de nazi's geworden.
Het zegt echter alles van de mind van Nederlanders. Indonesië kan erover meepraten.’
‘Peter de Grote was een wilde Rus, maar hij is een Nederlander geworden. Hij
bracht veel goeds van Nederland naar hier. We kennen uw schrijvers. Zij interesseren
ons.’260
Heb voor het eerst Volodja's vrouw, Consuelo, ontmoet. Zij heeft een Spaanse
vader en een Russische moeder. Ze wonen in een kleine flat in een gebouw waar
voornamelijk kunstenaars, musici en ‘bevoorrechten’ van de CPSU wonen. We aten
wat en dronken een glas wijn. Volodja vertelde trouwens een verhouding te hebben
met een oudere vrouw, de eerste, sinds hij zeven jaar geleden trouwde. ‘Je bent
precies als je vader, maar hem bekritiseer je, en wat doe je zelf?’ zei ik tegen hem.
Om 17.00 uur had ik nog een kort gesprek met de conrector van het Moskouse
Conservatorium. Nadien bracht Volodja me naar een muziekwinkel, want ik wilde
een postume Nocturne van Chopin vinden, wat inderdaad lukte.261
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Vele pagina's met notities zijn in mijn dagboek.
Volodja gaf me de muziek cadeau. Tot mijn schande moet ik bekennen die betrekkelijk
eenvoudige stukje in 1992 nog altijd niet uit hoofd te spelen.
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Om 20.00 uur kwam generaal Suharjo nog naar het hotel. Hij had een brief aan
mevrouw Hartini Sukarno geschreven die ik in Amsterdam op de bus zal doen. Hij
gaf me ook enkele voor me opgeschreven gedachten. ‘Men mag nooit vergeten,’
schreef hij, ‘dat Indonesië een ex-kolonie is en dat de Revolutie van 1945 alleen de
bevrijding van het land betrof, een revolutie om het koloniale juk af te werpen.
Ondanks dat we de onafhankelijk werden kon Indonesië zich lange tijd op vele
gebieden niet vrijmaken van de nare koloniale erfenis. Lees maar Portrait of a Patriot
van dr. Mohammed Hatta (1972), pagina 554. Bovendien was de hele wereld na 1945
bezig te genezen van de wonden van de Tweede Wereldoorlog, zodat ook wij, in
Indonesië, op dat moment weinig op hulp van buitenaf konden rekenen. Maar
financiële hulp was nodig voor een radicale opbouw van ons land. Het is onjuist om
te spreken over gebrek aan specialisten, technisch personeel of deskundigen op
verschillende gebieden. Dit was logisch voor een jong land.’262
Hier noemde ik generaal Suharjo het getal uit het boek van professor George
McTurnan Kahin263 dat in 1940 nog slechts 637 mensen in het oude Indië een
universitaire opleiding volgden. In 1940 studeerden in totaal 37 Indonesiërs op een
bevolking van 70 miljoen af. We spraken niet zo lang. Hij nam met tranen in de ogen
afscheid en omhelsde me. Hij wilde nog de hort opgaan. ‘Mijn vrouw denkt dat ik
bij u ben, maar anders raak je er immers uit?’ Overal hetzelfde liedje, bedrog tussen
‘geliefden’.

4 september 1975
Dineerde gisteravond in de persclub met Victor van APN, Volodja Molchanov en
Sonja Makarova. Volodja legde uit dat Sonja eigenlijk Genia heette. Beter laat dan
nooit. Er waren verschillende toasts. Volodja zei dat hij drie vrienden in Nederland
had: Louis Couperus, Wim Hulst van de Vereniging Nederland USSR en mij.
Victor vertelde de hertog van Luxemburg en diens vrouw op hun reis door de
Sovjet-Unie te hebben begeleid als tolk. Een Luxemburgse journalist had gezegd:
‘Ik ben blij dat ik niet hier woon, want thuis ben ik tenminste vrij.’
‘Wat bedoel je daarmee?’ vroeg Victor.
‘Daar kan ik doen en laten wat ik wil.’
‘Voor mij betekent vrijheid in een positie te zijn te doen wat
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De volledige handgeschreven tekst is in mijn dagboek.
George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, Cornell University 1952,
pp. 31 en 32.
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nodig is en moet gebeuren.’ Victor had vervolgens gevraagd of de Luxemburger in
zijn liberale krant in staat was de waarheid over de Sovjet-Unie te schrijven: ‘dat
socialisme functioneert en goed is, en over de positieve kanten van de
sovjetsamenleving? Als je dat zou doen, mijn vriend, zou je je baantje verliezen.’ Ik
dacht aan de wijze waarop de GPD onlangs mijn Suharto-artikel subtiel had
bijgeslepen.
Het is prachtig stralend weer. Ik moest 60 roebel aan overgewicht door boeken en
materiaal tijdens deze reis betalen. Sonja regelde ook dit. De drie pagina's namen,
die ik haar had gevraagd in het Nederlands voor me op te schrijven, waren er niet.
We vertrekken een uur te laat.
Om ook maar iets van dit land te begrijpen is een totaal andere benadering en
heroriëntatie nodig, vooral wat de levensbeschouwing in het algemeen betreft. Om
met West-Europese ogen, of beginsels en uitgangspunten, levensopvattingen zo men
wil, hier rond te banjeren heeft geen enkele zin. Het is onmogelijk om vanuit onze
wereld hier een parachutesprong te maken zonder eerst een mentale pas op de plaats
te doen en je volledig open te stellen voor de realiteiten van dit land.
Er heerste totale chaos. We wachtten al uren en niemand bij Aeroflot komt op de
idee de passagiers een glas sap aan te bieden. Toen we eindelijk om 12.45 uur - meer
dan vier uur te laat - aan boord gingen, vroeg ik aan een van twee wachtende
stewardessen waar ik mijn gewei uit Siberië kon laten. Zij haalde haar schouders op
en antwoordde niet. De andere dame greep in. De service in sovjettoestellen is beneden
elk peil. Er ontbraken transitpassagiers. Ze lieten gewoon een bus met passagiers
twintig minuten op het platform staan. Ze gingen hier met mensen om als met vee.
Ook de toestellen zelf waren uiterst oncomfortabel. Maar deze keer werkte de
airconditioning. Ik zat over mam te denken en kreeg tranen in mijn ogen.
Las in Wilson, maar ik me niet concentreren. Er waren natuurlijk geen kranten
aan boord.
Ben aan een sauna en seks toe.
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Amsterdam
4 september 1975
Amerbos
De douanebeambte keek naar mijn gewei en zei: ‘Wat is dat mijnheer?’
‘Een Russische atoombom.’
‘En wat is de waarde van die bom?’
‘Drie kwartjes.’
‘Loopt u maar door...’
Peter opende de deur. Ik geloof dat hij gekwetst en beledigd was, omdat ik het
eerst van alles vroeg hoe Keke het maakte, die nog bij zijn moeder in Tilburg was.
Het beestje was prima en tippelde overal achter zijn moeder aan, die hem Keetje
Tippel had gedoopt. Frederick Ress was er ook. Ze hielpen me met de bagage. Ik
voelde me koud en haast vijandig tegenover Peter.264
Ik grasduinde in de stapels post, zag een briefje van mejuffrouw Büringh
Boekhoudt, kaarten van Richard Thieuliette, Henry Richardson (uit Rome), Ditto
Hanafi (uit Tokio) en er was een brief van een schoonzoon van mevrouw Hartini, ir.
Sukrisno Rammelan. Hij komt naar Amsterdam met zijn vrouw.

5 september 1975
Om 07.45 uur was ik al bij Peters moeder om Keke te halen. Hij was al een paar
dagen ziek, maar was erg blij mij te zien, blafte en sprong tegen me op. Hij leek
ouder geworden en zijn haar hing voor zijn ogen. Hij was gewoon zielig. Ik geloof
dat hij, terwijl hij alleen hart van rund mag hebben, ook ander vlees heeft gekregen.
Ik geloof trouwens dat ik dit niet meer mag doen, de hond in Tilburg brengen. Ik
belast Peters moeder er te veel mee. Zij was ook erg bezorgd geweest dat er iets met
de hond zou gebeuren terwijl ik weg was. Peter was, toen ik thuiskwam opnieuw
gekwetst omdat ik alleen maar over de hond sprak en niets over zijn moeder zei.
Wanneer ik denk dat er iets met het hondje mis is ben ik daarvan onderste boven.
Peters moeder maakte het uitstekend, als altijd.
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Pure jaloezie over de aanwezigheid van Frederick Ress.
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Eindelijk heb ik weer Time en Newsweek en probeer een beetje met het nieuws bij
te komen. Max van der Stoel heeft gezegd dat indien de VN de Israëli's eruit gooit,
Nederland ook uit de volkerenorganisatie treedt. Die man is niet goed bij zijn hoofd.

6 september 1975
Er was een medewerker van de sovjet militaire attaché A. Kisselew, ‘met zachte
hand’ het land uitgezet omdat door hem in Nederland gelegde contacten tot
verwikkelingen zouden hebben geleid.
Peter kwam wit van woede beneden. Opnieuw was een telefoongesprek afgebroken.
Hij vertelde enige tijd geleden tweemaal te hebben meegemaakt toen hij Theo Camann
in Tilburg belde en dat er een stem aan de lijn kwam: ‘Dit is de BVD, ik verzoek u
dit gesprek af te breken.’ Wat kan ik in godsnaam tegen die terreur doen? Moet ik
opnieuw naar de minister van Binnenlandse Zaken schrijven? Het gebeurt zo dikwijls
dat gesprekken verbroken worden, maar ik maakte nooit mee dat openlijk de BVD
ertussen kwam.
De Nieuwe Revu heeft op 22 augustus 1975 mijn reportage van vier pagina's over
Gerard Croiset en de JFK-affaire gepubliceerd.

Romanov en Opalev hebben me toch genaaid, want het is duidelijk dat Eppo Jansen
zelfs vóór mij in Siberië was en in de NRC een aantal artikelen over zijn reis
publiceerde, een reis die mij als eerste en exclusief was aangeboden.265
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In 1985 zou Adriaan van Dis op televisie proberen het voor te stellen alsof ik mijn werk in
de USSR op kosten van de sovjets zou hebben uitgevoerd en dat ik uitnodigingen van de
ambassade had aangenomen wat in strijd zou zijn geweest met de geldende gebruiken.
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Time vatte Gerald Ford weer aldus samen: ‘His assets remain the same: honesty,
directness and considerable political skill...’ Er is geen woord van waar. Zelfs Lyndon
Johnson beschreef hem al als de man, die niet in staat was ‘to chew gum and think
at the same time’.
We dineerden met Frank Heckman in restaurant Indonesia. Frederick Ress scheen
het Indonesische voer heerlijk te vinden. Richard Thieuliette belde: ‘Wim, I love
you very much.’ Maar ik zie en spreek hem steeds minder. Casper Bake zond een
blik met noten uit Mozambique.

7 september 1975
Klaas Jan Hindriks zat bij Panoramiek met Max van der Stoel in de tuin te keuvelen.
Hoe verzin je het. Hij liever dan ik.
Time wijdt een omslagartikel aan de strijd tussen de arme en rijke landen om de
rijkdommen van de aarde; an inevitable confrontation. Het doet de burger goed om
te lezen: ‘At the Bandung Afro-Asian Conference in 1955 and at the first
non-aligned-nations Conference in Belgrade in 1961, leaders such as India's Nehru,
Egypt's Nasser, Indonesia's Sukarno and China's Chou En-lai attempted to weld
together an alliance that would move beyond the conflict between East and West.’
Het is gewoon een feit dat de oorspronkelijke gedachte van de vorming van een
Afro-Aziatisch blok als tegenwicht voor de twee superblokken, Amerika en Rusland,
het plan van president Sukarno is geweest en aan zijn brein is ontsproten. Hoe zijn
Putsch-opvolgers hem ook hebben geprobeerd naar beneden te halen, dat is een van
Sukarno's belangrijke daden geweest die hem nooit meer zullen kunnen worden
afgenomen.

8 september 1975
Ben eindelijk samen met Keke bij het graf van mijn ouders geweest. Niemand was
op mams sterfdag geweest want mijn laatste twee rozen van voor mijn vertrek naar
Rusland lagen er verschrompeld bij.
Van 15.00 tot 16.00 uur bracht ik ambassadeur Romanov en Vladimir Opalev
verslag uit van mijn reis. Romanov wist van de reeks problemen die we hadden
gehad: ‘But that is not important’ zei hij. Martin van Doorne van DAF had hem een
bezoek gebracht. Zij hadden een gesprek van drie uur gevoerd. Ook dat was door
mij aangezwengeld. De ambassadeur had Van Doorne geadviseerd met concrete
voorstellen naar dr. Jermen Gvishiani te gaan. Ik probeerde hem ertoe te krijgen bij
zijn regering te bepleiten dat de USSR een eerste bestelling van
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duizend trucks bij DAF zou plaatsen, als begin van de samenwerking. ‘We are not in
de market for trucks, but Van Doorne should tell us what he could do,’ aldus
Romanov.
Hij had eindelijk, samen met andere in Den Haag gestationeerde diplomaten, een
bezoek aan Philips in Eindhoven gebracht. Van Riemsdijk had een lunch aangeboden
en had een redevoering afgestoken. Frits Philips was onder het gehoor geweest en
had Van Riemsdijk midden in zijn verhaal onderbroken en verbeterd. ‘You could
sec how Van Riemsdijk was annoyed at that interruption,’ zei de ambassadeur. Ik
kan me overigens een dergelijke demarche van Philips exact voorstellen. Dat type
lul is die man. Romanov had tussen mevrouw Philips en mevrouw Leclercq in gezeten,
die hem met veel strijkages hadden bejegend. Ik zie het voor me. Mevrouw Leclercq
had verteld dat zij vijftien jaar Russisch had gestudeerd: ‘So I wrote her a letter of
thanks in Russian, a language she probably can't read anyway,’ aldus Rom. Er werd
een video-phone gedemonstreerd. De ambassadeur verklaarde onmiddellijk dat hij
het ding wilde kopen. Dit veroorzaakte grote verwarring. Frits Philips kwam er zelf
aan te pas: ‘That tricky fellow began to talk about costs.’ ‘Who talks about costs? I
simply want to buy it,’ had Romanov gezegd. Hij vertelde het zeer grappig.266
Ik had de eerste 28 pagina's van mijn verslag van de Russische reis bij Jan Buis
van Bruna gebracht, maar hij belde dat hij ze onbruikbaar vond.
Dewi Sukarno telefoneerde. Er was geen antwoord gekomen van Gerald Ford of
het Witte Huis. Niet eens een bevestiging van ontvangst. Zegt alles.
Peter en Frederick gingen uit. Ik liep eens Peters tuinkamer binnen. Er waren
krassen op mams 18e-eeuwse schrijfbureau en kringen van glazen en kopjes op mams
Italiaanse tafeltje. Onder de bank vond ik een gebroken glas en even later zelfs een
gebroken Delfts blauw bord van het eetservies van mijn ouders, waar ik juist zo
zuinig op ben. Er ontbrak ook een wijnglas. Ze hebben daar allemaal niets van gezegd.
Hoe komt het toch dat ze in mijn huis wonen en geen hart hebben voor wat van mij
is en waarom springen ze niet voorzichtig met alles om. Daarom laat ik echt liever
niemand in mijn huis als ik weg ben. Later zei ik er tegen Peter iets over, die terug
snauwde: ‘We zijn al gauw weg.’ Een van de redenen dat de waarde van andermans
spullen niet wordt beseft is dat ze zelf nog nooit een rooie cent hebben verdiend en
geen benul hebben van wat er
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moet worden gedaan om zelf zoiets in bezit te hebben. Wanneer Peter zo doorgaat
bereikt hij absoluut nooit iets.
Ik denk eigenlijk niet dat hij echt van Frederick Ress houdt. Laat staan van mij.
Ik ben gewoon een convenient friend. Ik koester nog altijd veel lieve gevoelens voor
hem, maar na wat er zo de laatste jaren is voorgevallen hebben de onplezierige
herinneringen de overhand. Wat voor waarde heeft onze vriendschap nog?

10 september 1975
Schreef Peter een brief. Het had beter gekund, maar ik wilde hem nu mijn gevoelens
en twijfels kenbaar maken.
Minister Jan Pronk is voor een sleutelpositie van de speciale Algemene Vergadering
van de VN gekozen. Hoera, dan zijn we hem hier kwijt. Je hebt niets aan die man.
Jouke Mulder heeft de memoires van Sydney van den Bergh geschreven. Ze zijn
nota bene bij Bruna uitgekomen. Elseviers Magazine heeft er een serie over. Zo kan
ik ook boeken verkopen.
‘Luns bracht het geschil rond de overdracht van Nieuw-Guinea niet naar ieders
tevredenheid tot een oplossing,’ aldus deze eens gesjeesde minister van Defensie na
een klassiek Haags schandaal en een vrouwen-pekara.267 ‘Nu nog kan men kritiek
horen, maar als die kritische geluiden met name van de kant van een geïnvolveerd
publicist als Willem Oltmans komen, impliceert dit voor mij dat Luns' handelswijze
in die tijd toch verdienstelijke trekken droeg. Over de houding van Oltmans, die tot
de groep-Rijken behoorde, denk ik weinig positief. Rijkens had overigens redenen
om al spoedig met hem te breken...’ (Pagina 78.)
Achteraf, in 1992, ben ik deze mijnheer eigenlijk dankbaar voor de onzin
die hij Jouke Mulder op de mouw spelde over mij in zijn memoires. Ten
eerste was ik met de groep-Rijkens van 1956 tot 1961 verbonden268, dus
dat ‘al spoedig verbreken’ van de contacten van Paul Rijkens met mij was
volstrekt onwaar. Kritische geluiden ten aanzien van Luns'
Nieuw-Guinea-politiek komende van deze liberale bons uit die tijd is het
understatement of the year. En ten derde: wat mij in nu bekend is geworden
aan de hand van honderden codeberichten en andere communicaties tussen
Luns en zijn verschillende loopjongens overzee die ik sinds enige tijd in
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Indonesisch voorvrouwen-‘affaire’.
Zie ook mijn Memoires, en wel de delen 1953-1957, 1957-1959, 1959-1961, 1961,
1961-1963.
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handen heb gekregen, maakte ook Sydney van den Bergh zich behoorlijk
belachelijk met de trap die hij me in 1975 meende te moeten nageven.
Jouke Mulder wist niet beter. Hij was journalist, maar kende de feiten niet
en kon als ghostwriter zijn opdrachtgever niet voor dergelijke
onzinopmerkingen beschermen. Ik kon er in 1975 verder weinig meer
tegen doen. Pas nu, in 1992, kan ik dit echter met des te meer kracht. Ik
heb altijd geweten dat wanneer ik het roer recht zou houden en onverdroten
mijn aantekeningen zou blijven bijhouden, op den duur duidelijk zou zijn
wie er wat had uitgehaald. Dit geldt nauwelijks alleen voor Sydney van
den Bergh.

Amsterdam - Rome, KLM-toestel Warschau.
Wanneer je een krant openslaat word je kotsmisselijk van het ‘nieuws’. De CIA heeft
gifgassen, in strijd met Nixons orders, gewoon bewaard, zoals Vladimir Kouznetsov
al in Moskou zei dat waarschijnlijk was gebeurd. Nu blijkt dat het Amerikaanse leger
op soldaten proeven met LSD heeft genomen, zonder dat die jonge mensen zich dit
bewust waren. Het wordt allemaal alleen maar misdadiger. Het is ongelooflijk dat
zulke dingen in een democratische rechtsorde kunnen gebeuren. We worden
langzamerhand met zoveel van dit soort shit overstroomd dat het beruchte
immuniseringproces, waar Robert Jay Lifton, de Amerikaanse psychiater steeds over
spreekt, begint. Dit soort ‘lectuur’ verpest eigenlijk je dag al voor deze is begonnen.
Minister Luns heeft zich naar Washington gespoed om ten behoeve van Turkije
op basis van urgentie extra wapens aan te vragen. Luns maakt zich ‘ernstige zorgen’
over de militaire verzwakking van NAVO's zuidflank. Hoe werkt zoiets? Volgens mij
zo: de CIA stuurt Luns de suggestie dat hij zich ernstig bezorgd moet tonen over
Turkije en aangezien hij een ingehuurde verstaander is die uit bepaalde kringen maar
een half woordje nodig heeft om de gewenste klus te klaren, haast hij zich naar de
gewenste machtscentra en de Amerikaanse wapenindustrie heeft ook weer werk.
Geen haan die naar de schofterij kraait.
Senator Richard Schweiker van Pennsylvanië, lid van het Senate Select Committee
on Intelligence Activities, heeft vanwege ‘a cover-up by the FBI and the CIA’ om de
heropening van een onderzoek naar de moord op JFK gevraagd.
Intussen meldt Time dat is vast komen te staan dat Lee Harvey Oswald enkele
dagen voor de moord in Dallas een dreigbrief op het bureau van de FBI in Dallas
heeft afgegeven. Het betreffende bureau reageerde er niet op en hield Oswald ook
niet in de gaten toen JFK in Dallas was. Maar wat ze wel hebben gedaan, is
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dat briefje direct na de moord vernietigen. Die hele affaire stinkt van A tot Z.
Ik hoop maar dat als Peter mijn brief vindt, hij niet gekwetst is. Het laatste wat ik
wilde is hem te alarmeren, want daarvoor houd ik nog altijd veel te veel van hem.
Ik wilde hem er eigenlijk op attenderen dat ik ook gevoelens heb en er nog altijd
ben, ook al brengt hij dag en nacht door met Frederick Ress.

Rome, Hotel Shangri La' Corsetti
Bij aankomst in Aurelio Peccei's kantoor waarschuwde secretaresse Elena Tognarelli
meteen al om voorzichtig te zijn met wat ik zou zeggen. Ik dacht: hoe kunnen we in
een dergelijke sfeer aan het boek werken? Aurelio ontving me koeltjes en ik vreesde
tot niets in staat te zijn onder zulke obscure omstandigheden. ‘There is so much to
say after this summer, and I can say perhaps in an interview with you what I cannot
say in the book,’ was zijn openingsverklaring. Ik stelde voor dat ik eerst zou lezen
wat hij in de laatste hoofdstukken tijdens mijn afwezigheid had geschreven. Daarna
had ik waarschijnlijk nog vragen. Ik vertrok naar een conferentiekamer en las. Ik
maakte een serie aantekeningen en na enige tijd was ik ready to go. Er was interessant
materiaal bij, maar er waren ook observaties die gewoonweg naïef waren en hem
kwetsbaar maakten voor kritiek. De dames van Aurelio hebben alle mogelijke moeite
gedaan om een gesprek te regelen met communist party boss Enrico Berlinguer voor
mijn komende EUROPA-boek. Nadat hij verzuimde terug te bellen hebben ze Giancarlo
Pajetta proberen te versieren, evenmin met succes. To hell with the Communists.
Aurelio begon weer over Roberto Rossellini, de filmmaker, of anders Giuseppe
Saragat. Het meeste voelde ik voor de editor van La Stampa, Arrigo Levi.269
Wat me vandaag opnieuw opviel was de het grote aantal aantrekkelijke Italiaanse
ventjes, ook wat lichaam en uiterlijk betreft, die hier rondlopen. De crop is hier weer
heel anders dan in Amsterdam. Waar heb ik me twintig jaar geleden eigenlijk mee
beziggehouden toen ik hier woonde? Ze zien er zeer sexy uit. Je weet soms niet waar
je het eerste moet kijken. Een zomeravond in Rome. Wat zou mam hier nog graag
zijn geweest.
Bij Piazza Navone brandde ik voor het eerst in lange tijd twee kaarsen. Ik was in
gedachten bij mijn ouders en bij Peter. Ik omhelsde hen in mijn verbeelding en werd
er heel stil en ernstig door. Ik ging naar mijn oude vriend Alain Vidal-Naquet, die
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nog altijd in de Via della Soldati woont. Hij was nog steeds samen met zijn Filippijnse
vriend, die spareribs had bereid met helaas smakeloze rijst. Het maal werd vrijwel
direct opgediend toen ik binnenkwam. Alain was ook bevriend met Gore Vidal, die
naar Amsterdam wilde komen to lose some weight, dus om jongens te ontmoeten.
Hij vertelde dat zijn vroegere baas, de Franse ambassadeur Gaston Palewski, twee
dagen voor het aftreden van Nikita Khrushchev deze sovjetleider in Moskou had
gesproken en een telegram naar het Elysée had gezonden, dat Khrushchev in een
zekerder positie was dan ooit te voren...
Alain liet foto's zien van een charmante boerderij op een afstand van twee uur
rijden vanuit Rome, die nu zijn ‘dacha’ is. Hij woonde er eerst met zijn Italiaanse
vriend en nu met de Filippino, althans in de weekends.
Toen ik vertrok waren wat honden aan het spelen op de Piazza Navona, waaronder
een grote grijze hond. Zijn baas, in een sporthemd en witte jeans riep hem. Toen het
dier niet meteen gehoorzaamde zag je de fascistenkop van de man een woedende
uitdrukking krijgen. Het beest kreeg eerst een vuist in zijn ribben en vervolgens pakte
hij beide oren vast en draaide die om zodat het dier begon te janken. Ik zei hardop
basterd en wilde dat ik bij machte was geweest hetzelfde met die man te doen. Vreemd
eigenlijk dat zo'n hond niet voorgoed weg loopt, maar wie zorgt er dan voor hem?

