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Inleiding
Gide, een van Willems favoriete schrijvers, schreef eens: ‘Believe those who are
seeking the truth, doubt those who have found it.’ En Willem was zeker iemand die
fanatiek naar de waarheid zocht. Ondanks alles wat hem tegenzat, liet zijn overtuiging
hem nooit in de steek. Dus de vraag blijft, geloven wij hem? ‘We must’, volgens
Gide. Laat de feiten voor zichzelf spreken, zoals die door Willem zijn genoteerd.
In de loop van 1976-77 reisde Willem menigmaal naar Amerika. Niet nieuw.
Alleen nu werd Willem opnieuw geïntrigeerd door graaf George de Mohrenschildt.
Willem was overtuigd dat deze man vitale informatie zou kunnen verschaffen over
de moord op president JFK. Hij verzamelde uit alle hoeken van Amerika informatie
dat zou kunnen leiden tot een oplossing van het complot tegen JFK. Hij schreef er
een boekje over, en maakte een 40 minuten durende gefilmd interview met George
de Mohrenschildt bestemd voor de Nederlandse televisie.
Oltmans' onderzoek veroorzaakte veel opschudding, wat culmineerde in een uur
lang durend exposé voor The House of Representatives in Washington over de feiten
van zijn bevindingen. Hij wist dat hij binnentrad in het gebied waar ‘angels fear to
go’, maar in zijn onnavolgbare stijl ging hij door.
Ondanks ‘death threats’ en smerige opmerkingen van sommige van zijn collega's
zoals, ‘hij is geen serieuze journalist, maar een fanaticus’, en ‘nobody takes him very
seriously. You don't know where his facts end and his imagination begins’ kreeg hij
George de Mohrenschildt zover dat hij een interview voor de Nederlandse televisie
toe zou staan. Jammer genoeg vond dat niet plaats omdat De Mohrenschildt, tijdens
een ommetje in Brussel, spoorloos verdween. Hij werd later dood aangetroffen in
Amerika. Moord of zelfmoord?
Toen ik van zijn dood hoorde, verbaasde het me niet. Tijdens mijn ontmoeting
met De Mohrenschildt in Londen, waar hij openlijk sprak over zijn vriendschap met
Lee Harvey Oswald, de vermeende moordenaar van JFK, vond ik hem bijzonder
angstig, op het paranoïde af.
Deze ontknoping van de affaire met George de Mohrenschildt leest als een thriller.
In maart 1977 schreef Willem: ‘het is een film die zich voor onze ogen ontrolt.’
Eenzaamheid zou als een lange avondschaduw Willem achtervolgen. Zelfs toen
hij in de zon lag aan het zwembad in Palm Springs, Florida, verlangde hij naar zijn
kindertijd, zijn ouderlijk huis, De Horst, en schreef: ‘Het is alsof ik dan de bloeiende
brem ruik of prachtige rododendrons. Het leven lijkt soms alsof het er nooit is geweest.
Als in een flits schuiven de mensen voorbij die je ontmoet hebt en weer zijn
verdwenen. De wereld is maar een eenzame plek.’
Tegen het einde van juli 1977 stond Willem onder enorme druk. Hij bleef zich
door de staat en zijn collega's verraden voelen, en dat is tot zijn dood zo gebleven.
‘Mark Lane toonde op mijn persconferentie over mijn JFK-boekje in 1977 de stukken,
die waren achterhaald aan de hand van de Freedom of Information Act, waaruit bleek
hoe de CIA en de inlichtingendiensten zich hadden uitgesloofd bepaalde journalisten
in een kwaad daglicht te stellen en zodoende hun carrières en goede naam voorgoed
te beschadigen. Ik weet dat “men” met mij in Den Haag hetzelfde heeft gedaan.
Vandaar dat ik een proces ben begonnen tegen de staat met behulp van de vakbond.’
Zijn motoren stonden in de overdrive, en het bleek een lange en turbulente weg te
worden.

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

Peter van de Wouw, Amsterdam 2007
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Amsterdam
14 december 1976
Amerbos
Het jonge, agressieve douaneknulletje op Schiphol moest mijn koffer doorsnuffelen.
De hele wereld rond geweest en dat overkomt je dan in Amsterdam.
Ik haalde eerst Keke op uit de kennel in Bosch en Duin en legde rozen op het graf
van mijn ouders.
Casper van den Wall Bake zond drie brieven uit Zuidwest-Afrika. Hij schreef dat
het meisje, nadat zij ongevraagd door zijn correspondentie had gesnuffeld en een
brief van mij had gelezen, het ultimatum stelde ‘hij of ik’ en daarna wegliep.
‘Natuurlijk laat ik geen brieven aan anderen lezen. We hebben het er wel eens eerder
over gehad en toen gaf je hetzelfde advies. Ik weet dat niemand anders onze vorm
van vriendschap kan begrijpen. Ik heb er nu ook al bijna zeven jaar voor nodig gehad
om het een “beetje” te snappen. Zij kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen....’
Een juffrouw die zoiets doet kan je beter stante pede de laan uitsturen. Dan zou mijn
brief toch nuttig zijn geweest.
Hij dankte voor mijn artikelen over Bernhard en Luns. ‘Je hebt zeker gelijk dat je
met eerlijkheid niet mag goochelen, zeker niet als je op de allerhoogste trap van de
maatschappelijk ladder staat. Maar toch, voor mij zit het te ingebakken - ons
koningshuis, volkslied, enzovoorts.’ Daar heb je het weer. Dat is waar professor
Delgado het over heeft. Neuronen raken gecodeerd in de prille jeugd, onzin of geen
onzin, en je krijgt het nooit meer weg.
Oud-ambassadeur Djawoto schrijft vanuit Peking dat hij het omslagverhaal van
Newsweek over Suharto, INDONESIA: FADING HOPES, heeft gelezen. Zulk materiaal
bereikt China wel. Hij wijst ook op een artikel van professor Harold Crouch van de
University of Malaysia die in Pacific Affairs1 heeft geschreven: GENERALS IN
BUSINESS IN INDONESIA. Djawoto denkt dat deze en andere artikelen zijn geïnspireerd
door het ‘Pertamina’-de-bacle. Overigens schijnt hij mijn USSR-boekje, dat ik had
gezonden, niet te hebben ontvangen.

1

Pacific Affairs, Winternummer, 1975-1976.
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Dr. Anne Vondeling reageert op mijn briefje waarin ik hem vroeg waarom hij zich
steeds maar opwindt over politieke gevangenen achter het ‘ijzeren gordijn’ en nooit
over Indonesië.2 Ik moet me inhouden, wanneer hij eindigt met: ‘ik heb niet de
behoefte u te overtroeven.’3
Aardig briefje van Norman Cousins, de voormalig hoofdredacteur van Saturday
Review. Ik ben hem in New York misgelopen. Ook een aardig briefje van Erik Jurgens,
die als voorzitter van de NOS verheugd is dat ik de problemen met Carel Enkelaar in
passende banen heb geleid. Wim Venema van Centrum Diogenes4 laat weten dat
prins Bernhard opnieuw het bijwonen van een studentenavond heeft afgewezen.
‘Ditmaal kon er een persoonlijk briefje van Ted Vernède af.’
Dankzij de tussenkomst van de NVJ biedt de TROS thans aan mij schadeloos te
stellen met een bedrag van 10.350 gulden. Jaap Terpstra adviseert dit bedrag te
aanvaarden, wat ik zal doen.
Toon Quarles zendt een curieuze pagina van Henk van der Meyden5 uit De
Telegraaf over de gemankeerde bruid van jonkheer Charles Röell, ene drs. Riet
Versteeg. Het bezopene van het hele verhaal is dat de naam Röell in de pagina
ontbreekt, evenals de achternaam van zijn moeder. Er staat een foto bij van Riet met
de voor niets gekochte bruidsjurk. Het blijkt dat die arme Charles6 nota bene een
huwelijksannonce in de NRC had geplaatst waar deze Riet op had geschreven. Dat
was in november 1975. Charles was 48 en Riet 36. Fraaie match. Al bij de eerste
ontmoeting wees Charles op het bestaan van zijn 81-jarige moeder die, ook als ze
zouden trouwen, er op rekende dat hij veel tijd bij haar zou doorbrengen. Mevrouw
terroriseerde haar dochter Inez naar de ondergang en sedert haar dood is kennelijk
haar tweelingbroer Charles Röell aan de beurt. Verschrikkelijk. Tenslotte stelde hij
Riet aan zijn moeder voor. Een ontmoeting die Riet zich herinnert als ‘een soort
examen.’ Hij noemde haar ‘raafje’ en in zijn brieven zette hij erboven: Mon cher
corbeau, wat me bij een dame niet lijkt te kloppen. De ondertrouw vond plaats op
18 mei te Amstelveen. Het huwelijk zou op 21 augustus worden voltrokken. Maar
de dag na de ondertrouw vertrokken moeder en zoon onverwachts voor tien dagen
naar Zwitserland. Zij ontving ‘mooie liefdesbrieven’. Niet lang daarna arriveerde
een telegram: ‘Zie van alles af. Vertrek voor onbepaalde tijd. Wens

2
3
4
5
6

Zie bijlage 1.
Vondeling sloot twee Kamerverslagen bij over bezoeken aan Moskou en Jakarta.
Studentenvereniging te Nijmegen, zie Memoires 1976.
De Telegraaf, 4 december 1976.
Zie Memoires 1925-1953 en volgende delen.
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rust. Aangetekende brief volgt. Charles.’ Volgens de vrouw had de moeder haar zoon
gedwongen dit telegram te zenden omdat ze hem niet wilde verliezen. Ik ken de
grillen en grollen van mevrouw Röell maar al te goed en heb ze in de jaren vijftig
summier beschreven. Mevrouw Röell heeft de levens van haar kinderen feitelijk
vernietigd. Van der Meijden heeft nog een aanvullend gesprek met Charles bij diens
advocaat mr. L. Tripels te Amsterdam gevoerd en een foto is bijgevoegd met een
zwarte strook over zijn gezicht. Tot in de details bevestigt het hele verhaal de ellende
die ikzelf indertijd met deze familie heb beleefd.
Op 1 november 1976 schreef ik Alexander Münninghoff een briefje van zeventien
regels naar aanleiding van zijn anonieme deelname aan het bewuste
sovjetdissidentenforum in Amsterdam. Hij stelde me een vraag maar zei niet wie hij
was. Ik schreef hem dat indien hij niet zo laf was geweest zichzelf niet te identificeren,
ik zeker anders tegen hem zou zijn opgetreden. Bovendien raadde ik hem aan niet
alleen de Russische taal te leren, zoals hij schijnt te hebben gedaan, maar ook iets
aan internationale politiek te gaan doen, zodat hij beter zou begrijpen waarom
Kissinger geen reden zag op het Witte Huis de rode loper voor Solzhenitsyn uit te
leggen: ‘want indien we de adviezen van deze mijnheer zouden volgen komen we
alras in World War III terecht. Strijd met open vizier en niet achterbaks.’ Tot zover
dit briefje.
Wat schetst mijn verbazing toen ik een antwoord ontving, gedateerd 28 november,
waar hij kennelijk geruime tijd op had gebroed. In dit epistel van 60 regels voert hij
bijvoorbeeld aan dat toen ik me tijdens het forum had verwijderd ‘voor het uitlaten
van uw huisdier’ (ik kon Keke voor het geklets over sovjetdissidenten niet urenlang
in de auto opgesloten laten) Nico Scheepmaker wel degelijk bekend had gemaakt
dat hij Alexander Münninghoff was. Ik geloof het graag, maar ik kon toen hij me
een vraag stelde niet ruiken wie hij was. Bovendien: hij verschool zijn identiteit
opzettelijk en loog, want wetende dat hij allerlei onzin over mijn USSR-boekje in
Hollands Diep had geschreven kon hij (terecht) op zijn vingers natellen dat als ik
had geweten wie ik voor me had gehad, ik anders van leer zou zijn getrokken. Om
precies te zijn: het zou een kolfje naar mijn hand zijn geweest zulks te doen, nu ik
hem (bijna) in mijn vingers heb gehad. Hij wilde de kans gewoon niet lopen dat ik
de vloer met hem zou hebben aangeveegd. Hij gedraagt zich ten voeten uit zoals hij
uit zijn stukje in Hollands Diep naar voren komt.
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Hij schrijft dat mijn antwoord op zijn vraag ‘geneuzel’7 was hetgeen tekenend voor
mijn verwerpelijke arrogantie was: ‘Een bijeenkomst zoals in Krasnapolsky
interesseert u eigenlijk niet, pas als er een u persoonlijk betreffend element in het
spel komt zou u werkelijk weerwoord willen geven.’ Nee, ik stelde me afstandelijk
op omdat ik wist dat ik me in een gezelschap kruisvaarders bevond die zich het lot
van sovjetdissidenten aantrok. Dit deed mij vanwege de eenzijdige benadering van
de USSR maar beperkt in het geweer komen, wetende dat het in deze entourage vechten
tegen de bierkaai zou zijn ook andere geluiden te berde te brengen. De rest van
Münninghoffs brief gaf voldoende aan dat ik met ‘beginnersgeluk’ van iemand die
pas komt kijken had te maken. Ook typerend voor de jongeman is de zin: ‘Het
tutoyeren, dat u ook in het aan mij gerichte briefje gemakkelijk afgaat, zou ik willen
reserveren tot een moment dat wij elkaar wat beter hebben leren kennen.’8

15 december 1976
Casper wil nog steeds met mij een reis door Zuid-Afrika maken. Ik belde de
ambassade en vroeg naar de persattaché. Het antwoordde luidde dat hij druk was:
‘Belt u volgende week nog maar eens terug.’ Welwillend gedrag is niet een
Zuid-Afrikaans fort.9
Nummer 52 van de Nieuwe Revu moet op last van de directie uit de handel worden
genomen. Ton van Dijk en kornuiten blijken uitspraken van HM de Koningin door
naaktfoto's te hebben gesymboliseerd ‘waarmee menselijke emoties en menselijke
relaties in beeld werden gebracht.’ Dit dan voor het kerstnummer.10 Ik ben om 14.00
uur een kijkje op de redactie gaan nemen. Ton zit trouwens niet meer in de
hoofdredactie maar is star reporter geworden. Er heerste een soort
dolle-dinsdagstemming. Het besluit van de directie kost het concern 700.000 gulden,
of misschien wel de totale jaarwinst van Nieuwe Revu. Het is een schandaal. De oude
sokken in het bestuur en de directie begrijpen niets van wat er in de wereld aan de
hand is. Het amusante van het verhaal is dat het NOS Journaal de gewraakte foto's
in kleur aan het hele land heeft getoond. Er was een persconferentie bij de NVJ belegd,
waar ik bij aanwezig ben geweest. De NVJ staat achter de Nieuwe Revu.

7
8
9
10

Wat dit ook mag betekenen, want in Koenen & Endepols staat het niet.
Eind jaren tachtig zou Münninghoff zich in Moskou vestigen.
Nadat ik me in 1986 in Johannesburg vestigde, zou ik pas begrijpen hoe fundamenteel
onbeschaafd men in Zuid-Afrika is gebleven.
Zie het fotokatern.
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Waarom maken ouderen - en ik denk aan het gesprek vorige week in New York met
de 26-jarige schrijver Richard Price11 - altijd weer van een mug een olifant, wanneer
het om volstrekt irrelevante zaken gaat zoals hier, om het zogenaamd de naam en
faam van Hare Majesteit beschermen? Moet daarom zeven ton over de balk worden
gegooid? Ze zijn gek. Mensen worden wel zo oud genoemd als de aderen in hun
body. Of moet je zeggen dat de mens zo oud is als de input naar zijn brein met de
tijd meegaat?
Bij het weekblad De Nieuwe Linie speelt zich een minidrama af. Hoofdredacteur
Gerard de Bruyn is niet opgewassen tegen de uit vier dames bestaande redactieraad
waarin Marianne van Ophuijsen en Mario van Soest als twee kenaus elkaar constant
in de haren vliegen. Ze willen de krant in een feministisch kletsblaadje veranderen.
Gerard, die veel te lief is, spartelt weliswaar als een vis op het droge tegen, maar kan
niet tegen het gekrakeel van deze juffrouwen op. Hij liep op Amerbos binnen en
vertelde dat men materiaal dat ik uit de VS had toegezonden in editorials had verwerkt,
volgens het bekende recept van met andermans veren pronken. Het kan me weinig
schelen, maar het is wel tekenend voor dit journalistieke gespuis. Hoe zijn ze ooit
bij De Nieuwe Linie terechtgekomen?
Carel Enkelaar leeft bij de illusie dat wellicht Aurelio Peccei van de Club van
Rome financieel zou kunnen helpen bij het ontrafelen van de zaak-George de
Mohrenschildt en diens betrokkenheid bij de moord op JFK. Hij begrijpt uitstekend
dat Georges plotselinge opname in een zenuwinrichting wijst op een escalatie in de
situatie rond deze man. Hij wil meewerken om er meer onderzoek naar te doen. Hij
zond een telex naar Gerard Croiset, die met zijn vrouw Adèle en zijn secretaris, de
heer West, in Japan is.
Bij uitgeverij Van Gennep is een rel geweest wegens het ontslag van een juffrouw,
waarop twee vrouwelijke redacteuren van De Nieuwe Linie autolak op de muren bij
Van Gennep hebben aangebracht. De tijden veranderen steeds sneller. Het vrouwvolk
verkeert in de veronderstelling dat men zodoende meer en beter naar hen luistert.
Friso Endt is warempel in Moskou. Het draait allemaal om de zaak-Pieter Menten,
op gang gebracht in Accent door Hans Knoop, in een laatste vertwijfelde poging de
verkoop van zijn kwijnend bestaan leidend blaadje nieuw leven in te blazen. Het
sovjetministerie van Justitie werkt mee. Er zijn in Lwow, Po-

11

Zie Memoires 1976.

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

12
len, 150 mensen gehoord, die iets van de executies op 7 en 30 augustus 1941 aldaar
zouden afweten waarbij Menten aanwezig zou zijn geweest. Dertig mensen hebben
gezien dat Menten bevel gaf groepen gevangenen te executeren. Ook Ed van Kan
van de TROS is op oorlogspad op dit gebied. En aan sovjetzijde schittert als tolk mijn
vriend Vladimir Molchanov.12
Op 11 november 1976 was Endt ook al in Moskou, ditmaal met een groep van
170 zakenlieden die deelnamen aan een tentoonstelling over de Nederlandse industrie.
Bij die gelegenheid publiceerde Friso Endt een zeer curieus verhaal: VLADIMIR, WIE
BEN JIJ? Eigenlijk zegt zo'n verzonnen verhaal over de man die je in Moskou als tolk
behulpzaam heeft willen zijn, meer over de schrijver dan over Vladimir. Endt lapt
een lange reeks vermoedens en insinuaties aan elkaar, bijvoorbeeld dat hij hoorde
dat het persbureau Novosti een dependance van de KGB zou zijn. Wel: zijn eigen
krant de NRC is in die zin een dependance van Luns en de BVD. Toen ik iets deed wat
Luns slecht uitkwam - in 1957 vijf jaar te vroeg verkondigen dat Nieuw-Guinea een
verloren zaak was - werd ik via Luns en de buitenen binnenlandse inlichtingendiensten
op staande voet ontslagen als medewerker in Jakarta door de NRC (en Het Algemeen
Handelsblad en Het Vaderland). Wat dit betreft weet men in Den Haag ook van
wanten. Dus wie is een verlengstuk van wie? Endt probeert Molchanov verdacht te
maken. Ik begrijp niet waar dit voor nodig is en wat voor functie dit heeft. Hele rijen
Amerikaanse journalisten zijn ontmaskerd dat ze sedert jaren op de loonlijst van de
CIA staan - waaronder de meest bekenden, zoals C.L. Sulzberger van de New York
Times. De hemel mag weten wie onder onze geachte collega's in Nederland contacten
onderhouden, of onder een hoedje spelen, met onze spionagediensten. Ik in ieder
geval niet.
Ik begrijp uit een ander knipsel13 dat Roelof Kiers van de VPRO, terwijl ik in de VS
was, een televisie-epos van 180 minuten over Indonesië op de buis heeft gebracht.
Kiers was zelf in Jakarta en sprak met Mohammed Hatta, Ruslan Abdulgani en de
oud-generaals Nasution en Simatupang. Hij noemde Hatta ‘de boeiendste’ van het
stel. Ik denk dat hij Hatta het boeiendst vond omdat de oud-vice-president het dichtst
bij de statements kwam die de ignoramus in Indonesische zaken, Kiers, wilde horen.
‘Door het optreden van Sukarno,’ aldus diens oud rivaal Hatta, ‘is er in Indonesië
een militair regime gekomen. Het had eigenlijk heel anders kunnen zijn.’

12
13

Handelsblad, 15 december 1976.
Typhoon, Dagblad voor de Zaanstreek, 30 november 1976.
NRC
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Abdulgani is uiteraard van de vier genoemde heren de boeiendste man, die van het
eerste tot het laatste uur in nauw contact met Bung Karno heeft gestaan, niet Hatta,
die in 1956 als werkelijk ‘onbruikbaar’ van het toneel diende te verdwijnen. Ik
herinner me Hatta uitstekend uit de jaren 1956-1957 tot en met onze laatste ontmoeting
in 1966. Aardige man, die het contact met eigen land in belangrijke mate had verloren
en in veel opzichten dacht als een westerling. Hij deed dit ook wat betreft de oplossing
van Indonesische problemen als jong ontwikkelingsland dat met een westers politiek
stelsel was opgezadeld. Met ‘geleide democratie’ probeerde Sukarno een synthese
te bereiken tussen de realiteiten van zijn land en volk en een acceptabele wijze van
overheidsbestuur. Indira Gandhi, die met soortgelijke problemen worstelde, wordt
ook al van regelrechte dictatoriale neigingen beschuldigd in westerse hoofdsteden
(en media). ‘Indonesië-specialist’ Kiers kletste in de ruimte toen hij de coup van
1965 aanroerde. Hij sprak Nasution en Simatupang na, dat 1965 een communistische
staatsgreep zou zijn geweest. Hatta had er ook een handje van die uitleg aan de
gebeurtenissen te geven. Wie weet gaat het met die staatsgreep wel als met de moord
in Dallas, dat we nooit meer het naadje van de kous te weten zullen komen. De
scenario's Dallas en Jakarta hebben veel van elkaar weg.

16 december 1976
Ben al vroeg in het Okura hotel omdat ik een inleiding moet houden op een
COMPRINT-bijeenkomst over het Club van Rome-rapport Grenzen aan de groei en
daaruit voortvloeiende activiteiten.14

Mr. Nico Drost, die de tijdschriftengroep van de VNU in haar Raad van Bestuur
vertegenwoordigt, heeft tegen de Haagse Post (Daan Dijksman) gezegd dat het hem
verdroten heeft 700.000 gulden over de balk te hebben moeten gooien, ‘maar wat
moet je het zwaarste laten wegen?’ Drost: ‘Over deze zaak heb ik geen twijfels.’ Ik
kijk eens grondig naar het portret van de man. Het verbaast me niets.

14

Zie bijlage 2.
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Carel Enkelaar belde om te zeggen dat in de kelders van de NOS dozen met talrijke
filmrollen waren gevonden waaronder mijn 40 minuten durende film met George de
Mohrenschildt. Hoe kan die film, waar ik een kort geding om moest voeren om deze
boven tafel te krijgen, nu ineens terecht zijn? Is er met mijn De Mohrenschildt-film
misschien net zo mysterieus omgesprongen als de nog altijd spoorloos verdwenen
foto van De Mohrenschildt?

17 december 1976
Andrei Sakharov is erin geslaagd een handeltje tot stand te brengen waarbij de
dissident Vladimir Boekovski zal worden uitgewisseld tegen de Chileense communist
Luis Corvalan. Mooi onderwerp voor een dissidentenavondje, te organiseren door
Van het Reve, Scheepmaker, Vondeling en Amalrik. De Herald Tribune meldt dat
Amalrik in New York heeft gezegd dat zijn uit 1970 daterende voorspelling dat de
USSR 1984 wellicht niet zou halen, diende te worden heroverwogen. Het sovjetregime
zou nu volgens zijn herziene visie wat langer blijven zitten.
Van sovjets wordt altijd gezegd dat zij zich stipt aan gemaakte afspraken houden.
Ik ontving twee brieven van Nosvosti.15 Het einde van het liedje is dat ze niet alleen
de reeds afgesproken Club van Rome-interviews niet zullen uitgeven, maar ook het
16
EUROPA-boek laten schieten. Misschien is het in hun geval een compliment.
Hans Geleijnse van de GPD, weer een nieuwe ster aan het firmament, schrijft me
met zoveel woorden dat ze naar zijn mening niets van het door mij vanuit de VS
toegezonden materiaal konden gebruiken. Ook het proces van Jack Anderson tegen
Nixon en Co. - waar ik als enige via Joe Borkin de stukken van had - paste meer in
een vakblad voor journalisten.
Ik belde Peter in Londen. Hij is behandeld aan zijn rug en voelt zich veel beter.

18 december 1976
De CIA zou volgens een uiterst geheime Amerikaanse studiegroep de Sovjet-Unie
systematisch verkeerd beoordelen, waardoor het beleid tegenover Moskou steeds ‘te
soepel’ zou zijn geweest. Men adviseert evaluaties over de USSR niet langer door de
CIA te laten verrichten maar rechtstreeks bij het Witte Huis zelf onder te brengen.

15
16

New York Herald Tribune, 17 december 1976, door Raymond Anderson.
Zie bijlage 3 en bijlage 4.
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Schreef vandaag artikelen van tijdens mijn reizen verzameld materiaal.
Ik moet dit onderstrepen: Keke vertedert me voortdurend als hij met zijn lieve
kopje als een mens naar me kijkt om te zien of ik er echt nog wel ben. Dat komt door
het trauma van de kennel. Tegelijkertijd zie ik in de hond mijn ouders voor me. Dat
maakt me dan weer intens triest. Hoe was dit liedje van vroeger: er stond een scheepje
op de kast; het was miljoenen waard, als moeder ernaar keek (de rest vergeten) en
vader trok aan zijn baard. De moeder hoorde een lieve naam waar oe en ie (moekie)
in voorkwam. Zoiets was het. Het kind was verdronken bij het willen pakken van
zijn bootje aan de waterkant. Als ik naar Keke kijk, overkomt me iets dergelijks.

19 december 1976
Ik had een lang telefoongesprek met de Britse schrijver Bryant May. Hij had mevrouw
Hartini Sukarno geschreven om kopieën van brieven van Bung Karno te bemachtigen.
Hij beklaagde zich erover dat hij geen antwoord kreeg. Zoals hij erover sprak, lijkt
hij een interessant boek over Indonesië te hebben geschreven.
Schreef voor de Nieuw Revu het verhaal over Arcosanti, de stad van Paolo Soleri
in de woestijn van Arizona17.

20 december 1976
Lieve brief van Peter uit Londen. Hij bedankte me voor mijn bezoekje. ‘I felt very
close and affectionate to you and feel very clearly that our relationship is still growing
and expanding.’ Ik voel precies hetzelfde.
Mevrouw Hornkamp arriveerde uit Purmerend om het huis schoon te maken. Zij
had een lading trieste verhalen over dames die kanker hadden, hoe haar, inmiddels
overleden, man zich dood had gewerkt, hoe haar enige dochter dicht bij een
zenuwinstorting was geweest en tenslotte hoe zij een hoedje had gezien dat prachtig
bij haar nieuwe wintermantel paste, met een rand van bont. Maar de hoed kostte 350
gulden en lag buiten haar financiële bereik. Ik keek in mijn portemonnee en gaf haar
200 gulden. Ze was totaal van de kaart. ‘Zoiets is mij nog nooit gebeurd.’ Ik weet
dat mam het ook zou hebben gedaan. Ik kreeg spontaan een zoen. Om haar op haar
gemak te stellen vertelde ik een paar extra artikelen in België aan HUMO te hebben
verkocht, ik kon het missen.
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Vanmiddag heb ik een langdurig bezoek aan advocaat L. Tripels gebracht, de man
die samen met Charles Röell De Telegraaf te woord had gestaan. Hij bleek een
confrère te zijn van Harry Torczyner in New York, met wie hij een warme relatie
onderhoudt. Hij vertelde dat hij Henk van der Meyden had duidelijk gemaakt dat
indien de naam Röell in de krant zou opduiken, hij onmiddellijk een proces aan zijn
broek zou krijgen. Tripels vertelde dat mevrouw Röell hem iedere dag een half uur
belde om over alle familieproblemen te spreken. Charles heeft geprobeerd van haar
los te komen. Hij is ongeveer vijf jaar in Canada geweest waar hij voor de Xerox
Corporation werkte. Maar zijn moeder wist hem naar Holland terug te krijgen. Hij
schijnt dagelijks in bed te blijven met kalmeringsmiddelen en noch hij, noch zijn
moeder durven zich nog buiten te vertonen.
Ik legde uit wat ik zelf van de familie Röell had ondervonden en hoe Inez18 absoluut
het slachtoffer van haar moeders waanzin was geworden. Ik bevestigde dat mijn
warme gevoelens tegenover Charles niet waren veranderd, alhoewel er weinig was
dat ik zou kunnen doen om hem te helpen zolang hij onder de spell van zijn moeder
existeert. Bovendien is het waarschijnlijk langzamerhand te laat voor assistentie in
welke vorm dan ook. Diep triest. Charles was toen ik hem in 1948 leerde kennen een
aantrekkelijke kerel, een huzaar van Boreel.
Om 18.00 uur ontmoette ik Jaap Jansen. Ze hebben bij Van Gennep een aantal
werknemers in dit collectief ontslagen als gevolg van het drama van die eerste met
congé gezonden juffrouw. Het gelazer was niet van de lucht. Jaap kwam mee naar
Amerbos. Hij gaf me een helder overzicht. ‘Er worden nu karrenvrachten vuil over
ons uitgestort.’ Medewerkers die er al jaren werkten waren een kort geding tegen
Jaap en Rob van Gennep begonnen. Woensdag aanstaande zal er een uitspraak zijn.
Mr. H.M. Voetelink is Jaaps raadsman.
Ik heb weer gelazer met mijn telefoon. Sinds ik terug ben kan ik na een gesprek
geen volgend nummer draaien. Ik alarmeerde de storingsdienst en moest bij de buren
gaan bellen. Zojuist werd een gesprek met Wim Klinkenberg na een klik helemaal
verbroken. Het is schandalig wat ze doen, maar je bent machteloos in dit land met
KGB-methoden. Wim vertelde trouwens dat Vladimir Boekovski had voorgesteld dat
men nu ook maar generaal Pinochet tegen Leonid Brezhnev diende uit te wisselen.
Die man ziet ze vliegen. Je gaat haast denken dat het nog niet zo gek is dat ze hem
hebben opgesloten. Wim was er ver-
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der van overtuigd dat oud-hoofdredacteur Gerard van den Boomen, nu werkzaam
bij het ANP - dan weet je het wel - bezig is achter de schermen te bewerkstelligen dat
Wim en ik niet langer voor De Nieuwe Linie kunnen schrijven. De vraag is natuurlijk
wie of wat Van den Boomen inspireert aldus bezig te zijn.
Vassily Solodownik, de sovjetambassadeur in Zambia, heeft openlijk toegegeven
dat de USSR mensen opleidt voor de vrijheidsbeweging in Zuid-Afrika. Niet dat dit
nieuw is of dat het ANC een verlengstuk van Moskou is, maar het is nuttig dit niet
over het hoofd te zien. Er zijn ook weer schermutselingen geweest in het gebied dat
Casper van den Wall Bake19 nu gelukkig gaat verlaten.

21 december 1976
Nachtmerries over mams laatste levensdagen. Vandaar dat ik de dag met Rachmaninov
begon, om de onrust der neuronen te harmoniseren. Wilde mam niet meer leven?
Gaf zij het op?
Bracht twee rozen naar het graf van mijn ouders.
Ik lunchte met Carel Enkelaar en Klaas Jan Hindriks in de Jonge Graaf te
Hilversum. Na problemen met Panoramiek in het verleden, zou de beste methode
zijn om met Appelboom Productions in zee te gaan en daar programma's te maken.
Panoramiek van de NOS zou deze dan aankopen. Ze vroegen of ik op de hoogte was
van de activiteiten van prins Bernhard in Oost-Europa. Ik weet hier niets van. Carel:
‘Prins Bernhard moet weg, maar dat betekent niet dat de monarchie weg moet. Na
Watergate hebben ze ook het Witte Huis niet opgedoekt.’ Inderdaad. Ik benadrukte
echter dat een koningshuis anno 1976 eigenlijk een in hoge mate achterhaald instituut
is en het beste met de muziek mee kan verdwijnen. ‘Bernhard werkt aan een
come-back,’ aldus Enkelaar, ‘wat duidt op het Nixon-syndroom: de realiteit en ernst
van de situatie niet onder ogen willen zien.’
We hebben ook overlegd hoe de kwestie-Dallas aan te pakken en financiële partners
te vinden, bijvoorbeeld via Strengholt en de Grote Provinciale Dagblad Pers.

22 december 1976
Mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt belde op na een operatie vanwege een infectie
en zei uitstekend te genezen, maar liever nog geen bezoek te krijgen. Haar stem klonk
vertrouwd. Zij
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had mijn boekje over de Sovjet-Unie grondig gelezen en op enkele passages na kon
het haar goedkeuring wegdragen. Zij had ook The Russians van Hendrick Smith
uitgespeld, maar bleef mijn boekje ook de moeite waard vinden. Van haar komende
deed me dit zeer goed.
Gerard de Bruijn heeft me duidelijk gemaakt dat hij De Nieuwe Linie naar links
van de PvdA wilde sturen en dit schijnt vooral de PPR niet te zinnen. De Gaay Fortman
had Gerard duidelijk gemaakt dat Wim Klinkenberg als medewerker van De Nieuwe
Linie onacceptabel was. Om 16.00 uur zal op de redactie een veldslag worden
geleverd. Ook al ben ik er niet voor uitgenodigd, ik wil erbij zijn, zeker nu
Klinkenberg in Joegoslavië is. Arriveerde samen met professor M.S. Arnoni, om
16.00 uur. Er waren verder nog alleen dames aanwezig. Spoedig verschenen dr.
Anton Constandse, Jan Nagel, Jaap van Ginniken en anderen. Arnoni vroeg waarom
hij was uitgenodigd en kreeg ten antwoord dat er een fout was gemaakt. Het was
duidelijk dat Marjo van Soest loog. Ook Wim Wertheim arriveerde. We spraken met
elkaar. Hij vertelde dat ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto20 hem in New York eens
had toevertrouwd dat Jawaharlal Nehru graanhulp van de VS had aanvaard op
voorwaarde dat hij problemen zou veroorzaken langs de grens met China. Nehru
was akkoord gegaan ondanks de informatie van de Indiase chief-of-staff dat ze geen
enkele kans hadden zich tegen de Chinezen staande te kunnen houden. Later, tijdens
een diner in Moskou met de toenmalige Indonesische ambassadeur aldaar, Adam
Malik, had deze de mededeling van Pak Kardjo tegen Wertheim bevestigd.
Inmiddels ging Hiero Oosterbaan, blijkbaar de kassier van De Nieuwe Linie, op
een stoel staan en kondigde aan dat er nog maar 8.000 gulden in kas was en dat het
blad bezig was de rode lijn te overschrijden. De man had de ogen van iemand die
doorgedraaid was. Gerard de Bruijn en Marianne Ophuijsen waren slechts ontslagen
om op salarissen uit te sparen. Het collectief van negen betaalde redacteuren had met
zes stemmen voor en een onthouding, besloten ontslag aan te vragen.
Constandse nam het woord. Hij was eerder met een papier rondgegaan en had
handtekeningen verzameld. Ik tekende ook voor Wim Klinkenberg. Constandse zei
van mening te zijn dat de medewerkers hadden moeten worden geraadpleegd en om
die reden dienden de ontslagaanvragen te worden teruggenomen, zeker totdat iedereen
zou kunnen worden gehoord. Het antwoord van de dames was dat het te laat was de
ontslagen te-
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rug te draaien. Bovendien zou er een aantal weken overheen gaan, dus er was genoeg
tijd om over alles te praten. Dit waren de breinen die de krant naar de knoppen hadden
geholpen. Met een dergelijke logica kom je ook nergens. Professor Wertheim was
het met Constandse eens. Ook Nagel en Van Ginniken mengden zich in het rumoer.
Maar de dames wensten niet te wijken. Toen professor Arnoni op een stoel ging staan
en in het Engels begon te spreken, omdat zijn Nederlands een zwaar accent heeft,
weigerden de dames naar hem te luisteren en begonnen ostentatief hard te praten en
te lachen zodat hij zich niet verstaanbaar kon maken. Hij moest maar Nederlands
praten. Dezelfde gek van vorige keer, een vriendin van Marjo van Soest, was er nu
weer, in een ribfluwelen overall met blauwe laarzen. Wertheim werd razend, greep
in en zei dat ze allemaal hun mond moesten houden. Het hielp niets. Wat zijn dit
voor shitmensen? Ik kan me überhaupt niet voorstellen hoe dergelijk tuig ooit op die
plaatsen terecht is gekomen. Van Soest schreeuwde dat iedereen tegen meer feminisme
in het blad was geweest, waarop Constandse rustig zei: ‘Het gaat erom welk politiek
feminisme....’
Het eind van de chaos was dat er voor 15 januari een nieuwe vergadering zou
plaatsvinden. Gelukkig is Klinkenberg dan terug. Ik mag Arnoni helemaal niet. Hij
noemde en passant dr. Margaret Mead ‘cuckoo’ maar ‘highly spirited, eccentric with
stick and long robes.’ Time meldde trouwens deze week dat zij bezig was vijf miljoen
dollar te verzamelen voor een Margaret Mead Chair in antropologie bij het American
Museum of Natural History, waar zij nu 50 jaar werkzaam is.

23 december 1976
Ik heb een kerstboompje (met kluit) op de markt gehaald en cadeautjes voor Peter
klaar gelegd.
De Utrechtse advocaat B. Simon heeft de zaak-Pieter Menten op zich genomen.
Mr. L. Tripels vertelde me dat Menten dikwijls in de stoel had gezeten waar ik in
zat. ‘Ik heb hem wel adviezen gegeven dat wil ik ook wel blijven doen, maar de man
is zo zeldzaam eigenwijs dat het geen zin heeft hem iets te adviseren. Hij doet het
toch anders.’
Het is duidelijk dat geen advocaat uit het topcircuit de heer Menten met a seven
foot pole zal aanraken. Zover is het roddelen zuilensysteem van ons lieve landje al
gekomen. Tripels dacht dat Menten toch niet lang meer zou leven gezien zijn zeer
slechte gezondheid. Hij is nu 78. Ik vind het maar een achterhaalde heksenjacht.
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Ontmoette Max Appelboom. Het ziet er rooskleurig uit. Dat wordt een prima
samenwerking.21
Van 17.00 uur tot 19.00 uur was ik bij ambassadeur Romanov van de Sovjet-Unie.
De demonstratie van joden voor het gebouw onder leiding van rabbijn Soetendorp
en PvdA-Kamerlid Henk Molleman gaat vrolijk verder. Gisteren gebruikte een andere
PvdA'er, Piet Dankert, in de ambassade de lunch met ambassadeur Romanov. ‘Er
gebeuren gekke dingen in Den Haag,’ aldus de Volkskrant vanmorgen. ‘De kaviaar
en gerookte zalm smaakten best, de wodka en de wijn waren van voortreffelijke
kwaliteit - maar toch zat er een bijsmaak aan. De ontspannen sfeer aan tafel werd
wreed verstoord door Dankerts partijgenoten op het Binnenhof. Ze kwamen op het
lumineuze idee Dankert te bellen om hem te verwittigen van de demonstratie....’ De
ambassade weigerde Dankert te storen en hen met hem door te verbinden. Nadat
driemaal woedend de telefoon op de haak was gesmeten, hadden de Russen de heer
Dankert doorverbonden, maar de lunch ging gewoon verder. Romanov zou Dankert
een achteruitgang hebben aangeboden, ‘maar het Kamerlid volgde de koninklijke
weg en verliet met opgeheven hoofd de voordeur.’ Ik vertelde de ambassadeur wat
er in de krant had gestaan. Hij was flabbergasted en gaf een heel andere lezing van
het bezoek van Piet Dankert. Hij zei zich niet te kunnen indenken wat de motivatie
van de demonstranten was om aldus op te treden. ‘I am getting rather furious, Willem,
about the anti-Soviet mood in the Netherlands.’
Hij had tal van constructieve onderwerpen met Dankert besproken. Er was eindelijk,
na jaren, een antwoord gekomen op de sovjet aide-mémoire om reisbeperkingen voor
diplomaten in elkaars landen op te heffen. Den Haag ging nu akkoord, maar Den
Helder was nog steeds off limits, ook voor de sovjetambassadeur. De ambassadeur
vertelde eveneens een ontmoeting te hebben gehad met minister Ruud Lubbers,
oud-premier Piet de Jong en ‘six chaps around a table to set up a coordinating council
for offshore drilling’ tijdens een bezoek van de sovjet-onderminister voor Handel.
Hij noemde als deelnemers shell, IHC, Boskalis en enkele andere bedrijven. De
onderminister had gevraagd: ‘Does this all mean that we now have to pay 25 percent
more?’ ‘No, they were only coordinating.’ De sovjets hadden een aantal praktische
vragen gesteld, waar ze echter van Nederlandse zijde geen antwoord op hadden
gekregen. ‘They clearly were not ready for concrete
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steps.’22 IHC had reeds een belangrijk contract verloren aan een firma uit Hamburg
die met een voordeliger prijs op de proppen was gekomen.
Ik toonde hem de laatste brieven van het persbureau Novosti. ‘We ourselves do
not know what is going on,’ aldus de ambassadeur. ‘There is an entire overhaul, as
we see in Washington with the Carter Administration. An entire sweep is being
organized, like a fresh broom. I am disappointed myself at what is going on.’ De
ambassadeur had eveneens een gesprek van drie uur met André Spoor gehad. Hij
wilde beslist niet door de NRC worden geïnterviewd, maar na 15 januari wilde hij
wel een artikel voor de krant schrijven. Ik vroeg of hij nog een lunch voor journalisten
wilde geven. ‘Definitely: we will do it after you come back.’ Ook dacht de
ambassadeur dat Luns in 1977 de NAVO zou verlaten en mogelijk door Max van der
Stoel zou worden opgevolgd. Ik zei te weten dat beide heren van ‘opposite sides of
the political spectrum’ om onduidelijke redenen als bloodbrothers poseerden, maar
dat Max in Brussel ondenkbaar was. Misschien was het maar een proefballonnetje
à la Romanov.
Toen ik bij Romanov wilde vertrekken, nam hij me mee naar de ramen en wees
naar een groenachtige oplegger voor de deuren van de ambassade waarop met grote
letters circus stond. Hij schudde zijn hoofd. Ik geneerde me voor het kleingeestige
gedrag van de idioten buiten. Wat moet zo'n man in godsnaam van ons denken? Hij
wandelde met me mee naar de hekken. We zagen hoe er juist een televisiecamera
werd geïnstalleerd. Ik liep op de heren af en vroeg wie ze waren: het NOS Journaal.
Ik vroeg ze: ‘Denk je niet dat er andere belangrijker zaken dan deze shit hier zijn te
melden?’ ‘We zijn het met u eens, maar we voeren slechts onze opdracht uit.’
Ik wil echt proberen naar Casper in Zuid-Afrika te gaan en tien weken weg te blijven.
Maar wat moet er met Keke gebeuren? Ik heb andermaal broer Theo geschreven dat
ik nu meer dan twee jaar voor de hond van mam heb gezorgd en dat ik vind dat hij
het die tien weken op zich moet nemen. Theo schrijft opnieuw dat Nellie en hij onder
geen beding op Keke willen passen. Ze wonen in een flat. Nellie moet dikwijls naar
de stad. Ze gaan weekends naar vrienden in Liechtenstein. Het was geen onwil, maar
onmacht. Drie of vier dagen was het maximum dat zij zich over de hond zouden
kunnen ontfermen. Ik
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word een beetje misselijk van hun excuses en gebrek aan gevoel van enige verplichting
ten aanzien van onze moeder. ‘Vorige week was hier weer een stray dog op het
terrein met als resultaat: een kip werd alle staartveren uitgetrokken en een haan
vluchtte het bos in, welke pas na uren zoeken weer werd gevonden.’ Ik kots van die
houding en zogenaamde humor waarmee ik word afgescheept en het zelf maar moet
zien te rooien.
Eerder vandaag belde ik advocaat mr. B.J.F. Simon in Utrecht. Hij is helemaal
niet joods, zoals de kranten meldden. ‘Ik ben de hele nacht gebeld,’ vertelde hij,
‘door mensen die mij bedreigden.’ Dat is Nederland. Alleen omdat hij de zaak-Pieter
Menten op zich nam. Hij vertelde aan de Colombia University rechten te hebben
gestudeerd en zich later aan een Toronto Law School te hebben gespecialiseerd. ‘Ik
ben door een journalist van Het Parool gebeld, die vroeg of ik werkelijk in een
concentratiekamp had gezeten en zei dat ze bezig waren mijn antecedenten na te
trekken.’ Hij was ontsteld van deze reacties. Ik zei dat ik hem belde om hem te
feliciteren dat hij de moed had gehad de zaak-Menten op zich te nemen, vooral nadat
ook op televisie werd gezegd dat hij was bedreigd. Ik vertelde hem wat ik van mr.
Tripels had gehoord en dat Bob van Dijk van Story met nadruk had verteld dat Hans
Knoop de zaak-Menten zuiver had aangezwengeld om zijn noodlijdend blaadje te
redden. ‘This is trial by publicity. Minister van Agt is opgejaagd door de pers naar
Zwitserland gevlogen, waarna de uitwijzing van Pieter Menten uit dat land is gevolgd,’
zei hij terecht.23
Ben ook nog naar het gerechtshof geweest om persoonlijk mijn adhesie te betuigen
aan de zaak van uitgever Van Gennep en Jaap Jansen. Ik kwam te laat en zag al van
verre een groep juichende proleten - sorry voor deze betiteling, maar het herinnerde
me te veel aan wat ik bij De Nieuwe Linie had beleefd. Ik wist dat het slecht was
afgelopen. Van Gennep verloor het kort geding. Het lijkt wel of Nederlandse rechters
er behagen in scheppen uitspraken te doen waardoor linkse communedenkers elkaar
nog verder in de haren vliegen om elkaar af te maken. Hoe kan Jaap de ontslagen
mensen weer in zijn bedrijf opnemen? Hoe kan een rechter zoiets verlangen? Men
wordt met de dag gekker.
Koot zegt vanavond op televisie dat Hare Majesteit de Koningin gewoon van
Bernhard moet scheiden en met de oude Wil-
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lem Drees moet trouwen. Zover is het al gekomen. Ik herinner me dat ook mr. L.
Tripels me vertelde dat toen de Commissie van Drie in Californië arriveerde (na
uitgebreid met Bernhard te hebben gesproken) en de attitude aannam van: ‘hoe durven
jullie zulke dingen allemaal van onze prins te zeggen’, de heren bij Lockheed pas
werkelijk boos werden en een laatje opentrokken. Ze zeiden tegen de heer Donner
en diens collega's: ‘You have no idea to what extent we have tried here to save him.’
Toen kwamen de stukken die de corruptie aantoonden op tafel.
Liep ook binnen bij de afscheidspartij van Joyce van der Meer van CBS in Den
Haag. Twee politiemannen regelden het verkeer. Hoe krijgt ze zoiets voor elkaar?
Het werd duidelijk toen bleek dat de commissaris van politie zelf aanwezig was.
Nogal vreemd eigenlijk. Ik heb die juffrouw nooit echt vertrouwd. De Amerikaanse
diplomaat David Gillespie zei dat minister Van Agt minstens even religieus was als
Jimmy Carter. Ik zei luid en duidelijk hierop: ‘But Van Agt is crazy, chasing Menten
to Switzerland.’ De commissaris van politie van Den Haag keerde zich hierop
gedegouteerd om en ik heb hem niet meer gezien. Joyce leek spontaan toen ik
binnenkwam. Zij introduceerde me bij de Amerikaanse ambassadeur McCloskey die
zei: ‘I know you, I know your face,’ wat dit ook mocht betekenen. Ik zei tegen de
man dat ik verbaasd was over de terrible publicity inzake prins Bernhard in de VS en noemde het artikel in Atlas magazine - ‘In spite of his mistakes, Bernhard is a
pillar of Atlantic unity!’ De ambassadeur trok een zeer ernstig gezicht en liep door.
Ik blijf zeer van streek over de houding van broer Theo. Ik zei langs mijn neus
weg dat hij alleen naar Nederland was gekomen voor de afwikkeling van de erfenis
van mam en daarna zag je hem niet meer. Maar Ronald Gase antwoordde terecht:
‘En hij is speciaal voor de persconferentie van je nieuwe boek hier geweest.’ Ik
schaamde me dat ik het had gezegd en zal het niet meer herhalen.

24 december 1976
Ik heb geen oog dicht gedaan vanwege de houding van broer Theo. Om 03.30 uur
belde Ben, mijn half Russische vriend, op. Vreemd, ik dacht aan hem bij het slapen
gaan. Hij heeft het nog steeds moeilijk, ook met zijn vriend. Maar deze nacht was
doordat ik wakker was geworden helemaal geruïneerd. Vanmorgen belde ik mevrouw
Offereins. Zij zei dat nu Theo de hond niet wilde hebben, zij Keke desnoods in huis
zou nemen
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in plaats van in de kennel. Dat stelt me grotendeels gerust. Mijn houding tegenover
Theo en Nellie is echter bepaald. Waarom zijn zij zo anders dan ik? Van broer Hendrik
heb ik sedert mams begrafenis niets meer gehoord. Je houdt geen mens over. Amusant
eigenlijk om te lezen dat de crook generaal Ibnu Sutowo van Pertamina nu in de
clinch is gegaan met de in Genève gevestigde scheepsmagnaat Bruce Rappaport.24
Het gaat nu niet over 300 miljoen, zoals met Cornelis Verolme en Louis Worms in
1966, maar over twee miljard dollar voor een Pertamina tankervloot. Meneer
Rappaport is een boontje dat om zijn loontje komt want als hij zich behoorlijk over
de gangster in Jakarta had laten inlichten, had hij kunnen weten geen zaken met deze
‘ster’ van het Suharto-regime te moeten doen. Nu schelden ze onder ede op elkaar
en de zaak dient voor het New York State Court.25
Intussen heeft de voormalige burgemeester van San Francisco, Joseph Alioto, zijn
libel suit tegen Look magazine verloren. Hij was beschuldigd van maffiaconnecties
en eiste 12,5 miljoen dollar schadevergoeding. De jury eindigde in een impasse
waardoor het proces, dat al zeven jaar aan de gang was, als mistrial werd afgedaan.
Dat belooft weinig goeds voor mijn juridische actie tegen Time.26
Daan Dijksman en John Jansen van Galen schreven een omslagverhaal voor de
Haagse Post27 over het dagblad De Telegraaf. Ik weet niet of ik het er beter zou
hebben afgebracht, maar veel relevante vragen werden niet gesteld. Ze behandelden
(pagina's 32 en 33) sommige van mijn eigen obscure en smerige ervaringen met deze
krant, maar verzuimden ten ene male ook maar enige verbintenis te leggen met de
werkelijke achtergronden van bijvoorbeeld het smokkelen van een fotograaf van De
Telegraaf in mijn huis door Henk Hofland en de aanwijsbare bemoeiingen van de
BVD in die aangelegenheid. Wat heb je aan een dergelijk artikel wanneer het de
werkelijke scheve schaatsen van overheid en krant zorgvuldig omzeilt en links laat
liggen?
Hans Knoop is erg blij dat Pieter Menten weer in Nederland is. Hij hoopt dat zijn
eigen acties als journalist hiertoe hebben bijgedragen. Opvallend hoe die mensen te
hoop lopen om Menten opgeknoopt te krijgen. De heren zijn voor het navor-
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sen en uitpluizen van de rotzooi, door prins Bernhard en Joseph Luns veroorzaakt,
niet thuis, maar de lafaards verkiezen liever de small fry boven the big fish. Om
doodziek van te worden. Ambassadeur Romanov grapte: ‘Thanks to Allah, the Menten
affair is business conducted directly between the Dutch embassy in Moscow and our
authorities over there.’ Hij vertelde dat ambassadeur Huydecoper van Nigtevecht
een telegram had gezonden om informatie en waarna de zaak recht-streeks via die
kanalen was gelopen. Een Nederlandse onderzoekscommissie van de Menten-affaire
zou spoedig naar Moskou vertrekken.
In afwachting van Peters komst lees ik nog zoveel mogelijk verzamelde artikelen.
Aardig briefje van de president van Yale University, Kingman Brewster Jr. Ik
zond mijn beide bij Putnam verschenen boeken, Limits to Growth deel 1 en 2, bestemd
voor de Yale Library.28 ‘We had long heard tell of whole worlds that had vanished,
of empires that sunk without a trace, gone down with all their men and all their
machines into the unexplorable depths of the centuries. We, later civilizations, we
too now know that we are mortal,’ aldus schreef Paul Valéry in The Crisis of Mind
in Western Civilization.
Hoe het met de crisis van breinen is gesteld, onderstreept andermaal het Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI) dat bekend heeft gemaakt dat in 1975
aan bewapening 280 miljard dollar is uitgegeven: ‘the accelerating weapons race
devours the world's resources.’ Sedert de Tweede Wereldoorlog is 4,5 triljoen dollar
besteed aan oorlogs- en vernietigingsmiddelen. Amerika, de Sovjet Unie, Frankrijk
en Engeland alleen hebben in die periode niet minder dan 76 verschillende types
aanvalsvliegtuigen op de markt gebracht, met 144 varianten van interceptor fighters.
En ondanks deze absurde uitgaven en verspillingen voelt niemand zich in de wereld
veiliger. Er liggen bij de grootmachten 17.000 nucleaire koppen gereed om op raketten
te worden afgeschoten. Duizenden andere atoombommen kunnen met bommenwerpers
worden afgeworpen. Ga maar door. De gegevens kunnen ongelimiteerd worden
aangevuld om aan te tonen dat we met zijn allen op een fatale koers zitten, zoals
Valéry stelde.
Waar het natuurlijk werkelijk om gaat is niet Pieter Menten, maar de
toekomstkansen voor jonge mensen, onder de 25 jaar, in de VS en West-Europa, die
steeds verder teruglopen. Het
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aantal werkzoekenden onder de 25 jaar is sedert 1973 verdubbeld tot vijf miljoen
werklozen, of: een op de drie jonge mensen is zonder werk.29 Wat zijn de psychische
gevolgen van een dergelijke noodtoestand? Meer dropouts, meer misdaad, drug-abuse
en prostitutie? Van de 105 miljoen arbeidskrachten in de Europese Economische
Gemeenschap is elf procent van de jongeren onder de 25 jaar werkloos. Van de groep
zestien tot 25-jarigen hebben 1,7 miljoen van de vijftien miljoen jongeren geen
uitzicht op werk. In de jaren na de oorlog, toen er economische vitaliteit heerste,
werden tien miljoen gastarbeiders de EEG binnengehaald. Het is duidelijk dat er in
deze hoek problemen op komst zijn, want bij een dergelijke stijging van werklozen
onder autochtonen zullen buitenlanders steeds meer als probleem gezien worden. Ik
vind een dergelijk artikel van het allergrootste belang.
In Ebony30 is een waanzinnig artikel van zes pagina's door Charles Sanders
verschenen over de zogenaamde Reverend Ike, oftewel de zwarte dominee Frederick
J. Eikerenkoetter III, die een fortuin heeft verdiend met professionele godsverlakkerij.
De apostel Paulus had zich vergist toen hij verkondigde dat
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geld de wortel van alle verdorvenheid was. ‘Het is juist het gebrek aan geld dat de
oorzaak is van alle ellende in de wereld,’ verkondigt deze man, die via zijn
schuinsmarcheerderij multi-miljonair is geworden. Dat de ziekelijke kletspraat hem
geen windeieren heeft gelegd, blijkt uit het feit dat hij 24 auto's heeft verzameld,
waaronder achttien van het type Rolls Royce. Komt de dominee 's ochtends in een
paars wandelkostuum beneden, zal de chauffeur de paarse Rolls uit de stallen halen.
Hij bezit zes kastelen, villa's en appartementen en draagt nog slechts Brioni-kostuums
van 2.000 dollar per stuk. Dit moet straks in mijn boek over Amerika worden
opgenomen.31 In de Sovjet-Unie zijn dergelijke excessen ondenkbaar. Ik vraag me
af wat meer in het belang van de kudde in haar geheel is, een samenleving waar
zoiets onmogelijk is, of een waar je aan de hand van dergelijke schofterigheid jezelf
tot in het extreme kan verrijken.

Kerstmis 1976
Deze feestdag betekent helemaal niets meer voor me. Het enige vervelende is dat je
voor drie dagen brood moet inslaan. Televisie biedt Corelli - met Rogier van Otterloo
nota bene - en gezang en gezemel daterend uit de Middeleeuwen. De kudde danst
gedachteloos vrolijk verder. Niemand is zich ervan bewust of vraagt zich af of
Kerstmis nog een mondiale functie kan en moet hebben, en het door een denkfout
verwoestende omhakken van bomen in alle windstreken. Zelfs Keke is obstinaat en
criant vervelend en poepte uit balorigheid in mijn werkkamer. We hebben tenslotte
allemaal buien dat we in de contramine zijn.
In Peking zijn ze eveneens goed gek geworden. In het partijblad Jenmin Jig Pao
werd bekendgemaakt dat de weduwe van Mao, Miss Chiang Ching en haar drie
medebendeleden, ter dood zullen worden veroordeeld en dat er geen
vergevingsgezindheid moet worden toegepast. Bovendien protesteert de The
Washington Post dat China ‘gewetenloos’ bezig is met atoomproeven en op 17
november opnieuw ontoelaatbare hoeveelheden giftig Iodine 131 in de atmosfeer
zou hebben geloosd. ‘Who do the Chinese think they are?’, vraagt de belangrijkste
krant in de Amerikaanse hoofdstad, waar men er zelf geen gat in zag om twee Japanse
steden met atoombommen van de kaart te vegen. De Post adviseert de opvolgers van
Mao voortaan hun atoomproeven ondergronds uit te voeren en dan
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liefst in China zelf, dan heeft niemand in de wereld er verder last van.32

Schiphol
12.00 uur. Peter is geland. Edwin is meegekomen. Hij is nog steeds hoteldebotel van
Peter, heel begrijpelijk, maar uitlatingen dat hij niet zou tolereren dat een andere
jongen in zijn bijzijn een hengeltje naar Peter zou uitgooien, baren me zorgen, want
ik weet dat Peters leven vol is van dit soort contactpogingen. Ik maak me over de
felheid van Edwins verliefdheid eigenlijk zorgen. Zolang ik Peter ken, binnenkort
tien jaar, hebben de boys op hem getippeld. Dit zal nog wel een tijdje zo blijven. Ik
voorzie moeilijkheden.
Richard Thieuliette kwam voor het avondeten ook naar Amerbos. We waren
allemaal samen. We zaten lang aan tafel en Peter nam een verzameling van wel
vijftien vitaminepillen in. De waarschuwing van zijn moeder herhalende zei ik niet
te denken dat hij een dergelijke lading extra energie nodig had. Richard viel me bij
en zei dat interne organen ook nog wat te doen moesten hebben, maar mijn opmerking
irriteerde Peter. Hij wist precies wat hij deed, had er alles over gelezen. De rest van
de avond verliep zonder strubbelingen. Ze gingen trouwens nog laat de stad in.

26 december 1976
Peter stond betrekkelijk vroeg op en wilde naar zijn moeder in Tilburg. Hij vertrok
en omhelsde me zeer affectionate. Het deed me aan de omhelzingen van mam denken.
Hij las trouwens de brief van broer Theo en vond deze ook ‘naar en koud.’ ‘Hij wil
geen hondenpension,’ zei hij. Dat was het precies. Ik heb tegen Theo nog maar weinig
te zeggen. Keke wil steeds meer uitgelaten worden, maar dikwijls heb ik er geen zin
in, zoals gisteravond toen we aan tafel zaten, maar het moet gewoon.
Ik schreef mijn laatste gesprek met dr. Philip Handler33 voor de GPD en Nieuwe
Revu. Hij vertelde dat er dagelijks 250.000 mensen op de wereld bijkomen. Ik vroeg
hem hoe de wereld er bij een dergelijke bevolkingsaanwas over een eeuw uit zou
zien. ‘Dan zullen de berekeningen van sommige specialisten werkelijkheid zijn
geworden,’ antwoordde hij. ‘Over een eeuw zijn er misschien twaalf miljard mensen
met in het gunstigste geval net voor iedereen genoeg voedsel. Dan zal ieder-
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een volmaakt arm zijn. We zullen dan niet meer over mensen spreken maar over een
soort kolonies van sociaal levende dieren. De mens is dan een sociaal insect geworden.
Het enige belang vormt dan het voortbestaan. Dan spreekt niemand meer over de
menselijke individualiteit. Dat is voor mij het afschrikwekkendste beeld van de
toekomst. De steden zullen tienmaal zoveel mensen herbergen als vandaag. Is dat
niet het beeld van een krankzinnige wereld? Ik kan mij in elk geval niet voorstellen
hoe een stad van 50 miljoen inwoners eruit zal gaan zien. Dat zijn geen steden meer.
Dat zijn bijenkorven. Mierenhopen.’34
Peter belde enthousiast vanuit Tilburg. Er waren wel dertig familieleden bij zijn
moeder geweest en het had een kwartier geduurd voor iedereen hem had gezoend.
Hij was vanwege zijn show in Londen enthousiast ontvangen. Zijn moeder had
gevonden dat hij magerder in zijn gezicht was geworden. In de trein had hij Weg met
de psychologie van professor Pieter Vroon gelezen. ‘Hij zegt wel interessante dingen,
maar hij kan niet schrijven.’
Voor het diner in restaurant Indonesia was Peter weer terug in Amsterdam. Ik
vond dat hij straalde. Hij is kennelijk in uitstekende vorm, doet wat hij graag wil
doen, gaat ook weer een show voor HOM in Duitsland lopen. Salieri had hem een
voorstel gedaan voor een nieuwe show in Londen, ik denk dat hij daar voorlopig
blijft.
Vanmiddag sprak ik een paar uur met Edwin van Wijk alleen. Hij is aardig, al blijf
ik onmiskenbaar op enkele punten gereserveerd. Verder is het niet mogelijk om weer
te geven wat er deze twee dagen in me is omgegaan. Tijdens een erwtensoepje bij
Dikker & Thijs keek ik naar Peter en had de grootste moeite mijn tranen te bedwingen.
Hij voelde het want hij zei: ‘Willem, ik zal altijd naar Amerbos terugkomen.’ Hij is
nu toch wel heel sterk een deel van mij. Het huis lijkt erg leeg nu de boys zijn
vertrokken Het was zo'n wervelend bezoek, het lijkt of ze niet zijn geweest.
Jan Cremer belde en vroeg me mee te gaan eten. Ik ging er met tegenzin heen
maar ben achteraf blij te zijn gegaan. Ik trof hem aan met Kozak en Helmi. De relatie
met zijn vriendin loopt kennelijk ten einde. Ze hebben nog weinig tegen elkaar te
zeggen. Drie jaar is meestal lang voor Jan. Ze waren op Korfoe. Hij wilde weg, vooral
weg van haar. ‘Ik heb misschien wel een paar honderd vrouwen gehad waarvan ik
er 40 min of meer
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leerde kennen en acht hebben wat voor me betekend. Je moet toch mijn boeken eens
lezen,’ zei hij ontwapenend.
Zijn moeder was twintig en zijn vader 61. Jan was twee jaar toen zijn vader
overleed. Hij is weeshuis in- en weeshuis uitgegaan en kon daarna eigenlijk nooit
meer alleen zijn. Hij ziet geen kans om alleen te slapen. Hij herinnerde zich een paar
jaar geleden op een rustige zondagmiddag vanuit de Jisperveldstraat naar Amerbos
te zijn gekomen, waar ik alleen en op mezelf was, piano had gespeeld en zat te lezen.
‘Dat ben ik nooit meer vergeten,’ aldus Jan. Hij had me erom benijd. ‘Ik kan niet
alleen zijn. Ik kan niet zonder vrouwen, maar ik kan ook niet met vrouwen.’ Hij
vertelde in 1970 eens voor een raam op de zoveelste verdieping van het Esso Motor
Hotel te hebben gestaan, huilend, met een fles in zijn handen en te hebben overwogen
zelfmoord te plegen. Hij had zich die avond tenslotte maar lazarus gedronken. Vroeger
ging hij 's avonds gewoon de straat op om een vrouw te zoeken of een hoertje mee
te vragen: ‘soms vrouwen die eigenlijk met geen tang aan te pakken waren,’ maar
uitsluitend om niet alleen te hoeven slapen.
Ik probeerde hem gerust te stellen dat er helemaal niets met hem aan de hand was,
dat hij hoogstens ergens een paar losse moeren in zijn hoofd had. Ik maakte duidelijk
dat er maar een weg was om te leven en dat dit betekende dat je de werkelijkheid
der dingen aanvaardde, inbegrepen dat leven een wrede bezigheid is. Hij vertelde
dat de man met wie hij de film over de eskimo's had gemaakt - de film die Peter in
Londen zag en bijzonder vond, terwijl hij hier nog moet worden vertoond - een paar
weken geleden hoofdpijnen kreeg. Hij ging naar een ziekenhuis en men ontdekte dat
hij een tumor had. Men kon niets meer voor hem doen en had hem opgegeven. ‘Hij
kan nu iedere dag dood gaan,’ aldus Jan. Ik antwoordde dat we eigenlijk in de oertijd
‘voer’ voor andere en grotere wilde dieren moeten zijn geweest: ‘de dieren die we
nu in Artis achter tralies hebben gezet. Onze nieuwe vijanden zijn nu de vele vormen
van vervuiling van geest en lichaam die ons vroegtijdig naar de knoppen helpen.’
‘Toch wil ik blijven geloven dat er een ideale vrouw bestaat,’ zei hij.
‘Niemand weet hoe we in onze bovenkamer werkelijk functioneren, we blijven in
wezen “ondingen” en dat zal zich altijd blijven reflecteren in alles wat we doen, ook
naar andere mensen toe. We zijn allemaal het slachtoffer van twintig eeuwen chaos
en verwarring, wat we “beschaving” noemen. In wezen
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zijn we hunebedbouwers gebleven. Verlang niet of verwacht geen perfectie want dat
is niet des mensen.’
Hij luisterde niet echt. Hij sprong van de hak op de tak. Hij vertelde dat litho's die
vijf jaar geleden nog 6.000 gulden kostten nu 75.000 gulden opbrengen. Het
Financieele Dagblad had geschreven dat men niet in Karel Appels moest investeren
maar in Jan Cremers. Anton Veldkamp van De Telegraaf had hem verteld dat Sukarno
had gezegd: ‘In Nederland wil ik Jan Cremer ontmoeten.’ Ik probeerde ook hem er
van te doordringen dat hij zich verantwoordelijk behoorde te voelen voor de twee
jongens van zijn eerste vrouw. Hij liet me foto's zien. ‘Verdiep je in hen en er zal
een nieuwe wereld voor je opengaan,’ zei ik. Ik voelde me weer close met Jan, die
nu 36 jaar is. Hij zegt ook steeds minder mensen om zich heen te hebben, die hij
werkelijk vertrouwt, waardeert of waar hij mee kan praten. ‘Als je me zou vragen:
ga je morgen mee naar Japan, dan zou ik je antwoorden dat ik het al heb gezien,’ zei
hij.
‘Dan denk ik toch dat je eenzijdig bezig bent,’ antwoordde ik. ‘Er zijn 130 miljoen
mensen in dat land. Er is oneindig veel te ontdekken en te leren. Ik herinner me dat
je het ook niet de moeite waard vond om Gerard Croiset te ontmoeten, maar dat is
een beperkte attitude.’35
Tenslotte vertelde hij een nieuw wijf op het oog te hebben. Ze had op de omslag
van Viva gestaan. Hij las een gedicht van vier regels voor dat hij haar wil zenden.
Hij keek eigenlijk al vijf jaar naar haar uit, maar iemand had hem verteld dat zij ook
belangstelling voor hem had. Hij denkt dat dit zijn dream girl kan worden.36

27 december 1976
Probeer de tekst van de kerstrede van koningin Juliana te begrijpen. Het is eigenlijk
klinklaar gebazel. ‘Het licht schijnt in de duisternis. Dat kun je heus wel zeggen:
duisternis. En in het donker hebben we - velen van ons - het moeilijk met licht,
wanneer we te somber en te vol zorgen zijn om het te zien en om naar lichtpunten
uit te kijken,’ aldus de eerste alinea. Ik kan er met mijn pet niet bij. Mr. L. Tripels
meende dat haar gepraat over de duisternis het gevolg was van de Lockheed-affaire
en de problemen rond prins Bernhard. Ik vind dat iemand haar had behoren te zeggen
dat dergelijke bullshit niet uit haar naam de straat op had mogen te gaan.
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28 december 1976

Kerstwensen van broer Theo en Nellie en mijn vriendje van het Baarns Lyceum,
Wicher de Marees van Swinderen, die ik vorig jaar in Phoenix, Arizona heb
teruggevonden.
Er arriveerde ook een niet gedateerde brief namens dr. Jermen Gvishiani met wie
ik in Wenen aan een boek ben begonnen en die nu, tegen onze afspraak in, laat
meedelen voorlopig geen tijd te hebben.37 Dit is een diepe teleurstelling. Van hem
had ik deze brief nooit verwacht. Ambassadeur Romanov heeft gelijk, want zijn brief
is door een onbekende, V. Orlov, getekend. Waar is zijn vertrouwde medewerker
Victor Krylov? Er schijnt inderdaad een bezem door de machinerie in Moskou te
zijn gehaald.
De Gids38 houdt zich bezig met het drama rond het koninklijk huis van 1976. Men
doet warempel aan een stukje psychohistorie. A. de Swaan, gastlector aan het
Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, schrijft: ‘Prins Bernhard
is volgens de stukken omgekocht, was afperser en werd zelf afgeperst, trad op als
handlanger van zwendelaars en buitenlandse agenten, heeft verduisterd en gelogen
(...). Het is niet omwille van de koningin dat iedereen zich slapend houdt, maar om
de lieve vrede tussen haar onderdanen. Dat is het burgerdrama. Het is ook passend,
het koningshuis staat voor onderlinge verbondenheid van het volk. Die verbondenheid
betekent dat wij met elkaar zijn opgescheept, op honderd manieren van duizenden
afhangen en zonder elkaar niet kunnen (...), van geslacht op geslacht. Daarvoor staat
het koningshuis. Het staat voor niets.’
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De Swaan: ‘Het erfelijk koningsschap past op het erfelijk burgerschap. De koningin
heeft er niet om gevraagd. We hebben geen van allen om elkaar gevraagd. Zomin
als de prins berecht zal worden, zullen wij het ooit met elkaar uitpraten. Stille dingen
stil gelaten. De prins is bovenal gênant. Niets draagt zo bij tot onderlinge en
onuitsprekelijke verbondenheid als gedeelde schaamte.’
Wanneer ik zoiets lees komen twee vragen op: What about maturity and what
about meaning, of omgekeerd. De betekenis van een koningshuis relateert rechtstreeks
aan het idee dat men over dit instituut in zijn hoofd heeft gevormd. Het pakket
gedachten over de Oranjes in Nederlandse geesten is blindelings door voorgaande
generaties meegeprogrammeerd. Geloof in God, geloof in Oranje, het is pure
hersenspoeling. De neuronen - en ik denk nu aan professor José M.R. Delgado in
Madrid - werden aldus gecodeerd en krijg dat er ooit nog maar eens uit. Welke rol
speelt het groei- en rijpingsproces van de Nederlandse burger in het met hand en
tand vasthouden aan het concept-Oranjehuis als bind- en smeermiddel om de kudde
bij elkaar te houden. Hebben we tot in lengte van dagen een dergelijke ‘ezelsbrug’
nodig of lopen we op den duur gerede kans ‘volwassen’ te worden?
Hendrik Ruitenbeek, de Nederlandse psycho-analyticus in New York, die kennelijk
over andere input om zich heen beschikt dan de ‘denkers’ hier, noemt zijn bijdrage
in De Gids VORSTEN OP DE SOFA. Hij noemt Freuds briljante leerling Erik Erikson
met zijn studie over Mahatma Gandhi ‘een groot psychohistoricus.’39 Freud en Erikson
beschouwden patiënten eerder als unieke, individuele levensgeschiedenissen dan als
klinische gevallen. Ruitenbeek constateert dat er over de Oranjes maar weinig werd
geschreven. Koning Willem III was een bullebak en bezat alle slechte eigenschappen
van de Romanovs via zijn moeder koningin Anna Paulowna. Hij behandelde zijn
eerste vrouw koningin Sophia slecht, was autoritair en geloofde niet in de
constitutionele monarchie. Willem III had een maitresse, madame Musard, zoals
Bernhard madame Pussy Grinda. What else is new? De kroonprins mocht niet met
de gravin Van Limburg Stirum trouwen en vluchtte naar Parijs, waar hij tot het einde
zijner dagen is gebleven. Koningin Wilhelmina deed hem af als ‘zenuwpatiënt’ en
Ruitenbeek vermoedt dat hij homofiel is geweest.
Verder blijft Ruitenbeek nogal aan de oppervlakte. Hij spreekt
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over de rivaliteit tussen Bernhard en diens broer, prins Aschwin. Prinses Armgard
zou eens hebben gezegd dat Bernhard altijd goed in zijn geld zat en Aschwin steeds
platzak was. Ruitenbeek vraagt zich af of Bernhard kans zag Aschwin zijn zakgeld
afhandig te maken. Dat lijkt me ongepast. Vervolgens haalt Ruitenbeek uit Bernhards
biografie van Alden Hatch aan hoe zijn dierenliefde zou zijn ontstaan. Het begon
tijdens een vakantie toen Bernhard zag hoe een poes een nest jonge nachtegaaltjes
had verorberd. In blinde woede holde hij naar binnen om zijn .22 te pakken en opende
de jacht op de poes. Het beest vluchtte naar zijn eigen huis en toen het even in de
deuropening bleef zitten schoot prins Bernhard hem door de kop. Dit zijn tenminste
de woorden van prins Bernhard tegen Alden Hatch die als waar mogen worden
beschouwd. Een man met een dergelijke mind zou je eigenlijk voorgoed moeten
afschrijven. Voor mij is Bernhard dan ook eigenlijk een soort charmante vlegel
gebleven, maturity afwezig, meaning minimaal.40
Vrij Nederland41 weidt bijna een hele pagina uit over de problemen bij De Nieuwe
Linie. De een zijn brood is de ander zijn dood. De Nieuwe Linie verkoopt nog maar
8.000 exemplaren per week. Bij het verdwijnen van De Nieuwe Linie zou althans
een gedeelte hiervan Vrij Nederland ten goede komen. Gerard Mulder vond het nodig
mij te citeren. Ik zou gezegd hebben dat de kabaal makende dames van de redactie
eigenlijk eens goed gepakt dienden te worden ‘zonder dat Oltmans duidelijk maakte
wie hij daarvoor mee zou brengen...’ Hij heeft gelijk, het genre incourante artikelen
dat De Nieuwe Linie bij elkaar heeft weten te schrapen, is met geen pen te beschrijven.
Is er iets ergers te bedenken dan man-wijven, zoals ik de horreur heb van
wijf-mannen?
Lunchte in Lage Vuursche. Herinneringen aan mam. De dennenbomen zijn
besneeuwd. Zij zou er intens van hebben genoten.
Bezocht Gerard Croiset. Hij vertelde over een experiment op de Japanse televisie,
die hem had laten overkomen met Adèle en secretaris en 9.000 gulden honorarium
had betaald. Hij had in een meditatietuin in Kyoto met zes vitale stenen een plek
aangewezen, die hem sterke, positieve krachten had gegeven, waar volgens hem een
zevende steen moest liggen. Waar hij zich momenteel vooral op concentreert is de
gedachte te doen post vatten dat wanneer men iets denkt, die gedachteflits zich
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sneller beweegt dan het licht. Hij zegt daarmee de theorieën van Albert Einstein te
kunnen weerleggen. Gedurende zijn lange uiteenzetting over ‘buiten tijd en buiten
ruimte’ viel ik bijna in slaap. Ik moet toch weer eens een gesprek met hem op de
band opnemen.
Hij zei tussen neus en lippen prins Bernhard een paar maal op kasteel Warmelo
te hebben ontmoet, evenals koningin Juliana. Hij schijnt prinses Armgard aan het
einde van haar leven te hebben bijgestaan om haar pijnen te verzachten - zij leed aan
kanker. Na Greet Hofmans, nu Gerard Croiset. Interessant.
‘Prins Bernhard beschouwt de hele wereld als plebs,’ aldus de paragnost, ‘en door
zijn asociale levensopvattingen, dacht hij dat hij zich letterlijk alles ongestraft kon
permitteren. Hij ging er van uit dat hem toch niets zou kunnen overkomen. Je moet
maar eens aan Carel vragen hoe Bernhard hem in Zwitserland heeft ontvangen.
Beatrix is eigenlijk even erg. Die denkt er net zo over. Het levensbeeld van die mensen
is totaal verwrongen.’ Toen ik te berde bracht dat wellicht de benadering van koningin
Juliana anders was, leek hij het daar niet erg mee eens te zijn: van hetzelfde laken
en pak?
Bij thuiskomst lag er een lieve brief van Casper Bake, die er kennelijk vast op
rekent dat ik bij hem kom. Maar nu heeft zijn oude vriendin Pauline Barnaard
geschreven eveneens met een vriendin te willen komen. Ik vind dat zij voor moet
gaan, want ik kan me geen geschiktere vrouw in Caspers leven voorstellen. Zijn
oorspronkelijke affectie voor haar was lang prominent aanwezig.
Mr. L. Tripels heeft advocaat Harry Torczyner in New York geadviseerd mijn
zaak tegen Time in de VS door te zetten, omdat een soortgelijke procedure in
Nederland nauwelijks een substantiële vergoeding zou opleveren. Zo achterlijk zijn
we hier. De media kunnen doen en laten wat ze willen want er zijn toch geen
financiële consequenties aan verbonden.
Ik vroeg Gerard Croiset eveneens hoe het mogelijk was dat Peter voor het eerst
van zijn leven een aura van lichten rond Edwin van Wijk had gezien. ‘Hij moet op
een punt hebben gezeten dat hij een bewustzijnsverlaging kreeg en die aura kon zien.’
Ik vroeg: ‘Hoe kom je aan zo'n bewustzijnsverlaging?’ ‘We wisten toch al heel lang
dat Peter gevoelig was....’ Daar liet hij het bij.42
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30 december 1976
Het is nu erg koud.
Henri de Mink van de Inter Documentation Company in Leiden - International
Micro Publishers - kwam naar Amerbos om een schatting te maken wat het op
microfilm zetten van mijn gehele dagboek zou kosten. Hij plaatst honderd pagina's
op een microfilmblad en 800 van die bladen kosten 10.000 gulden. Misschien dat ik
dit snel moet laten doen. Dan hoef ik niet door de firma De Spiegel die rolluiken
laten aanbrengen. Dan ben ik ook van de permanente angst af dat er iets met mijn
dagboek kan gebeuren.
Theo Cammann, Peters vriendje uit Tilburg, en Ton Kors, journalist bij het
Haarlems Dagblad kwamen langs. Ton voelt zich in Haarlem op een dood spoor.
Mijn gesprek met psychiater Arnold Hutschnecker stond in De Typhoon, maar
zonder mijn naam. Ik belde hoofdredacteur Wit, die het ook niet begreep. De krant
wordt in Haarlem gedrukt. De redactie had mijn interview enthousiast persklaar
gemaakt, waarna hoofdredacteur Koning binnenkwam, het las en erg boos is
geworden. Omdat de tekst al was gezet, heeft Koning toen mijn naam uit het zetsel
laten verwijderen zodat ook De Typhoon met een naamloos artikel verscheen. Ik
vroeg waarom mijnheer Koning dit had gedaan, een man die ik niet ken en nooit heb
ontmoet. Ton Kors: ‘Dat weten we niet. De hele redactie was enthousiast over je
stuk en vond het belachelijk wat hij deed. Maar je weet dit niet van mij.’43 Ik belde
naar Cees Meijer, mijn oude hoofdredacteur in Zaandam, die het een zeer vreemde
gang van zaken vond en contact met Koning zou opnemen: ‘Dit muisje krijgt een
staartje,’ zei hij. Ik schreef GPD-hoofdredacteur Jan van Beek een briefje. Ik weet
eigenlijk precies hoe deze dingen zich voltrekken in het lieve vaderland. Den Haag
heeft altijd onderonsjes met de hoofdredacteuren. Ik maak me weinig illusies over
wat van overheidszijde in dit college van konkelaars over mij wordt gedebiteerd na
wat ik zoal over de jaren, te beginnen bij mijnheer Luns in 1956, heb ondervonden
van de zijde van de staat.