11 september 1975
Draaide de tape van het gesprek met Aurelio. Hij komt altijd to the point wanneer
je hem een beetje op stang jaagt. Het is een redelijk interview geworden.
Een jongen op een motorfiets zag me en stopte. Hij bleek noch Frans noch Engels
te spreken. Bovendien wat te beginnen om 10.30 uur 's morgens?
Dit blijft een land waar mannen de boventoon voeren. Dat zag je gisteravond weer
op de Piazza Navona.

Roma-Genève
Lang gesprek met Francisco Paesa in zijn nieuwe bureau. Hij begon over Dewi
Sukarno en herhaalde dat hij een verzekering van 3.500.000 Zwitserse franken voor
haar had gesloten en een miljoen voor zijn dochter en hetzelfde bedrag voor Karina.
Hij toonde me de documenten die in de voorste la van zijn bureau lagen. Dewi wilde
betaald worden voor de drie jaren die zij met hem had doorgebracht. Hij had haar
proberen uit te leggen dat zij hem handen met geld had gekost. ‘I sent her money
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to go on vacation in Aix-en-Provence and she sent Karina somewhere else...’
Hij vertelde pas tijdens zijn bezoek in juli aan Moskou alle zes instanties die hij
nodig had om zaken te kunnen doen in de USSR te hebben gesproken. Er wordt nu
om een omvangrijker investering gevraagd dan was voorzien, drie- of viermaal groter.
Hij was bezig zes machines aan de Russen te leveren die op de COCOM-embargolijst
stonden. Dit gebeurde via Spanje en Zürich. ‘Deze machines zijn zo groot als deze
kamer,’ zei hij, ‘and I think they can be used for their space-exploration as well.
Perhaps, the Americans will blacklist me. So, don't tell too many people.’ Ik vroeg
me af wat het allemaal kon zijn en waarom hij Spanje als doorgangsroute gebruikte
vanuit de VS. Zouden het die speciale ovens kunnen zijn, die nodig zijn voor het
vervaardigen van elektronische horloges?270
Francisco had een poging ondernomen een lunch te organiseren voor plaatselijke
bankiers met Russische gasten, maar letterlijk niemand had zijn uitnodiging
aangenomen. Allemaal kwamen ze met een of ander smoesje. De leider van de
financiële sovjetdelegatie had hem gevraagd of hij nog iets voor Paesa kon doen.
‘Ja,’ had hij geantwoord, ‘ik wil platinum kopen.’ Daarop had de Rus gevraagd,
‘Wilt u ook wat voor mij doen?’ Hij wilde vertrouwelijke informatie hebben over
drie personen, allen drie joodse vrienden van dr. Jermen Gvishiani. Allereerst over
Zimmerman en diens vrouw271, die in Genève wonen, dan over de Franse jood Pilar,
die te maken had gehad met een reis van Gvishiani naar Polen en over een Italiaan.
Frisse boel.
Op de vlucht terug naar Amsterdam las ik Erica Jongs gesprek in Playboy. Zij is
tot de conclusie gekomen dat de centerfold van naakte vrouwen in dit tijdschrift ‘a
useful social function’ had gekregen nu bekend is geworden dat over de hele VS
mannen zich op die prent aftrekken. Zij vertelt verder dat zij in 1955, toen zij dertien
jaar oud was met een jongen in een auto naar een afgelegen straat in Riverdale reed.
Ze begonnen te vrijen. Toen haar maat zich liet ontvallen dat Nixon zijn politieke
ideaal was, zei zij: ‘Take me home. I was completely turned off.’ Afgezien van het
feit dat ik het verhaal niet geloof, vind ik die juffrouw - als het wel waar is - knots.
Ze zemelt over het castratiecomplex bij mannen, wat hun dagelijkse leven zou beïn-
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Toen Francisco Paesa later de gevangenis in ging heb ik me steeds afgevraagd of het de
wraak van Dewi is geweest dat hij bij zijn sovjettransactie opzettelijk werd verraden.
Zie ook Memoires 1974.
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vloeden. Ze moet een paar zinnen van Freud hebben opgevangen. Als er iets is wat
ik in geen duizend jaar zal begrijpen is het deze fameuze castratieangst. Verder
zouden mannen in de rikketik zitten over vrouwenroddel. Erika Jong: ‘Men have
always detested women's gossip because they suspect the truth: their measurements
are being taken and compared.’ Mevrouw bespreekt met haar vriendinnen uit den
treuren ‘about men in bed and their dimension and how they fuck.’ En verderop: ‘I
much prefer an orgasm with a cock than without one. That's the best there is...’

12 september 1975
Amerbos

Francisco Paesa vertelde de machines met het bovenstaande bedrijf naar de USSR te
zullen uitvoeren en de dag na de leverantie zou hij deze onderneming opheffen.
Broer Theo wil met de notaris spreken omdat 650 ACF-aandelen zoek zijn, wat
blijkbaar een belangrijk bedrag vertegenwoordigt. Ik vind het eerst wat overdreven,
maar misschien heeft hij gelijk. Hoe is zoiets mogelijk?
Sukmawati Sukarno zond me via modekoning Yamin een batikshirt en een briefje.272
Ik zal morgen een cadeautje via de Sukrisno's mee teruggeven. Oud-ambassadeur
Pak Hanafi schreef vanuit Parijs dat mijn artikel van een pagina in de Nieuwe Linie273
hem had geroerd. ‘I thank you very much, Wim - I pray to God Almighty may He
blessed us and you and gave us the strength for ever to accomplish such a noble
character and objectives as you presented (...). I believe we should, consciously,
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Zie bijlage 36.
Brief d.d. 10 september 1975.
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that we should always raise the banner of Bung Karno triumphantly, as a token of
loyalty, as you did, as a friend or comrade to the Indonesian nation, especially to
their people who are now empoverished by the corrupt and rotten military regime.’
Er was een brief van G.J.W. van Oven, een actief lid van de PPR, die als
jongerenvertegenwoordiger met de Nederlandse delegatie meeging naar New York
voor de zitting van de Algemene Vergadering van de VN. Hij had Den Vaderland
Getrouwe gelezen. ‘Ik was zeer onder de indruk van de inhoud en de verteltrant.’
Hij ging gedetailleerd in op een aantal zaken, het beleid van Jan Pronk, het bezoek
van burgemeester Ali Sadikin van Jakarta onlangs aan Amsterdam en ook de
kwestie-Luns en -Nieuw-Guinea.274
Ook was er een brief van de Indonesiër Oey Hong Lee, verbonden aan het Centre
for Southeast Asian Studies in Hull, Engeland, die schreef: ‘Ik heb jouw uiterst
waardevolle boek Den Vaderland Getrouwe gelezen. Zeer interessant en leerrijk.
Jammer dat het niet in het Engels werd geschreven zodat ik het mijn studenten kan
aanbevelen.’ Hij stelde pertinente vragen over de coup. Hij ontving een Hollandse
tekst van Dewi's brief aan Gerald Ford. ‘Ik concludeer dat jij die brief aan Ford hebt
opgesteld.’ Hij vroeg om een Engelse tekst.275
Kolonel Fletcher Prouty schreef me over de CIA-poging de regering van president
Sukarno al in 1958 omver te werpen. ‘We have got something tremendous here. We
have not recognized it. I know more about the 1958 rebellion and coup attempt than
anyone. Wisner was in Singapore, others were in the Philippines, others in Hawaï.
I was in the middle of the whole thing in the agency here and in the Pentagon. Now
what we have to do. We can get Dewi Sukarno to join with us for her side of the
story. We might be able to get someone like Nasution (is he still alive?). Then we
can make a script of the most fabulous movie ever. Think of it: CIA, oriental intrigue
at its best, Indonesia, Philippines, Taiwan, south Pacific Islands in the best James
Michener “South Pacific” manner and then all of the Washington skull duggery.
What a hell of a theme to turn over to some good writers and a good producer.’276
Ook wil Fletch in contact treden met Dewi want hij was onlangs samen met
mevrouw Hortense Allende op een spreekbeurt aan de Yale Universiteit. Dewi zou
soortgelijke toespra-
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Brief d.d. 11 september 1975.
Brief d.d. 11 augustus 1975.
In 1991 zou Prouty's droom in vervulling gaan toen Oliver Stone hem aantrok als consultant
voor de film JFK.
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ken moeten houden. Maar dat kan ze niet en bovendien is haar Engels er niet goed
genoeg voor.

13 september 1975
Keet in het Amerikaanse Congres voor de Commissie van Inlichtingendienstenzaken
in het Huis van Afgevaardigden, want Gerald Ford heeft de teruggave geëist van alle
documenten over het werk van de CIA van het Departement van Justitie. Het excuus
is dat er te veel bekend is geworden en dat op die manier de CIA haar werk niet meer
naar behoren kan uitvoeren. Die man laat meer en meer zien wie hij werkelijk is. Hij
is een bondgenoot van de CIA en geen president van het volk. Daarom zat hij om te
beginnen in de Warren Commissie.
Richard Bissell, voormalig hoofd van de clandestiene operaties van de CIA, heeft
thans open en bloot toegegeven dat zijn dienst de mogelijkheden had onderzocht
Patrice Lumumba in de Congo te vergiftigen. Onderzocht? De hemel mag weten wat
ze werkelijk hebben gedaan. Dit soort uitspraken zijn zoethoudertjes.
Drs. Harry van den Bergh van de PvdA heeft te elfder ure aangekondigd - tien
jaar na de generaalscoup - dat de partij de verhouding met Indonesië gaat herzien.
Klaas de Vries en Relus ter Beek hebben Max van der Stoel vragen gesteld over de
opleiding van Indonesische officieren in Nederland. Het is natuurlijk ook bezopen
dat we ons zouden bemoeien met een leger dat een miljoen moorden op burgers op
zijn conto heeft staan. Werkte de hele dag aan het uitschrijven van het 100 minuten
durende interview met Aurelio Peccei in Rome.

14 september 1975
Ergens heb ik het karakter van mijn moeder. Wanneer Keke ongehoorzaam is,
bijvoorbeeld als ik hem herhaaldelijk uitlaat en hij het verdomd om wat te doen, dan
verlies ik mijn geduld, zet hem driftig in de mand en hij krijgt dan bovendien nog
een tik op zijn bibs met de krant. Vooral als hij jankt en zeurt om naar buiten te gaan
en dan niets produceert word ik woedend. Mam reageerde vroeger op dezelfde manier,
wanneer zij mij probeerde cello te leren spelen en ik het op mijn beurt verdomde.
Dr. Go Gien Tjwan las Dewi's brief aan Ford in een krant in Maçao op weg naar
Peking. Hij heeft uitvoerig met oud-ambassadeur Djawoto gesproken.
Het septembernummer van Amnesty International is geheel aan Indonesië en het
Suharto-regime gewijd. Op 24 pagina's
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worden talloze misdaden uitgespeld, waaronder een foto van een nationale held,
kolonel Untung, van Bung Karno's Tjakrabirawa-regiment. Vreselijk. Er wordt
natuurlijk ook in extenso ingegaan op de slepende kwestie van de duizenden en
duizenden zogenaamde politieke gevangenen.
Schreef het derde artikel over mijn reis door de Sovjet-Unie voor de GPD.

15 september 1975
Heb intens van mam en Keke gedroomd. Ik herinner me in tranen te hebben gezegd:
‘I will never leave you.’ Gisteravond tuurde ik nog naar mams portret als 16-17-jarig
meisje dat door grootvader Poslavsky in Luik werd genomen. Ik zat te piekeren over
de betekenis van een foto, wanneer iemand die je hebt liefgehad er niet meer is. Het
is een zee van verschil met het kijken naar een foto van iemand die je liefhebt en nog
leeft.
Aardig gesprek met ir. Sukrisno, schoonzoon van mevrouw Hartini Sukarno.
Generaal en mevrouw Mursid waren hun buren, dus ik heb hen onmiddellijk
geschreven. Hij vertelde dat Suharto bezig was miljardair te worden via Chinese en
andere zakenlieden. Hij had ook uitstekend contact met Guntur Sukarno.
Time magazine277 vervalst de geschiedenis weer eens en doet dit onder het smoke
screen van de geschiedenis zelf. ‘Historians in the future,’ aldus Time, ‘will probably
see this counterattack278 as one of the major events of the 20th century.’ Dan wordt
de Conferentie van Belgrado (1961) opgevoerd als zou deze gesponsord zijn door
Nehru, Tito en Nasser. Ik weet wel dat de Putschgeneraal Suharto momenteel in hoge
mate populair in Washington is, omdat hij een product van de CIA en de
maffia-politiek van de VS is, maar dat neemt niet weg dat Bung Karno in 1955 in
Bandung de grondlegger van de Derde Wereld-beweging van niet-gebonden landen
was. Indien iemand de werkelijke initiatiefnemer van Belgrado is geweest - waar hij
aanwezig was en waar ik hem aan het werk heb gezien279 - dan is dit Sukarno van
Indonesië is geweest. Waarom hem dan gewoon weggelaten? Het is exact zoals Emile
van Konijnenburg al jaren geleden zei: ‘Du moment dat je een situatie werkelijk zelf
kent, zie je dat de media meestal niet weten waar ze over spreken.’ Ook Time niet.
Heb maar weer eens een brief aan
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Time, 8 september 1975.
Waarmee werd bedoeld dat de Derde Wereld zich organiseerde in de concurrentiestrijd tussen
arme en rijke landen.
Zie Memoires 1961.
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Time geschreven, ook al kan je wel aan de gang blijven. Ook nemen ze die brief
waarschijnlijk weer niet op.
Han André de la Porte telefoneerde dat de lunch die we vandaag bij ambassadeur
Romanov in Den Haag hebben gehad met hem en zijn medewerker De Vries Robbé,
die ik een zak vond omdat hij tegen de klippen op ‘u’ tegen me bleef zeggen, een
groot succes was geweest. Rom was inderdaad op zijn best. Een perfecte maaltijd
werd geserveerd met uitstekende wijnen. De wodka vooraf was weer een verplicht
nummer, maar daar deed ik nooit aan mee. De ambassadeur vertelde verschillende
moppen. Vier joden bespraken de vrede. Mozes zei dat vrede via het hoofd kon
worden bereikt. Jezus zei: vrede komt via het hart. Freud dacht dat het via de penis
kon worden bereikt (en Rom gaf een klap op zijn gulp), maar Einstein was van mening
dat ‘it was all in relativity.’
Pas aan tafel werden er zaken besproken. Han had de ambassadeur drie brochures
over Merrem & Laporte gezonden, maar die had Romanov weer niet gekregen. Er
werd een nieuwe datum bepaald voor het voortzetten van de gesprekken.
Ambassadeur Romanov vond het een prima gedachte een journalist van
Komsomolskaya Pravda naar Nederland uit te nodigen: ‘But let him stay with me at
the embassy. You can tell your friends in Moscow, I agree.’
Omdat mijn volgende reis ook naar Tasjkent zou voeren belde ik mijn oom
professor Alexander Poslavsky (psychiater). Hij wist eigenlijk niets meer van de
familiegeschiedenis van voor 1917, toen zijn grootvader de gouverneur-generaal van
de tsaar voor Russisch Azië was en in Tasjkent resideerde. Waarschijnlijk bevond
zich daar een privé-collectie van het Poslavsky-bezit in het archeologisch museum.
Een ander familielid wist te melden dat toen mijn tweede grootvader, graaf Ilia
Poslavsky, op hoge leeftijd in Luik overleed zijn zoons hadden geweigerd diens
schulden te betalen, zodat zijn bezittingen door de Staat verbeurd werden verklaard.
Op die wijze zijn al diens familiepapieren, foto's en brieven verloren gegaan zodat
men vrijwel niets meer weet van het verleden van de Poslavsky's. Zal me van een
oordeel over die zaak maar onthouden.

16 september 1975
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt belde. Zij wilde me onder meer waarschuwen niet
te optimistisch over mijn reis door de USSR te schrijven. Zij ging in op de rol van de
tolk, die me had begeleid en me mogelijk voor het lapje had gehouden. Ik zei dat ik
me dit terdege bewust was geweest. Lief bedoeld.
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Bij de lunch arriveerden broer Theo en zijn vrouw Nellie. Hij wilde naar de notaris.

17 september 1975
Droomde dat Poek Zumpolle mijn Keke in de Oudegracht in Utrecht wierp. Ik zie
het witte beestje nog in het water verdwijnen. Ik werd daarop zo razend dat ik Poek
zelf in de gracht mieterde. Het was heel diep. Ik zie haar nog drijven. Kon niet meer
slapen en schreef een artikel over Rusland voor de GPD om 06.00 uur 's morgens.
Het licht Jan Pluvier van het Indonesië Comité en van de faculteit van Wim
Wertheim heeft in de Nieuwe Linie geschreven dat Bung Karno ‘anti-Westers’ was.
De brave man weet niet waar hij over bazelt. Ik heb hem dit geschreven.

18 september 1975
Theo en Nellie zijn, met het gewei uit Siberië, per auto naar Lugano vertrokken. Zo'n
afscheid roert me altijd weer. Zij zijn langzamerhand de enigen. Wat Peter betreft
sta ik voor raadsels. Hij is al dagenlang met Frederick in Oostelbeers bij Philip Nasta.
Om 14.00 uur heeft de zitting op de rechtbank plaats over de vermiste George de
Mohrenschildt-film. Het betreft een gerechtelijk vooronderzoek door
rechter-commissaris mevrouw E.J. van Schaardenburg-Louwe Kooijmans.
Carel Enkelaar legde als eerste de eed af. Hij vertelde onder meer dat de
NOS-redacteuren bepalen wat er van ingeleverd filmmateriaal wordt uitgezonden en
dat meestal maar een zeer klein gedeelte bruikbaar was. Wat zou ik hier graag tegen
hebben ingebracht dat mijn gesprek van bijna 45 minuten met de officier van justitie
Jim Garrison, uit New Orleans in 1968 integraal was uitgezonden. En dat erslechts
een aantal minuten van De Mohrenschildt waren uitgezonden samenhing met het
feit dat de medeplichtigheid van hem aan de moord op JFK nog niet was bewezen.
Hij werd verdacht, meer niet. Enkelaar wees verder op de vertrouwelijkheid van het
project, waarbij hij op bijzonder hartelijk en collegiale wijze met mij had
samengewerkt. Hij had de film om twee redenen laten maken. Ten eerste: vanwege
de paranormale begaafdheid van Gerard Croiset, die voldoende bekend was en ten
tweede, indien de schuld van De Mohrenschildt op een later tijdstip zou komen vast
te staan, was de NOS in bezit van een uitvoerig gesprek met de man. Tot dusverre
had men er in 1967, 1969 en 1970 stukjes van uitgezonden.
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Vervolgens ontkende Carel Enkelaar in alle toonaarden en onder ede ooit te hebben
toegezegd dat al het materiaal van George de Mohrenschildt bewaard zou blijven.
Dat was een verschrikkelijk leugen in de klasse van de zogenaamd weggeraakte,
teruggevonden en wederom weggeraakte foto van De Mohrenschildt. Als iemand er
overtuigd van was geweest dat dit filmmateriaal beveiligd en gegarandeerd bewaard
moest blijven, was het Carel Enkelaar wel, vooral ook na mijn autoongeluk in New
York, spoedig nadat ik in 1967 De Mohrenschildt in Dallas had benaderd. Bovendien
had hij dit met de meeste klem toegezegd en mij verzekerd dat hij de persoonlijke
verantwoordelijkheid voorde veiligheid van die film op zich nam. Nu stond hij helaas
gewoon te liegen om het straatje van de NOS schoon te vegen. Hij gaf toe dat het een
film van 30 tot 40 minuten was geweest, waar hoogstens acht minuten van waren
teruggevonden.
Mevrouw van Schaardenburg: ‘Maar u wist toen u die korte selectie maakte nog
altijd niet welke de rol van De Mohrenschildt in de Dallas-affaire was geweest? Hoe
kon u dit dus selecteren?’
‘Alle belangrijke momenten zijn er toen uitgehaald,’ zei Enkelaar ontwijkend. Hij
vertelde, vanwege het belang van de George de Mohrenschildt-film, zelf het knippen
en monteren te hebben bijgewoond. Hij had zijn persoonlijke fiat aan de montage
gegeven. Hij ging nog verder. Op een vraag van de rechter-commissaris bevestigde
hij dat hij en zijn kornuiten alle momenten uit mijn film, die ook later nog van belang
zouden kunnen blijken te zijn, in de acht minuten hadden samengepakt die waren
overgebleven. Ik ergerde me groen en geel bij het aanhoren van deze onzin, omdat
noch Enkelaar, noch een van zijn medewerkers in staat waren dergelijke keuzes te
maken, want geen van hen had zich zelfs ook maar enigszins in de materie van Dallas
ingewerkt, laat staan verdiept. Hij zei het intussen iets anders. ‘Voorzover hij zich
herinnerde had ik hem niet verzocht het overgebleven materiaal te bewaren.’ Een
nieuwe leugen, maar de eerste werd iets afgezwakt zich beroepend op een wankel
geheugen.
Na gefluister met zijn advocaat, mr. J. Santbrink, ‘huisjurist’ van de NOS, verklaarde
Enkelaar vervolgens dat hij niet uitdrukkelijk kon zeggen dat de film over George
de Mohrenschildt zich niet toch nog ergens in de NOS-archieven bevond. ‘Hij kan
vernietigd zijn, gezien het karakter van het materiaal,’ zei mijn vriend en collega
Enkelaar. Was het nu vernietigd of niet? Advocaat Santbrink gaf intussen toe niet
juist te zijn ingelicht

Willem Oltmans, Memoires 1975

243
over de vernietiging van de film, zoals hij bij de vorige zitting aan de president van
de Rechtbank, mr. W.J. Borgerhoff Mulder, maar wel eventjes duidelijk had verklaard.
Ik werd misselijk van het gedraai en gelieg van Enkelaar en de NOS.
Pim Reyntjes van de NOS speelde het spel van zijn bazen braaf mee. Hem werden
vragen gesteld over het uitboeken van films uit de NOS-archieven. Ook Gerard Croiset
was op mijn verzoek opgeroepen, die onomwonden verklaarde: ‘Wim liegt niet, het
kan best zo zijn dat hij gevraagd heeft dat alles bewaard moest worden.’ Gerard,
sedert vele jaren met Carel bevriend, wilde hem niet nog meer afvallen en op de
vraag of het vanzelfsprekend was dat dit belangrijke materiaal bewaard zou worden
gaf ook Croiset een ontwijkend antwoord: ‘Of het vanzelfsprekend was en hoeveel
er bewaard zou worden kan ik niet zeggen.’ Gerard Croiset, Carel Enkelaar en ik
hebben alles in de zaak De Mohrenschildt samen gedaan. Ik wist dat Gerard wel
degelijk wist dat Carel ons met de hand op het hart had verzekerd dat alles bewaard
zou blijven. Croiset merkte nog en plein publique op dat naar zijn mening de kwestie
niet op deze wijze had behoeven te worden opgelost. ‘Willem, Carel en ik zijn altijd
volkomen eerlijk tegenover elkaar geweest, daarom is dit zo doodzonde.’ Wat je
maar eerlijk zijn noemt!
‘Ik word er een beetje daas van,’ aldus de rechter-commissaris mevrouw van
Schaardenburg. Enkelaar ging nog verder met te zeggen dat de film misschien wel
dermate goed was opgeborgen dat dit ook een reden kon zijn dat deze onvindbaar
was.
‘Zou u dan niet nog eens goed gaan zoeken?’ vroeg mevrouw Van Schaardenburg.
‘Wie moet dat betalen,’ aldus Enkelaar. Maar on second thought voegde hij er aan
toe dan nog wel eens te willen zoeken.
Ik kotste van de hele vertoning. Ik verloor een kort geding omdat de NOS advocaat
Santbrink liet liegen dat de film was weggegooid, op acht minuten na. Nu, bij het
gerechtelijke vooronderzoek, zegt dezelfde advocaat: ‘Sorry, ik was onjuist
voorgelicht.’ Dan had ik het kort geding wel moeten winnen maar nu zeggen dezelfde
rotzakken van de NOS dat de film er nog moet zijn, maar ze weten alleen niet waar.
Het is een herhaling van de truc met de foto van De Mohrenschildt die van mij is en
die ten huize van Enkelaar wegraakte, weer gevonden werd en opnieuw wegraakte,
toen ik het kort geding voor de weggeraakte film doorzette.
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Tussen beide berichten hebben nog geen drie weken gelegen. Ik schreef de heer
Borgerhoff Mulder een briefje dat hij zich bij de neus had laten nemen en mijn kort
geding had afgewezen, maar de film was er nu volgens de NOS wel, met dien verstande
dat ze het materiaal alleen niet konden vinden.
De pers maakte te hooi en te gras melding ervan.280

19 september 1975
Het ANP verdomde er iets over op het net te zetten. Je zou eigenlijk eens moeten laten
uitzoeken in welke mate het zogenaamde nationale persbureau onder druk van de
Staat staat om bepaalde dingen wel of niet te doen, inbegrepen wat de verbindingen
tussen ANP en BVD en andere inlichtingendiensten zijn. Na mijn gesprek met het ANP
in Den Haag was mijn telefoon weer enige tijd buiten dienst. Kon weer wachten tot
de lucht was opgeklaard met andere telefoongesprekken. Om razend te worden wat
men zich in dit land van hogerhand permitteert als men de pik heeft op een bepaalde
burger.
Cees Meijer van De Typhoon schreef een hoofdartikel en las het telefonisch voor.
Rechter-commissaris mevrouw Van Schaardenburg gebruikte voor de zaak tegen
het einde van de zitting de term ‘Nederlandse Watergate’ refererend aan de
weggeraakte film.
Mevrouw Hartini Sukarno ving haar brief aan met ‘Lieve broer Wim,’281 en gelukkig
had zij de brief van generaal Suharjo uit Moskou gekregen. Zij beantwoordde hem
uitvoerig en sloot
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een aantal foto's in. Uit veiligheidsoverwegingen sprak zij over de heer ‘Suhardiman’
opdat bij het openmaken van brieven men niet zal weten dat er contact is tussen haar
en een van Bung Karno's generaals in de Sovjet-Unie. Verder schrijft zij: ‘Het leven
gaat hier gewoon door, met of zonder Bapak. De levensstandaard wordt met de dag
hoger en hoger. Alles is erg duur geworden. Op het laatst weet je niet meer hoe je
aan geld moet komen (...). Wel lieve broer, tot ziens dan. Insjah Allah.’
Oud-ambassadeur Djawoto heeft de brief van Dewi Sukarno aan president Gerald
Ford ontvangen. ‘Madame Dewi's letter was surely interesting, important and sent
in due time since it was related with CIA's secret activities in Indonesia, addressed
to the US President at the time so much had been written and said about the clandestine
operations of the US secret service in many foreign countries. I myself believe that
the CIA has played a role in the October 1965 military coup d'état in Indonesia, the
organised, systematic, massacre of hundreds of thousands of people in that country,
the toppling of Bung Karno and the complete 180 degrees change of Indonesia's
domestic as well as foreign policies.’282
Ik moet hem iets hebben geschreven over het feit dat Ford niet reageerde en dat
zo zijn minachting toonde voor Dewi - of althans dat dit hem werd geadviseerd want
hij wist waarschijnlijk zelf niet eens wie Dewi was. Djawoto antwoordde: ‘Whether
Dewi is the aangewezen persoon om dat te doen? That is, of course, nonsense. Who
else could do that? The essence is of prime importance, the person who has done it
is secondary (...). You have helped Madame Dewi in writing the letter. That is good.283
Next October 1, will be the tenth anniversary of the beginning of Suharto's usurpation
of political power. Are you going to write something about it?’284
Richard Thieuliette arriveerde tegen 20.00 uur en was warm en teder. Hij zag wat
bleekjes maar zijn haar was mooi, lang en golvend. Hij was vijf weken bij zijn moeder
op het eiland Hoedic, langs de kust van Bretagne geweest. Hij wil nu naar Neuchâtel
voor lessen van twee lama's, die daar naartoe komen. Hij wordt steeds nieuwsgieriger
naar oosterse gewoonten en van denkwijzen.

20 september 1975
Ik heb eigenlijk totaal verdrongen dat broer Theo tijdens het
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eten in restaurant Indonesia zowel mams notaris mr. C.J. Meijer als mams
belastingadviseur F.J. Burger van Meyburg & Co die hij zelfs nooit had ontmoet,
afkraakte. Ik heb inderdaad zeer stom alle oude AMRO-mappen van mam weggegooid
en nu is er 23.000 gulden niet achterhaalbaar. Maar waarom zoveel ophef? Hij heeft
misschien wel gelijk, maar de drukte die hij om geld maakt doet me ver van hem
afstaan.
Ook speelde hij een bandopname af van een gesprek met broer Hendrik in Kaapstad.
Het luisteren naar de toon van die conversatie, too often silly, naïve and downright
ouwehoerderig made me not only very very sad maar het overtuigde me hoe alleen
ik ben na de dood van mijn ouders. Er was veel humor, maar Theo luisterde naar
broer Hendrik met een heel speciale blik van bewondering, die ik in totale
verwondering opving. Theo leek opeens een kind als vroeger. Ik was perplex.

21 september 1975
Droomde van mam. We zaten in een auto die zij bestuurde. We reden naar het huis
van de familie Hattink. Zij loodste ons voortreffelijk tussen een aantal bomen door.
Dromen! De volgende droom speelde zich af in een bos in de Sovjet-Unie. Ik was
omringd door sovjetjongens, die me insloten om me te verkrachten. Dat was iets
duidelijker. Dacht Freud niet dat wensdromen een uiting waren voor verborgen
psychische spanningen? Moet nog zoveel lezen, maar waar te beginnen?
De moeder van een lifter, Jean Windt, die ik in 1969 had opgepikt, belde in paniek
op dat haar zoon in Barcelona in de gevangenis zat vanwege een drugsovertreding.
Ze probeerde hem via Buitenlandse Zaken vrij te krijgen. Zij hoopte dat ik bij BZ
invloed zou kunnen uitoefenen. Ik heb haar maar niet gezegd hoe de kaarten lagen.
Marcel Bloemendal kwam naar Amerbos. Die jongen is echt niet goed bij zijn
hoofd. Die hebben ze als baby laten vallen.

22 september 1975
Frits Koers, de advocaat, bevestigt mij dat hij een schriftelijke aantekening in zijn
map heeft dat Carel Enkelaar hem had opgebeld, niet zozeer dat hij de foto van
George de Mohrenschildt had gevonden (wat er wel op neerkwam), maar dat ik die
foto onmiddellijk terug kon krijgen. Er bestaat geen enkel misverstand over: hij heeft
die foto.285
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Ontmoette G.J.W. van Oven, de PPR-medewerker. We bespraken de politieke
gevangenen in Indonesië, Nieuw Guinea en Luns. Ik geef hem door aan dr. Go Gien
Tjwan.
Dineerde met Ellen van der Ploeg van Bruna in het Americain en liep tegen Herbert
Curiel aan die vertelde in vierentwintig dagen Het Jaar van de Kreeft van Hugo
Claus te hebben verfilmd, met aanzienlijk succes. Had hij er een te grote bek door
gekregen?
Om 22.00 uur kwamen Wim Jansen en een vriend van de School voor de
Journalistiek kletsen tot 01.00 uur. Zij wilden een artikel schrijven over de politieke
gevangenen in Indonesië. We bespraken de achtergronden.

23 september 1975
Wim Meiners van de Gooi en Eemlander waarschuwt dat de persdienst van de NOS
een bericht heeft laten uitgaan om ‘tendentieuze berichten’ die in de pers verschenen
recht te zetten. De NOS zegt terecht het korte geding te hebben gewonnen; ‘terecht’
gebaseerd op de leugen dat de De Mohrenschildt-film was vernietigd. Om te beginnen
kon ik geen rechten doen gelden op stukken film die ik weliswaar maakte, maar die
niet werden uitgezonden. ‘Wat niet werd uitgezonden was waardeloos,’ aldus de
NOS. Zij kunnen het weten! Opnieuw zeggen ze nu dat het gebruikelijk is om
restmateriaal weg te gooien. ‘Ondanks het feit dat zulks in dit geval niet is gebeurd,
loont het niet de moeite,’ aldus de NOS, ‘er alsnog naar te gaan zoeken. Oltmans heeft
geen recht op het restmateriaal.’ Het was allemaal een storm in een glas water.
Het tweede argument van het NOS-communiqué gaat over de vraag of jurist Van
Santbrink wel of niet heeft gezegd dat hij aanvankelijk (voor de afwijzing van mijn
gelijk in kort geding) foutief was ingelicht door de NOS. Niet alleen hoorde ik Van
Santbrink dit zeggen, verscheidene bladen hebben dit gerapporteerd. Nu beweert de
NOS dat hun jurist een keer had ge-sproken van informatie die uiteindelijk tot een
verkeerde conclusie had geleid en een keer over verkeerde informatie. De NOS wijst
er (met vreugde) op dat de uitspraken van hun jurist niet in het verbaal van de
hoorzitting werden opgenomen. Alsof dit iets aan het feit verandert dat de uitspraken
werden gedaan. Carel Enkelaar en de NOS zijn gewoon uitermate smerig bezig geweest
om hun zogenaamde gelijk te halen.
Overigens was ook Wim Meiners flabbergasted dat Carel Enkelaar de foto van
De Mohrenschildt nu weer kwijt was.
Gerard Schuijt richtte zich namens de NVJ opnieuw tot Enke-
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laar,286 hem er op wijzende dat hij nog geen antwoord had ontvangen op zijn brief
van 31 juli met het verzoek de foto van De Mohrenschildt aan mij te retourneren.
Er is voor een tweede maal op president Ford geschoten.
Onderbrak mijn boek over de USSR om aan een artikel voor de Nieuwe Revu een
een bijdrage te leveren: CAREL ENKELAAR, EEN VERDUISTERAAR?287

24 september 1975
Gerald Ford heeft op vragen van studenten in Palo Alto, Californië, gezegd dat de
VS ook in de toekomst een rol zal spelen bij het omverwerpen van buitenlandse
regeringen. Dergelijke interventies dienden zorgvuldig te worden afgewogen tegen
de belangen van eigen nationale veiligheid. De ellende met dit soort uitgangspunten
in Washington is dat de planeet in haar geheel als privé-achtertuin van Amerika
wordt beschouwd. Washington zal wel even voor de rest van de wereld bepalen wat
goed voor hen is.
Wim Meiners van de Gooi en Eemlander schrijft: ‘Je moet het NOS-communiqué
(over je film) eigenlijk determineren zoals Woodward en Bernstein dit deden met
de White House ontkenningen. Er blijft weinig van over.’288
Bracht twee rozen op het graf van mijn ouders. De roosjes van broer Theo en
Nellie stonden er nog.
Zat op het terras van Lage Vuursche met een lifter uit Seattle, Washington. Terwijl
hij zat te vertellen keek ik naar de ramen waarachter mam zo graag zat. Ze genoot
altijd zo van deze uitjes. Ook al was Keke als altijd bij me, werd ik er erg verdrietig
van.
Jan Pluvier van het Instituut voor Moderne Aziatische geschiedenis schrijft
‘hartelijk om mijn briefje te hebben moeten lachen.’ Hij had eigenlijk niet geschreven
dat Bung Karno anti-Westers was, maar dat ‘zijn politiek antiwesterse karaktertrekken
had en daarmee heb ik niets miszegd.’289
Bung Karno was niet antiwesters en hij was niet anticommunistisch. Bung Karno
was Bung Karno. Hij was Aziaat en Indonesiër eerst. Hij woog op de eerste plaats
de belangen van Zuidoost-Azië af, zoals Ford dit voor Amerika deed. Met dit verschil
dat Sukarno geen partij koos, de Amerikanen liet voor wat zij waren en de sovjets
liet voor wat zij waren en voor zijn eigen
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gebied non-alignement koos. Maar dat mocht niet van Washington. Zoals Pluvier in
zijn artikel schreef zag hij Sukarno slechts door een westerse bril. Daarom zou
Sukarno's politiek antiwesters zijn, wat absoluut niet het geval was. Ik heb Pluvier
dit nog maar eens geschreven.
Ik ontvang een tekenend briefje van een vaste borrelvriend van Enkelaar, Jan de
Troye, lid van de Raad van Beheer van de NOS en belast met programmazaken. De
man liegt gewoon mee. Er was geen sprake van dat Enkelaar ‘met opzet’ de foto van
De Mohrenschildt had weggemaakt. Die volgens advocaat Frits Koers was
teruggevonden en opnieuw zoekgeraakt?290
Professor Justus van der Kroef, de Indonesië-specialist van de universiteit van
Bridgeport, Connecticut schrijft dat hij de brief van Dewi Sukarno aan president
Ford heeft gelezen. ‘It is unnecessary for me to tell you that for the moment at least
no-thing is likely to persuade the US from its present policy of support of the Suharto
Government. Indeed, there is every indication that Washington regards Suharto and
Lee Kuan Yew as their channels of influence into ASEAN.’291

25 september 1975
Was erg onrustig over Peter en had een ingewikkelde droom over hem. Kon niet
meer slapen. Het is heel naar. Ik vraag me af of ik dit ooit eerder heb geschreven maar ik begin hem te haten. Je houdt geen hond over.
Het is 05.25 uur. Hij verblijft nog altijd met Frederick Ress in Oostelbeers bij zijn
oude vriend Philip Nasta.
Advocaat Van Bennekom wil 900 gulden hebben voor zijn aanwezigheid bij het
gerechtelijk vooronderzoek. Dat lijkt me exorbitant (voor een linkse advocaat). In
totaal wil hij een voorschot van 1.500 gulden ineens ontvangen. Dat is geld dat ik
gedwongen wordt uit te geven om de mensen waarmee ik heb gewerkt als Carel
Enkelaar de simpele waarheid te laten spreken. Het helpt geen moer want ze liegen
onder ede vrolijk verder.
Van Bennekom wil Carel Enkelaar een ultimatum van 48 uur geven om de foto
van George de Mohrenschildt te retourneren. Hans Wilbrink van de Nieuwe Revu
had Enkelaar opgebeld292. ‘Al zouden wij met die film van De Mohrenschildt de
kerstboom van de NOS willen aansteken,’ aldus het hoofd van de programmadienst
van de NOS. ‘Ik hoop dat Oltmans ons
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aanklaagt, want hij heeft geen been om op te staan.’ Hij gaf verder toe de foto die
mij toebehoort inderdaad te hebben gevonden en - hoe ongelooflijk dat het ook moge
klinken - hij is deze opnieuw kwijtgeraakt.
De man, die heeft voorkomen dat Gerald Ford werd vermoord, schijnt de bijnaam
van Emperor of San Francisco te hebben. Hij is bovendien gay. Welja, dat ook nog,
een nicht die het leven van de president redde.

26 september 1975
Wim Klinkenberg waarschuwt me dat het Informatie Bulletin van de sovjetambassade
in Den Haag een stukje over mijn bezoek aan Leningrad uit het blad Smena heeft
overgenomen.293 Ik zie direct aan de woordkeus dat het niet van mij is. Ik overweeg
een mild protest te sturen. Is het de moeite waard? Nu zie ik precies hoe Sonja
Makarova wat ik in het Nederlands tegen haar zei in puur propagandajargon voor
Gratsjew van Smena vertaalde.
Prompt komt Henk Broekhuis 's avonds met een driekolomsartikel in de NRC: DE
SCHAAPHERDER, waarbij mijn voorouder, de schrijver Jan Frederik Oltmans, weer
eens te onpas erbij wordt gesleept. Hij neemt klakkeloos het geklets van Sonja
Makarova zoals aan Gratsjew verteld, integraal over en voorziet het van het nodige
vernietigende commentaar om vooral mijn komende boekje over de Sovjet-Unie
reeds bij voorbaat de grond in te boren.294
Broekhuis295 wakkert precies de koude-oorlogsgevoelens verder aan, die ik met
mijn boekje wil bestrijden. Ik kan het niet bewijzen, maar zoals in de VS aan het licht
is gekomen dat bepaalde journalisten, tot bij de meest gezaghebbende bladen toe,
zich voor het karretje van de inlichtingendiensten lieten spannen, ben ik overtuigd
dat het hier in Nederland natuurlijk precies hetzelfde gebeurt. Hoe meer ik me met
de Sovjet-Unie bezighoud, hoe gecoördineerder worden de aanvallen. Wanneer je
geconfronteerd wordt met mensen als Broekhuis zou je het liefst uit deze samenleving
willen treden. Er is geen eer aan te behalen je uit te sloven om in een boekje over
onze sovjetburen een ander geluid te laten horen.
Omdat ik bij het ANP scherp had geprotesteerd omdat ze weer eens hadden nagelaten
de kwestie van de verdwenen films op
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het net te zetten, zond J.A. Baggerman, hoofdredacteur, me een briefje. Hij
onderstreepte dat redacteur Van de Pol wel degelijk zorgvuldig was geweest en zowel
met de rechter-commissaris als advocaat Van Bennekom contact had gehad en
zorgvuldig de juiste conclusie had getrokken dat het niet om een openbare zaak ging.
Je legt het toch altijd tegen ze af.

27 september 1975
Na het misselijke onnodige stuk van Broekhuis heb ik de NRC opgezegd. Het USSR
Bulletin laat ik zitten. Wie leest dat? Of gelooft het? Alleen Broekhuis gebruikt het
om mij zwart af te schilderen. Of nee, mij als dupe van de communisten aan zijn
lezers te presenteren. Noch Spoor, noch Soetenhorst hebben een poot uitgestoken
dit stuk, waarvan ze weten dat het onzin is, tegen te houden.
Ik speel de Fantasie voor piano en orkest van Debussy, die ik mam liet horen, ik
geloof de laatste keer dat zij op Amerbos was. Ik ben in tranen. Haar dood zal ik
nooit echt verwerken. Ik moet Peter schrijven. Ik stel het steeds maar uit. Het kan
niet langer. Zijn houding, alsof ik niet meer besta, is onacceptabel.
Ik had de tante die nu in mams huis woont gevraagd of zij op Keke wilde passen
tijdens mijn volgende reis naar de Sovjet-Unie. Zij belde op en begon letterlijk met
‘het gaat niet door’. Dat ze het voor mij niet doet, soit. Maar, ten eerste hebben mijn
ouders erg veel in het verleden voor haar en haar man gedaan. Ze gaven altijd voor
zeer op hen gesteld te zijn. Maar zelfs ter herinnering aan mam piekeren ze er niet
over haar hondje een paar weken te verzorgen.
Ad Langebent stelde gisteren op televisie aan Joop den Uyl de vraag waarom hij
zich zo opwond over vijf doodvonnissen in Spanje en hij nooit een kik gaf over wat
er achter ‘het ijzeren gordijn’ gebeurde. Zolang onze illustere televisiejournalisten
nog over een ijzeren gordijn spreken kan ik net zo goed thuisblijven. Ik heb trouwens
gedonder met Vladimir Opalev over mijn bezoek aan Tasjkent. Nu schijnt dit niet
door te gaan. Ik wil er voornamelijk naartoe omdat de Poslavsky's er hebben gewoond
en mijn grootmoeder erover vertelde.
George Orwell wist al toen hij vijf of zes jaar oud was dat hij schrijver zou worden.
‘Mijn ouders hadden drie kinderen en ik was de middelste,’296 schrijft hij in Een
Olifant omleggen.’297 Orwell vindt dat achtergrondinformatie over een schrijver nood-
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zakelijk is wil men de beweegredenen van een schrijver doorgronden. Dan noemt
hij vier voornaamste factoren die een schrijver tot schrijven brengen:
1) ‘Puur egoïsme,’ schrijft hij. Ik vind dit onzin. Ik denk dat ‘pure egocentriciteit’
een voorwaarde is om te kunnen schrijven, maar wanneer Orwell zegt dat men schrijft
‘om een intelligente indruk’ te maken vind ik dat oppervlakkig geklets. Misschien
gaat die vlieger voor hem op, maar voor mij zou factor nummer een in ieder geval
zijn: ik schrijf om de waarheid van wat was zo dicht mogelijk te benaderen en aan
volgende generaties door te geven.
2) ‘Esthetische geestdrift,’ is factor twee volgens Orwell. Geestdrift, ja, maar ‘de
juiste schikking van woorden,’ die Orwell noemt, interesseert me geen moer. In
tegendeel, kromme syntax of niet lopende zinnen zijn voor mij compleet irrelevant.
Er gaat energie in zitten, die ik liever voor het denk- en voelwerk zelf inzet. Vorm
interesseert me geen zier, nul komma nul.
3) ‘De historische prikkel,’ aldus Orwell is de derde factor. ‘Het verlangen om de
dingen te zien zoals ze zijn,’ vervolgt hij, ‘om de waarheid uit te zoeken en voor het
nageslacht te bewaren.’ Prima, maar dit is bij het schrijven voor mij onbetwist
drijfveer nummer een en dan komt er een tijdje niets en dan volgt de rest, waar indruk
willen maken überhaupt niet in voorkomt.
4) ‘Politieke doeleinden’ met ‘politiek in de ruimste betekenis van het woord,’
aldus Orwell, die verduidelijkt: ‘Het verlangen om de wereld in een bepaalde richting
te duwen, om de opvattingen van andere mensen over het soort maatschappij waarnaar
ze dienen te streven te veranderen.’ Wat bedoelt onze vriend Orwell met ‘de wereld’?
Waarom is hij niet wat bescheidener en bepaalt hij zich tot ‘zijn’ lezers. Ook geloof
ik niet in het duwen in een bepaalde richting van wie ook, laat staan een lezer. Ik
denk dat de schrijver (of journalist) niet veel meer kan doen, of zou moeten proberen
te doen dan een lucide logisch betoog opbouwen, waar de lezer zijn voordeel mee
kan doen, en door aanvullende input zijn output zal kunnen verbeteren.
Vanmiddag kwam mijn oude vriend, sergeant Martin Portier298 langs. Hij leek me
lichtelijk verdwaasd en hij hing de verongelijkte gelovige uit. ‘Ik heb echt de bijbel
niet nodig, lieve Martin, om tegen de wereld om ons heen opgewassen te zijn. In
tegendeel, die bijbelverhalen werken nodeloos verwarrend. Leven betekent oorlog.
Dag in dag uit oorlog.’ Hij zei door mijn woorden gekwetst te zijn. ‘Het is in het
leven zo, Wim, dat
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niet je vrienden je zullen helpen, wanneer je ooit hulp nodig hebt, maar een kreupele
zal dit doen.’
‘Martin, je bent nu 50 jaar en het is toch eigenlijk beschamend dat je je denken
nog altijd aan zulke kletsverhalen ophangt. Je hebt in Korea gevochten. Je hebt een
geweldige staat van dienst in het Van Heutszregiment. En nu vertel je me, dat je je
door collega-klootzakken in een hoek laat drukken en in de problemen bent.299 Daar
moet je boven staan en de enige kracht, die echt is, is kracht uit jezelf. In hemelsnaam
probeer geen kracht uit bijbelverhalen te putten, want dat is tweederangs kracht, het
is kracht van horen zeggen, en je gaat er onherroepelijk onderdoor.’
Het leek werkelijk of hij door ons gesprek en mijn uiterste poging hem een hart
onder de riem te steken op begon te knappen. Ik zag weer een glimpje van de oude
Martin, zoals ik hem in de jaren vijftig had leren kennen. Hij verweet me dat onze
vriendschap was verwaterd en dat ik hem niet meer kwam opzoeken. Ik legde uit dat
zijn keuze voor een vrouw en twee zonen voor mij aanleiding was geweest mij terug
te trekken, want door die keuze was de intimiteit die tussen ons zowel geestelijk als
in zekere zin lichamelijk had bestaan immers ook verlegd? ‘Bovendien, toen je in
Bussum was gelegerd, was je zo dicht bij Amsterdam-Noord en je kwam ook nooit.’
Hij benadrukte nog voor vertrek dat hij Peter een betrouwbare vriend voor mij vond.
Waar hij dat vandaan haalde weet ik niet. Hij ontmoette Peter maar een keer vluchtig.
Vanavond ben ik naar Ralphie Nijendorff gegaan. Hij zag er als altijd even
aantrekkelijk en lekker (voor mij) uit. Zijn vriend Addi is zeer in politiek
geïnteresseerd. We hebben vooral langdurig over Amerika gesproken. Gaf me een
prima gevoel er te zijn geweest.