31 december 1976
Een juffrouw Verwey van de Zuid-Afrikaanse ambassade belde dat er voor 15 januari
over mijn visum geen besluit was te verwachten. Dit betekende dat ik Casper moest
seinen: visum refused trip cancelled letter follows. Ik denk dat hij erg teleurge-
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steld zal zijn. Ik telefoneerde met Fred van der Spek (PSP) en zei van mening te zijn
dat als Zuid-Afrika dermate moeilijk deed over visa voor Nederlanders, waarom men
dan niet eiste dat Zuid-Afrikanen een visum voor bezoek aan Nederland nodig hadden?
Hij scheen het er mee eens te zijn en wilde er wat aan doen.
Ik heb nu maar eens via Ton Kors in de krant gezet dat de NOS naar eigen zeggen
de vermiste films van George de Mohrenschildt heeft teruggevonden.44 Ze lagen
ergens in een kelder in een doos met de naam Gré Brouwenstijn, de zangeres, erop.
Eraan vast zou de doos met mijn interview hebben gezeten. En dan te bedenken dat
Carel Enkelaar me had bezworen die film met grote zorgvuldigheid apart te zullen
bewaren. Nu is alleen nog de aan mij opgedragen foto van De Mohrenschildt, die ik
in zijn huis vergat, vermist.
Terwijl buiten de gebruikelijke onzin met vuurwerk aan de gang is, uitspattingen
die de welvaartstaat betamen, blader ik in oude dagboeken. Ik vind een brief die mijn
vader mij in 1948, toen ik aan Yale University studeerde, schreef, waarin hij zei dat
‘iedereen’ naar broers Hendrik en Theo vroeg - zij waren per auto op weg van Bosch
en Duin naar Zuid-Afrika - en ‘niemand’ naar mij. Er was na mijn vertrek naar
Amerika een onbetaalde nota van Begeer gekomen van 222 gulden: ‘Jij bent een
ellendeling geweest,’ aldus mijn vader. Mam liet zich in dezelfde termen uit in 1948
en 1949. Diezelfde ellendeling is niet te beroerd om zich over hun hondje te
ontfermen. Bovendien: wie is ‘iedereen’? Misschien is het mij wel meer waard dat
een persoon met belangstelling naar mij vroeg, zoals mejuffrouw G. Büringh
Boekhoudt dan me verder wat aan te trekken van ‘men’.

1 januari 1977
Het concept van mijn USA-boek is gereed. Ben nu bezig met het gesprek met Walt
Rostov uit te werken voor de GPD.45
Mijn vader vroeg zich nooit af waarom ik diepgaand verschilde van mijn broers.
Zij pasten beter bij zijn eigen mind en train de vie. Zijn zuster, tante Yuut Mennega,
die ik dezer dagen bezocht en vertelde over mijn gesprek met dr. Philip Handler,
merkte recht voor de raap op: ‘Wat heb jij toch een totaal ander leven geleid dan de
twee andere jongens.’
‘You are telling me’, zei ik. Soms denk ik dat mam meer van zichzelf in mij
herkende, maar zich ter wille van vader koest
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hield in dit opzicht. Ik denk dat tweeënhalf jaar Keke verzorgen opweegt tegen 222
gulden voor een zilveren sigarettenkoker bij Begeer, die ik overigens in Yale aan
mijn Argentijnse vriend Freddy Heath cadeau deed.
Schreef acht pagina's van mijn boek over Amerika. Georges Simenon liegt wanneer
hij ons wijsmaakt dat hij 80 pagina's per dag schreef.
Zeer lang telefoongesprek met André Spoor. Hij vertelde dat hij twintig uur met
Bibeb voor het Vrij Nederland-gesprek was bezig geweest. Ik heb hem erop
geattendeerd ambassadeur Romanov tegen de vijftiende te benaderen om te zien of
hij een artikel voor de NRC wil schrijven. Ik pleitte er bij hem voor dat hij in een
hoofdartikel een regel zou inlassen dat het opvalt dat men Pieter Menten wel aan de
hand van alle beschikbare documenten erbij lapt en Luns rustig laat schieten. Ik
vertelde hem in grote lijnen wat Walt Rostov verder had gezegd over de confrontatie
JFK en Luns. André wil ook Anthony Lewis graag eens ontmoeten, die me vorige
week schreef hem in maart te komen opzoeken.46
Spoor vertelde dat hij toevallig op televisie een opname van Hans Knoop had
gezien, gefilmd voor het kantoor van het weekblad Accent toen een champagneparty
werd aangericht omdat Menten terug in Nederland was en hier terecht zou staan. Hij
had hierop snel een vernietigende zin aan het adres van Knoop in een hoofdartikel
in de NRC toegevoegd. Het is natuurlijk ook onvoorstelbaar dat zo'n individu een blad
leidt. André begreep ook niet dat Willem Brugsma Knoop aanvankelijk een
felicitatietelegram had gezonden, waarvan hij later in een stuk in de Haagse Post
heeft gezegd het te hebben betreurd. Ik verwonder me niet al te zeer over deze scheve
schaats van Brugsma. Er hebben bij hem altijd addertjes onder het gras gezeten.
Hierover zou nu eens een beschouwing in De Journalist moeten verschijnen, maar
daar zou een werkelijk onafhankelijke journalist voor nodig zijn maar die hebben
we hier niet in het Madurodamse.
Spoor had ook het artikel in De Telegraaf over Charles Röell gelezen. Julian was
met de kinderen in Zeeland. Toen hij iets wilde zeggen over ‘niet alleen zijn’, dus
over de aanwezigheid van weer een andere dame, heb ik deze informatie afgebroken,
want ik wilde er niets over horen.
Peter belde uit Londen voor het nieuwe jaar. Dinsdag heeft hij een auditie voor
een Coca Cola-reclame.
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Willem van Otterloo, de man is spierwit geworden, dirigeert op televisie de negende
van Beethoven.

2 januari 1977
Oud-CIA-agent Philip Agee, die een klacht indiende bij de Europese Commissie tegen
zijn uitwijzing uit Engeland, heeft geen gelijk gekregen. Over rechten van de mens
gesproken! Fred van der Spek heeft de regering gevraagd of men hem hier iets in de
weg zou leggen indien hij naar Nederland zou komen. Als verlengstuk van
Washington zullen ze er in Den Haag wel wat op weten te vinden om de man te
weren. Ik zond een telegram naar Cambridge met het verzoek mij te bellen.
Ben mams vriendin, tante Meta de Vries, in het verzorgingstehuis gaan opzoeken.
Ze vroeg of ik inmiddels misschien weer was getrouwd. Ik vond haar opnieuw ouder
geworden. Ze vroeg ook naar mijn broers en naar tante Jetty, mams zuster, die zij
ook uit haar studententijd kende. Wanneer je op de gang loopt en je ziet al die oude
mensen op hun dood liggen wachten, word je er compleet ellendig van.

3 januari 1977
Was op de Amsterdamse Bank aan het Rembrandtplein. Als ik er van
Herengracht-kant binnenga denk ik altijd aan de tijd van voor de oorlog dat we met
onze vader, Theo en ik ieder aan een hand, mee mochten wanneer hij bankzaken
ging regelen. Mams bankier, de heer Coté, noemde me ‘een vermogend man’, wat
me nogal verwonderde, want ik voel me precies precies zo als in mijn jonge jaren
toen ik nooit een rooie cent had. De ACF-aandelen zijn nogal gezakt. Ik besprak de
mogelijkheid om niet alles in het mandje van de kinine-aandelen te houden maar een
gedeelte naar de VS over te brengen en aldaar te beleggen. Ik zal dit straks eerst met
Wicher van Swinderen bespreken. De hypotheek op Amerbos blijft op 50.000 gulden
staan, het bedrag dat ik aan tante Jetty heb moeten betalen.
In sauna Thermos kwam Sjoerd Rodermond van De Telegraaf op me af om te
zeggen dat hij mijn gesprek met dr. Arnold Hutschnecker nergens op vond lijken.
‘Er zouden net zoveel psychiaters zijn te vinden die het tegenovergestelde zouden
hebben gezegd.’
‘Dat is juist, maar ieder vak heeft zo zijn uitschieters, ook psychiaters, zoals je
koekenbakkers en banketbakkers hebt. Hutschnecker is voor fijnproevers.’ Rodermond
kan niet discussiëren. Kees Broos, die erbij was, kon de man ook niet volgen. Om
22.15 uur belde Philip Agee. Zijn zaak wordt 11 januari
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opnieuw behandeld. Hij is beschäftigt met de voorbereidingen. Het bracht me op de
gedachte een publiciteitsstunt voor De Nieuwe Linie uit te halen en Agee 12 januari
naar Nederland te brengen als gast van dit weekblad. Gerard de Bruijn vond het een
prima gedachte. Ik informeerde Fred van der Spek dat Philip Agee zich niet bewust
was dat hij de regering reeds had gepolst over mogelijkheden de man zich in
Nederland te laten vestigen. ‘Hebt u hem dit verteld?’, vroeg hij. ‘Natuurlijk,’ zei ik
en vroeg Fred of hij bereid was op Schiphol aanwezig te zijn wanneer Agee zou
binnenvliegen. Hij ging akkoord. Ik belde Philip Agee terug. Hij voelde voor het
plan. Zijn advocaten hadden hem verzocht Londen niet te verlaten, maar hij zou het
morgen bespreken.

4 januari 1977
Ik kreeg een aardige brief van Frederick Ress47 uit Minneapolis. Hij maakt me
duidelijk dat ik te weinig over zijn relatie met Peter weet om er werkelijk een oordeel
over te hebben. Hij heeft natuurlijk gelijk.
Twee journalisten van het Belgische blad Humo waren hier. Ze bleven maar
doorvragen over de Sovjet-Unie, terwijl ik het juist over Amerika en Jimmy Carter
wilde hebben. Er was bijvoorbeeld de vraag: ‘Als de USSR offers vraagt, zullen de
arbeiders in de landbouw er dan niet meer onder lijden dan de ambtenaren?’ Ik kan
zoiets niet volgen. Het was hen opgevallen dat Russen veel ernstiger uit mijn
sovjetboekje te voorschijn waren gekomen dan in het algemeen westerlingen zich
opstellen. Wanneer ik bijvoorbeeld Pravda-commentator Yuri Zukov zou vergelijken
met John B. Oakes van The New York Times, ja dan kan ik inderdaad met Oakes
gemakkelijker over weg, maar ik denk dat de kwaliteit van Zukov van een ander
gehalte is. De vergelijking gaat eigenlijk mank, zoals je ook niet een piano met een
klavecimbel kan vergelijken. Ze vroegen of ik het gesprek nog wilde lezen. Ik zei
dat dit niet nodig was. Maar ik heb Guy Mortier gevraagd het me toch maar eerst
toe te zenden. De fotograaf die ze meebrachten, maakte twee rolletjes opnamen, wat
ik altijd belachelijk en volkomen verkwisting vind.

5 januari 1977
Er is een eigenlijk nog misselijker brief van broer Theo gekomen om glashelder
duidelijk te maken dat ik het niet in mijn
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hoofd zou moeten halen om Keke in Lugano te brengen. Een aaneenschakeling van
uitvluchten.
Na het lezen van deze walgelijke brief had ik behoefde met Peter te spreken. Ik
belde hem in Londen op. Maar ik noemde hem in het gesprek ‘Keke’, waarop hij
reageerde. ‘Ik begrijp je slip zo goed, maar het is nu de vijfde keer, ik heb ze geteld.’
Ik antwoordde: ‘Ik krijg het er warm van en word helemaal rood van deze vergissing.’
In Den Haag ontmoette ik de Amerikaanse diplomaat Mart van Heuven. Hij
herinnerde zich dat ik tijdens mijn studiejaren in New Haven aan Yale University
bij zijn ouders thuis was geweest. Zijn vader was oogarts in Utrecht voor zij naar de
VS emigreerden. Toen ik cello speelde in het New Haven Symphony Orchestra leerde
ik zijn moeder kennen. Hij vertelde dat zij nog leefde en in Bradford, buiten New
Haven, woonde. Hij studeerde aan de Yale Law School en ging de diplomatieke
dienst in. Hij was eerder gestationeerd in Genève en Berlijn. We lunchten in Le
Bistroquet.
's Avonds ontmoetten Carel Enkelaar en ik opnieuw Gerard Croiset om in de
kwestie van George de Mohrenschildt en Dallas te duiken. Carel begon met mij te
vragen hoe het bericht van de teruggevonden De Mohrenschildt-film in de pers was
gekomen. Ik zei (en loog) dat ik was opgebeld door het Haarlems Dagblad. In
werkelijkheid verzocht ik Ton Kors vriendelijk enige ruchtbaarheid aan de zaak te
geven. ‘Had je je niet wat loyaler kunnen opstellen?’, aldus Enkelaar. Ook dat nog!
Eerst, tegen alle uitdrukkelijke beloften van superveiligheid in, mijn film wegmaken
en dan ook nog reclameren over loyaliteit. Je moet het lef maar hebben. De VPRO
had gebeld dat ze de gevonden film wilde uitzenden. Carel vertelde hen wijs te hebben
gemaakt slechts het afval te hebben teruggevonden.48 Gerard Croiset was geweldig
op dreef. Hij vertelde dat het feit dat George de Mohrenschildt in een psychiatrische
kliniek terecht was gekomen het gevolg was van toegediend vergif. Hij verdacht zijn
vrouw Jeanne ervan dit op haar geweten te hebben.
Croiset: ‘Het is haar slechts om de materiële kant te doen. Zij wil hem helemaal
onder de duim hebben. Hij komt straks na die behandeling in het ziekenhuis als een
mak schaap terug en dan durft hij helemaal niets meer.’ Gerard zag een kamer met
groene gordijnen. Daar lag het manuscript van het boek dat hij had geschreven, maar
het was een kletsverhaal meer bedoeld
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om in de publiciteit te komen. ‘Hij wil de waarheid niet vertellen.’ Croiset hield het
voor mogelijk dat Jeanne de Mohrenschildt, wanneer zij er dik voor betaald zou
worden, misschien aan het praten zou zijn te krijgen. ‘Je kan al veel te weten komen
door met beloftes van veel geld te schermen, dan hoef je het haar nog niet eens te
geven.’ Hij was van mening dat ik opnieuw naar Dallas moest gaan en proberen hen
beiden te ontmoeten. Altijd komt de paragnost weer terug op de man op de ranch in
Texas waar volgens hem het complot tegen JFK was gesmeed. Hij adviseerde opnieuw
daarnaar op zoek te gaan.
Later, toen we weer beneden in de zitkamer waren zei Gerard tegen me: ‘Wim, er
moet bij de plaats van de moord in Dallas een drugstore zijn, waar mensen ham en
eieren eten. Het is in een straatje niet in de richting van het viaduct, maar de andere
kant op. In die drugstore staat een mager mannetje van 54 jaar, bril op, bril af, met
peper- en zoutkleurig haar. Daar moet je op af.’ Hij dacht wel dat De Mohrenschildt
tegen de behandelende zenuwartsen een en ander gezegd zal hebben ‘maar die zeggen
natuurlijk niets’. Hij dacht overigens niet dat plotselinge opname van George in een
ziekenhuis een CIA-operatie was, eerder het gevolg van acties van zijn vrouw Jeanne.
‘Maar als hij eruit komt, dan is hij wel een hoop vergeten.’
Ik roerde het onderwerp Jimmy Carter aan. ‘Die man is een idealist. Nee, hij is
zeker niet gek, maar hij staat erg ver van de werkelijkheid af. Hij wil Amerika
terugdraaien naar zoals het vroeger was en nu het hem is gelukt president te worden,
is het hem in de bol geslagen. Maar over twee jaar komt hij er wel achter dat zijn
plan niet uitvoerbaar is en dan zal hij doorslaan naar de andere kant. Dan komt er
ook oorlog.’ Hij liet zich door Rosalynn Carter absoluut niet de wet voorschrijven,
zoals dr. Arnold Hutschnecker meende. ‘Maar hij is nu al in de macht van zijn
adviseurs en ook dit keer weer het oliekapitaal,’ aldus Croiset.
Enkelaar sneed de kwestie prins Bernhard aan. Volgens Croiset was er nog veel
meer smeerlapperij, maar het werd onder tafel gehouden. ‘Bernhard is niet
verantwoordelijk voor zijn daden,’ aldus de paragnost. ‘Hij is totaal asociaal en heeft
nooit beseft waar hij eigenlijk mee bezig was. Hij speelde een rol. Pas nu daagt het
in het oosten. Hij is dicht bij zelfmoord. Misschien heeft hij zelfs al een poging
hiertoe gedaan, maar hij wordt nu scherp in de gaten gehouden.’ Daarop kreeg Croiset
een beeld van het woord KLM en zag vervolgens een lange, kale mijnheer, die alles
moet weten, maar tezelfdertijd alles verzwijgt. Koningin Juliana weet lang niet alles.
Gerard gelooft
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zelfs dat Bernhard in de oorlog geheimen heeft verkocht en heeft gespioneerd. Na
de oorlog heeft hij zich alleen met het aannemen van smeergelden beziggehouden,
maar met Oost-Europa heeft hij verder niets van doen.

7 januari 1977
Gisteren woonde ik om 14.00 uur een zitting bij van de Raad voor de Journalistiek
met als voorzitter mr. R. de Waard en verder F. Kuitenbrouwer, ir. O. Postma, drs.
H.W.M. van Run en mr. B.A. Schmitz. Het ging over mijn klacht tegen de
hoofdredacteuren van de bladen van de Brabantpers, die allemaal een misselijk stuk
van de slavist Vlijmen over mijn USSR-boekje hadden geplaatst.
Ik kende eigenlijk alleen Van Run. Niemand werd voorgesteld. Vlijmen zelf was
aanwezig. De man hield vol dat het geoorloofd was over mij te schrijven ‘zich
noemende journalist’. Ik had de Sovjet-Unie in mijn boekje verheerlijkt. Hij had wel
veertig feitelijke onjuistheden in de tekst gevonden. Ik had verzuimd om als een
echte journalist de feiten te verifiëren. Hierop viel ik hem in de rede en wees er op
dat zelfs het Witte Huis er twee boekhoudingen op na hield, dat verifiëren, zeker in
de Sovjet-Unie, geen eenvoudige taak was als rondreizend journalist. Dat de cijfers
niet altijd klopten was tot daaraan toe, maar hij vond vooral de sfeer van mijn
reisverhaal geen goede voorlichting. Ik wees er op - zoals ook op pagina een van
mijn boekje werd vermeld - dat ik geen poging tot analyseren had gedaan, noch een
oordeel wilde uitspreken, maar dat ik me zo getrouw mogelijk had gehouden aan de
opgedane ervaringen. Ik benadrukte absoluut niet in mijn wiek te zijn geschoten door
de kritiek van de heer Vlijmen, maar dat ik de toonzetting van zijn mening over mijn
reisindrukken onacceptabel vond.
Henk Hofland heeft in de Haagse Post een artikel gepubliceerd: waarom Van Agt
weg moet. Eerst had justitie de heer Pieter Menten laten ontsnappen, daarna had Van
Agt kans gezien hem uit Zwitserland uitgeleverd te krijgen. Daarbij prees hij de rol
van Hans Knoop, wat Van Agt weer een schouderklopje van De Telegraaf had
opgeleverd. Maar wie betaalde de 30.000 gulden beloning uit voor de tip waar Menten
was te vinden? Hofland vindt dat niet Justitie, maar Van Agt dit na zijn geknoei maar
uit eigen zak moet dokken. Hij vindt verder dat de zaak-Menten, evenals de
zaak-Bernhard en Lockheed in het parlement thuishoren, zoals het rapport van de
Commissie van Drie de grondslag voor een parlementaire enquête had behoren
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te zijn geweest. ‘Hij moet niet alleen weg als minister van Justitie, vice-president en
lijsttrekker van de Christen Democraten, hij moet helemaal weg uit de politiek.’ Ik
heb Henk een briefje geschreven dat ik het zo van hem mag horen.
Jan Brokken publiceerde acht pagina's49 over de gepensioneerde diplomaat Reijnier
Flaes, die boeken schreef onder het pseudoniem F.C. Terborgh. Al zijn werk en
dagboeken zijn bij elkaar en zullen na zijn dood naar het Letterkundig Museum gaan.
Hij stipuleerde dat niets uit zijn dagboeken en nagelaten werk mag worden
gepubliceerd tot 30 jaar na zijn heengaan. Het zou mij niets kunnen schelen of er
vandaag aan de dag of over honderd jaar uit mijn dagboek zou worden geciteerd. De
heer Flaes (75) heeft zich in Portugal teruggetrokken. Lijkt me een eenzame zaak,
compleet tussen echte vreemden. ‘Over het doel van ons leven is niets bekend,’ zegt
hij tegen Brokken: ‘dus men moet niet proberen daar een positief of negatief oordeel
over te vellen.’
Leverde bij Max Appelboom een dossier in met voorstellen om acht programma's
te maken.
Casper van den Wall Bake had kennelijk mijn telegram in Zuid-Afrika niet
ontvangen en belde enthousiast uit Johannesburg op in de veronderstelling dat ik
kortelings op Jan Smuts zou landen. Ik legde de situatie uit. Er was een kans dat hij
bij zou tekenen en langer daar zou blijven zodat wij ons plan op een later tijdstip
zouden kunnen uitvoeren. Het houdt me de hele dag al bezig dat ik hem heb moeten
teleurstellen, zoals ook de rotbrief van broer Theo door mijn hoofd blijft spoken.
Wat zou mam van die brief hebben gevonden?
Vanavond ben ik naar een uitvoering van Pelléas et Mélisande van Claude Debussy
gegaan, een lyrisch drama in vijf bedrijven van Maurice Maeterlinck. Pelléas werd
door een neger gezongen met een desastreuze stem. Het spektakel op de bühne is
aardig, al versta je geen woord van wat er wordt gezegd, en het verhaal zelf
interesseert me geen zier. Het staat voorgekauwd in een uitgebreid programma, maar
ik lees het niet. Het gaat mij uitsluitend om de muziek. Ben na de pauze weggelopen
en heb thuis de platen opgezet, waar ik eigenlijk veel meer van geniet. Theaterbezoek
loopt voor mij altijd weer op een fiasco uit, omdat ik eigenlijk geen zin heb deel uit
te maken van een amorfe kudde, die meestal zakken zuurtjes en kauwgom meebrengt.
Of bonbonnetjes, met ritselende zilverpapiertjes. Merci.

49

Evenals het stuk van Hofland in de Haagse Post van 8 januari 1977.
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Nu pas arriveert een telegram van Casper Bake uit Johannesburg, terwijl ik allang
met hem heb gesproken door de telefoon.
Keke is zo slim. Als hij nog wil eten, hij eet momenteel als een leeuw, gaat hij
voor zijn lege bakje staan wachten, ook al is het middernacht. Afgelopen week bakte
ik een paar maal flensjes en dat vindt hij helemaal het einde. Dan springt hij expres
tegen me op als hij ze ruikt. Van blijdschap rent hij dan om de ronde tafel in mijn
zitkamer. Broer Theo weet niet wat hij mist.

8 januari 1977
In de Haagse Raad zijn vragen gesteld, of het juist is dat in het waterwingebied van
Kijfhoek en Bierlap kunstmatig fazanten worden uitgezet ter wille van het
jachtvermaak van het Koninklijk Huis. Vrij Nederland schijnt hierover te hebben
geschreven onder de aantrekkelijke titel DE BIO-INDUSTRIE VAN HET KONINKLIJK
HUIS. Het slaat natuurlijk ook nergens op, maar als je leest hoe prins Bernhard naar
eigen zeggen een kat die vogeltjes oppeuzelt, door zijn kop paft, is het eigenlijk
nauwelijks verwonderlijk.
Altijd weer schieten details later te binnen, waardoor ik weer besef dat een dagboek
onvolledig is en blijft. Carel Enkelaar stelde bijvoorbeeld voor dat ik hem in mijn
komende Dallas-JFK-artikel zou opvoeren als ‘een autoriteit van de Nederlandse
televisie’, wat Croiset en ik meteen de grond in boorden. Toen stelde hij voor zijn
zoon Marcel, die nu voor een public relations-bureau werkt, bij onze
Dallas-onderzoekingen te betrekken. Het is begrijpelijk dat een vader zijn zoon een
duwtje wil geven; toch maar liever niet. Carel blijft een slim Twents boertje.
Het lijkt kwade trouw van Marjo van Soest bij De Nieuwe Linie om mijn plan
Philip Agee onder auspiciën van ons naar Amsterdam te halen, opzettelijk te
torpederen. Om 12.00 uur kwamen we allemaal opnieuw bijeen op de redactie: A.L.
Constandse, Erik Jurgens, Wim Wertheim, Wim Klinkenberg, iedereen was aanwezig.
De sfeer was geladen. Het was to be or not to be. Ik had vooral met Gerard de Bruijn
te doen. Wat ging er in hem om?50
Bij de Nieuwe Revu zijn ze met elkaar op de vuist gegaan. Bovendien werd Ton
van Dijk twee dagen geschorst, omdat hij weigerde te accepteren dat in een artikel
dat hij schreef, werd geknoeid en geschrapt.
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Om onbegrijpelijke redenen schreef ik verder niets op over die belangrijke vergadering bij
de Nieuwe Linie.

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

46
Friso Endt belde om te vertellen dat Vladimir Molchanov een brief aan de NRC had
gezonden in reactie op het onzinverhaal van Endt: VLADIMIR WIE BEN JE? van 15
december laatstleden. Volodja zou Friso als een fascist hebben omschreven.
Bovendien zond hij zijn brief in de Engelse taal, waaruit Endt maar even concludeerde
dat Molchanov ‘dus’ zijn reactie niet zelf had opgesteld, met als implicatie: een
KGB-antwoord.
Intussen slaagde de NCRV erin vanavond een overgelopen KGB-kapitein in beeld
te brengen, die plechtig verkondigde dat 120 Nederlanders door de KGB waren
ingeschakeld. Zij waren echter niet actief en wachtten de komende oorlog af.
Daarentegen zouden 300 andere landgenoten actief voor de Sovjet-Unie werken
onder leiding van 25 KGB-officieren. Je ziet, de koude oorlog staat voor niets. Het is
echter een staaltje van organisatie - en kan alléén maar in samenwerking met de CIA
aldus worden gelanceerd - waar men toe in staat schijnt te zijn. Ik vraag me in goede
gemoede af of de BVD eigenlijk echt denkt dat ook ik me zou lenen voor praktijken
van inlichtingendiensten, inbegrepen de KGB, of dat ze alleen maar doen alsof, dit
als overblijfsel van de wraakneming van Luns, omdat ik in de kwestie-Nieuw-Guinea
gelijk kreeg. Indien er echt oorlog zou komen, zijn ze in staat mij op te pakken als
sovjet-freundlich, wat toch werkelijk absurd zou zijn. Maar ze zijn er intussen wel
in geslaagd, met medewerking van de BVD, De Telegraaf, Henk Hofland en Peter
Zonneveld, om enkele ‘collaborateurs’ te noemen. Ik schijn die reputatie van
pro-Moskou langzamerhand alom te hebben. Liep bij Gerard Croiset binnen en
kondigde unilateraal aan dat ik hem voortaan ‘Gerard’ zou noemen. ‘Het wordt tijd,’
zei hij. Daarop toonde ik hem twee foto's die ik indertijd van officier van Justitie Jim
Garrison in New Orleans had gekregen (in 1968). Croiset zei meteen al: ‘Garrison
vertrouwt jou niet, want je bent in zijn ogen sedert 1968 bezig en er is nog altijd niets
uitgekomen.’51 Over de foto van de Cubaan die Garrison verdacht, zei Gerard wat
aarzelend dat het inderdaad een der schutters op JFK zou kunnen zijn. Hij kreeg een
beeld van een duikboot en later noemde hij de man een van de vijf schutters. Ik zou
hem in Florida kunnen vinden. Maar als de FBI er lucht van zou krijgen dat we hem
op het spoor waren, zou hij worden afgeschermd.52
De andere foto53 was van een man, die volgens Croiset iets te
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Dat Oliver Stone in 1991 met Garrison de film JFK maakte, was mogelijk de reden dat hij
mij er niet bij wilde hebben.
Zie het fotokatern.
Die opname is in de strijd gebleven.
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maken had met de mannen, die de oliebaron Lester Logue om zich heen had
verzameld. Hij waarschuwde dat Logue zelf niets zou loslaten. Logue was een collega
van George de Mohrenschildt, met wie hij samen op Cuba naar olie had gezocht.54
Van Logue wist ik, door een voor de NOS gefilmd interview met Loran Hall, dat hij
50.000 dollar had geboden voor deelname aan het doodschieten van JFK. Croiset
hield het voor mogelijk dat deze man in de commandopost had gezeten waarvanuit
de aanslag op JFK werd gecoördineerd. Maar hij dacht tevens dat Logue reeds dood
was. De Cubaan Emilio Santana woonde in Florida ergens dichtbij een gevangenis
of een kazerne. ‘Wacht eens even, die man heeft in een gevangenis gezeten, maar
nu is hij vrij.’ Van dit gesprek heb ik een bandopname gemaakt.
Ik bracht Keke weer naar de kennel in Bosch en Duin. Mevrouw Offereins zei:
‘Dat beestje heeft nog zo'n plezier in zijn leven. Twee jaar geleden was hij er zo erg
aan toe, dat we dachten dat hij het niet zou halen.’ Hij wreef de laatste dagen steeds
met zijn pootje langs zijn bek en nu bleek dat een achterste kies helemaal bruin is
geworden en getrokken moet worden zonder verdoving, omdat hij daarvoor te oud
is.

9 januari 1977
Neem de TEE naar Parijs. Een paar om niets giechelende Engelse grieten drive me
to drink. Word waarschijnlijk oud.

Parijs, hotel Vendôme
Lag op bed naar Rachmaninov te luisteren en kreeg tranen in mijn ogen toen ik me
bedacht dat een van de eerste dingen die ik tegen Peter moest zeggen55 was: Laten
we in godsnaam ervoor zorgen dat we geen vreemden voor elkaar worden. Toen hij
op 10 juni 1976 mijn verjaardag vergat, was ik nog in de stemming hem voor altijd
af te schrijven. Eigenlijk ben je een leven lang bezig met mensen uit je hart te bannen
- uit je gedachten - die niet beantwoorden aan verwachtingen. Later wandelde hij
binnen. Hij had van Charles de Gaulle een verkeerde bus naar Porte Maillot genomen.
Hij zag er stralend uit en was in high spirits. Hij gaf me meteen foto's die hij voor
me had laten afdrukken.
Nadat Peter had gesport zei hij: ‘Je kijkt me aan of je me voor het eerst ziet.’ Soms
is dat gewoon ook zo. We namen een taxi naar ons lievelingsrestaurantje naast de
flat van Dewi Sukarno,
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Zie Memoires 1968-1970.
Peter was per vliegtuig onderweg van Londen naar Parijs.
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de Bar du Théâtres. Zijn relatie met Edwin van Wijk ontwikkelt zich uitstekend:
‘Nooit keet. Maar,’ zei hij: ‘Frederick Ress zit nog steeds in mijn heart of hearts.’
We stopten later even bij Dewi. Kartika opende de deur. Ik was perplex hoe groot
zij was geworden. Zij droeg een donkere jurk en zij verbaasde me to no end. Peter
gaf haar ook een zoen. De trouwe Japanse verzorgster, mevrouw Azuma, was als
altijd op haar post. Dewi was uit. Toen we weer weg waren, merkte Peter op: ‘Kartika
wordt net zo geraffineerd als Dewi. Die leert nu al kleine leugentjes.’
Na een sauna in Rue Poncelet en een uitgebreid diner in Boeuf sur le Toit - we
zaten tot middernacht aan tafel - hebben we heel intens zitten praten. Ik vertelde hem
de brief van vader te hebben gevonden waarin hij me ‘een ellendeling’ noemde. Peter
reageerde: ‘Je zult eens zien wat je later allemaal zal tegenkomen. Je hebt altijd alles
weggeschreven.’ Hij herinnerde zich dat zijn vader hem ook soms had vervloekt met
opmerkingen als: ‘Ik hoop dat je voor je overgang zakt.’ ‘Zoiets vergeet je nooit
meer’, zei ik Peter. ‘Mijn moeder moest mij altijd verdedigen tegenover mijn vader,
precies als bij jou.’ Mam stond altijd achter mijn vader en vice versa, maar ik vraag
me dikwijls af of ze niet in haar hart met me sympathiseerde, zoals in de acht jaren
na vaders dood toen we veel samen waren. Trouwens, soms nam ze het ook voor mij
op tegen mijn vader, die heel erg driftig kon zijn. Toen ik nog klein was rende ik
juist altijd naar mijn vader omdat ik me hevig verzette tegen de muzieklessen en het
cellospelen, waar mam me toe dwong - en waar ik haar op latere leeftijd juist innig
dankbaar voor ben gebleven.
Over het hoedje met een bontrand van mevrouw Hornkamp zei Peter: ‘Dat had
zij natuurlijk haar hele leven willen hebben. Dat was voor haar een statussymbool.’
Waarom bedenk ik zoiets niet? Net zoals hij een opmerking over Kartika maakte,
waar ik in geen duizend jaar aan zou hebben gedacht. Hij heeft ook straks weer een
HOM-modeshow in Keulen. Hij wilde van de show spijbelen. Edwin zou zeggen dat
hij ziek was. Ik adviseerde dit niet te doen want hij kan het HOM-geld maar al te goed
gebruiken.

10 januari 1977
Gisteravond laat ging Peter nog alleen de hort op, maar was al om 03.00 uur thuis.
‘Allemaal aanstellers, ik had in niemand zin.’ Om 10.00 uur zijn we opgestaan. Het
was prachtig weer. We wandelden via het park naar de Deux Magots.

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

49

Café de la Paix 16.00 uur
I cry. I really cry. Ik mis Peter heel erg. Na hem naar Porte Maillot te hebben gebracht
vroeg ik de taxi me bij La Madeleine af te zetten en brandde eerst twee kaarsen. Een
paar uur geleden zaten we hier nog samen. Nu is hij weg. Maar we zijn closer than
ever. Hij had mosterd en kaas voor Edwin gekocht. De kaas stonk dermate in de taxi
dat ik tegen hem zei: ‘De chauffeur heeft een wind gelaten, want ik ben het in ieder
geval niet.’ Hij zond Frederick Ress een kaart en schreef onder meer: ‘I feel for
no-one as physical as I feel for you.’ Maar daarmee alleen red je het niet. Bij het
afscheid nemen, kreeg ik een hele serie brokken in mijn keel.
Om 20.00 uur was ik bij Dewi Sukarno. Kartika was met een vriendinnetje huiswerk
aan het maken. Na een reeks telefonades begonnen we te praten. Ik zei dat de plant
in de hoek water nodig had. Echt Dewi: meteen mevrouw Azuma erbij met een ketel
water. Toen viel zij met de deur in huis: ‘You want to know what happenend to
Paesa?’ En zij liet er meteen op volgen: ‘He is in jail. I did not do it. Somebody else
did.’56
Ik was diep geschokt. Zij noemde drie verschillende bedragen die hem uit de
gevangenis zouden kunnen bevrijden: 300.000, 240.000 en 200.000 dollar. ‘For that
amount we can get him out. After he spent 2 million dollars of mine, I still gave him
300.000 to help save him, but I lost everything. I am being sued from all sides for
not paying my bills. If I do not pay my taxes in January, they will come and get my
furniture. I lost all Bapak's jewelry (en zij wees op haar handen zonder ringen) and
next I will have to sell my sapphire-earrings, Bapak gave me.’
Ik was met stomheid geslagen. ‘How can we help Francisco?’ vroeg ik. ‘You only
have friends as long as they think you are rich,’ antwoordde Dewi. ‘From now on, I
will only have friends richer than me.’
‘Will nobody help?’
‘I am not a person, who can be someone's mistress.’
Dat is nog waar ook. Ze zei dat ik haar de afgelopen jaren niet wilde geloven,
wanneer ze me waarschuwde dat Francisco de zaak aan het beduvelen was. ‘Dewi,
he was your fiancé when you introduced me, I simply could not believe that he was
just another crook.’
Zij antwoordde: ‘You are full of shit’, liep naar de telefoon en voegde eraan toe:
‘sometimes.’

56

Francisco Paesa was de Spaanse bankier, haar verloofde in 1970, met wie zij Villa Rajada
in Gland bij Genève kocht en wie ik zowel bij de Club van Rome als in Moskou had
geïntroduceerd. Zie: Memoires 1971-1972.

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

50
Zij vervolgde: ‘The Swiss bankers broke his neck. They were jealous of him. First,
they took away his bank. Do you know what that means? And then they took three
additional years to completely crush him. I will still help him, if I can, but where to
get 300.000 dollar? He would be out of jail tomorrow.’
Ik bleef haar verdenken. Ze zei dat niet zij maar iemand anders hem had
aangeklaagd. Maar zoals ik Dewi kende, was zij tot alles in staat omdat zij van mening
was dat hij haar had geflest. De aanval moet hem hebben verrast, want hij is niet
iemand om gemakkelijk in een val te lopen. Dewi: ‘He really never did any business
at all, because I saw the people come and go, and some of them were very strange.
He never told me where he left the money I gave him or what he did with it.’ Ik
herinnerde haar aan de door Francisco gesloten verzekeringen voor haar en Kartika.
‘I forced him to take out that very expensive insurance and said, that I was even
ready to pay the first installment. But if the installments are not paid, there is no
insurance.’
Er kwam een telefoongesprek binnen. Zij ging naar een andere kamer. Het duurde
vrij lang. Ze was bezig met zaken doen. Ze kwam terug en verkondigde dat mevrouw
Mao haar verdiende loon kreeg door samen te zweren met maarschalk Lin Piao.
Terwijl Mao stervende was, vormde zij haar eigen troep. Er werd gebeld. Een
medewerker van president Ali Bhutto van Pakistan was gearriveerd. Ik nam afscheid.
Ze zei dat als ik kans zag 300.000 dollar bij elkaar te schrapen, zij me in verbinding
met de advocaat van Francisco Paesa zou brengen.
Hoe moet ik tegenover mijn vrienden als Aurelio Peccei van de Club van Rome,
dr. Jermen Gvishiani in Moskou en ambassadeur Romanov in Den Haag tekst en
uitleg geven dat de man, die ik als persoonlijke vriend binnenbracht, in de bak zit?
Ik zal Aurelio eerst inlichten en hem vragen hoe ik dit varkentje moet wassen. Ik heb
me volkomen op Dewi verlaten dat de man safe was. ‘When you told me a few years
ago by phone, when I was in Lugano, that Francisco was a crook, it was difficult for
me to accept, because I had already developed a certain trust and affection for him,’
zei ik nog tegen Dewi.
‘I never said he was a crook,’ aldus Dewi. ‘But maybe he is, because he never
returned any of the money I gave him, and still, I too continued to trust him.’
Dewi en ik zitten in hetzelfde schuitje. We dachten allebei via Paesa finders fees
te kunnen verdienen en nu zit de man achter slot en grendel.
Belde Peter in Londen, die alweer in een overvolle Tristar was
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teruggevlogen. Hij was ook perplex van het nieuws over Francisco. We hebben ook
samen in Gland aan het meer van Genève bij hen gelogeerd.

11 januari 1977
Dewi zei trouwens in het voorbijgaan dat ik haar zou hebben verraden aan het
Nederlandse hof als bron inzake de Parijse vriendin van prins Bernhard, Pussy Grinda.
Waar zij die onzin vandaan haalt mag de hemel weten. Ik vraag me af of zij uit wraak
Bob Kroon - die zij in Genève kende - inschakelde om althans gedeeltelijk de
informatie aan te dragen voor diens fameuze Time Magazine artikel THE PINK HOUSE
OF ORANGE.
Neem de TEE terug naar Amsterdam.

12 januari 1977
Bij thuiskomst lag er luchtpost uit Fort Worth van de moeder van Lee Harvey Oswald
met de volgende boodschap (in antwoord op een brief van mij):
‘I am no longer seeing anyone, unless it is for a paid interview. Please not call or
try to contact me unless by letter.’
Ik denk dat het niet best gaat met Mrs. Marguerite Oswald. Weer een mens dat
als gevolg van de moord in Dallas de vernieling is ingegaan. Ongetekend, geen naam,
niets. Ik heb haar sedert 1964 immers redelijk goed gekend.57
Ton van Dijk zond me een vertrouwelijk, twaalf pagina's tellend rapport over zijn
schorsing bij De Nieuwe Revu en daaropvolgende botsingen met collega's. Het is in
de stijl opgesteld van ‘Jongens die ik uit de WW heb gehaald, vallen me nu aan’. Het
is walgelijk wat er zich op die redactie heeft afgespeeld. Alhoewel: het heeft veel
weg van de crisis bij De Nieuwe Linie.58 Hans Wilbrink, Hans Waleveld en Simon
Kapteijn hebben in drie pagina's punt voor punt geantwoord. Die tekst is me eveneens
toegezonden en begint met de woorden: ‘Allemaal komedie’ (door Ton van Dijk).
Henk Hofland reageerde als volgt op mijn briefje dat ik zijn Dries van Agt-artikel
‘eindelijk’ de moeite waard had gevonden. Belde hem dat we toch eens samen moesten
praten.
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Zie Memoires 1963-1964 en volgende delen.
De documenten over de Nieuwe Revu-rel zijn in mijn dagboek.
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H.J.A. Hofland 9-1-77
Beste Wim,
Bedankt voor je bijval. Bij wijze van achtergrond nog het volgende. Je
herinnert je dat in 1972 er een scherpe daling in mijn inkomsten plaatsvond.
Daardoor moest ik er, ongeacht de inflatiecorrectie, omstreeks f. 40.000,
- per jaar bijverdienen (of anders verhuizen, enz.). Het komt nu hierop
neer dat als ik ongeveer 200 artikelen per jaar schrijf en het daarmee
verdiende bedrag aanvul met de opbrengst van plusminus 100
radio-uitzendingen, ik het peil van vijf jaar geleden handhaaf. Reken de
gemiddelde werkdag op tien uur, dan leert een deelsom dat ik iedere 18
uur een artikel schrijf. Ze kunnen dus niet allemaal even geniaal zijn.

Guy Mortier zond me de tekst van het gesprek met de HUMO-boys. Ik moest hem
telefonisch een aantal correcties doorgeven. Waarom verwerken ze spreektaal toch
altijd in leesteksten?

13 januari 1977
Tien jaar geleden was Marshall Green de CIA-coördinator in Jakarta, te beginnen in
1965 met de staatsgreep tegen Sukarno. Nu is hij coördinator voor
bevolkingsvraagstukken van het State Department en schrijft schijnheilige artikeltjes
in The New York Times59 over het vraagstuk hoe de bevolkingsaanwas op de planeet
te bestrijden. Hoe werkt zoiets? Wie weten in de VS wat er over de hoofden van de
mensen heen wordt uitgevreten door schurken als Marshall Green? Er kraait geen
haan naar. Het gebeurt allemaal ongecorrigeerd. En de boer hij ploegde voort.

14 januari 1977
Paddy Chayefsky, die Network maakte, is gereed voor een interview.60

15 januari 1977
Speelde piano. Ik stond op om Han André de la Porte in Bus-
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The New York Times, 10 januari 1977.
Zie bijlage 10.

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

53
sum te bellen, die ik al een paar maal niet aan de lijn had kunnen krijgen. ‘Op het
moment dat jij belt, zitten we hier bij een open haard foto's te bekijken. Bij een foto
van jou noemt mijn dochter je naam, en je belt. Griezelig.’ Ik denk dat dit slechts de
theorie van Gerard Croiset bewijst dat gedachten sneller bewegen dan licht en geen
tijd en ruimte kennen.

Waarom Joyce van der Meer van CBS er prijs op stelde mij bij een diner met de
ambassadeur van de Filippijnen te betrekken, weet ik niet, maar ik zal gaan, al zie
ik er nog al tegen op. Ik haalde eerst Joyce thuis af, die een logé had, de zoon van
Dwight Eisenhowers chief of intelligence, een leraar kunstgeschiedenis, onlangs
gescheiden, was in dienst geweest van de FBI en zou hebben gebroken met J. Edgar
Hoover. De man was een idioot. Hoe komt zij aan zulke adressen?
De Filippijnse ambassadeur De la Rosa bleek een voormalig acteur te zijn - en
zijn vrouw een actrice. Hij was zes jaar in Pnom Penh geweest en nu zes jaar in Den
Haag. ‘Ik heb in Nederland met boeren geploegd, ik heb hier gejaagd en golf gespeeld,
ik ben gaan kamperen en ik ken 85 procent van uw land,’ zei hij. Om 21.00 uur verliet
ik de tafel om Keke te laten wandelen. Joyce vroeg aan mevrouw De la Rosa of zij
niet voor de hond wilde zorgen als ik naar Zuid-Afrika zou gaan. Willem van den
Berghe van de RVD maakte snel een foto van Keke op mijn schoot om bij zijn
volgende kleurendia-avondje mij te kunnen laten zien met een zestienjarig
schoothondje. Maar dat hondje vertegenwoordigt ‘een verhaal’. Hij wil na zijn
pensionering een half jaar in San Francisco gaan wonen; de 63-jarige nicht die nog
eenmaal de bloemetjes buiten wil zetten. Begrijpelijk.
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Toen ik om 01.00 uur thuiskwam rende Keke naar zijn etensbakje. Ik maakte wat
voor hem. Toen hij stond te schransen, dacht ik: what an honour it is to be able to
still feed my parents dog. Alles wat ik voor die hond doe en voel is uitsluitend op
hen geïnspireerd. Ik, de ellendeling.

16 januari 1977
Sliep tot 10.30 uur en had weer enkele nachtmerries. Een ging over Casper, die droom
herinner ik me verder niet. De ander handelde over mijn aankomst in de VS waar ik
werd gearresteerd omdat ik anti-Amerikaans zou zijn. De bedreigingen en tricks
waren niet van de lucht. Ik bood aan vrijwillig het land weer te verlaten. Toen ik
wakker schrok was ik blij in mijn bed in Amerbos te liggen.
Belde Peter en bood hem een ticket aan om volgend weekeinde in Amsterdam te
kunnen zijn. Ik vroeg me aanvankelijk af of het wel verstandig was en ik hem niet
teveel verwende. Maar ik dacht: zolang het kan, life is short, moeten we het doen.

17 januari 1977
Om 09.00 uur belde Tamara Sachnazarova uit Moskou met de mededeling dat Novosti
mij in mei twee weken naar de Sovjet-Unie uitnodigde. September was ook in orde.
Ik koos die maand. Ik accepteerde de invitatie enthousiast en dacht: de
BVD-meeluisteraars kunnen doodvallen. Volodja Molchanov kwam ook aan de lijn.
Ik had net zijn kerstgroet ontvangen.

Uit Volodja's boodschap is het duidelijk dat wat in Polen in oorlogstijd is gebeurd,
ook hem diep heeft geschokt. Hij was zowel met Hans Knoop als met Ed van Kan
op pad om getuigenverhoren tegen Pieter Menten te vertalen.
Ik belde ambassadeur Romanov om hem op de hoogte te
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brengen. Hij had zojuist de sovjetminister voor Sportzaken van Schiphol gehaald.
Even later belde De Nieuwe Revu of ik kon regelen dat een verslaggever naar
schaatswedstrijden in Alma Ata mocht gaan. Terwijl ze enerzijds je diensten lijken
op te zeggen, worden anderzijds gewoon favours gevraagd.
Het opzienbarendste nieuws van deze dag is voor mij dat Jimmy Carter de heer
Theodore Sorensen van het JFK-Witte Huis tot directeur van de CIA heeft benoemd
en dat deze zich thans - ongetwijfeld onder druk - zou hebben teruggetrokken. Dàt
is een onvoorstelbare setback, omdat het weer aantoont dat Carter ook door de knieën
gaat voor de Maffia Inc., zoals Lyndon B. Johnson de CIA noemde. Wat het feitelijk
betekent, is dat de CIA oppermachtig wenst te blijven. Sorensen, die ze door wat hij
in de regering van John F. Kennedy meemaakte door heeft, is ten ene male
onacceptabel, want hij zou ongetwijfeld de smeerlapperij van de CIA beëindigen. Dit
betekent meer van hetzelfde laken een pak: de CIA kan ook onder Carter haar eigen
beleid voortzetten, als Government within a Government, als staat binnen de staat.
Het is een verschrikkelijke ramp wat is gebeurd, maar wie heeft het in de gaten?

18 januari 1977
Expresbrief van Casper Bake uit Johannesburg. Ook op aandringen van zijn vader
heeft hij een punt achter Zuid-Afrika gezet. Hij is deze maand nog in Nederland. Dat
betekent het einde van onze plannen voor een reis door Zuid-Afrika. Het schijnt
pijnlijk te zijn geweest om zijn hond Dusty een ander tehuis te bezorgen, wat
overigens goed schijnt te zijn gelukt. ‘Het einde van een goede vriend,’ schrijft hij.
The Washington Post meldt dat Sorensen zich inderdaad onverwacht heeft
teruggetrokken na een aantal dagen het mikpunt te zijn geweest van ‘scurrilous and
unfounded personal attacks’. Ze kunnen in Washington geen schone lei bij de CIA
gebruiken, laat staan iemand als Sorensen, die het klappen van de zweep kent vis à
vis de cloack and daggar-activiteiten van de inlichtingendiensten.61
Ik bracht in Den Haag een bezoek aan de nieuwe Cubaanse ambassadeur, dr.
Raphael Martorell. Hij was vriendelijk, maar leek me nieuw in het metier en niet
iemand, die het buskruit heeft uitgevonden. Ik probeerde mijn contact met Cuba te
herstellen en bepleitte dat een televisiegesprek met mijn oude vriend dr. Carlos
Raphael Rodriguez van betekenis zou kun-
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nen zijn om voor Westerse oren uit te leggen, waar men in Cuba mee bezig was. Hij
ging er niet op in en draaide een verhaal gebaseerd op Cubaanse propaganda af.
Philip Agee belde. Hij komt 27 januari naar Nederland. Ik probeerde Gerard van
den Boomen te overtuigen Agee als gast van De Nieuwe Linie te laten komen. Maar
hij stelde de vraag wat het blad er beter van zou worden. Ik dacht: moet ik nu werkelijk
voorkauwen dat de verkoop erdoor zal stijgen?

19 januari 1977
De Hongaarse ambassadrice had geschreven, bereid te zijn Jan Cremer en mij voor
de lunch te ontvangen. Jan wil nu eenmaal, vanwege zijn Hongaarse moeder, de
banden met dat land aanhalen. Ik had hem gevraagd om 10.30 uur gereed te zijn om
te worden afgehaald, maar hij stond zich nog te scheren. Hij schijnt niet te begrijpen
dat ik dit voor hem heb geregeld. Pas om 11.00 uur was hij klaar maar hij zag er
vreselijk uit. Hij was pas om 06.00 uur thuisgekomen. Vriendin Helmi heeft definitief
haar congé gekregen. Hij toonde een foto van zijn nieuwe vriendin, Babette Sijmons,
die uit een gefortuneerd gezin kwam. Haar vader was architect en collectioneur van
schilderijen van Karel Appel.
Ambassadrice Anna Bebrits trachtte het gezellig te maken. Maar Jan had
overduidelijk een geweldige kater en zei bijna niets terwijl haar verhalen nogal
vermoeiend waren en niet al te spannend. Eigenlijk voelde ik me gedurende het hele
bezoek onprettig. De zaakgelastigde, die mede aanzat, was helemaal hopeloos. De
maaltijd was uitstekend, maar daar kom je niet voor. Mevrouw Bebrits beklaagde
zich dat Boedapest al drie of vier maanden geleden op Buitenlandse Zaken hier een
aantal voorstellen had ingediend, waar maar steeds geen reactie op kwam. Dit werkte
ontmoedigend; dezelfde litanie over het ministerie van Max van der Stoel, als van
ambassadeur Romanov.
Jan van Beek heeft Bibeb inderdaad bij Irene binnengebracht. Zij heeft al tweemaal
zes uur met de prinses gesproken. De tekst was naar Parijs gezonden. Bibeb:
‘Misschien deinst ze nu weer terug, maar het is een serieus gesprek.’
Jan van Beek zei dat ik voor de GPD 25 interviews of reportages per jaar mag
schrijven: ‘een paar meer is ook goed.’ Maar nadat ik dr. Hutschnecker (psychiater)
had ingeleverd en vervolgens met Bruce Mazlish kwam, de psychohistoricus,
reageerde hij met: ‘weer een psychiater?’ Ik wilde dat ik eens per week een artikel
over de psyche in de krant kon krijgen, want tenslotte draait alles om die soep in ons
hoofd.
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20 januari 1977
Droomde dat er bij De Nieuwe Revu iedere keer één redactielid tegen mijn artikelen
stemde. Intussen hebben ze in december drie interviewpagina's van me afgedrukt.
Ik merk dat ik in de auto steeds meer tegen Keke begin te praten. Het is grappig
wat voor geluiden hij maakt, alsof hij op zijn manier iets terug wil zeggen. Mam zou
me eens moeten kunnen horen.
Jacob Gillespie van de Amerikaanse ambassade helpt me warempel een gesprek
met senator Sam Nunn te krijgen. Een streep aan de balk. Die ambassade heeft
absoluut nooit een vinger voor me uitgestoken. Lang geleden schreef Henk Hofland
op verzoek van de CIA, zonder mij een kopie te geven, een verhaaltje over wie ik
was voor die club. Zal ik het ooit te zien krijgen?
Jimmy Carter is geïnstalleerd. Met een wat hoge stem kondigde hij zijn plannen
aan. Misschien dat Georgii Arbatov het wel als een voordeel beschouwt dat er nu
een religious freak op het Witte Huis zetelt. Het lijkt in ieder geval of Carter meent
wat hij zegt.

21 januari 1977
Heb Klaas Jan Hindriks van Panoramiek van de NOS een woedend briefje geschreven
over het meer dan walgelijke verhaal dat over Henry Kissinger werd uitgezonden.
Er werd met geen woord gerept over diens schandelijke manipulaties in combinatie
met Richard Nixon in Vietnam, Laos en Cambodja, die honderdduizenden slachtoffers
hebben geëist. Gisteravond zat Klaas Jan er echter weer zo genoeglijk bij in de
uitzending over Carter dat ik hem vanmorgen opbelde om mijn boze briefje maar
niet te lezen, ook al was het waar. Hij vertelde dat de uitzending over Kissinger door
Pieter de Vink was verzorgd die een NOS-man is die echt van toeten noch blazen
weet. Ik antwoordde: ‘All right, maar jij bent uiteindelijk verantwoordelijk voor het
uitzenden van die onzin.’ Uiteraard zou Carel Enkelaar, als hoofd programmadienst,
Klaas Jan op zijn vingers hebben moeten tikken, maar die weet over dergelijke zaken
- inbegrepen over Henry Kissinger - nog minder dan De Vink. Gisteravond was
opnieuw een avond georganiseerd ten huize van Gerard Croiset in Utrecht om diens
gaven uit te testen inzake het mysterie van de zogenaamde Bermuda Driehoek. Er
waren veel mensen komen opdraven, te beginnen met Carel Enkelaar zelf, die als
een veldheer rondwandelde en het com-mando van de operatie op zich had genomen,
zijn vrouw Linie, zoon Marcel, collega Kees Buurman, NOS-Radio, de heer

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

58
Stephan Schoor (voorheen van het Wereld Natuur Fonds) een zekere Robert, die het
boek van Croiset voor uitgeverij Strengholt persklaar maakt en een harem van niet
nader aangeduide dames. Er werd een bandopname gemaakt.
Gerard na afloop: ‘En hoe vond je het?’ Hij wil altijd even napraten. ‘Het gaat
erom te bewijzen Willem dat we het milieu met gedachten precies zo kunnen vervuilen
als met uitlaatgassen van auto's en vrachtwagens.’
Ik zie dat ik 125.000 gulden rood sta bij de AMRO, voornamelijk veroorzaakt door
de halve ton van tante Jetty voor het huis. Dat is te veel. Ik wil alles op alles zetten
de 100.000 niet te overschrijden.
Telefoneerde met Nel Oosthout62 dat ik bij Willem van den Berghe er op had
aangedrongen dat in november, bij haar 50-jarig toneeljubileum, de koningin aanwezig
zou zijn en haar een onderscheiding zou worden uitgereikt. ‘Van mij mag ze officier
worden,’ zei Van den Berghe nogal onaardig.

22 januari 1977
Vandaag is standjesdag. Peter Michielsen, redacteur van Het Parool, schreef in zijn
krant nogal kritisch over mijn boekje over de USSR. Hij verduidelijkt nu in een brief
dat ik het zijns inziens volkomen verkeerd heb aangepakt. ‘Ik vind dat kritiek op het
Westen thuishoort in vraagstellingen aan Westerse politici, journalisten en dergelijke
en niet in die aan Oost-Europeanen. Net zoals ik vind dat kritiek op het Oosten
thuishoort in vragen aan Oost-Europeanen. Ik ben het met je kritiek in de meeste
gevallen eens, maar ik geloof dat je die aan de verkeerde personen hebt geuit. Dat
vind ik een manco van je boek, omdat het een belangrijk aspect - het verduidelijken
van de standpunten van Oost en West in wederzijdse kampen - ondergraaft. Ik hoop
dat je me die opbouwend bedoelde kritiek niet kwalijk neemt.’ Allerminst. Maar ik
ben het faliekant oneens. Voor mij bestaan er geen grenzen bij het vragenstellen, als
ik op reis ben, noch in Oost-Europa of waar ook ter wereld.
Fred Sanders van de GPD zendt de gesprekken met Walt Rostov en Bruce Mazlish
terug omdat ze verkeerd in elkaar zouden zitten. Ik schrijf zoals ik schrijf, maar ik
zal proberen hen op hun wenken te bedienen.63
Bibeb is nog eens bij prinses Irene geweest en zendt een kaartje uit Parijs. Zó is
die vrouw. Zij erkent gewoon dat het mijn idee was en ik de contacten legde.
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Mijn vriendin sedert vele jaren; de voordrachtskunstenares.
Zie bijlage 11.
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En tenslotte schrijft Gerard van den Boomen: ‘Het spijt me erg, maar we zijn allemaal
van mening dat de gedachten die Margaret Mead in je laatste stuk openbaart niet van
dien opzienbarende aard zijn dat we ze in de De Nieuwe Linie kunnen publiceren.’

23 januari 1977
Schiphol
Ik wacht op Peter, maar er landt eerst een toestel uit Johannesburg waar Casper Bake
in moet zitten.
Op weg naar Amerbos praatte Peter honderduit. Het gaat uitstekend met hem en
Edwin in Londen. Frederick Ress had vanuit Minnesota het theater opgebeld: a loving
call waardoor Edwin de rest van de avond erg stil was geweest. Haal je de duvel!
In het toestel had hij zich afgevraagd of ik in mijn komende manuscript over de
VS ook gegevens over de voedsel- en bio-industrie zou opnemen.
Over zichzelf zei hij dat Frederick hem nog steeds bezighield, maar de relatie met
Edwin ontwikkelde zich rimpelloos. ‘Hij is een schat. We don't get on each others
nerves and in sex he is reversable. He can be very passive, wat ik zalig vind en dan
ineens explodeert hij. Zowel in seks als wat hem betreft, gaan we alleen maar up.’
‘Ik heb jou nooit geschreven dat je een ellendeling was,’ zei ik later.
‘Nee,’ zei Peter, ‘maar als je om een of andere reden razend was, dan schold je
me uit voor allerlei dingen en dan wist ik niet meer wat ik moest doen. Dan pakte ik
maar weer mijn koffertje.’ Hij dacht dat het sinds 1967 vier keer was gebeurd. We
dineerden om 20.30 uur in La Belle Epoque en zaten om 23.00 uur nog aan tafel te
praten. Ik verbaas me steeds weer over zijn innerlijke joie de vivre, die nu duidelijk
aanwezig is bij hem. Hij ging met Theo Cammann uit.
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24 januari 1977
Tot mijn verdriet moet ik zeggen dat ik vanmorgen woedend was. Hij had me
verzekerd niet laat thuis te zullen komen, maar keerde pas om 06.00 uur op Amerbos
terug. Hij kroop als altijd naast me in het grote bed in mijn slaapkamer, maar ik was
niet blij maar van streek. Ik dacht: Peter is toch eigenlijk precies zo als de rest. Ik
kan hem net zo goed vergeten. Gisteren zei ik nog tegen hem: ‘Je houdt eigenlijk
niemand over, kijk maar, Bertie Hilverdink, Henk Hofland, Martin Portier, John van
Haagen. Van Loet Kilian houd ik ook niet meer.’ ‘Dat is heel wat wanneer je dat
zegt,’ zei hij toen. En voegde er met een aarzeling aan toe: A comedy of errors.
Weer was ik op Schiphol in tranen toen Peter naar Londen terugvloog. Ik heb hem
niet erg tender omhelsd, omdat ik weer de hopeloosheid van zo'n kort bezoekje
besefte. Zo onaf. Zo helemaal niet totaal. Zo kort. Nog zoveel te zeggen. Hopeloos
ook vanwege onze specifieke situatie. Hoe zoiets onder woorden te brengen? Alles
is voor niets. Zijn kopje staat er nog. Het huis is nog helemaal vervuld van Peter. Hij
belde later om te zeggen dat hij veilig was gearriveerd.

25 januari 1977
Was totaal verrast. David Russell64 belde vanuit Houston op. ‘I just got back in town
and found the message that you have been looking for me. I don't want to seem rude.’
Dit was een lichtpunt.
Daarna belde Casper Bake. Hij was zojuist via Luxemburg uit Zuid-Afrika
gearriveerd. Heerlijk zijn stem dichtbij te weten. Toen ik zei dat ik dacht dat hij beter
in Zuid-Afrika zou kunnen blijven werken, was hij dermate overrompeld dat hij eerst
dacht dat ik het alleen maar sarcastisch bedoelde.
Het is 21.30 uur. Ik zit op de grond voor mijn stoel waarin ik anders naar de
televisie kijk. Keke ligt er met gesloten oogjes in te slapen. Ik krijg tranen in mijn
ogen als ik naar het beestje kijk. Hem zo te zien liggen vertedert me totaal. Vooral
ook te weten dat het het lievelingshondje van mijn ouders was. Straks ben ik weer
op reis en dan zal hij weer zo lang zonder affectie zijn.
AVRO's Televizier houdt zich met een modeshow in Parijs bezig, waarop een robe
wordt getoond ter waarde van 4 miljoen waar 400 diamanten op zijn genaaid, geleverd
door een Amsterdamse jood en waar een gepantserd voertuig voor het ver-
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voer aan te pas kwam. Ook Dewi Sukarno was bij die idioterie aanwezig. De jurk
werd door Saudi-Arabië aangekocht. Wat een misdadig, asociaal gedoe.
Elliott Richardson, de vader van mijn vriendje Henry op Harvard, is door Jimmy
Carter tot reizend ambassadeur benoemd. Hij zal de VS ook op de Conferentie over
het Zeerecht vertegenwoordigen.

26 januari 1977
Slaagde erin Abram Khatchaturian in het Dorchester Hotel in Londen te bereiken.
Hij is in Engeland om platen op te nemen. Ik ga hem 6 februari opzoeken.
De keuken wordt verbouwd. Het is een totale bende in huis. De hoeveelheid puin,
stof en rotzooi die het met zich meebrengt, is nauwelijks voorstelbaar. De herrie die
wordt gemaakt door hakken en boren, is haast ondraaglijk. Ik concentreer me op het
nieuwe Amerika-boek.

27 januari 1977
Bij D.S.K. Schoor te Soestdijk begon om 14.30 uur een persconferentie van de
Werkgroep voor Parapsychologie in aanwezigheid van Gerard Croiset en diens
collega Warner Tholen. Het onderwerp was het experiment dat rond de problemen
in de zogenaamde Bermuda Driehoek werd gehouden. Dit is het mysterieuze gebied
waar voortdurend schepen en vliegtuigen in verdwijnen. Enkelaar speelde opnieuw
de eerste viool en met opvallende voortvarendheid. Zoiets is hem toevertrouwd.
Voor me zat een jongen van het ANP uit Utrecht met precies hetzelfde haar als
David Russell uit Texas. Hij heette George Vogelaar, had een aardig hoofd en zei
dat we door Gerard Croiset werden opgenaaid. Ik denk dat hij getrouwd is, maar zijn
ogen stonden goed.
Ging na afloop naar Lage Vuursche. Daar herinnerde ik me in stilte hoe ik jarenlang
aan hetzelfde tafeltje met mam dineerde. Bij thuiskomst lag er een brief van Wicher
de Marees van Swinderen uit Phoenix, Arizona, die heel serieus inging op de vragen
die ik hem had gesteld. Hij wilde nadenken over een mogelijke investering in
onroerend goed. ‘Er komt heel wat meer bij kijken dan een down payment van 25.000
dollar op een condominium van 60.000. Er zijn enige andere mogelijkheden en soms
moet je geduld hebben tot het juiste moment.’ Ik weet één ding heel zeker: als ik
ooit iets in Amerika investeer, doe ik het via Wicher, want dat is een vriend die ik
blind vertrouw.
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Casper kwam naar Amerbos. Hij zag er bruingebrand uit en droeg een blazer met
afschuwelijke knopen. Er stond ook nog Pierre Cardin op. Hij zoekt een baan. Morgen
breng ik hem naar Amersfoort naar een bedrijf dat zich met irrigatieprojecten overzee
bezighoudt. Casper is duidelijk volwassener geworden en is daardoor voor mij mooier
en aantrekkelijker dan hij was. Zoals ik Peter per telefoon zei: ‘Zijn ogen vertellen
een ander verhaal.’ Hij vertelde hoe gevaarlijk het in Ovambo was geworden. Er
heerste een volledige oorlogssituatie. Zuid-Afrikaanse soldaten sneuvelden.
Er is een tweede, veel langere brief van Peter Michielsen gekomen om te bedanken
voor mijn ‘sportieve’ antwoord. Met veel van zijn inzichten ben ik het verder eens.
Zijn vrouw is Roemeense en nu vier jaar in Holland, maar ze zou liever vandaag dan
morgen naar Roemenië teruggaan. Na wat ik zelf in dat land heb ondervonden, moet
ik zeggen dit slechts te kunnen begrijpen uit een oogpunt van Sehnsucht naar familie
en vrienden. Michielsen zegt na bezoeken aan dat land tot de conclusie te zijn
gekomen ‘dat er naast misstanden ook zeer veel positieve zaken bestaan.’ Dat is
precies mijn conclusie over de Sovjet-Unie.

28 januari 1977
Hans Geleijnse van de GPD schrijft dat ze mijn verhaal over de ontwikkelingen in de
televisiewereld in de VS, gebaseerd op mijn gesprek met scriptwriter William Bast
in Hollywood, niet kunnen gebruiken. Mijn gesprek met Club van Rome-onderzoeker
Mihailo Mesarovic (In het jaar 2000 staan er 8000 atoomcentrales in de wereld)
daarentegen, heeft reeds op het GPD-net gestaan. Ook Geleijnse zeurt over de door
mij aangedragen informatie; de inhoud is prima, maar de vorm waarin ik die inhoud
de lezer bekend wil maken, moet ik verbeteren.

29 januari 1977
Morgen moet ik een bezoekje brengen aan mejuffrouw Büringh Boekhoudt in Baarn.
Ik zie er eigenlijk tegen op na het Bibeb-‘incident’, waarbij ik haar als liefste vriendin
uit mijn jeugd had genoemd in een gesprek met Vrij Nederland. Zij is nu in de tachtig.
Ik moet kalm zijn en begrip tonen maar mijn vermogen om lief te hebben, of me met
wie dan ook verbonden te voelen, is eigenlijk naar de knoppen. Wat was de houding
van mijn dierbare Erik van der Leeden? Waar is Frits van Eeden? Of Martin Portier?
Waar is Loet Kilian? Er is weinig van vroegere attachments over. Erik, Martin en
Loet zijn getrouwd
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of hebben vriendinnen. Frits zit aan een Amerikaan geklonken. Aunty die ernstig
ziek is geweest, zei dat ik maar een uurtje mocht blijven. Mijn ‘hart’ is dood, met
uitzondering voor Peter. Ondanks alles heb ik nog altijd geloof in hem.
De verbouwing gaat verder. Als ik in de vernieuwde eetkeuken sta, dank ik mam
(en vader) in stilte dat zij dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.
The Washington Post publiceert een editorial: INDIA: THE RIGHT DIRECTION. Het
komt in de breinen van de Amerikaanse commentatoren natuurlijk niet op dat India
nooit de verkeerde richting is opgegaan. Pas nu begrijpen de hengsten in Washington
en elders welke de realiteiten waren waar mevrouw Indira Gandhi tegen op moest
zien te boksen. ‘Let credit be given where it is due: Indira Gandhi, harshly criticized
here and elsewhere for ending the practice (however flawed) of democracy in India
19 months ago, has begun to reverse the course.’ Onzin. Mevrouw Gandhi heeft de
democratische grondbeginselen nooit losgelaten. Wie haar kent weet dat dit in strijd
met haar hele wezen zou zijn geweest. Ze moest echter optornen tegen de problemen
van het grootste democratisch bestuurde ontwikkelingsland ter wereld en had
‘harde-handmethoden’ nodig om enigermate orde en discipline te handhaven.
Mevrouw Gandhi werd bij haar pogingen enerzijds de democratie niet de das om te
doen en anderzijds de sterke-armmethoden te gebruiken, niet voor niets vergeleken
met president Sukarno, die eveneens koortsachtig zocht naar een aangepaste vorm
van Westminster-democratie voor het vijfde grootste land ter wereld (en tweede
grootste ontwikkelingsland). Ook Bung Karno werd blindelings een dictator genoemd
en een anti-democraat, wat dezelfde onzin was als de beschuldigingen ten aanzien
van mevrouw Gandhi. ‘What happened’, aldus The Washington Post, ‘to give the
imperial Mrs Gandhi the confidence to permit this step back from personal
dictatorship?’ De kaffers in Amerika begrijpen niet dat zij helemaal nooit een dictator
is geweest, evenmin als Bung Karno. Sukarno was in hart en nieren een politiek
leider, die de Indonesische democratische krachten, nationalisten, communisten en
religieuze groepen, in balans wilde houden en ieder tot zijn recht wilde laten komen,
ook de in Washington zo gehate PKI. Het was echter Suharto die de eerste dictator
van Indonesië zou worden en aan de wensen van Amerika en het Westen, waaronder
Nederland, tegemoet zou komen. De man die de Indonesische democratie vernietigde
is in de ogen van de idioten elders ‘de grote held’. Hoe lang moet het nog duren voor
men er achter

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

64
komt in Washington, Den Haag en elders, opnieuw op het verkeerde paard te hebben
gewed?65

30 januari 1977
Het is een feit, dacht ik bij het scheren, dat mejuffrouw Boekhoudt in haar zitkamer
foto's van haar star pupil prinses Beatrix neerzette en nooit een foto van mij, terwijl
ik haar enige ‘leerling’ tien jaar voor Beatrix ben geworden. Ook niet de foto van
Beatrix en mij in Mexico, die ik haar gaf. Daarvoor ben ik te controversieel geworden
om die eer te beurt te vallen. Het zegt echter veel van haar oprechtheid tegenover
mij. Begrijpelijk, want de andere star pupil wordt koningin. In de grond van de zaak
is dit niet in orde. Er bestaat nu eenmaal niet zoiets als een koninklijke en
niet-koninklijke affectie of oprechtheid.
Het is prachtig stralend weer. Ik had geen betere dag kunnen uitzoeken om naar
Baarn te gaan.
Aunty zag er prima uit, onveranderd, vooral haar ogen. Misschien vertoonde haar
gezicht meer rimpels, maar zij droeg zwarte ‘pumps’ en was every inch a lady. Ik
zei dat ik me vanwege haar ziekte had voorbereid op het feit dat ze mogelijk achteruit
was gegaan, maar dat het tegendeel een feit was. Zij had een poliep in haar blaas
gehad. ‘Artsen zijn soms zo eigenwijs. Ik wilde meteen naar een uroloog, maar ik
werd eerst naar een internist gezonden. Al die proeven die ze nemen zijn niet zo
leuk.’
We hebben over van alles en nog wat gesproken. Geen woord dit keer over Beatrix
of de affaire-Bernhard. Het was alsof we beiden de kwestie koningshuis automatisch
links lieten liggen. Zij is trouwens altijd in hoge mate discreet inzake de Oranjes.
Daarnaast kom ik meestal aan haar wensen tegemoet zelfs niets te noteren, wanneer
we wel over de koninklijke familie spreken. Al met al toch een prettige en reinforcing
visite.
Via de NVJ had ik bij de Zuid-Afrikaanse ambassade geprotesteerd tegen het
getraineer inzake mijn visum. De ambassadeur heeft vriend Terpstra een persoonlijk
briefje66 geschreven op grond van rechtlijnig denken: bijvoorbeeld dat een aanvraag
minstens dertig dagen voor vertrek moet zijn ingediend. Die mensen lopen net zo
achter als de sovjetbureaucratie.
Carel Enkelaar zendt me het verslag van de gesprekken op 5 januari in Utrecht
met Gerard Croiset over de moord op JFK en de huidige situatie van George de
Mohrenschildt.
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31 januari 1977
Ik ontving een keurig boekje ter gelegenheid van het feit dat Nederland eindelijk per
1 januari 1977 lid is geworden van het International Institute of Applied System
Analysis op kasteel Laxenburg nabij Wenen. Ik ben hier al zeven jaar, ook in de pers,
over bezig. Voorzitter van de vaderlandse branche is professor dr. P. de Wolff. Beter
laat dan nooit.67

1 februari 1977
Gisteravond heb ik Will Boezeman van de vereniging Nederland-USSR een maaltijd
bij Djanoko aangeboden. Het klinkt misschien onaardig: ik vind haar toegewijd,
aardig, maar teveel dans la lune. Zolang kapitalisme en multinationals in het Westen
regeren, zal er geen verbetering komen. Dat zal pas plaatsvinden ‘na de revolutie!’
Zij hield haar zonnebril op en zei wat hysterisch: ‘Je weet nog altijd niet welke kleur
ogen ik heb.’ Helaas: I couldn't care less.
De Franse bitch Claudine Longet is veroordeeld tot dertig dagen gevangenisstraf
voor het doodschieten van haar lover Vladimir (Spider) Sabich, ‘a beautiful ski
champion’. Damn it! Ik vraag me trouwens ook af wat er gebeurd kan zijn met die
22-jarige football-player die pardoes door een neger in Boston voor zijn raap werd
geschoten. En nog een drama: een Portoricaanse jonge acteur, Freddie Prinze (22)
heeft zichzelf door zijn hoofd geschoten. Hij had zojuist een multi-million dollar
contract in Las Vegas gesloten. Tegen zijn manager had hij gezegd: ‘Is this what it
is? Is this what life is all about? Even my friendships are related to popularity ratings.’
Hij had zich een kopie van de beruchte Zapruder-film van de moord op JFK
aangeschaft en keek er dikwijls naar, wat zijn depressie nog had vergroot, zodat hij
psychiatrische hulp had ingeroepen. Weer een slachtoffer van het Amerikaanse
‘paradijs’.68
Ik bezocht mijn vaders zuster, tante Yuut Mennega, die iets curieus vertelde. Op
31 januari was zij, ter gelegenheid van de verjaardag van Beatrix, om 07.00 uur
ondanks de koude on-
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middellijk uit bed geklommen om te gaan staan. ‘Mijn respect voor het Wilhelmus
is diep. Ik ga zelfs voor het Amerikaanse volkslied staan.’ Van zoiets word ik stil.
Gaat de wereld er op vooruit of achteruit?
Nadat ik een brief geschreven had aan mijn oude vriend Gerard Vermeulen van
Panorama, ontving ik een antwoord van adjunct Jan Heemskerk. Hij geeft precies
weer hoe moeilijk mijn situatie is. Zelfs Margaret Mead is te hoog gegrepen voor de
lezers van zijn blad. Ontving trouwens een aardige brief van haar69. Zij wenste me
onder meer een voorspoedige reis naar Zuid-Afrika toe.
Fotograaf John de Rooij (41) is aan een hartverlamming overleden. In 1965 wist
hij de scoop van zijn leven te bemachtigen door Beatrix met de toen nog onbekende
Claus von Amsberg in de bosjes van Lage Vuursche te fotograferen. Weer een wasted
life, als Spider, de jongen uit Boston en Freddie Prinze.

2 februari 1977
Je poot stijf houden, werpt zelfs bij de Nieuwe Revu vruchten af. Aardig gesprek met
Hans Waleveld. Hij erkende dat ze contractuele verplichtingen hebben en ‘je
gesprekken (interview-pagina's) zijn ook wel van niveau’. We gaan voorlopig samen
verder. Dat scheelt. Er lopen verscheiden processen tegen het blad. Hans Wilbrink
was vandaag nog in de rechtszaal. Sonja Barend wenst 20.000 gulden
schadevergoeding voor een omslag die zij beledigend achtte.
Joop den Uyl heeft in de Eerste Kamer meegedeeld dat volgens een nieuwe regeling
met koninklijke paleizen, Soestdijk ‘op den duur’ - dat betekent na de dood van
Juliana en Bernhard - te huur zal zijn. Voor wie en wat zou die tent geschikt kunnen
zijn? Een optrekje voor Albert Heijn als hij met pensioen gaat? Wie anders?
West-Duitsland levert generaal Suharto voor 250 miljoen Duitse Marken duikboten.
Dat is natuurlijk ook precies wat Indonesië dringend nodig heeft. Ze worden allemaal
steeds gekker.

3 februari 1977
Het gesprek van prinses Irene met Bibeb is verschenen.70 Hare koninklijke hoogheid
beschouwt zichzelf als socialiste. Ik denk dat zij hemelsbreed met Beatrix verschilt.
Beatrix is een ‘op haar ponteneurtje’ staande prinses. Irene ook, want ze begrijpt
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niet waarom Bibeb vraagt of zij zich nog koninklijke hoogheid laat noemen. Natuurlijk
doet Irene dat. Ik denk dat de invulling van het zogenaamde ‘van koninklijke bloede
zijn’ door Irene echter veel humaner, echter en menselijker wordt ingevuld dan door
Beatrix. Prins Karel Hugo komt ook sympathiek over, zoals Irene over hem spreekt.
Verstandig, in de trant van Claus. Irene reageert meer als vrouw op Karel Hugo dan
Beatrix - die de broek aan heeft - op Claus doet. Er is een duidelijk gespannen
moment, wanneer de prinses weigert iets over haar ouders te zeggen ‘zeker niet in
Vrij Nederland, waarin zulke vreselijke stukken over mijn vader hebben gestaan’.
Dat mag waar zijn, maar haar lieve vader heeft dan ook de nodige vreselijke stunts
uitgehaald. Irene kan van Vrij Nederland niet verwachten dat er wordt gereageerd
met dezelfde emoties als een bloedeigen dochter op dergelijke scheve schaatsen zal
reageren. Al met al weer een van Bibebs betere artikelen.
In New York is de corrupte Indonesische oliegeneraal Ibnu Sutowo van afpersing
beschuldigd. Dit heeft de Amerikaanse Beurscommissie bekendgemaakt, die zich
ook in negatieve zin over prins Bernhard heeft uitgelaten. Ibnu zou 54 Amerikaanse
firma's min of meer hebben gedwongen drie miljoen bijeen te brengen om een
Indonesische restaurant in Manhattan te helpen financieren.71
Ik zie dat Anatoly Gromyko, de zoon van de beroemde vader, benoemd is tot
directeur van het Afrika Instituut van de Sovjet Akademie van Wetenschappen. Hij
is de Arbatov voor het Afrikaanse continent.

4 februari 1977
Prins Bernhard is warempel benoemd tot voorzitter van de adviescommissie ter
bestrijding van woestijnvorming in de wereld. Den Haag denkt: als we maar doen
of onze neus bloedt, vergeet iedereen de ellende van vorig jaar vanzelf. Misschien
hebben ze nog gelijk ook.
In Leningrad is Yuliya Voznesenskaya vijf jaar naar weet ik waar verbannen,
omdat zij in drie gedichten de sovjetstaat zou hebben besmeurd. Dat zou natuurlijk
niet moeten kunnen gebeuren. Wanneer je zoiets leest, vraag je je af of je nog ooit
een stap in dat land zou moeten zetten.
De verbouwing heeft mijn huisje volmaakt gemaakt. Ik kijk nu van mijn werkkamer
helemaal door naar de openstaande deuren van de eetkeuken met balkon. Ik zei tegen
mevrouw
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Hornkamp72 dat als ik in bed lag ik in gedachten mijn moeder voor dit alles bedankte.
‘U was geloof ik erg gek met haar,’ zei ze. ‘Nee mevrouw dat niet, maar de laatste
acht jaar van haar leven - volgend op de dood van mijn vader - hadden we aanzienlijk
meer contact.’
Friso Endt meldde dat Vladimir Boekovski, de vrijgelaten sovjetdissident, op het
Europese managementsymposium in Davos heeft verklaard dat de BAM-spoorlijn,
die momenteel in Siberië wordt aangelegd, door ‘slavenarbeid’ tot stand komt. Dat
is het project waar ik in mijn sovjetboekje hoog over heb opgegeven. Er zouden
politieke gevangenen voor worden gebruikt met handboeien om, die uit Amerika
werden geïmporteerd, zoals ook de kogels in de geweren van de bewakers uit het
Westen afkomstig zouden zijn. Wie heeft er gelijk?
De hond is helaas weer in de kennel.

5 februari 1977
Schiphol
Casper logeerde bij me. We hebben samen met Frank Heckman gegeten. De zoon
van een generaal en de zoon van een vice-admiraal; een blonde Hollandse jongen,
Casper, en een Indische jongen, Frank. Er bestaat een diepgaand verschil tussen
beiden. Twee dierbare vrienden.
Jimmy Carter doet vreemde dingen. Geweldig dat hij gratie heeft verleend aan
alle dienstweigeraars inzake de illegale oorlog in Vietnam. Maar dan benoemt hij de
volgende dag een zwarte nanny, die eerder wegens moord in de gevangenis heeft
gezeten, als oppas voor zijn dochtertje Amy op het Witte Huis. Wat wil hij bewijzen?
Hans Geleijnse van de GPD vertelde dat Henk Kolb, GPD-correspondent in
Washington, woedend was over mijn artikel waarin dr. Arnold Hutschnecker de
nodige kritiek op de Carters had geuit. Waarom?

Londen, Hilton hotel, room 2420
Peter kwam al gauw hier naartoe. We lunchten op de eerste verdieping. Hij had een
nieuwe folder voor zijn modeshows laten maken. Gezellig. Zijn show in het Phoenix
Theater wordt slecht bezocht, vooral na een aantal valse bommeldingen van mensen
die tegen naakt op de buhne zijn. Er gaan geruchten dat Carte Blanche op 8 april
gaat sluiten.
We dineerden met Edwin bij ‘Bianca’. Ben nog eenmaal naar

72

Mijn hulp uit Purmerend.

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

69
de show gaan kijken maar viel tegen het einde in slaap. Er zijn inderdaad gedeelten,
die niet kunnen. Je geneert je naar dergelijk, laag-bij-de-gronds entertainment te
zitten kijken. Maar ik genoot toch wel van de scènes met Peter. Ik ben dan in
gedachten altijd weer bij zijn moeder.

6 februari 1977
Vanmorgen had ik een memorabele ontmoeting in suite 820-822 van het Dorchester
hotel met mijn oude vriend en maestro Abram Khatchaturian. Toen ik binnenkwam
zat hij in pyjama aan het ontbijt. Een beeldhouwster, Barbara Worth, was al aan het
werk. Khatchaturian herhaalde dat de sovjetproductie van Spartak als film slecht
was. We zouden de nieuwe minister van Cultuur moeten benaderen en het Politbureau
via dr. Jermen Gvishiani. Hij zei dat toen hij ziek was zowel premier Aleksei Kosygin
als Gvishiani en zijn vrouw hem in het hospitaal waren komen opzoeken. Ook hadden
zij soms dagelijks de artsen gebeld om te vragen hoe het met hem was, terwijl
specialisten van het Kremlin ter beschikking waren gesteld. Ik zou dr. Gvishiani
moeten vragen of hij wilde komen dineren bij Khatchaturian, that is so much easier
to discuss these matters. Hij was bereid privé 10.000 roebel in de productie te steken.
Vladimir Vasiliev was in zijn laatste jaar als danser. Indien we de film met hem in
de hoofdrol wilden maken, moesten we opschieten. De Armeniër Assadour Guzelian
vertaalde. Ze maakten soms grapjes in het Armeens.
Hij had van Edward Heath een boek gekregen, ‘with admiration and respect’, vol
met foto's van zijn vele optredens in Londen met de Philharmonic, programma's en
andere memorabilia.
Khatchaturian had Carte Blanche gezien en had ervan genoten. Het was eens iets
anders dan misdaad en seks. ‘Ich bin müde, müde von immer dasselbe,’ zei hij.
Misschien heeft hij er met Russische ofArmeense ogen naar gekeken, maar als Carte
Blanche geen seks is, dan is mijn naam haas.
Lunchte nog op de valreep met Peter.
PANAM naar New York.
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New York
7 februari 1977
YMCA

Het eerste dat ik vanmorgen las was dat professor Georgii Arbatov in Pravda had
geschreven dat de USSR niet beoogde de VS voorbij te streven in de wapenwedloop,
maar slechts de achterstand die er bestond wilde inhalen. Volgens Arbatov hadden
de supermachten nagenoeg pariteit bereikt in militaire kracht. Dàt is een man met
wie ik een boek zou willen maken.73
De dag voornamelijk gebruikt om een aantal afspraken te maken.

8 februari 1977
Voor het eerst sinds 1973 in Los Angeles, ontmoette ik William Irwin Thompson.74
Hij vertelde inmiddels gescheiden te zijn, waar hij eigenlijk ook naar uitzag. Hij
sprak weer gemakkelijk en soms boeiend. Hij vroeg zich af of Jimmy Carter zich
zou kunnen ontpoppen in een Amerikaanse Charles de Gaulle. Deze veronderstelling
verbaasde me grenzeloos. De Gaulle was niet bepaald een politicus die in de Heer
was herboren via de illusies van een wazige zuster, laat staan dat hij als boetedoening
met bijbels langs de deur zou hebben kunnen gaan. Ik begrijp zoiets niet. Hij vertelde
indertijd met Bruce Mazlish aan het MIT te hebben samengewerkt. Hij wist daarom
dat je de man niet serieus behoefde te nemen. ‘Like Robert Jay Lifton, who judges
Mao Tse-Tung from newspaper articles,’ voegde hij eraan toe. Het was weer het
oude liedje, Amerikaanse wetenschappers, die elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
Thompson is dag en nacht betrokken bij de op 16 oktober 1976 opgerichte
Lindisfarne Association. Ze hebben de beschikking gekregen over een kerkcomplex
van de Episcopal Parishes of Calvary in het hartje van Manhattan. Het feit dat
professor Gregory Bateson (eens echtgenoot van Margaret Mead), professor Richard
Falk75, dr. E.F. Schumacher uit Londen, Paolo Soleri en anderen eraan deelnemen,
zegt me veel.
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De benadering is opnieuw mondiaal en anti nation-state, tot zover dus Club van
Rome. Maar het gaat hier veel verder dan Aurelio Peccei's gezelschap. Thompson:
‘We discuss a convergence of art, religion and science, a new paradigm concerned
with consciousness. In a sense, you can talk about it as a scientific return to nature,
of understanding nature through scientific ecology and mystical animism: not trying
to control, dominate or manipulate nature to increase profits or increase the gross
national product, but developing a sense of reverence of nature and one's relationship
to the biosphere.’
William Irwin Thompson: ‘We are living in the global crisis of industrial
civilization. Ideas of the domination of nature, development, and the profit motive
are destroying traditional values and systems.’ Hij meent dat de ‘renaissance of Yoga,
Sufism, the American Indian, Celtic Animism, Tibetian Buddhism, and the occult’
bijdraagt tot ‘non-materialistic and non-industrial oriented attitudes’.76
Heb een paar uur met Andy Reed doorgebracht in Crêpes. Hij vond de vergiffenis
van dienstweigeraars door Carter een soort candy voor het grote publiek om met
andere zaken verder te kunnen gaan, zoals Gerald Ford zich had laten fotograferen
bij het bakken van muffins om de aandacht af te leiden van het feit dat hij Richard
Nixon had gevrijwaard van vervolging. Men ziet deze zaken helder, maar blijft op
deze types stemmen.
Andy zag er fris en monter uit, zoals ik hem indertijd voor het eerst in San Francisco
ontmoette. Hij had een woning gevonden via de Gay Roommate Service bij een guy
ergens op Park Avenue. We kregen wel een beetje keet over de Sovjet-Unie. Ik
probeerde zijn vooringenomenheid dienaangaande wat bij te slijpen.

9 februari 1977
Ben van de YMCA aan de 47ste straat naar het kantoor van professor Kenneth Clark77,
aan de 86ste straat gelopen. Onderweg raakte ik geconcentreerd op mam en zag een
kapel, waar de mis werd gelezen. Brandde twee kaarsen. Kon me moeilijk
concentreren met al die mensen, die tegen je aanstootten.
Professor Clark, de zwarte psycholoog, leidt thans een prestigieus adviesbureau.
Terwijl ik wachtte sprak ik met de zwarte receptioniste over de zwarte kinderjuffrouw
op het Witte
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Huis. ‘Carter must have gotten to know her qualities and found her to be trustworthy,’
zei ze. ‘If he feels it is right, well it is his decision.’ We belandden ook bij de film
Roots waarin de origine van Amerikaanse negers en de slavenhandel wordt uitgebeeld.
Was het een schok voor haar? ‘Not at all. We blacks all knew what went on in the
past.’
Het gesprek met professor Clark78 verliep vlot. Heb een uitstekend contact met
hem. Ik maakte een kop van wat ik als zijn voornaamste boodschap beschouwde:
‘Politieke leiders moeten eigenlijk een psychologische test ondergaan.’ De mening
van Clark liep parallel aan die van psychiater Hutschnecker, die de eerste was die
dit in Amerika van de daken riep. In tegenstelling tot Mazlish en Hutschnecker bleek
Clark aanzienlijk vertrouwen in Jimmy Carter te hebben.
Clark, voormalig voorzitter van de Amerikaanse Vereniging van Psychologen
ging ver: ‘Wij zouden een technologie moeten ontwikkelen, waarmee wij onze
politieke leiders aan een psychologisch onderzoek zouden moeten onderwerpen
alvorens zij in leidende machtsposities terechtkomen. Ook nadat zij
verantwoordelijkheid voor het wel en wee van miljoenen mensen krijgen te dragen,
zouden politici voortdurend mentaal begeleid en onder diagnose moeten blijven.’ Ik
opperde dat de vraag overbleef ‘wie’ er uiteindelijk een president van Amerika een
‘brevet van mentale bekwaamheid’ moesten uitreiken. Via een team wetenschappers
zou hierover consensus moeten worden bereikt. ‘Mijn studenten waren aanvankelijk
ook geschokt, toen ik deze gedachte naar voren bracht. Het toonde echter aan dat in
een democratie als de onze nog altijd het primitieve bijgeloof de overhand heeft dat
politieke leiders onaantastbaar zouden zijn, ongeacht de wijze waarop zij tot het hoge
ambt worden geroepen. Men gaat er namelijk vanuit dat wanneer iemand tenslotte
in het Witte Huis terechtkomt, hij vanzelfsprekend geschikt voor de job zou zijn.
Iedere poging om een dergelijk ambt aan bepaalde begrenzingen vast te leggen, wordt
onmiddellijk uitgelegd als een aanval op de democratie.’ Hij was het ermee eens dat
vele Amerikanen, ondanks Watergate en alle andere ploertenstreken van Richard
Nixon, opnieuw op Nixon zouden stemmen als zij de gelegenheid zouden krijgen.
Ik vertelde hem dat in Nederland iets dergelijks aan de hand was. Ondanks dat prins
Bernhard feitelijk zijn eed als officier van het leger had geschonden, was er bij veel
Nederlanders een soort onverklaarbare vergevingsgezindheid ont-
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staan. ‘U moet mij niet om een rationele verklaring vragen voor dit soort reacties
van de zijde van het publiek,’ aldus psycholoog Clark. ‘Wat prins Bernhard heeft
gedaan kon natuurlijk niet door de beugel, maar er zijn daarbij diepgewortelde
psychologische krachten aan het werk. We zijn allemaal mensen. Dit betekent dat
we in wezen verdomd gecompliceerd zijn, inconsequent, irrationeel en maar al te
dikwijls immoreel handelen en denken.’ Daarop noemde hij Jimmy Carter een der
meest gecompliceerde mensen die de VS ooit hebben gehad. Hij maakt de indruk van
‘een rein en zuiver mens te zijn.’ Hij zou zich beter bewust zijn van het verschil
tussen goed en kwaad dan zijn voorgangers. Hij noemde de benoeming van een
zwarte nanny op het Witte Huis ‘een van Carters meest positieve daden.’ Veel mensen
zijn alleen met hun mond bereid anderen te vergeven. Het is natuurlijk veel moeilijker
de daad werkelijk bij het woord te voegen. Jimmy Carter had uitzonderlijke moed
getoond, maar Clark gaf tezelfdertijd toe: ‘Dit soort moed zou anderzijds tot hoogst
gevaarlijke beslissingen kunnen leiden.’ Belangrijk gesprek.79
Mijn volgende bezoek gold Paddy Chayefsky, de maker van de film Network met
meedogenloze kritiek op de televisiewereld, met William Holden, de onlangs
overleden Peter Finch en Faye Dunaway in de hoofdrollen. Er zijn maar liefst twaalf
voordrachten tot Oscars op gevolgd. Hij vertelde de film te hebben gemaakt omdat
hij langzamerhand kotsmisselijk was geworden van wat zich via de beeldbuis
afspeelde. Nog maar vijftien procent van het publiek leest kranten. Niet minder dan
42 miljoen mensen keken 's avonds naar het televisienieuws. ‘Verder wordt het
publiek overspoeld met op de sexy toer zijnde vrouwen, gigolo's, moordenaars,
dieven, slimme detectives en uit de heup schietende politiemannen in snelle blitse
auto's (Starsky & Hutch dus). Onze gemiddelde scholier op een middelbare school
heeft reeds zo'n 9000 tv-moorden achter de kiezen. Het is gewoon walgelijk. De hele
vertoning is een gigantische verlakkerij van Amerika en de rest van de wereld.
Bovendien geeft de televisie op die manier een vals beeld van ons land. Ik schreef
Network om deze situatie aan de kaak te stellen.’80
Hij was kennelijk nauwelijks naar bed geweest, want het gesprek verliep op een
toon van hoe gauwer het voorbij is hoe beter. Hij heeft natuurlijk ook al tientallen
van dit soort uiteen-
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zettingen moeten geven. Toch warmde hij geleidelijk op. Hij bleek een bewonderaar
van professor José M.R. Delgado. We bespraken diens ideeën over hoe televisie ook
rechtstreeks het brein aantast. Ik gaf hem een tekst van een lezing van Delgado in
Madrid.
Zijn volgende film behandelt de waanzin in de wetenschappelijke wereld. Hij
zoekt hiervoor een microbioloog. Ik zei hem te willen introduceren bij dr. Philip
Handler, president van the National Academy of Sciences in Washington, opdat hij
de juiste man zou krijgen. Haastte me naar La Guardia voor de vlucht naar de
hoofdstad.

Washington, Hilton hotel
Ik ben op een of andere manier de speciale envelop met fotomateriaal en andere
gegevens, ook de foto van de cubaan die Jim garrison verdenkt in verband met de
moord op JFK, kwijtgeraakt. Zal Carel enkelaar vragen me kopieën toe te zenden.
Op 6 januari 1977 had advocaat Harry Torczyner me een afscheidsbrief met tien
punten gezonden, waarbij hij de pogingen de zaak-time voor me aan te pakken
stopzette. Zijn brief had me nogal geschokt. Ik had een kopie aan Joseph Borkin
gezonden ter bestudering. Ik belde Joe bij aankomst, die vroeg: ‘What did you write
to Torczyner? His letter is very very nasty.’
‘I know, but the guy has been dragging his feet for half a year.’ Borkin was bereid
me voor te stellen aan William Dobrovir, de leider van het team advocaten dat voor
de journalist Jack Anderson nagenoeg het hele Witte Huis, te beginnen bij Richard
Nixon zelf, voor 22 miljoen dollar voor de rechter heeft gesleept. Dobrovir schijnt
echter niet te willen werken op de voorwaarde dat hij uiteindelijk een percentage
van het uitgekeerde smartengeld zal ontvangen. ‘He hesitates,’ aldus Borkin, ‘to
work for you on a contingency basis.’ Ik vroeg of ik op zijn minst met Dobrovir zou
kunnen spreken.
Volgens Joseph Borkin had Jimmy Carter ‘a healthy well-integrated personality’.
Hij vervolgde: ‘He also has a healthy family life. Mrs. Abraham Lincoln went mad,
was even locked up. But did you know, that Lincolm himself had an abnormally
small penis?’ Ik antwoordde: ‘So what?’
‘Well, did you read Sigmund Freud? I did. I hope Carter will do fine. He certainly
is a president with an unusual IQ, unlike for instance Dwight Eisenhower. Remember,
admiral Hyman Rickover called Carter his number one boy.’
‘Didn't you find it a bit unusual for Carter to sell Bibles from
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door to door to pay for his sins?’
‘Yes,’ antwoordde Joe beslist, ‘that is strange.’
‘And, telling Playboy that he prays 25 times a day?’ vroeg ik verder.
‘Yes, that too, but I hope we have a good president on our hands. Let him adhere
to Christian principles, the problem has always been people did not follow Christ.’
Over mijn Time-zaak merkte Borkin nog op: ‘Your weakness with Time is, one:
that you are poor, and second: they will dig up all the shit they can find about you,
they will spend a fortune on going to all your enemies.’
Zo werkt het rechtssysteem in Amerika en waar niet? Eigenlijk zou je na alle shit,
die je zoal meemaakt, in een complete basterd moeten veranderen. Maar zover is
het nog niet.
Om 16.00 uur ontmoette ik advocaat William Dobrovir, die een voormalige partner
bleek te zijn in de advocatenpraktijk van Dean Acheson81. Hij vond dat ik hem op
zijn minst een klein bedrag contant moest betalen. ‘Look Willem, you got yourself
a cheap lawyer and cheap service.’ Hij wilde over een en ander nadenken.
De Britse epistolarian, lord Horace Walpole (1717-1797) heeft eens gezegd dat
brieven eigenlijk niets anders dan gesprekken op papier behoorden te zijn. Dat vind
ik ook. Ik heb honderden brieven aan Peter geschreven. Ik dring er bij hem op aan
ze zorgvuldig te bewaren.
Donald Windham was 19 jaar in 1940 toen hij Tennessee Williams leerde kennnen,
die toen 28 was. Windham heeft nu een keuze uit hun brieven van de periode 1940
tot 1965 in een beperkte oplage van 526 exemplaren, 333 pagina's, uitgegeven. Gerald
Clarke schrijft in Time82 dat de ‘assemblage’ neerkomt op een autobiografie van
Williams, die nergens anders is te vinden. Dat kan ik me uitstekend voorstellen.
Williams schrijft bijvoorbeeld in een brief aan zijn vriend dat Greta Garbo hem
heeft gezegd best weer een film te willen maken ‘so long as the part is neither male
nor female.’ Williams voegt eraan toe: ‘Regrets that she was not able to play Dorian
Gray’ En verder: ‘In appearance she is really hermaphroditic, almost as flat as a boy
with the cold quality of a mermaid.’
De schrijver zegt 89 percent van zijn tijd te besteden aan werken of piekeren en
zorgen maken over werk, vechten tegen de
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waanzin om ons heen (gedeeltelijk ook verwerkt in de 89 procent) tien procent van
zijn tijd en ‘very true and tender love for lover and friends, one percent.’83 Mijn
indeling is anders, althans wanneer we spreken over de activiteit van de mind. Vijftig
procent van de activiteit van het brein speelt zich intern af en wordt intern verwerkt
en opgeslagen. Van de overige 50 procent gaat 25 procent op aan energie voor werk,
te verdelen tussen het schrijven van mijn dagboeken en brood op de plank. Vijftien
procent wordt besteed aan nieuwe ervaringen en input, waarbij bestrijden van de
waanzin zowel hier als bij de 25 procent werken is ingecalculeerd. Blijft over: tien
procent voor ‘buitenlandse betrekkingen’ naar ‘de wereld’ toe, naar kennissen,
vrienden en lovers.84 Ik vind Williams' allocatie van één percent aan affecties en
contacten te iel, te onmenselijk, te onwaar. In ieder geval wil ik proberen het boek
met die brieven te pakken te krijgen.

10 februari 1977
Washington DC
Prachtig weer. Het is haast zacht lenteweer. Deze dag was 54 jaar geleden de
gelukkigste dag in het leven van mijn moeder: haar eerste zoon Hendrik Alexander
werd geboren..
De American Council on Education heeft alarm geslagen nu Carter heeft besloten
fondsen bestemd om onderwijs te ondersteunen drastisch te verlagen. Wat is dit nu
weer voor een krankzinnige zaak? De Council zegt dat als Carters plannen doorgang
vinden 330.000 studentenbanen de laan uit vliegen, 335.000 leningen voor
studiedoeleinden rampzalig worden teruggedraaid en 220.000 hulpbehoevende
studerenden rampzalig zullen worden getroffen. Carter mag dan Rickovers briljante
student zijn geweest, en de Heer Jezus mag hem ‘leiding’ geven, maar mijn
vraagtekens bij Carter staan vanaf het begin als een paal boven water: de man is een
scatterbrain.
De Kennedy-vorsers David Seay en Randall Smith zeggen me dat Mark Lane me
wil ontmoeten. Ik sprak een uur met hen over de verschillende aspecten van de
JFK-moord.
Tweede ontmoeting met advocaat William Dobrovir. Joe Borkin noemde hem een
‘very well connected lawyer’, wat hij zeker zal zijn, maar het kantoor van de man is
falling apart. De rotzooi is niet te beschrijven.
Eerst was Dobrovir kortaf en onmogelijk. Ik dacht: ik red het
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nooit met hem. Maar nadat we een botsing hadden over geld ontspande hij toch. Hij
stond er op minimaal 1.000 dollar voorschot te krijgen, wat natuurlijk ook redelijk
was, maar het feit dat hij onderstreepte dat hij absoluut geen pas voor me zou verzetten
tot hij het geld in handen had, ervoer ik niet als bemoedigend. ‘Joe Borkin told me,
you eventually quit Dean Achesons Law Office, because you wanted to handle public
interest cases for low fees,’ riep ik hem toe toen ik boos was ‘and now you talk to
me like this. If we sign an agreement, is my signature, that I will pay you 1.000
dollars not sufficient?’ ‘Well, this is our policy,’ zei hij keihard. Ik mocht Harry
Torczyner bellen en vroeg hem de file over mijn Time-zaak zo spoedig mogelijk naar
William Dobrovir te willen zenden. Torczyner antwoordde dat hij hier eerst een brief
over zou afwachten. Die werd meteen in elkaar gedraaid en ging per expresse naar
New York. Intussen tekenden Dobrovir en ik een overeenkomst.

11 februari 1977
Wat er in het hoofd van Harry Torczyner kan zijn omgegaan, is me een raadsel.
Waarom veranderde hij ineens van koers?85 Ik heb hem er trouwens steeds van
verdacht onderhuids een uitgekookte son of a bitch te zijn.
Nieuw drama in de JFK-affaire. De voorzitter van het House Select Committee on
Assassinations, Henry B. Gonzales (democraat, Texas), heeft Richard Sprague, de
chief legal counsel van zijn comité, de laan uitgestuurd. Sprague heeft geweigerd te
vertrekken en schijnt zich te verschansen in zijn bureau. Richard Sprague was eerst
aan de man gebracht als de meest geschikte en onomkoopbare jurist in Amerika voor
deze functie. Nu zegt Gonzales dat Sprague zich heeft ontpopt en dat hij behept is
met een ‘divisive and deceitful conduct’.86 Iedere keer lopen pogingen om erachter
te komen wat er in Dallas is gebeurd op nieuwe schandalen uit.
Om 10.00 uur was ik in het gebouw van het House of Representatives, Annex 2.
Ik liep er vanaf het Hilton naartoe. Ik ontmoette Bob Tanenbaum, diens assistent
Ken Klein en Cliff Fenton. Ik gaf ze een exposé van een uur over hoe ik George de
Mohrenschildt had leren kennen en wat mijn denkbeelden over de man waren. Als
medewerkers van Richard Sprague zei-
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den ze ‘our suit-cases are packed’, wat betekende dat als Sprague ging, zij er ook
het bijltje bij neer zouden leggen. Ze zeiden sinds het afgelopen jaar bepaalde
opzienbarende ontdekkingen te hebben gedaan en schenen bereid hun werk met verve
voort te zetten. Ik kreeg een verslag van de activiteiten van het comité sinds de
oprichting: drie jonge Amerikanen die nog ten volle geloofden dat gerechtigheid zou
kunnen worden bereikt, ook in de JFK-affaire. De details die ik gaf over de rol van
Gerard Croiset bij het opsporen van De Mohrenschildt en het verstrekken van
‘gegevens’ sedertdien, namen ze tot mijn verbazing volkomen serieus.
Hierbij moet ik aantekenen hoe het later van vitaal belang bleek te zijn
geweest dat ik Tanenbaum en Co. had bezocht vöör het drama met George
de Mohrenschildt zich enkele weken later zou voltrekken. Ik vertelde dat
ik naar Dallas zou gaan en hem zou proberen te vinden en dat hij volgens
mij onder verdachte omstandigheden in een psychiatrische kliniek terecht
was gekomen. Juist omdat zij op de hoogte waren van mijn inside kennis
van de handel en wandel van De Mohrenschildt, beschikte ik mijnerzijds
van nu af aan over een direct lijntje naar de mensen die het onderzoek in
het Congres verrichtten, terwijl zij ervan op de hoogte waren dat als iemand
iets over De Mohrenschildt wist, ik dit was. Toen George een paar weken
later in Brussel verdween en spoorloos was bracht ik deze heren een tweede
bezoek. Toen De Mohrenschildt dood werd gevonden was dit aanleiding
voor de Congrescommissie mij onder ede te horen.

11 februari 1977, (vervolg)
Ik liep in Washington in de zon op straat en bedacht me dat ik een boekje zou willen
schrijven: Letter to Amy, het dochtertje van de president. Hierin zou ik alle kritiek
die ik in de afgelopen 30 jaar in de VS heb verzameld, kunnen verwerken. Het zou
wel eens een bestseller kunnen worden.
Tanenbaum vroeg of ik dacht dat George de Mohrenschildt zich door hen zou
laten ondervragen. ‘Nooit,’ zei ik, ‘en hij zou toch niets los laten tot het moment dat
hij besluit dit wel te doen. Gerard Croiset voorspelt al tien jaar dat De Mohrenschildt
mij voor zijn bekentenissen zal uitkiezen.’
Vervolgens ontmoette ik Bill Gordon van de US Information Service, die volgens
Jacob Gillespie van de Amerikaanse ambassade in Den Haag mij bij senator Sam
Nunn zou introduceren. Toen ik naar binnen ging verliet Bert van Velzen
(correspondent in de VS) en iemand van Sythoff het kantoor van
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Gordon. Allemaal weer heel toevallig. Gordon had niets bij de heer Nunn kunnen
bereiken. Had ik anders verwacht? Hij gaf me wel een adres voor Jesse Jackson in
Chicago. Het was weer tijdverlies.
De Washington Star heeft via de voorpagina bericht dat volgens Britse
inlichtingendiensten Leonid Brezhnev in Oost-Europa in het geheim zou hebben
gezegd, dat de sovjetactie detente te bevorderen slechts een slim spelletje was om
het Westen om de tuin te leiden. Henry Kissinger heeft het afgedaan als ‘as welcome
as a dose of chicken-pox’. Geklets dus. Ik ben het hiermee eens. Helaas maken de
walgelijkste berichten en toestanden in de USSR de aannemelijkheid van een dergelijk
bericht in het Westen mogelijk.

12 februari 1977
Lexington, Kentucky
Ik hield een lezing voor de Woman's Club in The Japanese Tea-house. Er stond een
lunch op een tafel die versierd was met klompjes en zogenaamd Delfts blauw. Ik
dacht weer, met al die dames van 60 jaar en ouder: wat doe ik hier? Op de pagina
tegenover de aankondiging van mijn lezing, Troublespots in focus, zag ik dat de
volgende week de 103de burgemeester van New York, John Lindsay zal komen
spreken. Ik maakte mezelf wijs dat als het voor hem goed genoeg was hier te spreken,
ik het ook wel kon doen.
Als gewoonlijk viel het achteraf mee. Het was stampvol in de zaal. Het ging wel
goed, geloof ik. Een dame zei van mening te zijn dat in plaats van over het brein te
spreken ik er beter aan deed de dames meer over Alexandr Solzhenitsyn te vertellen.
‘It is better they read him than to read about the brain,’ verkondigde zij. Een ander
moest de groeten overbrengen van ‘een mevrouw Oltmans’, waar ik me inderdaad
van herinner dat zij hier ergens moest wonen en waar ik tien jaar geleden over hoorde.
Een andere wat jongere vrouw toonde een litteken in haar nek en vertelde dat een
jonge, zwarte misdadiger op haar had geschoten en dat zij het eens was met mijn
kritiek over het tomeloze geweld op televisie.

13 februari 1977
Palm Beach, Florida
Toen ik hier gisteren arriveerde, bleek het hotel waar ik vroeger logeerde,
dichtgetimmerd en onbewoonbaar verklaard. Nu nam ik een kamer in het Dixie motel
voor 50 dollar per week. Ik bereikte de vierde verdieping en kwam in een kamer
waar-
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van je eigenlijk niet kan geloven dat zoiets in Amerika nog bestaat. Lakens met
brandgaten van sigaretten, het hoeslaken te vies om zelfs naar te kijken en aan de
gordijnen hingen letterlijk rafels. Ik was bang dat ik moest overgeven. Ik ging weer
naar beneden. De manager begreep mijn bezwaren en mijn BankAmericard-slip werd
verscheurd. Ik zeulde met een zware koffer en mijn schaapsjas naar het Holiday Inn,
maar dat was vol. Met hulp van de receptioniste vond ik wat verderop een acceptabel
motel.
Wandelde twee uur heen en terug naar West Palm-Beach. Op de brug over de
lagoon waren weer de gebruikelijke vissers. Een had wel 50 vissen aan een lang
touw geregen met haken door hun bekken. Van een grote vis zag ik hoe de bek nog
steeds open en dicht ging. Ik werd er helemaal naar van.
Ik ging een kerk binnen, Holy Trinity Episcopal Church. Een jonge priester was
met een gebed bezig. Waarom zien mensen geen kans een gewoonte af te schudden?
The New York Times heeft een omslagverhaal over MADAME GANDHI & SON
PREPARING A DYNASTY? Wanneer ik in Chicago ben, zou ik Playboy moeten vragen
of zij een interview willen hebben met de jongste zoon Sanjay, die haar politieke
oogappel schijnt te worden.
James Restons87 lijkt niet echt te hebben begrepen waarom Jimmy Carter juist
Theodore Sorensen voor de CIA wilde hebben. Hij schrijft dat Carter een ernstige
beoordelingsfout maakte met de benoeming. Is dat zo? Carter, die nauw met
vice-president Walter Mondale samenwerkte bij het samenstellen van het kabinet,
moet zich door Mondale hebben laten leiden, die in de Senaat de commissie had
voorgezeten die de inlichtingendiensten bestudeerde. Hij schreef hierover: ‘We
studied how the us has used bribery, corruption and violence (hij vermeed maar om
te zeggen murder) in almost every corner of the globe, and saw how espionage is
aimed at our friends as well as our foes. The committee reviewed how our academic
institutions, press, and religious institutions have been exploited for clandestine
purposes, despite the special place they must have in our democratic society.’ Reston
citeerde Mondale letterlijk en trok fris en vrolijk een absurde conclusie.88 Hij stelde
dat Carter, hierbij geleid door Mondale, een beoordelingsfout zou hebben gemaakt.
Ik geloof er geen moer van, integendeel. Die
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twee heren wisten precies wat ze deden. Zij wilden schoonschip maken. De regeringen
van JFK en LBJ hadden hun buik vol van de onwettige activiteiten van Mafia
Incorporated, zoals Johnson zei.
Alles wat Reston verder aanvoert om Carter er van te beschuldigen dat hij er met
Sorensen naast heeft gezeten, is gewoon gelul in de ruimte. Hij gaat aan de werkelijke,
belangrijke motivering voorbij: ‘to restore authority, public respect and confidence’
niet alleen in het werk van de inlichtingendiensten, die verondersteld worden zich
aan geldende wetten te houden, maar vooral ook moet het Carters bedoeling zijn
geweest het vertrouwen in het presidentschap en het Witte Huis zelf te herstellen,
en dat het Witte Huis onder Carter zich niet zou laten ringeloren door de CIA, zoals
de afgelopen jaren is geschied. Carter heeft dit gevecht vrijwel onmiddellijk verloren.
De CIA blijft oppermachtig. Onbegrijpelijk.
Colin Blakemore publiceerde een artikel van zeven pagina's over THE UNSOLVED
89
MARVEL OF MEMORY.

‘According to Aristotle, sensory impressions entered the head with such force that
they left physical inscriptions in the brain, like a scribe engraving on a wax tablet,’
aldus Blakemore. ‘This idea, that the mind is a tabula rasa on which experiences are
literally written, was espoused by the empiricist school of philosophy. “Let us then
suppose the mind to be, as we say, white paper void of all characters, without any
ideas,’ wrote John Locke already in 1690. ‘How comes it (the mind) to be furnished?
Whence comes it by that vast store, which the busy and boundless fancy of man has
painted on it with an almost endless variety? To this I answer in one word, from
experience.”’
‘Memory,’ aldus Colin Blakemore, director of studies in medicine op Downing
College in Cambridge, ‘is a physical structure, and is an unsolved challenge of brain
research. In fact, it is, perhaps, the central question, rather like the problem of the
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structure of dna for molecular biology and genetics (...). Our memories have two
forms: one of them is quickly created, but fades within a few minutes, to be followed
by a more persistent store, which can last for a life time (...).’ Dit onderwerp
interesseert me eindeloos.

14 februari 1977
Evel Knievel, de bekende stuntman, is een lasterproces tegen de Chicago Sun-Times
begonnen voor 200 miljoen dollar. Baas boven baas. De schadebedragen inzake
kwaadsprekerij worden steeds astronomischer.
The New Yorker90 publiceert een artikel van maar liefst 34 pagina's over ‘het nieuwe
India’ van Indira Gandhi geschreven door the reporter at large, Ved Metha. Helemaal
anti de premier, de hemel mag weten wat waar en niet waar is. Zoon Sanjay (28) Rajiv Gandhi is piloot en wil buiten de politiek blijven - is vijf jaar bezig geweest
om een ‘people's car’ te ontwerpen en op de lopende band te zetten. Hij noemde de
auto Maruti, naar de zoon van een Hindoeïstische god van de wind. Het zou eveneens
Sanjay zijn geweest, die zijn moeder had overtuigd de noodtoestand uit te roepen.
Metha moet een idioot zijn, want hij schrijft: ‘Mrs. Gandhi's emerging dictatorship
is reminiscent of Mussolini's and Stalin's and possibly even Hitler's in the early years.’
Indira had weliswaar geen karakter à la Hitler, aldus Metha, maar wat ze nu had
gedaan leek gevaarlijk veel op maatregelen die Hitler in de jaren dertig nam om
Duitsland weer op de been te krijgen. En dit is dan de ‘informatie’ over het tweede
grootste land ter wereld, die de Amerikanen in een prestigieus blad als The New
Yorker krijgen voorgeschoteld.

15 februari 1977
Televisie is inderdaad verslavend. Bleef tot 04.00 uur naar films kijken.
In een trailer ergens in de Midwest zijn vier broers, tussen de veertien en 22 jaar
oud, om geen enkele aanwijsbare reden voor hun raap geschoten. De moeder
overleefde de ramp door zich dood te houden. Hoe verwerkt zij dit nu? Heerlijk land,
Amerika.
Droomde dat ik tegen Wibo van de Linde van de TROS zei, me te realiseren dat
het gedonder dat ik met Time heb, niet zijn schuld was. Maar waarom droom je zoiets,
als je weet dat Wibo wel degelijk onder een hoedje met Robert Kroon heeft ge-
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speeld, en nog speelt, ook al mag hij dan gezegd hebben dat Kroon onzin schreef.
Hij deed kennelijk niets om het leugenverhaal Pink House of Orange tegen te houden.

In het blad Playgirl van deze maand staat een serie foto's van een jongen, die helemaal
my cup of tea is. Die zou ik wel eens in mijn vingers willen hebben.
Newsweek91 publiceert een omslagverhaal over het effect van televisie op kinderen.
Je denkt er niet aan, maar het is een feit dat de eerste generatie televisiekinderen nu
in zijn/haar twintiger
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jaren is. Wat zijn de concrete effecten? Kinderen tot vijf jaar kijken gemiddeld 23,5
uur televisie per week in de VS. Volwassenen staan op 44 uur. Een jonge Amerikaan
die zijn middelbare schooldiploma haalt, heeft 15.000 uren voor de beeldbuis gezeten.
Dit betekent dat hij/zij een 18.000 moorden heeft gezien en is blootgesteld aan 350.000
televisieadvertenties en -reclames. Men ontkomt niet aan het effect van dit
bombardement van input. Zoals voorheen - en ik ben terug bij mijn gesprekken met
de neurofysioloog José M.R. Delgado - jongeren hun waardesystemen, gedrag en
godsdienstige of politieke geaardheid erfden van ouders en hun onmiddellijke
omgeving, leraren op school en naaste vrienden, zo is er dan nu een generatie in de
wereld gekomen die in sterke mate door wat ze op televisie hebben gezien is
beïnvloed. ‘Television has profoundly affected the way in which members of the
human race learn to become human beings,’ aldus George Gerbner, decaan van de
University of Pennsylvania's Annenberg School of Communications.
Als positieve bijdrage van televisie wordt het voorbeeld van de vertoning van de
film Roots gegeven, waar 130 miljoen Amerikanen naar hebben gekeken. Ook zal
kijken naar televisieprogramma's het vocabulaire van kinderen verbreden, terwijl het
beeld dat een kind in een klein plaatsje in Iowa of New Mexico van de wereld heeft,
door de fameuze noise-box in recordtempo wordt vergroot en verruimd. Onderzoek
heeft aangetoond dat een televisieprogramma als Sesame Street de cognitieve
vaardigheden van pre-schoolers met sprongen heeft verbeterd. Helaas wordt
geconstateerd dat uit onderzoek over de afgelopen 25 jaar overtuigend is bewezen
dat televisie voornamelijk een negatieve invloed heeft. De anti-sociale fall-out van
geweld op televisie is volmaakt negatief. Kinderpsychiater Michael Rothenberg van
de University of Washington heeft vijftig studies verricht bij 10.000 kinderen waaruit
onomstotelijk is gebleken dat agressief gedrag naar verslaving aan televisiekijken
was terug te leiden. ‘Television violence is both a mental-health problem and an
environmental issue,’ aldus Richard Palmer, president van de American Medical
Association. ‘In my view, television may be creating a more serious problem of air
pollution than our industries do.’
‘The blight of televised mayhem is only part of tv's impact. Beyond lies a vast
subliminal terrain that is only now being charted,’ aldus Newsweek.92 ‘Investigators
are discovering that
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tv has affected its youthful addicts in a host of subtle ways, varying according to age
and class. For the deprived children, tv may, in some cases, provide more sustenance
than their own home - or street - or life. For the more privileged, who enjoy other
alternatives it may play not such a dominating role. Nonetheless, for the average kid
television has at the very least preempted the traditional development of childhood
itself. The time kids spend sitting catatonic before the set has been exacted from such
salutary pursuits as reading, outdoor play, even simple, contemplative solitude.
Television prematurely jades, rendering passé the normal experiences of growing
up. And few parents can cope with its tyrannical allure.’
Dr. David Pearl van het National Institute of Mental Health verdenkt televisie er
van dat het heeft ‘displaced many of the normal interactional processes between
parents and children (...). Those kinds of interactions are essential for maximum
development.’ Dat is maar de vraag. Als ik de afgelopen jaren ergens van overtuigd
ben geraakt via gesprekken met wetenschappers van verschillende disciplines, dan
is het wel dat kinderen vrijwel automatisch het product van hun onmiddellijke
omgeving zijn. Ouders protestant, kinderen protestant. Ouders VVD, kinderen VVD.
Ouders oranjegezind, kinderen oranjegezind. Televisie zou deze desastreuze vicieuze
cirkel van eeuwig dezelfde denkpatronen en attitudes juist voor eens en altijd kunnen
doorbreken, opdat nieuwe generaties in hun hoofden niet rondlopen met beelden
zoals de wereld eens is geweest, maar zoals de wereld nu is. Het doorbreken van dit
soort blinde hersenspoeling zou door televisie kunnen worden bereikt mits behoorlijk
overdacht en georganiseerd.93

16 februari 1977
Droomde veel en vreemd. Ik verhuurde Amerbos aan een nicht, die een pan met
kokend vet op een tafel zette. Het vet spatte overal heen. Ik werd hier woedend over
en droomde nog meer idiote toestanden.
Werk aan Letter to Amy.
In het district Solom van West-Sumatra is de jacht op honden geopend om
hondsdolheid te bestrijden. Duizend dieren werden al neergepaft, ziek of niet ziek.
In Californië daarentegen, beweegt men hemel en aarde om de laatste van de El
Segundo Blue-vlinders van de ondergang te redden. Ook de San Bruno Elfin en Lotis
Blue worden met algehele verdwijning bedreigd.
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Sanjay Gandhi gaat deelnemen aan de verkiezingen voor een parlementszetel. Hij
stelt zich in Amethi in de staat Uttar Pradesh verkiesbaar. Hier zal wel weer veel
kabaal over ontstaan met beschuldiging van het voortzetten van de Gandhi-dynastie.
Lag vanmiddag bij het zwembad en altijd wanneer de zon zo op mijn lijf schijnt,
denk ik aan de tuin uit onze kindertijd op De Horst. Het is alsof ik dan de bloeiende
brem ruik of de prachtige rododendrons, het pas geknipte gras, alles. Het leven lijkt
soms alsof het er nooit is geweest. Als in een flits schuiven de mensen voorbij, die
je ontmoet hebt en weer zijn verdwenen. De wereld is maar een eenzame plek en dit
zeg ik allerminst uit zelfmedelijden of zieligheid, maar bewust van de realiteit.
Er is een juffrouw in de publiciteit gekomen, Anita Bryant, die ‘Save Our Children
Incorporated’ heeft opgericht en zich schijnt te hebben voorgenomen de
homoseksualiteit in Amerika te gaan aanpakken. Wens haar veel geluk. De aard van
het beestje is niet te veranderen.
02.30 uur. Schrik wakker van een nachtmerrie over Keke. Hij sprong uit een raam.
Er waren ook andere honden. Vader was er ook bij. De hond krijste hartverscheurend.
Droom ik zoiets omdat ik las dat in Hicksville op Long Island dertig Afghanen, ook
moeders met jonge honden, waren verbrand in de Sunny Shay Grandeur kennels?
De Times meldde dat 1976 ‘a good year for deer hunters’ in New York was geweest.
Er waren 90.215 dieren koud gemaakt, waarvan 3.794 met pijl en boog.

17 februari 1977
Jimmy Carter heeft bekendgemaakt dat de betrekkingen met Cuba mogelijk worden
genormaliseerd indien Fidel Castro zijn troepen uit Angola zou terugtrekken. Hij
zou signalen uit Havana hebben ontvangen, die in die richting wijzen.94
Erica Jong zegt tot de conclusie te zijn gekomen dat je voor jezelf moet schrijven
en niet moet proberen een lezerspubliek te behagen.95 Ze zegt dat men van alles over
haar heeft gezegd: ‘anti-love, pro-love, too liberated, totally unliberated, shockingly
avant-garde and hopelessly old-fashioned.’ Zij vervolgde: ‘By now I am used to it,
and it has taught me one lesson invaluable to a writer: write for yourself, not to please
an ima-
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ginary audience. It has also taught me a certain indifference to public opinion which
has been most beneficial.’96
De schrijfster vervolgt: ‘Love - the spiritual essence of love - has always been a
mystery, but we live in an age when it is extremely difficult to write about love even
from a superficial point of view.’ Ik vind dit geklets in de ruimte. Juist omdat we
steeds meer te weten komen over body and mind benaderen we met zijn allen steeds
dichter de werkelijke mogelijkheden van de menselijke relatie. Wanneer de contouren
en grenzen van de psyche duidelijker worden, moet vanzelf het mysterie love stap
voor stap opklaren. Ik denk dat we juist een tijdperk zijn ingegaan waarin het aan de
hand van meer kennis in het hoofd in het algemeen juist gemakkelijker zal worden
om het woord love in de mond te nemen, of te beschrijven.
Ik zag een bloem in een parkje. Mijn directe impuls was deze te plukken en aan
mam te zenden. Dat is een vorm van love, die onveranderd blijft, ongeacht welk
tijdperk we betreden. Ik heb dit een keer in Santa Barbara gedaan, geloof ik. Maar
mam heeft er verder nooit iets over gezegd. Zij wist niet hoe te reageren op zoiets.
En ik heb al die jaren gedacht, omdat zij zweeg, dat ze niet van me hield. Ik zal in
ieder geval nooit vergeten hoeveel dank ik mijn ouders, en vooral mijn moeder, ben
verschuldigd.
Zag op de televisie de moeder van de vier vermoorde broers bij de begrafenis. Een
klein, gedrongen, dik dametje. Ik rilde in mijn stoel bij de gedachte wat er in haar
om moest gaan.
Probeer Peter in Londen te telefoneren.

18 februari 1977
Andrei Sakcharov schreef 21 januari een brief aan Jimmy Carter, waarin hij een
beroep deed op de nieuwe president, voor mensenrechten op te komen volgens de
Verklaring van Helsinki en hierbij ook aan de Sovjet-Unie te denken. Carter
antwoordde in een brief, die Sakharov gisteren heeft ontvangen en prompt met trots
aan verslaggevers in Moskou toonde. Carter schreef: ‘Human rights are a central
concern of my Administration. In my inaugural address I stated: “Because we are
free, we can never be indifferent to the fate of freedom elsewhere”.’ Dat is nu pas
zout in een open wond wrijven, althans zo zal het Kremlin deze brief aan de
voornaamste dissident in de USSR interpreteren. Eerder deed Carter al een andere
vrolijke uitspraak, namelijk dat hij lastig met een leger de Sovjet-
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Unie kon binnentrekken om mensenrechten te garanderen. Brezhnev zou natuurlijk
kunnen antwoorden dat hij niet bij machte is om het leger naar Amerika te zenden
om de acht miljoen werklozen te bevrijden.
Hoe naïef is Carter over de werkelijke wereld? Een aardnotenkwekerij in Georgia
biedt een andere preoccupatie dan besluiten om miljoenen voor koning Hoessein van
Jordanië stop te zetten, die de CIA hem sedert vele jaren schijnt te hebben toegestopt.97
Op Good Morning Amerika van ABC verschijnen achter elkaar Philip Agee, die
nu echt uit Engeland wordt gesmeten, en vervolgens de nieuwe first lady, Rosalynn
Carter. Agee is naar Edinburgh in Schotland gevlucht om te proberen in het Verenigd
Koninkrijk te blijven. Er gaat niets boven een vrij en democratisch land!

Fort Lauderdale
Het was schokkend om tijdens de bustocht naar Fort Lauderdale te constateren hoeveel
used car en used truck lots er langs de Amerikaanse wegen liggen. Men zou eens
moeten uitrekenen hoeveel pure verkwisting aan deze situatie ten grondslag ligt. Het
gaat om wegwerpauto's. Er wordt een jaartje in gereden, men heeft er genoeg van
en koopt een andere wagen. Wanneer je Amerika werkelijk onder de loep neemt,
zou je gaan gillen van wanhoop.
President Nicolae Ceausescu heeft een aantal dissidenten achter slot en grendel
gezet en hen ‘verraders’ genoemd.98 Verbaast me niets na mijn eigen bezoek aan
Roemenië. Die man maakt korte metten met de ‘oppositie’.
Ik kan er met mijn pet niet bij, hoe de regering-Suharto er opnieuw in is geslaagd
een schuld van meer dan 337 miljoen dollar tot 46 miljoen terug te brengen. Het kan
niet anders dan dat in Washington van hogerhand wordt geadviseerd die meneer met
zijden handschoenen aan te pakken. Het ging om verplichtingen van de
oliemaatschappij Pertamina, door generaal Ibnu Sutowo aangegaan in verband met
het charteren van tankers. De zaak is buiten het gerecht om ‘geregeld’.
Een taxichauffeur in Florida anno 1977: ‘You know, sir, Jimmy Carter has been
sent to us perhaps by the Lord himself. Once in a while he sends those guys as a
warning. But then they get killed by whites, like JFK. Carter is a good man, and for
the poor, not like Nixon. Carter is not doing this for money,
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he is already a millionaire.’ Hij had een klein grijs boekje bij de hand, zo groot als
een zakagenda. ‘This is the book of all books. It says it all.’
‘But do you truly believe,’ vroeg ik ‘that Carter has been send by the Lord?’
‘Yes, I do. Read my book. It was predicted long ago.’

19 februari 1977
Miami

Bereikte Club Miami in de vroege avond en nam kamer 201. Het is een complex
bestaande uit gebouwtjes, sauna's, een zwembad, een televisiekamer en een bar annex
restaurant. Je laat de deur van je kamertje op een kier staan en krijgt vanzelf de hele
nacht door bezoek van tippelende guys. Alle kleuren van de regenboog zijn
vertegenwoordigd, ook negers, en tegenwoordig veel Cubanen en Latino's. Een waar
smörgasbord van het menselijke ras.
Ergens midden in de nacht een nummer gemaakt met een jonge knul, die beslist
onder invloed van drugs was. Hierdoor overigens niet minder plezierig. Weer eens
iets anders.
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20 februari 1977
De Zweedse minister van Wetenschapsbeleid, mevrouw Alva Myrdal,99 heeft een
boek over ontwapening geschreven.100 Zij waarschuwt dat met de huidige hoeveelheid
beschikbare atoomwapens de wereldbevolking 690 maal kan worden weggevaagd.
James Reston101 schrijft dat Jimmy Carter kennelijk nog aan Washington moet
wennen, want hij doet precies waar hij zin in heeft, zoals in een trui op televisie
verschijnen. Zijn laatste outrage, de brief aan Sakharov ‘has sent a polite shudder
through the entire diplomatic fraternity. The best they can say for him is that maybe
it was an innocent mistake of inexpediency.’ De realiteit is, zo meldt de commentator,
dat er geen sprake is van een vergissing. Zbigniew Brzezinski, zijn naaste adviseur
inzake de Sovjet-Unie, heeft bevestigd dat de brief aan de voornaamste sovjetdissident
een uitdrukkelijk en doelbewust signaal is geweest. Reston concludeert: ‘Human
rights are almost a theological point with Carter. He can't stamp out sin in the world,
but he keeps on praying.’ Ik blijf het een stomme en onnodige provocatie vinden,
maar dat zal je in de Amerikaanse pers niet lezen.
Esquire102 helpt me er aan herinneren dat Yuri Nosenko, die twee maanden na de
moord op JFK asiel in de VS aanvroeg, meedeelde dat de KGB niets met Lee Harvey
Oswald te maken had. Nosenko werd drie jaar door de CIA afgeschermd gehouden
en gedrild om er achter te komen of hij als ex-KGB-er misschien was gezonden om
Washington op een dwaalspoor te brengen. Maar wat Nosenko wel deed, was de
journalist Sam Jaffe als een agent voor de USSR identificeren, wat hij niet was. Het
zal je overkomen. Jaffe had vijf jaar voor CBS gewerkt, vier jaar voor ABC in Moskou
en was drie jaar hoofd van het ABC-bureau in Hongkong. De journalistieke carrière
van Jaffe was prompt naar de knoppen. Het is duidelijk dat hij in het duister blijft
tasten over wat hem precies is overkomen.

21 februari 1977
Baudelaire overleed aan syfilis met een glimlach op zijn gezicht in de armen van
zijn moeder. Hij was 46 jaar oud.103 Hij was een fervent bezoeker van bordelen, las
er zijn gedichten voor
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of speelde met de voeten van een maitresse, Jeanne Duval. Alle tekenen wijzen er
op dat hij niet met de dames neukte. Maar hoe liep hij dan een geslachtsziekte op?
De psychoanalyticus René Laforgue, die het leven van Baudelaire bestudeerde,
concludeerde dat hij de ziekte ‘in some other manner’ moet hebben opgelopen.
Criticus Broyard meent dat Baudelaire bang was voor vrouwen, nooit los was
gekomen van een fixatie op zijn moeder en dat zijn brieven aan haar eerder smeekten
om love dan om geld. Baudelaire moet eens hebben geschreven dat: ‘the company
of intelligent woman’ was als ‘the pleasure of a pederast’. Mijn reactie op de raadsels
rond de mind van Baudelaire is dat Alex de Jonge, Anatole Broyard, René Laforgue
en alle andere nakaarters over de dichter achteraf-praters zijn, die een slag in de lucht
slaan. Hoe Baudelaire syfilis opliep, zullen we nooit weten, want hij is er niet meer
om het na te vertellen. De rest is speculatie achteraf.
‘Baudelaire may have died a virgin,’ aldus Broyard, vanachter zijn schrijftafel bij
de Times, 110 jaar na diens dood. Sterf je als ‘maagd’ wanneer je nooit in je leven
met een penis in een vrouw bent geweest? Okay, wat is hier aan de hand? Wat is het
wezenlijke verschil tussen seksuele spelletjes tussen mannen en vrouwen of tussen
the boys of the band onderling? In beide gevallen wordt er gepenetreerd of een
sixty-nine opgevoerd. In beide gevallen vloeit het sperma in het niets, opdat het vooral
geen kuit zal schieten. Waarom zou de man die met mannen stoeit, als maagd te boek
moeten staan? Omdat hij zijn penis niet in een vagina maar in een anus heeft gestoken?
Of is de man ‘maagd’ gebleven, die verzuimd heeft kinderen te krijgen? Ik heb heel
wat seks in mijn leven achter de kiezen en heb inderdaad nog nooit met mijn pik ‘in’
een vrouw gezeten, maar maakt dit mij op 52-jarige leeftijd tot een maagd? Misschien
dat de heer Broyard of anderen deze mening zijn toegedaan. Ik deel die redenering
allerminst.
Ik belde Peter in Londen. Hij klonk opgewekt. Ze waren al naar het strand in
Brighton geweest. Hij was okay.

22 februari 1977
Nu Carel Enkelaar mij de foto van de Cubaan Emilio Santana had gezonden, de man
die door Jim Garrison werd verdacht, betrokken te zijn geweest bij de schietpartij in
Dallas, zocht ik naar een methode hem te vinden. Gerard Croiset meende dat hij zich
in deze buurt ophield. Toevallig las ik in Esquire dat twee plaatselijke journalisten,
Hilda Inclan en Louis Salome, beiden van de Miami News, zich met misdaad in de
Cubaanse
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gemeenschap bezighielden. Ik maakte een afspraak met hen en gaf ze een exemplaar
van de foto met achtergrondinformatie. Ik adviseerde omzichtig te werk te gaan,
want wanneer ‘de vijand’ in de gaten zou krijgen dat we de man op het spoor waren,
zou hij zonder twijfel onmiddellijk van kant worden gemaakt.

Miami-Dallas
Ik schreef Frieda Westerman104, nu mevrouw Peter Bieling, een briefje. Al die dagen
was ik eveneens in Coral Gables, waarom niet iets van me laten horen? Toch heb ik
de brief niet verzonden.
Na aankomst in Dallas ontmoette ik Pat Russell, de advocaat van George de
Mohrenschildt, voor het avondeten. Hij haalde me op in een splinternieuwe Cadillac
en had een grijze hairdo, een beetje te nichterig. Hij liep nog op krukken, want hij
was vier maanden eerder in zijn badkamer uitgegleden. Ik vroeg of hij behoorlijk
was verzekerd. ‘Plenty. As a matter of fact, I made some money out of my accident.’
We gingen naar een Chinees restaurant.
George de Mohrenschildt is uit de psychiatrische kliniek. Het echtpaar is definitief
uit elkaar. Haal je de koekoek, Jeanne de Mohrenschildt liet hem opnemen. Jeanne
is naar Californië vertrokken, waar zij bij een broer van haar is gaan wonen. George
woont op een klein kamertje op Bishop College en lijkt het redelijk te maken. Pat
vertelde: ‘Now, they both drive a new car, which means, they have not been truthful
with me, because apparently they have had some money stacked away.’ Dit zou toch
weer kunnen wijzen op geld dat was betaald om verder te zwijgen over wat er met
Oswald en Dallas precies aan de hand is geweest. George zou behandeld zijn voor
een ernstige aanval van vervolgingswaanzin. Hij zou hieraan hebben geleden, niet
alleen door de JFK-affaire, maar ook door zijn verhouding met zwarte studenten op
Bishop College. Hij zou volgespoten zijn en de hemel mag weten wat dit voor effect
heeft gehad. ‘I have always been nice to George and Jeanne,’ zei Pat, ‘but now they
are trying to get rid of me.’ George gaf voorlopig een college per dag. Pat adviseerde
me George op Bishop College te bellen.
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23 februari 1977
Dallas, Holiday Inn
Van de negentiende verdieping kan ik zien hoe de skyline van Dallas in al die jaren
drastisch is veranderd. Amerikanen zijn workaholics. Om 07.00 uur stroomde het
verkeer al op volle toeren naar de stad. Wolkenkrabbers verrijzen als paddenstoelen
uit de grond.
Pat Russell nodigde George en mij uit voor de lunch in de Capango Club. Ik
informeerde Carel Enkelaar telefonisch dat ik later een ontmoeting met De
Mohrenschildt zou hebben. Hij zou Croiset op de hoogte houden.
's Ochtends gaf ik een lezing voor de Mary Craig Class, een vooraanstaande
damesclub, waar ik ook een aantal jaren geleden heb gesproken. Men betaalde met
een cheque, die ik uitstekend kon gebruiken en meteen verzilverde.
Toen ik de lunchclub binnenkwam, zag ik George en Pat aan tafel zitten met een
andere man, Greg, waarschijnlijk een vriendje van Pat, die ik overigens vervelend
vond. Eindelijk zag ik George terug. Hier was ik blij om. De lunch was meer dan
uitstekend. We spraken honderduit. Vooral nadat Pat en Greg waren vertrokken,
konden George en ik eindelijk bijpraten. Hij had me trouwens al wat paniekerig in
het Frans te verstaan gegeven mij onder vier ogen te willen spreken.
Hoe meer ik naar hem luisterde, hoe meer ik me realiseerde dat het niet dezelfde
George was als vroeger. Hij liep nog wel kaarsrecht en was duidelijk een
persoonlijkheid. Toch geloof ik dat hij nu ergens, vooral van binnen, een wrak was
geworden. Wat hebben ze in de psychiatrische kliniek met de man gedaan? Ze gaan
de sovjetmethoden achterna.
Hij wilde met me spreken en meende dat de bibliotheek van Bishop College hier
het meest geschikt voor was. Daar voelde hij zich veilig. Hij vertelde dat Jeanne al
zijn geld had meegenomen op een bedrag van 20.000 dollar na, terwijl ze eveneens
zijn creditcards bleef gebruiken. ‘All the trouble started around the book I wrote
about the JFK affair and Oswald.’
Ik luisterde, en inderdaad zijn stemming scheen voortdurend te veranderen, zoals
Pat Russell al had gewaarschuwd. Pat zegt dat George feitelijk ‘verloren’ is zonder
zijn vrouw en dat hij heen en weer gaat tussen liefde en haat voor haar. Russell schijnt
het boek van De Mohrenschildt I am a patsy105 te hebben gelezen. Enerzijds schrijft
hij dat Oswald onschuldig is, maar tezelfdertijd zou hij laten doorschemeren dat hij
in staat zou zijn geweest op Kennedy te schieten. Wat moet je ermee?

105

Dat is wat Oswald riep bijzijn arrestatie.

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

94
In het boekje dat ik twee maanden later voor Bruna schreef106 - en waarbij ik dus in
belangrijke mate werkte aan de hand van mijn recente geheugen - beschreef ik die
middag aanzienlijk gedetailleerder dan in mijn dagboek. ‘In de hal van Bishop College
ontmoetten wij twee zwarte studenten die theologie studeerden en goede vrienden
van George bleken te zijn. Hij had me trouwens altijd al een populaire man bij de
studenten geleken. We zochten een rustig plekje. George begon te spreken. Hij was
volmaakt ernstig. Zelden had ik hem in die toestand gezien. Het gesprek begon als
volgt: ‘Willem, ik voel mij verantwoordelijk voor het gedrag van Lee Harvey Oswald.
In die zin ben ik eigenlijk betrokken bij de moord op John F. Kennedy. Wat denk je
dat er gebeurt als ik dit zou toegeven?’
Mijn eerste reactie was om de zaak niet te zwaar op te nemen. Misschien had het
te maken met mijn stemming. Ik antwoordde: ‘Je zou zeker de voorpagina van het
dagblad Zaanstreek Typhoon halen.’ Hij negeerde wat hij kennelijk beschouwde als
een onaardige houding van mij en vervolgde: ‘Oswald volgde mijn aanwijzingen.’
‘Wat voor aanwijzingen?’ vroeg ik nog steeds stomverbaasd. Maar geleidelijk
begon ik me nu toch te realiseren dat het blijkbaar menens was.
‘We bespraken de aanslag op JFK van a tot z,’ vervolgde een toch nog aarzelende
De Mohrenschildt.
‘Hoe lang is dat geleden?’ vroeg ik maar in het wilde weg, bepaald van mijn stuk
gebracht.
‘Wij, Lee en ik, hebben dikwijls samen over het vermoorden van JFK gesproken.’
‘Waarom kom je nu pas met deze sensationele bekentenis voor de draad?’ was
mijn volgende vraag.
‘Omdat jij nu hier bent. Het wordt langzamerhand tijd dat ik mijn mond opendoe.
De hele wereld schrijft toch al nonsens en schandalige dingen over me.’ Ik vroeg
nog een keer waarom hij mij dit nu vertelde.
‘Ik vertrouw je Willem. Verraad me niet. Hang me niet op. Betrek me niet in de
moord op Kennedy. Ik wil er eerst met je over spreken.’
Ik bleef zeer verrast en zei: ‘Dat is dan eindelijk de bekentenis waar je dikwijls
over sprak.’ Dit was eveneens de bevestiging van wat Gerard Croiset al jaren geleden
had aangekondigd dat De Mohrenschildt ‘eens’ zou bekennen bij Dallas betrokken
te zijn geweest en dat hij dit tegenover mij zou doen.107
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Na het wanhopige relaas van mijn vriend George ben ik naar de telefoon gelopen en
heb Carel Enkelaar (collect) in Hilversum gebeld. Carel meende dat ik De
Mohrenschildt inderdaad onmiddellijk naar Nederland moest brengen. Hij liet verder
het beleid van die operatie aan mij over. Hij zei direct naar Klaas Jan Hindriks te
zullen rijden. Ed van Westerlo zou zich bij hen voegen.
George reed mij terug naar het Holiday Inn. Ik kreeg het gevoel dat hij nu toch
weer twijfelde aan zijn besluit om naar Holland uit te wijken.

24 februari 1977
Vannacht heeft Carel Enkelaar om 02.30 uur gebeld na een gesprek te hebben gehad
met Gerard Croiset. Croiset was geschokt geweest door het nieuws. Hij wilde zelf
met me spreken. De hamvraag volgens Gerard was: ‘Heeft hij nu toegegeven het te
hebben gedaan, of niet?’ Ik telefoneerde met Croiset en legde de situatie hier nader
uit. Hij besloot met te zeggen Enkelaar te zullen adviseren George naar Nederland
te laten overkomen.
Om 07.45 uur belde George al. ‘They took my car away.’ Na lang zoeken had hij
de auto ergens anders teruggevonden. Verbeeldde hij zich dit? ‘Inspite of the fertility
of our minds,’ ging hij voort, ‘moeten we ons plan om naar Amsterdam te gaan, laten
varen.’
Hij fulmineerde opnieuw tegen zijn advocaat Pat Russell, die hij zijn bitterste
vijand noemde. Overigens bleek het verhaal dat Pat in elkaar was geranseld, zijn
been op vijf plaatsen had gebroken en dat zijn kantoor in de fik gestoken was, volledig
te kloppen. Pat bevestigde tenminste wat George me hierover had verteld.
Vanmorgen belde Carel al vroeg dat Croiset had gewaarschuwd dat Pat Russell
George zou adviseren niet naar Holland te reizen en dat om die reden de helderziende
nog moest zien of De Mohrenschildt inderdaad zou arriveren. Gerard vroeg verder
waarom George zijn zaak niet in de VS lanceerde. ‘Omdat hij zich hoogst onveilig
voelt,’ zei ik hem.
‘Hoe kan hij zijn beweringen met bewijzen staven?’ vroeg Croiset.
‘George heeft gezegd dat hij voor de Warren Commissie verklaarde direct geweten
te hebben, toen hij in Haïti hoorde dat JFK was vermoord, dat Oswald het had gedaan.’
Ik belde advocaat Dobrovir in Washington om te onderzoeken of hij mijn Time-zaak
nu gaat behartigen. Hij zei met Harry
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Torczyner in New York te hebben overlegd. George de Mohrenschildt adviseerde
me echter om Pat Russell te nemen die ‘deviously clever’ was en ideaal voor mijn
doel. Pat is een small-time advocaat, die de praktijk van zijn vader schijnt te hebben
overgenomen. Hij is homoseksueel en behoort in ieder geval niet tot de vaste kliek
advocaten die ‘in’ zijn in Dallas.
Ik belde Pat Russell en zei hem te willen spreken over de mogelijkheden om mijn
Time-zaak inderdaad op zich te nemen. Het zal wel weer een van de onherstelbare
besluiten van mijn leven zijn om deze ‘ingeving’ op te volgen. Gisteravond aten we
samen in een visrestaurant. Hij had trouwens al gezegd het eventueel te willen doen.
Of we geen formeel stuk moesten tekenen? Hij zei dat een handdruk voldoende was.
Ik stak hem meteen mijn hand toe. Ik wil er zeker van zijn dat hij het ook werkelijk
doet.
Enkelaar belde opnieuw. Omdat Pat me had gebeld dat De Mohrenschildt hem
had meegedeeld inderdaad niet naar Europa te zullen afreizen, rapporteerde ik dat
we niet kwamen. Croiset was nu echter zeker dat we wèl naar Amsterdam zouden
komen. Na uitvoerig overleg vroeg Carel of ik niet nog een keer wilde proberen hem
mee te krijgen omdat dit zijn oorspronkelijke plan was. Ik wist eigenlijk niet wat ik
ervan moest denken. Gisteren liep George in de bibliotheek heen en weer en zei het
ene ogenblik dat hij wilde vertrekken en het volgende dat het natuurlijk allemaal
maar een grap was. Daarna nam hij me heel ernstig op om te zien of ik nu geloofde
dat hij niets met de moord op JFK had te maken. Hij sprak er ook over een aantal
keren valium te hebben genomen om zelfmoord te plegen en een ogenblik later zei
hij weer: ‘You are my last chance to get out of here, because one of these days I will
commit suicide.’ Even eerder had hij met stelligheid beweerd dit weekeinde te willen
afreizen, zijn geld van de bank te halen en naar een tante in Palm Beach te zullen
rijden, omdat zijn dochter uit een ander huwelijk daar ook verblijft. ‘And, my ex-wife
for that matter.’ Ik moedigde hem dan ook aan dit inderdaad maar te doen en desnoods
tennislessen in Florida te gaan geven. Hij zou ook als gids kunnen optreden voor
reizen naar de USSR met zijn voortreffelijke kennis van het Russisch. Maar Pat
benadrukte: ‘Hij mist zijn enige vertrouwde gehoor, zijn vrouw Jeanne. Zonder haar
gaat hij onderuit. Hij is bezig permanent zelfmoord te plegen.’
Om 12.30 uur kwam George naar mijn kamer in het Holiday Inn. ‘You will have
to be with me all the time,’ aldus George. ‘They will steal my car.’ Ik betaalde de
rekening. We reden
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naar de Oak Cliff Bank & Trust Company, waar hij zijn geld ging opnemen. Hij
benadrukte: ‘Remember, you invited me to come to Holland.’ Even later: ‘So by
doing this, I am incriminating myself. Do you realize what I am doing, Willem?’ En
vervolgens: ‘I am burning my bridges. Pat advised me not to go under any
circumstances.’ Hij herhaalde ook voortdurend dat ‘ze’ hem zouden tegenhouden en
hij het land nooit zou kunnen verlaten. ‘Tomorrow, when we are flying to Europe,
you will laugh about what you are saying now,’ antwoordde ik.
Hij zag er in een grijze, Mao-achtige outfit zeer gedistingeerd uit. Hij vroeg me
bij de auto te blijven. ‘They have the keys to my car.’ Ik maakte voor het geval dat
hij toch zou afreizen een reservering voor ons beiden op Braniff om 17.30 uur naar
La Guardia. Het is een nauwelijks te geloven situatie. Dan zegt hij weer: ‘So, I hope
you realize it is all a lie.’
‘Sure, but screw them all George. It's worth trying to get out of Dallas for a while.’
Via de beruchte Dealey Plaza, waar JFK werd doodgeschoten, reden we naar de
Dallas Bank om de rest van zijn geld op te halen. Hij twijfelde opnieuw: ‘They will
never let me leave the country.’
‘Of course, they will,’ zei ik. ‘They will simply say you are crazy, when you come
with your story.’ Daar was hij het mee eens.
Even later: ‘How much you want to bet that we will never be allowed to leave?’
We spraken nog meer en tenslotte begaf hij zich naar de bank. Hij stond een tijdje
stil op de treden en kwam terug naar de auto. Hij zei mij naar het vliegveld te zullen
brengen maar zelf in Dallas te blijven. ‘Forgive me for my hesitation.’ Ik zei dit
volledig te kunnen begrijpen, maar dat een trip naar Amsterdam het beste scenario
zou zijn om de zaak achter zich te laten. We babbelden nog meer. Eigenlijk begon
de situatie me te enerveren. Het deed me allemaal onaangenaam veel denken aan de
scènes in het verleden met mevrouw Röell.108 Ik keek naar zijn mond en smalle lippen
en ze herinnerden me aan een pop uit een winkel. Twee aantrekkelijke kerels reden
voorbij in een slee. ‘Did you see them?’, zei George. ‘You are wise to stick with
guys.’ Volgens Pat Russell beschuldigde Jeanne hem er dikwijls van een latente
homoseksueel te zijn.
Er kwam een moment dat de zaak me totaal de keel uit hing.
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‘Zet mij maar bij het Holiday Inn af en als je om 16.30 uur niet bij Braniff op het
vliegveld verschijnt, dan reis ik zelf door naar Houston en zoek je het maar uit.’
Vervolgens rapporteerde ik aan Carel Enkelaar. Klaas Jan luisterde mee. Ton Nellissen
is bezig met het monteren van een speciaal JFK-programma, mochten we toch in
Nederland arriveren.
George moet vanmiddag door een hel zijn gaan. Het is rot om te zien hoe zijn
mind in chaos verkeert en uiteen lijkt te vallen. ‘I am 65 now, and the College will
not have me any longer,’ zei hij. Vanmorgen had hij een telefoontje van Edward Jay
Epstein ontvangen die hem 4.000 dollar had geboden voor een interview. Readers
Digest financiert Epstein. Hij was naar Japan en elders in de wereld gereisd om de
JFK-zaak rond te krijgen. George lijkt me inderdaad momenteel emotioneel gestoord.
Moet ik wel met hem op reis gaan? Wat hebben ze in het ziekenhuis in hemelsnaam
met hem gedaan?

Dallas-Houston
Geen George. Ik heb zeer met hem te doen. Zijn toestand leidt hem rechtstreeks naar
de verdoemenis. Opnieuw een indirect slachtoffer van de moord op JFK. Wat een
tragisch einde van een leven dat zo mooi had kunnen zijn. Hij heeft alle kaarten in
handen, en toch.