28 september 1975
Nu staat er een foto in de Tribune300 van ‘the husky former marine’ Oliver Sipple die
op Sara Moore afstormde toen zij op president Ford vuurde en daardoor kans zag
haar kogels van richting te doen veranderen. Sipple zei het aardig gevonden te hebben
indien Ford de moeite zou hebben genomen hem een telegrammetje van dank te
sturen, maar dat was niet gebeurd. Ook geen telefoontje. Het incident komt er op
neer dat een homo het leven van de president redde.
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Intussen verklaarde Max van der Stoel, als Nederlands minister van Buitenlandse
Zaken in New York voor de VN, dat het beeld van vooruitgang in de sector
mensenrechten niet erg rooskleurig was. Vanavond werd hem op televisie gevraagd
waarom men altijd weer zo selectief was in verontwaardiging over schending van
de mensenrechten. Van der Stoel antwoordde dat hij in New York met zijn
Indonesische collega over de politieke gevangenen in dat land had gesproken. Hij
had ook minister Andrei Gromyko aan zijn jasje getrokken over de kwestie-Andrei
Amalrik, de dissidente Russische schrijver. Het rund Van der Stoel! Er wordt vanuit
het Westen altijd over de Sovjet-Unie gesproken alsof er in West-Europa of de VS
geen schending van mensenrechten zou bestaan.
‘In elk geval worden ontelbare controversiële boeken, voor of tegen Sovjet Rusland,
voor of tegen het zionisme, voor of tegen de katholieke kerk, enzovoorts beoordeeld
voordat ze gelezen zijn en feitelijk voordat ze zijn geschreven,’ aldus Orwell.301 ‘Men
weet bij voorbaat welke ontvangst ze zullen krijgen in welke kranten. En desondanks
wordt, met een oneerlijkheid waarvan men zich nog voor geen kwart bewust is, maar
net gedaan alsof er echt literaire maatstaven worden aangelegd.’ Daar ga je meneer
Henk Broekhuis in de NRC. Ik heb ongeveer de helft van mijn Rusland-boekje nu af.
Maar over bijvoorbeeld het hebben van een eigen mening van schrijvers en
journalisten publiceerde ik reeds.302 Maar dat vertellen ze in de NRC niet. Ik heb André
Spoor dan ook navenant mijn mening gegeven over Broekhuis c.s. en diens gelul.

29 september 1975
Jan Buis en Klaas Ecksteen bij Bruna vinden de artikelen van Broekhuis in de NRC
‘brandhout’ en adviseren niet te reageren. Ik denk dat Buis mijn USSR-boekje best
zou willen publiceren, maar waarschijnlijk is grote baas Henk Bruna tegen, vandaar
het uitstel. Buis begon met te zeggen: ‘Er zijn niet veel gesprekken met belangrijke
mensen bij,’ waar ik zeer op afknapte omdat ik een boekje wil maken over mensen
in het algemeen en nu eens niet de topfiguren. Die staan trouwens in mijn Club van
Rome-interviews wat de USSR betreft, en komen straks in het EUROPA-boek.303
Kees Broos belde dat Peter hem had gezegd in nogal diepe emo-
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tionele problemen te zijn in Tilburg, wat natuurlijk met zowel Frederick Ress als
Philip Nasta heeft te maken. Ik heb Peter meteen een telegram met encouragement
gezonden. ‘Ben ongerust laat gauw iets horen - Willem’. Ik schreef er een briefje
overheen.

30 september 1975
Keke is een idioot beest. Als ik naar de vleugel loop om te spelen springt hij uit mijn
televisiekijkstoel en gaat mee om in de leren stoel van Peter, die naast de piano staat,
te gaan slapen. Mam zei altijd dat hij, als zij piano speelde, aan haar voeten ging
liggen.
Mede na bestudering van Coup d'Etat in America door Michael Canfield en Alan
Weberman over de CIA and the assassination of JFK met een voorwoord van Texas
Congresman Henry B. Gonzalez304 heb ik een nieuw, lang, stuk geschreven over
George de Mohrenschildt en dit zelf bij Cees Meijer van De Typhoon gebracht.305
Om 20.00 uur kwamen Peter en Frederick thuis. Ik kreeg een zoen, maar ik vond
Peter vreemd. Ze schijnen in Oostelbeers een allesbehalve plezierige tijd te hebben
gehad. Hij zei: ‘I cried a lot, you know me, I never cry.’ En ik zat op Amerbos in
onwetendheid. Maar hij liep weg omdat hij vond dat ik hem en Frederick helemaal
niet het gevoel gaf welkom te zijn. Peter wil een baan nemen. Hij gaat voorlopig
weer bij zijn moeder wonen. Ze haalden wat spullen op en vertrokken weer.

1 oktober 1975
Tien jaar geleden was een rampdag in de geschiedenis van Indonesië.
Ik droomde dat ik in een rechtszaal ter dood werd veroordeeld. Ik hield mijn eigen
pleidooi en zei dat de Tweede Wereldoorlog een tegenstrijdige invloed op mijn leven
had gehad. ‘Ask my Mother’, riep ik. Mam was in de rechtszaal maar zij aarzelde
antwoord te geven.
Mijn tandarts Van Raap is 87 geworden. Hij zei me: ‘Ik wil op het veld van eer
sterven,’ en stak een voor een zijn handen in de lucht om te tonen dat hij niet beefde.
Hij heeft kind noch kraai meer. Al zijn jeugdvrienden zijn ook dood. Stel je voor dat
hij een hartaanval zou krijgen terwijl hij aan het boren is.
Professor C.H. Waddington is overleden.306
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De New York Times publiceert een jubelend hoofdartikel over Joseph Luns. Dat zegt
toch veel van de stand der journalistiek! Chou En-lai is voor het eerst afwezig geweest
op het banket ter gelegenheid van de Communistische Revolutie op 1 oktober 1949.

2 oktober 1975
Prachtig fris zonnig herfstweer.
Een foto van ambassadeur Romanov op bezoek bij de Chinese ambassadeur Chen
Hsin Jen voor de viering van de dag der Chinese Revolutie prijkt midden op de
voorpagina van De Telegraaf.
Ben op pagina 150 van mijn USSR-boekje.
De Nieuwe-Revu schrijft een reportage met Marcel Bloemendal.307 Dan ben ik er
vanaf. Marcel belde me trouwens of hij 1.000 gulden kon lenen. Hij wordt met de
dag gekker.
Ontmoette Miklos Racz in Americain. Hij vroeg of ik artikelen wilde schrijven
voor een blad van de Europese beweging. Misschien. Of ik in het bestuur zitting
wilde nemen: ‘Sorry, no.’ Of ik een methode wist hoe hij met zijn linkse club op
televisie zou kunnen komen. Hij lijkt me ernstig en oprecht, maar - met twee kinderen
- he is feeding himself on peanuts.
Dineerde later met Wibo van de Linde in het American Hotel van 19.00-20.30
uur.308 Het staat vast dat ik met Aktua van de TROS in zee ga. Ik ben opgelucht. Hij
vertelde dat een half uur na mij minister Luns hem had opgebeld met de mededeling
‘The fall-out is zeer groot, ik ben u zeer dankbaar.’ Wibo had Luns verteld dat zelfs
ik hem had gebeld om te zeggen dat ik vond dat hij ‘zinnige dingen’ had gezegd.
Dat vond ik ook wel, maar wat mij ergerde was dat terwijl Juan Carlos, de man van
Irene, een uitstekende analyse presenteerde over de revolutionaire ontwikkelingen
in Spanje, de pers de volgende dag weer het zoeklicht op Luns liet vallen in plaats
van nota te nemen van wat de prins had te zeggen.
Vroeger zou ik na zo'n positief nieuwtje meteen mam hebben gebeld.

3 oktober 1975
Om precies middernacht belde Peter. Er waren allerlei vreselijke toestanden geweest,
waarschijnlijk zowel met Philip Nasta als Frederick Ress, die dinsdag naar Amerika
teruggaat.
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Ik zie nu pas dat Co Berkenbosch in De Telegraaf (rekening houdende met wie het
zegt) meldde dat Carel Enkelaar ‘een grote brutaliteit’ zou hebben begaan met een
greep naar de macht bij de NOS. Lijkt me sterk. Maar hij heeft de neiging op hol te
slaan. Hij zou uitspraken hebben gedaan ‘in de politieke beleidsfeer’. Hij heeft er
zelf ook wat over gezegd, maar ik weet langzamerhand uit de eerste hand wat
Enkelaars uiteenzettingen voor waarde hebben.
Bezocht ambassadeur Romanov die begon met ‘I got your angry letter.’ Ik vind
dat als hij me toezegt dat ik kan gaan en staan waar ik wil en ik vraag Tasjkent aan
en het wordt geweigerd, dan moet ik dit aan de orde kunnen stellen. Ze hebben een
bezoek aan Tasjkent wel in mijn visum gezet. Ik liet mijn manuscript zien, maar nam
het weer mee. Ik herinnerde Rom er aan dat hij eerder liet doorschemeren dat er
mogelijkheden waren door Leonid Brezhnev en Aleksei Kosygin te worden ontvangen.
Hij reageerde zeer terughoudend.
Ik toonde het bericht uit de Herald Tribune dat prins Bernhard een rede had
gehouden in de botanische tuin van New York om een lans te breken voor het behoud
van de regenwouden ter bescherming van het bestaande ecosysteem. ‘Waarom niet
de prins uitnodigen naar de botanische tuin in Moskou, die ik heb bezocht,’ zei ik.
‘But will the Government agree that he goes?’ vroeg Romanov.
Vladimir Opalev en de ambassadeur hadden het artikel van Henk Broekhuis in de
NRC ook gezien. Romanov vroeg: ‘I thought André Spoor was your friend.’
Han André de la Porte zond me een A-4 over wat zijn bedrijf in de Sovjet-Unie
zou kunnen doen. Ik zal zorgen dat het op de juiste plaats in Moskou komt.309
‘Kaffer’: geen scheldwoord
DURBAN (Reuter). - Iemand voor kaffer uitmaken hoeft niet
beledigend te zijn. Tot die slotsom komt een Zuidafrikaanse rechter
in een uitvoerige toelichting op zijn uitspraak in een proces dat in
Zuid-Afrika veel ophef heeft verwekt. De rechter stelde onlangs een
Afrikaan in het ongelijk, die ruim 3000 gulden smartegeld had geëist
omdat een blanke politieman hem voor kaffer had uitgemaakt.
De uitspraak van de rechtbank wekte grote verontwaardiging op onder
Afrikanen en progressieve blanken, die eensgezind van mening zijn dat
de Afrikanen het woord ‘kaffer’ altijd als beledigend hebben ervaren.
Volgens de rechter heeft het woord kaffer minstens vier betekenissen:
iemand die geen moslim is, die niet ge-
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looft in Allah; een raciale aanduiding van een Bantoe, een Afrikaan; een
handelsterm, namelijk aandeel in een in Zuid-Afrika geregistreerde
maatschappij; een belediging, door sommige blanken in Zuid-Afrika
gebruikt tegen een Afrikaan.
Als een woord meer dan één betekenis heeft en door een redelijk man
zowel als beledigend als niet-beledigend kan worden opgevat, moet uit
het bewijsmateriaal blijken welke betekenis is bedoeld, zo bepaalde de
rechter.
Rogier van Otterloo is een man die me intrigeert, als man en als kunstenaar. Ik heb
zijn vader, de dirigent, redelijk goed gekend.310

4 oktober 1975
Ik voel me melancholiek. Ging de stad in. Wanneer ik Kekes kopje boven het portier
me zie na kijken wanneer ik een boodschap moet doen vertedert het me niet alleen
maar ben ik echt geroerd, ook vanwege mam. Peter is natuurlijk doorlopend in mijn
gedachten. Maar hoeveel kan je verwerken? Zijn algehele houding is onbegrijpelijk.
Het is geleidelijk erger geworden. Soms vraag ik me af of ik hem werkelijk tot mijn
erfgenaam moet maken en hem al wat me dierbaar is nalaten.
Carel Enkelaar heeft Van Bennekom geantwoord. Hij begint al een toontje lager
te zingen.
Ging met Frank Heckman naar de sauna. Hij is een lieverd. Hij zegt aardige,
doordachte dingen. Zijn vriend Stephen ging met diens moeder naar Zuid-Frankrijk
om druiven te plukken. Stel je voor, met je moeder! Zijn broer werkt nu in Maleisië.
Peggy Crince le Roy blijft geloof ik zijn ware liefde. Hij spreekt ook dikwijls over
zijn grootvader. Frank is voor mij een Indische jongen, ten voeten uit. Ik voel me
sterk met hem verwant.
Bezocht ook tante Meta de Vries die altijd de ketting van mam draagt, die ik haar
gaf. Het kost me moeite haar steeds te bezoeken, maar wanneer ik er ben, en zie hoe
blij het haar maakt, ben ik tevreden. Zij leek zo oud vanavond, en moe. Ik probeerde
haar op te vrolijken. Zij lachte. Zij gaat haar flat in de Bachstraat nu op geven, want
ze weet dat zij er niet meer naar kan terugkeren. Wat intens zielig. Ons aller voorland.

5 oktober 1975
Ik huil. Het komt door Mahlers liederen maar ook door Peter. Ook door mijn
aanstaande vertrek. Ook door Keke, mams kleine hondje dat altijd lief en trouw is
en nu zo maar in een gevangenis wordt gestopt, uit dank van zijn baas. Ik heb er
zoveel moeite mee dat ik Nel in Lugano erover heb geschreven. Ik
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werd om 06.00 uur wakker denkende dat de hond blafte. Hij zag mij pakken en werd
onrustig. Hij blijft voortdurend dicht bij me want hij weet dat er weer iets gaat
gebeuren. Zou een lieve brief aan Peter willen schrijven.
Robert Jay Lifton en zijn medewerker Eric Olson hebben een nieuw boekje
geschreven: Leven en sterven. Sterven betekent wedergeboorte; leven is de dood
onder ogen zien.311 Ik begrijp niet hoe een psychiater kan spreken over de betekenis
van de dood als wedergeboorte. Wat weet Lifton ervan? Het is pure speculatie. Freud
zei dat de mens zich zijn eigen dood niet kan voorstellen. Hij zei ook dat het doel
van alle leven de dood was. Ik zou het nooit ‘het doel’ noemen maar de uitkomst
ervan.
Lifton en Olson citeren Joyce Maynard die de dood omschreef met: ‘Niet alleen
zal mijn lichaam verdwijnen - dat is nog tot daaraan toe - maar bij de dood houd ik
op met denken’. De dood proberen voor te stellen is inderdaad je proberen in te
denken dat de machinerie van miljarden neuronen - informatieverwerkers - in je
hoofd eindelijk tot stilstand komen. Onvoorstelbaar. Zouden ze te redden zijn?
Professor Wim Wertheim belde. Hij was er na het verschijnen van het belachelijke
stuk van Henk Broekhuis voortdurend bezig geweest me te pakken te krijgen om me
te vertellen dat Henk Broekhuis niemand anders was dan professor Karel van het
Reve. De kloot uit Leiden verschuilt zich achter een pseudoniem. Schreef Romanov
hoe die zaak in elkaar zat. Ik weet eigenlijk niets over die man. Hij zat een poosje
voor Het Parool in Moskou. Hij schijnt, nadat hij het land uit was gezet - overigens
net als Anthonie Dake die ook voor Het Parool in Moskou zat, dan weet je eigenlijk
al hoe laat het is, twee klootzakken van hetzelfde laken een pak - een boekje te hebben
geschreven Rusland voor beginners, uitgegeven (natuurlijk) door Van Oirschot. Van
het Reve schreef volgens Wertheim op pagina 180: ‘Wij hebben in Nederland vijf
jaar onder het met Rusland vergelijkbaar systeem geleefd, vergelijkbaar met het
nazi-politieregime, dat zich op gunstige wijze onderscheidt van het Russische regime
onder Stalin. De Nederlander, die zijn gemak en zijn mond hield, had als hij niet de
pech had om jood te zijn even weinig van Willem Drees of van Jan de Quay te
vrezen.’ Nu is me het artikel van Broekhuis veel duidelijker geworden. De lezers en ik - werden verlakt.
Gaf Keke zijn laatste eten. Het maakte me helemaal naar. Reed naar Bosch en
Duin om hem in de kennel bij dr. Offereins te
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brengen. Er waren momenteel alleen poezen in pension. Had hij maar als gezelschap
een ander hondje. Ik heb hem niet aangehaald of afscheid genomen. Ik ben gevlucht
en voel me ergens een verrader van het enige wezentje dat echt trouw en lief voor
me is. Harteloosheid laat ik graag aan anderen over. Dat hok kan niet anders dan als
een straf worden ervaren, zelfs door een hond. Een maand is erg lang. Peter zou me
waarschijnlijk uitlachen.
Ik denk aan Richard Nixon die voor zijn spaniël Checkers een graf met een
marmeren steen liet neerzetten en er zijn hand niet voor omdraaide om op kerstmis
Hanoi plat te laten gooien.
Schrijf mejuffrouw Büringh Boekhoudt een afscheidsbriefje. Ik weet werkelijk
niet waar de grens ligt tussen mijn affectie voor dit beestje en het feit dat het mams
hondje was. Ik zie mijn moeder in tranen voor me, toen de andere hond, Koko, was
gestorven.

6 oktober 1975
Schiphol
Kon het niet laten. Zond Peter 40 dollar van mijn reisgeld en maakte bij de AMRO
250 gulden naar hem over. Het is weinig maar het kan hem iets helpen.
De stommelingen zitten bij bosjes De Telegraaf te lezen.