25 februari 1977
Houston, Holiday Inn
Mijn vriendje David Russell kwam gisteravond naar me toe. Hij was forser geworden
en had gained some weight. Hij maakte vreemde bewegingen met zijn ooghoeken,
die ik niet eerder opmerkte, maar net als in 1974 he still makes the right music. Hij
verdient 1.500 dollar in het Cortlandt Restaurant. Er komt een dependance en daar
wordt hij maître d'hotel en alles wat er bij komt. Ik ben nog steeds zeer op hem
gesteld.
De sovjetdissident Andrei Amalrik protesteerde voor het Elysée, waar Giscard
d'Estaing kennelijk niet op hem zat te wachten. Hij is door gendarmes verwijderd en
hij noemt de Franse politie nu even erg als de KGB. Het is hem in zijn bol geslagen:
een slachtoffer van dubieuze toestanden aan de andere kant van het politieke
wereldspectrum.
Cindy Adams heeft in Celebrity weer eens laten zien dat zij natuurlijk nooit in de
omgeving van Sukarno had moeten verschijnen. Ambassadeur Howard Jones zou
haar vanuit Jakarta hebben gebeld dat Bung Karno met haar zijn memoires wilde
schrijven. Zij had er niet om gevraagd. Het zou het eerste boek
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worden van deze ‘gossip’ -juffrouw. Ze vertelde meestal om 06.00 uur op Istana
Merdeka met hem te spreken. ‘Ik behandelde hem gewoon als een wellusteling op
middelbare leeftijd.’ Dit loog zij want zij zou als zij dat werkelijk had gedaan er
nooit in zijn gekomen. Ik veracht die dame, nog steeds de ‘intieme vriendin’ van
Dewi Sukarno.109
President Jimmy Carter heeft zonder blikken of blozen op een persconferentie
gezegd dat hij niets onregelmatigs heeft kunnen ontdekken in de activiteiten van de
110
CIA. Ze hebben hem eerst verboden zijn eigen medewerker, Theodore Sorensen,
te benoemen om grote schoonmaak bij de CIA uit te voeren en nu hebben ze hem
maar wat op de mouw gespeld en doet hij of er niets aan de hand is.
Vanmorgen vroeg belde Carel Enkelaar dat Gerard Croiset meer dan ooit zeker
was dat George de Mohrenschildt mee naar Holland zou reizen. Geloof er niets meer
van. Ik telefoneerde George in Dallas, die verrast en blij reageerde: ‘I was just trying
to reach you.’ Ik stelde voor dat hij in zijn auto naar Houston zou rijden, een tripje
van vijf of zes uur, en dan alsnog met mij via New York naar Amsterdam zou vliegen.
Ik zei dat David Russell bereid was voor zijn auto te zorgen en dat er niets mee kon
gebeuren.
Ik nam opnieuw contact op met Enkelaar, die eerst zei dat ik zelf onze vliegtickets
maar moest voorschieten, maar daar voelde ik voor de zoveelste keer geen mieter
voor. Ze worden nu via Ben van Meerendonk in New York geregeld.
Carel waarschuwde: ‘Ik denk niet dat het verstandig is als jij zou optreden als
persagent voor de vermoedelijke medemoordenaar van JFK.’ Pat Russell in Dallas
had me vooral ook gewaarschuwd voorzichtig te zijn dat me nooit ten laste zou
kunnen worden gelegd dat ik een verhaal over George zou kunnen hebben verzonnen.
‘Houd je vooral aan de waarheid die George je vertelt, wat die ook moge zijn. Geef
uitsluitend zíjn waarheid weer.’ Pat liet overigens blijken verheugd te zijn dat George
ophoepelde, want de dagelijks telefonades van Jeanne uit Californië en George uit
Dallas hingen hem meer dan de keel uit.
Fijne dag met David. We lachten veel. Ik kocht een paar dingen voor Peter bij
Saks in Oak Park. De kap van Davids auto was neer. Hij herinnert zich veel van zijn
bezoek aan Amsterdam en de mensen die we ontmoetten, inbegrepen Herbert Jochems,
die fluit voor ons speelde. Het was weer plezierig om
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samen te zijn, net als drie jaar geleden. We lunchten in The Gallery. Ik besprak mijn
plan een boekje met Eric Hoffer te willen schrijven. Hij had best zin om naar San
Francisco te komen en het samen te doen.
Persbureau TASS heeft president Carter op tactische wijze gevraagd de dissident
Vladimir Boekovski niet op het Witte Huis te ontvangen. Intussen ontmoette Amalrik,
als vervanger voor Giscard d'Estaing, een aantal parlementariërs.
Er kwam na het avondeten een verward telefoontje van George. Hij herhaalde
vijfmaal geprobeerd te hebben zichzelf van kant te maken. Na een gesprek om 15.00
uur wilde hij wegrijden naar Houston, maar er zou geprobeerd zijn hem opnieuw
verdovende middelen toe te dienen. Er was ook iets niet in orde met zijn been. Wat
is er toch met deze man gebeurd? Hij had er niet toe kunnen komen de autorit te
beginnen. ‘I think, I will kill myself.’ En: ‘You were such a tremendous lift to me,
when you were here.’ Hij eindigde met: ‘I will make a supreme effort to come to
Houston.’
Ik belde Carel. Guus Jansen van Strengholt luisterde mee. Ook Liny Enkelaar
kwam aan de lijn en zei zeker te zijn dat we niet naar Nederland zouden komen. Het
beste was naar Dallas terug te gaan en George aan de hand mee te nemen.

26 februari 1977
Om 06.00 uur vanmorgen hing Carel alweer aan de telefoon. Ik ga terug naar Dallas.
George belt niet meer. Schaamt hij zich of is hij naar Florida vertrokken?
‘Wij allemaal, Klaas Jan en ik, vinden je uithoudingsvermogen in deze zaak
bewonderenswaardig,’ aldus Enkelaar. Ik ben er tien jaar aan bezig, waarom nu
opgeven? Ik telefoneerde Bishop College en iemand zou voor George de boodschap
om me te bellen bij appartement 318 achterlaten. Croiset had gezegd dat als ik niet
binnen twee uur iets van De Mohrenschildt hoorde, we maatregelen moesten nemen,
want dan zou hij zich van kant hebben kunnen maken.
George Bush spreekt in het Hyatt hotel als voormalig directeur van de CIA. Entree:
100 dollar per persoon. Oud-vice-president Hubert Humphrey houdt nu praatjes voor
de zaak à raison van 5.000 dollar. Ook oud-Watergate-samenzweerder E. Howard
Hunt heeft een contract getekend om lezingen te geven, nog wel voor het American
Program Bureau in Boston, waar ik ook mee heb onderhandeld. Maar de crooks
winnen het in dit land nu eenmaal altijd. Andere veroordeelde Watergate-fi-
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guren, James McCord, John Dean III en Jeb Magruder, verdienen allemaal goud aan
hun smerige streken.
Om 14.00 uur belde Enkelaar. Croiset had George de Mohrenschildt ‘gezien’ op
ongeveer 138 kilometer van Dallas in een restaurant dichtbij een hoge fabriek. George
zou op weg naar Houston kunnen zijn. Ik wilde dat er wat gebeurde.
Na nog een gesprek met Hilversum, waarbij ditmaal Marcel Enkelaar voorlas dat
Croiset bij het bewuste restaurant een vijver had ‘gezien’, kwam Carel aan de lijn
om te zeggen dat ik wellicht dit restaurant kon opsporen. ‘Er zullen er niet veel met
een vijver zijn,’ zei hij ook nog.
Ik had mijn buik zo vol van het gesodemieter dat ik een taxi nam naar de Houston
Club, de plaatselijke Thermos. Ik keek er naar Starsky & Hutch en raakte verstrengeld
met een Mexicaanse jongen die me aan Bertie Hilverdink111 deed denken.
Nu zijn er ook Cubaanse troepen in Uganda. Eldrigde Cleaver zei dezer dagen op
televisie dat hij Idi Amin had ontmoet en er zeker van was dat de man
honderdduizenden mensen had laten vermoorden. Amin zond intussen een telegram
aan Jimmy Carter dat hij er beter aan deed naar de honderdduizenden Amerikaanse
doden in Zuidoost-Azie te kijken, dan zich met Uganda te bemoeien.
Tegen 22.00 uur belde De Mohrenschildt. Ik kreeg hem aan de telefoon toen ik in
het restaurant zat. Hij was er van uitgegaan dat ik naar Phoenix en San Francisco
was doorgereisd, zoals ik van plan was. Hij had de hele nacht wakker gelegen. ‘To
do this for the publicity is not worth it. I rather go hungry,’ zei hij. Ik begreep er niets
meer van. ‘After all, it was your idea,’ zei hij ook nog. Hoogstens om naar Holland
te gaan, maar hij had me tenslotte gesmeekt hem naar veiliger oorden te brengen,
omdat hij vermoord zou worden. Ik zei dat ik naar Dallas zou terugkeren. ‘Well, if
you have nothing else to do, it will be delightful to see you.’ Er klopt niets van wat
hij allemaal zegt. Waarom is hij dan zo overtuigd dat ze hem zullen tegenhouden?
Ik zal hem nu zo benaderen: laten we naar Holland gaan en als je ongemoeid kunt
reizen, staat het vast dat je niet schuldig bent.

27 februari 1977
Croiset en Enkelaar zaten vanmorgen (tegen het middaguur in Bussum) bij Strengholt
naar een Duitse film over de JFK-moord te kijken. Ik vertelde Carel dat George nu
zei zijn verhaal niet
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ten behoeve van de publiciteit kwijt te willen, of voor geld te willen spuien. Croiset
kwam aan de lijn: ‘Die man is doodsbang. Je moet hem zeggen dat je het voor hem
doet hem naar Nederland te brengen. dat je anders nu weggaat. Je moet hem gewoon
voor een fait accompli zetten.’ Ik doe niet anders, want ik wil echt mijn reis vervolgen.
De zogenaamde religieuze diensten op zondag via de Amerikaanse televisie grenzen
aan massahysterie, nee, zijn massahysterie. Een gek uit Tulsa, Oklahoma maakt zijn
gehoor wijs: ‘God is good, many miracles will come to you,’ en vervolgens wordt
een oude dame in beeld omhelsd, gestreeld en gezoend. Het is eigenlijk volkomen
abnormaal wat er gebeurt, maar geen hond in dit land die dit nog opmerkt. Het is al
gewoon geworden. ‘You know, our Savior is the only one who can hear and fulfill
our prayers (...). The patient and gracious way in which the Lord drew us to his side;
there was no force, it was simply his matchless love and mercy’ en vervolgens treedt
een groepje zangers op in een nagebootst prieeltje. Jezus aan het kruis is deze prediker
blijkbaar vergeten.
Croiset adviseerde eveneens om George te vragen of hij zijn verhaal in Holland
op film wilde zetten: ‘Of probeer het anders op geluidsband te krijgen.’
Ik belde De Mohrenschildt. ‘Willem, I am so depressed, I really do not want to
do anything.’
‘But let's enjoy this beautiful day.’
‘No, I do not even feel like going downtown,’ antwoordde hij.
‘I will be in the Dupont Plaza this afternoon,’ zei ik. Hij zou me daar bellen, maar
voegde eraan toe: ‘Don't count on it.’ Hij deed eigenlijk alles om me te ontmoedigen
terug te komen.
Overlegde met Carel of ik eerst alleen naar Holland zou terugkomen. Gerard had
nu gezegd dat er rond 18 april een nieuwe ontwikkeling zou zijn. We weten wat die
voorspellingen van tijd waard zijn. Ik onderstreepte dat dit de laatste kans zou zijn
dat ik hem te pakken kon krijgen, want hij was in staat onder te duiken en permanent
te verdwijnen. Welke rol speelt Pat Russell? Wat adviseerde de vriend-advocaat in
Fort Worth, Clark, getrouwd met een Russische prinses?
Later belde Carel dat hij Croiset niet meer had kunnen bereiken, maar dat het
geboden was nog eenmaal naar Dallas terug te gaan en een laatste poging te
ondernemen de zaak te ontwarren.
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Houston-Dallas, Braniff 26
David Russell kwam nog een paar uur naar het hotel en er waren korte flashes van
contact, maar het was allemaal te kort en onrustig om werkelijk betekenisvol te zijn.
Naast zijn job in het restaurant is hij bezig een zaakje in wijnen op te zetten. Hij doet
dit samen met een zekere Michael, kennelijk de enige makker in Houston met wie
te praten valt. We gingen naar flats kijken in een prijsklasse van 40.000 dollar, maar
hij wil eigenlijk helemaal niet in Houston blijven. Hij wil weer naar Rice University
gaan en colleges volgen, voornamelijk om andere, interessantere mensen tegen te
komen dan de figuren uit de restaurantbusiness. We kwamen op de memoires van
Gertrude Stein die hij had gelezen toen hij op Amerbos was. Het was hem opgevallen
dat zij een poging had ondernomen erachter te komen wie zij werkelijk was toen zij
al 70 jaar was. Zij meende dat introspectie de creativiteit belemmerde. David zei dat
Picasso er achter was gekomen dat moderne schilders niet konden wedijveren met
moderne fotografie en om die reden naar nieuwe methoden hadden gezocht om
emoties op te wekken. Daar ging het om bij abstracte kunst. David sprong van het
concert van Ravel voor de linkerhand over op de vraag of ik nog een film had gemaakt
over IIASA in Wenen. Hij herinnerde zich zelfs Jermen Gvishiani's naam. Hij vroeg
hoe je José Delgado spelde. Davids humor sparkles.
De Amerikaanse ambassadeur in Uganda, Thomas Melady, heeft na terugkeer in
de VS Idi Amin als een tiran omschreven. Er was vastgesteld dat hij zeker 100.000
Ugandezen had laten vermoorden. Toen Marshall Green uit Jakarta in de VS
terugkeerde heb ik hem nooit horen zeggen dat Suharto een massamoordenaar was
en een half miljoen of meer mensen had laten afslachten. Maar Indonesië is natuurlijk
‘belangrijker’ voor Washington dan Uganda.
Enkelaar belde dat hij Jan de Troye van het NOS-bestuur in vertrouwen had
genomen. ‘Iedereen heeft groot respect voor wat je aan het doen bent,’ aldus Carel.

28 februari 1977
Dallas, Dupont Plaza
Ik belde Peter. Hij had me al vanuit Londen op Amerbos proberen te bereiken. Hij
waarschuwde erop toe te zien dat de NOS me niet voor de zoveelste keer, ook
financieel, in de boot zou nemen.
Ik belde ook Croiset in Utrecht. ‘Als hij niet meekomt, rustig laten zitten. Je hebt
gedaan wat je kon. Maar ik heb nog altijd
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het idee dat hij meekomt.’ Croiset bleef vrij lang stil toen ik hem vertelde dat George
nu zei alleen maar voor de publiciteit en het geld te hebben gezegd dat hij betrokken
was bij de moord op JFK.
Om 10.00 uur bereikte ik George. Hij verwachtte mijn gesprek. Ik nodigde hem
uit om 's avonds samen te eten. Hij leek akkoord te gaan. Rapporteerde aan Carel en
Gerard. Gerard benadrukte weer dat hij nog steeds dacht dat De Mohrenschildt mee
zou komen naar Holland. Croiset vroeg ook om George te vragen of hij een week
voor de moord in de nachtclub van Jack Ruby was geweest. ‘Dat kan niet,’ antwoordde
ik, ‘want George en Jeanne waren toen in Haïti.’ Dan moest ik George vragen of hij
ooit in Ruby's club was geweest.
Ik werk intussen aan Brief aan Amy (Carter).
De zon buiten is heerlijk, ook al is het winderig en koel. Ik vraag me af hoe het
met Keke in de kennel is.
Pat Russell herbevestigt dat hij gereed is mijn Time-zaak op zich te nemen. Fuck
de deftige advocaten; nu maar via de devious ones.
Wicher de Marees van Swinderen vertelde dat hij mijn USSR-boekje in een ruk
had uitgelezen. ‘Jammer dat het niet in het Engels is verschenen,’ zei hij.
Wonder boven wonder arriveerde George de Mohrenschildt om 17.00 uur in een
keurig donker kostuum met zijn attachékoffertje. Ik bestelde koffie. Eerder had ik
een geïrriteerde Enkelaar aan de telefoon gehad, die zeurde en terugkrabbelde, maar
ik overtuigde hem om zelf met George te spreken om hem gerust te stellen. Dit
gebeurde nu. George zat wat te noteren op Dupont Plaza-papier terwijl hij Enkelaar
aan de telefoon had. We legden hem uit dat zijn bezoek aan Holland primair was
bedoeld om zijn boek in Bussum uitgegeven te krijgen. ‘They injected me with the
indecision-drug,’ merkte George op. ‘My daughter in Florida says, “I will save you
Papa”.’ Hij benadrukte: ‘I know they are trying to make me go mad.’
De Mohrenschildt is ervan overtuigd dat Jeanne en Pat Russell samen zijn
ondergang hebben beraamd. Op het moment dat we de lift betraden en het over Jeanne
hadden zei hij: ‘What a pity I am not gay, I should have been.’
‘Well, let me give you a crash course,’ zei ik.
We spraken, spraken en spraken. Ik begon er koppijn van te krijgen. Hij zei het
ene moment dat het gesprek met Enkelaar verder geen betekenis voor hem had en
dat hij van Readers Digest nu een aanbod had. Wanneer hij nu vertrok zou hij een
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cheque van 1.700 dollar van het Bishop College, die 10 maart zou binnenkomen,
mislopen. Een joodse vrouw, die op zijn gang in Bishop woonde, bespioneerde hem
dag en nacht. En nadat ik weer een pleidooi had gehouden dat dit een reden te meer
was enige tijd weg te gaan, zei hij: ‘You are damned good talker.’ Of: ‘All my life
I have been in trouble because I was feeling sorry for people.’
Wat hij me vorige week duidelijk had gemaakt, was dat joodse groepen in Dallas
ook achter hem aan zaten. Ik vroeg hem duidelijker te zijn. Hij vertelde dat ze er
achter waren gekomen dat zijn vader indertijd, als vluchteling voor de communisten
in Rusland, de hulp van de nazi's had ingeroepen. Vandaar dat er enkele boeken
waren verschenen waarin hij als anti-joods en pro-nazi werd omschreven. Nu was
de joodse maffia ook de vijand geworden.112
Ik had een afspraak met advocaat Pat Russell om 20.00 uur. Hij liet zonder bericht
verstek gaan. Een prettig begin met de nieuwe raadsman. Advocaat Dobrovir in
Washington zei 275 dollar te rekenen voor het onder zich houden van het dossier
van Time, dat hij nu naar Russell zou doorzenden. Recht verkrijgen in deze lieve
wereld is een schone zaak, indeed.
Om 21.00 uur verscheen Russell alsnog vergezeld van een jongen, Mike Strong,
met mooie ogen. We dineerden samen. Pat verzekerde me snel de zaak tegen Time
in het gerechtshof in Dallas te zullen beginnen. Hij waarschuwde me overigens
opnieuw dat ik diende te waken voor een mogelijke beschuldiging opzettelijk een
verhaal rond De Mohrenschildt de wereld te hebben ingezonden.
George's verwarring is compleet. Hij vroeg om de telefoonnummers in Phoenix,
San-Francisco en New York waar hij me op mijn reis eventueel kon bereiken. ‘Where
shall I keep them: they will be taken from my briefcase.’ Of hij zei: ‘This afternoon
a small black child called me “ugly man”. What does that mean?’ Na me aangeraden
te hebben de zaak tegen Time bij Pat Russell onder te brengen zei hij nu: ‘He will
never win; he is not powerful enough.’113
Nog laat in de avond belde George opnieuw. Hij had nog niet besloten of hij mee
zou gaan. Hij was in Bishop College en vertelde dat de politie overal op de campus
rondzwierf want er was een studentenrel uitgebroken. Vanmiddag merkte hij nog
op: ‘The nicest guys on campus are the black gays.’
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Uit alle contacten met De Mohrenschildt van de afgelopen tien jaar bleek een antijoodse
gezindheid, dat is zeker.
Hij zou natuurlijk dubbel en dwars gelijk krijgen.
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Nog laat keerde De Mohrenschildt naar de Dupont Plaza terug. Hij vertelde zijn
televisietoestel en schilderijen bij een ‘black gay friend’ op Bishop te hebben
achtergelaten, die gewoon tegen George verkondigde: ‘You, my prince, I would like
to please you and lick your cock.’ We stonden lang in de kou bij zijn auto buiten het
hotel te praten. Ik ging mijn rekening betalen en was gereed te vertrekken. Nu George
nog. ‘It is insane, I will loose 8.000 dollar which is more than I have in my account.’
Ik bleef hem voorhouden wat de voordelen waren en tenslotte zei hij: ‘Will you help
me pack?’ Hij kon alleen in het holst van de nacht met zijn spullen Bishop College
verlaten. Ik stelde voor dat we zijn bezittingen in het Dupont Plaza Hotel zouden
brengen. ‘No,’ zei hij onverwachts, ‘we drive tonight to Houston.’
‘Op voorwaarde dat je mij laat rijden,’ bedong ik, want De Mohrenschildt
chauffeerde als een ijzersmid. Hij ging akkoord en hield woord.
Op George' kamer op Bishop heerste een afschuwelijke wanorde. Al zijn kleren
waren ongewassen en vies. Hij begon een kartonnen doos te vullen en een handtas
die je kunt ophangen. Ik adviseerde zijn tennisracket en typewriter mee te nemen.
We laadden alles in de auto en begonnen richting Houston te rijden.
Om 04.30 uur was ik dermate uitgeput dat we een kamer namen in een motel langs
de grote weg. Eerst liep Geoorge de kamer op en neer maar ik slaagde er in hem in
bed te krijgen. Om 07.00 uur stonden we op. Hij sneed zich met scheren en omdat
ik er een grapje over maakte, werd hij irrationeel en kondigde aan dat we naar Dallas
zouden terugrijden. Nadat ik hem had gekalmeerd, vervolgden we onze weg naar
Houston en namen opnieuw een kamer, ditmaal in het Holiday Inn op de internationale
luchthaven. Hier kreeg hij opnieuw een aanval. Hij zei niet te kunnen vertrekken
vanwege: 1) het aanbod van 4.000 dollar van Readers Digest, 2) de cheque van 4.000
dollar voor drie maanden van Bishop College en 3) wat moest er met zijn auto
gebeuren?
Ik belde Carel Enkelaar dat we er aankwamen, met welke vluchten via New York
en Londen en dat de tickets om 11.00 uur bij de KLM in Houston moesten liggen. Bij
navraag waren er geen tickets. Later belde een KLM-secretaresse dat de prepaid fares
waren binnengekomen. Omdat we met Eastern naar New York zouden gaan, zouden
onze tickets daar klaarliggen. Ik was gedwongen zelf twee first-class tickets naar
New York te kopen en telefoneerde Enkelaar opnieuw dat de medewerking

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

107
van die zijde schandalig was. Legde de hoorn woedend op de haak.

1 maart 1977
Houston-New York, Eastern 44
Het is als een film die zich voor onze ogen ontrolt.
David Russell was ontzettend lief en behulpzaam en George vond hem kennelijk
aardig. David zat op mijn schoot toen George ons van het Holiday Inn naar Eastern
reed. De Mohrenschildt is aardig bij zijn positieven. Hij vroeg David een papier te
tekenen waarop stond dat hij de auto leende en ervoor zou zorgen. David en ik
gebruikten het ritje om elkaar te liefkozen en werkelijk te omhelzen, voor het eerst
sinds 1974.
De vlucht naar New York was rustig. Het voer in de eersteklas was volmaakt
abominabel, taaie garnalen en taaie bevroren vis, oneetbaar. George vertelde dat
Jeanne de Mohrenschildt mij niet alleen zag als gay maar ook als wicked. Die dame
is de helft van de tijd starnakel zat, wat te doen? Negeren.
Ik las een artikel uit de Houston Chronicle waarin dr. Peter Breggin, directeur van
het Centrum voor Studie van Psychiatrie bij Washington, zijn veroordeling uitsprak
over elektrische schok behandelingen van minstens 100.000 patiënten per jaar in de
VS. Volgens Breggin bevorderde een dergelijke behandeling allerminst de gewenste
rust en ontspanning bij de patiënt. Elektrische schokken vernietigen hersenweefsels
en maken het slachtoffer dociel en passief. Volgens Breggin is dit de snelste methode
‘to cause the mutilation of a human being’. Dat is precies wat er met George de
Mohrenschildt tijdens zijn recente psychiatrische behandeling is gebeurd. Ik herken
hem gewoon niet meer. Dr. Thomas Szasz, psychiater van de State University in
New York, heeft de behandeling met elektrische schokken als ‘modern therapeutic
totalitarianism’ omschreven.
Bij aankomst in New York bleken er opnieuw geen door de NOS toegezegde tickets
naar Europa gereed te liggen. Ik belde weer naar Hilversum. Intussen heb ik al meer
dan 1.500 dollar uit eigen zak gefourneerd. Ik leer het ook nooit.
We namen een kamer in het Waldorf Astoria, kamer 1530, want George wilde
absoluut niet een kamer alleen hebben. Ik voel me eigenlijk constant een babysitter.
Intussen begint George wel te laten doorschemeren dat hij zich hier minder bedreigd
voelt dan op Bishop College of in Dallas. ‘You saved my life, Willem, I am going
through a metamorphosis.’ Hij schreef brieven naar zijn dochter in Florida en naar
Bishop College. Ik zag dat hij ze op de bus deed.
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Er is een nieuwe biografie over Baudelaire verschenen. Hij schijnt een groot aantal
brieven te hebben nagelaten, waarin hij onder meer bedelde om fondsen. Hij schijnt
zijn leven lang in de schulden te hebben gezeten. Ook moet hij onhandig met zijn
erfenis zijn omgesprongen. Hij kon twaalf dezelfde overjassen bij zijn kleermaker
bestellen. Kocht derderangs schilderijen en antiek, terwijl hij ruimschoots gebruik
maakte van opium, hasj en alcohol. De psychoanalyticus René Laforgue is ervan
overtuigd dat Baudelaire als maagd stierf. Hij zou bang van vrouwen zijn geweest.114
Probeerde wat te lezen en me in mezelf terug te trekken tijdens de vlucht naar La
Guardia.
Newsweek meldde dat er een brief van Lee Harvey Oswald aan de Texaanse
oliemagnaat H.L. Hunt was gevonden, die twee weken voor de moord op JFK zou
zijn geschreven. Oswald zou over marching orders hebben gesproken. Het ministerie
van Justitie staat er sceptisch tegenover en de FBI verricht nader onderzoek.115 Tijdens
de vlucht vertelde George toevallig dat hij zeer persoonlijk met H.L. Hunt bevriend
was geweest: ‘He used to invite me to all his parties.’ Ik vroeg me af of George zijn
vriend Lee Harvey Oswald mogelijk had geadviseerd zich in verbinding te stellen
met Hunt. Intussen stelde ik eveneens de vraag die Gerard Croiset beantwoord wilde
hebben, of De Mohrenschildt ooit in de bar van Jack Ruby was geweest. ‘I might
have been in there,’ was het antwoord.
Yale University heeft de elfde Award for Showman of the Year nota bene aan
Johnny Carson, die onechte en ordinaire kletsmajoor van NBC, toegekend.
George is ervan overtuigd dat we tot Houston zijn gevolgd. Ik geloof er absoluut
niets van. Hij had ook voortdurend gezanikt dat hij op Bishop College door een
joodse vrouw, een studente die aan de overkant woonde, was bespied. Ook dat
geloofde ik niet. Toen we vannacht bij zijn flat arriveerden om zijn barang te halen,
zei hij: ‘She is waiting for me.’ En tot mijn stomme verbazing ging er inderdaad een
deur open en daar stond een vrouw in pyjama in de deuropening in de kou. Zij scheen
zich niet eens voor haar gedrag te generen. Ze staarde naar ons. ‘What are you doing,
what do you want from me?’ riep ik naar haar.
‘I am waiting for someone,’ antwoordde zij. George zei dat ze als verpleegster
werkte. Ze was volkomen in staat drugs in de melk te doen, die door de bezorger bij
zijn deur werd neergezet.
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Anatole Broyard, Review in New York Times, al eerder in dit deel besproken.
Newsweek, 7 maart 1977.
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Er is geen beginnen aan om alles te reconstrueren wat deze dagen gebeurde of werd
gezegd. In de auto, in de nacht, op weg naar Houston, zei De Mohrenschildt
bijvoorbeeld: ‘You know why I wanted to leave? I cannot sleep anymore at night, I
am afraid.’ Ik kan niet bevatten wat er met hem gebeurd kan zijn sinds ik hem de
laatste keer in Dallas bezocht.
Om George afleiding te bezorgen belde ik een vriend van Peter, Ken Halpern, die
samen met zijn maat John, naar het Waldorf kwam. We wandelden naar La Maganette
en dineerden samen. Ken hield De Mohrenschildt uitstekend bezig met verhalen over
oil drilling. Ze gingen zelfs op de JFK-moord in. Omdat Ken een jood is, waarschuwde
ik mijn Russische vriend vooral niet op zijn stokpaardje te belanden. Toch kwam hij
nog even op nazi-jager Wiesenthal terecht en noemde de man ‘the biggest basterd
of all’. Ik moet zeggen ook geen al te hoge dunk van die meneer te hebben. De avond
vloog om. Ik belandde voor het eerst met George in een twijfelaar, wat ik geen
onverdeeld plezierige ervaring vond. Deed geen oog dicht. Hij wilde echter nog
steeds geen moment alleen gelaten worden.

2 maart 1977
New York, Waldorf Astoria
Om 05.00 uur belde ik Gerard Croiset. ‘Zo globetrotter,’ begon hij. Ik legde uit wat
er allemaal was gebeurd en in welke sfeer onze reis zich afspeelde. Ook wees ik op
het niet nakomen van de afspraken wat betreft onze tickets door de NOS. Hij zegde
toe direct Carel Enkelaar te zullen bellen. ‘Begrijp je wat ik precies bedoel?’ vroeg
ik hem. ‘Ik begrijp je volkomen,’ antwoordde Croiset.
Even later belde Klaas Jan Hindriks, die aanving met: ‘Zo lieverdje. Vertel maar
eens wat er allemaal is gebeurd.’ Ik zei het een grof schandaal te vinden dat ik weer
alles zelf had moeten betalen. ‘Dat kan niet,’ antwoordde hij, ‘ik heb zelf met Lubbers
gebeld,’ wie dat ook geweest mag zijn. Ik besloot de KLM verder te laten barsten en
een PANAM-vlucht van 10.00 uur naar Londen te nemen. Ik reserveerde een helikopter
van het PANAM-building naar JFK. We lieten een uitgebreid ontbijt op de kamer
serveren. Ook telefoneerde ik Peter in Londen om een hotel voor ons te bespreken,
liefst 't Hilton of anders 't Europa. Ik begin George steeds beter te kennen nu we voor
het eerst echt samenzijn. Ik kan me uitstekend voorstellen, hoe hij inderdaad Lee
Harvey Oswald zou kunnen hebben inspireren of aanmoedigen JFK overhoop te
schieten, terwijl hijzelf naar Haïti verdween om te wachten tot het zou gebeuren.
Wie weet
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adviseerde De Mohrenschildt wel om het complot met behulp van Cubanen uit te
voeren, want hij hamerde er bij mij altijd op te zoeken naar daders onder het naar de
VS uitgeweken volkje. Jim Garrison gaf me zelfs een foto van een Cubaan die hij
van medeplichtigheid verdacht.
Het voormalig Congreslid Allard Lowenstein en George Lardner van de Washington
Post, ook niet de eerste de beste, hebben in Saturday Review116 lange analyses
geschreven over de moorden op de beide Kennedys en het onbekend blijven van de
werkelijke toedracht van deze complotten. Lowenstein vraagt zich af in hoeverre
bewijzen werden achtergehouden over meer daders dan alleen Sirhan Sirhan in het
geval van Bobby Kennedy. Er werden zeven kogels afgevuurd, waarvan er twee
senator Robert Kennedy dodelijk troffen. Er zaten drie kogelgaten in het plafond op
de plek in het Ambassador Hotel waar hij werd vermoord. De sleutelvraag bij de
politieke moorden in de VS blijft: handelden de moordenaars op eigen houtje?
Journalist Lardner plaatst een serie vraagtekens bij de curious politics van het
hernieuwde onderzoek naar de JFK- en Martin Luther King-schietpartijen in het Huis
van Afgevaardigden. Het is toch onvoorstelbaar dat vaststaat dat de FBI jarenlang
bezig is geweest alles in het werk te stellen dominee King verdacht te maken en in
een kwaad daglicht te stellen via constante spionage- en afluisterpraktijken jegens
de populaire leider van de negers in de VS!
Esquire117 weidt over een andere smerige zaak uit. De journalist Sam Jaffe werd
door de overgelopen KGB-agent Yuri Nosenko als sovjetagent aangeduid. De man
is al zeven jaar bezig om uit te zoeken waarom Nosenko dit gedaan kon hebben. Zijn
journalistieke carrière bij CBS en ABC-televisie lag onmiddellijk in duigen. Hij stond
op straat. Eindelijk dringt Jaffe door tot een CIA-er die zich Old Hand noemt. Tot
Jaffe's grote verbazing antwoordde die dat het mogelijk was dat Yuri Nosenko die
beschuldiging helemaal nooit heeft geuit. ‘Ja,’ zei Jaffe ‘dat zegt u nu wel, maar de
FBI heeft immers gerapporteerd dat Nosenko dit had verklaard.’ En wat antwoordde
CIA-er Old Hand doodleuk: ‘The FBI can say many things.’ De CIA-specialist vervolgde
zelfs - en Jaffe nam het gesprek voor de veiligheid maar even op de band op - dat
Nosenko bij de KGB helemaal geen positie bekleedde waarin hij aan ‘fingering’ deed,
het aanwijzen van dubbelagenten.118
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Saturday Review, 19 februari 1977.
Esquire, maart 1977.
Zond dit artikel in 1992 naar Oliver Stone, de amateur, die zich met de JFK-affaire bezighield.
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De brave Eldridge Cleaver, eens revolutionair van de Zwarte Panters, has gone off
his rocker. Zijn laatste uitspraak voor de tv-camera's is dat hij de living proof is dat
Jezus in staat is ‘to untangle a fouled up life’.119

C.G. Jung zei al jaren geleden dat religie een schitterend antidotum was voor
psychische hygiëne. Schuif het onbegrepene van het mysterie ‘leven’ op de Heer en
je bent al je raadsels kwijt. Help het je geloven. Het is je reinste mind pollution,
omdat je voor waar aanneemt wat in de verste verte niet is te bewijzen. Ik moet
Cleaver bezoeken.120
L. Fletcher Prouty121 schrijft in Gallery magazine dat de CIA in de vijftiger en
zestiger jaren oorlog tegen het communisme voerde, waar in de zeventiger jaren de
strijd tegen het kapitalisme is bijgekomen. In een ter beschikking gekomen rapport
van het Senate Select Committee on Intelligence Activities wordt gedetailleerd
aangegeven hoe de CIA een netwerk van bedrijven heeft opgezet, tot airlines en
detectivebureaus toe. De CIA-ondernemingen zijn honderden miljoenen dollars waard
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Newsweek magazine, 28 februari 1977.
Ik kende Eldridge Cleaver sedert 1968.
In eerdere Memoires-delen reeds uitvoerig opgevoerd: voormalig Witte Huis-medewerker
en CIA-functionaris.
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en maken gewoon winst als ieder ander bedrijf. Het is weer een schokkend relaas
over hoe onder het toeziend oog van de zogenaamde volksvertegenwoordigers de
meest schandelijke gangsterpraktijken en oorlogjes internationaal door de CIA worden
aangezwengeld. Sukarno komt ook weer ter sprake. In 1958 wierp de CIA wapens af
voor Sumatraanse rebellen - die vooral in De Telegraaf uitbundig publiciteit kregen
- om tegen het zogenaamd met het communisme flirtende regime van Bung Karno
te strijden. Die flirtpartij bestond uitsluitend in de verziekte hoofden van idioten in
Washington, maar zeker niet in de geest van Bung Karno, zoals ik hem sedert 1956
meer dan uitstekend kende.122
Om de vlucht naar Londen verder te bekorten las ik een voortreffelijke analyse
over hoe de zogenaamde supervrije Amerikaanse televisie omzichtig vermijdt
controversiële documentaires te maken.123 Er liggen zeven belangrijke taboes bij de
tv-wereld: de vakbonden, de multinationals, de drie tv-netwerken, de auto-industrie,
de nucleaire industrie, het militair-industriële complex en de Amerikaanse
buitenlandse politiek. Van tijd tot tijd heeft men de ‘blokkade’ doorbroken, met alle
gevolgen van dien. Dergelijke ‘overtredingen’ veroorzaken rampen in kijkcijfers,
advertenties en wat dies meer zij. Ook hebben dergelijke uitzendingen verschrikkelijke
gevolgen voor de producers. Ze vliegen eruit en ondervinden andere sabotagedaden.
Het totem van de vrije pers is een van de Borobudurtjes van Amerika. Help het je
geloven.
Klaas Jan Hindriks had opnieuw opgebeld om te zeggen: ‘Carel Enkelaar laat
dringend vragen om niet eerste klasse te reizen; hij zit blijkbaar krap,’ voegde hij
eraan toe. Ik lapte de nieuwe onzin aan mijn laars. Ik heb me voldoende uitgesloofd
op verzoek van de heren om mijn gemak ervan te nemen. Toen ik in Dallas zat te
knokken om George mee te krijgen, riep Carel nog uit: ‘Het gaat me niet om de
centen.’
We landden om 21.15 uur op Heathrow. Peter had hotel Britannië gereserveerd
(kamer 271) want de andere hotels waren volgeboekt. Ik rapporteerde eerst aan
Enkelaar dat we in Londen waren. Alles was weer pais en vree, alsof er niets was
voorgevallen. Dat is het gedrag dat men in Hilversum door schade en schande leert
aanmeten en waar ik niet van ben gediend. Ik heb nooit in omroepland meegedraaid
en dank de hemel van hun foefjes en trucjes verschoond te kunnen blijven.
We namen een taxi naar Bianchi's restaurant, waar Peter en
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Gallery Magazine, maart 1977.
The New York Times, 20 februari 1977, door John Culhane.

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

113
Edwin van Wijk reeds waren gearriveerd na afloop van hun theatervoorstelling. Het
was heerlijk om Peter terug te zien en te omhelzen. Zijn haar zat een beetje vreemd.
Maar ik verbaasde me opnieuw over het gemak waarmee hij George de Mohrenschildt
tegemoet trad. Hij was weer articulate and outgoing. Hij ontwikkelt zich prima.
Hetzelfde schijnt met de relatie met Edwin het geval te zijn, waar ik dan ook volledig
achter sta. Ik krijg wel koude rillingen wanneer Edwin uitdrukking geeft aan zijn
totale devotie en affectie voor Peter, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Het zal wel
vanzelfsprekend zijn.
George leek me in een vreemde stemming. Hij maakte er kennelijk het beste van.
Hij zei tegen hen: ‘Willem saved me.’ Maar hij scheen niet over de Oswald-affaire
te willen praten, in tegenstelling tot gisteravond.

3 maart 1977
Londen
Enkelaar probeerde er vanmorgen door te drukken dat we meteen na aankomst een
televisiegesprek met George de Mohrenschildt zouden opnemen, alsof het een kwestie
van op de knop drukken zou zijn om hem het gesprek met mij in de bibliotheek van
Bishop College zo maar voor camera's te laten opzeggen. Daarvoor ligt het onderwerp
immers veel en veel te gevoelig. Bovendien verkeert hij in grote psychische
verwarring over of hij juist handelt om überhaupt naar buiten te brengen wat hij te
vertellen heeft. Ik zei: ‘Geen sprake van.’ Carel moet 7 maart naar Suriname waardoor
hij vliegende haast heeft. Dan zegt hij ook maar eens iets af. Ik heb mijn hele
Amerikaanse reis en al mijn afspraken moeten omgooien. Hij zei nota bene ook nog
dat hij het weekeinde naar zijn buitenhuisje in Twente wilde.
‘La vérité est toujours plus mystérieuse encore que nos pensées’ - Frederico Fellini

Londen-Amsterdam
George is toch eigenlijk ernstig gestoord. Hij heeft me al tientallen keren gevraagd
of het ticket dat hij heeft hem wel naar Houston terug kan brengen. Iedere keer wijs
ik hem aan dat het retour open is. Ook roept hij nu weer vanuit stoel 4F naar stoel
5D: ‘I don't have a ticket back.’ Ik roep terug: ‘Read more carefully.’ Hij stelt ook
wonderlijke vragen. ‘Do the people in Holland look prosperous?’ Hij vond dat ze er
in Engeland welvarender uitzagen dan in de VS. Hij zeurde zo dat ik vroeg: ‘What
do you care?’
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‘The students at Bishop College always asked me this question,’ antwoordde hij
zonder blikken of blozen.
Hij vertelde dat zijn anti-Amerikanisme feitelijk in Joegoslavië was begonnen
toen hij er onderzoek naar mogelijke petroleumbronnen uitvoerde. ‘One difference
between Jeanne and me was, that she was not really interested in anybody or anything.
I look at peoples' faces if they are prosperous.’
‘Do you mean: if they are happy because of their prosperity?’ zei ik.
‘Well, it will prove whether the United States are right,’ was zijn antwoord. Even
later riep hij opnieuw: ‘Can I get a confirmation about my return flight at the airport?’
Vooral toen hij zich in de lucht bevond bij het verlaten van Dallas, schenen zijn
spirits verlost te zijn van angsten. Maar ik weet dat ik met een diep gestoorde man
op reis ben en levensgrote problemen tegemoet kan zien. De hemel mag weten wat
er de komende dagboekpagina's nog allemaal gaat gebeuren. Ik doe er goed aan hem
geen moment uit het oog te verliezen. Ook moet ik onmiddellijk alle financiële zaken
regelen, want ik weet langzamerhand met wie ik allemaal te maken heb.
Het was even stil geweest tot hij zich weer omdraaide: ‘I do not have a ticket back.’
Waar komen die angsten vandaan? George heb ik tien jaar gekend als volmaakt
normaal en sensible. Wat is er dit afgelopen jaar met hem uitgehaald? ‘Are you
British?’ vroeg hij aan de steward van BOAC. Daarop gaf hij hem zijn ticket en vroeg
of het geldig was voor de terugreis. De ver-bouwereerde man haalde er een stewardess
bij en na een poosje zeiden ze dat hij het maar op Schiphol moest vragen. ‘You see,
even she cannot say if it is valid.’ Dat was ook reuze stom. ‘You are really screwed
up, George,’ zei ik eindelijk.
Max van der Stoel heeft weer eens de held uitgehangen, ditmaal in Praag, door
zich te bemoeien met de Charta 77-affaire. Ligt ook echt op zijn weg. An Salomonson
beschrijft hem als held. Het Parool beschouwt het als een soortgelijke heldendaad
als van Jimmy Carter en Walter Mondale die dissident Vladimir Boekovski op het
Witte Huis hebben ontvangen. Ik betwijfel of dit soort stoerheden de zaak van de
vrede gunstig beïnvloeden, laat staan het doel van detente tussen Oost en West.
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Amsterdam
4 maart 1977
Amerbos
Bij thuiskomst gisteren belde ik eerst Carel Enkelaar. ‘God bless you,’ zei hij over
het veilig naar Amsterdam brengen van De Mohrenschildt. Of we meteen konden
filmen. Ik vroeg respijt om te rusten. Carel dreigde daarop, omdat hij niet direct zijn
zin kreeg, dat hij Hilversum zou verlaten voor Twente en de zaak aan Klaas Jan
Hindriks zou overdragen. Om te pesten zei ik: ‘Hoe kan dat? Ik dacht dat ik met
Appelboom moest werken?’
‘Willem, ik ben na alle spanningen over die zaak aan het eind van mijn Latijn; ik
ga tot dinsdag naar Buurse en dan naar Suriname.’ Ik werd boos. ‘Hoe durf je over
vermoeidheid te spreken vanwege die paar telefoontjes? Je kunt je blijkbaar niet
indenken, wat ik deze dagen heb doorgemaakt. En nu we er zijn, loopje laf weg.’
‘Reageer toch niet als een jonge meid,’ was Enkelaars weerwoord. Ik zei dit geen
acceptabele taal te vinden waarop hij antwoordde: ‘Okay, ik neem het terug.’
Ik belde snel Gerard Croiset en vroeg hem Enkelaar tot bedaren te brengen. We
kwamen overeen dat we elkaar om 18.00 uur bij Croiset in Utrecht - met George de
Mohrenschildt - zouden ontmoeten.
De post was interessant. De Raad voor de journalistiek heeft op de zitting van 6
januari 1977 besloten mijn klacht tegen de hoofdredacteuren van de Brabantse
persbladen over het schandalige geschrijf van L. van Vlijmen afgewezen. Het boek
over de USSR, dat van Vlijmen de grond in boorde, had niemand verder gelezen, of
zelfs gezien. Het ging erom of van Vlijmen in zijn kritiek bijvoorbeeld mocht zeggen:
‘zich journalist noemende Willem Oltmans’ of ‘men krijgt bijna de indruk dat Oltmans
bewust liegt’ en meer van dergelijk insinuerend geklets. De heldere geesten die
besloten dat dit allemaal gewoon en toelaatbaar is, waren drs. H.W.M. van Run, O.
Postma, B.A. Schmitz en H.A. Uilenbroek. Zij liever dan ik.124
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Het amusante stuk bevindt zich in mijn dagboek.
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Jake Gillespie van de Amerikaanse ambassade schreef dat senator Sam Nunn niet
beschikbaar was op de data die ik had gevraagd. Hij is natuurlijk nooit beschikbaar,
althans niet voor mij. De Zuid-Afrikaanse ambassadeur O.F. de V. Booysen wil me
gaarne ontvangen na het protest van de NVJ dat ik niet op tijd een visum kreeg om
naar Casper van den Wall Bake te gaan.
Er was ook een brief van mijn oude vriend, de sovjetdiplomaat Vladimir
Kouznetsov uit Brussel. Hij hoopte dat ik weer eens naar hem toe zou komen.125
Het eerste van alles reed ik met George in mijn TR5 via paleis Soestdijk, dat ik
hem wilde laten zien, naar de kennel in Bosch en Duin om mijn hond te bevrijden.
Keke maakte het uitstekend. Daarna dineerden we op mijn geliefde plek in Lage
Vuursche, waar ik altijd met mam was. Ik dacht sterk aan haar. Het was te laat om
nog naar het graf te gaan. De Mohrenschildt genoot kennelijk van de uitstekende
kwaliteit van het eten en vooral van de verse groenten. Vervolgens vertrokken we
naar Utrecht voor de beslissende ontmoeting met Croiset, de paragnost, die vanaf
het begin in De Mohrenschildt een bij Dallas betrokken figuur had ‘gezien’.
Het werd een verwarrende ontmoeting. Croiset, die weinig of geen Engels spreekt,
stak meteen van wal. Ik vertaalde. Hij zei tegen George bijzonder goed te begrijpen
dat hij diens vriend Lee Harvey Oswald wilde rehabiliteren. De Mohrenschildt
reageerde hier absoluut niet op. Vanaf dat moment werd het een zeer verwarde
discussie. Eigenlijk was het hopeloos. Carel Enkelaar acht zich intens bij de zaak
betrokken, maar weet er veel te weinig van en weet daarom de helft van de tijd niet
waar hij het over heeft. Gerard zat zelf trouwens ook behoorlijk te dazen. Hij zei
tegen mij dat George exact de man was, die hij nu tien jaar geleden voor het eerst
had ‘gezien’ als betrokken bij Dallas. Croiset maakte trouwens een aantal
aantekeningen. Hij wilde George enige tijd bestuderen, vooral diens aura, en vroeg
of ik het gesprek voorlopig wilde leiden. Carel en ik spraken natuurlijk Engels met
onze gast uit Dallas.
De Mohrenschildt zei niet veel. Hij was kennelijk weer op zijn qui-vive en werd
beheerst door twijfels en angsten. Hij zei dat hij helemaal niet belangrijk was en had
duidelijk de zoveelste inzinking.
Croiset behandelde het hoofd van George. Deze zei dat Croisets handen ‘heerlijk’
aanvoelden. Hij voelde zich prettig on-
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der Gerards uitstraling, ook al raakte Croiset het hoofd van De Mohrenschildt absoluut
niet aan. George werd zelfs rustig onder invloed van diens magische krachten. Gerard
ontdekte een beschadiging aan het hoofd. Later in de auto, terug naar Amsterdam,
vertelde De Mohrenschildt dat hij als jongen van zestien jaar in een half met water
gevuld zwembad was gedoken en toen inderdaad een ongeluk had gehad.
Vanmorgen zijn we wat boodschappen gaan doen. Ik telefoneerde Vladimir
Kouznetsov in Brussel dat ik wilde proberen morgen, zaterdag, in Brussel te komen.
Op weg naar Strengholt in Bussum, aten we een visje bij Jan Tabak.
Om 15.00 uur kwamen we in een vergaderkamer van Hofstede Oud Bussum samen:
Enkelaar, Croiset, Guus Jansen van Strengholt, George en ik.
Croiset had George gisteravond al aangeboden hem te behandelen en zei tegen
ons: ‘Dan krijg ik hem helemaal rustig.’ Gerard stond dan ook op en begon opnieuw
zijn handen boven De Mohrenschildts hoofd te bewegen. Maar ‘de patiënt’ reageerde
nu totaal anders. Hij zei dat hij Croiset een aardige man vond, dat hij fantastische
handen had, ‘die ik ook best eens wil vasthouden’, maar van een behandeling, zoals
Croiset voorstelde, wilde hij niet horen. Haal je de duvel. Hij kwam net uit een andere
instelling waar hem God mag weten wat voor behandeling was toegediend. De
opmerking kwam onaardig en onhandig over. Gerard zei later dat De Mohrenschildt
juist als gevolg van zijn kalmerende invloed via zijn handen, opnieuw bang was
geworden dat hij te veel zou zeggen. Het gesprek werd geleid door Carel Enkelaar,
die als een bulldozer meteen naar de kern van de ontmoeting wilde doordringen en
het naadje van de kous probeerde te weten te komen, namelijk wat George precies
in de bibliotheek in Bishop College had gezegd en waaruit de bekentenis precies
bestond.
Dat was exact wat niet had moeten gebeuren. Dan klapt de man onmiddellijk dicht
en herhaalt dat hij een onbelangrijke figuur in de Dallas-affaire is. ‘I know nothing
about it. I do not want to arouse expectations,’ en wat dies meer zij.
‘You want to sell a product, but you are saying that you have nothing special to
say,’ zei ik hem aankijkend. Het gesprek concentreerde zich dus op de publicatie
door Strengholt van het door De Mohrenschildt geschreven boek, I am a patsy, I am
a patsy, wat zich in het kantoor van advocaat Patrick Russell in Dallas bevindt.
Besloten werd dat ik Pat zou telefoneren, want

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

118
George zei weinig zin te hebben het verhaal nog eens te gaan vertellen.
Ik belde Russell in zijn kantoor in Dallas. Hij wist kennelijk nog niet dat De
Mohrenschildt in Holland was want mijn brief had hij nog niet ontvangen. Hij begon
met te bevestigen dat hij mijn Time-file uit Washington had ontvangen en de zaak
onmiddellijk zou entameren. Vervolgens zette ik uiteen, wat we probeerden te
bereiken door George enige tijd in Holland op adem te laten komen en te proberen
zijn werkelijke verhaal op papier te krijgen. ‘Excellent, excellent,’ aldus Pat. Hij had
inderdaad het manuscript van George's boek in diens dossier, maar had het verder
niet gelezen. Toen ik vroeg of we er een kopie van konden krijgen antwoordde Pat
tot onze niet geringe verbazing dat er over te praten viel. De Mohrenschildt viel in:
‘You see!’, waarmee hij wilde aangeven in de macht van zijn advocaat en zijn vrouw
te zijn, zoals hij steeds had beweerd. Croiset meende dat de enige manier om het te
krijgen, was het in Texas te gaan halen. We hielden het voor mogelijk dat Jeanne de
Mohrenschildt bepaalde rechten op het manuscript liet gelden.
Strengholt bood aan om George de nodige assistentie te verlenen bij het opnieuw
arrangeren van zijn memoires. Hij zou bijvoorbeeld in Huis ter Duin in Noordwijk
kunnen worden geïnstalleerd voor een periode van vier tot zes weken en een
secretaresse ter beschikking kunnen krijgen. ‘Let's try it,’ zei hij niet al te enthousiast.
Middenin het gesprek liet hij zich zelfs ontvallen: ‘Willem, I will shoot you some
day. You succeed in getting everything out of me.’
Ik zei meteen: ‘Wel heren, u hebt de bedreiging gehoord. Wanneer mij iets
overkomt weet u wie het heeft gedaan.’
Voor mij was duidelijk dat De Mohrenschildt enerzijds zijn betrokkenheid met
Oswald en Dallas wilde bekennen, terwijl hij anderzijds zichzelf door eigen toedoen
geen blijvende schade wilde berokkenen. Hij wist dat hij mij al zeer veel had
toevertrouwd. Hij kon niet precies peilen wat ik hiervan aan Carel, Gerard en Guus
Jansen had doorgegeven. Op dat moment was het nog steeds weinig, ook omdat ik
24 uur per dag bezig was geweest over hem te waken. Bovendien wilde ik dat zij het
van hemzelf zouden horen.
Omstreeks 16.00 uur, nadat Gerard Croiset was vertrokken, vertelde Guus Jansen
dat hij de film Executive Action met Burt Lancaster in huis had waarin de organisatie
van de moord op JFK werd gereconstrueerd. George kende de film niet. We begaven
ons dus naar de privé-bioscoopzaal van Strengholt.
George vroeg om papier en begon aantekeningen te maken.

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

119
Om 19.00 uur waren we terug op Amerbos. Er was afgesproken dat Enkelaar en
Jansen een contract zouden opstellen dat op dinsdag 8 maart zou worden voorgelegd
en dat de zakelijke basis diende te zijn waarop De Mohrenschildt zijn verhaal zou
vertellen.
Ik was langzamerhand aan een saunabad toe en probeerde George over te halen
mee te gaan. We liepen Thermos binnen. Hij keek eens rond maar zei er de voorkeur
aan te geven wat in de stad te wandelen. Anderhalf uur later troffen wij elkaar weer.
We gingen naar huis en beleefden een rustige avond samen. Hij las in Henry Troyat's
Pouchkine, een biografie, die hij van mevrouw Gale Clark in Fort Worth had
geleend.126 Om 01.00 uur stelde ik voor te gaan slapen, maar ik hoorde hem in de
logeerkamer nog naar de radio luisteren.
Om 00.40 uur voerde ik nog een lang telefoongesprek met Carel Enkelaar, die van
mening was, dat Croiset zeer onpsychologisch met De Mohrenschildt te werk was
gegaan. Ik antwoordde dat ik eigenlijk vond dat iedereen buitengewoon clumsy was
geweest, maar inderdaad Gerard het meest. Finesse is nooit diens kracht geweest.
Hoe kan het ook? Oorspronkelijk een kruideniertje uit Twente. Maar Carel en Guus
schenen George een aardige man te vinden. Het probleem is dat men zich in het
Hilversumse nog altijd geen voorstelling kan maken van wat het werkelijk betekent,
direct of indirect iets te maken te hebben met de JFK-affaire. Hoeveel personen zijn
niet vermoord of van de aardbodem verdwenen? George de Mohrenschildt heeft de
afgelopen maanden nogal wat meegemaakt, inbegrepen een psychiatrische
behandeling, waarschijnlijk met de nodige chemische middelen.
Ik las dat kamervoorzitter Anne Vondeling weer erg flink was geweest en zout in
de sovjetwonden heeft gewreven door de voorzitter van de Opperste Sovjet, een lijst
te sturen met namen van politieke gevangenen in de Sovjet-Unie. Zou meneer
Vondeling niet een ellenlange lijst aan Suharto kunnen overhandigen over de
duizenden en duizenden opgeslotenen op het eiland Buru? Maar van die slachtoffers
stelt de CIA geen lijstje samen ten behoeve van Vondeling. Concentratiekampen voor
links georiënteerde of pro-Sukarno nationalisten tellen immers niet mee.
Fred van der Spek (PSP) heeft Joop den Uyl gevraagd wat prins Bernhard voor
zaakjes met de Amerikaanse vliegtuigfabriek Northrop heeft gesloten. De premier
antwoordde: ‘Niets’.
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In mijn boek Reportage over de Kennedy-moordenaars meldde ik per abuis dat het Tolstoj
was.
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5 maart 1977
Het is zaterdagochtend. Ik heb George beloofd dat we naar Brussel zouden rijden
voor een ontmoeting met Vladimir Kouznetsov en dan terug via Luik, waar hij als
jongeman geologie had gestudeerd. Ik moest hem het weekeinde immers bezighouden.
Ik wilde hem eveneens de voormalige Villa des Marroniers te Sprimont in de
Ardennen laten zien, waar mijn grootouders Poslavsky hadden gewoond.
We reden eerst naar Tilburg waar ik een plant naar Peters moeder bracht.
We bereikten hotel Metropole op de Place de Brouckère om 12.15 uur. Ik wilde
een briefkaart schrijven aan advocaat Pat Russell in Dallas, maar George deed niet
mee. ‘He can go to hell,’ zei hij.
Alhoewel ik om 13.00 uur met Kouznetsov had afgesproken, stond hij onverwachts
eerder voor onze neus. Ik stelde hen aan elkaar voor. Zij spraken Russisch samen.
George sprak over een ontmoeting met de sovjetambassadeur in Caracas, want deze
diplomaat had in het verleden gewerkt in de Alfred Nobel-fabrieken, waar de vader
van De Mohrenschildt directeur was geweest. De man had zich opgewerkt tot
hoogleraar en was nu dus ambassadeur. Ze spraken nog wat en besloten werd dat De
Mohrenschildt een blokje om zou gaan lopen en zich later voor de lunch bij ons zou
voegen. Toen hij wegwandelde, legde ik de hogelijk verbaasde Kouznetsov uit met
wie hij zojuist kennis had gemaakt.
George de Mohrenschildt bleef weg. Wij gingen om 14.00 uur aan tafel. Mijn
Russische vriend was als altijd geïnteresseerd in mijn werk en uitstekend
geïnformeerd. Hij vond het verhaal dat George naar een psychiatrische kliniek was
gezonden van groot belang. Dat is immers wat het sovjetregime strijk en zet doet
met ‘andersdenkenden’. George was een teveel wetende lastpost. Hij vond dat ik de
tekst over De Mohrenschildt aan het persbureau Novosti moest doorgeven. Dat doe
ik natuurlijk nooit. Ik schrijf gewoon wat ik te vertellen heb, publiceer het (via de
GPD) en dan zend ik Novosti het knipsel. Zo doen we dat.
Kouznetsov was het niet met me eens dat Jimmy Carter slightly gaga was. Hij
adviseerde om beter na te gaan wat de president exact deed en zei. De pers vertelde
veel verhalen die oncontroleerbaar waren. Ik wees hem op de denkbeelden van
psychiater Arnold Hutschnecker dienaangaande en vertelde over het werk van
psycho-historicus Bruce Mazlish. Hij vroeg waarom men zich in Nederland bleef
opwinden over Oost-Europese
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dissidenten. Hij scheen precies te weten wat Max van der Stoel in Praag had gedaan.
Ik zei dat deze zaken internationaal werden aangezwengeld en dat zeker ook joodse
organisaties zich het vuur uit de sloffen liepen om dissidenten in de USSR te helpen.
An Salomonson schreef artikel na artikel over deze onderwerpen. Kouznetsov maakte
aantekeningen in een zakblocnote. Dat doet Alexandr Romanov, de ambassadeur in
Den Haag, nooit.
Hij onderstreepte dat Euro-Communisme diepgaand verschilde van Cuba of
Joegoslavië. Hij achtte Santiago Carrillo, de Spaanse communist anti-sovjet, terwijl
hij de Italiaan, Enrico Berlinguer, te slim achtte om anti-sovjet te zijn. George
Marchais, als Anne Vondeling, rakelde ook altijd weer de kwestie van de dissidenten
op. Terwijl we voort babbelden, werd ik toch tegen 15.00 uur vrij nerveus omdat De
Mohrenschildt nog altijd niet was komen opdagen. Kouznetsov achtte het mogelijk
dat we met menselijk falen hadden te maken. Hij raadde aan de auto vast uit de
parkeergarage te halen - waarin Keke nog steeds zoet lag te slapen - en terug te komen
naar hotel Metropole, want George zou inmiddels gearriveerd kunnen zijn. Om 15.30
uur had ik er genoeg van. Ik besloot full speed naar Amerbos terug te keren.
Aan de grens belde ik Carel Enkelaar en Gerard Croiset om te zeggen dat ‘onze’
vogel was gevlogen. Ze waren echter allebei niet aanwezig. In Amsterdam kreeg ik
Croiset aan de lijn, die nota bene zei: ‘Dat wist ik wel,’ en op hetzelfde moment werd
onze lijn verbroken. Ik bedacht me dat ik inderdaad in het gesprek met Pat Russell
in Dallas had vermeld dat ik van plan was met George naar Brussel te gaan. Ik belde
Croiset terug, die nu pas vertelde al bij Strengholt op een papier te hebben geschreven
dat ik De Mohrenschildt geen moment alleen diende te laten. Waarom heeft hij me
dit dan niet gegeven en het duidelijk als waarschuwing gelanceerd? Croiset: ‘De man
laat je niet stikken. Hij belt je nog wel, maar hij probeert nu naar de VS terug te
komen’.
George is knetter. Het is een intens zielig geval, want tot vorig jaar was hij in alle
opzichten prima. Misschien zie ik hem nooit meer terug. Misschien wordt hij nu wel
permanent in een gesticht opgesloten. Hij zei immers steeds: ‘They will destroy my
memory.’ Wat ‘mag’ hij zich dan niet herinneren?
Toen ik later Carel Enkelaar te pakken kreeg gaf hij aan het ‘ergens’ een opluchting
te vinden want de hele zaak werd ook hem teveel. Nota bene.
Het is 00.30 uur. Nog steeds taal noch teken van De Mohren-
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schildt. Hij heeft alleen zijn attachékoffertje bij zich, met zijn paspoort en geld, maar
al zijn bezittingen en kleren zijn op de logeerkamer.
Tijdens de ontmoeting bij Strengholt gisteren benadrukte Gerard tegen George
dat wij geen politiemannen, rechters of detectives waren, wat ik aldus vertaalde,
maar het veel te directe getetter tegen deze overspannen man, werkte als een rode
lap op een stier. Ook Guus Jansen was recht voor z'n raap bezig, terwijl ik probeerde
hem af te remmen en het op tactische manieren aan te pakken. Ik kende George
langzamerhand en wist wat hem binnen de kortste keren de gordijnen in kon jagen.
De Mohrenschildt stelde zich op het standpunt dat hij eigenlijk niets kon vertellen
tot het manuscript uit Dallas aangekomen zou zijn. Hij had mij gezegd enkele
‘duivelse passages’ te hebben geschreven, vooral wat betreft de CIA en de FBI. Hij
had ook namen in dit verband genoemd.

6 maart 1977
Om 11.00 uur belde Carel Enkelaar. We hebben dus nog niets gehoord. Gerard Croiset
had hem gezegd: ‘Laat De Mohrenschildt maar schieten,’ terwijl hij juist diegene
was geweest die op de komst naar Nederland had aangedrongen. Ik vermoed dat
Croiset gekwetst was toen George het aanbod van een behandeling met de handen
en uitstraling van de paragnost bij Strengholt nogal abrupt van de hand wees. Enkelaar
zei nu dat hij blij zou zijn als De Mohrenschildt opkraste (‘een pak van mijn hart’).
‘Maar moeten we, als hij weer opduikt, na alle moeite die we hebben gedaan, niet
op zijn minst zien een contract met hem te tekenen?’ vroeg ik.
‘Je hebt gelijk.’
De Mohrenschildt is niet te helpen. Hij bladerde gisteravond in het boek van Jack
Pollack127 en pikte er uit dat de helderziende maar bij 11 van de 40 voorspellingen
in de roos schoot. ‘I am destructive,’ zei George tegen me, ‘I have always been.’
‘Then let's fight this streak in you for once,’ antwoordde ik. Croiset noemde hem
‘schizo’. Op het moment dat De Mohrenschildt te kennen gaf niet van Gerards fratsen
gediend te zijn, verloor Croiset zijn belangstelling. Waar niemand aan schijnt te
denken is dat George recent uit een psychiatrische kliniek is ontslagen, waar de hemel
mag weten wat met hem is uitgehaald. Ik herken hem in ieder geval niet meer.
Natuurlijk is hij op dit moment allergisch voor iedere voorgestelde ‘behandeling’,
hoe onschuldig die van Croiset ook mag zijn.
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George stelde trouwens voor dat we de nacht in Brussel zouden doorbrengen, maar
omdat mijn koplampen niet behoorlijk functioneerden, wilde ik zaterdag weer voor
het donker thuis zijn.
Wetende dat Carel Enkelaar en Jan van Beek van de GPD old-time journalistieke
kameraden zijn, belde ik Van Beek om hem enigermate in te lichten. Hij had al met
Carel gesproken, maar die had nauwelijks iets losgelaten. Ik stelde van Beek voor
ook naar Hilversum te komen en gezamenlijk met Carel en Guus Jansen verder te
overleggen wat ons te doen stond, ook omdat de belangen van de NOS en de GPD
elkaar nauwelijks bijten. Tot mijn stomme verbazing, toen ik geheel routinematig
Enkelaar wilde inlichten over het uitbreiden van de De Mohrenschildt brain-trust
met Jan van Beek, werd mijn NOS-makker razend. ‘Ga maar naar de GPD en laat hem
alles over Dallas nu maar betalen,’ riep hij uit. Ik hield hem onder zijn neus dat de
GPD in 1977 de enige instelling was met wie ik een jaarovereenkomst had en dat ik
ook aan mijn eigen journalistieke contacten en belangen diende te denken.
Croiset verklaarde Enkelaars ongeduld met: ‘Laat hem maar even, Carel is
uitgeput.’ Als ík nu na al het gelazer tussen Dallas en Houston uitgeput was. Ik belde
Jan van Beek terug, die inderdaad nogal teleurgesteld was over de heftige reactie
van zijn ‘vriend’ Enkelaar. ‘Het heeft allemaal diepere achtergronden Willem, die
ik je nog wel eens tijdens een borrel zal uitleggen. Carel weet dat als ik erbij kom,
ik de gewoonte heb de zaak over te nemen.’
Gerard Croiset denkt dat De Mohrenschildt naar Amerika is teruggekeerd. Ik belde
dus David Russell en vroeg om mij te informeren du moment George zich zou melden
om zijn auto bij hem terug te halen. Croiset dacht verder dat ik morgen voor 12.00
uur van De Mohrenschildt zou horen. Maar hij adviseerde eveneens, wanneer er
tegen die tijd taal noch teken van de man was, de FBI te waarschuwen, want dan kon
er iets niet in orde zijn met hem. Ik besprak met Gerard of het niet de snelste manier
was de veiligheid van De Mohrenschildt te helpen bevorderen, door hem met het
hele verhaal van de afgelopen weken op televisie te presenteren. Ik telefoneerde
Enkelaar bij Boer Schaap in Buurse. Hij zou het voorstel ernstig overwegen.
Peter belde uit Londen, uit pure belangstelling. Hij waarschuwde opnieuw om er
voor te zorgen dat de NOS mij niet voor de zoveelste keer in de boot zou nemen met
de De Mohrenschildt-affaire.
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7 maart 1977
Mijn oude vriend, de computerexpert, Richard Sprague zond een brief dat hij Robert
Tanenbaum in Washington had gesproken. Omdat ik in het gesprek met Tanenbaum,
de in ons bezit zijnde urenlange bandopnamen met George en Jeanne de
Mohrenschildt, had afgeschilderd als eerder een whitewash dan bewijs dat George
in de zaak Dallas was betrokken, vraagt Sprague zich af waarom ik onze tapes op
een laag pitje heb gezet. Hij zegt dat het team Tanenbaum, Cliff Fenton en de rest,
de beste groep tot nu toe in Washington is, onder voorzitterschap dus van Richard
Sprague,128 om de Power Control Group aan te pakken. Zo'n elf of twaalf leden van
het Select Committee staan 100 percent achter de staf. Richard beklaagt zich er over
dat ‘de vijand’ erin is geslaagd Henry Gonzales van Texas en anderen te overtuigen
dat hij onder een hoedje zou spelen met de Power Control Group.129 Dus na
aanvankelijk uitstekende betrekkingen met de onderzoekscommissie te hebben gehad,
staat vriend Sprague nu ook op ijs.130
Als ik naar Keke naast me in de auto kijk, hoor ik altijd mams stem: ‘Ik ben je
dankbaar dat je voor hem zorgt,’ wat voor mij de mooiste stem in de wereld is.
Avondeten met Guus Jansen en Carel Enkelaar bij Jan Tabak in Bussum. Er waren
heel wat spanningen. De geestesgesteldheid van Carel is eigenlijk nogal apart. Ik
begrijp niet dat iemand die met dergelijke denkpatronen werkt, op zo'n plaats zit. Hij
verloor iedere keer zijn geduld en trok conclusies die kant noch wal raakten. Guus
Jansen ontpopte zich gedurende het gesprek als een schijtlaars die wil afwachten wat
voor koppen er in de kranten zullen verschijnen voor hij iets zinnigs kan zeggen over
wel of niet uitgeven van George's boek. Hij is aardig maar onbruikbaar. Na wat ik
vanavond hoorde, zal ik nooit zaken met die man doen.
Frank Sinatra zong in het Concertgebouw à raison van 350.000 gulden. Absurd.
Wat kreeg Jo Vincent?

8 maart 1977
Omdat Croiset gisteren driemaal adviseerde de FBI te alarmeren, nam ik contact op
met Enkelaar, die boos werd en vertelde dat Gerard hem wat anders had gezegd. Ik
heb trouwens gisteravond zelf Jake Gillespie, van de Amerikaanse ambassade in Den
Haag, thuis weten te bereiken. Hij zou stappen ondernemen.

128
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De voormalige officier van Justitie uit Philadelphia.
Waarmee hij kennelijk een militair industrieel complex (cia) bedoelde.
Zie bijlage 14.
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Om 23.00 uur belde een persoon uit Brussel (een meneer Genta?), die meedeelde
dat George de Mohrenschildt naar de VS was teruggereisd en hem had belast met het
afwikkelen van de bagage, die zich nog op Amerbos bevond. Ik antwoordde dat ik
de man niet kende en dat indien De Mohrenschildt zijn spullen wilde hebben, hij zelf
maar contact met me moest opnemen. Ik belde Gillespie dus terug om te zeggen dat
George niet langer ‘vermist’ was.
Ik belde Tanenbaum in Washington, die vroeg om zo gauw mogelijk te komen en
het verhaal van De Mohrenschildt verder aan te vullen. Ik bracht een bezoek aan de
NOS. Een gesprek van twee en een half uur met Enkelaar, Van Westerloo en Klaas
Jan Hindriks volgde. Ik verbaasde me steeds weer over de kromme formuleringen,
de lange betekenisloze zinnen, of om kort te gaan, over de avalanche aan bullshit,
waardoor de fameuze Hilversumse vergaderingen zonder meer worden gekenmerkt.
Je weet eigenlijk bij voorbaat hoe ze zullen aflopen. Carel was zeer nerveus. Hij had
een volkomen onacceptabele ‘overeenkomst’ over het jongste De
Mohrenschildt-gebeuren geprepareerd.131 Eigenlijk betekent dit stuk, dat ik alles
betreffende Dallas allereerst bij de NOS moet binnenbrengen. Informatie verstrekken
aan derden (als Jan van Beek van de GPD), behoeft toestemming van de NOS. Ik heb
echter geen enkele contractuele verplichting aan de NOS en wel aan de GPD. Enkelaar
wil weer voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.
Ik belde Gerard Croiset. ‘Ach, dat proberen ze allemaal. Ik heb in Japan hetzelfde
ondervonden,’ zei hij.

9 maart 1977
Enkelaar belde dat Kees Buurman om middernacht bij hem was binnengelopen. Ze
hadden samen een nieuw plannetje bekokstoofd. De affaire De Mohrenschildt zou
in de publiciteit worden gebracht, onder meer door gesprekken met Gerard Croiset.
Ik was perplex. Dat ze niet begrepen dat als ze Gerard nu al als deus ex machina van
de hele Dallas-affaire zouden opvoeren, dit al ons werk bij voorbaat in het verkeerde
daglicht zou plaatsen. Het is veel te vroeg om de rol van Croiset te berde te brengen.
Enkelaars redenering was dat hij als NOS-manager van mening was dat de NOS-radio
(zijn makker Kees Buurman) de primeur moest hebben van de De
Mohrenschildt-escapade naar Nederland. Hij bood me ‘een koninklijk honorarium’
aan. ‘Je wilt dit geld toch niet gebruiken om mij
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iets te dicteren, waar ik het niet mee eens ben?’ antwoordde ik.
‘Als je zo praat,’ aldus Carel, ‘dan bel ik Jan van Beek dat ik niet wil hebben dat
hij een letter over de zaak publiceert.’ Ik benadrukte dat ik al jarenlang had geprobeerd
om via Buurman en de NOS-radio door mij gemaakte interviews uitgezonden te
krijgen. Hij was er nooit op ingegaan. En nu moest ‘mijn’ primeur opeens naar hem?
‘Wat heb ik met NOS-radio te maken?’ riep ik door de telefoon. ‘Goeie morgen!’, en
Enkelaar hing op. Ik weet beter dan ooit tevoren hoe onbetrouwbaar en wankel de
collega's, waar ik mee te maken heb, feitelijk zijn. De test komt altijd wanneer er
hoogtijdagen zijn.
Ik liep bij Gerard Schuyt van de NVJ binnen. We stelden samen een nieuw stuk
op dat verantwoord zou zijn om met de NOS te ondertekenen in verband met de
JFK-affaire.
Ik had een ontmoeting met Jan van Beek van de GPD in het Hilton bij Schiphol.
Hij vertelde door de koninklijke familie op Soestdijk te zijn ontvangen. Irene nodigde
hem uit, maar iedereen was aanwezig, ook prins Bernhard. Koningin Juliana had
gezegd: ‘We wisten niet hoe aardig Bibeb kon zijn. Het gesprek in Vrij Nederland
is het aardigste stuk dat ooit over mijn dochter is geschreven.’ Irene had tegen Van
Beek gezegd: ‘U bent de initiatiefnemer geweest.’ Van Beek, in een poging fair te
zijn, had geantwoord dat de introductie van Bibeb bij Irene uit ‘gesprekken met
collega's’ was voortgekomen. Dat is dus niet waar. Het was mijn voorstel aan Bibeb
ook eens Irene te interviewen. Ik bracht haar in contact met Jan van Beek, omdat die
introductie succes zou kunnen garanderen. Eigenlijk zou ik de koningin moeten
schrijven hoe het werkelijk is gegaan, want ze denken daar misschien nog altijd dat
ik anti-koningshuis ben.
Gerard Croiset meldde: ‘Ik houd de spanningen niet langer uit. Ik ga vrijdag weg.’
Morgen is hij jarig. Hij noemde het zijn mooiste verjaarscadeau wanneer alles met
Enkelaar rond de Dallas-affaire prima zou worden geregeld.

Jan Cremer is trouw. Hij is op Bali.
Drs. L.J. Leeman krast op bij de TROS. Er zijn ‘verschillen van inzicht’ gerezen.
Kan ik me prima indenken, want die had ik ook met de man.
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Ik heb opnieuw met Tanenbaum in Washington gebeld. ‘Oh, you call from across
the ocean?’ zei de man, die namens hem antwoordde. Tanenbaum was in een
belangrijke vergadering. Ik vroeg hem dus mij een telegram te laten zenden ter
bevestiging van hun verzoeken. Dit gebeurde prompt.

Dineerde met vriend Frank Heckman in de Hartedief en voerde om 23.10 uur een
gesprek met Koos Postema voor de NOS-radio, waarover zowel Carel Enkelaar als
Jan van Beek later opbelden om te zeggen dat het ‘prima’ was geweest.

10 maart 1977
Jake Gillespie van de Amerikaanse ambassade belde om te informeren of George de
Mohrenschildt terug in de VS was. Ik zei dat ik hier allerminst zeker van was en dat
ik, voor ik verder wie dan ook informatie zou verstrekken, eerst voor het Select
Committee in Washington wilde verschijnen.
Willem Klinkenberg belde ook al vroeg. ‘Gefeliciteerd,’ zei hij, ‘de affaire staat
op het ANP-net.’ Hans Wilbrink van Nieuwe Revu meldde dat het ANP zorgvuldig
had vermeden mij te noemen. Dat mag natuurlijk niet van ‘Den Haag’. Jan van Beek
meende dat het ANP het bericht van de NOS-radio had overgenomen. Eigenlijk is Van
Beek net zo'n klootzak als de rest. Hij speelt het spel alleen uitgekookter. Gisteren
liep ik bij de NOS ook nog tegen ‘het licht’ Joop van Os aan, die verwachtte dat de
commissie van onderzoek in Washington eenvoudig zou concluderen dat George de
Mohrenschildt getikt was. Hij dacht dat alles de mist in zou gaan omdat vitale delen
informatie over wat in Dallas werkelijk gebeurde nog altijd ontbraken.
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Vanmorgen vond een vlotte afwerking bij de NOS plaats. Carel Enkelaar was in high
spirits. Ik kreeg bijna 11.000 gulden cash. Ik heb alle bagage en bezittingen van De
Mohrenschildt die nog in Amerbos waren, in een kluis bij de AMRO aan de
Herengracht gebracht.
Bezocht Gerard Croiset voor zijn verjaardag. ‘Wat zal Luns de pest hebben over
deze affaire,’ zei hij. Andere opmerkingen waren: ‘Jouw boek Den Vaderland
Getrouwe zal pas over 25 jaar bekend worden, want het is een geschiedenisboek.
Toen ik jou bezig zag met De Mohrenschildt dacht ik: wat kan die man toneelspelen.
Ik heb zelf nogal wat toneelspelers in mijn familie, maar zo had ik het nog nooit
gezien.’

11 maart 1977
Vanmorgen heb ik met de Nieuwe Revu een ingewikkelde afspraak gemaakt. Ik heb
een artikel over de affaire-De Mohrenschildt voor ze geschreven dat ik bij notaris
M.J. Meijer deponeer. Ze halen het maandag om 14.00 uur op wanneer ik al in
Washington ben. Hans Wilbrink betaalt er 3.000 gulden voor. Een NOS-chauffeur
bracht het filmmateriaal dat ik voor de Commissie in Washington moet meenemen.
Mijn vriend Frits van Eeden exposeert in Maassluis plastieken en metaalcollages.
De burgemeester opende de tentoonstelling. Met de beste wil van de wereld zag ik
geen kans er naar toe te gaan.

12 maart 1977
Helaas moest ik Keke weer naar de kennel in Bosch en Duin brengen. Hij maakte
zo lief een nestje in de auto. Ik bracht hem naar zijn hok. Het lieve beest. Was er
weer helemaal naar van.
Liep even bij Croiset binnen. Hij legde beide handen op de mijne en zei: ‘Denk
eraan: alles van je wordt afgeluisterd.’ Hij dacht dat De Mohrenschildt in Leuven,
Brussel of Londen zou kunnen zitten. ‘Het is een boef, hoor. Hij is asociaal à la
Bernhard. Dat heb je met die adel.’

Amsterdam-Londen, KL 127
Peter arriveerde pas om 15.15 uur in het Hilton. Hij had me al twee brieven
geschreven132 opdat ik enigermate op de hoogte was. Zijn nieuwe kaart voor
modeshows is prima. Hij lijkt zich enige zorgen te maken over de totale verliefdheid
van Edwin
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van Wijk. Peter houdt eigenlijk in zijn hart nog steeds van Frederick Ress. Ik beloofde
dat ik er met Gerard Croiset over zou spreken.
In mijn regenjas vind ik zojuist drie pagina's notities van De Mohrenschildt, die
hij noteerde toen we naar de film Executive Action zaten te kijken.133 Ik begrijp er
niet veel van, maar het blijft historisch materiaal. Misschien wordt het eens duidelijk
wat hij er mee bedoelde. Peter vond dat je aan George's ogen kon zien dat hij kierewiet
was.
Hans Wilbrink bevestigde dat de NCRV het op Schiphol met mij opgenomen
gesprekje over De Mohrenschildt en Dallas heeft uitgezonden. ‘Je was rustig en
weloverwogen Willem en om die reden overtuigend.’
Dineerde met Peter en Edwin bij Bianchi's. Edwin vertelde iedere nacht van Peter
te dromen. We zaten tot 02.15 uur aan tafel te praten. Dat hoef je in Amsterdam niet
te proberen. Ik verzekerde Edwin dat, indien Peter meende toch eerst terug te moeten
gaan naar Frederick Ress in Minnesota, zij welkom waren op Amerbos wanneer hij
maar wilde. Ik gaf hen ieder een cheque van 100 dollar om iets extra's van te doen.
Wilde ze een beetje laten delen in mijn recente financiële upswing. Peter was weer,
als altijd, geshockeerd door dit gebaartje. Zulke momenten gaat hem door merg en
been, ik weet het maar al te goed. Toen Edwin later zijn handen ging wassen, fluisterde
Peter tegen me: ‘Willem, if you only knew how much Edwin needs this money right
now.’ Peter begon gisteren al meteen over de narcissen, die hier al open staan. Wat
me altijd aan een gedicht van William Wordsworth doet denken uit de tijd op het
Baarns lyceum. Peter verlangt intens naar de zon. Misschien komt het er spoedig
van.

Londen-New York, PANAM 001
Peter bracht me naar de terminal. We hebben het fijn gehad. We omhelsden elkaar
tweemaal als afscheid.
Ik sprak nog met Kees Buurman die meende dat ik de NCRV-televisie op Schiphol
reeds ‘alles over De Mohrenschildt’ had verteld. Het NOS Journaal zou nu niet meer
geïnteresseerd zijn. Wat een onbedaarlijke onzin. Moest weer praten als Brugman
to put some sense into his head.
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New York
14 maart 1977
Na aankomst gisterenavond nam ik een taxi naar de saunaclub op First Avenue. Ik
ontmoette een Afrikaan. We brachten de nacht samen door. ‘Do you know where I
am from?’ vroeg hij. ‘Ethiopia,’ antwoordde ik zonder blikken of blozen, want ik
had het onmiddellijk aan de vorm van zijn schedel gezien. Hij ging ervan rechtop in
bed zitten en zei: ‘That's a miracle. How did you know? It scares me.’
Playboy134 brengt drie pagina's met foto's van Peter in Carte Blanche, dat nu in
Londen speelt. Richard Warren Lewis sprak voor Playboy met de schrijver Kenneth
Tynan. Hij schreef eerder Oh! Calcutta! wat in 1969 vooral in New York veel deining
veroorzaakte, maar wat in Londen zeven jaar met succes werd vertoond. Oh! Calcutta!
was meer ‘a string of sketches’. Carte Blanche, waar Peter en zijn vriend, de
Zuid-Afrikaan Edwin van Wijk, in optreden, ‘is more of a total spectacle (...) and
more subtle’, aldus de schrijver.

Tynan vervolgde: ‘This time, we have extended the range opening it up to all sorts
of combinations: homosexual, trios, incestuous and fetishistic variations, as well as
lesbianism, cunnilingus, fellatio and sadomasochism. More than half the show is
intended to titillate in the best sense of that word: to give pleasure, to tickle
pleasurably. Some of the numbers are intended to disturb an audience a little bit by
introducing it to areas of human activity that perhaps it hasn't thought of as erotic.
We are trying to extend the area of things that people think of as sexy. To do that,
we use dance,
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mime, poetry and straight acting. Two of the most successful things in the show are
based on hitherto untranslated erotic poetry of Paul Verlaine.’ Als je het interview
leest zit Peter inderdaad in een revolutionaire show.
Om 09.30 uur liep ik bij mijn lezingenmanager Robert Keedick binnen. Ik vertelde
hem het verhaal van De Mohrenschildt. Hij begon met het allemaal als een grap te
beschouwen en lachte luid en onbenullig. Maar geleidelijk begreep hij dat het ernst
was en zag hij de dollarbiljetten voor zijn ogen opdoemen. Ik probeerde hem te
overtuigen dat nu het moment was gekomen lezingen over de JFK-affaire te boeken.

Washington DC, Hilton Hotel
Belde Peter. Hij was ziek. We hebben in Londen iets verkeerds gegeten want mijn
maag keerde zich ook om vannacht. Vertelde hem van Playboy.
Pat Russell in Dallas bevestigde dat ‘George de Mohrenschildt van de aardbodem
is verdwenen’. Niemand weet waar hij zich momenteel bevindt, ook zijn advocaat
niet. Hij herhaalde het allemaal ‘very strange, very strange’ te vinden. Ik informeerde
hem dat ik morgen het Select Committee on Assassinations in het US House of
Representatives zal inlichten.
In het vliegtuig naar Washington flitste het door mijn hoofd, over India lezende,
dat one of these days they will kill Sanjay Gandhi as heir apparent of India. Er schijnt
al op hem geschoten te zijn, hoor ik nu.
Er is weer getouwtrek om de exclusiviteit van mijn verschijning voor de commissie,
morgen. Ben van Meerendonk, van de NOS in New York, wil alles exclusief hebben.
Ik zei hem: ‘Je hebt me altijd links laten liggen en nu wil je het volle pond?’ Ik omzeil
ook Eric Boogerman van de NRC, want die krant gooit er eigenlijk ook, wat mij
betreft, met de pet naar. Ik licht Henk Kolb van de GPD het meest volledig in, want
hij vertegenwoordigt Jan van Beek tenslotte. Ik wil er 5.000 gulden voor hebben.
Basta.
Van Meerendonk kwam zelf opdagen. Hij is wel aardig, maar hij kon geen bedrag
noemen voor de opname na het verschijnen voor de Congrescommissie. Kees
Buurman meldde dat ook hij in het duister tastte of Carel Enkelaar in Paramaribo
was en bereikbaar was. Hij was zelfs de rimboe ingegaan. Laat bereikten we hem
toch in hotel Torarica. Hij kon geen bedrag noemen, want hij wist niet wat ik in een
interview zou gaan zeggen. ‘Je maakt een grapje,’ antwoordde ik. ‘Zet maar op de
telex aan Van Meerendonk wat je besluit is.’
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James McMannus van CBS nam eveneens contact op. Hij wilde me al morgenvroeg
op film zetten. Hij had zijn licht over me opgestoken bij collega Bernard Kalb, die
ik sinds 1957 uit Indonesië kende en met wie ik vrijwel constant overhoop lag. Kalb
was een adept van die lamstraal van het ANP in die dagen in Jakarta, Hans Martino,
de latere perschef van Philips. CBS ging akkoord een embargo op het gesprek vast
te leggen tot 17.00 uur morgen.
Henk Kolb van de GPD kwam naar het hotel en ging pas even voor 01.00 uur naar
huis. Hij zei eerst nog zijn verhaal te zullen schrijven. Hij nam ons gesprek op de
band op en ging akkoord met de 5.000 gulden. Jan van Beek had aanvankelijk laten
weten slechts 1.500 plus 1.000 gulden kosten te willen betalen. Maar deze keer was
ik eindelijk eens in een positie eisen te stellen.

15 maart 1977
Jan van Beek opende de dag met de telefonische mededeling dat hij om 02.45 uur
Henk Kolb nog aan de lijn had gehad, die ‘een zeer behoorlijk verhaal heeft
doorgegeven. Maar ik heb toch nog het gevoel dat je een aantal dingen hebt
achtergehouden.’
‘Dat heb ik ook gedaan, maar ik heb die punten vertrouwelijk aan Kolb gegeven.’
Om 06.00 uur zette ik Channel 9 op. Lester Brown, president van het Worldwatch
Institute, babbelde over honger- en voedselproblemen in de wereld. Een geschiktere
tijd is er op Amerikaanse televisie niet voor beschikbaar. Wanneer de mensen
werkelijk aan de buis zitten, krijgen ze Dinah Shore en politieseries voorgeschoteld.
Om 06.05 uur, wanneer de meeste mensen nog slapen, wordt op televisie meegedeeld
wat Jezus over honger heeft gezegd.
Telefoneerde met Hans Wilbrink van Nieuwe Revu. Ze hadden mijn artikel bij de
notaris opgehaald, maar waren teleurgesteld. Ze hadden kennelijk veel explosiever
materiaal verwacht.
Psychiater Arnold Hutschnecker lijkt gelijk te krijgen dat Rosalynn Carter een
invloedrijke rol speelt in de nieuwe Amerikaanse regering. James Wooten citeert
haar antwoord op de vraag of zij dacht werkelijk macht in Washington te kunnen
uitoefenen. ‘I think that if I want to, I can - and I intend to.’ Daarvoor waarschuwde
Hutschnecker mij al enige tijd geleden.
‘I argue and debate with Jimmy all the time,’ aldus de First Lady. ‘We discuss the
issues or the way I see things, all about
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what he is doing (...). Jimmy, some people say you talk first and think later.’ De
president antwoordde: ‘They don't know how much I think.’ Waar het natuurlijk om
gaat, is in welke mate Rosalynn werkelijk invloed op hem heeft, of in hoeverre Carter
zijn vrouw au sérieux neemt. Hutschnecker lijkt te zeggen dat die invloed van haar
op hem overheersend is. Waarschijnlijk spreken leiders als Carter met hun vrouwen
over staatsaangelegenheden als over de boerenkool, maar in Carters geval lijkt
Rosalynn in meer dan een opzicht de broek aan te hebben.135
Ik schreef Arnold Hutschneker een briefje. Henk Kolb vond wat ik vertelde over
de studie van Bruce Mazlish inzake Carter, allemaal onzin. Wat niet in het kraam te
pas komt, of waar nooit eerder behoorlijk over is nagedacht, wordt maar al te dikwijls
weggewuifd of weggelachen. Als een journalist dit doet, vind ik het onvergeeflijk.
Kolb wilde wel kennis nemen van Mazlish' mening, ‘but still, it's so funny,’ zei hij.
Hij gaf toe onlangs voor het eerst in een van zijn artikelen een vraagteken bij Carter
te hebben geplaatst.
Angolese strijdkrachten hebben drie dorpen langs de grens met Zaïre ingepikt. De
regering van meneer Mobutu vraagt ‘dringend’ militaire hulp van Washington. Dit
wordt nu ‘ernstig overwogen.’136 Het is allemaal veel te doorzichtig voor woorden.
Een regelrechte herhaling van het beruchte Tonkin Gulf-incident, waarbij zogenaamd
door Noord-Vietnam op de Amerikaanse vloot werd geschoten om Lyndon Johnson
zover te krijgen Hanoi te gaan bombarderen. Mobutu heeft meer machtsmiddelen
nodig om de bevolking eronder te houden - precies als Suharto - en zo wordt het
Congres dan misleid om toe te stemmen in nieuwe miljoenen voor de zetbaas van
de CIA in Kinshasha en dit indirect en uitsluitend om niet de controle over de
Congolese mineralen te verliezen. Bah!
William Borders bericht in de New York Times vanmorgen hoe er in de avond
vanuit een hinderlaag op de jeep met Sanjay Gandhi werd geschoten.
James McManus is bij me geweest. Hij was een keurige, professionele interviewer.
Ik vertelde hem over de lunch in Brussel met George de Mohrenschildt en de
aanwezigheid van Vladimir Kouznetsov van de sovjetambassade, wat puur toeval
was. Het zal me benieuwen wat er uiteindelijk van wordt uitgezonden.
Ben van Meerendonk had een team uit New York laten ko-
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men. Hij legde een briefje voor, waar ik verder niets aan had. Het was niet ondertekend
en vermeldde geen bedrag.
Om 10.00 uur was ik in het Congresgebouw voor de ontmoeting met Robert
Tanenbaum en andere leden van de Select Committee on Assassinations. Ik
overhandigde het door de NOS afgestane materiaal en kreeg een briefje voor ontvangst.
Na afloop van de ontmoeting verklaarde Tanenbaum tegenover het team van de
NOS: ‘Willem Oltmans gave us unique and sensitive material. We are immediately
going to follow it up.’ Ik heb in twee uur de hele affaire in detail uiteengezet.
De TROS benaderde Gerard Croiset, die niets wilde zeggen, over De Mohrenschildt.
‘Het is Oltmans' verhaal,’ heeft hij geantwoord. Zo is hij. Enkelaar heeft nu vanuit
Paramaribo ingestemd met een honorarium van 5.000 gulden, dus heb ik mijn bezwaar
om met Van Meerendonk te spreken laten varen. Toch heb ik ook Croiset telefonisch
aangemoedigd zijn aandeel in de Dallas-affaire naar buiten te brengen. Hij ging
akkoord. Het is nu immers erop of eronder! Alle grote televisiemaatschappijen hebben
de Congrescommissie benaderd. Hoe zal het balletje gaan rollen? Ik sprak opnieuw
met Jan van Beek, die van mening was dat binnen de NOS het gevecht begon tussen
enerzijds Het Journaal en anderzijds Carel Enkelaar en Klaas Jan Hindriks. Van
Beek heeft gelijk. Het Journaal saboteert Enkelaar al jaren. Henk Kolb van de GPD
wilde meer details weten over de zitting voor de Congrescommissie, maar dat gaat
niet. Kees Buurman van NOS-radio belde en nam een gesprekje op van drie minuten,
om het goedkoop te houden. Het lijkt of het feit van mijn getuigenis voor het Congres,
wat de publiciteit betreft, toch een beetje de mist ingaat. Maar misschien ben ik te
pessimistisch. Van Meerendonk zei na de opname voor de NOS buiten het
Congresgebouw dat hij naar mijn kamer in het Hilton hotel zou komen. Maar ik
hoorde niets meer van hem, zelfs geen telefoontje. Rare vogels. De film schijnt per
vliegtuig naar Hilversum te gaan en morgen zou ik op Het Journaal moeten
verschijnen.
Mijn vriend Richard Sprague, die me gisteravond met een
collega-‘JFK-onderzoeker’ opzocht in het hotel, meldt met Robert Tanenbaum te
hebben getelefoneerd over de publiciteit die ik momenteel krijg. Tanenbaum: ‘Well,
it does not hurt us, it cannot in any way. As a matter of fact, it might be helpful.’
Robert zal nu ook Richard Sprague oproepen, de grote baas van het onderzoekspul.
Sprague wil er op aandringen dat in de commissiestukken wordt opgenomen wat
Tanenbaum over mijn getuigenis tegenover de NOS heeft gezegd.
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Van Meerendonk meldde later dat Carel Enkelaar ‘zeer gelukkig’ was met het
gefilmde gesprek met mij. ‘Zoals het nu is,’ aldus Enkelaar, ‘krijgt het gesprek een
zeven. Maar er zit een negen in.’ Ze willen dat ik meer loslaat over de verhouding
tussen De Mohrenschildt en Lee Harvey Oswald.
Jim McManus deelde mee dat hij veel werk had gehad mijn mededelingen aan
CBS na te trekken. Niet alles was geverifieerd, maar het gesprekje lag nu bij de hoge
baas Sanford Sokolov. Ik had een honorarium gevraagd, wat nu problemen opleverde;
ik zei dat dit verzoek de uitzending niet in de weg mocht staan. Dat heb je ook nog,
dat een sukkel bij CBS die van toeten noch blazen weet zo'n uitzending kan
tegenhouden op basis van onkunde.
Het viel me tijdens het gesprek met de commissie op dat zowel Tanenbaum als
Ken Stein af en toe zaten te doezelen. Dan vielen hun ogen dicht. Er werd ook veel
gegaapt, wat niet bepaald aanmoedigend was. Op een gegeven moment liet
Tanenbaum zich ontvallen: ‘You are a great conversationalist.’137 Hij verduidelijkte
dit als een compliment te hebben bedoeld.
Heynes Johnson van The Washington Post belde me. Ik sprak ook met David
Russell in Houston, die nog steeds niets van De Mohrenschildt had gehoord, ook al
zal hij vroeg of laat opduiken, al was het maar om zijn auto terug te krijgen.
Sanford Sokolov belde. Hij vroeg of ik morgenochtend om 10.00 uur bij CBS wilde
komen.
Ook het Algemeen Dagblad nam contact op. Ik zei slechts voor 1.000 gulden te
willen praten. Ik hoorde niets meer. Intussen kwam McManus van CBS met een crew
terug naar het Hilton hotel. Hij nam een tweede gesprekje met me op. Ook United
Press heeft een verhaal op het net. Panoramiek schijnt morgenavond een extra item
aan de zaak te wijden. Van Meerendonk benadrukte: ‘Enkelaar verdedigt jou door
dik en dun,’ wat me bekend was. In de grond van de zaak doe ik omgekeerd hetzelfde,
met open ogen voor bepaalde ‘oneffenheden’, die blijven opduiken. Van Meerendonk
lijkt een aantal Hilversumse ‘groten’ te vertegenwoordigen, maar hij zei: ‘De anderen
gaan nu eigen mensen naar Amerika sturen om de Amerikaanse positie van de NOS
te breken.’ Wat een onzin. Van samenwerken hebben ze in Hilversum nog nooit
gehoord. Maar waarom schrijf ik over deze jongen, die ik totaal onbelangrijk vind?
In de vroege avond nam ik een taxi naar de Washington Club ergens bij de rivier.
Dinsdagavond is jeans night, precies geschikt
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voor mij. Entree is halve prijs en het is stampvol. Ik vond dit etablissement een ware
sensatie. Ik stortte me in de zogenaamde dark room en na veel getast en gepak en
soms gevrij, kreeg ik een sensationeel mooie jongen in mijn vingers. We eindigden
op een matras op de grond. Ik kan me niet herinneren eerder op die manier in een
animal te zijn veranderd. De jongen kwam als een waterval klaar, waar ik wel trots
op was. Hij was een jonge hengst met een meer dan zalig lichaam, een beetje als
David Russell in Texas. Ik ging hierna niet weg maar raakte verstrengeld met een
andere jongen, die ik waarachtig volledig heb genaaid, iets wat ik nooit meer doe.
Nu zit ik de komende vijf dagen weer in mijn rikketik of ik gonorroe heb opgelopen
of niet. Tegen die tijd ben ik bij David in Houston, die er dan wel een mouw aan zal
weten te passen.
Ik reed samen met een andere jongen terug naar de stad. Hij studeerde Business
Administration. We spraken over energie-problemen. Hij dacht dat er altijd wel een
oplossing uit de bus zou komen. En over een mogelijk atoomoorlog had hij ook een
eenvoudig antwoord. ‘If it comes, it comes. I can't do anything about it anyway. So,
I don't let it disturb me. In the meantime I plan to enjoy life as much as possible.’
Dat deed hij deels in de neuktent voor jongens, waar we zojuist uitgekomen waren.

16 maart 1977
In verband met die jongen, die gisteravond seksueel bevredigd werd als gevolg van
ons animal behavior, vraag ik me af hoe mijn vader leefde toen hij 51 jaar oud was.
Hij was niet, zoals ik, vanaf zijn 23ste jaar in aanraking gekomen met de
ongeremdheid van de Amerikaanse samenleving. Als ik dan terugdenk aan
bijvoorbeeld het trio dat ik in Leningrad met twee jongens maakte, dan word ik
onpasselijk als ik het vergelijk met de de-daad-bij-het-woord voegende Amerikanen.
Wat er trouwens in dit omgebouwde pakhuis allemaal rond liep was onvoorstelbaar.
Kees Buurman vroeg me in het radio-interview of ik langzamerhand zelf niet
bevreesd was voor mijn leven, door mijn voortdurende JFK-onderzoekingen. Ik
vertelde van de situatie in de oorlog bij Almelo, toen ik aan de Duitsers miraculeus
ontsnapte en in een etalage op een stuk boomschors geschreven zag: ‘De Heer is
mijn herder’, wat sedertdien altijd bij mijn bed hangt.138
Op weg naar CBS stopte ik in het Mayflower hotel. Herinneringen van zestienjaar
geleden, toen we hier in de lobby samen
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met Emile van Konijnenburg (KLM) en Koos Scholtens (Shell), president Sukarno
van Indonesië ontmoetten.
Sanford Sokolov en ik werden het in enkele minuten eens dat er niets te
onderhandelen viel. ‘I will make money after CBS broadcasts my talk,’ zei ik. ‘Let's
get the ball rolling.’
‘You are wise to take this attitude,’ zei hij. Ik was intussen al drie minuten op het
ochtendnieuws van CBS geweest. Van Meerendonk belde: ‘You have made it.’ Wicher
de Marees van Swinderen had mijn verhaal in Phoenix, Arizona, ook al gehoord.
Jim McManus nam een gesprek van een uur met me op bij CBS. Nu hebben ze in
grote lijnen mijn getuigenis voor de Congres commissie op film. Het zal me worst
zijn. Ze gaan hun gang maar. Ik heb een verhaal.
Bracht vervolgens een bezoek, aan Nixons veiligheidsadviseur op het Witte Huis,
Richard Allen.139 ‘Call me Dick,’ zei hij. Hij is 41 jaar, heeft acht kinderen, variërend
in leeftijd van anderhalf tot achttien jaar en hij is president van een one man company,
een consultancy firma die zich vooral schijnt te richten op zakendoen met Japan.140
Hij had gezegd weinig tijd te hebben, maar we parlevinkten bijna twee uur vanmiddag.
Ik opende het gesprek met de mededeling dat Aurelio Peccei, van Fiat en de Club
van Rome, veronderstelt dat er over tien jaar geen grondstoffen meer over zijn om
automobielen te maken.
‘I take no examples from any Italians,’ reageerde Allan. ‘I rather talk to Enrico
Berlinguer141 than to any Fiat people. I am serious. Italians are no example. Look at
the Japanese. I have gone there for many years. I conduct lots of cooperation with
them. The Japanese system, to me, has all of the qualities and the stamina of the
long-distance runner. It is not strong enough to survive, because in a way it is very
fragile, also in terms of being able to defend itself. There are also many kinds of
limitations. But I assure you, I am absolutely overwhelmed, aghast and agog of how
Japan actually functions, given the problems they have. A society, smaller than
California in land, with 120 million people, where one can walk in absolute safety
24 hours a day, whether you are a man or a woman or what.’
Hij vervolgde: ‘In Japan, you have the combination of, believe me, incredible
self-discipline, of peer pressure, and orderly dai-
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ly living. There is conspicuous consumption, sure, but they know what it is for, not
only for their personal enjoyment, but it also serves for spreading wealth. Almost
any cabdriver will discuss intelligently the GNP of Japan. How many fellows you
find in New York who even know what GNP stands for? If you get into a cab in
Manhattan, the first thing they talk about is the “niggers”, the fucking Jews or the
like. Taking a cab in New York is like walking into some hostile cage-society’.142
‘I really feel,’ aldus voormalig veiligheidsadviseur Allen, ‘that the Japanese are
on to something. But they also do have one great failing: their society does not allow
individual initiative. I could not have this business if I worked in Japan. I am now
taking this business to Japan and become very wealthy, because my name is Richard
Allen, and I am well-known there. I can teach them many things about the
United-States. The Japanese are eager to learn.’
Ik citeerde de opmerking van professor A.N. Leontiev, de psycholoog uit Moskou,
dat een mens ook geen tien piano's nodig had en dat de moderne
consumptiemaatschappij, zoals door de VS aangezwengeld, wellicht een ramp voor
de wereld was.
‘I am not worried about consumption. I am probably loaded down with things I
do not need. True. My wife and I go sometimes down to Pennsylvania Avenue where
the outlet stores are and a pair of slacks costs sixteen dollar.’
Ik was werkelijk verbaasd over deze cadenza. Hier zat de man, eens een
vertrouweling van Nixon en nu president van een ‘consultancy firm’ gericht op Japan,
die even naar de plaatselijke Nieuwendijk reed om een broek aan te schaffen. Hij zei
op Pennsylvania Avenue pretzels te kopen, die vroeger 99 cent kostten, terwijl je op
andere plaatsen ze veel goedkoper kon krijgen. Momenteel kocht hij ze überhaupt
niet meer, om gewicht te verliezen. Advertenties op televisie vond hij helemaal uit
den boze. Waarom werden Amerikanen gedwongen van eeuwigheid tot zaligheid
reclame over ‘bra's’ te aanschouwen? Wat deed het ertoe wat voor bustehouders er
waren? ‘What kind of society do we live in?’, riep hij uit. ‘In that sense your question
is absolutely right. The best that could happen to us is that it would all be shot down.
I would not mind.’
Ik legde uit dat men in Holland het vertonen van reclame aan banden had gelegd,
wat een zegen was omdat je op die manier niet midden in een prachtige film of een
mooi concert naar een merk tomatenketchup behoefde te staren.
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‘Of course,’ zei Allen, ‘our unions opposed the showing of Shakespeare on television.
I would be delighted if something would be done about it. Take Anita Bryant.143 This
woman runs commercials for orange juice, but at the same time she is against
homosexuals and their influence in the arts and on television. Her show was finally
cancelled by the orange juice company, because gays and queers put so much pressure
on that company. Where are we in America? There is a very deep change going on.’
Was hij dan een pessimist?
‘I do see the system of western civilization weakened by all sorts of internal forces,
but depending how one looks at it, there is still good news and bad news. The United
States, even in a period of maximum economic, political and strategic adversity, will
somehow muddle through, simply because we are a big continental nation with
adequate resources even if they were to be denied to us from elsewhere in case of
an international crisis. We could withstand a prolonged state of siege. The outcome
will depend on our strategic capabilities, our ability to defend ourselves against
external challenges. Let me stress, however, that we do not wish this to happen, but
from a de facto point of view, if the world were to get into a new crisis, we would
have the capability to withstand it and survive, let's say, as viewed from a chauvinistic
perspective. None of this would be helpful. Our future really is intertwined with all
western democracies. I don't think our future is linked to the less developed countries
although I do acknowledge our obligation to assist them. I think therefore, that the
United States, deep down, has a lot of spine, backbone, inner strength, based upon
the mentality of our people. It is another question, though, when the attack comes
from within. For instance, I had no idea, as a father of children, of the dimensions
of the exploitation of our youngsters through pornography. Recently, a leading
criminologist said that almost every case of violent crime or sexual perversion of
one type or another could be traced to the spreading of pornography and other criminal
activities. Pornography is not a release. It's a stimulant.’
Hierop trok ik een vergelijking met de samenleving in de Sovjet-Unie, zoals ik
deze de afgelopen j aren had bestudeerd, waar een vrijwel algehele ‘zuiverheid’ ten
aanzien van pornografie en de andere verdorvenheden van westerse samenlevingen
heerste.
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‘Well, I am worried about the Soviet-Union,’ vervolgde Allen. ‘I would be likewise
worried about the Chinese, but they do not have the strength of the USSR. The problem
is not the challenge of the two communist systems, as I see it. The problem is
translatable ultimately into military strength, political influence, into diplomacy and
politics. To be specific about it, the politics of terror, if you want. That is the problem,
the strategic equation. That bothers me more now, in the short term, than does the
challenge of the communist system. Our system will always have one aspect that
will set it apart from Marxism-Leninism, the same way as the Japanese system does,
a system I know a great deal about, and that is the capability for individual initiative.’
‘Yes, like Larry Flint, who runs Hustler Magazine,’ merkte ik op. ‘That is only
one example.’
‘May be,’ ging ik door, ‘but the damned thing is that through this one example
too many people are being polluted as a result of his individual initiative.’
‘That is absolutely correct,’ beaamde Allen, ‘but I am not talking about one Hustler
Magazine-guy, who indeed may “be contributing to the moral collapse of this
country”.’
‘But, perhaps,’ wierp ik tegen, ‘you are still thinking too much in the typical
American way, where the individual is supposed to have maximum liberty and
freedom of action. In the USSR the leadership of people is thinking first and foremost
of the interests of the collective as an entity, as a whole. That country leaves no room
for a polluter like Larry Flint, who cashes in millions by corrupting minds.’
‘I like to talk about objective standards of morality,’ vervolgde Allen. ‘I believe
the sun goes up in the morning and goes down in the night. Given this situation I
would not be worried, not about morals or ethics in the first place, as you seem to
suggest. I am worried about the strategic equation in the world, the growing military
might of the USSR, despite whatever the many defects it might have. The US military
lately might have failed to grow. And on top of it all, the US are decaying morally.
That is the situation that really worries me. Our loss of willpower, when all things
seem to become relative, then the moral fibre of a nation is stagnant. My own
calculation is that most Americans have not reached that point yet. We must not
confuse the bulk of America with a small shift of some people towards decadence,
even if they in fact are determining the attitudes of the people through media and
television. I am not saying, that we can go on interminably this way, because the

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

141
influence of news, television and the lowering of morals in schools are eating from
the inside.’
‘Having first come to the US in 1948,’ leidde ik mijn vraag in, ‘I am fully aware
of the good of individual initiative here. Six years ago I began traveling to the USSR
where there is no personal freedom or room for individual initiative. How to strike
a balance between the two systems?’
‘Let me tell you, how we cope with this in my home. I know, of course, what
constitutes an education. I began with Aristotle and went right through to Kant. Our
children's moral education, my wife and I are managing ourselves. We do not give
them sermons. We don't give lectures. But we also convey to them clearly that they
will have to achieve our academic standards for themselves. Also we make it clear,
that we determine whether they are going to do this, that and the other. Not they
decide, but we. Education really happens for ninety percent inside the family and,
perhaps, for ten percent in the schools.144 They are taught in the home in terms of
their responsibility, the devotion and respect they should feel towards their parents,
and the like. Therefore, I feel the best way to achieve this, is to have a good
relationship with your children and know that they can engage in their own pursuits
and responsibilities and in my family we have had a fantastic success with this.’
‘But the damned thing remains, that far too many people are being polluted all
around, not only by the Larry Flints, but by the general acceptance of this runaway
totem of individual initiative,’ hield ik vol.
‘Still, I do not agree with the view that we are all going down the tube. No. I meet
young people. I see young people. They are the last great hope of America. I could
show you many examples. I have to believe that they will not become susceptible to
the perverse. I have got to believe that. If I no longer believe that, we might as well
give up. I just wonder to what extent we live in a vacuum and are seeing too much
of the bad things happening and extrapolate from that and project this trend towards
the horizon. That is a false extrapolation. In reality, there is a much better America,
but it seems incapable to find a proper vehicle to express itself. Look at how it gets
expressed now. By the Moonies.’
‘Are we misleading ourselves?’ reageerde ik vol ongeloof. ‘Look at the youths.
They are too often out of work and slid-
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ing towards drugs. Idealism of youths gets wiped out by society on the whole. The
hippies of the 60's are now themselves affluent and taking part in the mad race of
the consumption-society based on credit-cards.’
‘You are right.’
‘I met you first in 1968, when you were advising Richard Nixon in his presidential
campaign. How do you think Nixon will be viewed in the year 2000?’
‘I feel very sorry for him. There were so many things that past US presidents have
done that, if one would place them under the microscope today, would be equally
unacceptable.’
‘The Cuban invasion, Vietnam, the Tonkin Gulf intrigue by the CIA?’
‘Well, even more reprehensible things than those. But using the prism of
contemporary morality and with the benefit of hindsight, one would say, Nixon acted
immoral. I think of him as one president, who missed an enormous opportunity, who
allowed an otherwise tolerable human flaw to cripple his strategic vision - or his
larger vision. Nixon had become so politicized as a human being, that he was truly
unable to say “no” to someone face to face. My view is, that a lot of mistakes could
have been avoided early on, by simply taking more firmly principled political
decisions with regard to people that were hired by the Nixon Administration. I firmly
believe that. He should have brought in people with broader dimensions. Let me give
you an example. Arthur Burns started out as a counselor to his Administration. There
is probably no man, who's judgment I would respect more than that ofArthur Burns.
Soon, he saw....’ ‘Jimmy Carter kept him at the Federal Reserve,’ onderbrak ik Allen.
‘He had no choice. That is a fixed appointment and above politics. Nixon appointed
him. It was his last appointment with the highest rank.’
‘President Nixon brought him into the Federal Reserve then?’
‘Only after he was terribly dissatisfied. On the whole, but this is very difficult for
me to say from my perspective, I believe Richard Nixon could have appointed a
better cabinet. A lot of the trouble the Nixon Administration experienced, came from
within. People, he failed to get rid off, or with whom he failed to impose political
discipline, were causing trouble. After all the White House and the Administration
are inherently political institutions. Therefore, they must be run politically. They
flourish when run by first class politicians. I am a believer in
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political institutions and the underlying strength of them. And, I believe, that we
have all the capability to run them in a healthy straightforward political manner. But
we have made too many wrong choices in terms of people serving the White House
or the Administration. I don't think it was necessary to compromise in any way.
Nixon scored a victory. He believed he could convert public opinion about himself.
But I always believed - and after all, I went from the very first day with the Nixon
campaign145 - that the media would never forgive Richard Nixon for his previous
transgressions going back as far as his famous Checkers speech and so on.146 This
reflects the essential bias of the media, no question about it.’
‘But isn't the task of the press to spot and locate transgressions of weak or crooked
politicians and see to it that the public doesn't forget with whom they are dealing?’
‘The media went in some cases far beyond that,’ verdedigde Allen zijn standpunt,
‘beyond the essential bias. Nor can you put me off by saying that publishers in the
United States are on the whole often Republicans. That has nothing to do with
day-to-day news. One of the most marvelous things ever done was by Spirow Agnew.
He raised the issue whether the media were telling the truth. Are the media presenting
the news so that the consumers do have faith? Agnew's question tended to undermine
what confidence there was in the media. I think, that was good. I think from time to
time, we should have a renewal of that sort, where all confidence should be
immediately reduced to ground zero, and make it be earned again. The other day,
Andrew Young147 said the First Amendment principle should take second seat to
saving lives. That is a very interesting moral question.’
‘But Andrew Young was immediately ferociously attacked for that remark,’ wierp
ik tegen.
‘Not very strongly. What would have happened if Spirow Agnew or Richard Nixon
would have said that? You know what would have happened. There would have been
an outcry. It would have spread across the nation.’
‘How did Young say it exactly?’ vroeg ik voor de duidelijkheid.
‘He criticized the media for focusing so much attention on the
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Nazi movement. He felt, they should not be allowed to print all that.’
‘Perhaps he meant, it should be forbidden to make propaganda for criminals,’
bracht ik in.
‘The question was whether curtailing such publicity would hamper First
Amendment rights. He, Mr Young, then said something to the effect that First
Amendment rights should take second place when it comes to saving lives of people.
Even Jimmy Carter backed him up and said, he was concerned, but it was a matter
for the media to work this out for themselves.’ Richard Allen vervolgde: ‘I was
brought up in the European tradition. I studied in Europe. I was a political theorist
when I was discovering in life how little I did learn. I studied with a great professor
in München, who was an expert on ideological movements. He is now connected
with the Hoover Institution at Stanford California.’
‘Which reminds me,’ onderbrak ik hem ‘of professor Arnold Wolfers at Yale. He
was a fine chap and loved to talk about Europe, where I had come from, and I
discovered early on at Yale, that I did not really become much wiser there.’
‘My professor,’ ging Allen verder, ‘always pointed out, that the real mark of an
ideologue, was a man with a prescription for the world and its ills. Only he was
supposed to apply the remedy. But if you look back at modern ideologues and
totalitarians of all types, what do we see? According to him the rise of totalitarians
began roughly in the 14th century. Totalitarian theory was devised in Machiavellism,
not in Machiavelli himself. He traced the roots of totalitarianism from thereon. From
it stemmed Auguste Comte, Nietzsche, Adolf Hitler, and even Karl Marx and Engels,
or the most vicious model down to a regime of Idi Amin. Would the civilized world
have tolerated Idi Amin 50 years ago? Is there any doubt in our mind, that Idi Amin
would then have been found floating in a crocodile invested river with his face down?
Where is the modern hero?
I want to address myself to the political malaise. One step that would have to be
taken in the political sector is that people debate and hopefully ultimately accept the
proposition that politicians should not have more than one term in office. My diagnosis
of our political ills, is that the worst sickness we have is constant re-election. I consider
myself running for Congress or, perhaps, governor of New Jersey, this year.’148
‘You?’ zei ik verbaasd.
US
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‘Sure. I consider that. I never forget how George Bush came to town. I gave him his
first Foreign Policy briefing in 1966. How could I ever forget the first day he came
to Washington? He was taking up political office. I was called in by Gerald Ford and
Melvin Laird. Arthur Burns gave him a domestic briefing. Anyway, I met Bush out
in Virginia. When a new politician arrives, he is immediately besieged from all sides.
Of course, each Congressman has to worry about getting re-elected all the time. He
firmly believes himself that he is needed. He believes he is the only one who can do
what he is doing. So he spends his time getting re-elected. A new Senator comes to
town. He has six years to prepare himself for being re-elected. A President the same
thing. My solution to all this is simple. Remove the capacity to be re-elected. Remove
the Constitutional re-strictions. Give a Congressman a six year term, a Senator eight
years and a President also a six year term. And next, make them go out and earn a
living under the system and the laws which they have passed. Then, perhaps, you
will get some honesty in Government.149 Then you cannot go on the road and buy
yourself some votes. Then the system will begin to function as a representative
democracy. Because, as it is, we are not a democracy. A Congressman votes a certain
way in Congress because 51 percent of his constituents want him to vote a certain
way. He only casts his vote this way for political survival. Our political system is
based on the notion that you elect a certain man to go to Washington because you
trust his judgment to function there properly. If you feel, he doesn't do the right things
according to the theory of democracy, you can remove him. In the mean time, the
people's representative becomes addicted to the system, to his office in Congress.
How much do you think Congressmen really know? You will find seniority and
continuity with the staff of these people. It is the staff that tells them how to vote.’
‘Shining from the outside corrupt from the inside,’ concludeerde ik. ‘Why is the
system in Washington so rotten?’
‘Television, ha, ha, ha!’ grapte Allen.
‘Yes, but seriously,’ drong ik aan.
‘What happens to politicians that do not appear on television?’
‘They will flunk out,’ antwoordde ik.
‘Suppose a man is the most brilliant of all. He deserves to be President of the
United States. He is well educated. He has poise, courage and stamina. He has all of
these attributes. But
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he is missing his left nostril. Can he be elected to the White House? No! What if he
misses his left ear? No! I was born in 1936. I was five years old when World War II
broke out. I was nine years old when the war concluded. I was very interested in that
war and everything that had happened to us.’
Om 17.15 uur zag ik het gesprek met Jim McManus op CBS. Hij vroeg me bijvoorbeeld
dat indien George de Mohrenschildt inderdaad in de bibliotheek van Bishop Collega
had aangegeven bij de moord op JFK betrokken te zijn geweest: ‘why didn't you take
him to the nearest police-station?’ Eigenlijk was ik stomverbaasd over die idiote
vraag. Ik antwoordde zo elegant mogelijk dat in mijn opvatting overjournalistiek, de
journalist niet functioneert als een gendarme. Ik was sedert tien jaar bezig een bepaald
verhaal te ontrafelen, het verhaal van De Mohrenschildt en mijn prioriteit was - mede
als journalist en investigating reporter - om George voor de televisiecamera's te
brengen. McManus vervolgde: ‘But the story being told now is that Willem Oltmans
and De Mohrenschildt made a deal to play a game.’
Ik antwoordde: ‘I never ever made any deals with anyone during 25 years of
journalism.’ Ik voegde er aan toe dat ik niet dacht dat De Mohrenschildt bereid was
‘een zaakje’ over deze ernstige affaire te sluiten. Hij had een geschiedenis te vertellen.
Hij wilde ervoor worden betaald zoals dit de gewoonte is in de VS. Punt. Maar
McManus vroeg iedere keer weer dezelfde onzin, die ik reeds had beantwoord.

17 maart 1977
Niemand begrijpt, ook mijn lezingenmanager Barbara Applegate niet, waarom het
CBS-gesprek alom wordt doodgezwegen. ‘Perhaps it is simply too big news to handle,’
aldus Barbara, die jarenlang met de vooraanstaande journalist Dick Applegate was
getrouwd. Er zijn weer krachten aan het werk die de hemel mag weten waar vandaan
komen. McManus heeft met Jake Gillespie van de Amerikaanse ambassade in Den
Haag gebeld, die op zijn beurt door het al sedert 1956 op oorlog-met-mij-gerichte
Haagse ‘establishment’ moet zijn ‘ingelicht’.
Jan van Beek van de GPD heeft telefonisch tegen Henk Kolb gezegd dat het verhaal
over De Mohrenschildt las ‘als een boeiende roman’.
Nieuwe sensatie. Een prominente Amerikaanse gangster, Santos Trafficante uit
Florida, heeft geweigerd vragen te beantwoorden over informatie dat de CIA hem in
de jaren zestig had

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

147
ingehuurd om Fidel Castro te vermoorden. Hij zou bovendien voorkennis hebben
gehad over de samenzwering JFK te vermoorden. De Washington Star plaatste het
bericht over de hele voorpagina. Trafficante weigerde dertien vragen te beantwoorden
die hem door het House Assassinations Committee werden gesteld. Zijn
gangsterkameraden Sam Giancana en John Rosselli zouden ook bij de diverse
complotten betrokken zijn geweest. Giancana werd in 1975, kort nadat investigators
hem hadden bezocht in Chicago, vermoord. Rosselli verscheen wel voor een
senaatscommissie, maar werd later, eveneens in 1975, vermoord en in een vat dat
op zee dreef teruggevonden.
Minister van Buitenlandse Zaken Cyrus Vance heeft volkomen onbeschaamd het
congres laten weten, dat de zogenaamde gevechten langs de grens met Zaïre ‘ernstig
gevaar’ inhouden voor de kopermijnen. Over uranium, en de rest wat de VS zelf nodig
hebben, wordt maar even niet gerept.
Als opfrisser brengt het ochtendnieuws op ABC beelden van de jaarlijkse jacht op
babyzeehonden in Canada. In 1977 mogen er 170.000 jonge dieren worden
doodgeknuppeld. Mensen zijn walgelijker dan dieren.
Robert Tanenbaum zei me vanmorgen dat mijn getuigenis eigenlijk op hearsay
was gebaseerd, dat ik had overgebracht wat De Mohrenschildt mij over de jaren had
verteld, mondeling maar ook op tape en film. ‘So, we will have to get George here
in Washington and we will hear you most likely again at the same time.’ Ze gaan De
Mohrenschildt opsporen. Prima, dan kan ik mijn reis vervolgen.
Henk Kolb is precies de bullshitter waar ik hem steeds voor heb aangezien.
Gisteren, toen ik op het punt stond nationaal nieuws te worden, wat is tegengevallen,
vroeg hij of ik beschikbaar was om in het Lyon d'Or restaurant zijn gast te zijn en
zijn vrouw met een selecte groep vrienden te ontmoeten. Nu belde hij dat het
‘misschien’ niet door kon gaan, want Jimmy Carter hield vandaag een rede voor de
VN. Ik maakte het hem gemakkelijk door te zeggen: ‘Weet je wat Kolb, laten we het
even uitstellen.’ Het zegt alles over die man.
Intussen heeft Jan van Beek (GPV) gezegd dat ze meer informatie hadden via Kolb
dan Panoramiek van de NOS. Hij vertelde zijn correspondent eveneens dat het
overduidelijk was geweest dat Pieter de Vink het verhaal van mijn getuigenis in
Washington met tegenzin had gepresenteerd. ‘Ik zou het nooit op die manier hebben
laten doorgaan,’ aldus Van Beek. Hij vond mijn optreden bij Ben van Meerendonk
eveneens ‘vrij slap’, maar Van Beek kent er ook de voorgeschiedenis niet van. Het
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Haarlems Dagblad en De Gooi- en Eemlander hebben er helemaal niets over gebracht,
maar Cees Meijer van De Typhoon bracht het groot opgemaakt en zond Van Beek
er zelfs een telegram over. De rancune kan bij de collega's aan de Loosdrechtse
plassen niet op. We leven in een lekker wereldje. Eric Boogerman had een
snertverhaaltje op pagina 5 van de NRC wat eveneens veel zegt van die meneer (en
die krant). Wanneer een van de eigen boys de geschiedenis van De Mohrenschildt
had aangepakt en tien jaar lang gevolgd, zouden ze hoog van de toren hebben
geblazen.
Boogerman wordt nota bene duur betaald om wat in de VS gebeurt door te geven.
Hij had waarschijnlijk nog nooit van De Mohrenschildt gehoord.
Kreeg bezoek van William Choyke van de Fort Worth Star- Telegram. Ik vertelde
hem het verhaal in een uur en gaf hem de bandopname mee.
Telefoneerde Peter in Londen. ‘Mijn nieuwsgierigheid naar hoe het met je gaat is
nu enigszins bevredigd, but please be careful,’ zei hij. Later ging de telefoon maar
werd weer neergelegd. Soms voel ik dan opeens gevaar in verband met de De
Mohrenschildt-affaire. Jim McManus vroeg me om hem iedere paar dagen op zijn
kosten te bellen tijdens mijn komende reis, zodat we contact konden houden. ‘We
could not do justice to your material last night,’ zei hij ook nog. ‘We are still
consider-ing all angles.’

18 maart 1977
Schrijf mejuffrouw Büringh Boekhoudt voor haar verjaardag de 24ste.
The New York Times is vandaag uitgekomen met 88 pagina's; The Washington
Post met 96 en The Wall Street Journal met 38. Hoe werkt dat?
Een dame in Los Angeles heeft haar broer drie miljoen dollar nagelaten op
voorwaarde dat zij in haar Ferrari ter aarde wordt besteld, with the seat adjusted
comfortably.... Het droomland van het individuele initiatief.
Telefoneerde met Gerard Croiset. Hij is nu van mening dat De Mohrenschildt
stapelgek is. Hij denkt niet dat hij werd gehypnotiseerd in de psychiatrische inrichting,
maar gewoon krankzinnig is. Hij denkt zelfs dat George nog in België zou zijn.
Daarentegen is Dick Sprague tot de conclusie gekomen, dat het in het voordeel van
de inlichtingendiensten zou zijn indien de moord op JFK zou kunnen worden
teruggebracht tot Lee Harvey Oswald en George de Mohrenschildt. Vandaar dat hij
vier
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maanden in een psychiatrisch ziekenhuis ‘een behandeling’ heeft ondergaan van
‘shock therapy, hypnosis and what-ever else, which produced the volte-face that is
now occuring in his behavior’. De vraag voor mij is: wie is dan die arts of psychiater
Mendoza, waar George over sprak? Hoe kon de CIA over hem beschikken? Misschien
werkte hij wel voor de smeerlappen.
Kreeg bezoek in het Hilton van Jeremiah O'Leary van The Washington Star. Hij
vertelde aanwezig te zijn geweest op het moment dat Oswald in het hoofdkwartier
van politie in Dallas werd vermoord. ‘I was even on the NBC film of that event. I
later testified for the Warren Commission and was mentioned three times,’ zei hij
niet zonder trots. ‘But I had to read the entire report to find it, because they did a
louzy job on the index.’ Nadat ik mijn verhaal had gedaan, zei hij contact te zullen
opnemen met de FBI, de CIA en de Secret Service. Ik gaf hem het nummer van David
Russell in Houston, waar ik nu naartoe ga en van Patrick Russel, de advocaat van de
De Mohrenschildts in Dallas. ‘It is a mind boggling affair,’ vond hij.

19 maart 1977
Houston
David is een schat. Ik zou misschien van hem kunnen houden. Ik aanvaard intussen
iedere vorm van affectie die hij kan opbrengen. Hij was erg laat, wat me ergerde. Ik
wachtte veertig minuten op de trap van het Savoy hotel, waar ik een kamer nam. Er
zijn 20.000 mensen hier dit weekeinde voor een conventie, dus er was weinig keus.
Dit systeem van conventies in de VS is waanzin. Uiteindelijk ben ik naar de Houston
Club sauna gegaan en wandelde om 03.00 uur terug naar het hotel. Om 08.30 uur
stond David al voor mijn neus, in nieuwe jeans en laarzen, die hij van zijn moeder
had gekregen. Hij is de oudste van drie jongens en de enige die gay is. Hij is nu
manager van het Polo restaurant. Ik gaf hem bij Saks een nieuw hemd bij zijn smoking
(blauw). Hij had de Pinto van De Mohrenschildt bij zich. Ik zou best in Houston
willen wonen. Dan schrijf ik hier Letter to Amy af. Ik moet onze eerste ontmoeting
in Amsterdam in 1974 nog eens terug lezen. Zijn aanwezigheid inspireert me op een
speciale manier. Dat heb ik hem ook gezegd. ‘How long does it take, David, before
walls come down, false fronts disappear, and people can become as truthful towards
each other as possible?’
Ik ben een kijkje gaan nemen in de Public Library van Houston en warempel: mijn
twee in Amerika verschenen interview boeken over de Club van Rome (Limits to
Growth) bevonden zich
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in hardcover en paperback in het kaartsysteem. Prettig gevoel. Er zijn twee groepen
mensen. De meerderheid redeneert zoals de student in Washington: ‘Let's have a
good time, there is nothing I can do about anything anyway, so why worry and let's
live it up.’ Dan is er die minderheid, misschien maar een kleine groep, zoals Aurelio
Peccei en de zijnen in de Club van Rome, die de kudde op sleeptouw neemt en hen
ervan proberen te overtuigen dat we met z'n allen op de verkeerde weg zijn.150

20 maart 1977
Ik heb geslapen en nog eens geslapen. De televisie maakt me kotsmisselijk, allemaal
platte shit, clichés en rotzooi. David belde nog laat. Er waren honderd gasten in zijn
restaurant geweest, terwijl 150 gasten de zaak rendabel maken. Ik zou hier best willen
wonen; dan laat ik Amerbos voorlopig aan Peter en Frederick Ress zodat zij daar
kunnen wonen.
Er gaat nog altijd geen dag voorbij zonder dat ik aan mijn ouders denk. Ik herinner
me dat mam zich zorgen maakte dat ik er in 1973 ook al over sprak om weer in
Amerika te gaan wonen. Toen ik uiteindelijk besloot dit niet te doen, zei ze heel
spontaan: ‘Godzijdank.’ Er moeten voorjaarsbloemetjes op het graf komen.
Het is zondag. Alle televisiestations vertonen godsdienstuitzendingen, van sommige
denk je werkelijk met hysterische krankzinnigen te maken te hebben. De diverse
‘gemeenten’ lijken al dit vreselijke gedoe in godsvruchtige overgave te beleven. Het
is gewoon beangstigend.
Gisteravond ben ik naar de Harlem Dancers gaan kijken. Zij bewogen op de muziek
van de Holberg Suite. Vanmiddag beluisterde ik een recital van Rudolf Serkin in de
Music Hall van de Houston Symphony. Hij rammelde Mendelssohn af, Prelude and
Fugue in E minor, Opus 35 no. 1. Dat is muziek is die ik zelfs niet zou willen
bestuderen. Hij stampte er bij met zijn korte laarsjes, wat ik voor een pianist van
formaat onbegrijpelijk vind. Vervolgens speelde hij de Waldstein Sonate van
Beethoven en 24 Preludes van Chopin. In het programma wordt verteld, dat Chopin
met gemak veertien preludes en fuga's van Bach uit zijn hoofd speelde, zonder van
de vleugel op te staan. Muziek staat op een of andere manier op een tape in je hoofd.
Ik zou hier meer over willen weten. In ieder geval zijn vijfmaal zoveel mensen naar
Serkin komen luisteren dan er naar de Harlem Dancers zijn gaan kijken.
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Kandy Stroud presenteert een analyse van vijf pagina's over Rosalynn Carters agenda
als vrouw van de president in de New York Times.151 ‘There is no end to what I can
do in the White House,’ zegt de 49-Jarige first lady. ‘In her heart she believes the
Lord has put her in a unique situation where she could get things done. She feels she
has powers and does not think they come from her,’ aldus Kandy Stroud. Zij heeft
een eigen staf van zestien vrouwen en twee mannen. Zij wil zich vooral gaan
bezighouden met ‘mental health services available at the market place’. Je vraagt je
af of zij niet bij zichzelf zou moeten beginnen. Haar secretaresse, Mary Hoyt, noemt
haar ‘the most puttogether woman I know. She knows exactly who she is and what
she wants.’ De Carters zijn dertig jaar getrouwd. ‘They hold hands constantly, even
in church, sit with their knees touching, think nothing of kissing in public,’ aldus de
Times. Nadat Rosalynn in het bijzijn van haar man een tirade vol éloges over de
president afstak, begonnen tranen langs Jimmy's wangen te lopen, meldt Miss Stroud.
Op mij maakt dit allemaal de indruk dat psychiater Arnold Hutschneckers beoordeling
van mevrouw Carter wel eens in de roos zou kunnen zijn geweest.
Er is een boek verschenen over Nietzsches zuster Elisabeth,152 die voor haar broer
zorgde, nadat hij syfilis had gekregen, welke ziekte zijn hersenen had aangetast. ‘His
insanity was ascribed to the cruel neglect of his books.’ Hoe is dit mogelijk? Is
applaus van buitenaf noodzakelijk voor innerlijke zekerheid? Niet bij mij. Wat ‘men’
denkt over mij te weten en over me rondbazuint, regardeert me niet. Meestal
interesseert het me ook geen fluit omdat je weet wie het zegt. Alleen als het te veel
in strijd is met feiten en realiteit doe ik er wat aan. Intussen ligt mijn dagboek op
koers.
Deze Elisabeth heeft zich het vuur uit de sloffen gelopen om het Nietzsche-Archiv
op te zetten, eerst in Naumburg, later in Weimar. Zij vocht als een leeuwin voor de
brieven en dagboeken. Nietzsche moet zijn zuster hebben geminacht, zodat zij al het
mogelijke deed om zijn lakende opmerkingen over haar weg te poetsen. Wat een
dirage.153 Een vriend van Nietzsche, Peter Gast, hielp bij het redigeren van het
materiaal. Toen hij denigrerende opmerkingen van Nietzsche over hemzelf
tegenkwam, trok hij zich terug, ook al moet hij hebben vermoed dat

151
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The New York Times, Sunday Magazine, 20 maart 1977.
H.F. Peters, Zarathustra's Sister: The Case of Elisabeth and Friedrich Nietzsche, Crown
Publishers, York.
Dit woord werd thuis gebruikt en komt niet in een dictionaire voor; betekent: een rotwijf.
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Elisabeth die opmerkingen had toegevoegd. De Times eindigt aldus: ‘All this in the
name of devotion to Nietzsche's memory and to his ideas. By the end you feel - and
isn't it what the womanly woman wants you to feel? - that the life of ideas, even more
than the domestic, stinks of egotism and malice.’

21 maart 1977
Heeft Indira Gandhi de verkiezingen verloren? Onvoorstelbaar.
Gisteravond was ik een tijdje in de clubsauna en stopte op de terugweg voor koffie.
Ontmoette Marcellus (22), een monteurtype, met olie op zijn shirt, maar hij had
desondanks fraîcheur en bleek oprecht. Hij zat te schrijven. Er lag een Webster
dictionaire. Hij vertelde dichter te zijn. Familie had hij niet of die woonde overal
verspreid in de VS. Hij had eigenlijk geen contacten. Hij was vroeger met een broer
in New Jersey intiem bevriend geweest. Hij had hem ook verlaten ‘since you cannot
trust anyone’. Hij zei eigenlijk niet te lezen, waartoe ik hem aanmoedigde. Hij zat
af en toe wat te giechelen en bekende grass te hebben gerookt. Dat bracht hem
inspiratie. Ik gaf hem mijn adres en verzekerde hem dat als hij iets wilde weten, ik
hem zou antwoorden.
Ik hoor taal noch teken van David, wat vreemd is. Het kwetst me. Het kwetst zelfs
zeer.
Jimmy Carter, de peanut farmer uit Georgia, heeft de weggelopen Pool, Zbigniew
Brzezinski, als zijn buitenlandadviseur aangesteld, wat zijn politieke beleid in de
antisovjet-mensenrechtensfeer plaatst. Joseph Kraft begon onlangs een commentaar:
‘Out of what at first glance looks like madness there emerges what at second glance
looks like the Carter method in foreign policy.’154 Leonid Brezhnev heeft reeds een
felle aanval ondernomen op Carters initiatieven zich te mengen in binnenlandse
aangelegenheden van de USSR.
Henk Hofland schreef dat journalisten tijdens het bezoek van Max van der Stoel
aan Tsjechoslowakije een ontmoeting regelden tussen de minister van Buitenlandse
Zaken en een professor van de dissidentengroep Charta '77. Dit was vervolgens
aanleiding voor Gustav Husak, de Tsjechoslowaakse partijleider, om Max niet meer
te ontvangen. PRAAGS MISVERSTAND noemt Henk zijn kolom. Ik heb zijn stuk niet
uitgelezen en hem een briefje geschreven. Ik blijf van mening dat er in het Westen
toestanden heersen, die in de USSR als asociaal en ab-
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The Washington Post, 15 maart 1977.
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surd worden gekenmerkt, maar waar men zich ook niet mee bemoeit.
Een zwarte dame heeft een quiz gewonnen. Zij kreeg een vliegtuig....
Tom Wolfe, die ik overigens een vadsige, opgeblazen lul vind, vraagt zich in
Readers Digest af of Amerika misschien ‘a psychological wasteland’ is. De hele
planeet is een psychische woestenij, dat weten we al heel lang. ‘Sixty families control
one half of the private wealth of America, and two hundred corporations own two
thirds of the means of production. A small group of nameless, faceless men, who
avoid publicity the way a werewolf avoids the dawn, now dominates American life.
In America a man's home is not his castle but merely a gigantic listening device with
a mortgage, a reference to eavesdropping by the FBI and the CIA. America's foreign
policy has been and continues to be based upon war, assassination, bribery, genocide,
and the sabotage of democratic governments.’155
Bracht een bezoek aan Betty Ewing, de populaire journaliste van de Houston
Chronicle. Ze was zeer in haar sas dat ik haar voor een interview had uitgekozen.
Ze had helaas absoluut niets te vertellen. Zij introduceerde me bij iemand van de
City Desk, die ik vroeg of ze belangstelling hadden voor een gesprek over Dallas en
George de Mohrenschildt. Hij ging naar de chef, maar kwam terug met de boodschap:
‘Sorry Willem.’
David Russell zwijgt in alle talen, wat pijn doet. Daar komen we ook wel weer
overheen.
Ik neem een toestel van Continental Airlines naar Phoenix, Arizona. Ik dacht dat
bij het avondeten een menu zou worden geserveerd, maar het blijkt een kaartje te
zijn met twee gebeden: Psalm 103:1,2 en Psalm 107: 1,9 voor die reizigers die bij
de maaltijd wilden bidden. Wel ja.
In Flightime156 staat een artikel van John Toland gebaseerd op zijn bestseller End
of a Tyrant. Hitlers laatste uren in de bunker in Berlijn worden uitgespeld. Er werden
flesjes met vergif rondgedeeld. Joseph Goebbels vroeg zich af of de verrader Heinrich
Himmler misschien zelfdodingsmiddelen had uitgereikt die hun kracht hadden
verloren. Hitlers arts, Ludwig Stumpfegger, stelde voor een flesje te testen op Blondi,
Hitlers lievelingsherdershond. Het gif werd de hond toegediend, die prompt doodging.
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Ongetwijfeld eveneens aspecten van de VS waar men in Moskou op eenzelfde manier tegenaan
kijkt.
Het blad van Continental Airlines.
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22 maart 1977
Phoenix, Arizona, Sheraton
Wicher de Marees van Swinderen haalde me gisteravond met een vriendin van het
vliegveld af. We zaten tot na middernacht te praten, over De Mohrenschildt, de
Lockheed-affaire, alles. Vanmorgen hebben we samen ontbeten. Hij heeft een
zakontvanger, die voortdurend rinkelt, zeer storend. We haalden veel herinneringen
op. Hij memoreerde zelfs Vladimir Archawski, de zakenman uit Wall Street, en
vriend van mij, die hem indertijd aan een emigratievisum hielp.157 Na dertig jaar zitten
we eigenlijk nog altijd op dezelfde golflengte. Hij noemt Phoenix volkomen corrupt
en is het er mee eens dat de VS, met 35 miljard aan interest op de uitstaande nationale
schuld, volkomen op het verkeerde pad zijn. Hij gaat soms vissen in Florida. Hij
schijnt het jagen op dieren ook nog niet te zijn verleerd. Onbegrijpelijk. Jong geleerd
is oud gedaan. In Bilthoven schoot hij al op die arme eekhoorns. Met zijn broer
Quirijn, de ambassadeur, heeft hij geen werkelijk contact. Ik ken het symptoom van
mijn eigen broers. Wicher is dikwijls verbaasd over de hoeveelheid onderwerpen
waarin Quirijn compleet ongeinformeerd is. We lunchten later in El Chorro Lodge.

23 maart 1977
San Francisco
Bracht vannacht een bezoek aan mijn oude saunapleisterplaats in Turk Street. Folsom
Barracks en de sauna aan Ritch Street zijn afgebrand. Oorlog tussen de gangsters die
de herenclubs exploiteren.
Mevrouw Indira Gandhi is inderdaad na een verkiezingsnederlaag afgetreden. ‘As
I take leave of you as Prime Minister, I should like to express my deep gratitude to
my colleagues, my party and to the millions of men and women who have given me
their trust, cooperation and even affection over the years.’ Het einde van een tijdperk.
Premier Aleksei Kosygin is op bezoek bij president Urho Kekkonen van Finland.
Ik schreef ambassadeur Blomstedt in Den Haag een briefje. Ook een expresse naar
mevrouw Gandhi.
Randy Shilts, van het station KOED in San Francisco, is de eerste journalist in de
VS die een openlijk homopraatprogramma heeft en voor zijn eigen homoseksualiteit
uitkomt. Ik wil hem interviewen.
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24 maart 1977
Los Altos Hills, Californië
Logeer bij Bill en Marjorie Kellogg in Los Altos Hills. Ik kreeg een lieve brief van
Peter. Casper van den Wall Bake zendt een kaart uit Suriname, waar hij nu op een
ontwikkelingsproject werkt. Hij blijft een zwerver, als wij allemaal. Aurelio Peccei
van de Club van Rome zond een telegram over mogelijke ontmoetingsplaatsen in
Ottawa, Washington of Boston. We zullen zien.
Randy Shilts was aardig en to the point. Hij had een keelontsteking. Hij biedt eens
per week een televisierubriek aan met homonieuws. Er worden daarnaast interviews
gemaakt. Hij vertelde verder dat er een zogenaamde vlinderbrigade is gevormd om
homo's tegen aanvallen van misdadige elementen te beschermen. Anti-homo's hebben
een vrij jachtseizoen geopend op nichten. De meeste incidenten komen rond Castro
Street voor. Ik zal hierover in de Nieuwe Revu schrijven.
Bracht een bezoek aan dr. Richard Staar, senior fellow aan het Hoover Institution
on War, Revolution and Peace aan de Stanford Universiteit. Onder zijn directie wordt
bijvoorbeeld het Yearbook on International Communist Affairs uitgegeven. Hij is
gespecialiseerd in zaken die de USSR en Oost-Europa betreffen. Op 1 juni 1976
accepteerde hij de American Freedom Award van de Freedoms Foundation. Onze
inzichten kwamen in belangrijke mate met elkaar overeen. Hij deed me uitgeleide
op weg naar de tennisbaan. Hij gaf me een pamflet over een bezoek van Alexandr
Solzhenitsyn aan zijn instituut.

Solzhenitsyn
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‘Regrettably, contemporary civilized freedom is reluctant to leave us this
kind of space. Regrettably, in recent decades our very idea of freedom has
been diminished and grown shallow in comparison with previous ages; it
has been relegated almost exclusively to freedom from outside pressure,
to freedom from state coercion - to freedom understood only on the juridical
level, and no higher.
Freedom! to litter compulsorily with commercial rubbish the mailboxes,
the eyes, ears, and brains of people, the telecasts - so that it is impossible
to watch a single one with a sense of coherence.
Freedom! to impose information, taking no account of the right of the
individual not to accept it, of the right of the individual to peace of mind.
Freedom! to spit in the eye and in the soul of the passerby and the passenger
with advertising.
Freedom! for editors and film producers to start the younger generation
off with seductive miscreations.
Freedom! for adolescents of 14-18 years to immerse themselves in idleness
and amusements instead of invigorating tasks and spiritual growth.
Freedom! for healthy young adults to avoid work and live at the expense
of society. Freedom for strikers, carried to the point of freedom to deprive
all the rest of the citizens of a normal life, of work, of transportation, water,
and food.
Freedom! for exonerating speeches, when the lawyer himself knows the
guilt of the accused.
Freedom! to exalt the legal right of insurance protection so that even “good
Samaritanism” can lead to extortion.
Freedom! for casual, trivial pens to glide irresponsibly over the surfaces
of any problem, pushed forward in haste to shape public opinion.
Freedom! for the collection of gossip, while the journalist for reasons of
self-interest spares compassion for neither his fellow man nor his native
land.
Freedom! to divulge the defense secrets of one's country for personal
political ends.
Freedom! for the businessman in any commercial transaction no matter
how many people might be brought to grief, no matter how his homeland
might be betrayed.
Freedom! for politicians indiscriminately to bring about whatever pleases
the voter today, but not what farsightedly provides for his safety and
well-being.
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Freedom! for terrorists to escape punishment, so that pity for them becomes
a death sentence for all the rest of society.
Freedom! for entire states to extort aid from outsiders as dependents, but
not set to work to build up their own economics.
Freedom! as indifference to a distant, alien, trampled freedom.
Freedom! even not to defend one's own freedom: let some other fellow
risk his neck.
All these freedoms are often irreproachable juridically, but morally all are
faulty. In their example we see that the sum total of all the rights of freedom
is still a long way from the Freedom of man and of society. It is merely
potentiality being realized in different forms. All of this is a subordinate
sort of freedom - not the type of freedom that elevates the human kind,
but a precarious freedom which may actually be its undoing.
Genuinely human freedom is inner freedom, given to us by God: freedom
to decide upon our own acts, as well as moral responsibility for them. And
he who truly understands freedom is not the man who hurries to exploit
his legal rights for mercenary advantage, but one who has a conscience to
constrain him even in the face of legal justification. Not the man who
scurries to cash in on a sure court case, but one who has the integrity to
renounce it - and, moreover, to bring to public light his own mis-steps.
That which was called in an age-old, and now quaint, word - honor.
I think it will not be too much for us to acknowledge that in some renowned
countries of the western world in the 20th century, freedom has been
degraded in the name of “development” from its original soaring forms;
that in not one country of the world today does there exist that highest
form of freedom of spiritualized human beings which consists not in
maneuvering between articles of laws, but in voluntary self-restraint and
in full consciousness of responsibility, as these freedoms were conceived
by our forefathers.
However, I believe profoundly in the soundness, the healthiness of the
roots, of the great-spirited, powerful American nation - with the insistent
honesty of its youth, and its alert moral sense. With my own eyes I have
seen the American country, and precisely because of that I have expressed
all this today with steadfast hope.’
Solzhenitsyn's remarks were translated by Dorothy Atkinson, assistant
professor of history at Stanford.
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Ik denk eigenlijk dat veel landgenoten van de Russische schrijver, zowel communisten
als niet-communisten, het met veel van zijn stellingen ten aanzien van de
verworvenheden van vrijheid in westerse landen, eldorado's van het particuliere
initiatief, eens zullen zijn.
Mijn volgende bezoek gold Koko, een chimpansee van vijf en een half jaar, die
in een trailer op de campus van Stanford woont. Newsweek158 publiceerde een reportage
over de ‘great apes, the primates’ wier oorsprong ‘branched off the main trunk of
man's family tree many millions of years ago.’ Een psychologe, Francine Patterson,
is erin geslaagd Koko 300 woorden in Ameslan (American Sign Language) te leren.
Francine heeft zich voorgenomen de rest van Koko's leven - chimps worden soms
40 jaar - bij haar te blijven. Zij vertelde dat zij zich vooral toelegde op de bestudering
van het IQ van Koko. Omdat het dier al ‘in behandeling’ werd genomen toen het drie
maanden oud was, ziet het in de psychologe een soort moeder. Ze vraagt Francine
om aangehaald te worden of komt onmiddellijk bij haar als ze ergens bang voor of
verdrietig over is. Er is een mannetjeschimpansee uit Zaïre gehaald, Michael, die nu
drie jaar oud is en op den duur hopen de begeleiders er een echtpaar uit te vormen.
Terwijl we zaten te praten in de trailer vroeg Koko om een vrucht. Francine
antwoordde dat zij die uit de koelkast moest halen. Het enorme dier ging er naar toe
en toverde een sinaasappel te voorschijn. De vrucht werd naar binnengeslurpt, waar
Koko smerige handen aan had overgehouden. Zij vroeg haar verzorgster om een
servet.
Inmiddels waren de chimpansee en ik aan elkaar gewend geraakt. Het dier nam
mijn hand. We wandelden op en neer. Op een gegeven moment trok Koko krachtig
aan mijn arm om mijn aandacht te trekken. Terwijl zij me met een hand vasthield,
boog zij voorover en wees met haar andere hand op haar derrière, of liever haar anus.
Er bestond geen enkele twijfel over wat de chimp wilde dat ik deed. Francine zat als
een razende aantekeningen te maken. We hebben het onderwerp verder maar laten
vallen. Het gebeurt niet alle dagen dat men het hof wordt gemaakt door een
chimpansee. De psychologe zei overigens dat zij Koko dit nog nooit eerder had zien
doen.
‘We hebben chimpansees bestudeerd, die bijna even individueel waren ingesteld
als mensen,’ aldus Miss Patterson. ‘Een chimp is ook uitermate leergierig en
nieuwsgierig. Van de 1.065 anatomische karaktertrekken hebben we er slechts 312
bij
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mensen teruggevonden. De andere 753 had men zowel bij gorilla's als chimpansees
getraceerd. Intussen is er een Gorilla Foundation gesticht met Francine als president,
welke fondsen bijeenbrengt om het project te financieren. Er wordt zelfs overwogen
om Koko zelf voor 12.500 dollar aan de stichting te verkopen.
Vanavond belde Aurelio Peccei uit Ottawa. We zullen elkaar niet in Amerika
ontmoeten. Hij komt 19 april naar Holland, onder andere om een gesprek met Jan
Pronk te hebben. Ook Eric Hoffer belde. We bespraken het interviewboek dat ik had
voorgesteld. ‘I love you, Willem,’ zei hij, ‘but what I have to say, I can say in half
an hour.’ Marjorie Kellogg had hem namens mij bezocht met bloemen. Zij trof een
Japanse jongen bij hem aan, die ook was komen kijken of hij het goed maakte. Zijn
kleinzoon Eric is nog steeds bij de eskimo's. Hij heeft er voor gezorgd dat er iedere
week twee boeken naar hem toe worden gezonden in het poolgebied.
Er was een jongetje van negen jaar, met lang blond haar op televisie vanavond,
die evangelist werd genoemd en die volgens het begeleidende commentaar al 50
miljoen Amerikanen in speciale godsdienstoefeningen was voorgegaan. ‘It's
frightening,’ zei Marjorie Kellogg, en dat is het natuurlijk ook. Vooral ook de
fanatieke, massahysterische reacties van het publiek bij zulke vertoningen, is waanzin.
‘Men are so necessarily mad, that not to be mad would amount to another form of
madness,’ schreef Pascal reeds in de 17de eeuw.