Amsterdam-Moskou, SU 228, Aeroflot
Dutte in en droomde, maar schrok wakker denkende op Keke's etensbakje te stappen.
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Moskou
7 oktober 1975
Hotel Ukraina, kamer 516
Bij aankomst zag ik als eerste Volodja Molchanov. Genia Makarova verborg zich
tot het laatste moment. Ze had nog steeds dezelfde kapotte tas. Ik begon met mijn
manuscript te overhandigen. Volodja was met de auto van zijn moeder. Alles was
veranderd. Ik zou tot 14 oktober in Moskou blijven. Tasjkent ging niet door want de
lokale APN mensen willen na 15 oktober geen buitenlandse gasten hebben. Ik geloofde
het niet. Ik gaf Volodja De Persconferentie van Vestdijk. Hij is vandaag 25 jaar
geworden. Vandaag begon het programma om 09.00 uur bij GOSPLAN. Ik heb me
voorgenomen deze reis meer proberen te weten te komen over wat er van de kant
van de CPSU en de autoriteiten wordt gedaan om het ideaal van een nieuwe
marxistische mens te bereiken.
Er werd toegegeven dat in het verleden vrijwel alle accent viel op meer produceren,
sneller leveren en nieuwe technieken toepassen om het tempo op te voeren. Nu werd
er veel en veel meer aandacht besteed aan de mens zelf, de arbeider. Er werd
bijvoorbeeld gelet op het overwinnen van de verschillen tussen hand- en hersenwerk.
De basis van deze benadering is: van mensen houden. Nu de economie en het
productieproces verder stegen, was de rol van menselijke factoren vanzelfsprekend
groter en belangrijker. Welke waren deze menselijke factoren? Vermogen om te
arbeiden. Maar deze waren verbonden met intellectuele vermogens (beroepsopleiding).
Ze vroegen zich af hoe de arbeider tegenover zijn werk stond. Werkt hij met plezier
en graag of niet?
Een vrouwelijke arbeider in een textielbedrijf werd de vraag gesteld: ‘Wat is
geluk?’
‘Geluk is de toestand dat als ik 's ochtends naar mijn werk ga, 's avonds zo snel
mogelijk weer naar huis wil gaan.’ Deze uitspraak illustreerde hoe belangrijk de
werkomstandigheden zijn. Gelukkig waren ze in staat meer en meer te mechaniseren
en lopende banden te verbeteren. Dit maakte het mogelijk dat een arbeider bij het
bedienen van machines meer en afwisselender taken kreeg. Het werk was minder
monotoon.
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Anatoly Churujew hield zich in GOSPLAN met onderwijszaken bezig. Het onderwijs
werd in de vijftien republieken van de USSR door vijftien ministeries gecoördineerd,
GOSPLAN berekende welke sectoren en hoeveel beroepspersoneel er nodig zal zijn
tussen 1976 en bijvoorbeeld 1990.312 Ze hielden rekening met de mogelijkheden die
de universiteiten en opleidingsinstituten bieden en welke de behoeften van de
bedrijven in de vijftien republieken zullen zijn. Ook komen er nieuwe beroepen bij,
die op hun beurt specialisten nodig zullen hebben. GOSPLAN was niet op alle niveaus
voldoende geoutilleerd voor deze veelomvattende taak. ‘Want, terwijl wij onze
berekeningen maken, zenden de bedrijven hun toekomstprognoses eveneens naar
ons toe. Dan overleggen wij weer op onze beurt met de plannencomités van de diverse
ministeries. Hoe komen we aan de juiste aantallen benodigde studenten? In 1974
hadden wij 4.750.000 studenten in ons land, waarvan er 2.539.000 overdag colleges
volgden, de rest volgde avondcursussen of volgde schriftelijk onderwijs. In 1976
zullen er 974.000 jongeren gaan studeren. We hebben onze plannen per 25 studenten
berekend.’
Ik benadruk dat er in het Westen en vooral in de VS duizenden studenten in
psychologie afstuderen die in de verste verte niet in hun vak een betrekking kunnen
vinden.
‘Wij hebben in de Sovjet-Unie nog geen 4.000 psychologen op een bevolking van
255 miljoen mensen. We overwegen nu echter om, mede met het oog op de behoefte
van bedrijven aan psychologen, de studie psychologie te vergroten, maar er is nog
geen beslissing over genomen,’ aldus Churujew.
Van GOSPLAN reden we naar het rusthuis van de Akademie van Wetenschappen
in de bossen buiten Moskou. Professor A.N. Leontiev, mijn oude vriend, en een der
vooraanstaandste psychologen in het land, bracht er zijn vakantie door. We spraken
als altijd Frans. Nadat hij opmerkte ‘le petit Masaya Sato313 de Tokyo’ te kennen en
meer losse flodders vroeg ik hem of het waar was dat er maar 4.000 psychologen in
de Sovjet-Unie zijn. ‘Misschien zijn het er maar 3.800,’ aldus de decaan van de
Psychologische Faculteit van de Moskouse Universiteit. ‘Ik wil u een paar ideeën
aan de hand doen. Ik ben van mening dat de menselijke psychologische factor steeds
belangrijker wordt in de wereld, dus de factor mens. Het gaat er daarom allereerst
om welk beeld men zich van de wereld vormt. Hieronder versta ik
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een algemeen begrip over die wereld, de weerspiegeling van het universum, kennis
van de waarde van materiële zaken, ook in historisch verband. Al deze zaken lijken
duidelijker te worden. Een mens is niet neutraal. Hij zal altijd subjectief zijn en zijn
plaats in die wereld niet voldoende kennen. Hij kleurt. Hij neemt emotionele posities
in. Hij interpreteert op het persoonlijke vlak.
Het woord, de dood, en excuseert u mij voor dit trieste voorbeeld, zal voor een
jongeman, zelfs voor een jonge arts, een andere betekenis hebben dan voor oudere
mensen. Jonge mensen beginnen immers hun kind-zijn te verliezen. En zo begint het
subjectieve leven in de hoofden van mensen. Ze staan niet neutraal tegenover het
leven. Hun opvattingen zijn gekleurd door persoonlijke levenservaringen. Ik heb hier
een essay over geschreven. Het handelt over “Le développement du psychisme”.’
Professor Leontiev benadrukte dat nu ook zijn land het derde millennium naderde
het tijd werd im aandacht aan de psychologie te besteden. Hoe konden ze anders de
wereld begrijpen? Het epoque van de wetenschappelijke psychologie begon pas. De
sociale ontwikkelingen, die plaatshadden, maakten het noodzakelijk dat men de
ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid onder de loep nam. In de Sovjet-Unie
was het een uitgesproken intern probleem om de persoonlijkheid van alle mensen in
dit enorme land verder te ontwikkelen. Alles speelde mee. ‘Kijk maar naar het tot
ontwikkeling komen in andere landen van het nazidom, Gaullisme, enzovoorts. De
man, de mens moet zichzelf kunnen terugvinden in deze wereld. Hij moet zich kunnen
uitdrukken, kunnen herbevestigen, zo u wilt. Het is volstrekt duidelijk dat we het
tijdperk van de wetenschappelijke psychologie betreden en niet de fenomenologie,
zoals verschijnselen in de parapsychologie die ik als “très drôle” beschouw.314 Het
voornaamste probleem zal zijn hoe “la conscience individuelle” in harmonie te
brengen met “la conscience sociale.” Het gaat niet slechts om een eenvoudige
identificatie, die trouwens onmogelijk is,’ aldus professor Leontiev. ‘Er moet altijd
plaats blijven voor persoonlijk drama. We moeten niet naar égalitarisme. We moeten
de individualiteit beschermen. Het leven is eigenlijk een ordinair drama in de geest
van een toneelstuk vol passies, emoties, en intermenselijke betrekkingen.’
‘Is het eigenlijk moeilijk om eigen individualiteit in de socialistische landen te
bewaren en veilig te stellen?’ vroeg ik, want ik wilde naar die nieuwe marxistische
mens toe.
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‘Au contraire,’ zei Leontiev. ‘Les influence standardisées, les types de la vie, les
standards de la vie sont beaucoup plus larges au pays socialistes. Parce que nous,
c'est très simple, accordons les faits. Chez nous les faits comptent d'abord.’315
Hij zei voorts dat het gemiddelde culturele niveau, ook wat betreft de actuele
kennis, zeker volgens het nabije perspectief in de socialistische landen op een hoger
peil lag. Meer mensen hadden meer te kiezen. Socialistische overheden ondersteunden
juist de scheppende creativiteit. ‘Kijkt u maar naar onze dagbladen. Alles wat we
doen is gericht op creativiteit in de breedste zin des woord. Dat is de methode om
als individu je te ontwikkelen.’
‘Wanneer ik in de VS kom,’ aldus Leontiev, ‘wordt mijn oog altijd meteen gevestigd
op de reeds gevormde stereotypen die zo rigide lijken te zijn. Het is een voortvloeisel
uit de sociale industriële conditie van dat land. Het is de USA die deze standaard
schept. De Amerikaanse burger ligt onder een permanent vuur van verkoopwoede
van handelaren en kooplieden. Hierdoor is een vorm van fetisjisme ontstaan met “de
auto” en “de villa” als inzet. Hoe groter, hoe indrukwekkender. Hoe groter en
dreigender de wapens die de wapenindustrie aflevert, hoe groter het prestige van het
land zou zijn. De sociale positie van de Amerikaanse mens is gefundeerd op gadgets.
Ze bestaan voor het bezit van die rommel. Er blijft wel iets over van het individu,
maar er is weinig plaats over voor de ontwikkeling van een scheppende
persoonlijkheid. Zo zie je dan de opstand van de jongeren tegen deze vormen van
standardisation, op zijn beurt leidt tot extremisme.’
‘Dan schiet een jonge vrouw op president Gerald Ford,’ merkte ik op. Hij ging er
zelfs niet indirect op in.
Leontiev: ‘Wanneer de plaats van de mens in de samenleving naar waarde te meten
zou zijn en in materiële goederen of dollars omgezet zou kunnen worden, dan zou
de mens tot niets kunnen worden gereduceerd. Standaarden zijn zo doorzichtig en
waardeloos en zo gemakkelijk te gebruiken voor winstbejag en andere zaken.
Aangenomen dat ik hier in de Sovjet Unie bergen geld zou kunnen verdienen, wat
zou ik met al dat geld kunnen doen? Ik zou het zelfs nergens kunnen opbergen.
Sociaal zou ik er evenmin iets mee kunnen uitrichten. Het zou tot niets dienen. De
situatie in ons land staat het niet toe dat grote bedragen worden geaccumuleerd.316
Men kan zich individueel
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niet bevestigen op allerlei abnormale manieren. Gesteld, iemand heeft een nieuwe
auto nodig. Hoe financier je die? Ik geef zelf ook al het geld uit wat ik heb. Ik denk
niet aan de toekomst want alles is geregeld. Zelfs medische diensten worden betaald.
Ik heb geen zorgen en spaar niet. Maar nu ik een nieuwe auto nodig heb vormt dit
een geldprobleem.’
Ik citeerde Aleksei uit Leningrad, die me had verteld dat het er in de Sovjet-Unie
niet om ging wie je was, maar dat er werd gekeken naar wat je in bezit had.
‘Dergelijke problemen bestaan nu inderdaad,’ aldus Leontiev. ‘Ze zijn het gevolg
van de mogelijkheid om een auto in bezit te hebben of comfortabele moderne
meubelen. We zijn wat dat betreft inderdaad in een soort crisis terechtgekomen, maar
we zullen er doorheen moeten om de instabiliteit, die dergelijke fenomenen scheppen,
te boven te komen. Het zullen echter tijdelijke symptomen zijn. Onze samenleving
is krachtig genoeg om ze te verwerken en weg te poetsen. Er worden bijvoorbeeld
al mopjes over gemaakt. Die problemen zijn niet karakteristiek. Ze zullen vrijwel
automatisch weer verdwijnen. Neem onze studenten. Ik ben absoluut niet tegen
jongens met lange haren mits ze behoorlijk zijn verzorgd. Een baard is prima, mist
onderhouden. Ik ken mijn studenten en wetenschappelijke medewerkers. Er zijn
altijd enkelen onder hen die een tegendraadse richting in gaan, maar ze worden door
de anderen vanzelf bijgestuurd. In Amerika ontbreken die corrigerende factoren
gebaseerd op sociale en morele waarden, er heerst geen spiritualiteit. Ze hebben niet
voldoende fantasie.’
Leontiev leek een voorstander van de Club van Rome-benadering. Economie was
een wereldvraagstuk. Het ging de hele mensheid aan. De Verklaring van Helsinki
was mede uit dit oogpunt een noodzakelijkheid geworden. Door een dergelijke
benadering kon men geleidelijk economische samenwerking ontwikkelen. ‘La
tendence du développement de toute la planète demande cette coopération.’ Helsinki
ging voorbij aan puur economische vraagstukken zelf, maar diende om een nieuw
algemeen klimaat te scheppen. ‘De nieuwe benadering behoort bij militaire uitgaven
te beginnen, die nergens toe dienen en slechts energie en bronnen vernielen om daarna
nog meer te kunnen vernietigen. C'est la folie absolue.’
‘Er bestaat een ideologische confrontatie die samenhangt met de interne problemen
van landen. Wat wil je wanneer je wordt geregeerd door de fabrikanten van
oorlogstuig, de bourgeoisie en grootindustriëlen? Dat is immers een gevecht tegen
geldschieters en banken, die willen voortgaan met winsten te maken’
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Ik vertelde al in Nederlandse pers te zijn aangevallen voor een paar aardige
opmerkingen in Smena in Leningrad, overgenomen in het bulletin van de
sovjetambassade.317
Leontiev: ‘Ach die persvrijheid is maar een relatieve zaak. Men wil niet dat u
aardige dingen over ons zegt. Men wil de status quo handhaven, opdat de economische
orde ten voordele van het Westen zal blijven bestaan. Hij die de dienst betaalt, maakt
die dienst uit. Ook wij hebben nog altijd geen paradijs op aarde geschapen. We
hebben onze moeilijkheden maar we knokken ervoor die geleidelijk te verkleinen.’
Hij zei dat wanneer hij New York bezoekt hem altijd allereerst op het hart werd
gedrukt vooral niet in Central Park te gaan wandelen. ‘Bij ons is zoiets absoluut
idioot en komt niet voor,’ aldus Leontiev. ‘Het zit bij ons niet in de lucht. Men denkt
niet eens aan de mogelijkheid van elkaar lastig vallen, laat staan doodmaken. Men
draagt hier geen wapens bij zich. Een politieman, die naar huis toe gaat levert zijn
wapen eerst in. Officieren lopen in ons land nooit met wapens.’
‘Lee Harvey Oswald bestelde zijn geweer per post,’ zei ik om hem eens uit zijn
tent te lokken. Hij negeerde straal mijn opmerking.
Professor Leontiev had me in de hal opgewacht. We liepen naar een hoek in een
grote salon waar hij een schemerlamp aanstak. Er waren prachtige gangen en zalen
met overal houten lambriseringen en mooie schilderijen. Buiten was het druilerig
weer. De bomen droegen herfstkleuren en het was kil, ook binnen, want er werd
kennelijk nog niet gestookt. Na een uur kwam Genia Makarova ons storen, bedoeld
als ‘we moeten weg,’ maar gelukkig trok ook Leontiev zich daar niets van aan. We
spraken rustig verder. Na nog eens 45 minuten later kwam Genia zeggen dat de
chauffeur van de taxi ons nu kon vermoorden. Dat bleek waar te zijn. We vertrokken.
Ik was blij om 15.00 uur iets van een lunch te kunnen krijgen. Mij werd verteld dat
er niet veel geld meer voor een auto beschikbaar was voor deze reis. We zouden veel
per taxi moeten doen, en om er een schepje boven op te doen: ‘onze vorige reis heb
ik ook menig taxi uit mijn eigen zak moeten betalen,’ aldus mijn begeleidster Genia.
Ik had geen zin me hier over op te winden. Bovendien was deze haaibaai niet het
type om er niet voor te zorgen dat zij werd terugbetaald. Ik voorzag echter weer
allerlei gedonder. Ook een afspraak met dr. Jermen Gvishiani was weer niet gemaakt.
Ik heb Victor Krylov zelf maar opgebeld.
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Om 16.15 uur bezochten we het Pioniers Paleis van Moskou voor kinderen van zes
tot zeventien jaar. Dit was een verplicht nummer dat door Vladimir Kouznetsov op
mijn programma was geplaatst. Het was duidelijk dat het hier om de communistische
jeugd ging. Zo'n 8 à 10.000 kinderen met rode halsdoeken maakten gewoonlijk
gebruik van het gebouw. In de zomervakantie liep dit getal op tot 15.000. Er werd
van alles met de kinderen gedaan. Er werd politiek onderwijs gegeven en er vond
onderricht in elf talen plaats. Er was een zwembad en sportzalen en allerlei sporten
waren mogelijk. Er werd aan toneel gedaan en de kinderen voerden zelf de regie. Er
was natuurlijk een balletschool, muzieklessen en er werden gedichten gedeclameerd.
We bezochten een zangklas met bijna allemaal meisjes en een paar jongens.
Kinderstemmen ontroeren. Ik luisterde naar twee liedjes, een over welke dieren tot
huisdieren konden worden gerekend, zoiets moet het zijn geweest, en een tweede
lied over de juffrouw voor de klas. Er waren drie orkesten in het Pioniers Paleis. Er
was een biologisch laboratorium en er waren keukens waar lessen werden gegeven.
Er was een compleet fotolaboratorium. Er werd boetseerles gegeven. Ik vond het
een overrompelende ervaring. Er was zelfs een journalistiekklas.
We bezochten verder een balletklas van meisjes tussen zes en tien jaar oud. Een
mevrouw zat aan een vleugel en speelde tingeltangelmuziek. Het haar van de kinderen
zat in vlechten en ze droegen witte maillots. Zij zagen er puur en onbedorven uit. Ze
hadden allemaal twee witte strikken in het haar. Ik raakte niet uitgekeken. Een kind
kwam te laat en keek heel schuldig. Het was de schuld van de trolleybus. Daarna
kwam er nog eentje binnen. Papa was te laat van zijn werk gekomen om haar op tijd
weg te brengen.
We moesten weg, maar begeleider Boris Dobriansky vond het een aardige gedachte
als ik zaterdag om 16.00 uur zou terugkomen en een lezinkje voor de kinderen zou
houden. Ook omdat hij vertelde dat ambassades, inbegrepen de Amerikaanse, geen
enkele belangstelling hadden voor het werk van het Pioniers Paleis in de heuvels van
Lenin dacht ik dat het een aardige idee zou zijn de Amerikaanse ambassade hier eens
van te verwittigen.
Belde opnieuw naar Krylov. Hij zei dat dr. Gvishiani deze reis geen tijd had me
te ontvangen, maar in november of december zou er gelegenheid zijn in Wenen.
Verdomme. Weer een tegenslag wat mijn zin nog meer doet afnemen in dit project.
Het regent pijpenstelen. Schreef Aleksei in Leningrad dat ik er op 15 oktober weer
zou zijn.
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Genia deed erg vals toen ik zei dat ik Koen Corver zaterdag wilde uitnodigen. ‘Zij
vinden u in het Pioniers Paleis aardig, maar bij ons is het de gewoonte dat het
ministerie van Buitenlandse Zaken wordt ingelicht wanneer een journalist ergens
naartoe gaat.’ Ik reclameerde voor de zoveelste maal over het obstakel van Tasjkent.
‘Vindt u het niet absurd dat je na 15 oktober er niet naar toe zou kunnen? Moet je je
voorstellen dat in de VS een journalist wordt gezegd: “U kunt na 15 oktober niet naar
Houston.”’ Zij wond zich hier erg over op en zei dat zij zich best zou willen
terugtrekken als tolk. Nu ben ik pas 24 uur hier. Zij belde Tamara Sachnazarova van
APN die antwoordde: ‘Mijnheer Romanov had u dit niet mogen beloven.’ ‘Laat
mijnheer Romanov die reis dan regelen,’ vulde Genia aan.
Koen Corver had zijn dag besteed aan het bijwonen van de rechtszaak tegen de
vier Nederlanders die op doorreis uit Afghanistan met koffers met dubbele bodems
waarin hasj zat waren gesnapt. Ik heb nu formeel een verzoek ingediend om die heren
in de gevangenis te mogen bezoeken.
Generaal Suharjo kwam om 21.00 uur. Ik gaf hem eerst de brief van mevrouw
Hartini Sukarno met de foto's. Omdat hij geld naar Amsterdam had gezonden bracht
ik een taperecorder voor hem mee, maar de winkel had vergeten de microfoon erbij
te doen zodat hij niet te gebruiken was.
Ik vertelde dat ik toch wel zeer verontwaardigd was over de zware veroordelingen
van de Nederlandse jongens, die in Moskou alleen maar overstapten met een lading
hasj. Wat hebben de klootzakken er hier mee te maken? Ik ben in staat uit protest
tegen wat ze die vier jongens aandoen mijn reis af te breken en naar Holland terug
te gaan met de mededeling: ‘In zo'n land wil ik niet werken.’ Pak Harjo probeerde
me te kalmeren en zei: ‘Dat is uw taak niet maar die van de Nederlandse ambassade.
De prijs die u voor die actie zou betalen is het niet waard.’ Hij had natuurlijk gelijk,
maar ik blijf het walgelijk vinden.
Suharjo was van mening dat door nieuwe sociale structuren inderdaad een ander
soort mens aan het ontstaan was met een meer collectief gerichte geest, ook omdat
culturele ontwikkelingen in de USSR gewaarborgd zijn. ‘Maar ze worden eigenlijk
nog minder te pruimen dan Amerikanen, omdat ze zo intens burgerlijk en boers zijn,’
aldus Pak Harjo.
Om 23.30 uur werd er nog prachtige symfonie op televisie uitgezonden. Volodja
belde van zijn verjaarsfeestje. Ik zei dat ik een gesprek met de gevangen Nederlanders
had aangevraagd. ‘Ik zal je onder vier ogen vertellen hoe we dit op Buitenlandse
Zaken gaan bespreken,’ zei hij.
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8 oktober 1975
Tijdens het scheren stond ik me af te vragen of ik voor Peter nog wel het woord
‘vriend’ kon gebruiken. Waarom ben ik toch zo intens opstandig over zijn gedrag
tegenover mij?
We bezochten het blad Ogynock dat volgens Genia ‘vuurtje’ betekent. We werden
ontvangen door Yuri Sbitnev. In 1957 ontmoette ik de hoofdredacteur Sofronov in
gezelschap van maarschalk Kliment Voroshilov tijdens diens staatsbezoek aan
Indonesië. Ik had naar Sofronow gevraagd, ook dat ging niet door. Het blad had een
oplage van 2.250.000 exemplaren. Er waren enkele honderd redacteuren. Zij drukten
het blad zelf. Ik vroeg Sbitnev naar de nieuwe marxistische mens. ‘Die bestaat al,
misschien nog niet helemaal volledig, maar er is veel in die richting aan gedaan.’
Ik veronderstelde dat veel marxisten met de mond het communisme belijden, maar
‘verwateren die principes niet?’
‘In beginsel zijn de mensen in de VS en de Sovjet-Unie gelijk,’ zei hij.
‘Ze worden allebei in de wedloop naar meer geld en rijkdom meegezogen?’
‘We moeten echter beide systemen in haar geheel beschouwen. Wij willen ook
het levenspeil laten stijgen. Juist omdat deze taken bij de staat berusten, geeft dit de
mensen de kans een geestelijke evolutie te ondergaan. Zeker, er zijn achterblijvers,
enkelingen die niet mee willen doen. Maar we zullen ons best doen die verschijnselen
te vernietigen.318
‘Zou het denkbaar zijn dat er toch uitschieters tussen “het onkruid” blijven zitten
die erin slagen zichzelf te verrijken ten koste van anderen?’ vroeg ik.
‘Terwijl ons levenspeil gestadig stijgt, zal dit geen invloed hebben op de
revolutionaire geest van onze bevolking. Overtuigt u zelf in gesprekken met de
mensen in ons land.’
‘Helpt de militaire dienst hierbij?’
‘Ons leger voedt op in patriottisme en niet in een valse geest.’ De nieuwe uitgave
werd binnengebracht door een dame in een blauwe jurk, met mooi grijs haar en lange
antieke oorbellen. ‘Zij is de persoon die over de laatste drukproeven gaat en moet
toezien dat als er vlooi staat en het moet krokodil zijn, zij deze dingen opmerkt,’
aldus Yuri Sbitnew.
Ons volgende bezoek was bij VAAP, het sovjetauteursrechtenbureau. Ze viellen
met de deur in huis. Zij hadden de boekjes
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van Dick Bruna aandachtig bekeken, maar er werd te veel in getekend en te weinig
in gezegd. Dat was nu juist de clou. Maar goed. De Bruna-boekjes zouden misschien
voor kleuters gebruikt kunnen worden, maar in die sector wordt niet van buitenlanders
overgenomen. Men werkte met eigen talenten. ‘We hebben ook onze
onderwijsafdeling gevraagd, maar daar bestond ook geen belangstelling voor het
werk van Dick Bruna.’ De exemplaren waren nu naar de Oekraïne en de Baltische
staten verzonden om te zien of daar belangstelling bestond. ‘Dit soort boekjes hebben
we hier in overvloed,’ aldus Genia, ‘waarom zouden we ervoor met goud moeten
betalen?’
Ik maakte eigenlijk in nogal scherpe bewoordingen duidelijk dat ik me ernstig
afvroeg of een poging om tot samenwerking met Bruna te komen wel zin had, want
je kreeg op een telex gedurende een maand gewoon geen antwoord. (Genia zei nota
bene het hier mee eens te zijn.) We zijn dan ook maar vertrokken.
Genia vertrouwde me verder toe dat Sacha uit Irkutsk in zijn krant mijn woorden
die ik feitelijk had gezegd wel wat mooier had gemaakt. Verbaast me nauwelijks.
En daar hangt Henk Broekhuis alias professor Van het Reve dan zijn zeurverhaal in
de NRC aan op!
Om 15.30 uur ontmoette ik het organiserend comité voor de Olympische Spelen
van 1980. Vladimir Prokopov en Irina Casanova gaven eem uiteenzetting. Er hebben
45 personen zitting in het Comité met een staf van honderd man. Er waren zeventien
ondercommissies en vrijwel alle ministeries waren er op de een of andere manier bij
betrokken. Er komt een Olympisch dorp bij het Lenin stadion waar 12.000 personen
kunnen verblijven. De bouw zal beginnen in 1976. Er zullen honderdveertig
sportvelden en hallen beschikbaar komen. Ze verwachten de komst van 7.500
journalisten en 100.000 buitenlandse bezoekers.
Om 16.30 uur praatten we verder met Leonid Ivanov, die zich bezighield met
lichamelijke oefening voor het USSR Sports Committee. Van hem begrijp ik dat in
de Sovjet-Unie jaarlijks Sportakiades worden gehouden waarbij de 3.000 stadions
in het land, 1.200 zwembaden, 52.000 sportzalen en 200.000 sportparken zijn
betrokken. Niemand betaalt in de Sovjet-Unie een cent voor het beoefenen van een
sport. De staat en de vakbonden dragen de kosten. De vakbonden financieren de
sportleerkrachten en het onderhoud van sportvelden en sporthallen.
‘Hoe komen de vakbonden aan het geld voor deze doeleinden?’ vroeg ik.
‘Vakbondsleden betalen contributie, dat wil zeggen met 1 per-
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cent van hun loon. Onze vakbonden betalen ook de sportkleding en uitrusting en
financieren de sportwedstrijden.’
Coen was in pak, want hij was bij ambassadeur Huydecoper geweest. Hij had om
betere pers-liaison met de ambassade gevraagd. Dit was onmogelijk, want men had
maar vijf diplomaten voor de hele Sovjet-Unie. Men was al zwaar understaffed. Aan
zijn verzoek kon niet worden voldaan. ‘Dat betekent dat ik daar de deur plat moet
blijven lopen.’
‘Voor u staat de deur altijd open,’ had Huydecoper geantwoord. Voor de
Nederlandse gevangenen werd voorlopig niets gedaan tot de zaak in hoger beroep
gaat en dan zal er met advocaten worden overlegd. Je zal intussen hier in de bak
zitten. Huydecoper had benadrukt dat de sovjets het drugsverkeer via Moskou
gemakkelijk de kop in zouden kunnen drukken mits zij de vliegtarieven van Aeroflot
aan IATA-tarieven aanpasten; dan kostte het niet langer een appel en een ei om via
Moskou te reizen.
Volodja Molchanov las veertig pagina's van mijn boek. Alles was okay tot hij bij
de jongen in Kiev belandde, die met alle vrouwen van de wereld sliep, behalve met
Japanse en Chinese vrouwen. ‘Dat past niet in je boek, ik ken jou,’ zei hij.
‘Nu klink je als Makarova,’ zei ik.319
Waar is de humor in dit land? In een televisie-uitzending over een college in een
studiezaal wordt geen lichte noot gekraakt, alles is altijd even doodserieus en ernstig.
Ligt dat in het karakter van dit volk? Of is de humor onderontwikkeld? Wat is de
oorzaak? Later verscheen echter een goochelaar in de collegezaal en er ontstond
enige vermaak.
Coen denkt dat zijn gesprekken naar Nederland zowel hier als daar worden
afgeluisterd. Hier wordt geregeld naar mijn hotelkamer gebeld en opgehangen om
te controleren waar ik uithang.
Marianne Corver vertelde: ‘Wanneer we tegen mensen in Nederland zeggen dat
het hier best allemaal meevalt, dat we hier aardig beginnen te wennen en we alles
geleidelijk ook veel gemakkelijker gaan vinden nu we onze weg kennen, vindt men
dat maar raar en wordt er eigenlijk vragend gekeken.’320 Deodorant, is hier nergens
verkrijgbaar. Misschien kan Marianne Corver het ergens vandaan toveren via een
diplomatenwinkel. Telefoneerde met Gilbert Gallaway van de Amerikaanse
ambassade, die zeer responsive was om Boris Dobriansky van het
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Pioniers Paleis te ontmoeten. Hij zou zaterdag naar mijn lezing komen. Hij was er
kennelijk nooit geweest want hij wist niet waar het was.
Ik vroeg Genia om de Nederlandse desk van hun ministerie van Buitenlandse
Zaken te zeggen dat ik in het Pioniers Paleisje een voordracht zou geven en of ze ze
wilde uitnodigen. Dit heeft zij ook gedaan. Zij kreeg echter als antwoord: ‘Stel je
voor dat wij aanwezig zouden zijn en hij zegt iets ten nadele van onze regering?’
‘Waar zien ze me toch voor aan?’ vroeg ik haar.
Ik informeerde ambassaderaad Onno Hattinga van 't Sant over mijn optreden in
het Pioniers Paleis. ‘Mag iemand van de ambassade hier erbij zijn?,’ vroeg hij
aarzelend.
‘Natuurlijk, ik spreek altijd voor koningin en vaderland, mijnheer Hattinga.’

9 oktober 1975
Generaal Suharjo arriveerde onaangekondigd om 09.00 uur. Ik had me verslapen,
want om 05:00 uur was ik wakker geschrokken omdat ik meende Keke te horen
blaffen. Toen duurde het enige tijd voor ik weer insliep. Ik droomde van mam. Ik
vroeg Pak Harjo of ik de opmerking over de boy en zijn buitenlandse vrouwen uit
mijn boek zou schrappen. ‘U kunt er iets uit halen want het is eigenlijk niet essentieel.
Maar ze hebben natuurlijk bezwaar tegen dat Japanse meisje om zuiver politieke
redenen, maar in wezen betekent het natuurlijk niets.’ Hij zei ook dat Genia's vertaling
voor ‘Ogonock’ niet ‘vuurtje’ maar ‘vlammetje’ had moeten zijn.
‘Weet je hoe Russen zijn? Ze worden graag gevleid. Het zijn kontlikkers,’ zei
generaal Suharjo vanmorgen. ‘Ze zuipen zich te pletter en dan zeggen ze later als ze
te veel hebben gezegd “ik had te veel gedronken”. Wanneer een arts in een ziekenhuis
uitstekend werkt, wordt hij door collega's bekritiseerd. “Waarom zou je je uitsloven?”
is het parool. Er wordt ontzettend geknoeid met medische recepten en met
geïmporteerde medicijnen, inbegrepen morfine. Om die reden hebben ze in China
de Culturele Revolutie ingesteld om dit soort corruptie tegen te gaan. Er zijn briljante
kinderen, die niet in de KOMSOMOL zitten en geen communistenkinderen zijn. Dikwijls
zijn de KOMSOMOL-leden de kontlikkers en geloof maar dat er op scholen in klassen
geranseld wordt. De niet-KOMSOMOL-jeugd tuigen de strooplikkers en carrièristen
geregeld af.’
‘Dat lijkt weinig op de ideale marxistische mens in de praktijk,’ zei ik.
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‘Willem, die zogenaamde nieuwe mens door de Revolutie voortgebracht is dezelfde
kleine burgerman als overal ter wereld.’ Ik vertelde over mijn gesprek met professor
Leontiev. ‘Die Leontiev is gek,’ aldus generaal Suharjo. ‘Ze doen alsof ze werken
maar ze weten niet wat werken is. Ze zijn hier precies als in Amerika of elders, waar
zijn dan die nieuwe marxistische mensen? Vietnamezen worden in dit land uitgejouwd.
Ze winden zich op dat er niet meer huizen worden gebouwd, want het geld gaat naar
de ondersteuning van de oorlog in Vietnam. Ze zien ons Indonesiërs dikwijls voor
Vietnamezen aan, dus ik kan ervan meepraten. Ze haten hier Aziaten.’
Volodja Molchanov zegt mijn manuscript tot pagina vijftig te hebben gelezen.
‘Voor ons is dit boek natuurlijk niet interessant, maar voor jullie zeker,’ zei hij.
Wat schreef Orwell? ‘Als een schrijver eerlijk is, zullen zijn schrifturen en zijn
politieke activiteiten elkaar soms tegenspreken. Het kan voorkomen dat dit gewoon
ongewenst is: de remedie is dan niet, je impulsen te vervalsen, maar te zwijgen.’321
Om 12.30 uur ontmoette ik de tijdelijke rector van het Moskouse conservatorium,
Mstislav Smirnov. Er studeerden er 1.100 mensen, waaronder ongeveer honderdvijftig
buitenlanders. De studie duurde vijf jaar. De talentvolste solisten bleven hierna nog
twee jaar om verder te studeren. Dit jaar waren vijfendertig jonge mensen (uit
honderdvijf) toegelaten tot de pianostudie. Er waren tweeëntwintig conservatoria in
de USSR. De Staat betaalde de hele studie. Er waren drie orkesten in het Moskouse
conservatorium.
Ik vroeg, ook omdat tante Jetty indertijd de viola de gamba op het conservatorium
in Leningrad had leren spelen, of die cursus nog bestond. Opgeheven. Ook de viola
d'amore - het instrument dat mam heeft bespeeld - werd niet meer onderwezen. Nadat
professor Vadim Borisovsky was overleden had niemand meer zijn plaats ingenomen.
Het zijn niet alleen de wilde dieren die uitsterven.
We woonden een les bij van een pianopedagoog, professor Michael Voskrensky.
Een jongen met lang blond krullerig haar in een leren jasje en op sandalen kreeg les.
Twee meisjes zaten op een bank tegen een muur. Er werden geen pianokrukken
gebruikt maar ordinaire keukenstoelen. Er stonden twee vleugels in het zaaltje. De
jongen speelde Bach. Jezus, als je toch zo moet spelen, zonder pedalen te gebruiken.
Terwijl hij speelde kraakte het leer van zijn jasje. Hoe kon je zo spelen? Het stoorde
mij
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zelfs. Momenteel waren er dertig pianoleraren op het conservatorium en tweehonderd
leerlingen voor piano.
Na de lunch bezochten we de dichter en hoofdredacteur van het blad Sovjet
Fatherland, Aron Vergelis. Het was een literair maandblad in het Jiddish met een
oplage van 20.000 exemplaren. Het blad had veel lezers in Israël en de VS. Het werd
in 1960 opgericht en had een staf van zeventig personen. Waarom vind ik deze man
zo stierlijk vervelend?
Hij vertelde dat in 1928 in het Verre Oosten een joodse autonome republiek werd
opgericht: Birobidzjan bij Chabarowsk. Het gebied was groter dan Nederland. Het
had veel bossen, steenkool, goud en industriële perspectieven, zoals een metallurgische
industrie. Vergelis: ‘Tot mijn spijt wonen er echter weinig joden. Joden zijn
grootstedelijke mensen. Zij willen daar niet wonen. Misschien verblijven 20.000
joden daadwerkelijk in Birobidzjan. In Moskou alleen al wonen 300.000 joden.’
Ik wees op de drama's die zich rond de Nederlandse ambassade afspeelden, met
lange rijen wachtende joden, sinds Nederland de diplomatieke plichten van Israël in
Moskou had overgenomen na de Zesdaagse oorlog in 1967.
‘Er zijn al 100.000 sovjetjoden naar Israël geëmigreerd. Dit is het beste bewijs dat
ze kunnen vertrekken. Er zijn categorieën die met de geheime diensten te maken
hebben gehad en niet kunnen vertrekken. Maar de Nederlandse ambassade is een
probleem voor Russische joden, niet voor ons literaire blad. Vroeger was het een
probleem voor ze om weg te komen. Nu hebben ze soms nog grotere problemen
omdat ze weer bij ons willen terugkeren. De Finse ambassade in Tel Aviv heeft
daarom grotere problemen dan uw ambassade hier.’
Ik vroeg of hij in de New York Times had gelezen dat lang niet alle Russische joden
die naar de VS emigreerden erg gelukkig zijn over hun besluit. Dat had men in nummer
9 van dit jaar inderdaad besproken. De heer Vergalis babbelde een paar uur voort.
Intussen heb ik dr. Jermen Gvishiani een telegram gezonden dat ik hem wil
ontmoeten, want met Victor Krylov kom ik er niet.
Volodja Molchanov had een parkeerbon gekregen, die deze keer bestond uit
verplicht naar een college verkeersveiligheid gaan, dat drie uur zal duren. ‘Je weet
eigenlijk niets over ons land,’ zei hij. Je schrijft een boek over ons. Vanmiddag bleek
je niet eens te weten dat onze nationaliteiten in ons sovjetpaspoort staan.’
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‘Lieve Volodja, ik weet inderdaad niets over de USSR. Ik ben een rapporteur van wat
ik zie en hoor, en rapporteren is alleen maar dat weten wat er in je reportage zal staan.
Je moet nu eenmaal ergens een begin maken.’ Ik merkte overigens reeds een paar
maal tegen hem op dat ik niet begreep hoe het kon dat al mijn microfoons die ik bij
me had, niet meer werkten. Hij gaf geen commentaar. Ik ben er zeker van dat de
basterds ze kapot hebben gemaakt. Maar hoe en wanneer. Dat kan alleen als ik mijn
hielen licht uit mijn kamer.
Ik wilde naar een uitvoering van pianisten in het conservatorium.322 Er was geen
andere oplossing dan dat Volodja Molchanov me twee uur te vroeg in een nabijgelegen
cafetaria afzette want het was te ver lopen van hotel Ukraina. Het cafetaria was
ijskoud en onverwarmd en had een soort gaarkeukenvoer te bieden. Smakeloos, vies,
hopeloos. Er waren ook geen messen. Ik zag dat iemand zelf een mes had
meegebracht. De kamers in het hotel zijn ook al niet verwarmd.
Ben in het conservatorium op de derde verdieping gaan zitten, omdat ik daar alleen
was. Eerst speelde een meisje. Een jonge jongen speelde Bach. Hij had lang haar.
Zijn leraar liep door de zaal tot soms helemaal achterin. Wat hier gebeurde, was de
USSR op zijn sterkst. Soms stond hij aan de voet van het podium instructies te geven.
In een pauze liep ik naar het winkeltje waar muziek werd gekocht. Ik stond er met
de partituur van Spartak en een Beethoven Sonata in mijn hand, maar waarom meer
muziek kopen als ik nog zoveel ongespeelde muziekboeken heb?
Er speelde opnieuw een meisje, fantastisch. God mag weten van wie deze muziek
was. Dit kind zou naar de AVRO moeten bij Jonge mensen op weg naar het
concertpodium. Hoogst hinderlijk dat de leraren, die nu achter in de zaal zaten,
meenden zich te kunnen permitteren hardop onder elkaar te praten.
Een jonge jongen speelde Chopin in een tempo waar ik helemaal kriegel van werd.
He probably should have first had a good fuck, dan zou hij waarschijnlijk een stuk
kalmer zijn geweest en zou hij minder hitserig over de toetsen heen hebben geraffeld.
Toch speelden sommigen van deze studenten niet echt ‘vrij’. Ze musiceerden
ongepassioneerd, te geremd.
Bij thuiskomst probeerde ik nog wat in het restaurant te eten te krijgen, maar moest
eerst weer bonje maken. Ik was namelijk uit het conservatorium weggerend toen
twee leraren dermate onbeschoft hard zaten te praten dat ik het er niet alleen vreselijk
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warm van kreeg maar geen zin had dit te tolereren. Eigenlijk ben ik deze reis constant
in een criant humeur door alle ergernissen en problemen. Ik kan me inmiddels
eigenlijk wel voorstellen dat mensen als Karel van het Reve naar de andere kant
doorslaan. Ik geloof dat Reve hier negen maanden was. Ook het KLM-personeel
schijnt een gigantische aversie tegen Moskou op te bouwen wanneer ze hier worden
gestationeerd. Ik vecht ertegen. Ik zie zeker ook positieve kanten aan wat er in dit
land gebeurt.
Schreef Peter terwijl ik naar balletmuziek luisterde. Maar het ging toch niet. Schreef
ook aan tante Meta in haar verzorgingskliniek.

10 oktober 1975
Schreef een pittig briefje aan ambassadeur Romanov dat drie van mijn microfoons
opeens niet meer werkten, en dat ik dit als sabotage beschouwde, dat er geen geld
voor vervoer was en dat er plenty problemen waren en of hij er niet iets aan kon
doen.
Pas vanmorgen lukte een brief aan Peter.
Richtte een protestbrief aan APN over de slechte organisatie van mijn reis.
Het is waar wat in De Telegraaf stond dat wanneer het regent plotseling alle
ruitenwissers van de auto's in Moskou boven water komen. Iedereen haalt ze constant
van de voertuigen af, anders zouden ze worden gestolen. Het wordt een sombere
dag. Moskou is dan depressing en doet aan de oorlogstijd denken.
Vanmorgen had ik een gesprek met ambassadeur Huydecoper van Nigtevecht. Tot
mijn verbazing ontdekten we dat Wonk (Gerard) Schimmelpenninck een jeugdvriendje
van hem was geweest. Ik sprak over de problemen van ambassadeur Romanov
betreffende het wel of niet via Den Helder naar Texel gaan, desnoods geblinddoekt.
‘Dat hebben wij niet bedacht maar zij. Ik mocht ook in Yalta een dal niet in vanwege
militaire installaties. Dus oog om oog.’ Ik zei dat ik het een zeer kinderachtig gedoe
vond en niet begreep dat ze niet in staat waren, vooral na Helsinki, de wijste partij
te zijn en als eerste een stap te zetten door Romanov door te laten rijden. De
ambassadeur was verder van mening dat wanneer de ambassaderaad Hattinga van 't
Sant naar mijn lezing in het Pioniers Paleis zou gaan dit zo zou kunnen worden
uitgelegd dat mijn optreden een officieel stempel van goedkeuring van de ambassade
droeg. Ik dacht: ik vraag maar niet of jullie er tegen zijn want ik ken
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de subtiele sabotage van Nederlandse ambassades langzamerhand voldoende.
sHuydecoper vroeg of ik wel eens een boek over de KGB had gelezen.
‘Eerlijk gezegd lees ik ook geen boek over de BVD,’ antwoordde ik. ‘Daar zou ik
langzamerhand een fris boekje over open kunnen doen.’
‘U begrijpt dat wat u nu zegt de KGB ook weet,’ doelende op het feit dat zijn
werkkamer in de ambassade waar we ons gesprek voerden werd afgeluisterd. Hij
voert gesprekken die hij geheim wil houden, in de omliggende parken. Het is zaak
daarbij zelfs niet op een bankje te gaan zitten. De ambassadeur vindt dat er na het
sluiten van de Overeenkomst van Helsinki wezenlijk nog niets is veranderd. ‘Als u
het Sovjet-DDR-communiqué van enkele dagen geleden leest dan zou je kunnen
zeggen, dat de deur die op een kier stond weer is dichtgeslagen.’ Volodja was upset
dat ik door het uitgelopen gesprek met de ambassadeur iets te laat was in het Bolshoi
voor een ontmoeting met de ‘grande dame’ van het Russische ballet, Galina Ulanova.
Ik gaf haar een handkus en zei: ‘Ik bied u in gedachten honderd rozen aan.’ Ze
verontschuldigde zich het Engels niet te beheersen en kondigde vrijwel meteen aan
dat zij Sonja Gaskell als een vriendin beschouwde. Trouwens taal was ook weer niet
zo belangrijk, men kon met vier ogen een uitstekend gesprek voeren. Het zou nog
beter zijn als er een taal voor de hele wereld bestond, ook al blijft de moedertaal van
het vaderland daarnaast bestaan. Dit was weer een glimp van Club van Rome-denken.
Ditmaal bij Ruslands beroemdste ballerina.
‘Bent u optimistisch in een wereld die alle reden biedt om pessimistisch te zijn?’
vroeg ik haar.
‘Ik stopte met dansen en dat was een pijnlijke beslissing maar ik moest optimistisch
blijven, want anders kan je niet meer leven. Wat ik nu doe deed ik nooit eerder. Maar
ik zou niet zonder jeugd om me heen en zonder collectief kunnen leven.’ Zij was
elegant gekleed in een blauwe sweater en zwart geruiten tweed rok met een brede
ceintuur. Hoe dacht zij over de jeugd vergeleken bij vroeger?
Ulanova: ‘In de twintiger jaren waren de omstandigheden veel moeilijker. Ik kom
uit Leningrad en leerde het ballet volgens de choreografische school. Nu is alles veel
gemakkelijker en theaters zijn technisch veel beter uitgerust. Men kan zich meer
permitteren dan toen. Ik herinner mij de eerste radio, de eerste televisie, kleurenfilms,
dat zijn allemaal zaken die de jeugd van nu de gewoonste zaken van de wereld vindt.
De moderne
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jeugd kan zich het leven zonder die dingen niet voorstellen.’ ‘Wordt er met evenveel
overgave als vroeger gedanst?’
Dat vond ze een moeilijke vraag. ‘Je moet inderdaad een ballet niet alleen met de
geest uitvoeren maar ook met het hart. Moderne balletten zijn misschien verstandelijk
te begrijpen maar ze missen soms inhoud en dan komt het hart er meestal niet aan
te pas. Een ballet, dat inhoud heeft, betrekt ook het hart er helemaal anders bij. Zo
heb je schilderijen met prachtige kleuren die geen werkelijke inhoud of betekenis
hebben.’323
Onderkende zij bij de moderne jeugd een voldoende balans tussen hart en geest?
‘De moderne jeugd functioneert meer via het hoofd, denkt meer rationeel. Dat ligt
niet aan hen. Dat heeft te maken met het accent van wetenschap en techniek op het
moderne leven. De jeugd is ook harder dan vroeger. Het lijkt wel of ze geen tijd
hebben en te gehaast zijn om met hun hart te voelen en te leven.’
Zijn ze materialistische ingesteld?
Ulanova: ‘Ik bezie ze eerder psychologisch dan filosofisch.’
‘Wat ik bedoel is: hoe zou men ze weer meer tot leven kunnen brengen via gevoel
en emotionaliteit?’
‘Ik werk natuurlijk niet alleen met hen. Ik spreek ook met ze over heel andere
dingen dan ballet. We praten dan over gewone alledaagse zaken, over situaties die
ze hebben beleefd of niet beleefd, over wat ze in bepaalde omstandigheden zouden
moeten doen of niet doen,’ zei Ulanova.
‘U functioneert dan als een soort moeder.’
Ulanova: ‘Bij sommigen niet, bij anderen wel. Ekaterina Maximova kwam
bijvoorbeeld naar mij toe. Zij is ernstig ziek en zij vroeg niet aan haar man of haar
moeder maar aan mij: “Kan ik een kind baren?” Zij wilde weten of het een nadelige
invloed op haar dansen zou kunnen hebben. Zij was bang dat ik het haar zou afraden.
Maar ik zei tegen haar: “Je moet het doen, het zal je kunst verder verrijken”. Zij was
lange tijd in een ziekenhuis, maar nu is zij zwanger.’
We gingen naar een balletzaal waar zij ging werken met de beroemde Vladimir
Vasiljew en de 23-jarige danseres Ludmila Semenyaka. Hij was een bijzonder
aantrekkelijke kerel, blond met een ruig baardje, in een zwarte maillot. In de hoek
zat een dame achter een vleugel. De zaal was 25 bij 25 meter en had kristallen luchters
en lange muren met spiegels. Vasiljew keek voortdurend in die spiegels en leek op
een heel bijzondere manier tevreden met zichzelf te zijn. Ze oefenden samen de be-
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roemde love-scene uit Spartak. Wanneer je nauwkeurig bestudeert hoe dansers trainen
voor de balletten die ze moeten opvoeren, besef je eigenlijk pas wat er aan zo'n
uitvoering van Spantak voorafgaat. De kleinste details moesten vele malen over
worden gedaan tot ze exact werden uitgevoerd zoals het moet. Bij haar afscheid als
ballerina van de Bolshoi waren er 60.000 bloemen naar het podium gebracht.
Vanmorgen had ik voor ik naar ambassadeur Huydecoper ging een confrontatie
bij APN met ‘de trompet’. Ze waren geschokt door mijn brief met de klacht over de
defect geraakte apparatuur. Huydecoper vertelde trouwens dat men bij een
Amerikaanse journalist in Moskou microfoons hadden gevonden onder het bad en
onder de plee. ‘U herinnert zich toch die foto van het wapen van de Amerikaanse
ambassade hier waar microfoons in werden gevonden?’ aldus de ambassadeur. ‘De
trompet’ probeerde me te overtuigen dat APN mij wilde helpen bij het schrijven van
een boek, ‘en dan gaan wij uw apparatuur toch niet vernietigen?’
‘Nee, u niet, maar er zijn hier ook andere organisaties dan APN die een partijtje
meeblazen.’ Ik zei dat er weer enkele ochtenden geen programma was geweest en
dat dit noodzakelijk zou maken dat ik langer bleef. Ik kon alles met Tamara en
Volodja regelen. Opnieuw vroeg ik of ik de Nederlandse gevangenen zou kunnen
bezoeken. Opnieuw werd gezegd dat dit aan Buitenlandse Zaken gevraagd moest
worden. ‘Dat zei u vier dagen geleden ook. Is het nu gebeurd?’
‘Ik weet het niet.’
‘Als u het niet weet hoe kom ik er dan achter?’
Tamara Sachnazarova had niets gezegd, maar toen ‘de trompet’ was verdwenen
zei ze dat ze na mijn vorige reis boos was geweest, want ze had me niet te zien
gekregen. Ik zei dat ik bezig was geweest en bovendien meer dan eens met haar
telefonisch had gesproken. ‘Yes, you phoned from Kiev that you wanted to leave for
Holland because of the program. Sometimes I think you are like a child. Your are
our guest and you should behave as our guest.’
‘If you behave as an efficient host, you have no problem with me. I spent a lot of
time to write a book about the USSR. I want to use every minute I have, because the
more people I meet and talk to the more choice I have of material to put in the book.
You people do not know what work is. Don't forget, I do not need you, nor APN or
the Soviet-Union. I don't even need the book. If I cannot do my work to hell with it
all.’ Bij vertrek realiseerde ik me dat ik er waarschijnlijk een perma-
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nente vijand bij had gekregen, maar dat is verder geen punt. Ik zeg haar, zoals
overigens ieder ander, precies waar het op staat en recht in haar gezicht. There is no
other way for me. Ook al adviseert broer Theo het bewust oneerlijk aan te pakken.
Om 17.30 uur ontmoette ik de commentaarschrijver en vooraanstaande journalist
van Pravda Yuri Zukov. Hij moest eerst even een hoofdartikel voor de krant van
morgen doorlezen. Ik bekeek zijn kamer. Ruim en vol boeken, mappen en paperassen.
Een echte werkkamer. Genia adviseerde om niet naar Kazan in de Tartaarse Republiek
te gaan, zoals nu op het programma stond. ‘Ik ken die mensen daar, dat wordt
gedonder.’ Toen ik antwoordde dat ik niet begreep waarom nu dit weer werd
gewijzigd, snauwde ze meteen: ‘Dan gaat u maar met iemand anders.’
Zukov werkte van 1936 tot 1946 bij de Komsomolskaya Pravda en kwam daarna
bij de Pravda zelf. Hij had ook Frans gestudeerd en had gewerkt als correspondent
in Parijs. Volodja Molchanov studeerde Nederlands omdat met de kennis van een
buitenlandse taal hij meer kans zou hebben naar het buitenland te komen.324 Nu is
Zukov lid van de Opperste Sovjet, lid van de commissie voor Buitenlandse Zaken
van de Opperste Sovjet, lid van de herzieningscommissie van het centraal comité
van de CPSU, om enkele van zijn voornaamste functies te noemen. We spraken over
de Helsinki Conferentie, over Leonid Brezhnevs uitspraak refererend aan de
psychologie van de volkeren van Europa en het feit dat de sovjetpers het enige
medium in Europa was geweest, die de hele tekst van de Slotakte in de dagbladen
had afgedrukt. Dat was natuurlijk ook geweldig. Het wil alleen niet zeggen dat kranten
hier niet zouden worden gebruikt om aardappelschillen in te verpakken, maar dat is
onmiskenbaar een plus voor de sovjetpers. Ik herinner me Zukov voor de rest van
mijn leven als een ernstige (veel te ernstige) bleke oudere heer, die niet te vermurwen
was en in de plooi bleef gedurende ons hele gesprek.325
's Middags had ik toch een afspraak met Zoya Yankova (die een paar dagen geleden
nog met een hartaanval zogenaamd naar het ziekenhuis moest), maar ze liet Tamara
en mij tot 14.45 uur wachten en kwam gewoon niet opdagen. Vervolgens hadden we
een afspraak met een futuroloog. Die verscheen evenmin. Ze zijn gek in dit land. Ze
saboteren elkaar en zijn te lui en te ongeïnteresseerd om voor de duvel te dansen.
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's Avonds vertrok ik met Genia naar de omgeving van Zagorsk waar het lid van de
hoofdredactie van Ogoneck, Yuri Sbitnev, me te logeren had gevraagd op zijn dacha.
Het was een groot houten huis, ruim en centraal verwarmd, een Christusbeeld in de
zitkamer, met iconen, een vleugel, want zijn vrouw Anna speelt Chopin en Liszt,
maar slechts één kraan en vooral, wat zeer pijnlijk bleek, in huis geen toilet. Later
op de avond, toen ik zowel klein als groot moest doen - en het vroor dat het kraakte
- stak Yuri kaarsen aan en ging het hok in de tuin op 30 meter afstand van het huis,
in gereedheid brengen, zodat ik er gebruik van kon maken. Ik zag de lichtjes in de
tuin steeds kleiner worden en dacht waar ben ik aan begonnen. Toen het mijn beurt
was kwam ik uiteindelijk bij een bevroren gat in de grond aan. Een kakus heet dat
in Indonesië. Mijn ballen vroren zowat af tijdens deze hoogst oncomfortabele operatie.
Rusland anno 1975. Raketten naar de maan, maar een behoorlijk toilet, ho maar.
We hebben die avond samen gegeten en vele uren gesproken. Ik stuurde weer op
die nieuwe marxistische mens aan. Ik nam een uur gesprek op.326 ‘Wij hebben ook
processen waardoor mensen eigenlijk worden gecorrumpeerd,’ zei Yuri. ‘Toch richten
wij ons op de geestelijke gezondheid van ons lezerspubliek. Maar om u te illustreren
dat ook wij, redacteuren van Ogenock, worden beïnvloed en misschien vergiftigd
met invloeden die we ongemerkt ondergaan, gebeurde met de omslag van ons nummer
8 in 1974 iets onverwachts. We zetten op de omslag een foto door een amateur
genomen van een jager, een zelfbewust mens, die in de bossen loopt met een geweer.
Op zijn schouder rustte een geschoten jaguar. Het was een opname in mooie kleuren.
De man droeg bontlaarzen, kortom een prijsplaatje. Prompt ontvingen we uit alle
delen van het land een stroom van brieven: wat is er met het blad gebeurd; we zien
altijd op de voorplaat afbeeldingen van positieve daden (Genia vertaalde heldendaden)
of bijdragen die vrede brengen; waarom opeens een foto van een moordenaar: een
man met een volgevreten gezicht die op levende wezens schiet; een man die zoiets
doet is ziek en daar wijdt u een artikel aan: wij geloven u niet. We kregen ook brieven
van mensen die ons nooit eerder hadden geschreven. Intussen dragen al die
briefschrijvers zelf bont van dieren die werden gedood. Wij werden ongeveer
verantwoordelijk gehouden voor de dood van dit dier. Dit is maar een klein
voorbeeld.’ Het was intussen duidelijk dat hij
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niet inging op mijn vraag over de nieuwe marxistische mens. Zijn anekdote was meer
een persiflage op die nieuwe marxist, althans voor mij.
Yuri geloofde wel in parapsychologie. Hij vertelde het volgende. ‘Ik ben mijzelf
eens op een vreemde manier tegengekomen. Ik werkte in de bossen, de Siberische
taiga, met een groep collega's waaronder psychologen. Het was herfst. Er lag al veel
sneeuw. We waren in de buurt van de rivier de Lena. We moesten bij een oude man
van bijna 100 jaar in een hut in het bos overnachten. Hij was vroeger huzaar geweest.
Hij hield van een borrel. Hij zei: “Nu zal ik jullie ruwe gedichten voorlezen.” Het
was een ballade over huzaren van Mikhail Lermontov. De man had een echte
Siberische sauna bij zijn huis. We maakten die gereed. Ik houd van die warmte,’ zei
Yuri. Toch had hij een voorgevoel dat hij niet naar de sauna moest gaan. Hij pakte
zijn rommeltje in een tas en vertrok. Het was avond. De maan stond aan de hemel.
Hij liep de bossen in. Hij was in een toestand van diepe gedachten, waarbij de wereld
niet meer bestaat. Als een droom kwamen herinneringen van een lang verleden in
beeld. ‘Dat is meestal de toestand waarin ik helder kan denken, hard kan werken en
veel kan schrijven,’ zei hij. ‘In die toestand hoorde ik in de sneeuw krakende stappen
achter mij. En ik zag een mens naderbij komen die mij heel bekend voorkwam en
die ik toch nooit eerder had gezien. U moet zich voorstellen: een groot bos en een
nauw pad in de sneeuw. Ik dacht: Moet ik met hem spreken of niet? Ik deed een stap
opzij om de man te laten passeren. Toen pas zag ik dat die mens die daar stond als
een fotografie van mezelf was. Maar hij had iets wat ik niet bij mezelf kon zien, maar
zoals anderen mij zien, dus het was alsof ik mezelf met andermans ogen kon zien.
Ik begrijp nu niet hoe zoiets gebeurd kan zijn. Maar ik weet dat die mens die daar
stond “ik” was. En toch waren we weer niet helemaal gelijk. Die persoon was beter
dan ik. Die persoon was alwetend, terwijl ik in vergelijking met hem helemaal niets
wist. Hij glimlachte, zoals ik zelf glimlach als ik bijvoorbeeld over een slecht mens
schrijf. Hij was ook precies hetzelfde als ik gekleed, ook met die tas en een handdoek
om zijn hals. Ik had de hut verlaten. Hij ging er juist naartoe. Toen ik later bij de
oude man terugkeerde stonden er twee glazen waaruit wodka was gedronken. De
oude man was alleen, dus er moest iemand op bezoek zijn geweest die samen met
hem wodka had gedronken. Toen ik binnenkwam ontwaakte de oude man. Hij begon
te spreken alsof hij doorpraatte met degeen met wie hij wodka had gedronken. Toen
mijn vrienden later uit de sauna terugkwamen
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vroegen ze mij: “Hoe kan je hier zo snel gekomen zijn, we hebben net nog buiten
met je bij de sauna gesproken”.’
Yuri besloot met te zeggen dat een neuropatholoog hem had verzekerd dat deze
verschijnselen aan de wetenschap bekend zijn. Hij was later nog naar de plaats gegaan
waar hij een pas opzij in de sneeuw had gezet om de mens die van de andere kant
kwam door te laten. 's Ochtends ging hij er nog eens kijken. Hij stond voor een
raadsel.