25 maart 1977
Het kabinet van Joop den Uyl is gevallen. In Den Haag is het lood om oud ijzer wie
er aan de touwtjes trekt.
Premier Kosygin heeft in Finland de eerste door de Sovjet-Unie geleverde
atoomcentrale geopend.
Fidel Castro is in Angola gearriveerd waar duizenden Cubaanse soldaten vechten
voor onafhankelijkheid.
Richard Gardner159 is Amerikaans ambassadeur in Rome. Hij is de eerste
Amerikaanse diplomaat in Italië, die ook contacten legt met Italiaanse communisten.
Gardner is een vriend van Aurelio Peccei en de Club van Rome. Dan weet je wel
wie hier invloed heeft uitgeoefend. Het is altijd Aurelio's beleid geweest de
communisten nationaal en internationaal bij westerse activiteiten te betrekken. Dit
is de enige correcte gedragslijn.
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26 maart 1977
Er kwamen vier reeën in de tuin bij Bill en Marjorie Kellogg. Ik zag ze vanmorgen
vroeg. Twee aanstormende honden joegen ze op de vlucht. De reeën sprongen elegant
over de hekken waar de honden achter bleven hangen.
Gisteravond belde David Russell uit Houston. Ik begon helemaal verkeerd
natuurlijk met I love you. Hij rapporteerde dat George de Mohrenschildt via een
tussenpersoon in Houston hem had gevraagd ‘collect’ naar zijn dochter in Florida te
bellen. Dit heeft David direct gedaan. George had hem gezegd: ‘Willem is a wonderful
guy,’ maar hij was op de vlucht geslagen in Brussel, omdat hij bang was geworden.
Ik vroeg of hij had gevraagd waarom hij bang was geworden, maar dat was onbekend.
George had vanuit België geprobeerd me te bereiken, maar ik was al naar Washington
vertrokken om de Congres Commissie in te lichten.
Vloog naar Los Angeles.
Anthony Lewis van The New York Times lijkt weer eens in de war over de
verkiezingen in India. Hij noemt het een ‘victory of ideas’. Hij vervolgt: ‘Freedom
was in contest with the claims of order and a full stomach, and freedom won.’ Hij
zegt blijkbaar in alle ernst: ‘Millions of desperately poor people preferred the risks
of freedom to Mrs Gandhi's achievement of making the trains run on time.’ Lewis
haspelt alles wat er in India gebeurde door elkaar, getoetst aan eigen maatstaven en
denkpatronen. Freedom was in het geheel niet in het geding. Noch voor het regime
van Indira noch voor wie haar ook mag opvolgen. De kudde in India is gewoon rijp
voor een verandering na te lang onvermijdelijk slecht nieuws te hebben aangehoord.
Zo zie ik de nederlaag van mevrouw Gandhi.
Logeer als gewoonlijk bij William Bast en Paul Huson. Voerde een telefoongesprek
met Kathleen Cleaver.160 Haar man was in Nashville, Tennessee en zou vanavond
laat terugkomen. We lunchen morgen. ‘You should come for his trial. It starts May
9th.’ Hoe lang het duurde? ‘Two weeks to choose a jury. Perharps two months.’
Bill Bast liet me de nieuwe twee uur durende film over zijn vroegere vriend James
Dean zien. Deze zou op de Nederlandse televisie moeten worden vertoond.
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27 maart 1977
Hollywood
Wilde gisteravond naar Club 8709 gaan voor een sauna, maar ik moest eerst terug
naar huis om mijn paspoort te halen. De jongen aan de kassa was a bitchy faggot en
maakte moeilijkheden omdat hij kon zien dat ik geen 25 meer was maar over de 50
jaar. Uiteindelijk kwam ik binnen. Wat ik zag rondwandelen, was haast niet te
geloven. Het wemelde van de bodybuilders en absoluut mooie jongens, die hun
spieren ten toon spreidden en kennelijk geen oog leken te hebben voor een heer van
50 jaar. Ik kan niet ontkennen dat de een nog aantrekkelijker was dan de ander, maar
tezelfdertijd vrees ik dat de meeste hunks die rondtippelden, meer aandacht aan de
spieren in hun body dan de spieren in hun mind besteden. Ik dacht aan mam en aan
de foto op mijn bureau in Amerbos waar ik als baby op haar arm zit. Als ze eens wist
dat ik me 50 jaar later in een tent als deze aan het verpozen ben. Uiteindelijk was er
een jongen who blew the hell out of me and I scrammed. Dichtbij zag ik hoe een
young beautiful kid was screwed and ripped apart over and over again by rough big
guys, who didn't give a damn how much pain they caused by sticking their cocks into
the boy or what happened to the teenager's asshole; I also thought of the youngster's
mother. Toen ik wegging, liep ik langs hem en streelde hem over zijn hoofd.
Intussen waren Bill Bast en Paul Huson op een party voor Carlo Ponti. They shared
a dinner-table with Paul Newman.
Carel Enkelaar meldde dat Croiset er op aandringt dat ik het manuscript bemachtig
dat De Mohrenschildt bij advocaat Patrick Russell heeft gedeponeerd. Ik heb geen
tijd naar Dallas terug te gaan en wil mijn reis vervolgen en met Pasen thuis zijn.
Keke kan niet permanent in de kennel in Bosch en Duin wonen.
In Peking is de ban over de muziek van Ludwig von Beethoven opgeheven en
mag zijn 150ste sterfdag officieel worden herdacht. Weer een stapje dichter bij de
genezing van de Maoziekte.
Heb naar Bill Basts script - gesponsord door Bell Telephone - The Man with the
Iron Mask, naar het boek van Alexandre Dumas, gekeken.
Dr. Margaret Mead verklaarde in het CBS News dat er teveel antropologische
tentoonstellingen worden georganiseerd waarbij skeletten en fossielen worden
getoond. Dit zou de belangstelling van jonge mensen doden. Antropologie zou zich
moeten richten op ‘how to relate to living things’. Margaret blijft een actieve,
levendige dame.
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28 maart 1977
Telefoneerde met Robert Tanenbaum in Washington. Hij benadrukte dat nu George
de Mohrenschildt in de VS boven water was en bij zijn dochter in Florida verbleef,
hij gehoord diende te worden. ‘We do not have the money to bring him to Washington.
But we will have one of our people go down there to talk to him. The vote in Congress
on our funds is on Wednesday.’161
Bill en Paul lijken verbaasd dat ik weinig of geen zin heb om opgeprikt in een
kostuum mee te gaan naar allerlei zakelijke ontmoetingen met mensen, als
bijvoorbeeld gisteren de CBS-bonzen, die me absoluut geen fluit interesseren. Het
Hollywood-circuit is nauwelijks mijn cup of tea. We hebben hier botsingen over, die
soms onprettig zijn. ‘Those people are my friends!’, riep Bill uit. Ik herinnerde hem
er in zijn eigen bewoordingen aan hoe hij op Amerbos tegen dit Hollywood-milieu
had aangekeken. Ik kan me ook niet helemaal losmaken van het gevoel dat ze het
als winstpunt zien voor hun eigen situatie mij overal als Dutch journalist mee naar
toe te nemen. Intussen heeft Bill in Letter to Amy gelezen en vond het manuscript
positieve mogelijkheden hebben. Hij had uitstekende suggesties.
Lunch met Eldridge Cleaver, Bill, Paul en nog twee kennissen, een ervan was Earl
Anthony, voormalig Minister of Information van de Zwarte Panters. We zaten op
het terras van restaurant Butterfield. Eldridge vond het een wonder dat ik was komen
opdagen. Hij had plannen om naar Nederland te reizen nog voor zijn proces zou
beginnen. Hij gaf me een boekje (25 pagina's), rijkelijk geïllustreerd, over hoe de
Black Panthers lost the FBI-War of Dirty Tricks. Het was uitgegeven door The Friends
of Eldridge Cleaver en gefinancierd door het Cleaver Defense Fund. De moord op
zijn medestrijder Bobby Hutton wordt eveneens beschreven. Het is een dramatisch
verhaal dat zich maar tien jaar geleden afspeelde in een oorlog tussen de
negerrevolutionairen en de regering. Wie herinnert het zich nog? Maar dat was de
oude Cleaver die de American nightmare omver wilde werpen. Nu is er de nieuwe
Cleaver die de American dream aan de man wil brengen.
The New York Times162 publiceerde een portret van mijn vriend, die ik al in 1968
ontdekte toen ik zijn pas verschenen boek Soul on Ice via de NOS-televisie in
Nederland introduceerde. Er zijn al twee miljoen exemplaren van verkocht, terwijl
de Ameri-
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kaanse overheid prompt beslag legde op zijn royalties. Nu heeft de rebel Cleaver de
totem verhangen en is een soort prediker geworden, die zich niet schijnt te generen
om in gebed naast Billy Graham neer te knielen. Het is me nogal niet niks om over
te stappen van Malcom X, Fidel Castro, Che Guevara en Mao Tse tung op de Here
Jezus. Ik heb hem er verder niet over doorgevraagd. De lunch verliep uitermate
plezierig. Bill Bast merkte later op: ‘If Cleaver only knew, how much decadence
was assembled at the luncheon table today.’ Ik dacht: speak for yourself.
Vanavond zaten we drie uur aan de televisie genageld om naar de Academy Awards
ceremonie te kijken. Paddy Chayevsky kreeg een prijs voor Network.

29 maart 1977
Los Angeles airport
Ben op weg naar Frederick Ress, Peters vriend in Minneapolis.

30 maart 1977
Minneapolis-Boston
Schreef Peter eerst een brief van zes pagina's over mijn logeerpartij bij zijn vriend,
wat we hebben besproken en wat er in Frederick om gaat. We hebben Peter trouwens
in Londen gebeld en gesproken. Frederick woont in een aardig huisje in het bos van
waaruit we een wandeling van een paar uur hebben gemaakt. Hij trakteerde me op
een vorstelijke diner in T. Butcherblock restaurant.
Ben nu op weg naar een interview met Anthony Lewis van The New York Times
in Boston.

31 maart 1977
Harvard Motor House
Bij stom toeval zag ik om 11.30 uur in een krantenstal een oude krant met op de
voorpagina een kop dat George de Mohrenschildt dood was. Zelfmoord? Ik haastte
me terug naar het hotel en belde Carel Enkelaar. ‘De hele wereld is op zoek naar
jou.’ Ik kon mijn oren niet geloven. Het moet al twee dagen geleden zijn gebeurd,
maar omdat ik in Minneapolis bij Frederick was en even de wereld de wereld heb
gelaten en ook het nieuws niet heb gevolgd, ben ik zowat de laatste die van deze
ramp op de hoogte is gekomen. De Gooi- en Eemlander had al een kop over de
voorpagina gehad: WILLEM OLTMANS VERMIST. ‘Ik sta de hele Nederlandse pers
voor jou te woord. Je hebt werkelijk voor spanning gezorgd,’ aldus Enkelaar.
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Het was nu zaak snel te handelen. Ik belde Robert Tanenbaum van het Select
Committee for Assassinations in Washington en vroeg of ik meteen door zijn comité
kon worden gehoord om volledige opening van zaken te geven. Ik vloog meteen met
American Airlines non-stop naar Washington. Om 15.30 uur was ik opnieuw in het
Washington Hilton hotel. Barbara Applegate, mijn lezingenmanager, vertelde zeker
veertig telefoontjes voor me te hebben gekregen uit letterlijk alle windrichtingen.
The National Enquirer was blijkbaar met een team bezig me op te sporen. Intussen
meldde Tanenbaum dat de commissie mij morgenochtend om 10.00 uur onder ede
zou horen. Dat is gelukt. God, die arme George. Hij moet aan het eind van zijn Latijn
zijn geweest. Wat kan er zijn gebeurd? Ik zie het al: Jeanne de Mohrenschildt roept
nu van de daken dat ik de schuld ben van zijn dood.163 Henk Leffelaar wist te vertellen
dat De Mohrenschildt vlak voor zijn dood een lang interview had met Edward Jay
Epstein van Readers Digest. Hier zie ik slechts een uitvoering van een eerder opgevat
plan in, omdat Epstein bereid was een aanzienlijk bedrag te betalen voor een dergelijk
gesprek. Men zou in het huis van Georges dochter in Palm Beach ook een kist met
documenten hebben gevonden. Ben van Meerendonk van de NOS voegde er aan toe
dat Epstein een bekende CIA-adept was, informatie die mij ook al vrij lang bekend
was. Niemand schijnt te geloven dat De Mohrenschildt inderdaad zelfmoord heeft
gepleegd. Ik vind dit ook absoluut niets voor hem.
David Russell vertelde vanuit Houston dat een vriend van De Mohrenschildt vlak
voor de dood van George diens auto in Houston was komen ophalen. Niet bepaald
de daad van iemand die voornemens is een einde aan zijn leven te maken. William
Bast vertelde dat in Hollywood vrijwel onmiddellijk nadat ik was vertrokken in het
holst van de nacht de eerste telefonades waren begonnen van media in de VS en
Holland, die trachtten te achterhalen waar ik me bevond. Jim McManus van CBS had
in het ochtendnieuws drie minuten aan de nieuwste ontwikkelingen besteed en mijn
vrienden in Californië zeiden: ‘You looked very regal.’ David Russell meldde uit
Houston dat de dood van De Mohrenschildt hem zeer had verbaasd, zeker nadat hij
George met mij had ontmoet.
Het is eigenlijk een compleet gekkenhuis. Enkelaar had tegen collega's gezegd:
‘Òf Willem is ondergedoken, òf hij zit aan een zwembad zijn verhaal te schrijven.’
Bill Bast en Paul Huson
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hadden mij ‘Mr Scoop’ gedoopt. Paul zei thans toch wel weer meer waarde te hechten
aan de voorspellingen van Gerard Croiset.
Tony Brenna, staff reporter van The National Enquirer, arriveerde in Washington
en vertelde naar Minneapolis te zijn gereisd om me op te sporen. Een collega was
naar Holland gevlogen. Dit schandaalblad scheen een dozijn reporters op het George
de Mohrenschildt-verhaal te hebben gezet. Nieuw Revu was ook op oorlogspad en
had Bill Bast uit bed gebeld. Enkelaar: ‘De mensen die altijd aan je hebben getwijfeld,
zijn nu inderdaad bekeerd.’ Ik dacht: voor zolang als het duurt. Ik moet vooral opletten
dat ze in Hilversum het verhaal niet onder mijn neus weggappen.
Zelfs Wicher van Swinderen was op de hoogte in Phoenix, Arizona dat ik tijdelijk
was verdwenen. Hij verdacht eveneens de CIA De Mohrenschildt te hebben
geliquideerd. Jeremiah O'Leary van The Washington Star heeft als de bliksem het
gesprek dat we een paar weken geleden voerden in zijn krant geplaatst. Mosterd na
de maaltijd. Ik vroeg hem waarom. ‘Well, you see, I waited...,’ zei de ouwehoer.
David Russell meende dat George' vriend, Jim Savage van de Trans Continental
Drilling Company, die de auto van De Mohrenschildt was komen ophalen, ‘een echt
CIA-type was geweest.’ Hij vervolgde: ‘I had to put George's car in a parking lot and
shove the keys under a door. Never saw the man.’ Ben van Meerendonk schijnt in
het NOS Journaal vanavond te hebben vermeld, dat ik morgen in het Congres zal
worden gehoord. Jan van Beek van de GPD wil het volledige verhaal hebben. Carel
Enkelaar zal in alle vroegte bellen ‘met instructies’. Peter Harkness van NBC radio
kwam een interviewtje maken. Good Morning America wil mij al vroeg morgen in
de uitzending hebben, nog voor ik in het Congres zal verschijnen. The National
Enquirer wil me naar het hoofdkwartier in Lantana, Florida meenemen om exclusief
het hele verhaal te krijgen. Ze zijn bereid 5.000 dollar voorschot te betalen en 5.000
dollar na publicatie. Ze boden eerst 1.000. Men dicteerde mij via Bernard Scott in
Lantana een overeenkomst, maar ik ga er niet mee akkoord. Ik wil de zaak op papier
hebben op mijn voorwaarden. Wie weet moet ik helemaal niet naar Florida gaan.
Jeanne de Mohrenschildt is in staat me neer te paffen. Zelfs ABC televisie was van
mening dat ik er beter aan zou doen een bodyguard te nemen. Dick Sprague
telefoneerde uit Florida om me te waarschuwen. Hij zei ook: ‘Where did De
Mohrenschildt all of a sudden get a shotgun from? Remember: Epstein is CIA.’
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Om 01.30 uur werd ik door ABC televisie wakker gebeld. Een assistente wilde het
gesprek met David Hartman andermaal voorbereiden. Zij stelde vragen als: ‘When
did you meet Marina Oswald?’, terwijl zij natuurlijk de moeder, Marguerite Oswald,
moet hebben bedoeld. Je vraagt je af of dergelijke ‘medewerksters’ in staat zijn je
correct te citeren. Ik werd ook nog door Jim Adams, van Associated Press gebeld,
die dermate vijandige vragen stelde dat ik eigenlijk aarzelde of ik nog wel verder
zou spreken. Hij herhaalde alles wat ik zei, maar steeds incorrect en verdraaid. Hij
zei bijvoorbeeld dat het comité van het Congres tegenover hem had ontkend dat ik
morgen onder ede gehoord zou worden. Dat was dan Associated Press.
Zelfs Friso Endt belde op om me mee te delen dat Vladimir Kouznetsov, onze
lunchpartner in Brussel toen De Mohrenschildt spoorloos verdween, ‘jarenlang het
hoofd van de KGB in Nederland’ was geweest. Intussen heb ik Kouznetsov in Brussel
het artikel van Jeremiah O'Leary uit de Star toegezonden. Het zal me worst zijn of
Kouznetsov KGB of wat anders zal zijn. Daar heb ik verder niets mee te maken. Ik
beschouw hem als een vriend en een bron van informatie.

1 april 1977
Washington DC
Werd in alle vroegte door een slee van ABC-televisie in het Washington Hilton hotel
opgehaald. David Hartman zou vanuit New York het gesprek voeren. In de studio
hier zat Victor Ratner, een complete asshole.
Het oude liedje. Er werd nauwelijks ingegaan op de inhoud van mijn informatie
in verband met De Mohrenschildt of de affaire-Kennedy. Nee, er werd bijvoorbeeld
gevraagd, waarom ik George de Mohrenschildt eigenlijk serieus had genomen, terwijl
ik toch wist dat hij nog vrij kort geleden in een psychiatrische inrichting had gezeten.
Ik antwoordde dat de Russische dissident Vladimir Boekovski eveneens een aantal
jaren in een psychiatrische kliniek had doorgebracht, maar zowel door de president
als de vice-president van de VS belangrijk genoeg werd geacht om op het Witte Huis
te worden ontvangen. ‘Meneer De Mohrenschildt was acht weken in een ziekenhuis
voor geestelijk gestoorden, doch ik achtte hem inderdaad lucide en normaal genoeg
om naar zijn verhaal met betrekking tot de moord op JFK te luisteren.’ Bovendien
kende ik George sedert 1966, toen hij nog volmaakt bij zijn positieven was en er
geen enkele reden bestond aan zijn mededelingen te twijfelen.
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Victor Ratner demonstreerde van de hele zaak niet alleen weinig of niets af te weten,
maar bovendien nagenoeg niets te begrijpen. Na afloop heb ik hem dit en plein
publique gezegd, toen hij nota bene verkondigde de plicht te hebben kritische vragen
te stellen. ‘Zeker,’ zei ik ‘wees zo kritisch als je wilt, maar zorg dan ook dat je je
huiswerk hebt gedaan voor je een interview afneemt.’ Ik realiseer me dat dit een
short cut is om in journalistieke kring vijanden te maken, maar ze vragen erom.
De slee van ABC bracht me vervolgens naar de Sam Rayburn Building voor de
hoorzitting, waar ik om 09.45 uur arriveerde. De pers was in drommen aanwezig. Er
mochten vooraf plaatjes worden gemaakt. Ik ging mezelf voorstellen aan de voorzitter
van de commissie, rechter Richardson Preyer uit North Carolina.164 Hij deed me sterk
denken aan de voormalige president-directeur van de ACF kininefabriek, A.N. van
der Spek, een vriend van mijn vader.165
Geleidelijk kwam de commissie binnen: Yvonne Brathwaite Burke, Louis Stokes,
Walter E. Fauntroy, allen vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap en
Christopher J. Dodd, Stewart B. McKinney en Richardson Preyer.
Robert Tanenbaum, als gewoonlijk gesecondeerd door Ken Klein en Cliff Fenton,
nam me apart. Hij vroeg me zo kort mogelijk op zijn vragen te willen antwoorden
en vooral geen andere onderwerpen aan te snijden. Om 10.15 uur werd de pers
verzocht de zaal te verlaten, maar tot mijn verbazing bleven een twintig tot
vijfentwintig personen als toeschouwers in de gehoorzaal achter. Ik vroeg om een
verklaring gezien het besloten karakter van het verhoor, vooral vanwege de notoire
Washingtonse lekken en kletspraatjes achteraf. De voorzitter vroeg daarop alle
aanwezigen op te staan en zichzelf te identificeren. Zij bleken allen medewerkers
van leden van het Huis van Afgevaardigden te zijn. Ze bleven, maar dit maakte me
eigenlijk nog voorzichtiger en nog meer op mijn hoede.
Rechter Preyer nam de eed af.166
Daarop begon Tanenbaum zijn verhoor. Het zou drie uur en tien minuten in beslag
nemen. Ik had notities bij me, maar als gewoonlijk bleven die onaangeroerd.
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De volgende dag verscheen van die ontmoeting een foto op de voorpagina van The New York
Times.
In de tijd dat mijn vader, mr.ir. A.C. Oltmans, president-commissaris was.
De zitting vond plaats in Room 2318 op de derde verdieping van het Sam Rayburn Building
van Capitol Hill.
De volledige tekst van de getuigeverklaring is te vinden op internet op
www.history-matters.com/archive/jfk/hsca/unpub_testimony/Oltmans_4-1-77/html.
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De ondervraging liep gesmeerd. Eenmaal ontstond met Tanenbaum een wat
geïrriteerde sfeer. Het leek wel of iedereen op het verlossende woord zat te wachten,
waarop ik voor eens en voor altijd het mysterie van Dallas zou oplossen en
aankondigen: De Mohrenschildt heeft me gezegd: ‘Ik heb het gedaan’. Zo eenvoudig
lag de zaak niet. George had in die richting gesproken en dit ook onomwonden en
duidelijk tegenover mij aangegeven, maar een kind kon op zijn vingers natellen dat
De Mohrenschildt zich uitstekend realiseerde dat, indien hij een dergelijke verklaring
uit zou geven, hij onmiddellijk op zijn minst voor de rest van zijn leven achter de
tralies zou komen te zitten.
Ik hield me dus ook voor deze commissie strikt aan de veelal ontwijkende
uitspraken van De Mohrenschildt. Dit ging advocaat Tanenbaum op den duur vervelen.
‘Willem, hoeveel jaren ben je journalist?’
‘Vijfentwintig.’
‘Dan moet je me uitleggen,’ aldus Tanenbaum ‘hoe het komt dat je enige weken
De Mohrenschildt aan het ondervragen bent geweest en dat je er niet in bent geslaagd
meer vitale informatie van hem los te krijgen.’
Het leek me nodig Tanenbaum van hetzelfde laken een pak van antwoord te dienen.
‘Ik ben waarschijnlijk langer in de journalistiek bezig dan jij in de advocatuur (ik
schat Tanenbaum 35 tot 40 jaar oud), ik kan derhalve over mijn vak meespreken.
George was een schrandere en intelligente man. Hij was jarenlang werkzaam voor
inlichtingendiensten en gelieerd aan de oplichterspraktijken van de olie-industrie.
Hij was voor geen kleintje vervaard. Hij heeft vijftien jaar rondgelopen met het
geheim over dé moord van deze eeuw. Hij zag kans alle vragen van de Commissie
Warren te omzeilen en slaagde met glans. Hij is al die jaren uitermate op zijn qui-vive
geweest en was steeds iedereen te slim af. Eindelijk kon hij er, waarschijnlijk door
het afnemen van zijn krachten en de ondraaglijke situatie thuis, met doorlopende
ruzie met zijn vrouw, niet meer tegenop. Hij wachtte op mij om met zijn verhaal
voor de dag te komen. Hij vertrouwde mij het meest en kende mij in dit verband het
langst. Maar hij bleef uitermate huiverig om zich op het glibberige pad van een
bekentenis te begeven, om begrijpelijke redenen. Hij deed zulks dan ook
schoorvoetend. Ik was bezig, meneer Tanenbaum, om hem voorzichtig in de richting
van televisiecamera's te manoeuvreren. Ik heb dit werk niet kunnen afmaken, omdat
hij op nog steeds onverklaarbare wijze in Brussel de benen nam. Waarom zoekt u
niet uit, wat er met hem gebeurd is in de Belgische hoofdstad?’
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Ik vervolgde: ‘Misschien moet u zich tevens bedenken dat internationaal georiënteerde
figuren als graaf De Mohrenschildt, door hun afkomst een soort mens
vertegenwoordigen dat hier in Amerika niet opgroeit. Het was een uiterst subtiele
aangelegenheid een contact met de man op te bouwen, zoals ik dat gedurende een
periode van tien jaren heb gedaan.’ Ik vertelde maar niet zelf een Russische grootvader
te hebben gehad, die Ilia graaf Poslavsky heette, of dat De Mohrenschildt zich van
het bestaan van de Poslavsky's bewust was geweest, waar ik altijd van heb vermoed
dat dat een factor kan zijn geweest in onze uitstekende contacten.
Een voor een stelden de commissieleden vragen. Ik moet zeggen, in het algemeen
was het een hoffelijke en plezierige aangelegenheid. Dodd vond ik een opgeblazen
zak; Stokes was vrij agressief; Burke scherp; McKinney getikt. Hij vroeg: ‘Als De
Mohrenschildt zo op zijn dochter was gesteld, zoals u beweert, waarom denkt u dan
dat hij zich in haar huis voor zijn hoofd heeft geschoten en niet de moeite nam in
zijn auto te stappen en zich ergens in het bos van kant te maken?’ Dit soort vragen
maakte me zwijgzaam. Hoe haalde de man het in zijn hoofd? Bovendien, wie zegt
dat hij zich in het huis van Alexandra zelf doodschoot en niet door iemand is
doodgeschoten? Een zelfmoord ensceneren is voor de maffia of de CIA een koud
kunstje. Daar zijn de schurken in geoefend. Christopher Dodd vroeg me nota bene
of ik in mijn journalistieke loopbaan wel eens iets aan psychologie had gedaan. Ik
zei: ‘Zeker, ik heb voor een interviewboek B.F. Skinner, Carl Rogers, Robert Jay
Lifton en de neurofysioloog José M.R. Delgado geïnterviewd. Ik heb me steeds
zorgvuldig op die gesprekken voorbereid.’ Dodd vervolgde: ‘Maar u bent er blijkbaar
niet in geslaagd de heer De Mohrenschildt als een geestelijk gestoorde man te
behandelen.’ Ik begreep dat naast het feit dat Dodd zelf blijkbaar geen kaas had
gegeten van de menselijke gedragskunde, het verstandiger was de puzzel inzake mijn
vriend George aan hem over te laten en verder niet in discussie te treden met deze
verwaande kwast. Maar buiten deze interventies om en vooral ook door het charmante
optreden van voorzitter Preyer was de bijeenkomst in het algemeen een prettige
aangelegenheid - althans wat de sfeer betreft. Ik zei tegen mezelf dat wie de
democratie hier weer eens in werking heeft gezien, er haast opnieuw in zou gaan
geloven.
Tegen het middaguur onderbrak de voorzitter het verhoor en vroeg of ik wist dat
een tv-ploeg van het programma Panorama op mij wachtte. ‘Nee, dat weet ik niet.
Ze zullen moeten
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wachten, want ik ben nu hier bezig. Dit verhoor heeft prioriteit en dat wil ik uiteraard
eerst beëindigen.’
‘Ik ben blij dat u dit zegt,’ aldus rechter Preyer ‘want ik maakte me al zorgen.’
Na een half uur volgde een tweede onderbreking, eveneens veroorzaakt door
aanhoudende en ijverige medewerkers van Panorama. Dit is een dagelijkse show
van 12.00 tot 14.00 uur op de plaatselijke televisie in de hoofdstad. Het liep tegen
13.00 uur en de leiding was nerveus want het was minstens een half uur rijden naar
de studio's van Metro Media News, waar dit programma live wordt uitgezonden.
Om 13.10 uur verliet ik tenslotte de gehoorzaal opgewacht door tientallen
journalisten, een batterij microfoons en NBC-televisie. Omdat ik een interview had
toegezegd, begon ik een verklaring af te leggen voor de NBC-camera. Ook deze
collega's verwachtten kennelijk dat ik ‘de’ oplossing voor Dallas zou aandragen en
in een paar woorden het hele verhaal van hedenochtend zou samenvatten. Ik besteedde
ongeveer tien minuten aan het beantwoorden van vragen van journalisten, waarop
twee dames van Panorama mij naar een gereedstaande auto sleepten.
De gastvrouw van het programma, Pat Mitchell, had haar uitzending met een half
uur verlengd om mij aan het woord te laten. Bovendien was Frank Mankiewicz, de
voormalige perschef van Robert Kennedy, naar de studio gehaald om gezamenlijk
het gesprek te voeren. We babbelden over de hoorzitting van deze ochtend. Frank
bracht me tegen 15.15 uur terug naar het Washington Hilton. Het was een
gedenkwaardige dag geweest.
Om 17.00 uur zette ik het nieuws van NBC aan. Ik was reeds eerder door dit station
gebeld of ik om 18.40 uur in het nieuwsprogramma van Jim Vance wilde verschijnen,
voorafgaande aan de John Chancellor Show van 19.00 uur. Ik zei er niet zoveel zin
in te hebben, maar nadat ze aanboden me te halen en terug te brengen heb ik
toegestemd. Nu begon het nieuws nota bene met mijn getuigenis in het Huis van
Afgevaardigden. Het werd door Bob Endicott voorzien van een commentaar wat als
een tang op een varken sloeg. Voorzitter Richardson Preyer zou namelijk na afloop
hebben gezegd dat ik veel, niet nader te controleren, informatie had verstrekt,
‘gegevens die misschien wel nooit meer te controleren zijn’. Ook al wist ik niet wat
Preyer letterlijk had gezegd, de voorstelling van zaken door Endicott was tendentieus.
Ik belde NBC prompt af. ‘Waarom,’ werd er gevraagd? ‘Omdat zojuist een vijandig,
niet ter zake doende verhaal is uitgezonden.’
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‘Okay, als u het er niet mee eens bent, staan wij u toe uw kritiek straks te spuien.’
‘Dacht je dat ik zin had om op televisie een ordinaire ruzie met NBC te krijgen?
Thank you.’ En ik hing op.
Ik had vanmorgen, toen ik uit de gehoorzitting kwam, een briefje van Jim McManus
van CBS in mijn handen gestopt gekregen.

Later heb ik Jim gebeld, maar hij zei dat mijn medewerking niet meer nodig was.
Een CBS-ploeg was vanuit Londen naar Nederland vertrokken. Zij zouden een eigen
programma samenstellen dat later zou worden vertoond. Wie schets mijn verbazing,
toen CBS mijn brave AVRO-makker Cees van Drongelen aan het woord liet om over
mij een boekje open te doen. Ik kende de man uitsluitend van een aanbod mijnerzijds
om de sovjetpianist Stanislav Ogalinsky in zijn programma Jonge Mensen op weg
naar het Concertpodium te krijgen. Ik bewonder dat programma en deed al het
mogelijke om Ogalinsky op televisie te krijgen, vooral ook nadat hij bij mij thuis
een recital had gegeven. Hoe had ik ooit kunnen bedenken dat ik een paar jaar later,
terwijl ik inzake mijn geloofwaardigheid in een gevecht in Washington was gewikkeld,
juist door deze ‘collega’ via een vrij uitgebreid relaas aan CBS in een kwaad daglicht
zou worden gesteld? Er was bovendien een dame in het spel geweest waar ik de
details maar van zal overslaan. Maar zo is Carel Enkelaar dan ook wel weer. Hij
protesteerde als programmaleider van de NOS formeel bij de top van de AVRO tegen
het walgelijke gedrag van deze Van Drongelen. Het was duidelijk
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dat CBS naar Nederland was gegaan om mijn getuigenis voor het Huis van
Afgevaardigden zo mogelijk in een ongunstig licht te plaatsen. Zij gingen naar Van
Drongelen en de AVRO, met wie ik nog nooit in mijn leven iets te maken had gehad,
en niet naar Enkelaar en de NOS voor wie ik ondanks vele ups and downs al tien jaar
bezig was. Ook Fons van Westerloo, AVRO-correspondent in New York, had een rol
bij de affaire gespeeld. De druiven waren weer zuur. Ben van Meerendonk meldde
overigens dat Fons collega Van Drongelen voor mesjogge verklaarde. Hij probeerde
me te verzekeren dat zowel hij als Fons van mening waren, dat ik de juiste koers had
gevolgd. Het hoogtepunt van collega Van Drongelens verklaring op CBS, was dat ik
geen serieuze journalist was maar een fanaticus.167 Ik dineerde met mijn
lezingenmanager Barbara Applegate en de advocaat Mark Lane. Barbara vond hem
later iffy. Lane was van mening dat ‘you are the first one since November 23, 1963,
who turned this whole thing around. You put American journalism to a shame,
because you followed up the De Mohrenschildt story right under their noses. You
did it, while journalists Dan Rather and others are themselves from Dallas. The move
you made today is of historic importance.’
Kreeg nog bezoek van een collega van Canadian Broadcasting System. Hij vertelde
dat hij verscheidene journalisten op Capitol Hill, toen ik door de dames van Metro
Media Studio's werd meegenomen, had horen zeggen: ‘Natuurlijk laat hij ons stikken,
want hij zal wel heel wat geld krijgen voor die show.’ Afgezien van het feit dat ik
niet wist dat ik op die televisieshow werd verwacht tot voorzitter Preyer dit onderwerp
tijdens de zitting aanroerde, is er zelfs noch hunnerzijds noch mijnerzijds over een
honorarium gesproken. Geld is er niet aan te pas gekomen. Zoals de waard is vertrouwt
hij zijn gasten. Ik denk echter dat Mark Lane gelijk had. ‘De pers’ was sowieso
geïrriteerd, want ik was tenslotte de enige journalist die tien jaar lang Oswalds
intiemste vriend in Dallas was blijven schaduwen en in de gaten had gehouden, ook
al gebeurde dit mede op aandringen van Gerard Croiset.
Mij werd trouwens voortdurend door collega's gevraagd of ik mijn ervaringen
ging publiceren. Dat is hetzelfde als je iemand die in auto's handelt de vraag stelt:
probeer je nog meer automobielen aan de man te brengen? ‘Dus u doet het allemaal
toch voor geld?’ is dan de volgende vraag. Wat moet je met zulke idioten. Soms
antwoordde ik: ‘Als Henry Kissinger zijn
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ik de show kon controleren, was wat werd gezegd onwaar.
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moordpraktijken in Vietnam of Cambodja - om een voorbeeld te noemen - te gelde
kan maken via het schrijven van memoires, waarom zou ik dan het De
Mohrenschildt-verhaal niet op schrift stellen?’ Zei ook wel eens: ‘Jullie betalen
veroordeelde Watergate-inbrekers fabelachtige bedragen om lezingen te geven of
op televisie te verschijnen. Ik doe hoogstens mee aan de geldende praktijken.’
Het was trouwens ook weer typerend dat alle Nederlandse collega's, zoals Erik
Boogerman168 (NRC), Henk Kolb, Bert van Velzen, Peter Schroeder en anderen,
schitterden door afwezigheid toen ik de gehoorzaal in Capital Hill uitkwam. Waar
komt zulk gedrag uit voort? Zij zijn de ambassadelopers in Washington en New
York, waar ik juist nog nooit ben geweest. Ik begrijp die jalousie de métier absoluut
niet. Ik kan me niet herinneren ooit naijver ten aanzien van een andere journalist te
hebben gevoeld. Ik volg mijn eigen weg.
Nu is NBC gekomen met de mededeling (in beeld nota bene) dat ik geld vroeg voor
interviews en ermee leurde bij televisiemaatschappijen als NBC. Bill Bast in
Hollywood was hier nijdig over. ‘NBC was the first to call here and asked whether
you would please telephone them urgently. Now they say you have been soliciting
interviews. We know this to be untrue. You were so right when you said that they
would try to discredit you.’ Hij vervolgde: ‘Stick by all means to relaying what
George de Mohrenschildt literally told you, no more, no less.’ Hij had intussen ook
een expresse van Eldridge Cleaver ontvangen, als follow-up van onze lunch, met
suggesties voor een mogelijke film.
Jan van Beek, van de GPD, merkte nog in een gesprek op: ‘Ik ben blij dat ik je
ken....’

2 april 1977
Washington-Palm Beach
Vlieg met Tony Brenna van de National Enquirer naar Florida. Ze willen het volledige
De Mohrenschildt-verhaal gaan publiceren. Ik probeer zoveel mogelijk de hectic
events bij te houden, maar er is eigenlijk geen beginnen aan. Veel gaat verloren van
het werkelijke verslag. Associated Press circuleerde intussen de meest walgelijke
foto die ze van mijn verschijning op Capitol Hill konden vinden. (Een dergelijk
‘portret’ zal vijftien jaar later opduiken in een krant in Johannesburg in verband met
een
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Hem zag ik überhaupt nooit in de VS, ook al was hij samen met mij als journalist bij dr. A.
Constandse begonnen.
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andere vervelende affaire veroorzaakt door de inlichtingendiensten.)169

Bij de National Enquirer werd gezegd: ‘Journalists do these things to make you look
like a gangster. It is the way they are.’ Na een dag van gesprekken bij de staf van dit
tabloid, werd besloten dat ik naar Amerbos zou vliegen om de benodigde
documentatie te halen, opdat we een verantwoorde reportage zouden kunnen maken.
Op de valreep werd ik in The Colony hotel nog geïnterviewd door een tweetal
verslaggevers van The Palm Beach Post (met een fotograaf). Ik heb, behalve enkele
affectionate remarks over mijn vriend George, ook maar eens een zoeklicht geworpen
op de rol van de oliebaron uit Dallas Lester Logue, die over mijn getuigenis en zijn
betrokkenheid bij mijn onderzoek naar Dallas had gezegd niet te begrijpen dat de
media hearsay van mij hadden afgedrukt. Ik vertelde de Post dat bij de NOS een
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film op de plank lag van een gesprek van mij met Loran Hall, die in duidelijke
bewoordingen het aanbod van 50.000 dollar om mee te doen aan de moord op JFK
had vastgelegd.170
De National Enquirer had reeds een gesprek gevoerd met de dienstbode van
George's dochter Alexandra Tilton, over het schoonmaken van de kamer waarin
George om het leven was gekomen. Ik wilde het niet horen. Intussen had advocaat
Pat Russell in Dallas gezegd dat zijn cliënt De Mohrenschildt in Brussel was gevlucht
‘to get away from Oltmans’. Ik moet het naadje van de kous hiervan weten.

Miami-Londen, British Airways, 02.00 uur
Peter zal verrast zijn dat ik in Londen ben. Verslaggeefster Shelley Ross van de
Enquirer reist mee om me indien nodig te assisteren. Je kunt ook zeggen dat ze een
spion wilden meezenden zodat ik ze niet zou ontsnappen.

3 april 1977
Amerbos
Toen ik Robert Tanenbaum in Washington later belde hoe de getuigenis voor de
gehoorcommissie was verlopen, antwoordde hij: ‘Fine, and we thank you very much;
but you still did not tell us everything.’ Ik herinner me dat vooral congreslid Stokes
zeurde over hoe ik aan de foto van de Cubaan Emilio Santana was gekomen, die
door Jim Garrison van medeplichtigheid aan de moord op JFK werd verdacht. Die
foto had Garrison me al tien jaar geleden gegeven. Deze was thans Exibit no. 1 bij
mijn getuigenis in het Congres. Maar ik had geen zin om de commissie de bron te
noemen en verschool me achter de verklaring dat ik dit eerst met de NOS diende te
overleggen.
Carel Enkelaar belegde een dringende ontmoeting met Guus Jansen van Strengholt
en Manus van der Kamp in het Hilton hotel. Hij wilde The Oltmans Story op film
hebben. Klaas Jan Hindriks had met spoed een verhaal in elkaar gedraaid. Uiteindelijk
kwamen als altijd in Hilversum de klamatten ter sprake en dat was als gewoonlijk
het hete hangijzer waar de zaak wel weer op zou stranden. Carel liet zelfs
doorschemeren dat hij vond dat de NOS recht had op 30 procent van mijn komende
contract met de National Enquirer. Ik antwoordde dat wanneer hij het zo speelde,
ik op mijn beurt eerst gecompenseerd wenste te worden voor de spoorloos verdwenen
George de Mohrenschildt-film. ‘Precies, uitstekend,’ antwoordde Peter toen
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ik hem later hierover inlichtte in een aantal telefoontjes. Toen ik ook nog tegen Carel
zei dat de bedragen die we besproken hadden vanzelfsprekend over dollars gingen,
schrok hij zich kennelijk een ongeluk. Guus Jansen zit er als een soort berekenende
McCloud171 met wat dichtgeknepen ogen bij te gluren, terwijl Manus van der Kamp
driftig bezig was in het geprepareerde materiaal van Klaas Jan Hindriks te knoeien.
Intussen had Cees van Drongelen gebeld omdat hij als ‘objectieve journalist’ voor
Televizier een gesprek met mij wilde opnemen. Ik dacht: hoe durft die man mij, nadat
hij me op CBS te schande maakte, nog onder ogen te komen. Maar in Hilversum is
men niet voor een kleintje vervaard. Hij arriveerde na middernacht - vanwege mijn
topconferentie in het Hilton - samen met de filmer Piet ter Laag, van wie ik wel een
hoge pet op heb in Hilversum, en diens zoon, een aardige, wat tengere jongen.172 Er
was ook een oerlelijke juffrouw bij die gelukkig haar mond hield. Om te beginnen
overhandigde Van Drongelen mij een gigantische ruiker. Waar bloemenhuldes al
niet voor moeten dienen. Het gesprek werd, met mij zittend aan het bureau van mijn
grootvader H. van der Woude, gefilmd.
Van Drongelen had vernomen dat Jeanne de Mohrenschildt reeds aan de pers had
verklaard dat niemand méér verantwoordelijk was voor de dood van George dan ik.
Het was noodzakelijk om mee te delen dat Jeanne een alcoholica en lichtelijk geschift
was, die nota bene haar man naar een psychiatrische kliniek had laten verwijzen,
terwijl hij zich al via een scheiding van haar had afgewend. Ze bleven nog allemaal
tot 01.15 uur zitten. Ik gaf Piet ter Laag een exemplaar van Den Vaderland Getrouwe.
Nadat ze waren vertrokken moest ik nog beginnen materiaal uit mappen en
dagboeken te lichten173 om mee naar Florida te nemen voor de publicatie in National
Enquirer. Ik wilde ook beslagen ten ijs komen wat betreft de crook Lester Logue.
Peter en Edwin komen naar Heathrow als ik morgen op de terugweg naar Florida
in Londen overstap. Daar verheug ik me op. Lag pas om 04.00 uur in bed en probeerde
om 06.00 uur een taxi te krijgen, wat mislukte. Ik reed met de TR-6 naar Schiphol
en zette hem in de ondergrondse garage.

171
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De man uit de Amerikaanse detectivereeks.
Hij zou later met een televisieteam in El Salvador om het leven komen.
Deze documenten zijn eigenlijk sindsdien nooit meer echt op orde geweest.

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

177

4 april 1977
Schiphol
Shelley Ross was op tijd, legde een arm om me heen en zei: ‘You are incorrigible.’
Zij vertelde dat zij door een verslaggever van CBS was aangesproken om details over
mijn doen en laten te weten te komen.
De Volkskrant had een redelijk verhaal over de affaire. Nu heeft ook Alexandra
Tilton, George's dochter, zich in de zaak gemengd en gezegd dat haar vader bang
voor me was ‘since Oltmans made him say things....’ Ik heb een brief van De
Mohrenschildt, waarin hij schreef dat advocaat Albert Jenner van de Warren
Commissie hem ‘dingen liet zeggen, die hij niet wilde zeggen.’ Deze Jenner heeft
nu trouwens, in reactie op de dood van De Mohrenschildt, tegen Shelley Ross gezegd
dat hij dit een ‘very, very sad story’ vond ‘because he liked George most....’ Ook
voor mij is George altijd een vriend geweest en gebleven, wat hij ook op zijn kerfstok
mocht hebben gehad.

Londen, Heathrow
De komst van Peter en Edwin naar het vliegveld heeft mee een geweldige opkikker
gegeven na vrijwel geen slaap en een hectische dag in Amsterdam.

5 april 1977
Palm Beach, Florida
Nauwelijks had ik gisteren mijn kamer in The Colony hotel betreden, of een
politieman arriveerde die me meenam naar de State's Attorney Office.
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Ik was niet al te fris meer, want door het tijdverschil tussen Amsterdam en Florida
was het opnieuw misschien 06.00 uur in de ochtend toen ik voor de zoveelste maal
een getuigenis inzake George de Mohrenschildt moest afleggen. Het gesprek met
David Bludworth duurde twee uur. De man probeerde me in allerlei tricks te lokken
maar kwam tot de conclusie dat ik foxy was.
Op het vliegveld van Miami had ik Robert Tanenbaum al gebeld in Washington,
die vertelde dat een advocaat van de federale regering, Gaetan Fonzi - de man die
ook werd gezonden om De Mohrenschildt te ondervragen - contact met me zou
opnemen. Dit gebeurde ook, maar ik werd eerst mee naar het gerechtsgebouw
genomen.
Daarvan terugkerende was ik dermate fed up met alles en iedereen dat ik mijn
vriend William Bast in Hollywood belde. Hij had intussen Alexandra Tilton op
televisie horen verklaren dat haar vader door mij in Amsterdam bedwelmende
middelen had toegediend gekregen. ‘Wim would not know what drug to buy,’ had
Bill tegen zijn vriend Paul Huson gezegd. Vervolgens telefoneerde ik mijn
lezingenmanager Barbara Applegate in Washington en zei dat ik iets tegen deze
aantijgingen wilde ondernemen. Zij adviseerde direct contact op te nemen met mijn
vriend Joseph Borkin, de advocaat van wijlen president Sukarno in Washington DC.
Irv Kupcinet, de talk show host in Chicago, wilde me vrijdag al in zijn programma
hebben.
Casper van den Wall Bake zit nu hoog en droog op een project in het zuidelijke
gebied van Suriname in Apoera aan de Corantijn rivier. Ik wil naar hem toe.
The New York Times is gisteren met een uitgebreide reportage over de laatste
onthullingen voor de Congrescommissie gekomen, waarin ook vrij uitvoerig op mijn
getuigenis wordt ingegaan.174 Op 2 april was reeds een verslag met een foto op de
voorpagina verschenen. Ben me bewust dat door de snelle trip naar Amsterdam mij
heel wat ontglipt is over wat hier intussen is gezegd en geschreven. Intussen arriveerde
Bernard Komer, een verslaggever van het Fort Lauderdale News in mijn hotel, een
man met vreemde, abnormale ogen. Nog eens een interview. In New York schijnt
een radioprogramma te zijn uitgezonden waarin zowel Mark Lane als ik aan het
woord zijn geweest. Het is allemaal niet bij te houden.
De National Enquirer is begonnen met het De Mohrenschildt-verhaal. Ik vertel
hen wat ik heb beleefd met de man. Maar,
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omdat ik een vaste afspraak heb met Kingman Brewster, de president van Yale
University, heb ik ze overtuigd dit gesprek niet te willen laten schieten. Ze zijn bereid
me heen en terug naar New York te laten vliegen. Ik heb trouwens een arts laten
komen in het hotel, die me valium gaf opdat ik tenminste een nacht behoorlijk kon
slapen.
Enkelaar belde om te zeggen dat het gesprek met Van Drongelen in Televizier
‘uitstekend’ was overgekomen.

6 april 1977
New York, Essex House
Er is nog zoveel te schrijven en er is zoveel gebeurd. National Enquirer betaalde
15.000 dollar.

Heb dit bedrag onmiddellijk op mijn rekening bij Chase Manhattan Bank gestort.
Had trouwens nog 5.000 dollar bedongen voor het extra beschikbaar stellen van de
brieven en documenten ter ondersteuning van het De Mohrenschildt-verhaal.175
Intussen wilde ook de Congrescommissie de documenten en brieven inzien. Ik had
Tanenbaum gevraagd om een verzekering dat ze niet in ongewenste handen zouden
vallen. Hij zond het volgende telegram.
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Alfred Balk, de uitgever-redacteur van Atlas Magazine - World Press Review - belde
en vroeg om een exclusief verhaal over de jongste gebeurtenissen inzake JFK. Het
leek me opportuun mijn voor de Nieuwe Revu geschreven reportage ter beschikking
te stellen. Ik zal de tekst in de trein naar New Haven, voor de ontmoeting met
Kingman Brewster, vertalen.
Gaetan Fonzi heeft me in Palm Beach een bezoek gebracht. Keurig gekleed. Hij
wilde me onder vier ogen spreken. Terwijl we bezig waren, belden de AVRO en de
KRO voor gesprekjes voor de radio. Ben van Meerendonk is op vakantie in Wyoming
en schijnt geen zin te hebben om weer naar New York te komen voor het vervolg
van de affaire. Intussen moest ik naar het gerechtsgebouw om kopieën te maken.
Fonzi ging mee en begon steeds meer in de richting van ‘contempt for Congress’ te
spreken, wanneer hij het gevoel had dat ik hem niet 100 procent antwoord gaf op al
zijn vragen. Ik antwoordde hem recht in zijn gezicht: ‘Now you are threatening me.’
Hij draaide al gauw bij. Ik gaf hem uiteindelijk 79 fotokopieën, waaronder acht
gekopieerde brieven van George de Mohrenschildt. Eigenlijk zag hij er dermate
overdressed uit dat ik tegen hem zei: ‘Moet ik niet wat anders aantrekken anders
denkt men nog dat u een lifter heeft opgepikt.’

6 april 1977
New York-Hew Haven
Zowel Time als Newsweek hebben een pagina over De Mohrenschildt en mijn
getuigenis in het Congres.176 In Time wordt Patrick Russell opgevoerd die vertelt dat
George hallucineerde dat hij gevolgd werd. Maar ik ben getuige geweest van het feit
dat hij gelijk had wat betreft de dame, die hem tegenover zijn flat van Bishop College
bespioneerde. Zullen we ooit weten wat er echt is gebeurd?
Wat me ook opvalt is een reportage over de kruistocht van de orange juice queen
Anita Bryant tegen homo's. De vrouw is 37 jaar en zegt: ‘Before I yield to this
insidious attack on God and His laws (by homosexuals), I will lead a crusade to stop
it, as this country has not seen before.’ Zij heeft Save Our Children Incorporated
opgericht. Homo's organiseren tegenacties. Die juffrouw kan op haar kop gaan staan
maar ze houdt homoseksualiteit in geen duizend jaar tegen.
Aan het ontbijt in het Essex House ontmoette ik een Japanse jongen, die op reis
was om cosmetica te verkopen. Wat zou ik
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hem vannacht graag in mijn bed hebben gehad. Ik belde trouwens vele malen naar
Andy Reed, maar kon hem niet bereiken. Mijn bed was levensgroot en ideaal voor
een ragpartij.
Kingman Brewster ontving mij met de woorden dat ik een beroemd man was. Hij
bleek enorm nieuwsgierig naar mijn onderzoekingen in de JFK-moord. Hij vroeg zich
ook af wat de werkelijke rol van Jack Ruby, de moordenaar van Oswald, geweest
zou kunnen zijn. Hij had nog niet besloten of hij de post van ambassadeur in Londen
zou aanvaarden.
Vervolgens lunchte ik met professor Eugene Rostov, de broer van de mij sedert
1960 bekende Walt Rostov. Hij is een vooraanstaand lid van een bekende rechtse
club in Washington, het Committee on the Present Danger, waar ook Paul Nitze,
Max Kampelman, admiraal Elmo Zumwalt, Richard Pipes, Richard V. Allen en
andere reactionaire figuren zitting in hebben.
Rostov verdedigde de oorlog in Korea en Vietnam als ‘absoluut noodzakelijk om
het communisme een halt toe te roepen’. Hij noemde de opbouw van de sovjet
militaire macht ‘een pathologische drang’, die in geen verhouding stond tot wat nodig
was om de sovjetgrenzen te beveiligen. ‘Het roept herinneringen op aan Hitler,’ aldus
Rostov, hoogleraar in de rechtswetenschappen aan Yale.
‘Het begrip van de zogenaamde ontspanning is een leugen’ vervolgde hij.177
‘Ontspanning bestaat alleen maar in de verbeelding van Richard Nixon en Henry
Kissinger. De Sovjet Unie en haar bondgenoten hebben reeds een schuld van 36
miljard dollar in het Westen. Vergeet u niet dat er van de sovjeteconomie niets terecht
is gekomen. Voor 1913 exporteerde het oude Rusland graan.
‘Ja, omdat de toenmalige tsaar een slavenmaatschappij op de been wist te houden
met 123 miljoen analfabeten op 163 miljoen inwoners,’ reageerde ik.
Rostov: ‘Het is toch belachelijk dat ze zestig jaar later hun graan uit Nebraska
moeten invoeren? U vergeet dat van 1880 tot 1914 Rusland en Zweden de twee
landen waren, die de krachtigste economische groei kenden.’ Hij vervolgde dat de
Sovjet-Unie alleen maar uit was op macht alsof de VS dat niet zijn. Aardige man
overigens, full of laughs, maar hij kent de huidige ontwikkelingen in de Sovjet-Unie
kennelijk niet.

La Guardia-Miami
Tony Brenna heeft me met enig aplomb meegedeeld dat de
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Enquirer nu over documenten beschikt, waaruit blijkt dat George de Mohrenschildt
wel degelijk tot de CIA zou hebben behoord. Ik moet die bewijzen nog zien.
Ik heb Patrick Russell een telegram gezonden dat ik in de pers had gelezen dat ik
de bandopnamen met het echtpaar De Mohrenschildt voor 50.000 dollar te koop had
aangeboden en hoe men aan die onzin kwam. Wanneer we die tapes ooit aan de man
brengen, dan is 50 procent van de opbrengst voor De Mohrenschildt. Nu hij er niet
meer is gaat zijn deel naar zijn dochter, zoals hij me in een brief heeft gevraagd. Ik
zal dit haar advocaat meedelen.

Palm Beach
Het verhaal zoals Shelley Ross het tot dusverre heeft geschreven, is volkomen
onaanvaardbaar. Wat ze over mij meldt, heeft niets met mij te maken. Na alle dagen
dat we samen waren, is ze nog altijd niet in staat de zaken weer te geven, zoals ik ze
heb verteld. Ze beklaagde zich er zelfs over dat het huren van een typemachine in
het Essex House 37 dollar had gekost. Ze spreekt als een keukenmeid. Zij denkt als
een keukenmeid. Ze schijnen nog veel meer materiaal over De Mohrenschildt te
hebben, maar dat houden ze voor mij geheim.
Het schijnt dat The Star, het concurrerende tabloid van de Enquirer, over spionnen
binnen de Enquirer beschikt, want er zijn al twee maanden achtereen dezelfde koppen
in beide roddelbladen verschenen. Er zijn detectives ingehuurd om uit te zoeken waar
de verraders kunnen zitten. De National Enquirer wordt eigenlijk voornamelijk door
Britten gerund. Je vraagt je af hoe ze het succes kunnen boeken dat ze schijnen te
hebben, vooral nadat ik de voornaamste figuren hier heb leren kennen. Eigenaar is
Generoso Pope, als dit zijn werkelijke naam is, die alles wat er wordt gedrukt zelf
schijnt te controleren. De hoofdredacteur is Iain Calder, die ik aardig vind. Algemeen
redacteur is William Dick, die ik ook regelmatig ontmoette, evenals Bernard Scott.
Dick vond de brieven van De Mohrenschildt niet bijster interessant.
Ik zie nu pas plaatselijk verschenen artikelen, zoals een reportage van Rafe Klinger
en Bob Brink in de Palm Beach post.178 Ook Jeanne de Mohrenschildt gelooft niet
dat George zelfmoord pleegde. Het is niet bij te houden wat er dezer dagen hier of
in Nederland werd gedrukt. Zag toevallig ook een stom verhaaltje in Trouw.179 De
familie van oliemiljardair H.L. Hunt
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in Texas zegt dat er nooit contacten met Lee Harvey Oswald zijn geweest. Intussen
is de brief van Oswald aan Hunt vrijgegeven. George de Mohrenschildt liet zich
tegenover mij voorstaan op zijn persoonlijke vriendschap met Hunt.

7 april 1977
Friso Endt belde dat zowel het NOS Journaal als de Volkskrant een bericht hadden
gehad dat ik in Palm Beach was gearresteerd. Dit zal wel zijn voortgekomen uit het
feit dat ik in het gerechtsgebouw ben verhoord. Iedereen maakte gebruik van de door
Associated Press verspreidde buitengewoon ongunstige foto, aldus Friso ‘waar je
met je mondhoeken naar beneden op staat.’
Carel Enkelaar belde. ‘Ik zit hier met een enthousiaste ploeg in de Jonge Graaf
alleen maar over jou te praten. Iedereen vreest langzamerhand dat je gelijk hebt.’
Carel corrigeerde Friso en zei dat de NOS slechts had gemeld dat ik was verhoord.
Hij herhaalde dat de uitzending van Van Drongelen bij de AVRO ‘van onschatbare
waarde’ was geweest.
Ned Chase van Putnam & Sons in New York zit achter me aan, omdat hij wil dat
ik snel een pocketboek over de affaire schrijf. Ik probeer mijn lezingenmanager
Robert Keedick ervan te overtuigen, juist nu lezingen over het JFK onderwerp te
boeken. De agent van Bruna in New York, Greenburger Associates, belt dat ze een
bedrag van zes cijfers willen betalen voor een boekje over Dallas.
Probeerde Peter in Londen te bereiken. Hij staat vandaag model voor een Coca
Cola-reclame.
De schrijver Paris Flammonde180 belde me uit Pennsylvanië om adhesie te betuigen
met mijn onthullingen: ‘fantastic, Willem, fantastic’. Intussen meldde Ben van
Meerendonk dat de FBI hem tijdens zijn skivakantie in Wyoming over mij was komen
ondervragen. Waarom komen de klootzakken niet naar mijzelf toe?
Canadian Broadcasting maakte een interview van tien minuten. De interviewster,
Barbara, was behoorlijk agressief. Ze vroeg zelfs of ik niet bang was zelf om zeep
te worden geholpen. Het komt niet bij me op. Mijn oude collega bij de VN Bruce
Munn van UPI belde voor een gesprek. Hij wist te vertellen dat Roy Buckingham,
mijn directe baas in Londen toen ik in 1953 voor United Press in Amsterdam werkte,
belangstelling zou hebben voor een artikel voor het Sunday Magazine van
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The New York Times, waar hij nu eindredacteur is. Wat vooral ook gewicht in de
schaal heeft gelegd, is het feit dat ik op het moment dat De Mohrenschildt verdwenen
was, me ook bij de Congrescommissie in Washington had gemeld. Was ik na diens
dood pas verschenen, dan zou wat ik te melden had, veel meer gepraat achteraf
hebben kunnen lijken.
Carel Enkelaar heeft ABC-televisie de tekst van mijn gefilmde gesprek met Loran
Hall toegezonden. Hij begrijpt niet dat ze niet onmiddellijk hebben toegehapt, maar
de VS zijn volkomen in de grip van wat mogelijk advocaten kunnen bewerkstelligen,
wanneer ze uit een verder niet te bewijzen mededeling miljoenen kunnen loswurmen.
Ook Time was bij hem gekomen inzake verdere informatie over mij. Ze wilden weten,
omdat ik had gezegd dat George geen zelfmoord had gepleegd, of ik misschien op
de hoogte was wie het dan wel gedaan zouden kunnen hebben. Van Meerendonk had
de FBI trouwens met een kluitje in het riet gezonden en gezegd dat zij Enkelaar maar
een brief moesten schrijven. Hij drong er opnieuw op aan voorzichtig te zijn met
uitlatingen, want een verkeerde uitspraak zou een mogelijke film over mijn rol in de
JFK-affaire kunnen schaden.
Dineerde gedurende twee uur met William Sprott, de advocaat van Alexandra
Tilton, de dochter van De Mohrenschildt. Hij stelde zich gereserveerd op, maar ik
denk dat hij nu wel begrijpt hoe alles is verlopen en dat George en ik vrienden waren.
Ik gaf hem bijvoorbeeld een kopie van de brief die De Mohrenschildt aan mij schreef
met daarin de woorden ‘if I am eliminated...’.
Daarna werd ik gebeld door Wendell Rawls van The New York Times, wat een
gesprek van een uur werd en waar ik, ook omdat ik de man meteen al niet vertrouwde,
nauwkeurig aantekeningen van maakte.
Rawls: ‘I understand Holland bas a new monarch, Queen Willem....’
‘Waarom wordt er zo gesproken? Waarom gaan ze niet af op de informatie die ik
heb aangedragen en onderzoeken ze die niet verder? Waarom ontrafelen ze mijn
privé-leven om informatie te vinden, waarmee ik verdacht zou kunnen worden
gemaakt? Pas daarna kunnen ze me voor gek verklaren of homoseksueel. Waarom
zijn ze hier in Amerika zo jaloers dat een buitenlandse journalist onder hun neuzen
de zaak-De Mohrenschildt heeft ontleed? Ze proberen je zwart te maken om te
voorkomen dat er meer naar buiten komt of dat je verder nog serieus wordt genomen.’
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‘Wat gaat de National Enquirer betalen? Ik hoor dat het vijf pagina's worden?’ was
een andere vraag van Rawls. Hij vertelde veel telefoontjes naar Nederland te hebben
gepleegd. Hij wist dat mijn grootvader een kininefabrikant was geweest (eigenlijk
sprak hij over kinaplantages) en dat ik onafhankelijk geld van mijn ouders had geërfd.
‘How much are you good for? Ha, ha ha.’
De hele toon en benadering van die man maakten me nog meer wantrouwend. ‘De
Amerikaanse pers heeft misschien vermeld dat De Mohrenschildt eens een officier
was in de Poolse cavalerie en dat hij een verhouding had met Oswald als die van
officier tot soldaat, maar daar houdt de Amerikaanse “investigative reporter” met
zijn onderzoek naar Dallas op,’ zei ik.
‘That is why we are a free country,’ reageerde Rawls.
‘Ja, zo verschrikkelijk vrij dat je John F. Kennedy kan doodschieten en niemand
zich verder inspant om de daders op te sporen.’
‘That happened sixteen years ago,’ aldus Rawls.
‘Yes, but what about all these other murders, Robert Kennedy, Martin Luther
King, the shootings at Ford, and Black Panthers and so many other mysterious deaths?
Is that what a free country is about?’
‘You are right about that,’ bekende Rawls.
‘If you talk straight, I will respond kind, but you are obviously out on the limb to
discredit me.’
Rawls: ‘I will telephone the people you named. All of them.’ Ik had gezegd,
waarom hij niet mijn oom professor Alexander Poslavsky of collega's als André
Spoor, Carel Enkelaar en Jan van Beek opbelde in plaats van mijnheer Van Drongelen
of sujetten, die absoluut niets over me kunnen vertellen wat enigszins de waarheid
benadert. Of collega's die later met een boeket slijmbloemen langs komen om hun
oncollegialiteit goed te maken. En toen kwam de zogenaamde laatste vraag van New
York Times verslaggever Wendell Rawls: ‘This will make you probably very angry,
but are you a homosexual?’
‘Yes and no.’
Dat vond hij een moeilijk te verteren antwoord. Ik legde uit dat Peter sedert 1967
mijn beste vriend en in homoseksuele termen gedacht, mijn lover was en dat we
sedert 1968 geen seks meer hadden gehad. Ik gaf hem Peters nummer in Londen op
de koop toe, opdat hij ook deze informatie op waarheid zou kunnen natrekken. Ik
voegde eraan toe al in de oorlog te hebben besloten nooit kinderen te willen, omdat
je ze in de huidige wereld absoluut geen bescherming meer kon geven. ‘Ga
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maar eens praten met dr. Philip Handler, president van de National Academy of
Sciences in Washington. Bij een atoomoorlog zullen 500 miljoen mensen omkomen.’
Rawls: ‘I agree with you.’
Hij was nog altijd niet klaar met drek scheppen en vervolgde: ‘Did your wife
divorce you, because you were a homosexual?’ Ik vroeg me nu toch waarlijk af of
ik een verslaggever van de National Enquirer of van The New York Times aan de
lijn had. Ik ontweek het antwoord, zei dat we waren gescheiden wegens uncompatible
characters en dat ik niet wist waar zij was, dat we geen contact meer hadden. Ik
noemde Barbara Applegate als mijn lezingenmanager, evenals Robert Keedick en
op dat moment leek het of hij tegen zichzelf zei: kip ik heb je, nu zit je te liegen, dus
ging ik terug naar het begin in 1958 bij W. Colston Leigh mijn eerste
lezingenmanager, waar ik Barbara tenslotte ontmoette. Ik vertelde dat ik een bod had
gekregen een boekje te schrijven. Hij bleef zeuren over hoe groot het bedrag was
geweest dat geboden werd.
‘I've been a journalist for 25 years, man, and I have been never caught on a lie.’
‘Nor me,’ probeerde Rawls.
‘Yes, but you are only 35 years old.’
‘Exactly.’
‘Instead of digging into my private life, why does the Times not follow up the
story on Loran Hall, which I have on film, and who declares he was offered 50.000
dollar by Lester Logue of Dallas to participate in the shooting of JFK?’
‘Someone told me, that you got a lot of money,’ zeurde Rawls door zonder
antwoord op mijn vraag te geven.
‘How do you dare to ask a question, working for The New York Times after all,
that “someone said” this or the other? Is that the basis for all your so-called serious
questions? Of course, I need money to fight off attacks and purely slanderous nonsense
that some of the media have launched about me, because they feel silly that they
missed out completely on the story of George de Mohrenschildt. I need money to
defend myself against jealous assholes. If I am not called a communist then I am
called a homosexual, as long as they can throw a doubtful light on my person.’ Rawls
wist zelfs van mijn boek over Europa. Hij was blijkbaar op de hoogte van mijn botsing
met Cees van Drongelen van de AVRO. Hij had zelfs nog nooit van de Club van Rome
gehoord en wist niets over hun rapport Limits to growth. Ook Richard Sprague belde
weer eens. De voormalige Cubaanse president, die deze week in Florida zelfmoord
had ge-
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pleegd, zou de moordaanslag in Dallas met geld en Cubaanse scherpschutters hebben
gesteund. Hij hield het voor mogelijk dat Alexandra Tilton ook bindingen met de
CIA had. ‘Well, Dick, it looks as half of the United States is involved with the CIA’,
zei ik, want ik word een beetje moe van al het geklets.
Bij het ontbijt zei een meisje van de bediening tegen me: ‘I like what you are
doing. You are the only one who really spoke out in all these years....’ Het was
natuurlijk onwaar, maar zo werken de minds van de mensen. Ze onthouden slechts
het nieuws van vorige week.
Friso Endt had me gevraagd met Larry Mart van Newsweek in contact te treden,
omdat men belangstelling zou hebben voor de brieven van De Mohrenschildt aan
mij. Toen ik hem telefoneerde zei hij niet geïnteresseerd te zijn. Ik heb Iain Calder
trouwens getelegrafeerd dat indien ik het komende artikel niet eerst zou kunnen lezen,
het niet onder mijn naam kon verschijnen maar door Shelley Ross diende te worden
gepresenteerd. Bernard Scott komt zelf niet meer aan de telefoon wanneer ik naar
hem vraag. Ze zoeken het maar uit. Ik ben verder niet meer nodig. Ze gaan allemaal
in lucht op.
Ik schreef een brief aan Peters moeder.
Toen ik het hotel verliet, liep ik op de valreep tegen Bob Brink van The Palm
Beach Post aan. Hij was van mening dat ik nogal wat tegenstrijdige opmerkingen
had gemaakt, zoals via de persbureaus was te constateren. ‘Yes, with reporters like
you, no wonder,’ antwoordde ik. ‘Why don't you go back to school.’ Ik vertelde dat
ik William Sprott, de advocaat van Alexandra Tilton, documenten had gegeven, ook
om duidelijk te maken waar de rechten lagen van de geluidsbanden die met De
Mohrenschildt waren opgenomen. ‘So, you gave your tapes to Mr. Sprott?’ vroeg
hij prompt. Wat moet je met zulke mensen?181 De chauffeur van de limousine die me
naar het vliegveld reed merkte op: ‘The picture of you on the front page last week
looked as if you had just had your hand in someone's pocket. Hij vervolgde:’ They
did the same the other day with Rita Hayworth. Now, Rita gave a lot of people a lot
of pleasure in her life. I decided not to buy the Enquirer with that awful picture.
These scandal journalists frankly admit they print lies to sell newspapers. What do
they take us for?
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9 april 1977
Ik vlieg via Londen terug naar Amsterdam.
Marjorie Kellogg belde uit Los Altos Hill in Californië dat er in de plaatselijke
pers hoofdredactionele commentaren waren verschenen, die mij zwaar bekritiseerden.
‘Men’ scheen veel waarde te hechten aan de uitlatingen van Alexandra Tilton.
Kingman Brewster, president van Yale, is benoemd tot ambassadeur in Londen.182

Miami-London, National Airlines
De pianist Arthur Rubinstein verliest zijn gezichtsvermogen. Hij ziet nog wel iets
maar kan niet meer lezen of schrijven. Hij beluistert de Mahler-symfonieën en koopt
zich gek aan recordings en zegt eigenlijk blij te zijn geen onintelligente boeken meer
te lezen. Hij gelooft ook niet ‘that there is such a thing as the greatest pianist. Nothing
in art can be the best. It is only different, you see.’ Hij noemt enkele van de beroemde
schilders, Leonardo, Michelangelo, Raphaël en zegt dan ‘Each of them is a world
by itself.’ Dat is natuurlijk volkomen waar.183
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Het uitgetypte interview met Kingman Brewster bevindt zich in mijn dagboek.
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Amsterdam
10 april 1977, Pasen
Prachtig zonnig weer. Voor mam was dit een bijzondere dag. Er wachtten twee lieve
brieven van Peter. Ik ging hem om 11.20 uur vanmorgen van Schiphol halen. Hij
vond de verbouwing van het huis met een nieuwe eetkeuken prima.
Las dat Oom Johannes Leimena is overleden, voormalig minister en vice-premier
van Indonesië. Een vertrouweling van Bung Karno. Welke geheimen heeft hij
meegenomen in zijn graf? Ik heb hem redelijk goed gekend en vrij dikwijls ontmoet.
Hij werd 72 jaar oud.
André Spoor belde: ‘Je bent wereldnieuws.’ Ik heb hem maar niet verweten dat
zijn correspondent in Amerika, Erik Boogerman, zich geen enkele keer liet zien.184
Hij vroeg of ik De Mohrenschildts ‘bekentenis’ op de band had. Dat heb ik niet. Ik
denk nog steeds na over George en wat er met hem na de verdwijning in Brussel
werkelijk gebeurd kan zijn.
Jan Buis van Bruna adviseert om Putnam via Francis Greenburger 250.000 dollar
voor een JFK-boekje te vragen en vervolgens tot 125.000 te zakken. Het zou een
pocket moeten worden.
Ik vind veel belangrijk materiaal van de afgelopen jaren, waarin George de
Mohrenschildt herhaaldelijk laat doorschemeren dat hij wel degelijk bij de
Dallas-affaire betrokken zou hebben kunnen zijn. Ik neem alles mee naar New York.
Ik neem de originele dagboekpagina's mee naar Francis Greenburger.

11 april 1977
Peter was bij zijn moeder in Tilburg voor een Brabantse familiereünie. Dat zijn voor
hem de heerlijkste momenten uit zijn leven. Hij zei dat Edwin van Wijk erg
zenuwachtig was, wanneer hij uit Holland terugkwam en alles wat hij had gedaan in
detail wilde weten. ‘Als ik ooit van hem wegga, is hij nergens en dat geeft me zorgen,’
zei Peter. Die uitlating verontrustte mij op mijn beurt.
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Dan te bedenken dat ik 1954 samen met Boogerman op de redactie buitenland van het
Algemeen Handelsblad werkte.

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

190
We reden samen naar Schiphol. Ik zag zijn vliegtuig naar Londen vertrekken. Ik reis
met PANAM naar New York. We zijn nog nooit tegelijk in verschillende richtingen
weggevlogen.
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[Afbeeldingen]

Mevrouw Hornkamp, interieurverzorgster, in gesprek met Peter.

Peter.
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Peter aan mijn bureau op Amerbos.

Met Peter en Edwin van Wijk naar het strand.
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*2

Edwin.

Richard Thieuliette met Keke in mijn auto.
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*3

David Russell, vriend uit Texas.

Lunch met Eldridge Cleaver, William Bast en Paul Huson in Los Angeles.
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*4

Paolo Soleri, ‘Arcosanti’ stad in de woestijn van Arizona.
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*5

Kingman Brewster jr. President Yale University.

Professor Walt Rostov.
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Randy Shilts, presentator van het eerste publieke homo-programma te San Francisco. Hij zou later
aan aids overlijden.

Eric Hoffer.
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*6

Psycholoog professor Kenneth B. Clark.
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*7

Emilio Santana, Cubaan, door Jim Garrison verdacht van betrok kenheid bij de moord op John F.
Kennedy.
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Gerard Croiset hield het voor mogelijk dat deze man bij Dallas betrokken was.
De foto is mij door Jim Garrison
gegeven.
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*8

Het NOS-team vroeg Croiset om over de Bermuda Trangle te spreken.
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*9

Peter en Edwin van Wijk in ‘Carte Blanche’ van Kenneth Tynan.
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*10

Gerard Croiset en ik wachtten tevergeefs op de komst van Dimiter Dimitrov op het Hiltonterras.
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New York
12 april 1977
Wendell Rawls heeft mij vanmorgen in The New York Times als ‘half showman’
gepresenteerd, het fabeltje van Cees van Drongelen is een eigen leven gaan leiden.
Nu is ook Peter d'Hamecourt van het Algemeen Dagblad met deze onzin over de
brug gekomen. ‘Nobody takes him very seriously’, voegt deze collega eraan toe, die
ik verder absoluut niet ken of ooit iets mee te maken heb gehad. ‘You don't know
where his facts end and his imagination begins’, aldus d'Hamecourt. Zo sta je dan
bij het ontbijt in de meest gezaghebbende krant van de westerse wereld en natuurlijk
heeft Rawls vergeten deze vernietigende kritiek voor iedere journalist aan de hand
van voorbeelden toe te lichten.185
Terwijl Rawls mij had bezworen ook met journalisten, hoofdredacteuren en
collega's met wie ik al jarenlang samenwerk te zullen bellen, heeft hij dit kennelijk
achterwege gelaten, zij worden althans in zijn pienter busuk-artikel186 niet geciteerd.
De Times haalt een andere niet nader genoemde collega uit Rotterdam aan, die mij
een ‘stuntman in Dutch journalism’ noemt. ‘He has great skill in moving in on a
small story and working on it until he builds it up into an exclusive big deal. He
pumps up all his stories, and we think him not to be very reliable.’ Het zal je gezegd
worden. En dat dan nog wel in The New York Times. Wat zou de smeerlap bedoelen?
Was Nieuw-Guinea ‘a small story’? Is Oswalds bloodbrother in Dallas, graaf George
de Mohrenschildt ‘a small story’? Godzijdank ligt mijn parcours, zoals het werkelijk
is geweest, in mijn dagboek vast. Ze kunnen kletsen wat ze willen. Eens zal ik mijn
verhaal vertellen.

185
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The New York Times, 11 april 1977, zie bijlage 21.
Pienter Busuk = sluw (Indonesisch).
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De volgende ‘gezellige’ ontdekking was het bovenstaande bericht in New York
Magazine wat het ook voorstelt, alsof ik niet op NBC wilde verschijnen omdat ze
geen 1.500 dollar wilden betalen. Ik zegde NBC gewoon af na een leugenachtige
presentatie, inzake mijn getuigenis voor het Congres, in een eerder programma dat
ik zag.
Logeer voor een keer bij Ken Halpern, een vriend van Peter. Werkte een aantal
uren in Francis Greenburger's kantoor en begon mijn reportage over George de
Mohrenschildt te dicteren. Er was een typiste beloofd, maar dit was toch niet geregeld.
Het werk begon weer met over en weer gebekvecht. Uiteindelijk bleek dat zo'n dame
vijf dollar per uur verdient dus er
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stond 250 dollar voor één week op het spel. ‘Ja,’ zei Francis ‘dat is weinig geld, maar
het gaat om het principe....’

13 april 1977
Meer De Mohrenschildt-dictee. Ned Chase van Putnam & Sons, die ik al twee jaar
niet meer aan de telefoon kon krijgen, kwam nu opdraven voor een lunch met
Greenburger en mij in een restaurant aan de 56th Street. Als ze pegels ruiken zijn ze
direct van de partij. Ned stelde me vele vragen, gaf eigenlijk zelf al de antwoorden
en zei na twintig minuten dat hij een beeld had van hoe mijn boek zou worden. Ik
heb daarop gezegd dat hij kennelijk geen benul had waarover hij sprak. Hierop volgde
een gespannen vijf minuten. Intussen deed Francis Greenburger het kennelijk in zijn
broek, bang dat de deal niet door zou gaan. Chase stond op zijn strepen en benadrukte
senior editor bij Putnam te zijn. Hij kon geen bedrag noemen, maar 100.000 dollar
voor mijn manuscript behoorde tot de mogelijkheden. Eind goed al goed. We gingen
plezierig uit elkaar met de toezegging dat ik nog deze week de eerste 100 pagina's
zou inleveren. Dan komt er een vast contract. Bill Bast adviseerde vooral een advocaat
het voorgestelde document van Putnam te laten doorlichten.
Brandde later, net als vroeger, twee kaarsen in St. Patricks. Ik verdeelde mijn
gedachten tussen mam en Peter en was bijna in tranen.
Later zocht ik Peters vriend, de schilder Dui Seid, in het Chelsea hotel. Hij was
er niet meer. Bij vertrek liep ik tegen een Chinese jongen aan, met lang golvend haar,
Ching Ho Cheng, geboren op Hawaï. Hij heette ook Peter. We gingen terug naar
boven en het was weer eens raak. Ik nam hem later mee naar Ken Halpern, die ik 50
dollar wilde geven als bijdrage voor het ontbijt. Maar hij zei: ‘No money will pass
between us. You are our guest.’
Vervolgens had ik een gesprek met Hank Wittimore van Playboy Magazine. Ze
overwogen een artikel over De Mohrenschildt en mijn ervaringen. De man had alle
antipropaganda al gelezen, ik moest praten als Brugman om daar iets aan te doen.
Hij wilde me een boek geven dat hij had geschreven over super cops, maar ik gaf
het terug en zei liever geen boeken aan te nemen, die ik waarschijnlijk toch nooit
zou lezen. Hank had nooit van de Club van Rome gehoord, noch van de Trilateral
Commission van meneer Rockefeller. Je vraagt je dan altijd weer af waar Amerikaanse
journalisten zich eigenlijk wèl mee bezighouden.
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Mijn boek over JFK vordert gestaag. Schrijven is toch echt my line. Ik wilde dat mijn
ouders dat ooit zouden hebben kunnen lezen. Gisteren werkte ik non-stop van 08.30
tot 15.15 uur zonder op de klok te letten.
Ik sprak met Henk Kolb, die het artikel van Wendell Rawls in de Times ‘absoluut
schandalig’ vond.187 Hij noemde het van laag allooi. Ik moet John B. Oakes maar
eens een briefje schrijven.188

15 april 1977
Gisteravond was ik in de Tom Snyder Talkshow van NBC televisie op Rockefeller
Plaza in Studio 8. Zou New York Magazine moeten bellen dat er geen geld over de
toonbank is gegaan. Dit programma wordt in de vroege nacht, direct na de Johnny
Carson Show uitgezonden. Medewerkster Suzanne Goldman benadrukte dat ik er
voordeel van zou hebben op de uitnodiging in te gaan. Ik werd bij Random House
door een Lincoln Continental afgehaald en nam mijn vriendin Mora Henskens mee
naar de studio.
Snyder, in een rood fluwelen pak met een open kraag en dikke lagen make-up op
zijn gezicht - ik weiger altijd steevast geklieder op mijn snuit - bleek een
temperamentvolle superstar. Toen een cameraploeg niet stil genoeg was, smeet hij
een wandelstok in hun richting. Er piepte iets bij de studiolampen en ook daar wond
hij zich onbedaarlijk over op. Televisie verandert sommige diva's in eersteklas
zenuwpezen.
Snyder begon al meteen met aan enige van mijn ‘wilde uitspraken’ te refereren.
Ik vroeg wat hij met ‘wild’ bedoelde. ‘Nou ja,’ aldus Snyder, ‘van de 100 mensen
die in dit gebouw werken, hebben er zeker 30 tegen mij gezegd je beweringen wel
erg gewaagd te vinden.’
‘Dat is dan geen recommandatie voor de mensen die in de NBC-toren op Rockefeller
Plaza werken. Het enige wat ik heb gedaan, is mijn ervaringen exact weergeven. Het
enige wat je inderdaad wild zou kunnen noemen zijn sommige van de toestanden in
Amerika als de aanslag in Dallas.’ Dat was de toon waarop een televisiegesprek van
een half uur werd ingezet. Wanneer er een reclamespot moest worden uitgezonden
rende een juffrouw met een poederdoos naar Tom Snyder om toch vooral zijn
fysionomie bij te werken. Walgelijk.
Bill Bast heeft me geïntroduceerd bij de literaire advocaat Ron Taft om een
mogelijk contract van Putnam uit te kammen. Waar een boek publiceren in de VS op
neerkomt, is dat je je
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Henk Kolb was GPD-correspondent in Washington.
John B. Oakes kende ik. Hij was lid van de hoofdredactie van The New York Times.
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manuscript via een literaire agent binnenbrengt die vijftien procent berekent en dat
je daarop via je agent een contract van een uitgever krijgt aangeboden, die om te
beginnen 12,5 procent of meer in royalties berekent. Vervolgens moet een literair
advocaat onder de arm worden genomen om te kijken of de beide andere partijen je
niet belazeren. Zelf ben je tien jaar lang in Dallas bezig geweest om te proberen te
ontdekken welke rol de meest intieme vriend van de moordenaar van JFK kan hebben
gespeeld. De man wordt uiteindelijk om zeep geholpen en wanneer je de bevindingen
op schrift stelt ligt er een dijk rovers op de loer om een graantje mee te pikken.
Barbara Applegate, mijn vriendin en lezingenmanager in Washington, drukte me op
het hart bij het schrijven van het De Mohrenschildt-verhaal niet op sensatie uit te
zijn en geen pot-boiler te produceren.