11 oktober 1975
Genia's specialiteit is eigenlijk het met gemak ventileren van leugentjes om bestwil,
in dit geval als patriot van de Sovjet-Unie en door er omheen te draaien recht te
praten wat duidelijk krom is. Begrijpelijk, vanuit haar taak gezien, maar uiterst
vermoeiend voor mij.
Het late naar bed gaan in Zagorsk en vooral het eindeloos vele geklets, waarbij de
hele bende zich bezoop, heeft mijn humeur aangetast. Ze bleven maar zeuren ‘drink
een glas wodka’, wat ik natuurlijk verdomde. Anna speelde Liszt. Ik speelde Chopin,
waarbij een toets van de vleugel losliet.
Vanmiddag was het Pioniers Paleis geblazen. Er werd een film over de pioniertjes
vertoond. Daarna kwamen we in een leslokaal waar eveneens aanwezig waren Koen
en Marianne Corver (AVRO) en twee Nederlandse studenten Tage Domela
Nieuwenhuis en Jacques Haenen. De Amerikaan Guilbert Gallaway bleef weg.327 We
begonnen om 16.15 uur zoals het plan was. Een microfoon arriveerde om 17.00 uur.
Ik hield een verhaaltje, maar wat me verbaasde en wat vervelend was, ik moest drie
keer giechelende meisjes achterin tot de orde roepen en deed dit - al was het niet
helemaal waar - door te zeggen dat zulk gedrag in de VS ondenkbaar was. Ik vond
het verder wel een plezierige ontmoeting. Er waren uitstekende vragen. Omdat
Volodja Molchanov toen hij me introduceerde over de Club van Rome had gesproken
kreeg ik daar vragen over. Hoe is de jeugd in Holland georganiseerd? Waarom hebben
jullie in Holland geen GOSPLAN?
We sloten de bijeenkomst om 18.00 uur. Koen en de anderen dachten dat 75 percent
van mijn humor verloren was gegaan. Ze zijn hier heel andere lezingen gewend. Ze
kennen de informele benadering niet. Boris Dobriansky, die zijn vrouw ook had
meegenomen, had zelfs van te voren aangekondigd dat het de bedoeling was meer
een dialoog te hebben dan een formele
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lezing. Ik moest bovendien voortdurend zowel Volodja Molchanov als Genia
Makarova aansporen loud and clear te vertalen. We gingen met zijn allen naar hotel
Rossia om te eten. Koen nam eerst een gesprekje op voor zijn AVRO-uitzending,
waarin ik mij er over beklaagde dat alle apparatuur, die ik bij me had, in een klap
defect was geraakt. Ik benadrukte de vriendschap voor ambassadeur Romanov, maar
zei onomwonden in de scherpste bewoordingen op alle niveaus te hebben
geprotesteerd. Later zei ik tegen Koen: ‘Eigenlijk maken wij ons ook schuldig aan
sensatiezucht want tenslotte is het niet te bewijzen dat de KGB dit heeft gedaan.’ Daar
was hij het wel mee eens, maar hij zendt het toch uit.
Bij ons was ook de sedert jaren in Moskou werkende Indiase journalist Dev
Murarka.328 Er ontwikkelden zich felle debatten, onder meer over Andrei Sakharov.
De man had de Nobelprijs gekregen en iedereen wachtte met spanning op een reactie
van het Kremlin. Ik zei dat ik niets met de basterd te maken wilde hebben. Dat
ontlokte heftige reacties bij de anderen. ‘Hij was indertijd driemaal held van de Sovjet
Unie!’ werd geroepen. ‘Zegt me helemaal geen moer,’ antwoordde ik. ‘Bij ons krijgen
op Koninginnedag ook de verkeerde mensen de lintjes. Je zal mij wat vertellen.’
Dev: ‘Maar als je een boek schrijft over de USSR zonder de dissidenten te noemen
zal je al bij voorbaat worden weggevaagd.’ ‘I am 25 years a journalist, and you guys
take me for so naïve, that I wouldn't know that!’ Ik pakte mijn dagboek en begon uit
sommige van mijn gesprekken in Leningrad voor te lezen. ‘Gaan jullie maar naar
Sakharov, ik laat op mijn manier de critici en ontevredenen aan het woord.’
Dev vertelde in 1970 geschreven te hebben dat Sakharov een naïeve man was
waardoor hij het in India zwaar te verduren had gehad. Hij werd om zijn berichten
eerst ontslagen bij de Indian Observer en later zelfs door de Christian Science
Monitor. Hij knokt maar door en is nu freelancer. Hij maakte overigens vreemde
uitschieters zoals: ‘Mrs Indira Gandhi should be shot. She is now touching the fabric
of Indian society and is destroying it, while this is not necessary.’ Hij bazelde. En
wat vond hij van Mohit Sen?329 ‘A goddamn Stalinist’. En hoofdredacteur Sofronov
van Ogeneck: ‘A goddamn scoundrel.’ Waarom met zo'n man nog praten? Hij is hier
nu elf jaar. Maar misschien bezoek ik hem later wel.

328
329

Ik geloof dat Koen Corver hem had meegenomen; het is niet duidelijk uit mijn notities.
Zie On Growth, Volume II, Putnam & Sons, New York 1975.

Willem Oltmans, Memoires 1975

285
Jacques Haenen benadrukte, als de anderen, dat alles hier als een dagelijkse veldslag
verloopt. Tage: ‘Niets gaat normaal. Voor alles moet je knokken. Het is irritant en
vermoeiend.’ Jacques: ‘De meeste mensen hier haten het systeem, Willem, ik weet
het.’ Hij was het er overigens helemaal mee eens dat we bij onze benadering van de
Sovjet-Unie veel te weinig rekening houden met het feit met honderden miljoenen
mensen te maken te hebben met een volmaakt andere invulling van hun breinen,
zoals ik trouwens in mijn gesprek in het Pioniers Paleis had gezegd. Zoals op Java
de mensen van West, Midden en Oost Java, hoewel allemaal Javanen, fundamenteel
(psychisch) van elkaar verschillen, zo is de USSR een conglomeraat van minds zonder
weerga in de wereld.
Koen Corvers zei dat Kees Verheul ‘briljant’ was en fluit speelde met Jean Pierre
Rampal. Omdat hij ook herhaald had dat Dev Murarka een ‘prima’ journalist was,
heb ik eens een balletje opgegooid over awareness ten aanzien van de pollution van
de betekenis van woorden. Hij wilde naar Helsinki met de auto, wat hem een week
kost om de papieren in orde te maken. Hij heeft namelijk drie brieven nodig, van
Buitenlandse Zaken, de politie en de douane.

12 oktober 1975
Telefoonboeken zijn niet beschikbaar. Een wereldstad zonder telefoonboek! Af en
toe is er eentje te krijgen voor twaalf of veertien roebel, maar verder kan je ernaar
fluiten. Op deuren van flatgebouwen staan bijna nooit namen. Er zijn overal
conciërges, die het dagelijkse leven bespioneren. Ik ging naar de flat van Dev Murarka
en moest negen verdiepingen lopen.
Ik was al in bed gisteravond, maar draaide het licht weer aan want ik moest
schrijven over Tage Domela Nieuwenhuis (21). Hij studeerde internationaal recht
in Leiden, speelde fagot in het studentenorkest, heeft een broer en een zusje, is blond
en heeft bijzondere ogen (waar ik naar moest blijven kijken). Soms zeggen ogen je
zo oneindig veel en tegelijkertijd helemaal niets. Er kan zoveel in besloten liggen.
Je weet desondanks eigenlijk nog helemaal niets. Er ontstaat die wederzijdse
verwondering, die duizend vragen doet rijzen en waarop je geen enkel zeker antwoord
krijgt. De rol van oogcontact in het sociale verkeer is van onbeschrijfelijk belang.
Er zou een verhaal over zijn te schrijven. Welke rol speelt instinct? Of seksuele
aantrekkingskracht, zoals bij mij op het moment dat onze blikken elkaar kruisten?
Ik manoeuvreerde mezelf naast hem tijdens het avondeten. Er
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kwam een eerste aarzelend gesprek van de grond. Hoe te beschrijven wat in me
omging? Peter was in mijn gedachten, maar toch kwam hij, er even niet aan te pas.
Love on first sight? In Moskou? Hij schijnt voor Vernu Reizen te werken, woont in
het National hotel en begeleidt toeristen. Hij studeert ernaast. Zijn vriendin is al
vijfmaal overgekomen dit jaar. Nu ligt ook hij in bed. Ik weet zeker dat ook hij over
deze avond en onze ontmoeting ligt na te denken. Een opmerking nam me in het
bijzonder voor hem in: ‘Ik zag een artikel van je in de Nieuwe Revu maar ik heb het
naast me neergelegd. Ik wist niet wat ik ermee moest.’ Dus straight. Er waren meer
van deze interventies van hem. Ik mag hem bijzonder graag. Een nieuwe Casper?
Een nieuwe Frank. Hij droeg jeans en een gele coltrui. Toen Murarka hem whisky
wilde aansmeren en ik benadrukte dat hij sap moest drinken (wat hij ook deed) zei
hij: ‘Look, such advise coming from my mother is enough.’ Uit een dergelijke losse
flodder haal ik enorm veel achtergrond over iemand die ik wil leren kennen.
Dev Murarka vertelde dat er geen 28 microfoons bij een West-Duitse journalist,
maar bij een diplomaat waren gevonden. Genia zei er niets van te geloven. ‘Ziet u
wel, dit gerucht is nu al weer anders.’ Men kletst elkaar allemaal na, inbegrepen
ambassadeur Huydecoper. Geruchten worden ware verhalen. Ik informeerde Genia
een interview aan de AVRO te hebben gegeven over mijn defecte apparatuur. ‘Op die
manier zaait u zaden van achterdocht,’ zei ze, ‘dat hier zulke dingen zouden gebeuren.
Wij hebben u uitgenodigd. Waarom zouden wij dan zulke dingen doen?’
‘Ik denk niet dat het persbureau APN Novosti dit doet, maar er zijn ook andere
instanties op het oorlogspad tegen buitenlanders.’
Om 11.00 uur brachten we een bezoek aan het Moskouse Kinder Theater. Ik
ontmoet de directrice Nathalia Sats. Ik woonde een gedeelte van een optreden van
een clown bij. Ik lette op de reacties van de kinderen. Ik zag een blonde moeder met
een blond jongetje op schoot. Raakte niet uitgekeken op hun reacties. Aandoenlijk.
Je kunt niet anders dan van deze mensen houden.
Schreef Peter een tien-regelig briefje dat we alles en alles moesten ondernemen
om onze vriendschap te redden.
Ik wilde terug naar professor Leontiev, die nog steeds in het buitenhuis van de
Academie van Wetenschappen verbleef. Nam een taxi. De chauffeur, Nikolai
Averushkin, vertelde getrouwd te zijn en twee jongens te hebben. Zijn sporten waren
tennis
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en ski. Hij deelde een dacha buiten Moskou met zijn broer. Hij had aardige ogen en
sprak erg lief over zijn moeder. ‘Ik spaar niet,’ vertelde hij. ‘Ik ben zeker van de
toekomst. Ik wil helemaal geen miljoenen. Ik wil gewoon normaal leven en verdien
een goede boterham.’ Hij was drie jaar in militaire dienst geweest en trouwde meteen
erna, toen hij 24 was. Hij gaf toe dat dit te vroeg was geweest. Hij diende bij een
eenheid, die gevangenen naar de rechtbank moest begeleiden. De soldij bedroeg 380
roebel per maand, maar verder was alles vrij. Hij had nu, met twee kinderen, een
driekamerflat aangevraagd en stond al twee jaar op de wachtlijst. Hij adviseerde dat
ik bij het schrijven van een boek vooral aandacht diende te besteden aan betrekkingen
onder Russen zelf, hoe ze met elkaar omgingen.
Leontiev liet thee serveren met vers krentenbrood, dat door twee dienstertjes met
witte kapjes in het haar werd binnengebracht. Dit rusthuis voor geleerden is gewoon
een vijfsterren hotel. Hij gaf me een boek Personality330 en schrijft er een opdracht
in. Intussen vertelde ik in mijn toespraakje in het Pioniers Paleis een lans te hebben
gebroken voor de psychologie, en voor het besef hoe belangrijk de het verstand van
de mens is. Hij wilde weten hoe de kinderen hadden gereageerd.
Ik bracht hem op het hete hangijzer van het ideaal van een nieuwe marxistische
mens voor de Sovjet-Unie.
‘De stichters van het marxisme hebben als eerste en belangrijkste resultaat van de
Revolutie zich gericht op het vernietigen van de industriële bezittingen van de
regerende klassen, dus van het groot kapitaal. Niet zozeer de persoonlijke
bezittingen,331 maar het ging erom de rijkdom van het land in haar geheel in het belang
van het hele volk aan te wenden. Dit heeft ook een transformatie van de mensen zelf
met zich meegebracht ten behoeve van een socialistische samenleving als geheel.
Dit is uiteraard een traag proces en resultaten zullen niet onmiddellijk waarneembaar
zijn. De veranderingen zullen zich in fasen voltrekken. Het proces is geheel op de
toekomst gericht. We hebben geen historische ervaring op dit gebied. Een nieuwe
marxistische mens te creëren is een uiterst gecompliceerd proces. Om een theorie
hiervoor te ontwerpen moet men zich nog meer verdiepen in het begrip voor de
menselijke activiteit,’ aldus professor Leontiev. Ik dacht: er wordt omheen gepraat
en hij zegt nog steeds niets wezenlijks.
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Leontiev: ‘We moeten hierbij op drie zaken letten. Ten eerste, de menselijke activiteit
in algemene zin, dus de “Tätigkeit” van de mensen. Ten tweede moet men de
wijzigingen in die bezigheden onder de loep nemen, vooral nu het lands bezit in
collectief bezit is omgezet. En ten derde: men moet de veranderingen in de menselijke
persoonlijkheid - onder invloed van het gewijzigde sociale “klimaat” - bestuderen.
Er zou eigenlijk een nieuwe theorie voor het menselijke geweten nodig zijn. Er vindt
in deze drie sectoren een evolutie plaats die een nieuw wetenschappelijk begrip
vormen.’ Vooral Marx schijnt dit aspect te hebben onderstreept. Er zou geen ander
leven zijn dan het sociale leven. Dat is de natuur. Dat is een feit. Het leven valt alleen
te begrijpen vanuit een standpunt van de totaliteit van menselijke activiteit in de
samenleving. Er is een constant interplay aan de gang tussen ‘Activités intérieures
et activités extérieures’, aldus Leontiev, die behalve dat hij veel ventileerde dat voor
mij onbegrijpelijk was, ook nog topsy-turvy Frans sprak.
‘Of zijn alle mensen misschien toch gelijk, dat het hemd nader is dan de rok, ook
voor marxisten?’ vroeg ik.
‘Het is een proces in beweging,’ meende professor Leontiev. ‘Het nieuwe
marxistische geweten moet nog worden geboren. Er zijn aanwijzingen bij de
meerderheid van onze mensen dat er beweging zit in de richting van een nieuw
geweten. Het moeilijkste probleem is dat veranderingen op hun beurt weer andere
veranderingen opeisen en dat we worden geconfronteerd met een proces als een
perpetuum mobile.’
‘Maar denkt u niet,’ vroeg ik, ‘dat wanneer de welvaart en het persoonlijke bezit,
ook van marxisten, zou toenemen ze minder bereid zijn de belangen van medemensen
te laten meetellen?’
‘Dat doet me aan een metafoor denken. Het gaat immers om menselijke
benodigdheden? Je kunt brood kopen voor een prijs, niet voor haar waarde. Het is
ongelimiteerd verkrijgbaar. Het is een benodigdheid die zich transformeert in een
voorwaarde om uw fysieke staat van welzijn in stand te houden. De waarde wordt
geneutraliseerd. Dan zijn er in de samenleving problemen en waarden die met
persoonlijk prestige en algemeen aanzien hebben te maken. Het bezit van een
televisietoestel of een auto zijn hier voorbeelden van. Vormen van welvaart en
eigendom kunnen invloed op de persoonlijkheid gaan hebben. Ze gaan de sociale
positie van de mens kenmerken. De menselijke natuur legt dit proces grenzen op.
Geestelijke behoeften zijn belangrijker. Er ontwikkelt zich een soort filter van
prioriteiten en van wat nodig of overbodig is voor uw leven. Een
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mens heeft ook geen tien piano's nodig maar slechts een. Mensen verzamelen
bezittingen om zichzelf te herbevestigen en verafgoden allerlei dingen in een vorm
van fetisjisme.’
Ik las de aantekeningen van Leontiev nog eens over. Het is een soort puzzel
geworden van wat hij wilde zeggen. Het was vervelend werken met Genia, die buiten
in de taxi zat te wachten. Ik zei wel tegen Leontiev dat we eigenlijk een paar weken,
enkele uren per dag, systematisch samen aan deze onderwerpen moesten werken.
‘D'accord, d'accord,’ zei hij. Voor mij is Leontiev, als old time psycholoog van dit
land, een van de voornaamste mensen die ik te spreken kan krijgen, want uiteindelijk
zal het erop aankomen of de marxisten en Leninisten er inderdaad in zullen slagen
een nieuwe marxistische mens - met een ander brein dan de rest van de wereld - bij
een overgrote meerderheid van mensen in dit land tot stand te brengen. Daar staat
of valt het communisme mee.
Vanmiddag heb ik mevrouw Offereins in Bosch en Duin gebeld om te informeren
naar Keke in haar kennel. Zij zei dat hij het uitstekend maakte en dat de kinderen
met hem gingen wandelen. ‘Hij eet uitstekend en mocht u ongerust zijn, dan kunt u
mij ten alle tijden bellen.’ Het was een pak van mijn hart.
Vervolgens bezochten we de familie Dobriansky in hun flat, altijd iets bijzonders
in Moskou om thuis te worden gevraagd. Ik nam ook onze taxichauffeur Nikolai
mee, dat moet kunnen in het arbeidersparadijs. Zij bewoonden de achtste verdieping.
Er waren geen liften en blijkbaar ook geen telefoon. Het trappenhuis was
buitengewoon verwaarloosd en smerig.
Boris gaf me een prachtig boek. Hij zei zelfs zijn vrouw geen complimentjes te
maken, maar wilde wel zeggen dat mijn optreden in het Pioniers Paleis ‘belangrijk’
was geweest. Dat hadden de kinderen ook uitstekend begrepen. ‘Ons mensdom is
een groot gezin,’ aldus Boris. ‘Onze geschiedenis, onze taal en onze cultuur mogen
verschillen, maar we horen bij elkaar. Mijn credo is dat men een goed hart moet
ontwikkelen en lief voor elkaar moet zijn. Niet de rationaliteit is aan het einde van
de twintigste eeuw van het grootste belang maar hoe ons hart functioneert.332 Op mijn
school worden facultatieve vakken gedoceerd, zoals esthetiek. Ik vond uw gedachten
in uw toespraak geniaal. Dat beviel me in uw optreden. Wat u tot uitdrukking bracht
was dat ook al zijn alle kinderen ter wereld zeer verschillend in vele aspecten,
uiteindelijk behoren we allemaal bij elkaar. Ik probeer in mijn werk hetzelfde te
doen.’
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Het leek in dit verband geen zin te hebben te gaan herhalen dat hij waarschijnlijk ‘mind’
bedoelde.
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‘U speelt misschien viool en ik cello,’ zei ik, ‘maar wij behoeven onze instrumenten
niet op elkaar af te stemmen. Ik zag het in uw gezicht.’
‘Dat was geen mystiek. Mensen met humane ideeën vinden elkaar altijd op deze
onmetelijke aarde.’
Nikolai, de taxichauffeur, voegde eraan toe: ‘Dat weet ik maar al te goed uit mijn
werk. Een mens kan niet alleen met zijn hersens leven.’ Hij opperde verder dat het
mogelijk interessant voor mij zou kunnen zijn wanneer ik een tijdje in de Sovjet-Unie
zou komen wonen. Ik moet er niet aan denken. Voor geen goud.
Boris vroeg of ik nog eens zo'n toespraakje zou willen houden, ditmaal op een
school waar hij Esthetica doceerde. Dit zal 25 oktober om 16.00 uur gebeuren, want
ik kom de 24ste terug om in de Bolshoi een uitvoering van Spartak te kunnen
bijwonen.