16 april 1977
Ben om 19.00 uur gaan slapen tot 06.30 uur. Wat was ik daar aan toe. Heb vandaag
als een razende doorgewerkt. Er zijn nu 200 pagina's gereed. Ik schat dat het
manuscript 250 bladzijden zal beslaan. De typiste zegt zeer met De Mohrenschildt
te doen te hebben: ‘that poor, tortured man...’. Zo was het ook.
We hebben trouwens vijftig pagina's herschreven, wat nodig was. Ben ook even
naar Man's Country, een vrij smerige sauna aan 15th Street gegaan, waar ik in een
seksuele clinch ging met een rijzige neger. Ben er altijd weer verbaasd over waar ik
toe in staat ben bij zo'n ‘ontmoeting’. In New Orleans zijn enkele dertigjarige heren,
scoutmasters, gearresteerd omdat zij gedurende een periode van enkele jaren
padvindertjes van acht tot vijftien jaar van de lokale Boy Scouts voor homoseksueel
plezier aan hun vrienden hadden geleverd. De aanklacht tegen een vaandrig luidde
dertien gevallen van unnatural carnal knowledge. Eigenlijk zou ik voor Putnam een
boekje willen schrijven over het onderwerp of de toer die ik vandaag met de neger
uithaalde wel of niet ‘onnatuurlijk’ is geweest. Wie bepaalt dit? De fantast die de
Bijbel in elkaar flanste? Wie?

17 april 1977
Om 12.00 uur werd ik bij Random House189 opgepikt door Sally Wood Evans, een
producer voor de Spaanse televisie. We reden naar het Casa y Circulo Cultural de
España waar een tvploeg onder leiding van Pedro Fernaud zat te wachten. De vragen
waren achterlijk en het duurde niet lang.
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Alwaar ook het kantoor van Francis Greenburger is gevestigd.
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Ik telefoneerde Carel Enkelaar om te ontdekken hoe het met de plannen stond over
de film The Oltmans Story, waar ook Ton Neelissen al voor op Amerbos was geweest
en waar de nodige drukte over werd gemaakt. Gerard Croiset had Enkelaar
geadviseerd: ‘Go slow,’ want er gebeurt nog veel meer. Een paar dagen geleden
vroeg hij nog om bij Tom Snyder vast de komende NOS-film aan te kondigen. Nu
leek het project al op een laag pitje te staan. Enkelaar ten voeten uit.
Ik wil mijn boek aan George de Mohrenschildt opdragen. Maar dat wordt hier
door iedereen afgeraden. Waarom?
De moordenaar van Kitty Genovese - niet ver van mijn huis in Kew Gardens in
1964190 - heeft op de Op-Ed pagina van The New York Times geschreven dat hij voor
die daad terechtgesteld had behoren te worden. Winston Moseley, een neger, werd
naar Attica gezonden, in welke gevangenis hij in 1971 de opstand meemaakte, waarbij
vele doden en gewonden vielen. Hij meldt nu een ander mens te zijn geworden. ‘I
am a man who wants to be an asset to society, not a liability to it.’191 Help het je
geloven. Het kan waar zijn, maar het kan ook onwaar zijn. Moet de samenleving als
proefkonijn dienen?
Ik blijf overtuigd dat psychohistorie of een gril of de toekomst zal zijn, of althans
zeker zou moeten zijn. Newsweek wijdt een reportage aan de nieuwste ontwikkelingen,
waarbij Bruce Mazlish van MIT, Lloyd deMause, redacteur van The Journal of
Psychohistory, en de psycho-analist David Abrahamsen, die zojuist een boek over
Richard Nixon schreef, centraal staan. Dit Nixon-boek moet ik te pakken krijgen. Ik
heb altijd gemeend dat psychiater Arnold Hutschnecker op het juiste spoor zat met
zijn benadering van de studie van de psyche van wezenlijk belangrijke leiders als de
president van Amerika. Wanneer men een dergelijke macht in de handen van een
man legt, behoort men toch op zijn minst te weten hoe diens geest functioneert? De
les die de wereld in het geval Adolf Hitler geleerd zou moeten hebben, lijkt het ene
oor in en het andere uit te zijn gegaan. ‘By combining in-depth psychology, usually
psycho-analysis, with historiography,’ aldus Newsweek192 ‘serious practitioners of
this hybrid discipline attempt to connect the motives and personalities of major
historical figures with larger social currents.’ Critici noemen deze stroming
‘voyeuristic pop psychology’. Sigmund Freud legde met zijn korte psychobiografie
van Leonardo da Vinci in 1910 de eerste steen voor deze bena-
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Tientallen mensen hoorden haar hulpgeroep; niemand stak een hand uit.
The New York Times, 16 april 1977.
Newsweek, 18 april 1977.
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dering.193 Ik heb die studie in 1968 gelezen. Erik Erikson publiceerde een soortgelijke
studie van Martin Luther, die ik heb overgeslagen, maar nadien verscheen in 1970
de 448 pagina's tellende analyse van Mahatma Gandhi, die ik heb uitgespeld. Erikson
vormde de zogenaamde ‘Wellfleet Circle’ in zijn buitenhuis aan Cape Cod in 1966.
Hieruit is een duidelijke psychohistorische beweging ontstaan met het gevolg dat
thans reeds op 200 Amerikaanse campussen aan psychohistorie aandacht wordt
besteed.
Gore Vidal heeft tegen Diane Johnson in de Times gezegd: ‘Almost all American
male writers are alcoholic, and as a result of the alcohol they become less capable
sexually as they get older. They also become confused about which is their penis,
and which is their pen. Think of all those clones of Hemmingway, drinking and
worrying - fortunately they write very little....’ Ergens mag ik die man helemaal niet.
Belde Penny Price van ABC-televisie, want Carel Enkelaar had al aangegeven dat,
indien ABC belangstelling had, het NOS-materiaal over de JFK-affaire - dat ik in de
afgelopen jaren heb verzameld - in een film samen te vatten, hij bereid was als
coproducent mee te gaan. Penny wilde in ieder geval de opname over Loran Hall
hebben, maar dan zouden we een troef uit handen geven door een van de belangrijkste
films af te staan.

18 april 1977
De National Enquirer is verschenen. Ik kom er nauwelijks in voor. Wat ik knap vind,
is dat ze Clifford Wilson hebben opgeduikeld, een jongeman die elf dagen de
roommate van De Mohrenschildt is geweest in de psychiatrische kliniek, waar ze
beiden waren opgenomen. Het is duidelijk dat George ook deze jongeman er van
overtuigd heeft dat hij er zeker van was te zullen worden vermoord. Al in 1976 is
een CIA-agent bij De Mohrenschildt thuisgekomen; hij werd in de gaten gehouden.
Het was dezelfde CIA-man die Oswald geld zou hebben geboden om JFK te helpen
vermoorden. Wilson zei dat George hem vertelde dat Lee Harvey dit had geweigerd.
Dit kan, want George en Jeanne hebben het mij jaren geleden reeds op de band
verteld; Oswald was een bewonderaar van JFK. George zou dagenlang in het
ziekenhuis hebben liggen huilen. Hij ondernam verscheidene pogingen een einde
aan zijn leven te maken.194

193
194

Sigmund Freud, Leonardo Da Vinci and a Memory of His Childhood, W.W. Norton & Co.,
New York, 1964.
Dit drama blijft me beroeren, ook nu ik het in 1992 teruglees. Ben dankbaar dat ik zijn verhaal
alsnog kan vertellen.
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Ned Chase heeft het manuscript gelezen. We horen vandaag wat er gebeurt. Chase
belde Francis om 11.30 uur. Hij vond dat er vooral na pagina 70 vaart in zat maar er
moest nog het nodige aan gebeuren. Ik antwoordde dat ik het gevoel had dat Ned
was dragging his feet en het boek afwees. ‘No, no,’ zei Francis, ‘but I would not like
him to reject it because it is not in perfect shape.’ Intussen zeurde hij weer over de
typkosten. Hij noemde als voorschot een bedrag van 75.000 dollar. Het wordt allengs
minder. Ik telefoneerde met Peter in Londen. ‘Straks komen ze met 50.000, alles is
hier mogelijk,’ vertelde ik hem.
Intussen arriveerde een big black guy uit Washington, een chief investigator van
Robert Tanenbaum, die kwam kijken of er nog documenten waren op te halen. Ik
verdomde het die zogenaamde waarheidsonderzoekers uit Washington nog iets af te
staan. Hij zei vroeger voor moordzaken in New York City te hebben gewerkt. Gaf
hem toch nog iets, zoals het toenmalige adres van Loran Hall.

Atlas World Press Review is nu ook verschenen. Het bevat mijn volledige verhaal
dat eerder in Nieuwe Revu verscheen.195

19 april 1977
Wendell Rawls van The Philadelphia Inquirer heeft warempel de Pulitzer prijs
voorjournalistiek gekregen. Als je zijn methoden niet aan den lijve hebt ondervonden,
zou je blindelings aannemen met een capabele reporter te maken te hebben wanneer
je zoiets leest.
Trouwens, het is onbegrijpelijk waarom de Enquirer niet veel en veel meer van
het materiaal dat ik aandroeg heeft gebruikt. Ze moeten enkele tienduizenden dollars
hebben uitgegeven om er achter te komen wat mijn ervaringen met De Mohrenschildt
zijn geweest, uiteindelijk slechts resulterend in een paar regels.

195

Zie bijlage 22.
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Vannacht in mijn slaap heb ik een titel bedacht: The russian count and the ex-marine.
Greenburger liked it. Het blijft moeilijk in te denken dat George er niet meer is. Het
houdt me voortdurend bezig en het is moeilijk me erop te concentreren.
Robert Tanenbaum zei vanmorgen: ‘You are famous now.’ Ik vroeg of mijn kosten
om naar Washington te komen om te getuigen zouden worden vergoed. ‘Whatever
is legally possible, we will pay you.’
Het nieuwste in Manhattan is dat er dognappers zijn opgedoken. Dames, die hun
hond buiten bij een winkel vastbinden, zien bij hun terugkeer dat hun beest verdwenen
is. Soms kunnen de eigenaars voor een biljet van 100 dollar hun beestje terugkopen
- dat is wat eens met Keke bij Athenaeum in Amsterdam gebeurde - andere dieren
verdwijnen voorgoed en worden via de handel verkocht, of de hemel mag weten wat
er met ze gebeurt. Als ik weer thuis ben ga ik voor alles mijn hond uit de kennel
bevrijden.
Carel Enkelaar blijft zich in stilzwijgen hullen over het gigantische project met
Strengholt. ABC televisie meldt Carel niet te pakken te kunnen krijgen om een
eventuele samenwerking te bespreken. Intussen heeft Dan Rather een gesprek met
Richard Sprague uitgezonden, dat ik heb gezien, waar zeker een minuut van de door
mij opgenomen film met George de Mohrenschildt werd vertoond; ik hoorde mijn
stem, maar ik werd niet genoemd, kreeg geen ‘credit’. Ik zal wel weer bonje in
Hilversum moeten maken om ervoor te worden betaald. Ze maken je uit voor rotte
vis, maar stelen wel je opnamen.

20 april 1977

Strengholt heeft zich dus aan onze afspraken onttrokken en Enkelaar krijgt het
Oltmans-filmproject er in zijn eentje niet door bij de NOS. De met zoveel fanfare
aangekondigde Enkelaar-stunt betekende eigenlijk niets. Ik zou nooit meer iets met
die figuren in Hilversum te maken moeten hebben. ABC-televisie herhaalde dat alle
pogingen Enkelaar aan de lijn te krijgen, blijven mislukken.
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Ik telefoneerde met David Jones van The New York Times om na te gaan wat er met
mijn protestbrief was gebeurd inzake het geklets van Wendell Rawls. ‘What do you
want?’ was zijn openingsvraag. Later heb ik zowel met John B. Oakes als Seymour
Topping gesproken, maar het is duidelijk: zij beschermen het werk van hun reporter,
die immers ook nog de Pulitzer prijs heeft gekregen?
Telefoneerde met Jan Buis van Bruna, die geïnteresseerd was een pocket over de
JFK-affaire uit te geven, die over zes weken in de winkel kan liggen. ‘Ik houd niet
van vluggertjes, maar deze keer...,’ was zijn reactie. Dat is weer eens een positief
bericht.
Om 10.30 uur rapporteerde ik aan Francis Greenburger dat ik mijn boekje voor
hem en Putnam als beëindigd beschouwde. Ik ga zo snel mogelijk naar huis. Voel
me enorm opgelucht. Ik zei dat ik tegen 16.00 uur nog even langs zou komen. In de
tussenliggende periode zou de typist, Hap, de laatste pagina's gereed maken. Liet
mijn kop knippen en kwam eerder, al om 12.00 uur terug en zag tot mijn verbazing
dat Hap met andere dingen bezig was. Greenburger, die de bui zag hangen, vluchtte
zijn kamer in en sloot de deur. Het resultaat is dat het manuscript nog niet vandaag
naar Ned Chase bij Putnam kon worden gezonden.
Bracht een bezoek aan advocaat Ron Taft, die 100 dollar per uur vraagt en dacht
dat de kosten voor het doorlezen van het Putnam-contract niet de 2.000 dollar zou
overschrijden. De fee hing voornamelijk af van hoeveel voorwerk Francis Greenburger
zou doen. Zoals ik die man heb leren kennen, is hij liever lui dan moe.
Robert Keedick, mijn lezingenmanager, vertelde en passant dat de publiciteit rond
de JFK-affaire de oorzaak was geweest dat enkele reeds geboekte afspraken door de
betreffende comités waren afgezegd. Er waren wel enkele Colleges geweest, die om
nadere inlichtingen hadden gevraagd. We zullen zien.
Het Amerikaanse Hoge Gerechtshof heeft met vijf tegen vier stemmen
uitgesproken: ‘that the spanking of schoolchildren, no matter how severe, by teachers
or other school officials, does not violate the Constitution's Eighth Amendment ban
against cruel and unusual punishment.’ De opperrechters gaan ervan uit dat er
‘reasonable and not excessive force’ zal worden gebruikt om kinderen te disciplineren.
Amerika anno 1977. Ze zijn hartstikke gek.
Zag in een krant dat Ronald, een vriend van Peter en mij uit Amsterdam - we
hebben beiden seks met hem gehad - nu in
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Hollywood male erotica films maakt. Er worden topnotch young men voor gebruikt.
We zijn allebei zeer op Ronald gesteld.

20 april 1977
Reis voor een keer met de KLM naar huis. De KLM-lounge op JFK is de akeligste
vertrekhal die ik ooit heb gezien. Er staat slechts een rij machines, waar je rotzooi
uit kunt halen.
Francis Greenburger zei tien kopieën van mijn manuscript te zullen maken en die
aan tien verschillende uitgevers te zullen toezenden, vooral omdat Ned Chase nog
steeds geen ‘ja’ heeft gezegd. ‘Chase had over een ander manuscript gezegd: “You'll
have my reply in two hours” en ook daar hield hij zich niet aan’, aldus Greenburger.
Toen ik me tegenover Ron Taft beklaagde over de gang van zaken bij New Yorkse
uitgevers zei hij: ‘Then you should know the television business.’ Hij zei dat ik niets
kon uitrichten tegen het gebruik door CBS van mijn De Mohrenschildtinterview, want
in een ander geval, wat voor de rechter was gekomen, werd aan de klager gevraagd
aan te tonen welke schade hij had geleden. Dit kon hij niet. Zaak gesloten. Het
prachtige, onovertroffen Amerika is tot op de bodem rot en bedorven, zoals George
de Mohrenschildt mij altijd voorhield. Hij kon het weten als deelnemer van de
oliewereld in Texas.
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Amsterdam
22 april 1977
Amerbos
Broer Theo zond uit Lugano een knipsel uit een Italiaanse krant.196
Casper Bake werkt voor Emkay Suriname Combinatie in Apoera, wat op tien uur
rijden van Paramaribo schijnt te liggen. Hij maakt 70 uur per week. Ik wil er naartoe.
Aurelio Peccei schreef mijn naam overal te zijn tegengekomen en zich te herinneren
dat ik hem over mijn activiteiten had verteld. ‘I hope no danger of any sort results
for you.’ Zijn ontmoeting met minister Jan Pronk is uitgesteld vanwege de
kabinetscrisis, wat hij betreurt. Hij heeft een nieuw boek geschreven: Die Qualität
des Menschen.197 Wacht op de Engelse editie van Pergamon.
Er lag ook een curieus briefje van mr. H.J.F.M. Hüffer198 waarin hij schrijft dat er
op 5 maart ‘moeilijkheden’ tussen George de Mohrenschildt en mij zouden zijn
ontstaan, waarop hij Amerbos had verlaten ‘met achterlating van een valies, een
reistas, vijf kostuums, twee paar schoenen, een tiental hemden, toiletspullen,
ondergoed, enz, enz.’ George had Hüffer volmacht gegeven de hele zaak in ontvangst
te nemen. Ik belde deze heer op en wees hem op de volmaakt incorrecte weergave
van wat er was gebeurd in Brussel en dat er geen sprake was geweest van
‘moeilijkheden’ in welke vorm ook. Bovendien piekerde ik er niet over de persoonlijke
zaken aan deze meneer af te geven. Ze zouden naar Alexandra Tilton moeten in
Florida.199
Keke is helemaal van streek nu hij weer van de kennel naar Amerbos is versjouwd.
Hij poept alles onder. Maar ik zal met het beestje verder moeten tot het bittere einde.
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Zie bijlage 23.
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24 april 1977
De eerste 62 pagina's voor de Bruna-pocket over de JFK-affaire zijn geschreven.
Broer Theo belde. Hij was weer uitermate cynisch over alles wat ik had gedaan
en beleefd. Hij repte met geen woord over Keke. Hij maakte zich wel, net als ik,
zorgen over Jimmy Carter en dacht dat de dollar nog verder zou zakken.
Peter is naar het strand geweest. Hij voelde zich prima. Hij verbaasde me toen hij
vertelde in Londen nog alleen de Herald Tribune te kopen; ‘de rest is rubbish.’ Hij
heeft gelijk. Hij volgde vooral de editorial pages.

25 april 1977
Kenmerk bleek geïnteresseerd te zijn in een televisiegesprek met Eldridge Cleaver.
Ik werd erover opgebeld. Zond mijn Zwarte Panter-vriend meteen een telegram.
Jan Cremer heeft 29 april een ‘vernissage’ in Groningen over Tulpen 1976,
Hollandse landschappen, boerinnen, tulpenvelden en korenschoven.
Het is de orange juice dame, Anita Bryant, niet gelukt om in Dade County in
Florida beperkende maatregelen tegen homoseksuelen doorgevoerd te krijgen. Met
vijf tegen drie stemmen werd gestemd dat er niet tegen homo's gediscrimineerd mocht
worden in publieke gelegenheden, bij het verhuren van woningen of bij het in dienst
nemen van personeel.

25 april 1977
Francis Greenburger telefoneerde uit New York dat Ned Chase van Putnam mijn
boekje wilde uitgeven, maar zijn voorschot bedroeg nu slechts 25.000 dollar. Ik heb
dit geweigerd. Greenburger gaat nu elders aan de slag.
Henry's vader, ambassadeur Elliot Richardson, is door Jimmy Carter tot ‘reizend
ambassadeur’ benoemd. Hij is een Amerikaan van dermate gespecialiseerd niveau
- met een onkreukbare reputatie - dat zowel democratische als republikeinse
presidenten niet om hem heen kunnen.

26 april 1977
Bleef thuis en schreef verder aan mijn JFK-boekje.
Jaap van Meekren van de AVRO wil nu ook Eldridge Cleaver in zijn programma
hebben.
Heb pagina 155 bereikt.
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27 april 1977
Jan Buis van Bruna gooide een balletje op over het publiceren van het JFK-manuscript
in oktober. Daar ga ik niet mee akkoord. Het moet onmiddellijk verschijnen.
Telefoneerde Tamara Sachnazarova in Moskou.200 ‘You are famous now. You
were also on Soviet television.’ Ik vertelde een brief van professor Georgii Arbatov201
te hebben gekregen en spoedig weer naar de USSR te willen komen. Ik moet een boek
met Arbatov maken. Noch zij, noch Volodja Molchanov hadden mijn post uit Amerika
ontvangen.
Richard Thieuliette, mijn Franse vriend, zit op het eiland Lesbos. Hij las over mijn
escapade inzake Dallas en schrijft ‘trembling and praying for you’.
Han André de la Porte vertelde dat Reinhard van Marwijk Kooy (52) met een
griepje thuis kwam en plotseling een hersenbloeding kreeg en is overleden. Ik herinner
me die jongen exact uit onze jeugd voor de Tweede Wereldoorlog. De van Marwijk
Kooy's woonden in de Bilt.
Eindelijk weer een brief van ambassadeur Djawoto uit Peking.202 Hij had in tal van
publicaties mijn getuigenis in het Congres over de Dallas-affaire gevolgd ‘on the
basis what De Mohrenschildt told you some time before he died. It is interesting that
this subcommittee is now allowed to continue its investigation for another couple of
years. My sincere congratulations, Oltmans.’

28 april 1977
Ik belde de financiële man van de NOS, Van Hofwegen, en vroeg een verklaring voor
het feit dat men mij niet had geïnformeerd dat CBS opnieuw een gedeelte van mijn
De Mohrenschildt-film had uitgezonden. Had ik het niet toevallig in New York zelf
aanschouwd, zou men mij rustig in het ongewisse hebben gelaten, en ook verder niet
behoeven af te rekenen. De man werd razend. Er was inderdaad onlangs een stuk
film naar CBS gegaan ‘maar ik moet natuurlijk wel eerst zelf geld zien,’ snauwde hij.
Hij wilde het uitzoeken, maar hoe ik het in mijn hoofd haalde de NOS te beschuldigen!
Ik herinnerde hem er aan dat indertijd mijn gesprek met Jim Garrison aan NBC was
doorverkocht. Uitsluitend en alleen omdat Frans Marks me er per ongeluk op
attendeerde, had ik toen een claim kunnen indienen zodat ik betaald werd voor het
percentage van de verkoop waar ik volgens contract recht op had.
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Zie bijlage 24.
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Mijn JFK-boekje is gereed: 189 pagina's. Het manuscript zit in een map geponst. Het
is een geruststellend gevoel.
Bibeb belde om te zeggen dat ze mij een boekenbon wilde geven voor de
bemiddeling bij het gesprek met prinses Irene. Rien du tout.
Ik had in New York het gerucht gehoord dat nu het kabinet is gevallen, Jan Pronk
wellicht gevraagd zou worden voor ondersecretaris-generaal voor
Ontwikkelingssamenwerking bij de VN. De Typhoon plaatste het bericht twee dagen
geleden. Wie weet.
Aart van de Want kwam het werkstuk van de studenten uit Delft over de
kwestie-Nieuw-Guinea brengen.
Bezocht tante Meta de Vries in het verpleeghuis. Zij is kennelijk erg verzwakt en
haar voorhoofd is nu ingevallen. Godzijdank is mam een dergelijke lijdensweg
bespaard gebleven. De briefkaarten die ik haar tijdens mijn reis had gezonden, stonden
om haar heen.

29 april 1977
Leverde Reportage over de moordenaars bij Bruna in. JFK komt op de omslag. Het
boek gaat meteen in productie.
De ironie kan niet op. Mevrouw Rosalynn Carter gaat zich bemoeien met het
verbeteren van Mental Health Care in Amerika. Zij werd gevraagd of deze
belangstelling misschien voortkwam uit problemen van geestelijke aard bij de Carters?
‘No, we never had anything like that in our family. But Jimmy had a first cousin in
a facility in Georgia.’203 Er zijn 26 miljoen Amerikanen die volgens dit artikel
psychische hulp nodig hebben. Uit wat je zo allemaal over de Carters hoort, zou je
bijna denken dat ze erbij horen.
De CIA blijft de gevaarlijkste maffiaorganisatie in de wereld. Ze opereren onder
de paraplu van het alom gerespecteerde Witte Huis, maar zijn eigenlijk veel smeriger
bezig dan welke spionagedienst ook, inbegrepen de KGB. Ah Bhutto van Pakistan is
er van overtuigd dat de CIA ook hem naar het leven staat. Washington heeft de lange
neus, die Bhutto naar de VS maakte, nooit vergeven, evenmin als ze het andere
ongebonden-landenleiders als Sukarno, Nasser en Nkrumah hebben vergeven. Robert
Lindsay meldt in de Herald Tribune dat de CIA zich zelfs heeft bemoeid met
Australische vakbondszaken.
Het was plezierig ambassadeur Romanov in Den Haag terug te zien. Max van der
Stoel had zich wederom uitgebreid met een
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sovjetdissident ingelaten. De ambassadeur getroostte zich niet meer de moeite om
op Buitenlandse Zaken te gaan protesteren. Hij vertelde dat mijn getuigenis in
Washington over graaf George de Mohrenschildt in de Pravda was vermeld. André
Spoor had hem drie maanden geleden verzekerd een aantal vragen voor een interview
te zullen zenden. Romanov had nooit meer iets van de NRC gehoord. Nu had hij
bezoek gekregen van Henk Aben en K. Giel van het Algemeen Dagblad, die 28
vragen hadden voorgelegd.
De ambassadeur drukte me op het hart, zoals hij al eerder deed, voorzichtig te zijn
met de JFK-affaire. Hij had me een paar maal op televisie gezien. ‘You better be
careful, Willem! These mafiagangsters will kill you. You will be found dead in a
swimming pool with a woman, or be thrown from a bridge.’ Hij gaat eind mei naar
Moskou. Het leek hem nuttig als ik er in die periode eveneens zou kunnen zijn. Hij
wil me dan bij bepaalde mensen in Moskou introduceren.
Gerard Croiset belde vanavond. ‘In twee maanden kom je weer in het nieuws. Er
gebeurt iets uit een geheel andere hoek. En dan moet je er meteen bovenop gaan
zitten.’204 Ik betwijfel dit ten zeerste. Hij bracht opnieuw naar voren dat het te vroeg
was om de film te maken die Enkelaar had voorgesteld. ‘Die verslaggever van
National Enquirer is alleen maar naar Nederland gereisd om zogenaamd naar Carel
Enkelaar te luisteren, om ons tien dagen aan de praat te houden, zodat we van hieruit
niets aan de affaire over George de Mohrenschildt en Dallas zouden doen. Dat weten
we nu dan. Dat is Amerikaanse politiek.’

30 april 1977
Bezocht Han en Irthe André de la Porte in Bussum. Irthe had hem mijn EUROPA-boek
gegeven voor zijn 50ste verjaardag, wat veel over haar zegt. Ben zeer op haar gesteld.

1 mei 1977
Peter komt uit Londen. Vol verwachting klopt mijn hart. Ik heb Keke eindelijk
geknipt. Hij ziet er bijna als een puppy uit. Stan Huygens schreef ter gelegenheid
van Koninginnedag 1977 (gisteren) dat we toch maar boften met ons staatshoofd.
Zij is 68 geworden. Thomas Lepeltak weet ons verder te melden dat er vooral na de
Lockheed-affaire spanningen in het huwelijk waren en een grote mate van
korzeligheid. Maar tijdens een ski-
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vakantie in Lech hebben beide koninklijke echtelieden hun problemen nog eens
doorgesproken en uiteindelijk heeft de zware crisis van Lockheed hen dichter bij
elkaar gebracht. ‘De prins heeft ook erg zijn best gedaan, zich niet alleen tegenover
zijn land, maar ook tegenover zijn vrouw te herstellen. Het laatste is in ieder geval
gelukt,’ aldus Stan Lepeltak, die zich opstelt alsof Benno en Jula hem in vertrouwen
hebben genomen. Geen wonder dat de keukenmeidentaal van De Telegraaf bij een
meerderheid van het Nederlandse publiek aanslaat.
Om 14.30 uur zag ik Peter door de douane op Schiphol komen aanlopen. Heerlijk.
Ook om hem weer warm in mijn armen te sluiten. In de auto gaf ik hem al de doos
met het Griekse hemd dat ik in Manhattan had gekocht. Hij had ook een cadeautje
voor mij: twee dubbele eierdoppen. ‘Ik zag ze en wilde ze voor jou hebben. Vind je
ze niet lief?’ Hij had Frederick Ress het geleende geld nu terugbetaald en voelde
zich veel vrijer tegenover zijn vriend in Minneapolis.
De andere cadeautjes maakte hij thuis open. Hij is dan altijd weer verlegen en
zegt: ‘Willem, what can I say?’ Hij geniet van de frisse lucht hier in tegenstelling
tot de lucht op Charingcross Road in Londen. Hij praat ook steeds over de bomen
die uitlopen. En dan opeens: ‘Vind je dat ik te weinig tijd met je doorbreng?’ Vroeger
wel, nu niet meer. Ik zei hem wel dat ik zelf de voorkeur gaf aan Frederick Ress
boven Edwin van Wijk, maar dat het me uiteindelijk weinig verschil uitmaakte met
welke white knight hij zou eindigen zolang wij maar close zouden blijven. Het zou
een prettige bijkomstigheid zijn indien ik ‘de vriend van zijn leven’ ook aardig zou
vinden, rekening houdende met het feit dat uiteindelijk wel aan iedereen een steekje
los is. Trouwens: er was ook weer een gebruikelijk ‘botsing’ omdat hij buitengewoon
nonchalant kon zijn ten aanzien van dringend noodzakelijke kwesties, zoals nu
bijvoorbeeld het invullen van zijn belastingformulieren. Hij had ze in Londen
vergeten. Ik vergat hem er aan te herinneren, maar hij kan ook wel eens leren zijn
eigen zaakjes te regelen. Dit verzuim veroorzaakte spanningen maar toen we ergens
gingen dineren, deed ik mijn uiterste best de stemming er niet door te laten verpesten.
Moeilijk, want ik vind zoiets onvergeeflijk.

2 mei 1977
Als Peter hier is geweest, lijkt het huis na zijn vertrek onwerkelijk stil. Hij zei op
Schiphol intens van het weekeinde te hebben genoten. Terwijl de auto in de
ondergrondse garage op het vliegveld stond, heeft de politie gewoon een van mijn
twee
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New Yorkse nummerplaten weggehaald. Zoiets overkomt je alleen hier.

3 mei 1977
R.B. Soetendorp van het Instituut voor Geschiedenis van de Rijksuniversiteit in
Groningen heeft me uitgenodigd een gastcollege te komen geven. Ik vind het openbaar
vervoer niet comfortabel en verafschuw kwebbelende, hoestende en dringende
mensen. Ben er niet meer geschikt voor. Ik ben langzamerhand een internationale
misfit geworden en heb met Hollandse kuddes niets meer gemeen.
De ontmoeting met de studenten duurde van 11.15 uur tot 12.45 uur. Soetendorp
was een droogkloot. Er waren ongeveer 60 studenten. Een paar maanden geleden
was Henk Hofland hier geweest om over zijn boekje Tegels lichten te spreken. Ik
gaf veel informatie maar hield het tegelijkertijd onderhoudend en licht. Het applaus
was luid en enthousiast maar Soetendorp besloot met te zeggen dat hij me ‘toch’
wilde bedanken, al had hij een serieuzer gesprek verwacht. Nederlandse docenten
lopen achter bij de spirit of the times, vooral onder jongeren. Ik heb eigenlijk met de
studenten te doen dat ze aan dit soort types zijn overgeleverd. In de VS is het dikwijls
hetzelfde gesteld. Je ontkomt er niet aan. Minds lopen nu eenmaal permanent achter
op de ontwikkelingen in de wereld. Er was een Indonesiër aanwezig. Verder ‘zag’
ik geen jongen die me inspireerde of belangstelling inboezemde in de collegezaal.
Soetendorp vertelde dat hij ‘grote moeite’ had gehad de studenten te overtuigen
dat Den Vaderland Getrouwe een serieus boek was. Daarom was het zo jammer dat
ik mijn standpunten en bagatelle en veelal als een joke had gebracht. Waarom kan
je niet met een dosis humor en relativiteitszin over ernstige zaken spreken? Er werd
bijvoorbeeld een vraag gesteld waarbij werd vermeld, dat Hofland had gezegd dat
de groep industriëlen rond dr. Paul Rijkens van Unilever geen invloed gehad zou
hebben. Ik sprak dit krachtig tegen en gaf als voorbeeld dat Luns, na een gesprek
met Rijkens, in het parlement onder de tafel was weggezakt, waarop pater Beaufort
al was komen toesnellen om eventueel de laatste rituelen te vervullen (en ik sloeg
hierbij een kruis). ‘Maar u bewijst nergens,’ aldus de vragensteller, die een docent
bleek te zijn ‘dat Luns het vertrouwen heeft geschonden.’ Ik zei dat ik inderdaad niet
als Daniel Elsberg over Pentagon-documenten beschikte waarmee ik Luns effectief
had kunnen torpederen, maar dat ik voldoende vertrouwelijke gesprekken, zowel
aan Indonesische als aan Ne-
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derlandse zijde had gevoerd om pertinent zeker te weten dat Luns de kluit van a tot
z had belazerd, om te beginnen ten aanzien van zogenaamde Amerikaanse
toezeggingen inzake een Indonesische aanval op Nieuw Guinea. ‘Vergeet niet heren,
dat ik in contact was met de top van het Witte Huis ten tijde van president John
Kennedy.’ En om de zaak te relativeren trok ik de vraag in het actuele nieuws door
te zeggen: ‘Tenslotte zonden Lee Harvey Oswald en George de Mohrenschildt elkaar
ook geen memo's over de voorgenomen aanslag op JFK die ik nu in een Groningse
collegezaal als onomstotelijk bewijs uit de hoge hoed kan trekken. Intussen zijn ze
wel allebei dood en kunnen niets meer navertellen....’
Bip van Lanschot heeft een sovjetdelegatie, bestaande uit hoge militairen, op
Soestdijk bij koningin Juliana en prins Bernhard geïntroduceerd.205 Ik moet nu (helaas)
naar Den Haag omdat ambassadeur Romanov ook een ontvangst voor hen geeft. Laat
ik maar gaan. Romanov probeerde me te overtuigen dat het de moeite waard is per
trein naar Moskou te reizen. Ik heb er geen tijd of geduld voor. Hij doet het zelf
steeds, voornamelijk om grote hoeveelheden spullen, die in de Sovjet-Unie niet
verkrijgbaar zijn, mee te slepen. Zoiets schijnt 22 uur te duren. Pieker er niet over.
Kreeg al hoofdpijn van de trein terug uit Groningen.
Gisteravond belde Gerard Croiset. Het eerste deel van zijn memoires staat op het
punt te verschijnen en gaat over zijn werkzaamheden als paragnost tot het jaar 1953.
De man die het boek behandelt, is zijn vriend Carel Enkelaar en de uitgever is diens
vriend Guus Jansen van Strengholt. Enkelaar had hem dringend geadviseerd als
epiloog nog zes extra pagina's over de zaak-De Mohrenschildt toe te voegen. Ik zei
dat dit absurd was want de Dallas-affaire speelde in Croisets optiek tussen 1963 en
1977 en hoort definitief in deel twee van zijn memoires thuis. ‘Het is het advies van
Carel,’ hield Croiset vol. Croiset drijft op het advies van Enkelaar en Enkelaar op
het advies van Croiset. Maar waar het werkelijk om gaat is dat Carel Enkelaar van
huis uit een Twents nieuwsjagertje is gebleven en het niet kan uitstaan dat ik nu een
boekje voor Bruna schrijf dat volgende maand al verschijnt. Hij wil op de een of
andere manier niet achterblijven. Ze gaan hun gang maar.206
Joop den Uyl moest natuurlijk ter gelegenheid van 1 mei zijn mond weer eens
opendoen. Hij maakte van de gelegenheid gebruik voor de zoveelste keer een aanval
te lanceren op de on-

205
206

In de pers verscheen een Anefo-foto van de ontmoeting.
Gerard Croiset, Croiset Paragnost, Strengholt, 1977.

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

210
derdrukking van Chilenen door Pinochet. Indonesië, en wat Suharto al sedert 1965
aldaar heeft uitgevreten, komt kennelijk nog altijd niet in zijn kraam te pas. Ik schreef
hem: ‘Hoe kan ik u geloven, wanneer u nooit het woord Indonesië in uw mond durft
te nemen. Over eerlijkheid gesproken!’
Toen Peter hier was, keek hij naar de foto's van mijn vrienden die in mijn
slaapkamer staan en zei: ‘In dat galerijtje zitten heel wat emoties.’
‘Ja, en tranen,’ vulde ik aan. Denk veel aan hem en mis hem erg. Ik kijk naar zijn
eierdopjes en hoor zijn stem. Voor mij staat vast dat wat mij toebehoort later naar
hem zal gaan.
Het gaat toch eigenlijk niet goed met de wereld. Bij een bezoekje in Den Haag
aan de vroegere vriendin van Herbert Jochems wilde ik Keke even laten wandelen.
Een man van 45 jaar stond in zijn tuintje en kondigde toen we nog op enige afstand
waren aan: ‘Als die hond in mijn tuin komt, maak ik hem kapot.’
‘Er zit beslist een steekje los bij u. Na laten kijken,’ adviseerde ik. Toen ik terug
naar de auto liep, stond hij er nog, vergezeld van een vrouw in een leren jas. ‘Een
volgende keer maak ik hem dood,’ aldus de man. Wat zei Freud ook al weer? De
bewuste manifestatie of projectie van het doodsinstinct? Je zal ermee zitten.
Ik werd vanavond door een student uit Groningen opgebeld. Het bewijst dat
Soetendorp niet echt in contact met zijn studenten staat. Ze waren bijna gereed met
het uittypen van de bandopname van mijn lezing. Ze willen de tekst integraal in hun
tijdschrift opnemen. Ik ging akkoord, op voorwaarde dat ze me het lieten lezen, zodat
ik de spreektaal enigszins kon bijslijpen.

4 mei 1977
Tegen 19.00 uur bereikte ik gisteravond de ontvangst van ambassadeur Romanov.
Bip van Lanschot en zijn vrouw waren op chic: zij in een lang gebloemd gewaad. Ik
droeg jeans met een tweed jasje. Het was matig druk. Rom introduceerde me bij een
generaal, behangen met medailles. Van Lanschot stond me aan te gapen. Ik ken hem
sedert het huwelijk van mijn vriend Enk Feldhaus van Ham207 in 1945, maar de man
interesseert me om een of ander reden totaal niet. Liep tegen Will Boezeman van de
Vereniging Nederland-USSR aan en zei: ‘Ik dacht dat dit alleen een ontmoeting was
voor vip's.’ Zij reageerde onmiddellijk: ‘Weet je dat ik een van de vier dragers van
de Lenin
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Orde in Nederland ben?’ Met uitzondering van Wim Klinkenberg ken ik geen
communisten die gevoel voor humor hebben. Ambassadrice Anna Bebrits van
Hongarije trok me aan de mouw en stelde voor samen te lunchen. De Roemeense
ambassadeur vroeg donderdag een ontvangst van hem bij te wonen. En vrijwel
iedereen begon over mijn JFK-escapade.
Ik had een gesprek bij Bruna over mijn Dallas-boekje. Jan Buis begon met te
vragen of ik er op stond dat de ervaring met Cees van Drongelen van de AVRO erin
moest. Joost Bloemsma, ook zo'n mediocrity, vroeg waarom het nodig was mijn
Russische familie, de Poslavsky's te noemen. ‘Omdat die banden meespeelden in
mijn vriendschap met George de Mohrenschildt. George kende de Poslavsky's als
oorspronkelijk uit Polen afkomstige hoge adel.’ De voorlopige publicatiedatum is 9
juni. Een eerste oplage van 10.000 exemplaren wordt overwogen. Over geld werd
natuurlijk weer met geen woord gerept totdat ik dit ter sprake bracht. ‘Ik had gedacht
7.500 tot 10.000 gulden voorschot,’ zei Jan Buis. ‘Doe maar 7.500,’ zei ik. ‘De rest
komt dan wel uit de royalties.’208 Buis had al met de heer Heitink van De Telegraaf
gebeld. Ik vroeg maar niet waar dat voor nodig was geweest.
Van Bruna reed ik naar Gerard Croiset, die op zijn manier tactisch begon te praten
- kennelijk na ruggespraak met Carel Enkelaar - dat we oorspronkelijk hadden
afgesproken alle ‘winsten’ van de JFK-affaire met zijn drieën te delen, Croiset,
Enkelaar en ik. ‘Jij hebt zelf al heel lang aangekondigd er niets voor te willen hebben
en dat ik alles maar met Enkelaar moest delen,’ antwoordde ik.
‘Goed, maar dan moet je hierover met Carel spreken,’ adviseerde hij.
‘Helemaal niet!’ riep ik uit. Ik begon hem uit te leggen dat Enkelaar nog altijd
mijn film met George de Mohrenschildt kwijt was, waardoor ik die nooit had kunnen
doorverkopen en dat hij bovendien nog altijd de aan mij opgedragen foto van De
Mohrenschildt niet had teruggevonden en geretourneerd. Het gesprek vermoeide
Croiset zeer. Hij vroeg of we niet over wat anders konden spreken. Adèle Croiset
leek venijnig, dus ik zette haar meteen op haar plaats, want zij weet helemaal niet
hoe alles is verlopen. Zij is een nieuwkomer in Gerards leven. Ik maakte haar duidelijk
dat ik geen Enkelaar & Co. was en daar niet voor wenste te worden aangezien. Croiset
was bovendien van streek dat zijn nieuwe boek in zes afleveringen aan Story was
aangeboden. Gerard verafschuwt alles wat met De Telegraaf of Henk van
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der Meijden heeft te maken, en terecht. Trouwens, Adèle zei later: ‘Ik wist niet dat
jij anders was dan Enkelaar.’
‘Ik verneuk Gerard niet, neem dat van me aan,’ antwoordde ik. Ton Neelissen
vertelde dat het project van de film The Oltmans Story voornamelijk was vastgelopen
omdat hij als medewerker Bob Nahuizen aangewezen had gekregen. Maar deze Bob
wenste niet onder Neelissen te werken en Ton had het hele project aan Carel Enkelaar
geretourneerd. Zo zat het. Hilversum ten voeten uit. Zolang Carel die film aan Croiset
blijft ophangen, komt die rolprent er nooit.
Francis Greenburger meldde dat zes van de tien uitgevers het manuscript reeds
hadden teruggezonden. Bantam Books had gezegd het wel een aardig boekje te
vinden, al was het wat rommelig. Dat kon worden hersteld. Maar het voornaamste
bezwaar was dat er weinig nieuws in stond dat niet al bekend was. Dat is onzin. Hij
zei te zullen blijven proberen het manuscript in New York te plaatsen. Ze willen
allemaal een boek hebben waar de uitslag van de moord in Dallas in staat.

5 mei 1977
Peter zond de ingevulde belastingpapieren per expresse uit Londen. Zal er snel voor
zorgen.
Jan Buis kondigde aan een foto van mij voor de publiciteit van mijn dagboeken
te zullen gebruiken. ‘Alsjeblieft niet,’ zei ik, ‘dan zeggen ze: daar heb je die kloot
weer. Gebruik de foto van JFK, zoals de Nieuwe Revu doet bij de advertenties over
mijn reportage.’ Begrepen.
Keke rekt zich uit, staat op, kijkt rond, briest, likt zijn bek: er beweegt tenminste
iets in huis.
De studenten uit Groningen, Pieter van de Venne, Jan Bron Dik en Willem IJzereef
sturen het zeventien pagina's tellende geschrift over mijn lezing. Zij schrijven dat
‘meneer Soetendorp kwam vertellen groot bezwaar te hebben tegen de letterlijke
weergave van wat u allemaal aan “nieuws” de zaal in slingerde. Hij pleitte er voor
het om te werken tot wat relevant was voor het Nieuw-Guinea-onderzoek. Het is
waar dat u niet veel nieuws - geen nieuws, zoals u per telefoon zelf zei - daarover
vertelde. De kracht van uw praatje lag onzes inziens in de manier waarop u allerlei
toch wel belangrijke dingen tussen grappen door vertelde in de nu eens niet
wetenschappelijke manier van politiek benaderen.’ Ze zetten gewoon door en trekken
zich van Soetendorp terecht geen flikker aan. Ze zijn de zaak zelfs al aan het zetten
voor het blad Groniek.209
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Carel Enkelaar was bezig te verhuizen en zegde onze afspraak af. Hij ging deftiger
wonen ‘want met een ridderorde heb je meer invloed.’
‘Ja,’ zei ik: ‘behalve bij Max Appelboom, die immers televisieprogramma's met
mij zou gaan maken?’
‘Wat is er dan?’ vroeg hij. Ik legde de situatie uit. Hij wilde dat ik Klaas Jan
Hindriks opbelde. Deze antwoordde dat er geen geld was ‘en alles wordt eigenlijk
alleen nog maar moeilijker.’ De NOS is voor mij een permanent opgedroogd kanaal.
Gelukkig heb ik mijn pagina's in de Nieuwe Revu nog altijd.
De Amerikaanse rekenkamer heeft het Congres meegedeeld dat in de afgelopen
jaren duizenden kilo's hoogverrijkt uranium en plutonium zijn ‘kwijtgeraakt’. De
Amerikaanse Senaat heeft een einde gemaakt aan jaarlijks vijftien miljoen dollar
gratis militaire leveranties aan het Suharto-regime.
Een Amerikaanse televisieproducent, Donna Woolf, is twee dagen in Nederland
om met journalisten te spreken. Ik was geboekt voor 09.30 uur in het American hotel.
Ben het straal vergeten. Hopeloos.
In Washington is bekend geworden dat de CIA, opgericht om het
wereldcommunisme te bestrijden, bezig is geweest met het bespioneren van de
columnist Jack Anderson om er achter te komen welke bronnen hij had voor zijn
news stories. Deze operatie droeg de codenaam Project Mudhen. Anderson zelf heette
‘Brandy’. Onder de Freedom of Information Act zijn de dossiers over deze zaken
aan Anderson overhandigd. Wanneer wordt zoiets bij ons mogelijk? Het is natuurlijk
een grof schandaal dat iets dergelijks gebeurt in ‘het vrije Amerika’, maar we weten
nog niet half wat er hier in dit land allemaal achter de schermen plaatsvindt.210
Keke is precies een kind. Ik had hem al in zijn mandje gedaan voor de nacht, maar
hij is zo blij als hij nog even naar mijn werkkamer boven mag komen.

6 mei 1977
Heb Donna Woolf toch nog ontmoet. Zij vroeg of er wellicht een homoseksuele
relatie tussen George de Mohrenschildt en Lee Harvey Oswald zou hebben bestaan.
Ik weet wel zeker van niet. George maakte grapjes over homo's. Hij liet zich eens
ontvallen dat als hij nicht was geweest, zijn leven heel wat minder gecompliceerd
zou zijn geweest (wat ik betwijfel), maar De Mohrenschildt was strikt a ladies man.
Wat wordt er van vriend-
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schappen tussen mannen toch weinig begrepen. George en Lee waren hartsvrienden.
Zoals Peter en ik dit zijn. Twee nachten geleden had ik weer een nachtmerrie over
Peter met het oude thema: dat ik hem overal zocht en nergens kon vinden. Ik dwaalde
in doodsangst rond.
Donna Woolf had overigens van andere collega's op haar lijstje gehoord: ‘Everyone
said, you were crazy. They respect you (kan dat samengaan?), but they are not sure
about your work.’ Zij vulde aan dat ze had geaarzeld of ze me dit zou overbrengen
of niet. Ik antwoordde: ‘Shit on them. They do not really know me, dear lady. I do
not give a hoot about what anybody says as long as I know what really goes on in
my head and what I am actually doing in life, about which I keep an accurate diary.’
Ik gaf haar een bandopname van veertig minuten over George de Mohrenschildt. Ik
was echt bij het gesprek betrokken en voelde me geïnspireerd. Toen het voorbij was
ontdekte zij dat ze vergeten had de juiste knop in te drukken. Ze was ten einde raad,
maar ik had geen zin het dunnetjes over te doen.
Vincent Vrooland zendt me een kopie van een cri de coeur van drie pagina's over
de schandalige wijze waarop de dames van De Nieuwe Linie medewerkers op straat
hebben gezet.211
Teuntje Klinkenberg, Wims dochter, zendt me het nummer Solidair, waar ik een
artikel voor heb geschreven.
Robert Kroon en Wibo van de Linde zijn in Jakarta en schreeuwen van de daken
dat Suharto het land van de communisten en van de ondergang heeft gered; een
lofzang op het generaalsregime. Zouden ze dit nu werkelijk zelf geloven?

7 mei 1977
Peter moedigde me aan: ‘Laat je even zien,’ dus ben ik uiteindelijk toch naar de
reünie op Nijenrode gegaan. Ik was te vroeg en wandelde in het park. Kwam langs
de plek waar in 1947-1948 de foto bij de vijver met Henk Hofland is genomen. Triest.
Rector Postma hield een redevoerinkje, waarbij hij op mij kwam. Hij vroeg of ik er
was: ja, werd geroepen en het bloed steeg naar mijn kop. Hij releveerde een anekdote
dat ik bij een of andere belangrijke gelegenheid op het NOIB de krant had zitten lezen.
Michiel van der Plas liet een artikel rondgaan waarin hij herinneringen ophaalde over
oud-studenten als van Langeraad ‘achter de piano’, Hofland ‘met de scherpe pen’,
Hartman ‘op het toneel’ en ‘tussen alles en iedereen intrigerend verschijnend Willem
Oltmans, als een soort beau Brumell, maar
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ook een beetje als een potentiële Godfather.’ Hoe komt de man erop.
Ik zag wat oude bekenden, maar op het moment dat ik iedereen zich rond de
buffetten zag verdringen, dacht ik: dit is een goed moment om eruit te knijpen. We
kregen ook een brief van prins Bernhard in onze handen gedrukt.212

8 mei 1977
Bracht vanmorgen van 11.00 tot 13.00 uur een bezoek aan Anton en Gerda Constandse
in Haarlem. Bij hem ben ik in de journalistiek begonnen. We zijn altijd vrienden
gebleven. Gerda heeft suikerziekte gekregen en is aan één oog blind geworden. Het
maakt haar prikkelbaar en bezorgd, ook omdat ze niet meer kan lezen. Ze leek op te
fleuren tijdens ons gesprek. Ze wonen eenvoudig op basis van de tering naar de
nering zetten, heel eerlijk eigenlijk. Nu iedereen er bij De Nieuwe Linie wordt
uitgegooid wil Anton ook ophouden voor ze te schrijven.

9 mei 1977
Jan Buis had J.G. Heitink mijn Dallas-manuscript toegezonden voor een mogelijke
voorpublicatie in De Telegraaf. Buis kreeg het zonder commentaar retour.
Erik, de jonge Indische arts, die Peter in Londen opzocht, was in Thermos. Hij
vond dat Edwin van Wijk als een waakhond om Peter heen draaide. ‘Wanneer jongens
van dertig jaar zitten te vertellen dat iedereen in “Napoleon” kan zien hoe gelukkig
ze met elkaar zijn, dan zou ik ze met de koppen tegen elkaar willen slaan,’ meende
hij. Ik vrees dat ik Erik gelijk moet geven.
Telefoneerde met Erik Jurgens of er een mogelijkheid was de aandelen ter waarde
van 25.000 gulden van Gerard van den Boomen bij De Nieuwe Linie met vereende
krachten op te kopen. ‘De haat bij die dames daar zit zo diep,’ zei hij, ‘er is geen
bemiddeling mogelijk. Ik geef je 0,01 procent kans.’
Henk van der Meijden heeft Mathilde Witlink in zijn programma gehad, waarover
Jungman in Het Parool schreef. ‘Henk op zijn weerzinwekkends.’ E.v.O. zei in de
NRC dat Henk zich als ‘een hummel’ gedroeg. Wat wil je? Henk is Neerlands meest
populaire roddelcolumnist. Prettig om zo de geschiedenis in te gaan.
Aurelio Peccei zond zijn komende reisprogramma naar een aantal plaatsen.
Misschien kan ik hem op 24 mei in Londen ontmoeten.
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10 mei 1977
Heb de laatste pagina's van de komende JFK Bruna-pocket herschreven.
Ik heb bij ABC Press een kleurenfoto van president Kennedy gehaald voor de
omslag van het boek. Jan Buis van Bruna vond Henk van der Meijden met Mathilde
Willink ‘uitstekend’. En die man is mijn uitgever.
De Spaanse politie heeft prinses Irene over de Franse grens gezet. Zij wilde de
traditionele bijeenkomst van de Carlisten op de berg Montejurra bijwonen. De
autoriteiten hadden dit verboden, wat natuurlijk absurd is, maar het Spaanse
koningshuis slaat wel een pleefiguur tegenover de Oranjes. Er zal wel het nodige
getelefoneerd zijn tussen de diverse majesteiten en koninklijke hoogheden.
Wie schetst onze verbazing dat Ome Joseph Luns zich - in navolging van zijn
uiteindelijk huidige baas Jimmy Carter - genuanceerder heeft uitgelaten over de
mogelijkheid dat de communistische partijen van Italië en Frankrijk deel kunnen
gaan uitmaken van NAVO-regeringen. Tot dusverre wees Luns deze mogelijkheden
‘volstrekt’ van de hand. Hij was natuurlijk tezelfdertijd ‘zeer positief’ ten aanzien
van hulp van de regeringen van België, Frankrijk en Marokko voor het regime van
generaal Mobutu in Zaïre, dat last had van invallen vanuit Angola. Invallen, die
alleen in de verbeelding van de CIA bestaan, of door de CIA werden georganiseerd
om hun stroman in Kinshaha op te peppen. Luns weet dit natuurlijk ook prima, maar
hij is nu eenmaal ingehuurd om de streken van de CIA te helpen bevorderen, waar
ook ter wereld.
Emile Fallaux belde uit New York dat hij in Florida een voormalige CIA-agent
heeft gevonden die bereid zou zijn om over de CIA-coup van 1965 in Jakarta te
spreken. Waarom hij mij dit vertelt, weet ik niet maar misschien kunnen we hier
samen iets aan doen.

12 mei 1977
Gisteren was gereserveerd voor familie- en vriendenbezoek, de Poslavsky's en Martin
Portier.
Wanneer er een straaltje zon verschijnt, bedenk je je na wekenlang regen dat er
ook nog zoiets als zonnewarmte bestaat.
Wanneer Keke met zijn kopje over de rand van mijn televisiestoel gluurt om te
kijken of ik er nog ben, vertedert dit mij zeer. Hij speelt ook nog steeds erg levendig
en rent dan rond de tafel. Hij wacht me ook altijd boven aan de trap op. Eigenlijk is
Keke mams liefste nalatenschap geweest.
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In Hilversum lunchte ik met Carel Enkelaar. Harry Hagedorn wist te melden dat
Croiset slechts George de Mohrenschildt zou hebben aangewezen, nadat Carel en ik
in het Warren Rapport over George hadden gelezen. Zo komen de praatjes in de
wereld, via de tweede man bij de NOS-televisieprogrammadienst. Het is precies
andersom geweest. Croiset beschreef een man die op De Mohrenschildt leek (in
Utrecht) voordat iemand van ons het Warren Rapport kende of diens naam erin was
tegengekomen. Vervolgens vertelde mevrouw Marguerite Oswald, de moeder van
de beschuldigde moordenaar, aan de hand van Croisets beschrijving, dat haar zoon
inderdaad een vriend had gehad als door Croiset ‘gezien’. Alleen langs die weg kwam
ik op de naam De Mohrenschildt, die ik daarop aan Carel Enkelaar en Croiset doorgaf.
Dit om te voorkomen dat onzinpraatjes van Hagedorn geschiedenis kunnen gaan
maken. Carel vertelde me dat Gerard Croiset teleurgesteld was dat ik hem niet bij
mijn contracten in Florida en met Bruna had betrokken. Wat hij in werkelijkheid
bedoelde te zeggen was dat Croiset en hij in mijn honorarium van de National
Enquirer en het voorschot van 7.500 gulden van Bruna wensten te delen. Ik lachte
hem uit. ‘Geen sprake van, Carel. Croiset heeft sowieso gezegd er niets voor te willen
hebben, terwijl de dagen en weken die ik in de VS aan De Mohrenschildt heb besteed
niet zijn te vergelijken met wat jij of Gerard hebben gedaan. Ik ben een freelance
journalist. Jij hebt een torenhoge gage van de NOS. Waarom wil je van mijn inkomsten
mee kruimelen? Je maakte mijn film weg, en daarna mijn foto. Wees gerust: ik heb
in mijn boekje geen letter van de fameuze bandopnamen, die van de NOS zijn,
gebruikt.’
Enkelaar nam me mee naar de NOS-kantine, wat hij nooit eerder heeft gedaan. Ik
vond hem over de hele linie ingehouden, vreemd en naar. Hij was gisteren door een
investigator uit Washington gebeld, die vragen over mij had gesteld. Hij had er een
bandje van opgenomen en liet mij horen hoe hij had gezegd dat ik een controversiële
figuur was, dat ik ad hoc voor de NOS opdrachten uitvoerde en dat alle informatie
die ik had aangedragen over de jaren, waar bleek te zijn geweest. Daarna was er geen
geluid meer op de tape en de hemel mag weten wat er nog meer werd besproken.
Wat me ook verwonderde is dat Enkelaar nu volhoudt mij nooit te hebben geadviseerd
me naar de FBI te begeven om bescherming te vragen. Ik probeerde zijn geheugen
op te frissen en bracht in herinnering dat, nadat ik De Mohrenschildt in Dallas in
1968 had bereikt, vooral hij, Carel Enkelaar, het was geweest, die erop had
aangedrongen
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dat ik bescherming zou vragen en de zaak zou melden aan Robert Kennedy. Dit heb
ik toen gedaan, zoals in mijn memoires weergegeven en daarop volgde een dag later
een vreemd autoongeluk.
Ik ben trouwens altijd bezorgd geweest dat anderen, maar ook ikzelf, de dingen
niet zouden herinneren zoals ze werkelijk waren geweest. Vandaar dit minutieus
bijgehouden dagboek.
Ik vroeg Wibo van de Linde telefonisch of hij op televisie iets aan mijn De
Mohrenschildt-JFK boekje wilde doen. Hij zei gewoon: ‘Nee.’ Hij was enthousiast
over zijn eerste reis naar Indonesië. Bob Kroon was nu voor het eerst door president
Suharto ontvangen. Ook op Kroon lag ik in 1966 elf jaar voor, met mijn gefilmde
NOS-interview in Suharto's privé-woning. Daar wil ik wel even op wijzen.
We reden naar Carels nieuwe huis, dat 375.000 gulden moet hebben gekost. Ook
Liny deed aardig, maar anders aardig dan vroeger. ‘Enkelaar, je moet schulden maken,
dan heb je recht op belastingaftrek,’ had de notaris geadviseerd.

13 mei 1977
Vier Amerikaanse interviews naar de Nieuwe Revu gebracht.
Er is een fikse rel ontstaan rond Hans Knoop, de hoofdredacteur van Accent. De
fotograaf Guus de Jong heeft bij de rechter-commissaris onder ede verklaard, dat
Knoop tegenover de recherche opzettelijk had gelogen over het tijdstip waarop bij
Accent bekend was dat de van oorlogsmisdaden verdachte Pieter Menten zou worden
gearresteerd. De Jong begrijpt niet hoe een door hem afgelegde verklaring tegenover
de autoriteiten zomaar in de pers is terechtgekomen. Die hele Menten-affaire via
Knoop en Accent stinkt.
De American Society for the Prevention of Cruelty to Animals heeft in New York
City 111 jarenlang loslopende honden onder haar hoede genomen. Op dit moment
lopen naar schatting 400.000 van die dieren in NYC los op straat. Wanneer de ASPCA
zich daadwerkelijk terugtrekt, kunnen er in drie jaar negen miljoen honden langs de
straten zwerven.

14 mei 1977
Ontmoette Oey Hong Lee van het Centre of Southeast Asian studies in Hull. Hij is
nu 53 jaar. Aardige man maar wat saai en uninspiring. ‘China had een Kwomintang,
maar er was ook een Mao Tse tung. Indonesië heeft nu een soortgelijke Kwomintang,
maar er is geen Mao die ze kan verdrijven.’
Zou mam geweten hebben dat ik lief voor Keke zou zorgen?
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Denk van wel. De hond vertedert me constant. Vreemd. Zelden heb ik zoveel liefs
ondervonden als van dit diertje. En hoe dikwijls zeg ik tegen mezelf als ik in deze
werkkamer zit: ‘It's like paradise.’ Ik geniet er totaal van.
Er wordt al een week gedemonstreerd voor de sovjetambassade. Men probeerde
60.000 handtekeningen aan Romanov te overhandigen, die natuurlijk niet thuis was.
Max van der Stoel, de kranige strijder voor mensenrechten, althans op plaatsen die
hem bevallen, was natuurlijk wel bereid de zaak in handen te nemen. Niek Heizenberg
van de NCRV liep ook met een spandoek: ‘Christus zegt: waarom vervolgt u mij?’
Wat moeten de leden van de sovjetambassade hier in godsnaam van denken?
Ben voor het eerst weer eens in het Vondelpark gaan kijken. Het was een mooie
avond met frisse lucht. Er waren allerhande activiteiten.

15 mei 1977
Zit in de tuin met mijn typemachine in de zon. Indrawan Moerti Moerman kwam
langs met zijn zoontje, Indrajanro, een schattig kereltje. Indrawan is basically okay.
Had een ‘blind date’ met Max Westerman (19) uit Bilthoven. Een jong, blond
ventje, lang, met bijzondere ogen. Hij studeert rechten maar wil de journalistiek erbij
doen. Hij gaf toe - want hij werkt als volontair bij De Telegraaf - dat ze inderdaad
geen letter in deze krant over mij of de zaak-De Mohrenschildt hebben geschreven
en noemt het ‘broodnijd’. Het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Maar een jongen
van negentien heeft natuurlijk nog geen inzicht in hoe smerig Den Haag werkelijk
in elkaar zit, plus een Haags verlengstuk als De Telegraaf. We aten in Mei Wah. Ik
zette hem later bij De Telegraaf af. Ik ben ook bij De Telegraaf begonnen maar kreeg
vrij gauw door wat voor kliek dat eigenlijk was.
Wim Klinkenberg vertelde dat Henk Hofland, Rinus Ferdinandusse en Jan Blokker
alle drie verstek lieten gaan bij een forum dat was georganiseerd op de School voor
de journalistiek. Zegt alles. They don't give a damn about young people.

16 mei 1977
Gisteravond zag ik een Amerikaan in het Vondelpark, precies in de roos. Maar hij
wilde niet. Juist toen ik naar huis wilde gaan liep ik tegen een blonde jongen aan,
die aan het COC bleek te zijn verbonden. Hij studeerde organisatiepsychologie in
Groningen. ‘Er zijn in onze vakgroep 250 studenten, maar niemand wil ons hebben
omdat we te links zijn,’ zei hij. Zo'n zin
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alleen al is een drama op zichzelf. Hij had twee lovers, die allebei Rob heetten: een
in Groningen en een in Amsterdam. Die zit nooit op een droogje. Hij ging mee en
sliep hier, maar vanmorgen besefte ik andermaal dat ik toch het liefste alleen slaap.
Ik had de Enquirer nog 357 dollar voor extra uitgaven gevraagd, maar hoofdredacteur
Iain Calder schreef - in een overigens aardige brief - dat hij er niet toe bereid is.213
Okay.
David Jones van The New York Times beantwoordt eindelijk mijn brieven waarin
ik protesteer dat dat dit blad geweigerd heeft mijn kritiek op het geschrijf van Wendell
Rawls te publiceren, maar zo gaat dit in New York. Jones haalt zelfs het feit dat hij
een Pulitzer kreeg aan en zegt nu dat Rawls zich niet herinnert dat hij toegezegd had
een aantal van mijn werkelijke contacten, waaronder Carel Enkelaar, te zullen bellen.
De man gaat vierkant achter zijn reporter staan. Op die manier valt er niet tegen te
knokken.214
Robert Tanenbaum schrijft voor de zoveelste keer dat mijn kosten om voor zijn
commissie te verschijnen, zullen worden vergoed voorzover de wet dit toelaat, maar
ik heb nog steeds geen cent gezien.215

17 mei 1977
Als ik achter de vleugel ga zitten, loopt Keke altijd mee en gaat vlakbij me in Peters
leren stoel liggen.

18 mei 1977
Vroeger zou ik op een mooie dag als deze naar Bilthoven zijn gereden om bij mam
in de tuin te zitten. Godzijdank dat ik dit dikwijls heb gedaan. Nu zit ik in mijn eigen
minituintje. De stadsbussen die voorbijrijden, stinken dermate onverdraaglijk dat ik
er eigenlijk beter aan doe naar binnen te gaan. Wie doet er iets aan? Niemand. Ik
ook niet.
Een vader begeleidde zijn zoon naar sauna Thermos. De zoon ging naar boven
om seks te hebben. De vader wachtte beneden, kreeg een hartaanval en overleed.
Lang nadat de ambulance hem had weggereden kwam de jongen opgelucht beneden.
Bezocht tante Meta in het rusthuis. Zij vroeg of ik Keke uit de auto wilde halen. Zij
en de andere dames, waren door mams hondje - dat ik bij tante op bed zette vertederd.
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19 mei 1977
Tien jaar geleden zag ik Peter voor het eerst. Wat is er sedertdien niet allemaal
gebeurd? Nog meer zal er de komende jaren gebeuren. Soms lijkt het of ik hem mijn
hele leven heb gekend. Erik van der Leeden is vandaag jarig. Ik heb hem nu zolang
niet meer gezien, ik ben hem haast vergeten.
Gisteravond ontmoette ik in het park André Douw, een pianist en componist. Hij
trok me onmiddellijk erg aan en zei om te beginnen: ‘Laat je lul eens zien.’ Hij woont
met zijn vriend samen. Daarom speelde het nummer zich in het bos af. Voelde me
uiterst op mijn gemak met deze jongen.
Emile Fallaux uit New York is hier. Hij vertelde me een brief naar The New York
Times te hebben geschreven uit protest tegen het artikel van Wendell Rawls.
De ambassadrice van Hongarije, Anna Bebrits, arriveerde om 12.45 uur op
Amerbos. We dronken een glas sherry. Ik prepareerde een copieuze lunch. Zij had
in 1974 een boek over de JFK-moord geschreven. Zij vertelde dat JFK aan Nikita
Khrushchev had gevraagd om een Amerikaanse professor in een sovjetgevangenis
vrij te laten. President Kennedy had eerst de CIA gevraagd of de professor, zoals de
sovjets beweerden, een CIA-spion was geweest. De CIA had dit glashard tegenover
de president ontkend. De man werd door Khrushchev op JFK's verzoek losgelaten.
Toen hij eenmaal hoog en droog terug in de VS was bleek hij wel degelijk een
216
CIA-spion te zijn geweest.
Mevrouw Bebrits vertelde ook tijdens een diner ter ere van admiraal Michiel de
Ruyter naast Luns te hebben gezeten. ‘Most people know he has gone senile,’ aldus
de ambassadrice.217
Bij een andere gelegenheid vertelde zij Luns dat hij op de Hongaarse televisie was
geweest. ‘I knew, he expected a case of Hungarian wine, so I told him I was aware
he loved wines.’ Mr. J. Kneppelhout heeft inmiddels Johan Beelaerts van Blokland
als ambassadeur in Boedapest vervangen. Omdat zij over ‘de heer Blokland’ sprak
verbeterde ik haar en zei voluit: Beelaerts van Blokland. ‘Nee,’ zei ze, ‘His name is
just “Blok-land”.’ Er was een tentoonstelling van Nederlandse schilderijen in
Hongarije georganiseerd en een schilder had een doek ingezonden van een grote
zwarte figuur, die een klein wit figuurtje omhelsde met de titel: Soviet diplomacy.’
Er schijnt bijna een diplomatiek incident uit voortgekomen te zijn.
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Wat andermaal aantoont hoe de CIA de president in de maling nam. Het ging om een
hoogleraar van Yale, als ik me juist herinner.
Mevrouw Bebrits was vroeg met die mededeling in 1977: nu in 1992 weet iedereen dit.
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Anna Bebrits vertelde hoe zij dikwijls uitstekende betrekkingen met een bepaald
persoon in Den Haag had opgebouwd, en hoe dan opeens een dergelijke relatie in
rook op kon gaan. Zo werken de inlichtingendiensten nu eenmaal. Bij mij heeft nog
nooit iemand zich durven te vervoegen met een dergelijk advies: ‘Laat u de Hongaarse
ambassadrice liever schieten’, want ze weten blijkbaar een ding van mij uitstekend:
ik zou ze uitlachen. Zij vertelde dat zelfs Aize de Visser van Bosch & Keuning had
toegezegd haar met enige leden van de Nederlandse uitgeversorganisatie te zullen
bezoeken, nadat ik hen met elkaar in contact had gebracht. Zij bestelde een uitgebreide
lunch en legde een aantal boeken gereed, die in aanmerking konden komen om in
Holland uitgegeven te worden. De dag tevoren zei Aize af. Zoiets vertelt hij mij ook
niet.
Omdat we eindelijk eens alleen lunchten, was het de eerste keer dat ik werkelijk
contact met haar had.
Later ontmoette ik in de sauna een aardige jongen. Ik zei tegen hem: ‘Your defenses
against this disgusting world, remind me of de Nationale Garde van Liechtenstein.
It would take a battleship or two om naar de kern door te dringen.’ Hij studeerde
Engels en Duits. Af en toe loop je tegen iemand aan met wie je waarschijnlijk een
intieme relatie zou kunnen opbouwen, zoals je af en toe nog ergens een verloren
bloem ziet staan die heerlijk ruikt. Maar zoals bloemen ook weer snel verwelken, zo
is de wereld langzamerhand in een dorre woestenij aan het veranderen, waarin
eigenlijk niets moois meer groeit en bloeit. Alleen once or twice in a lifetime you
run into een Roos van Jericho.
Wim Outman van Nijenrode is in Anaheim, Californië overleden. Kan dit waar
zijn? Hij kwam nog eens naar een lezing van mij in Los Altos Hills. Hij was een
Indische jongen. We hadden het bekende ‘stille kracht’-contact. Onbegrijpelijk.
Ambassadeur Romanov heeft professor Georgii Arbatov in Moskou getelegrafeerd
om andermaal druk uit te oefenen dat hij akkoord gaat om een interviewboek te
maken.
Ik heb het David Frost-interview met Richard Nixon nu gezien. Wat een
ontstellende vertoning. De middelmatigheid van de man kan niet op, maar hier was
ik dus in 1968 tijdens de voorverkiezing in New Hampshire al getuige van.
Max van der Stoel zal in Athene het grootkruis in de Orde van de Phoenix
opgespeld krijgen, omdat hij zich met kracht heeft gekant tegen het Griekse
kolonelsregime (in tegenstelling tot het Indonesische generaalsregime).
De Sovjet-Unie heeft Cosmos 908 opgelaten: wat doen ze toch met die honderden
satellieten?
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22 mei 1977
Telefoneerde met broer Theo in Lugano. Ik zei bereid te zijn een van hun beide
vliegtickets te betalen als zij weer eens naar Amerbos kwamen. Hij wist het nog niet.
Anna Bebrits liet zich ontvallen dat prins Bernhard een aardige indruk maakte
tijdens een lunch, aangeboden door ambassadeur Romanov. Ik vroeg haar: recently?
Zij schrok. No, long ago, wat ik niet geloofde. Ik weet dat Romanov en prins Bernhard
uitstekende betrekkingen onderhouden. Toch is prins Bernhard nog altijd niet in
Moskou geweest, ondanks herhaalde uitnodigingen.
Ik heb opnieuw een interview met dr. Carlos Rafael Rodriguez, vice-president van
Cuba, aangevraagd. Ambassadeur Rafael Matorell antwoordt dat de aanvraag
onderweg is om te worden behandeld.
Generaal Cor Knulst218 bericht me dat hij contact voor mij heeft gelegd met
professor John Ericson van de Universiteit van Edinburgh. Hij is een expert in soviet
military affairs en kent blijkbaar ook vele hoge sovjetmilitairen. Ik ga er zeker naartoe,
vooral als Cor dit aanbeveelt, die zelf jarenlang voor de militaire inlichtingendienst
werkte.
Eugenio Montale (80), die in 1975 de Nobelprijs voor de Literatuur ontving, is
van mening dat ‘het geschreven woord’ stervende is.219 Dit geldt voor dichtkunst,
romans en korte verhalen. Niemand leest meer werkelijk en serieus boeken. Hij denkt
dat zelfs de schilderkunst en muziekkunst stervende zijn. ‘Today, everything has to
become show, all must be entertainment.’
‘Once I liked Charlie Chaplin, but now I don't see films anymore. Television is a
font of corruption. It disseminates greed, megalomania, the desire for material
possession, for fame, for position - accelerating the pace of life abnormally,
dangerously. Whereas before man grew like a plant, linked to natural rhythms, mass
media upset the rhythm, contorting it perhaps beyond repair.’ Deze uitspraak is me
uit het hart gegrepen. Het Amerikaanse tempo van instant coffee, to frozen chicken
and vegetables tot en met de Concordes overspoelt de aarde als een epidemie van
zinloze oppervlakkigheid en onzin. Waar Eugenio Montale met geen woord over
rept is het effect van dit type van Normandische invasie op de geesten van de mensen,
die de planeet bewonen. De uitkomst kan niet anders dan desastreus, zo niet fataal
zijn.
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219

Al enige tijd mijn vriend, zie vorige Memoires; oud-commandant van het Korea-bataljon;
secretaris van de Militaire Willems Orde.
Newsweek, 23 mei 1977.
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Een documentaire over Indonesië is door Panoramiek van de NOS uitgezonden. De
eerste film sinds 1966, toen ik twee documentaires in Jakarta maakte. Toen was het
de eerste keer dat meneer Suharto een televisie-interview gaf (aan mij). Nu heeft hij
het opnieuw gedaan. Hij keek geen enkele keer in de camera, want deze generaal
kan immers het daglicht niet verdragen.

23 mei 1977
Co Berkenbosch van De Telegraaf meldt dat Indrawan Moerti Moerman in Indonesië
als freelance producer voor de NOS optrad. De Panoramiek-reportage kan als mislukt
worden beschouwd vanwege ‘het vlerkerige gedrag’ van medewerker Almar
Tjepkema. De film was met subsidie van CRM tot stand gekomen, maar volgens
Berkenbosch was de NOS voor 50.000 gulden de boot ingegaan. Dat schreef De
Telegraaf in 1966 dito over mijn film. Ze zouden moeten leren de inflatie mee te
rekenen.
Modibo Keita, de voormalige president van Mali, is overleden. Hij werd in 1968
via een coup afgezet, precies als Sukarno en Nkrumah, die vrienden van elkaar waren
in de Organisatie van niet-gebonden landen. Ik herinner me een lunch in New York
met Modibo Keita, een reus van een kerel. Negers uit Mali kunnen beautiful zijn.
Hough Whitlam, voormalige premier van Australië, heeft om een onderzoek
gevraagd naar CIA-activiteiten in zijn land. De huidige eerste minister, Malcolm
Fraser, heeft dit afgewezen, omdat de man aan de macht zich iets dergelijks niet zou
kunnen permitteren.
De hoofdredacteur van Foreign Affairs, James Chace, ontleedde in The New York
Times220 het voornaamste dilemma van Jimmy Carters buitenlandse politiek die een
dosis human rights kreeg geïnjecteerd, welke niet is te verwezenlijken. Washington
ziet zichzelf als arbiter en handhaver van zogenaamde moral laws, die mogelijk de
Amerikaanse mythologie van right or wrong beantwoorden, maar die in andere delen
van de wereld kant noch wal raken, omdat daar totaal andere morele principes worden
gehanteerd. Er bestaat niet zoiets als one moral law voor de hele planeet. Misschien
zou die er moeten komen, maar in 1977 is dit allerminst een realiteit. Carter en het
Witte Huis lijken in de veronderstelling te verkeren dat wat in Washington voor
aanvaardbaar geldt in het menselijke verkeer, voor de rest van de wereld ook maar
moet gelden.

220

The New York Times, Sunday Magazine, 22 mei 1977.
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Chase wijst terecht op de grenzen van de Amerikaanse militaire en economische
macht en invloed wat betreft de mogelijkheden de mensen in de wereld Amerikaanse
maatstaven op te leggen. ‘We also have to recognize the moral ambiguities that arise
from our existence as an imperfect country in an unjust world (...). Experience should
have taught us that we do not always completely understand our own motivations,
and that we do not always understand the consequences that our actions will produce.’
Oké dat is een gedeelte van het ‘mensenrechtenverhaal’. De werkelijke harde noot,
die gekraakt zal moeten worden, ook al lijkt het inzicht daarin nu nog heel ver weg,
is hoe men de miljoenen en miljoenen minds in de wereld onder een noemer zal
kunnen brengen. Met andere woorden: wanneer een orkest het podium betreedt laat
de concertmeester de a horen en stemmen alle orkestleden hun instrumenten op die
ene a af. Dit garandeert de zuiverheid van het ten gehore te brengen concertstuk.
Zolang de teeming masses, waaruit de mensheid van onze wereld bestaat, niet
enigermate hun minds op elkaar hebben afgestemd, zal het doen en laten van mensen
een langgerekte kakofonie blijven. Dat is een aspect waar ook James Chace niet aan
toe komt.