13 oktober 1975
Vandaag was de geboortedag van mijn grootvader ir. Willem Oltmans, naar wie ik
was genoemd. Hij schreef bij mijn geboorte aan mijn ouders vanuit Surabaja in 1925:
‘Ik hoop dat hij een groot Nederlander mag worden.’ De man, die ik vlak voor hij
stierf nog heel voorzichtig wat jus d'orange liet drinken.
Koen Corver heeft wel over de defecte taperecorders via de AVRO gerapporteerd
maar niet over mijn lezing in het Pioniers Paleis. Dat zegt weer heel veel.
Vanmorgen brachten we een bezoek aan Michael Eidelman, ‘Een jood’ zei Genia,
met de titel van Minister en hoofd van het Departement voor Nationale Economie
van het Instituut van Centrale Statistiek van de USSR. Hij concentreerde zich blijkbaar
op het verhogen van de levensstandaard tijdens het negende vijfjarenplan. Dit
gebeurde op aanwijzingen van het 24ste Partijcongres. Hij droeg lange rijen cijfers
en percentages aan om aan te tonen dat in alle sectoren veelbetekenende vooruitgang
werd geboekt. De productiviteit van arbeiders was de afgelopen vier jaar met 26
procent gestegen. Op collectieve boerderijen met vijftien procent. In de
bouwnijverheid met 22 procent. Hij overlaadde me met cijfers en gegevens die ik
oninteressant vond. (Sla hier vele, vele pagina's notities over.)
De heerEidelman verklaarde dat het gemiddelde inkomen voor werknemers in
1974 140,7 roebel per maand had bedragen. Daarbij kon men 190 roebel aan sociale
voorzieningen bij optellen. Bovendien kan men stellen dat in de Sovjet-Unie per
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gezin 1,8 personen een inkomen had. ‘Bedenkt u vooral,’ zei hij, ‘dat de Staat hier
aan iedereen werk garandeert. Wij kennen het verschijnsel van werkloosheid niet.
Ook zijn de huren van de flats de laagste ter wereld. Men betaalt bij ons zestien
kopeke per vierkante meter huur in de maand. Onze metro kost vijf kopeke, evenals
de bus, de trolley maar vier kopeke. Een krant kost twee kopeke en de Pravda drie.
‘Ja, maar een Fiat auto 10.000 roebel,’ vulde ik aan. Hij vervolgde onverstoord:
‘Minder dan 2,5 procent van het maandsalaris wordt aan huisvesting uitgegeven
in ons land,’ aldus Michael Eidelman. En terwijl ik naar de stroom van gegevens zat
te luisteren dacht ik: en toch gaat de coffeeshop in dit hotel niet om 07.00 uur open,
kan ik geen melk bij de koffie krijgen, geen hand opsteken om een taxi te roepen,
geen enkele Herald Tribune bij een krantenstalletje kopen of in het telefoonboek
kijken om de KLM te kunnen bellen.
Om 11.30 uur waren we op het ministerie van Buitenlandse Zaken om een gesprek
te hebben over de jongens die hier in de bak zaten en of ik ze zou kunnen bezoeken.
Een kapitein kwam ons uit de wachtkamer halen. Ik ontmoette generaal Ivan
Weremenko van de vrijwillige politie. Even later bleek het bij nader inzien een soort
militiecorps te zijn, dat toeziet op gevangenen. De heren deden dit werk op vrijwillige
basis en zonder betaling, volgens de beginselen als aangegeven in de leer van Lenin.
Men kon vanaf achttien jaar tot op je oude dag tot de militie toetreden, die in alle
vijftien republieken optrad. Ze droegen de naam van druzinnik. Vladimir Kouznetsov
meende dat ik me hierover diende te oriënteren.
Ik zei dat het me meer op een gigantisch spionagenet van burgers leek. ‘Als ik dit
voor mijn lezers in Nederland zo beschrijf,’ zei ik, ‘zullen ze die milities als een
soort hulppolitie zien, als overheidsspionnen en in de ogen van het Nederlandse
publiek als verraders.’
De generaal glimlachte. ‘De druzinnik-brigades dragen geen uniformen maar een
rode armband. Zij kunnen zich legitimeren en hebben een insigne. Zij kunnen mensen
uitnodigen om mee te gaan voor een gesprek, maar zij mogen bijvoorbeeld geen
huizen betreden wanneer zij iemand verdenken. Zijn er in een dancing problemen,
dan komt de brigade om ordeverstoorders meenemen. Hun belangrijkste taak is
problemen en misdaden trachten te voorkomen en zo preventief op te treden. Hun
wapens zijn op de eerste plaats overredingskracht en het voeren van opvoedende
gesprekken. Maar uiteindelijk worden
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justitiële zaken strikt door de politie en de plaatselijke procureurs behandeld.’
‘Men zou uw druzinniks als een soort padvinders kunnen beschouwen of meer
nog als sociale werkers?’
‘Zij staan tussen padvinders en sociale werkers in. We gaan er bij hen vanuit dat
het handhaven en bevorderen van de orde een maatschappelijke taak is die niet alleen
noodzakelijk is voor de staat maar eveneens voor het individu, dat in die staat woont,
werkt en leeft.’
Tenslotte begon ik over het hete hangijzer van een ontmoeting met de
gevangengenomen Nederlandse hasjsmokkelaars. Omdat zij zich niet in Moskou
zelf bevonden moest een dergelijke ontmoeting via de consul L.V.M. van Gorp
namens mij bij de sovjetautoriteiten te worden aangevraagd.
Ik belde met de heer A.B.M. Norbart van de ambassade, die nogal verbaasd leek
dat mij een onderhoud als journalist met de gevangenen was toegestaan. Ik diende
formeel een verzoek in om dit doel te bereiken.
Ik liep vandaag in het Intourist hotel tegen Koen Corver aan en herinnerde hem
aan het feit dat hij over mijn verblijf in de USSR drie items had kunnen maken: mijn
reis naar Siberië, de lezing in het Pioniers Paleis en de defecte taperecorders en dat
hij het laatste had gekozen. ‘Why didn't he choose to report that we trust you
sufficiently to let you talk to our children?’ was er van sovjetzijde tegen mij
opgemerkt. Koen: ‘Als jij met de kinderen van het Pioniers Paleis in de zandbak
speelt, is dat voor mij geen nieuws, maar wanneer jij protesteert bij ambassadeur
Romanov is dat nieuws.’ Hij merkt het verschil niet meer, want ik was inderdaad de
eerste Nederlander die zonder enige censuur of controle communistische jeugd had
kunnen toespreken sinds het ondertekenen van de Slotakte van Helsinki, maar zelfs
ook sinds de bestorming van het winterpaleis in 1917. Ik had niet voor niets drie
Nederlanders - Corver, Haenen en Domela Nieuwenhuis - meegebracht zodat zij de
tolken Genia en Volodja konden controleren. Toen ik de heer Norbart van Koens
uitzending vertelde, antwoordde hij: ‘Dat was niet verstandig. Koen had het bericht
van die bandrecorders aan een ander onderwerp kunnen vastknopen, maar er geen
apart “item” van moeten maken,’ aldus Norbart.333
Later bezocht ik de heer Norbart in de ambassade. Hij begon met weer naar het
plafond te wijzen in zijn werkkamer, wat
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betekende: ‘denk aan de verborgen geluidsapparatuur’. Het lijkt me niet zo prettig
onder dergelijke omstandigheden te moeten werken. Norbart had op weg naar huis
om te lunchen bedacht: ‘We moeten het ministerie van Buitenlandse Zaken hier niet
de gelegenheid geven dat zij kunnen zeggen dat de Nederlandse gevangenen geen
interview willen geven. Laat ons hen eerst vragen of ze dit wel willen. De echtgenotes
van twee van de jongens komen hen aan het eind van de maand onder onze regie
bezoeken.’ Hij vond de straf van acht jaar gevangenis ook verschrikkelijk zwaar. Er
werd gehoopt op een vermindering tot vier jaar. Ik zei dat ik, gezien ons gezamenlijk
doel: die heren eruit te krijgen, bereid was het gesprek dat ik met hen zou hebben
eerst met de ambassade te bespreken opdat niets in de tekst zou komen wat voor hen
zelf nadelig zou kunnen zijn. ‘Ach, wij hebben ons boekje en onze regels,’ aldus de
heer Norbart, ‘maar onder bepaalde omstandigheden moeten we eigen beslissingen
nemen.’ Hij zegde toe de consul opdracht te geven binnen de kortste keren de jongens
te vragen of zij bereid waren tussen 24 en 31 oktober mij te woord te staan. Eindelijk
een ambtenaar van Buitenlandse Zaken die zich normaal en vriendelijk tegenover
mij gedraagt.334
Lang telefoongesprek met Tage Domela Nieuwenhuis. Hij is de sensatie van deze
reis. Zijn stem, zijn hele wezen, ik ben hin van die jongen.
‘Met jou is het alsof on se ooit,’ zei ik.
‘Wat bedoel je?’
‘Of ik mezelf in jou zie.’
‘Zoiets heb ik zelf ook gedacht,’ zei hij, ‘maar ik durfde het alleen niet te zeggen.’
Heerlijke opmerking. ‘Ik ken je natuurlijk helemaal niet, maar ik voel alsof ik je
totaal ken.’ Later aten we samen een biefstuk. De hartverwarmende ontmoeting zette
zich voort. Bij het afscheid zei ik: ‘Ik heb zin in je reet te knijpen,’ in een soort
machteloosheid, want ik wilde veel meer.
‘Dat is maar een paar mensen toegestaan,’ zei hij ook nog.
Vanavond luisterde ik in het conservatorium naar een unieke uitvoering van de
Paganini Variations van Rachmaninov op twee vleugels uitgevoerd. Je zou er
Khatchaturian om kunnen gaan haten met zijn opmerking dat Rachmaninov een
tweederangscomponist was. Ballerina Galina Ulanova vond dat ook een belachelijke
uitspraak. Een meisje speelde de eerste partij. Een docent de tweede. Daarna speelde
een jonge blonde Rus het
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derde pianoconcert van Rachmaninov met weer de docent naast zich op de andere
vleugel voor de orkestpartij.

14 oktober 1975
Ik droomde van Henk Hofland en werd wakker met de gedachte dat we eigenlijk een
briefwisseling zouden moeten beginnen om die later in boekvorm te publiceren. Ik
ontmoette hem dertig jaar geleden in het kamp te Vierhouten voorafgaande aan de
cursus op Nijenrode. Misschien is er de laatste tijd wel te veel tussen ons gebeurd.
Een dergelijke uitwisseling van gedachten zou meer lijken op het stappen in een
geprepareerd bad dat op een verkeerde temperatuur is gebracht.
Volodja Molchanov kwam me halen en merkte op dat het orkestje in de eetzaal
filmmuziek van zijn vader aan het repeteren was. Hij vertelde ook dat nadat een van
de jongens in het Pioniers Paleis mij had gevraagd of ik de Russische literatuur kende,
wat niet het geval is, hij later naar Volodja toe was gekomen en had gezegd het
onbeleefd te hebben gevonden om mij toe te voegen: ‘Ik lees wel vertalingen van
John Steinbeck en Arthur Hale.’
Ging opnieuw naar Ogoneck om hoofdredacteur Sofronow te ontmoeten, die ik
in 1957 in Indonesië had ontmoet. Hij liet me weer voor niets komen. Hij kan barsten.
Om 14.30 uur had ik een ontmoeting op het ministerie van Landbouw met dr. Y.P.
Buryakov. Ik wilde meer weten over de kwestie van het eeuwig graantekort in de
Sovjet-Unie. ‘Bij ons ligt 1,1 procent van de graanakkers in streken waar 500 tot 600
millimeter regen per jaar naar beneden komt. In de VS ligt 60 procent van de
graanakkers in een dergelijk gebied. Onze graanproductie ligt voornamelijk in streken
waar 240 tot 400 millimeter regen per jaar naar beneden komt.’
‘En uw graanschuur, de Oekraïne?’
‘Zes gebieden in de Oekraïne zijn evenmin gunstig voor het verbouwen van graan,
zoals de steppen in het zuiden, waar weinig water is of regen valt. Onze
wetenschappelijke instituten bestuderen methoden om deze problemen langs andere
wegen op te lossen. We produceren reeds 72 miljoen ton kunstmest voor onze
landbouw. In totaal zijn 230 miljoen hectare in de Sovjet-Unie door de landbouw
ingenomen. We zouden meer geld moeten hebben om nieuwe gebieden voor landbouw
te ontwikkelen. We zijn daar trouwens in Siberië en Kazakstan mee bezig, maar dan
heb je natuurlijk weer het probleem dat in die gebieden de zomers maar kort zijn.’
Hij overstroomde me verder met cijfers en gegevens.
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Mijn volgende bezoek was om 16.00 uur bij Literaturna Gazetta, waar ik werd
ontvangen door een buitenlandredacteur, Oleg Prudkov. Er stonden portretten van
Robert Kennedy en Edward Kennedy in zijn werkkamer. Zijn blad had een oplage
van 2.500.000 exemplaren. De oplagen in dit land zijn steeds kolossaal. Ze hadden
correspondenten in de VS, Londen en Bonn. Daarnaast waren er reizende
correspondenten en stringers in landen als India en elders.
Oleg: ‘Om te beginnen zijn we natuurlijk niet alleen een literair, maar ook een
politiek blad. We houden ons met alle terreinen van de samenleving bezig:
buitenlandse politiek, buitenlandse cultuur, economie, problemen van onze land en
ons volk, psychologie.’
‘Hebben jullie een redacteur die zich met psychologische vraagstukken
bezighoudt?’
‘We hebben daar een aparte redactie voor.’ Prudkov had wel van B.F. Skinner
gehoord, maar niets van hem gelezen. ‘We hebben wel een artikel over diens werk
gepubliceerd, dat door een van onze sociologen was geschreven.’
‘Ik denk altijd dat het interessant zou zijn psychologen te laten schrijven over een
experiment als dat van Mao in China. Ik heb Skinner zeer aangemoedigd naar Peking
te gaan. Maar ze geven hem geen visum.’
Prudkov: ‘E zijn natuurlijk aparte wetenschappelijke publicaties die zich met die
vragen in ons land bezighouden. Zelf vind ik psychologie een boeiende zaak, maar
in ons blad voeren wij geen propaganda voor de zielkunde. Wij besteden in
Literaturnaya Gazetta meer aandacht aan alledaagse problemen van de bevolking,
dus de sociologie.’
‘Toch, lijkt me het een ramp voor uw land dat hier maar 4.000 psychologen zijn.
Wat komt eerst: de kip of het ei? Wat is belangrijker de psyche of de techniek? Met
andere woorden: is de kennis van de mens zelf, niet een prioriteit boven de kennis
van de materie?’
‘Nee,’ aldus Prudkov. ‘Ik zal u een anekdote vertellen. In de Rijn zwom een
bekende geleerde, of nee, hij roeide een bootje. Hem werd gevraagd: ‘Bent u
natuurkundige?’
‘Nee.’
‘Dan hebt u een kwart van uw leven verspeeld.’
‘Bent u chemicus?’
‘Nee.’
‘Dan hebt u de helft van uw leven voorbij laten gaan.’
‘Kent u de kwantummechanica?’
‘Nee.’
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‘Dan hebt u driekwart van uw leven verspeeld.’ Toen kwam er een storm opzetten.
Toen vroeg men aan de geleerde: ‘Kunt u zwemmen?’
‘Nee.’
‘Dan hebt u uw hele leven verloren.’
Het was een aardig verhaaltje maar Prudkov begreep er niets van. Ik testte hem
verder. ‘C.G. Jung heeft de ramp van Hirosjima een falen van de psyche, en niet een
falen van de techniek, het menselijk kunnen genoemd.’
Prudkov: ‘Hirosjima was een politiek falen.’
‘Had het besluit Hirosjima weg te vagen niet te maken met het functioneren van
het brein op de eerste plaats?’
‘Voor ons journalisten is politiek interessanter dan psychologie.’ Ik dacht: het
hoofd van mijn collega loopt achter op dat van een Ugandees. Ik moet iets in die
geest hebben gezegd, want Oleg schakelde over op het brein van de bushman.
‘Waarom verschilt de psychologie van Skinner op Harvard met die van de psychologie
van de Bosjesman? Dan moeten wij erkennen, dat dit te maken heeft met de omgeving
waarin hij zich bevindt. Wij marxisten onderzoeken eerst de materiële kant van het
leven en de levensomstandigheden van de mensen, omdat volgens ons hier mede de
psyche van het individu wordt bepaald.’

Moskou-Leningrad, Rode Pijl Express, W-6
De wereld heeft van 18.30 tot 22.30 uur voor mij stilgestaan. Waar te beginnen?
Tage vertelde. Zijn vader zat op de zeevaart. Hierdoor was zijn moeder eenzaam.
Daardoor hing zij aan hem. ‘Ik kon het altijd goed met mijn moeder vinden en ik
was lief,’ zei hij gewoon, wat op mij een Rachmaninov-effect had. Zijn grootvader
was burgemeester van Bergen. Zijn grootmoeder hoorde dat er fagotspelers nodig
waren. Zij adviseerde hem dit instrument te leren bespelen en gaf hem een fagot. Ik
kreeg het gevoel dat hij besloten had een jaar in Moskou te gaan werken om zijn
onafhankelijkheid te testen, zoals ik eigenlijk naar Yale ben gegaan. Wanneer Tage
vertelt, herken ik in alle opzichten mezelf, inbegrepen die onderontwikkelde
seksualiteit toen ik 21 jaar was. In ieder geval leek zijn vriendin Theresa me ook de
functie te hebben zijn mannelijkheid te kunnen bewijzen. Ik denk dat zijn werkelijke
seksuele expressie zich nog in een beginstadium verkeert, wat hem dubbel zo
aantrekkelijk maakt. Ik vertelde hem dat mijn grootvader adviseerde een meisje dat
nog maagd was te vinden en haar dan geleidelijk totaal naar eigen hand te zetten.
Hoe kom je trouwens op die gedachte!
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Ik nam alle details van Tage in me op: zijn handen, armen, zijn lichaam. Hij is nog
al krempeng.335 Maar zijn hoofd, daar draait bij hem alles om. Zijn haar is lang en hij
kan er op een bepaalde manier met zijn hand doorheen gaan, wat me opwindt. Nog
nooit heb ik zo'n diepe herkenning gevonden als juist bij hem. Ik zei dat ik hem een
lange brief zou schrijven als ik op reis was en dat hij dan zou inzien in hoeveel
opzichten we op elkaar leken. ‘Doe dat maar niet,’ zei hij.
(wordt vervolgd)

335

Magertjes.
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