Amsterdam-Londen
Newsweek heeft weer eens een oorlogsverhaal op de omslag: ARMING FOR THE 21ST
CENTURY. Daar zitten de kinderen die nu worden geboren mee opgescheept. Ik zal
nooit lord Chalfonts waarschuwing vergeten, die me zei dat men niet van eeuwigheid
tot zaligheid wapens zou kunnen blijven vervaardigen, die niet vroeg of laat ingezet
zouden worden.
De VS hebben in hun supergeheime National Military Command Center (waar je
slechts binnen kunt komen via een identification badge die met ultraviolet licht wordt
doorgelicht) de beschikking over 1.054 intercontinentale raketten met atoomkoppen,
21 nucleaire onderzeeërs die over de wereld verspreid zijn en 90 B-52 bommenwerpers
die dag en nacht gereed staan om de Sovjet-Unie plat te gooien met atoombommen.
De duikboten hebben 336 raketten aan boord, die onmiddellijk op de USSR kunnen
worden afgevuurd, terwijl er verder zes vliegdekschepen op verschillende plaatsen
in de wereld zijn gestationeerd en in West-Duitsland staan nog eens vijf divisies
gereed om direct te kunnen aanvallen. Er wordt op gewezen dat de VS in totaal 8.500
atoomkoppen hebben tegen Moskou 3.500. Je vraagt je af wie de sovjetwapens is
gaan tellen. De CIA? Fris verhaal. Pure waanzin, ten top gedreven.
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Mevrouw Meta Menten heeft een klacht ingediend tegen Hans Knoop van Accent.
Terecht. Die man is een laaienlichter eerste klas. Er wordt ook in de pers gesproken
over contacten tussen Pieter Menten en prins Bernhard, die ik goed voor mogelijk
houd.

Londen, Savoy Hotel
De maître d'hôtel zette me voor de lunch in een zijkamer, want men behoort hier een
das te dragen. Het zalmpje smaakte er niet minder om. Ik bedenk me weer hoe graag
ik mijn ouders getrakteerd zou hebben op een reis naar Amerika. Met de huidige
inkomsten had het gekund.
Peter kwam rechtstreeks naar kamer 752. We hebben definitieve plannen gemaakt
om naar Amerika te gaan. Later ben ik nog een keer naar Carte Blanche gaan kijken
in het Phoenix Theatre, een show die nu ten einde loopt. We dineerden als gewoonlijk
in Bianchi's. Peter is het met me eens dat Philip Nasta, Frederick Ress en nu Edwin
van Wijk hebben geprobeerd onze relatie te vulgariseren. Gelukkig weten hij en ik
precies hoe het wel zit.

25 mei 1977
Ontmoette Aurelio Peccei vanmorgen bij Lewis Lisken, een advocaat waar hij zaken
had te regelen aan 29 Tufton Street.
We maakten een tour d'horizon over een aantal onderwerpen. Eerst natuurlijk over
de JFK-affaire en mijn jongste ervaringen. Hij had Jimmy Carter een memorandum
gezonden, maar was niet zeker of deze het had gekregen. Ik adviseerde dat hij Walter
Mondale zou kunnen benaderen als route naar Carter. Er is 3 juni een Club van
Rome-ontmoeting in Washington DC. Mondale was ook uitgenodigd. Hij noemde
Carter ‘our only chance and only hope’. Hij omschreef het BNP van de Sovjet-Unie
als gelijk aan Spanje, waardoor de USSR in een zwakke positie bleef om te helpen en
te leiden. ‘The Soviets can't share anything with anybody, not even know-how. It all
depends on western imagination and initiatives. Western nations are now fighting
inflation, by which some economies might go upwards again, but this occurs only
temporarily. Soon afterwards they are to slump again. There is absolutely no one in
the world with a vision and a long range perspective or analysis. Jimmy Carter might
understand bits and pieces. But will he give the leadership which is needed now?
The third world is in disarray. The spirit of Bandung and its initiatives are gone.
Saudi Arabia let Algeria have 2 billion dollar’, maar Houari Boume-
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dhienne moest in ruil hiervoor zijn minister voor de olie-industrie vervangen. Ook
eiste Ryad dat de controverse met Marokko werd stopgezet. ‘Wat stelt Algerije dus
voor?’ vroeg Aurelio.
Peter belde voor ik ging slapen. Ik schreef zijn moeder dat het prima met hem
was. Ik zei gisteren nog tegen mevrouw Hornkamp: ‘Peter is eigenlijk veel aardiger
dan ik.’
‘Ja, hij is zachter dan u.’
Peter zei: ‘Je spreekt zo dikwijls over de dood, maar ik weet niet eens hoe je
begraven wilt worden.’
‘Probeer maar of ik er op Den en Rust nog bij kan.’ Hij zei ook niet gecremeerd
te willen worden.

26 mei 1977
Amerbos 205
Ben intensief bezig geweest om de index van het JFK-boekje te verzorgen. Er zijn
nog altijd zogenaamde ‘professionals’, die boeken zonder namenindex laten
verschijnen.
Playboy publiceerde een verhaal van elf pagina's over Freddie Prinze, die op
jeugdige leeftijd - en op het toppunt van zijn succes - een revolver tegen zijn slaap
plaatste en zichzelf doodschoot. Ik heb het gelezen, een typisch tijdsdrama uit de VS.

27 mei 1977
De sovjets hebben al weer een Cosmos-912 opgelaten. Waar dient dit toch voor?
Joop den Uyl laat briefkaarten met zijn portret in alle brievenbussen van Amsterdam
deponeren.
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Peter belde laat in de avond om aan te kondigen dat Carte Blanche er 2 juli mee
ophoudt.
Dick Sprague schreef een lange brief.221 Er schijnt in het attachékoffertje van
George de Mohrenschildt een afschuwelijk document te zijn gevonden. De sheriff
van Palm Beach zou het stuk zijn tegengekomen. Het schijnt te zijn gelekt naar de
kranten in Florida. Een vriendje van Dick, Jerry Policoff in New York, is in bezit
gekomen van een kopie van dit document. Hij had er gedeelten van per telefoon aan
Dick voorgelezen: ‘it makes me vomit,’ schrijft hij. George de Mohrenschildt zou
het zelf hebben uitgetypt en ondertekend. Het bevat aanvallen op mij, de NOS, Carel
Enkelaar, Guus Jansen van Strengholt en de onschuldige Vladimir Kouznetsov in
Brussel, die helemaal van toeten noch blazen wist toen hij volkomen onvoorbereid
door mij met De Mohrenschildt werd geconfronteerd in het Metropole hotel. Iedereen
krijgt ervan langs die hij via mij tussen Dallas en Brussel had ontmoet, waar ook
Peter en Edwin in Londen bij zouden zijn.
‘He claims,’ aldus Sprague, ‘that he panicked at lunch that day in Belgium and
went to Genta's place in Brussels. He claims that he got Genta to phone you about
sending his luggage back. He contacted his family in the United States and his
daughter Alexandra came to fetch him in order to rescue him from the big bad demons,
Willem Oltmans, Carel Enkelaar, the NOS and all the rest.222 He accuses Enkelaar of
stealing his traveler cheques. He accuses you from everything, from robbery to
kidnapping, to homosexual attacks while driving in your car. And on and on.’
Dick Sprague adviseerde Policoff om dit curieuze document naar Robert
Tanenbaum van de Congrescommissie door te sturen. Is het mogelijk dat George
dergelijke onzin - behalve onder dwang - kon produceren? Of wie zou de werkelijke
tekstschrijver hebben kunnen zijn? De Mohrenschildt belde David Russell immers
hiermee onderstrepend hoe bevriend hijmet Mij was.223
Dick belde uiteindelijk rechtstreeks naar Tanenbaum, die hem vertelde reeds van
dit document kennis te hebben genomen. Er werd momenteel onderzocht of de
handtekening authentiek was. Dick had aangeraden ook de typemachines van
Alexandra Tilton, Ed Epstein van Readers Digest en de heer Genta in Brussel onder
de loep te nemen.

221
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d.d. 18 mei 1977.
Ik neem aan dat Gerard Croiset ook tot die “boze demonen” behoorde.
Dit was na zijn terugkeer uit Brussel in Florida.
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Vervolgens noemt Dick Sprague een aantal punten in de Dallas-affaire waar ik van
doordrongen moet zijn:224
‘1) Try to understand where all of our media stand and how and why they are
controlled and by who in the PCG and why they have treated you the way they have.
(Chapter 9.)
2) Try to understand who the Power Control Group are and why they are doing
what they are doing now, today to you, to Enkelaar, to the NOS, to the Select
Committee in Washington and to anyone who gets in their way as you have. (Chapters
2, 11, 12, 13 and 14 and my new article which will become 15.) 3) Study the
techniques and weapons of the PCG. Read the two documents I enclose, written by
Bob Cutler in the death of George de Mohrenschildt. Also Chapter 10. Try to
understand, and believe Willem, that George was programmed, when he entered the
psychiatric clinic, and reprogrammed either in Brussels or Palm Beach, to say and
to do all the things he told you, and finally to shoot himself. This is the most important.
You must come to believe, that anything he told you before August or September
1976 was probably true. Anything he told you after entering that hospital was probably
part of a post hypnotic suggestion program.’
Dick benadrukt dat ik zijn boek moet lezen. ‘You will find, it will save your ass
in the long run.’
Ik belde Carel Enkelaar, die nogal laconiek op het stuk van De Mohrenschildt
reageerde. ‘Waarom zou ik getekende traveler cheques stelen?’ Ik las hem gedeelten
van Dicks brief per telefoon voor, welke hij opnam op tape. ‘Spreek maar door, ik
ga even een borrel inschenken,’ zei hij.
Vanmorgen belde ik Gerard Croiset. Die vond de brief ‘fantastisch, man!’ Hij
voorspelde: ‘Eind augustus gebeurt er weer wat.’225
Richard Thieuliette logeert hier. We hebben een lange autorit in de TR-6 gemaakt,
met de top down. Keke mee natuurlijk. We dineerden in La Belle Epoque. Hij zat
vanavond zo lief in bed, ik ben blij hem een paar dagen hier te hebben. Hij gaat
binnenkort met zijn vriend Raoul naar Kashmir.

28 mei 1977
Richard is weer even snel verdwenen als hij onverwachts Amerbos binnenkwam.
Hij bleef alle drie de nachten thuis, ging nergens naartoe en bleef werkelijk helemaal
samen met mij. Het
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Alles was gebaseerd op een manuscript dat hij me had toegezonden en dat ik ergens moet
hebben, maar nooit echt heb gelezen.
Met deze voorspelling zou Croiset grandioos gelijk krijgen.
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was heerlijk. Hij maaide het gras. Het was nodig om weer eens tijd samen door te
brengen. Hij las een boek over de mystiek van het boeddhisme. Hij is per trein in
een couchette naar Parijs teruggereisd. Toen ik hem naar het station bracht, zagen
we een jongen die geen Ahnung had dat we hem met onze ogen verslonden. Een van
de pleasures of life blijft kijken naar beautiful people.
Nam tante Yuut Mennega,226 haar dochter Hetty Sterry en kleinzoon Russell mee
naar Lage Vuursche. Het bracht me even helemaal terug in de familiesfeer van
vroeger. Gezellig, vertrouwd en uniek.
Ben tegen Stephan Schoor aangelopen. Hij waarschuwde dat Guus Jansen en
Strengholt crooks waren. Hij wist verder te vertellen dat Carel Enkelaar de foto van
George de Mohrenschildt helemaal niet kwijt was ‘maar zeg niet dat je dit weet’.
Het is een feit dat Carel heel anders over me spreekt tegen derden dan hij tegenover
mij voorgeeft te doen. Ik heb het altijd gevoeld en geweten, maar nu werd het
andermaal bevestigd. Na Jan van Beek van de GPD, een andere ‘vriend’ van Enkelaar,
zegt nu Stephan Schoor hetzelfde. Ik gaf mijn kant van het verhaal hoe het was
gegaan. ‘Ik ben blij dat ik het nu ook eens van jou hoor,’ aldus Schoor.
Floris kwam tegen 22.00 uur. Hij is negentien en ziet er onaangeraakt en gezond
uit. We gingen spoedig naar boven en hij bleef voor de nacht. Hij maakt een zachte
indruk, vooral als hij spreekt maar ik heb hem ook van een andere kant leren kennen.
Hij is aardig.

29 mei 1977
Floris is pas om 16.00 uur vertrokken. Ik liet hem Henry Millers artikel over THE
WORLD IS ONE BIG COSMIC MISTAKE in Playboy lezen. Hij concludeerde: ‘Wat moet
ik ermee?’ Hemeltje, als je zo'n attitude hebt op negentienjarige leeftijd, hoe moet
het verder? Ik ben eigenlijk niet in jonge jongens geïnteresseerd. Op welke leeftijd
begint de aantrekkingskracht? Als ze nog erg jeugdig zijn geeft me dit een gevoel
van misbruik maken. Hij had tot dusverre een lover gehad, een 42-jarige Engelsman.
Dit bewees volgens hem dat hij in oudere mannen was geïnteresseerd.
Ik ben het zeer met Miller eens, wanneer hij schrijft: ‘Civilized man has immunized
himself against everything but his own destructive, murderous impulses (...). In the
lives of Popes one
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De zuster van mijn vader.
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will stumble on every manner of vice, corruption, torture and immorality - practiced
by the Holy Fathers themselves (...). The simplest definition I can think of for this
so-called civilized behavior is - insanity.’ En hij herinnert zich een scène uit Fellini's
Satyricon: ‘Where the wealthy man leaves his fortune to his friends on condition that
they devour his corpse.’ Wat ik nooit begrijp van schrijvers als Miller - of Van het
Reve - is dat er voor hen een zekere stoerheid in verborgen schijnt te liggen om
schunnige woorden en taal te gebruiken. Een enkele keer kan je er inderdaad niet
omheen, maar voor hen is het, lijkt me, een teken van ‘durven’. Ik heb dit niet, verre
van dat. In People and the Pursuit of Truth, Vol. 3, No. 1, May 1977 ontvouwt Dick
Sprague zijn theorie over een Power Control Group in de VS.
A new study of the political assassinations in the US (‘The Taking of
America 1-2-3’)* describes a group of individuals in the United States
and labels them ‘The Power Control Group,’ or PCG. A precise definition
of the group is:
‘The PCG is that group of individuals or organizations that knowingly
participated in one or more of the assassination conspiracies or related
murders or attempted murders, plus all the individuals who knowingly
participated in or are still participating in the cover-ups of those
conspiracies or murders.’
The PCG therefore would include any people in the CIA, FBI, Justice
Department, Secret Service, local police departments or sheriffs' officers
in Los Angeles, Memphis, Dallas, New Orleans, or Florida, judges, district
attorneys, state attorneys general, other federal government agencies, the
House, the Senate, the White House, the Congress, or the Department of
Defense, plus any people in the media under the influence of any of the
above, who participated in or who are participating in (1) the coverups or
(2) the cover-ups of the coverups. There are clear indications that people
in every one of the above organizations or collections of persons belong
to the Power Control Group; in other words, they are seeking actively to
cover up the assassinations, or to continue the cover-ups of the
assassinations.
De man zou wel eens gelijk kunnen hebben. Het ontstaan van het Select Committee
on Investigations in het Huis van Afgevaardigden schildert Sprague als een soort
onverhoedse aanval op de PCG. Hij herinnert aan eerdere pogingen vanuit het Congres
om de moord op JFK te onderzoeken. Aangevuld met eigen initiatieven van de
senatoren Howard Baker en Lowell Weicker.
It became imperative for the PCG to eliminate either the entire Committee
and the staff, or to gain control of it and to get rid of Richard A. Sprague
and his senior staff people who were loyal to him. It was no longer possible
to turn the investigations around and bury the information that had been
gathered, as the PCG had been able to do with six prior Congressional
investigations. In each of the six, five Senate investigations and one House
investigation of the JFK assassination, the PCG had controlled the results,
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in the reports or being passed on to the
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succeeding committees. The six groups were:
1. 1968: Senate subcommittee under Senator Ed Long of Missouri
conducted a JFK investigation. Bernard Fensterwald, Jr. was in charge of
a six-person team.
2. 1974: Ervin Committee investigated the JFK case during the Watergate
period. Samuel Dash headed a team of four including Terry Lenzner, Barry
Schochet and Wayne Bishop.
3. 1975: Church Committee - a six-person team reported to fao Schwartz
iii, including Bob Kelley, Dan Dwyer, Ed Greissing, Paul Wallach, Pat
Shea, and David Aaron.
4. 1975: Schweiker-Hart subcommittee under the Church Committee. A
team headed by David Marsten, included Troy Gustafson, Gaetan Fonzi,
and Elliott Maxwell.
5. 1975: Pike Committee in House - staff people not known at this writing.
6. 1976: Senate Intelligence Committee under Daniel Inouye - staff people
not known.
In addition, both Howard Baker and Lowell Weicker conducted their own
investigations of the JFK case during the Watergate period.
Hij noemt een aantal strategieën van de PCG om Richard Sprague en de
onderzoekscommissie uit het Congres in een kwaad daglicht te stellen. Ik neem ze
over want Dick makes sense.
Faced with a tougher and larger nut to crack, with the new committee and
Sprague and his large, loyal staff, the PCG had to devise a different strategy.
They opened up with a number of parallel tactics. They were:
1. Attack Dick Sprague - try to discredit him - dig up dirt and print it.
2. Use the media - tv, newspapers, radio, magazines, etc., to spread PCG
propaganda - control the sources of all stories about the Select Committee.
3. Use PCG congressmen to provide biased, distorted quotes in the media.
4. Try to discredit the entire committee by making it appear disorganized
and unmanageable.
5. Control the voting and the lobbying against the continuation of the
committee in January and February.
6. A massive letter and telegram campaign to influence members of the
House to vote against the committee.
7. Exaggeration and emphasis placed on the size of the budget requested
by Sprague, coupled with deemphasis on the reasons for the budget, and
blackout of the Committee's year end report.
8. Continual pounding away that there is no new evidence, coupled with
a demand that the committee justify its existence by producing new
evidence.
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9. Splitting the committee up, attempting to create dissention. Creating a
fake battle between Henry Gonzalez and Dick Sprague or between
Gonzalez and Downing.
10. Hamstringing the staff so they could not receive salaries, could not
travel, did not have subpoena power, could not make long distance
telephone calls, blocked access to the key files at the FBI, Justice
Department, CIA and Secret Service.
11. Tried to insert their own man at the head of the staff.
12. Brainwashed Rep. Henry Gonzalez, and made him believe Sprague
and others were agents.
13. Sacrificed Rep. Henry Gonzalez as chairman when it became obvious
they could not succeed with him as their controlled chairman.
14. Leaking stories seeming to make the committee's efforts unnecessary:
‘Castro did it’ stories. Justice Dept. report on the King case, etc.
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Vervolgens preciseert hij hoe de PCG de ‘vrije’ Amerikaanse media in haar greep
heeft. Oud nieuws, maar hij gaat gedetailleerd te werk. Van Jeremiah O'Leary, de
Washington-reporter die vrijwel onmiddellijk naar het Washington Hilton kwam
om mij uit te horen - en aanvankelijk niets zou schrijven - werd een jaar later
vastgesteld bindingen te hebben met de CIA. Zoals trouwens bleek dat dozijnen en
soms zeer vooraanstaande Amerikaanse journalisten op de loonlijsten van de CIA
stonden. Het voor mij saillantste voorbeeld blijft altijd de zogenaamd respectabele
C.L. Sulzberger van The New York Times. Sprague gaat er uitvoerig op in.
Na plausibele verklaringen te hebben gegeven waarom Richard Sprague en de
democraat uit Texas, Henry Gonzales, werden gedumpt als voornaamste
aanzwengelaars van een gedegen en betrouwbaar onderzoek naar Dallas - en na de
PCG-activiteiten in de media te hebben gepreciseerd - concludeert Dick Sprague het
volgende:
The PCG's next tactic was to convince a majority of the House that the
Committee had had it because of the feuding as portrayed in the press.
They hoped (1) to eliminate the Committee altogether, or (2) at least knock
out the JFK investigation or (3) to force Sprague to resign. After all, the
King conspiracy can always be blamed on good old J. Edgar Hoover, if it
comes down to that. There is no particular spill-over from the King case
into JFK, RFK or Wallace, provided ‘Frenchy-Raoul’ can be kept out of the
limelight. It might then have been possible for PCG Congressmen to propose
dropping the JFK case or postponing it in favor of continuing just the King
case with a reduced budget. Prior to March 31, a House floor vote could
have been proposed or a vote in the Rules Committee to limit the
investigations and the authority of the Select Committee in this way. The
rules under which the Select Committee would operate were not passed
by the Committee due to the conflict between Henry Gonzalez and the
rest of the members. So the proposal could have included restrictive rules.
The PCG media could have boosted this idea and so could the PCG loyalists
in the House. Jim Wright appeared to be the new leader of the opposition
to kill the Select Committee. The ground was being laid every day for a
negative vote on continuation, by hinting that the Committee must come
up with a bombshell or that it would die.
En tenslotte preciseert Dick Sprague aan de hand van een namenlijst
vertegenwoordigers uit het Congres en ook figuren uit de mediawereld als potentiële
PCG-leden. Ik denk dat hij er beter aan gedaan zou hebben om vermoedens uit te
spreken dat deze heren, zo niet behorend tot de PCG, op zijn minst een dergelijke
groep met haar geschrijf en televisieprogramma's in de kaart heeft gespeeld.
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Jeremiah O'Leary of the ‘Washington Star’ was on the CIA's list of reporters
exposed the year before.
George Lardner Jr. had been in David Ferrie's apartment on the morning
he was murdered until 4 a.m. Lardner was a PCG member then, in 1967,
working as a reporter for the ‘Washington Post’ and is still with the ‘Post’.
David Burnham at the ‘New York Times’, one of several reporters in
Harrison Salisbury's and Harding Bancroft Jr.'s stable of PCG workers.
Burnham was available for cover-up and brainwashing duty, and was
called upon to carry the brunt of the Times' attack.
There were, of course, others. As in 1967 and at other times during the
decade of media cover-ups, the major tv, radio, wire service, magazine
and newspaper media acted as a cover-up unit:
Ben Bradlee, the PCG chieftain at the ‘Washington Post’, made sure that
‘Newsweek’ did their hatchet jobs.
Time Inc., CBS with Eric Sevaried, Dick Salant and Leslie Midgeley,
NBC with David Brinkley, and
ABC with Bob Clark and Howard K. Smith, all went on the attack.
The overall continuing theme was that the committee would die out soon.
Sprague's amice, Bob Cutler, heeft over het einde van George de Mohrenschildt
hoogst opmerkelijke details gepresenteerd. Ik wilde dat ik ze in mijn Bruna-boekje
had kunnen opnemen. Cutler constateert bijvoorbeeld dat sedert de dag dat George
in Brussel verdween en op 20 maart 1977 met zijn dochter Alexandra, Mrs Nancy
Tilton, haar tante en pleegmoeder bezocht, er een hiaat is gebleven in wat De
Mohrenschildt precies heeft uitgevoerd na zijn vlucht in België.
Op 27 maart bleek Edward Jay Epstein van Readers Digest hem te hebben
gevonden, waarschijnlijk na een telefoontje van De Mohrenschildt, die wist dat hij
4.000 dollar kon binnenhalen door een interview te geven. Kennelijk vond Epstein
De Mohrenschildt eveneens belangwekkend genoeg als een bij Dallas betrokken
figuur, al was het maar wegens zijn bijzondere relatie tot Lee Harvey Oswald. Op
29 maart ontmoetten zij elkaar 's ochtends en 's middags, althans dit was de bedoeling.
Zij gingen tegen het middaguur uit elkaar. Epstein logeerde in de The Breakers, het
hotel waar ik ook in die spannende tijden wel eens heb gelogeerd. Om 15.00 uur zou
het gesprek worden voortgezet. George kwam niet opdagen. Toen Epstein vervolgens
het huis van Alexandra Tilton belde, kreeg hij te horen dat De Mohrenschildt zichzelf
zou hebben doodgeschoten.
Alexandra vertelde later aan de pers dat haar vader ‘terrified’ voor mij was geweest.
Cutler constateert dat George en ik tien jaar zeer persoonlijke vrienden waren geweest.
Hij schrijft dat George mij, na uit de psychiatrische inrichting te zijn ontsnapt, zou
hebben opgebeld. Dit is anders. George schijnt de laatste week van december 1976
vrij te zijn gekomen. Volkomen toevallig had ik in die periode een lecture engagement
in Dallas. Daarvoor reisde ik begin 1977 naar Texas en nam natuurlijk
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contact op met De Mohrenschildt. Het is een feit dat George zich verplicht voelde
Lee Harvey Oswald te beschrijven, zoals hij hem had gekend. Om die reden stelde
hij de reportage I am a patsy, I am a patsy samen227. Cutler zegt dat dit manuscript
de reden tot echtscheiding met zijn vrouw zou zijn geweest. Zoals ik hen heb gekend,
is dit inderdaad de druppel geweest die de emmer deed overlopen, ook al moet
rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat Jeanne de Mohrenschildt op het
standpunt stond dat haar man zich hiermee teveel blootgaf. Wanneer George en Lee
inderdaad de mogelijkheid van een aanslag op JFK bespraken en wanneer Lee - mede
door toedoen van De Mohrenschildt als diens babysitter (zoals Jim Garrison schreef)
- als fall-guy voor de moord op JFK werd voorgesorteerd, dan zou het een mogelijkheid
zijn dat George, die zonder meer oprecht op Lee gesteld was geraakt, meende een
rekening te moeten vereffenen met betrekking tot zijn vermoorde vriend. Wist De
Mohrenschildt misschien niet van tevoren dat Oswald geëlimineerd zou worden?
Voelde De Mohrenschildt dat de PCG, om die term hier te gebruiken, hem en Oswald
had verraden?
Sirhan Sirhan, die RFK doodschoot, is immers ook niet uit de weggeruimd?
Had George wroeging over dit verraad tegenover Oswald? Zoals ik Jeanne
kende, moet zij hem hebben voorgehouden: ‘Door het alsnog voor Lee op
te nemen breng je slechts jezelf meer in gevaar. Je kunt er je vriend
nauwelijks meer mee helpen.’ Maar George de Mohrenschildt was een
man van eer. Hij voelde zich mede schuldig en verantwoordelijk voor de
dood van Oswald. Hij nam het zichzelf zeer kwalijk dat hij zich door de
Warren Commissie in de luren had laten leggen en het reeds bij die
gelegenheid niet duidelijker en onomwonden voor zijn vriend had
opgenomen. Dat was de sleutel tot De Mohrenschildts voortdurend zoeken
naar een mogelijkheid, zonder zichzelf onnodig in gevaar te brengen, om
Oswald van iedere blaam te helpen zuiveren. George wist dat Oswald als
‘lokaas’ had gediend. Hij voelde zich mede verantwoordelijk voor het feit
dat zijn vriend was bedrogen door de samenzweerders. Had hij Oswald
gestrikt door de verzekering dat hem niets zou overkomen? Oswalds
moeder, Mrs Marguerite Oswald, heeft me vele malen van hetzelfde
proberen te overtuigen. Zij bezocht, met Marina, haar zoon in de
gevangenis in Dallas. Lee stelde haar en zijn vrouw volkomen gerust dat
hij JFK niet had vermoord en dat zij zich geen zorgen behoefden
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Dit document is in 2007 te vinden in de appendix van het rapport op www.history
matters.com/archive/jfk/hsca/reportvols/vol12/pdf/HSCA_Vol12_deMohren.pdf.
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te maken. De vraag is: raakte George de dag van zijn ontboezemingen met
Edward Jay Epstein de kluts kwijt en schoot hij zichzelf dood? Of. wilde
de PCG-groep verder geen risico nemen en ruimde men De Mohrenschildt
zonder meer uit de weg?
Opmerkelijk is dat Alexandra Tilton later getuigde dat zij met haar vader een rustig
gesprek had gevoerd rond lunchtijd in de keuken van de villa. Kennelijk wees niets
op een aanstaande zelfmoord. Martin Nolan schreef in de Boston Globe228 dat nadat
George van hotel The Breakers was teruggekeerd, zij een volkomen normaal gesprek
voerden. Alexandra was om 14.45 uur gaan winkelen. Later maakte sheriff Richard
Wille bekend dat George om 15:45 uur zichzelf met een schot in de mond zou hebben
doodgeschoten. Wille noemde het 99 procent zeker dat het zelfmoord was.
Later getuigde Alexandra (nota bene) dat zij om 14.35 uur thuis was gekomen en
dat een dienstbode vertelde ‘iets te hebben gehoord in de kamer waar haar vader
verbleef’. Omdat Alexandra haar favoriete soap The Doctors niet wilde missen, had
zij een videorecorder aangezet toen zij de deur uitging. Na onderzoek bleek dat het
schot dat De Mohrenschildt dodelijk trof drie seconden na 14.21 uur was afgegaan.
Bob Cutler herinnert er aan dat er sedertdien nooit meer door de plaatselijke politie
over het eerder genoemde doodsmoment van 15.45 uur is gesproken. Cutler vraagt
zich vervolgens af of het mogelijk kan zijn geweest dat terwijl Alexandra uit was,
‘iemand’ het huis is binnengekomen om De Mohrenschildt te vermoorden. Het is
immers kinderwerk voor inlichtingendiensten of de maffia om het te doen lijken
alsof iemand zelfmoord pleegde. Zoiets is voor beroepsmoordenaars een
standaardprocedure.
Cutler gaat vervolgens uitvoerig in op de chemotherapeutische behandeling die
George de Mohrenschildt de laatste maanden van 1976 in het ziekenhuis heeft
ondergaan en wat dit voor effect op diens persoonlijkheid en psyche kan hebben
gehad. Hij onderstreept bovendien dat Gaetan Fonzi, de door Robert Tanenbaum
naar Florida gezonden onderzoeker, de ochtend van 29 maart 1977 om 11.50 uur bij
Alexandra Tilton aanbelde op 1780 South Ocean Avenue in Manalapan om haar
vader te kunnen ondervragen.229 George was op dat moment nog met Epstein in The
Breakers Hotel aan het spreken. Bij thuiskomst moet Alexandra hem tijdens het
gesprek in de keuken hebben

228
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Boston Globe, 1 april 1977.
Dit gebeurde nadat ik Tanenbaum vanuit Hollywood had gebeld dat De Mohrenschildt om
zijn auto had gevraagd en bij zijn dochter in Florida logeerde.
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verteld dat de Commissie in Washington hem wilde horen. Kan dit de escalatie in
het brein van De Mohrenschildt hebben veroorzaakt zodat hij het niet meer zag zitten
en zich van het leven beroofde? Ik blijf overtuigd dat De Mohrenschildt is vermoord
voor hij zijn interview met Epstein kon voltooien en voor hij ook maar een woord
tegenover Gaetan Fonzi kon uiten, omdat de PCG - om die term over te nemen - niet
langer zeker was van wat er mogelijk over de moord op JFK via een, ondanks een
psychiatrische behandeling om het tegenovergestelde te bereiken, in de war geraakte
George de Mohrenschildt uiteindelijk naar buiten zou kunnen komen.230
Ik probeer advocaat Mark Lane voor de presentatie van mijn JFK-boekje naar
Nederland te halen. Denk dat dit lukt.
Theresa Berganza zingt Lieder eines fahrenden Geselle, waar ik koude rillingen
van krijg.

30 mei 1977
Sprak gisteravond nog laat met Mark Lane. Hij zei: ‘I was able to work it out to come
to Holland. I would like to do anything to help you.’ Hij wil graag zien welk materiaal
er nog van De Mohrenschildt over is bij de NOS.
‘Sleep disorders are the biological bride-maids of depression,’ aldus een artikel
in de Times. Heerlijke zin. ‘It is not me, you see, it is my bio-chemistry.’ Om te
onthouden.
Ik zie dat Vladimir Toropygin van het blad Aurora231 in Leningrad is ontslagen
vanwege het publiceren van een gedicht van Nina Koroleva dat het lot van de vrouw
van de tsaar beklaagt na de revolutie van 1917. Tsaar Nicholas II en zijn gezin zijn
op 16 juli 1918 nabij Yekaterinburg door Bolsjewieken vermoord. David Shipler
meldde in The New York Times, dat er nog altijd geruchten gaan dat alleen de tsaar
en diens zoontje werden doodgeschoten en dat de tsarina Alexandra en haar dochters
naar Perm werden gebracht. Toropygin en diens collega Andrei Ostrovsky werd
duidelijk gemaakt dat zij nooit meer een poot in de literaire wereld van de Sovjet-Unie
aan de grond zouden krijgen.
Telefoneerde Aurelio Peccei. Hij zal a.s. woensdag in Morges, Zwitzerland
aanwezig zijn om een opvolger voor prins Bernhard voor het Wereld Natuur Fonds
te kiezen. Hij denkt dat het Maurice Strong zal worden ‘because he is the greatest
money catcher in the world, and that is what they need’.

230
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Daarom vind ik JFK van Oliver Stone een flop, omdat hij aan het belang van De Mohrenschildt
totaal voorbijgaat. Ik zou later de rol van De Mohrenschildt in deze film spelen (ben drie
seconden in beeld).
Zie Memoires 1975.
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Ontmoette - na een zalig nummer in Thermos - Julius Vischjager in het Americain.
Hij zat 70 minuten onzin te praten. Hij had gehoord dat mijn komende JFK-boekje
‘niet waar’ was. Ik antwoordde dat tot dusverre alleen de heer Heitink van De
Telegraaf inzage had gehad, dus dat de roddels alleen vandaar konden komen. Julius
is nuts.
Jan van Beek van de GPD geeft nu mijn De Mohrenschildt-verslag voor Bruna ook
uit. ‘Ik vind het openhartig en uitstekend’. Hij vond dat het boekje door de laatste
twintig pagina's aan kracht verloor. ‘Daar zal je op worden aangevallen.’
‘Dat komt, omdat ze hier super Hollands denken. Ik wil helemaal niet aan kracht
winnen of verliezen,’ antwoordde ik. ‘Ik heb naar waarheid een reportage geschreven
en daarin ook een aantal schuinsmarcheerders in de journalistiek als Cees van
Drongelen en Wendell Rawls bij de kloten gepakt. Waarom niet? Ik zit niet in jouw
circuit van “iedereen kent iedereen” en maar liever bek houden. Het is waar en het
staat er.’
Van Beek: ‘Zo breng je je goede naam in het geding.’
‘I couldn't care less. That is not my problem that people have brains that
malfunction.’

31 mei 1977
Via Peters amice, Hans Loonis, conciërge in het American Hotel - en freelance
fotograaf - krijg ik een telefoontje van Dimitri Adams uit Hollywood. Hij zei van
plan te zijn geweest de heer C.J. Brandt, directeur van De Telegraaf, te gaan bezoeken
om mij te vinden. Het verkeerde adres dus. Hij vroeg mij om veiligheidsredenen
tegen niemand te zeggen dat hij me had benaderd. ‘You are going to be very important
in the project, I will tell you of what I already hear of you.’ Ik vond dat hij heel
vreemd deed. Ik ga Croiset bellen. Hij zei immers dat er nieuwe ontwikkelingen
zouden komen?
Croiset reageerde met: ‘Nou zie je wel. Breng die man eerst maar hier.’
Dimitri Adams zei bovendien dat George de Mohrenschildt precies wist wat er in
Dallas was gebeurd. Jeanne wist van niets.232 ‘That's why George had to disappear.
They are saying in Washington, that you are a communist and a homosexual. You
must not go back to the United States until the whole affair has come out.’ Het klonk
een beetje als een bedreiging. Het herinnerde me aan Glenn Bryan Smith, de
zogenaamde advocaat uit Florida, die in 1967 naar Huis ter Heide kwam. Er
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Dat zou inderdaad wel eens waar kunnen zijn, zoals George tegen zijn vrouw aan keek.
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is dus inderdaad iets nieuws aan de gang. Ik informeerde Carel Enkelaar.
Telefoneerde met Dick Sprague in Amerika. Hij zal zijn uiterste best doen om mij
een kopie van de in Palm Beach gevonden brief van De Mohrenschildt te bezorgen,
waarin ik als een monster wordt voorgesteld. Ik zei dit stuk op mijn komende
persconferentie aan collega's te willen geven. Hij lachte. ‘You caused them perhaps
more trouble than the other way around,’ aldus Dick Sprague.
‘What do you mean?’
‘Well, the CIA will do everything possible to discredit you.’
Lang gesprek met Peter in Londen. Hij was in high spirits. Altijd als hij naar het
strand is geweest. Ik weet nog goed hoe ik hem in 1967 en 1968 voor het eerst een
beach addict maakte. Ik zei niet te kunnen vertellen wat er nu weer was gebeurd. Hij
antwoordde: ‘Zeg dan ook echt niets en wacht tot ik op Amerbos ben. Die veiligheid
van jou....’
Ik ontmoette Dimitri Adams om 21.00 uur bij het krantenstalletje van het American
Hotel. Loonis dribbelde ook rond. De man schreef op een papiertje wie hij was.

Hij begon met de aankondiging dat de ontmoeting in het American een
afleidingsmanoeuvre was omdat hij door de CIA in de gaten werd gehouden. Hij
beschikte over een suite in het Marriott Hotel aan de overkant. Hij droeg een somber
zwart pak, was klein en breed gebouwd en leek te salueren alvorens mij een hand te
geven. Hij stelde zich voor als generaal Donald Donaldson.
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Eenmaal in zijn suite beland, bleek hij generaal Dico Dimitrov te zijn. Ik begreep er
geen moer meer van. Hij vroeg me te gaan zitten en te luisteren. Dit deed ik tot 23.00
uur, toen was de maat vol. Dimitri Adams reisde onder het mom een producer uit
Hollywood te zijn naar Amsterdam. Hij had een bureau, DICCO, op 99 Park Avenue
in New York. Hij wilde een film maken The Escape, want tsaar Nicholas II zou een
‘deal’ hebben gemaakt met Lenin over diens ontsnapping naar het Westen, mede na
een ingrijpen van koning George v. De tsaar zou al die jaren in het geheim in België
hebben gewoond waar hij in 1952 was overleden. Dico vertelde een bezoek te hebben
gebracht aan de toenmalige president John F. Kennedy met het verzoek om zijn broer
Robert, de minister van Justitie, opdracht te geven de geheime Romanov dossiers in
Washington open te stellen. Dit was gebeurd. Zijn analyse werd bevestigd. Intussen
zou hij Aristoteles Onassis bereid hebben gevonden zijn filmproject te helpen
financieren. Kosten: vijftien miljoen dollar. Hij gaf me een kopie van het plan voor
de film en overzichten van kosten. Ik kreeg een totaal budgetoverzicht.
Dico was een Bulgaarse verzetsstrijder die tweemaal ter dood was veroordeeld.
Vandaar zijn oorspronkelijke naam generaal Dimiter Dimitrov. Toen de Russen
Oost-Europe binnenvielen nam hij opnieuw de wapens op voor de onafhankelijkheid
van Bulgarije, maar legde deze af, vluchtte naar Turkije en werd door de CIA
overgevlogen naar Washington.233 Hij werdingezet voor de militaire inlichtingendienst
van het Pentagon als specialist voor Oost-Europa. Hij kreeg een Amerikaanse naam,
Donald Donaldson. Het decreet hiertoe werd nog door Roosevelt bekrachtigd. Hij
meende dat president Harry Truman Oost-Europa had verraden en in de steek gelaten.
‘My friends in Washington at the Pentagon know I am talking to you at this
moment. You are my hero, because apparently you did not realize the dangers
involved in what you were doing. You had the courage to say everything you knew
and you were right. George was a link in the JFK assassination. But, also, De
Mohrenschildt did not tell you all. I know who gave the order to kill John F. Kennedy.
George knew it too. Jacqueline Kennedy knows it. Gerald Ford, at the time, did not
know. But now Ford knows it also. Former president Ford is aware that there were
five bullets at Dealey Plaza. There is a nurse, who is still alive, who can testify to
this fact.’
Hij liet een lange lijst rechtse mensen in de Amerikaanse poli-
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Ik kreeg dit later door kolonel L. Fletcher Prouty bevestigd.
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tiek zien, waar zijn naam ook op voorkwam. Hij zei dat hij de koningin zou kunnen
ontmoeten op ieder moment dat hij dat wilde. Hij was naar Nederland gekomen om
twee mensen te zien, prins Bernhard en mij. Hij wil de prins om geldelijke steun
vragen, ik denk voor zijn filmproject. Hij overweegt ook Frits Philips te benaderen.
Hij kwam met zinnen aanzetten als: ‘You are my hero and my brother. I don't need
you. You don't need me. But let us cooperate. I admire you for what you have done.
Now, I have met you and I am satisfied.’ Hij onderstreepte steeds: ‘Don't go to
America until your present book is out.’ Hij vroeg vooral om hem tegenover niemand
te identificeren. Hij was hier in het geheim.

1 juni 1977
Toen ik gisteravond om 23.10 uur thuiskwam heb ik Carel Enkelaar verteld dat ik
de bezoeker uit Amerika had ontmoet en hem later zou informeren. Carel belde tegen
middernacht terug. Ik zei alleen dat de Amerikaanse tegenpartij van de CIA, Pentagon
Intelligence, in het geding was. Dat was eigenlijk al te veel, maar hij werd er kennelijk
nog nieuwsgieriger door.
Ik moet deze man nog eens op mijn gemak de revue laten passeren. Wat me
bijvoorbeeld verbaasde, was hoe betrekkelijk goed hij over mij was ingelicht en
kennelijk veel wist. Hij zei me al twee maanden geleden via een zekere Lammers in
Eindhoven een boodschap te hebben laten geven om vooral erg voorzichtig te zijn.
Ik heb die waarschuwing nooit gekregen, waarop hij zei: ‘Oh, then he is out.’
Trouwens Dick Sprague vertelde Bob Aglow van de NOS in New York eveneens
gevraagd te hebben mij te waarschuwen over het document dat in De Mohrenschildts
attachékoffertje werd gevonden, een boodschap die ik ook niet heb gekregen.234
‘Nu zullen ze jou gaan chanteren,’ aldus Dimitrov.
‘Met wat?’ vroeg ik. ‘They have nothing with which they could bribe me.’
‘You have to prove three things,’ verklaarde Dimitrov zich, ‘a) that you are not a
Russian agent, b) that you do not use drugs, c) that you did not kidnap George de
Mohrenschildt, and that you did not have a homosexual relationship with him.’ Welja,
ook dat nog.
Ontmoette Carel Enkelaar opnieuw in de NOS-kantine rond het middaguur. Toen
ik zei dat deze generaal mij en nog een Nederlander was komen bezoeken, flapte hij
er meteen uit: ‘Prins Bernhard.’

234

Zie voor meer details bijlage 29: Death Investigation.
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Zonder hem te veel en detail in te lichten, gaf ik aan dat indien Donald Donaldson
inderdaad door het Pentagon was gestuurd, we wel eens een machtige bondgenoot
erbij gekregen konden hebben om de Dallas-affaire te ontrafelen. Hij bezwoer me
de zaak geheim te zullen houden, maar ik betwijfel het. Croiset had voorgesteld er
dit keer ook professor W.H.C. Tenhaeff bij te halen.
Carel was hiertegen. Hij betwijfelde zelfs of we er Croiset bij moesten betrekken.
Ik sta hier echter op. Ik kon geen nee tegen hem zeggen, maar dacht er het mijne
van.
Ik herinner me dat Donaldson ook zei, dat hij bij zijn aanvraag tot een gesprek
met prins Bernhard, er op zou wijzen dat de CIA er buiten gelaten diende te worden.
Hij zou binnen willen komen door zich volledig te beroepen op zijn epauletten en
hij wees daarbij op zijn schouders. Hij zei dat koningin Juliana heel goed wist dat
de voormalige tsaar in België had gewoond. Het koningshuis was de Russische
familie financieel te hulp gekomen. Ik vroeg me af of daarom de De Mohrenschildts,
de Poslavsky's en zoveel Russische adellijke emigranten naar België uitgeweken
waren?
Waar ik toch wel een beetje bang voor ben, is dat monsieur Dimiter Dimitrov
lichtelijk getikt is. Hij liet me een stuk lezen, uit een envelop met het woord
Confidential235 erop, wat over de film ging, maar waar eigenlijk niets van enig belang
in stond. In tegenstelling tot wat in de papieren stond die hij me eerder gaf, bleek het
project over de tsaar 50 miljoen dollar te zullen gaan kosten, waarvan Onassis reeds
20 miljoen had voorgeschoten. Hij kwam verder met een document op de proppen
dat hij blijkbaar naar de voormalige commissie van senator Frank Church had
gezonden in verband met het JFK-onderzoek. Er zat een wit envelopje aan het
document gehecht en hij verklaarde dat daar de naam in zat van de man, die de moord
op JFK had bevolen.236
Een voormalige president van CBS, Sig Mickelson, heeft tegen The New York
Times gezegd dat deze televisiemaatschappij op instructie van de voorzitter van de
Raad van Bestuur, William Paley, samen heeft gewerkt met de CIA. In 1954,
bijvoorbeeld, werd Mickelson bij Paley geroepen en trof twee CIA-agenten in diens
kantoor. Daarna bleek dat Austin Goodrich, die voor CBS in Stockholm was
geaccrediteerd, ook voor de CIA werkte. Dit is een feit dat aan het licht is gekomen.
Kun je nagaan wat er allemaal gebeurt waar geen haan verder naar kraait.
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Kingman Brewster, de voormalige president van Yale, is zijn functie als ambassadeur
in Londen begonnen.
David Frost zal zijn televisiegesprekken met Richard Nixon in boekvorm uitgeven.
Maar waar The New York Times en Newsweek op wijzen, is dat Nixon zegt dat Henry
Kissinger ‘misgivings’ kreeg over de militaire invasie van Cambodja in 1970. In
ieder geval, nadat de Nationale Garde op, tegen die militaire inmenging,
demonstrerende studenten aan de Kent University had geschoten en vier jonge mensen
had neergemaaid. Kissinger moet bij Nixon zijn binnengelopen met de woorden: ‘I
am not sure, that we should have gone into this Cambodian thing, and perhaps now
has come the time when we should get out a little sooner.’237
Ik ben zelf sedert 1956 ter plekke met Indonesië en Zuidoost-Azië bezig geweest.
Ik wist dat het afzetten van prins Norodom Sihanouk door de CIA en het vervangen
van het wettige Cambodjaanse staatshoofd door een verrader in de klasse van Suharto,
‘maarschalk’ Lon Nol, een fatale misgreep was en dat het uitbreiden van de oorlog
in Vietnam tot het koninkrijk Cambodja pure waanzin was.238 Alleen al die interventie
is voldoende om zowel Nixon als Kissinger voor eeuwig naar de schroothoop van
de geschiedenis te verwijzen. Maar nee, Kissinger kreeg er nog de Nobelprijs voor
de vrede overheen ook.
Nog laat vanavond belde generaal Donaldson. Hij vroeg: ‘How is my brother?’
en eindigde met ‘God bless you.’ Hij zei ook nog informatie voor me te hebben die
ik op mijn komende persconferentie zou kunnen lanceren. Morgenavond moest ik
beslist zijn gast zijn voor het diner in het Marriott Hotel. De man staat geregistreerd
in zijn hotel als de heer Adams.

2 juni 1977
Time heeft een omslagverhaal over The President's Boys, namelijk William Hamilton
Jordan en Lester Powell Jr.. Jordan is de presidentiële assistent en Powell de persman
voor Jimmy Carter. Ze schijnen alle regels met voeten te treden. ‘They relish politics
more for the pleasure than the power, more for the gambol than the glory. They are
almost indecently at ease in the White House,’ aldus Time. Het artikel vervolgt:
‘Their knowledge of Foreign Affairs is practically nil. They have scarcely begun to
grapple with the complexities of such major domestic issues as energy.’ Wanneer je
zo'n verhaal leest, rijzen je de haren eigenlijk te berge. Hoe kan er ooit iets van
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Amerika en het leiderschap terechtkomen wanneer er dermate met de pet naar wordt
gegooid? Amerikanen schijnen te denken dat het er allemaal niet toe doet, omdat ze
toch het rijkste en machtigste land ter wereld zijn. Het is een ramp wat hier gebeurt.
Geen wonder dat ze de risee van de wereld zijn.239
Ik nam generaal Donaldson vanavond mee naar La Belle Epoque voor het diner.
Hij droeg weer zijn donkere pak. Bij de ontmoeting tikt hij aan een denkbeeldige
generaalspet. Hij geeft je een ontstellend slappe hand voor een militair. Ik verloor
een paar maal eigenlijk alle geduld, omdat hij om te beginnen hypernerveus is en
exhaustingly repetitive. Hij lacht nauwelijks en lijkt helemaal geen gevoel voor humor
te hebben. Zijn openingsopmerking was: ‘There is something new. “They” are now
saying that you are a double agent. What is worse in this world, Willem, when they
call you CIA and KGB at the same time? I also like to warn you, that someone will
come from Washington to embarrass you, when you present your new JFK book at
a press conference in The Hague. Are you prepared for this?’
Hij adviseerde nu als volgt: wacht twee maanden met je boek; werk met mij samen,
implicerend dat hij, Donald Donaldson mij aanvullende informaties zou verstrekken,
en laat je boek dan gelijktijdig in Holland en de VS uitkomen. ‘Then “they” won't do
anything anymore. Or, you might have another automobile accident.’ Ik zei dat ik
me geen flikker van wie ook aantrok, dat mijn boekje als gepland zou uitkomen en
dat ik over dat zogenaamde gevaar van naar de VS terug te keren reeds eerder in 1967
van Glenn Bryan Smith (in het bijzijn van Carel Enkelaar) had gehoord. ‘Then you
must first go incognito to America,’ hield hij vol.
Dico was dermate uitzonderlijk exact over mij geïnformeerd, dat ik van de ene
verbazing in de andere viel. Hij liet mij een hoofdartikel uit The Washington Post
zien dat ik zelf niet kende, waarin mijn getuigenis in het Congres als ‘vague’ werd
omschreven, wat natuurlijk onzin is. Bij een glaasje Muscadet dat ik hem aanbood,
vervolgde hij: ‘You see, Mark Lane talked a lot. Jim Garrison was on the right track.
But you were the first one, who hit the mark. You were productive. You hit the crux
of Dallas right there. So, when I read this, I said to myself, I want to meet this man
(...). I did not come to you in Holland to give information to you or to get information.
However, I did ask my people in Washington about the role of Gerald
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Ford, and I was told, “we will not have him exposed now. He is ours.”’ Ik viel hem
in de rede en zei het met die benadering helemaal niet eens te zijn. Hoe eerder Ford
met de billen bloot kon komen hoe beter. Ik weet al heel lang dat hij de zaak belazerd
heeft. ‘Ford will eventually have to testify,’ antwoordde Donaldson, ‘but not now.’
Hij vertelde dat hij oud-president Ford persoonlijk had ontmoet, nadat senator Frank
Church hem over Donaldson had geïnformeerd. Ik vroeg me af of het waar was.

3 juni 1977
Time wijdde een artikel aan mensenrechten in Azië en men slaat Indonesië
gemakshalve weer over. Het verhaal werd geschreven door Ralph Graves. Zal dit
asshole maar weer een briefje schrijven. Er blijft geen andere optie over.
Cor Knulst zendt me een gedenkwaardige brief. Ik had gelezen dat minister van
Defensie Bram Stemerdink een onderzoek had gelast naar corruptie bij de aankoop
van 2.600 jeeps bij Leyland voor het Nederlandse leger. Hij geeft me een openhartig
overzicht. Nederland heeft een generaal per 1.000 manschappen. Theoretisch zouden
er 60 generaals zijn, niet inbegrepen de 30 gepensioneerde generaals.240
Jhr. John Loudon van Shell, en niet Maurice Strong, zoals Aurelio Peccei voor
mogelijk hield, is gekozen tot president van het internationale hoofdbestuur van het
World Wildlife Fund. Hij volgt daarmee prins Bernhard op, die niet meer herkiesbaar
was. Het toont aan hoe invloedrijk de prins nog altijd is in die organisatie, want
Loudon is een intieme vriend van hem.
Dimiter Donaldson gaf me een formulier om in te kunnen tekenen voor de
financiering van zijn film over de Russische tsaar.241
Ik denk niet dat het aantal mensen dat zou willen investeren in dit project voor het
oprapen ligt.
Het ‘nieuwtje’ van vriend Donaldson gisteravond was trouwens, dat toen George
de Mohrenschildt 29 maart 1977 thuiskwam na zijn gesprek met Edward Jay Epstein
in hotel The Breakers, twee heren op hem wachtten. Zij vroegen hem het document
te tekenen dat later in zijn attachékoffertje werd gevonden en beloofden hem in
Mexico in veiligheid te zullen brengen als hij zou tekenen. Vervolgens werd hij
vermoord. George de Mohrenschildt is volgens Donaldson zonder meer de
verbindingsman tussen ‘they’ in Washington - door Dick Sprague omschreven als
de Power Control Group - en de sa-
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menzwering in Dallas geweest. Hij vertelde verder dat ik met mijn onthullingen
aanvankelijk het comité van Robert Tanenbaum had gered, ‘Daarna,’ aldus Donaldson:
‘they stabbed you in the back, and now you have to defend yourself against all kinds
of accusations including CIA and KGB.’
Enkelaars secretaresse zegt dat de National Enquirer inderdaad wanhopige
boodschappen zond om mij te vinden toen ik eind maart ‘zoek was’. Ze schijnen
werkelijk hemel en aarde te hebben bewogen. En toch zouden ze niet begrijpen dat
George de Mohrenschildt een sleutelfiguur in de dood van JFK was. Riet van de Poppe
blijft een onvervangbare dame in het leven van Enkelaar. Bovendien werken ze al
heel lang samen wat ik als een positieve kant van Carel zie. De Enquirer zoekt me
op dit moment blijkbaar opnieuw.

4 juni 1977
Bruna heeft een keurig persbericht rondgestuurd over mijn persconferentie op 14
juni in Nieuwspoort.
Anton Constandse schrijft over de hopeloze situatie en intriges rond de redactie
van De Nieuwe Linie. Ik ben altijd gesteld op hem gebleven.242
Belde vanmorgen mijn oude vriend John van Haagen in Rotterdam. Greet, zijn
vrouw, vertelde dat hij op 9 mei een hartinfarct heeft gehad van pure ergernis over
de toestanden bij de Graan en Elevator Maatschappij, waar hij in de centrale als
machinist de computers bedient. Het moet zeer, zeer ernstig zijn geweest.
Bernard Scott van de National Enquirer belde reeds enige malen. Hij wilde een
verslaggever sturen om me uitgerekend in het Marriott Hotel te ontmoeten.
Gerard Croiset ‘zag’ geen reden om ‘die mijnheer’ (Donald Donaldson) te
wantrouwen. Maar dat zegt Gerard van Carel Enkelaar ook.
William Sprott, de advocaat van Alexandra Tilton, is bezig om mijn regenjas die
De Mohrenschildt per ongeluk aantrok en meenam, te achterhalen.243
Ik heb David Gillespie van de Amerikaanse ambassade geschreven: ‘Wie zwijgt
stemt toe; ik kreeg geen antwoord van je, ik zal je eigenaardige gedrag volgende
week op mijn persconferentie aan de orde stellen.’ Ik wist dat Gillespie allesbehalve
positieve ‘inlichtingen’ over mij had verstrekt op navraag in
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de affaire-De Mohrenschildt. Ik vroeg hem waarom hij dit had gedaan en op grond
waarvan. Wanneer je zulke mensen recht voor de raap een vraag stelt, zitten ze altijd
met de mond vol tanden.
Spendeerde een uur met John Bell van de National Enquirer. Het amuseerde me
dat we in hetzelfde hotel met elkaar spraken als waar mijn deep throat244 logeert. Hij
was kennelijk gekomen om uit te zoeken of onze samenwerking uiteindelijk de naam
zou opleveren van de persoon, die de moord op JFK had bevolen. Dat is waar
Donaldson ook over spreekt. Hij stelt zich althans op alsof hij dit weet. Bell bracht
de volgende vragen naar voren. Waar staat The New York Times in de JFK-affaire?
Is het blad ertegen dat de waarheid bekend wordt, want ze hebben alles gedaan om
jouw getuigenis in diskrediet te brengen. Je zou ze voor tien miljoen dollar een proces
moeten aandoen. Waarom hebben ze je nooit in een kwaad daglicht gesteld voor de
kwestie-De Mohrenschildt in het geding was? Ze hebben je gevoel van eigenwaarde
en je geloofwaardigheid in twijfel getrokken. Je zou moeten terugknokken.
Nog een proces voeren? Tegen Time en The New York Times tegelijk? Ze schrijven
deze schandalige dingen juist omdat ze verdomd goed beseffen dat ze niet zijn te
pakken. Bij de bestaande libel laws in de VS ben je nergens wanneer je zou proberen
er wat tegen te doen. Bell benadrukte dat ik van de Times zou moeten verlangen dat
zij bewezen dat ik een onbetrouwbare journalist was. Je moet zeggen: ‘Eerst is mijn
getuige uit de weggeruimd en nu proberen jullie mij in een kwaad daglicht te plaatsen.
Waar ik tegen in opstand kom is de onrechtvaardigheid van dit alles.’ Bell benadrukte:
‘In plaats van dat de Times jou een medaille uitreikt, proberen ze je te chanteren.’
Het was allemaal waar maar zo zitten de VS nu eenmaal in elkaar. Bovendien was
het duidelijk dat in de redeneringen van Bell de haat en nijd tussen de Enquirer en
de Times meespeelden.
Toen ik na een krabcocktail in La Belle Epoque - om op verhaal te komen - wilde
wegrijden en wachtte voor de stoplichten bij het Leidsebosje, stormde Dico Adams,
alias Donald Donaldson, alias Dimiter Dimitrov op de auto af. Buiten adem stelde
hij voor met elkaar te spreken over wat in het Park Hotel gebeurde.
‘Look, Willem, the CIA is capable of bugging the Kremlin and vice versa, the
Soviets are aware of much that is said in Wash-
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ington. John Kennedy was even warned by the Kremlin that he would be killed,
because sometimes, intelligence services cooperate. The CIA is presently in a deep
low. They are very much on guard. You have contributed to this low - although you
were not involved yourself - by not 99 percent but 100 percent. You yourself cannot
even imagine how much you have helped. What you brought forward was indirectly
destructive to the group of traitors within the CIA.’ Ik luisterde naar (en schreef op)
wat Donaldson te berde bracht, maar neem alles van iedereen langzamerhand met
een korreltje zout.245 Hij vertelde dat prins Bernhard in de Lockheed-zaak gewoon
gechanteerd was ‘because of one single letter.’ Hij vervolgde: ‘They picked that one
out and did not speak of other correspondence. It has always been his intention to
put money, he received, in the World Wildlife Fund. What “our people”246 regretted,
was that prince Bernhard did not say a single word to defend himself.’
Een ander gezichtspunt, waar ik inderdaad niet eerder aan heb gedacht was: ‘Do
you really think, that James McCord, with 30 years of CIA experience, could not
break into the Watergate Building without being caught? I can go in any time
anywhere I want. Watergate had only one doorman. Watergate was pure treason.
McCord and thus Richard Nixon were betrayed from within.’
Ook Donaldson was van mening dat ik The New York Times in rechten zou moeten
aanspreken voor wat ze, mede geïnspireerd door collega's Cees van Drongelen en
Peter d'Hamecourt247, aan beledigende en schadelijke ‘informatie’ hadden aangeboden.
‘Promise me you will defend yourself,’ aldus Donaldson, ‘because the Times is the
American Pravda. Even if you cannot win.’
Donald Donaldson zei verder dat onze communicatie vandaag veel beter was
geweest. Ik suggereerde intussen dat hij rijst beter met een lepel kon eten - en zag
hem knoeien met de ketjap - waarop hij antwoordde: ‘I eat like a Bulgarian peasant.’
Hij had zich vandaag eenzaam gevoeld. Hij had een bezoek aan een Russische prins
in, ik geloof dat hij zei, Harderwijk gebracht. Koningin Juliana had deze prins
financieel geholpen. Hij was geparenteerd aan de tsaar en bewonderde de Russische
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koninklijke familie. Het herinnerde me aan de tante van De Mohrenschildt, die hem
vanuit Polen in Dallas was komen opzoeken. Ook zij was een bewonderaarster van
de tsaar gebleven. Donaldson adviseerde mijn komende persconferentie in Den Haag
te beginnen met de mededeling: ‘They killed my witness (...).’ Ik reageerde negatief
op de suggestie, maar misschien is het toch een methode. Ik schreef Robert
Tanenbaum in Washington ook hierover. Donaldson vond het verder uitstekend,
wanneer ik bekendmaakte dat een verpleegster kon getuigen dat er vijf kogels uit
het lichaam van JFK waren gehaald. Wellicht kon hij me de naam van deze getuige
nog voor de persontmoeting bezorgen. Hij zei dat zijn vrienden hem hadden afgeraden
mij te benaderen, maar hij had hen er van overtuigd dat ik hem niet in de openbaarheid
zou brengen. Ik vertelde hem ook voor het eerst over Gerard Croiset. ‘God bless
him’, was zijn antwoord, toen ik Gerards advies noemde generaal Donaldson te
vertrouwen. Hij was bereid het boek van Jack Harrison Pollack Croiset, the
Clairvoyant248 te lezen. ‘Don't tell him anything as yet. I might want to meet him.’
Nog laat heerlijk in het Vondelpark gerotzooid. Er waren een aantal ‘rommelaars’
die in aanmerking kwamen. Het was de moeite waard. Soms moet je pottenkijkers
gewoon aanmanen door te lopen wanneer je met een jongen bezig bent en ze stom
staan te gapen. Ik geniet altijd van de prachtige bomen, de nachthemel en de
eeuwigheid out there. Een voordeel van de H-bom is misschien wel dat ‘men’ is
gaan nadenken over een ongeneeslijk automatisme, de voortplanting.
Luisterde nog naar Jeu de cartes van Stravinsky.

5 juni 1977
Donald Donaldson zei misschien naar mijn persconferentie te zullen komen. ‘This
is my week,’ liet hij zich ontvallen. Hij had officieel een ontmoeting met prins
Bernhard aangevraagd. Hij verwachtte dat ZKH contact met de CIA zou opnemen om
uit te zoeken wat hij kwam doen. Ik dacht, waarom de CIA als deze man van Pentagon
Intelligence is. Hij nodigde me uit hem Jim of Bill te noemen in plaats van generaal
Donaldson. Ik koos Jim. Wat ik een rare zaak vind, is die zogenaamd ‘link’ van zijn
voorgenomen project over de tsaar en John F. Kennedy. Ik vraag me af wat voor
‘werk’ deze man echt doet. Het herinnert me te veel aan de Werner Verrips-story.249
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Toen ik gisteravond Keke even liet wandelen bij Amerbos viel hij een andere, veel
grotere hond aan. Mijn hond is nu ruim zevntien jaar oud. Hij blijft een vechtersbaas.
De eigenaar van de andere hond verklaarde dat hij Keke een volgende keer dood zou
schoppen. Hij herhaalde dit en voegde eraan toe: ‘Dan laat ik die hond een spuitje
geven.’
‘Blaast u maar rustig stoom af,’ zei ik ‘dat heeft u blijkbaar nodig.’ Was de mans
agressie tegen de hond gericht of tegen mij? Hij zei Keke te willen vermoorden, maar
je vraagt je af of hij indirect mij psychisch wilde aanvallen. Ik haal mijn schouders
op over zulke loslopende idioten. Men is zich niet bewust van zijn eigen diepe
frustraties en reageert het dan maar af op wat anders, mijn hond. Wat zou ik gedaan
hebben als het andersom was geweest? Ik denk niet dat ik over doodschoppen van
het dier zou hebben gesproken maar ik zou de man op dreigende toon hebben
toegevoegd dat hij de boosdoener aan de lijn moest houden of dat ik hem anders bij
de politie zou aangeven. Op de snelweg naar Amsterdam haalde ik een donkerblauwe
Ford in, AA-65, met Guillermo en Christina achterin, kennelijk op weg naar Schiphol.
Guillermo las een boek en de prinses zat zowat op zijn schoot. Zij reden 125 kilometer
per uur. Ik ben ze voorbijgeschoten. Ik had in Soest een bezoek gebracht aan Stephan
en Monique Schoor. Stephan vertelde dat Enkelaar ‘mijn’ foto van De Mohrenschildt
niet alleen gegapt heeft, maar die nog heeft laten kopiëren en vergroten ook. Schoor
had de vergroting gezien. Wat betekent dit? Kan ik dan die foto niet via de politie
laten terugvorderen? Aangifte van diefstal doen? Nu hebben èn Jan van Beek èn
Stephan Schoor me hetzelfde meegedeeld. Ze zijn het met me eens dat ik ben bestolen.
Schoor werkte vroeger op Soestdijk. Hij vroeg of ik Ted Vernède250 wilde
ontmoeten. Ik voel hier niets voor, wetende dat Vernède het nodig vond Casper van
den Wall Bake tegen mij te waarschuwen.251 Stephan vroeg zich verder af waarom
het was dat Vernède bijna ontplofte als mijn naam voorzichtig werd genoemd. ‘Ach
je weet toch dat ik al jarenlang vanuit Den Haag word gesaboteerd aan de hand van
leugens van Luns en de hemel mag weten van wie nog meer.’
‘De heer Thomas Lepeltak, alias Stan Huygens, van De Telegraaf heeft anders
wel degelijk entree bij de prins op Soestdijk,’ vervolgde Schoor.
‘Dat zegt dan ook helaas alles over het niveau van de contacten
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van de prins, maar daar hebben we via Lockheed ook al veel over gehoord. Ze hebben
het op Soestdijk nooit begrepen en ze zullen het ook wel altijd fout blijven doen.’
Belde met Croiset. Hij herhaalde dat ik mijn nieuwe ‘bron’ serieus kon nemen en
kon vertrouwen. Dit had hij ook tegen Carel Enkelaar gezegd. We spraken weer over
de inkomsten die ik uit de JFK-affaire had gehad. ‘Het gaat mij niet om het geld, het
gaat me om de geste,’ zei hij.
‘Ik weet precies wat mijn eigendom is en wat niet,’ antwoordde ik.
‘Ik heb altijd gezegd dat jij strikt eerlijk was,’ aldus Gerard.

6 juni 1977
Stephan Schoor vertelde dat prins Bernhard driejaar geleden al had gemerkt - voor
het Lockheed-schandaal in de openbaarheid kwam - dat mensen zich tegenover hem
anders opstelden. Ook in het milieu rond Nelson Rockefeller werd toen al laatdunkend
over Bernhard gesproken, wat als resultaat had gehad dat hij, in tegenstelling tot
vroeger, steeds minder naar de VS reisde.
Ontmoette vanmorgen Jan Pronk, de minister voor Ontwikkelingshulp, in Den
Haag. Hij was door een radiopraatje wat verlaat. Hij zei niet te hebben geweten dat
ik het interview wilde publiceren, maar het was in orde als hij het eerst kon lezen.
Ik vroeg hem waarom het kabinet-Den Uyl altijd weer over Chili leuterde en over
de schending van de mensenrechten aldaar, en over de honderdduizenden doden in
Indonesië als gevolg van het door Suharto aangerichte bloedbad als het graf zweeg.
Tot mijn stomme verbazing antwoordde Pronk: ‘Ik geloof niet dat u dit zo kan stellen.
Landen zijn niet zomaar te vergelijken. We moeten ieder land op eigen waarden
beoordelen,’ en meer van dergelijk geklets in de ruimte. Een afgeslacht lijk is een
afgeslacht lijk, of dat in Chili een kopje kleiner werd gemaakt of in Indonesië.
Pronk vindt Chili een fascistische politiestaat en Indonesië niet. ‘Dat zou in Jakarta
ook niet mogelijk zijn, want ondanks Suharto zitten er in de Indonesische regering
nog altijd oprechte democraten,’ aldus Pronk. Het geklets van Pronk was dermate
overweldigend, ik wil er geen woord meer over vuil maken. Bij vertrek sprak ik nog
even over mijn jongste ervaringen in de JFK-affaire, maar ik kreeg de indruk dat hij
dit een griezelig onderwerp vond. Tenslotte zei ik dat hij beslist Andrew Young zou
moeten ontmoeten. ‘Dat zou ik zeer op prijs stellen.
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Young heeft onlangs een uitstekende rede voor ECOSOC gehouden.’
Ik ontmoette onmiddellijk hierna Mark van Heuven252 van de Amerikaanse
ambassade in de Posthoorn. Ik lanceerde de gedachte dat zijn ambassade een
ontmoeting Pronk-Young zou regelen. Vervolgens beklaagde ik mij over de
ongunstige informaties die diplomaat David Gillespie aan buitenstaanders verstrekt
over mijn positie als journalist. Het is duidelijk waar de bron van die leugens ligt.
Intussen gaat het gedonder nu al sedert 1956 onverminderd door. Hij zei er nota van
genomen te hebben en schreef alles op.
Liep bij Han Hansen van de Volkskrant binnen, die als een razende gedeelten uit
een lijvig Kamerrapport zat over te tikken. Ik lichtte hem in over de komst van Mark
Lane en mijn komende Bruna-boekje en bood een exclusief verhaal aan. Hij ging er
niet op in. Ze kunnen bij die krant nooit zeggen dat ik niet pogingen heb ondernomen
behoorlijke betrekkingen met ze te hebben.
De dag werd weer eens besloten met een emotionele ontmoeting met Donald
Donaldson. Na een paar uur praten, ook over het kolonelsregime in Griekenland,
merkte ik dat ik sinds onze ontmoeting eigenlijk voortdurend op mijn qui-vive was
geweest. Dit veroorzaakte een uitbarsting bij Donald: ‘Okay, if you feel it is better
we don't see each other anymore, okay.’ Ik vroeg hem zich niet zo op te winden en
legde uit dat ik als journalist het nodige had meegemaakt aan intriges en
spionageactiviteiten. Ik noemde het feit hoe Sukarno een vervalst telegram van de
Britse ambassadeur had voorgeschoteld gekregen dat tot allerlei misverstanden en
rampen had geleid. ‘Ah, Sukarno!’ riep hij uit. ‘I am a freedom fighter! Warner Bros
and others want to bribe me for millions, if I make the picture.’ Ik viel hem in de
rede: ‘You really are not the sole freedom fighter in the world. Sukarno was already
a true freedom fighter before you were even born.’ Hij liet dit onderwerp vallen.
Donaldson herhaalt me te dikwijls dat hij al generaal was op zijn twintigste en iedere
keer brengt hij opnieuw te berde dat hij tweemaal tot de strop werd veroordeeld. Hij
lijkt dan veel te emotioneel en raakt haast zijn zelfbeheersing kwijt. John Bell van
de Enquirer ging ook, toen we zaten te praten, achter een deur kijken of er niemand
meeluisterde. Donaldson wilde laatst ook weg uit de coffeeshop van het Park Hotel,
omdat een oudere man aan een tafeltje naast ons plaatsnam.
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Ik geloof langzamerhand wel dat generaal Donald Donaldson de man is die hij zegt
dat hij is. Hij lijkt inderdaad met Pentagon Intelligence verbonden te zijn. Hij is een
uitgesproken anticommunist en wenste dat Ronald Reagan de verkiezingen had
gewonnen. Maar anderzijds is er menig steekje aan hem los. Ben behoorlijk lang bij
hem gebleven want hij schijnt een klankbord voor zijn theorieën nodig te hebben.

7 juni 1977
Ik ben gisteren allerminst aan Bung Karno's geboortedag voorbijgegaan.
Vannacht om 01.15 uur belde John Bell uit Engeland of er nog nieuws te melden
was.
Mijn JFK-boekje is eigenlijk zeer onvolledig. Ik heb bijvoorbeeld geen melding
gemaakt van het feit dat toen ik 15 oktober 1967 George en Jeanne de Mohrenschildt
voor het eerst in Dallas op film zette, een gast vanaf de eerste etage van hun huis het
gesprek volgde. Ze zeiden dat hij een collega van George was, maar later heb ik me
afgevraagd wie die mysterieuze man was. Eigenlijk zou men Jeanne de Mohrenschildt
om een verklaring over die persoon moeten vragen.
Donaldson zei gisteren dat toen hij over mij in de New York Post las, hij een naar
gevoel in zijn maagstreek had gekregen en er niet van had kunnen slapen. Ik vond
het pathetisch gepraat en gaf te kennen dat ik niet bij iedere ontmoeting waarbij ik
als brother word aangesproken, als een hond reageer die als een allemansvriend
meteen kwispelstaart.
Rosalynn Carter reist in Latijns-Amerika. Time omschrijft haar als ‘The President's
Closest Emissary.’ Rosalynn zegt zelf gewoon: ‘I think I am the person closest to
the president of the United-States, and if I can help him understand the countries of
the world, then that's what I intend to do.’ Zij maakt een trip van dertien dagen die
veel stof doet opwaaien. Uit Lima, Peru meldde Associated Press dat mevrouw Carter
met president Francisco Morales Bermudez wapenleveranties had besproken. Dit is
natuurlijk te gek om los te lopen. De analyse van psychiater Arnold Hutschnecker
is in de roos geweest.
Vervelende ontmoeting met Gerard Croiset. Hij bracht opnieuw mijn verdiensten
in de JFK-affaire ter sprake. ‘Je bent toch op televisie geweest in Amerika?’
‘Ja, daar is mij eenmaal door ABC 300 dollar voor beloofd. Ik heb 175 gekregen.’
En hij begon voor de zoveelste maal te zeggen dat we vroeger afspraken alle
inkomsten met z'n drieën te zullen delen. ‘Wil je dat ik die 175 dollar met jullie deel?’
Ik
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vertelde daarop dat zowel Van Beek als Schoor me hadden verzekerd dat Carel
Enkelaar de foto van De Mohrenschildt wel degelijk in zijn bezit had en dat ik
overwoog de recherche in te schakelen.
Gerard pakte de telefoon en belde Riet van de Poppe. Binnen enkele minuten belde
Enkelaar zelf terug. Croiset vertelde dat Van Beek (GPD) en Schoor mij hadden
verzekerd dat hij precies wist waar de George de Mohrenschildt-foto was.
‘Zijn ze gek geworden,’ antwoordde Enkelaar.
‘Dat dacht ik wel,’ aldus de paragnost. ‘Ik heb Willem gezegd naar zijn vrienden
te luisteren en hen te geloven in plaats van Van Beek en Schoor.’ Daarop kreeg ik
een telefoontje. ‘Het is een grap van ze, of ze zijn gek,’ aldus Carel. ‘Ik wil er niet
eens meer over spreken.’
‘En de film dan?’ vroeg ik.
‘Dat is een andere zaak.’
‘Wil je zeggen dat Stephan Schoor de foto van George de Mohrenschildt niet in
Buurse heeft gezien?’
‘Ja dat kon best,’ maar dat was dan in de periode gebeurd dat de vermiste foto
terecht was geweest. Croiset zei vervolgens dat hij er ook niet meer over wilde praten.
Prompt daarop zei hij: ‘Krijg ik je JFK-boekje?’ Ik dacht: nu krijg je het nooit. De
Telegraaf heeft een misselijk stukje over hoe Enkelaar met een gevolg van cronies,
waaronder Jan de Troye, Karel Das van Cinecentrum, Klaas Jan Hindriks en Frits
Pengel van de Surinaamse televisie, in het dure NOS-vliegtuig naar Eelde is gevlogen
in verband met de treinkaping. Ze staan er fraai op. Ben geen liefhebber van De
Telegraaf, maar ik vrees dat de sfeer die wordt aangegeven waar is.
Het Witte Huis is ontstelt over een artikel in The New York Times, geschreven
door James Wooten, dat volgens perschef Jody Powell ‘totally inaccurate and unfair’
is. Carter werd in de Times beschreven als ‘a brutal recluse and under the influence
of controversial Admiral Hyman Rickover’. Ik lees die krant al dertig jaar. Ze is voor
mij nummer een in de wereld.253 Maar er schijnt geen verslaggeving mogelijk te zijn
zonder dit soort derailleringen. Wat de Times betreft kan ik ervan meepraten.
Penny Hedinah, mijn vriendin in Jakarta, en Casper Bake in Apoera in Suriname,
sturen de twee eerste brieven voor mijn 52ste verjaardag. Ik heb haar al elf jaar niet
meer gezien of gesproken. Ze blijft dierbaar. Casper is een trouwe makker. Hij stuurt
foto's van hem aan het strand en als constructie-arbeider
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bij de spoorlijnwerkzaamheden. Hij blijft hoogst aantrekkelijk, in alle opzichten.
Opperrechter Earl Warren wijst er in zijn memoires op, die voor zijn dood in 1974
gereedkwamen, dat hij altijd overtuigd is gebleven van het feit dat JFK door a loner
Lee Harvey Oswald werd vermoord. Hoe is dit mogelijk? Hoe werkte het brein van
de top-rechtsgeleerde in het belangrijkste land ter wereld? Of althans het machtigste
land?
Aanvullende notities over het gesprek met Donald Donaldson. Hij begon opnieuw
over prins Bernhard, die nooit had verwacht door zijn vrienden te zullen worden
verraden. ‘Zijn motieven waren gericht op het algemeen nut. Hij heeft over de hele
wereld zakenlieden aan elkaar voorgesteld. Hij had contacten met 300 belangrijke
bedrijven. Hij heeft fout gehandeld, maar wat hem is aangedaan, had hij niet verdiend,’
aldus mijn deep throat.
Voortdurend hamert Donaldson op de verregaande controverse tussen de militaire
inlichtingendiensten, gedirigeerd vanuit het Pentagon en de CIA. Omdat hij aan de
kant van het Pentagon staat, vertelt hij me steeds meer over de CIA. Ik bracht het
befaamde Tonkin-incident naar voren, waarbij de CIA Lyndon Johnson opzettelijk
misleidde om hem zover te krijgen dat hij Noord-Vietnam zou bombarderen. ‘Wanneer
Johnson niet uit eigen beweging zou zijn afgetreden door zich niet herkiesbaar te
stellen, zou hem iets dergelijks zijn overkomen als Richard Nixon in Watergate
ervoer,’ aldus ‘Jim’ Donaldson.
‘Johnson was totally disgusted with what had happened around him. He felt the
pressures immediately after the killing of JFK. He signed the decrees to escalate the
war in Vietnam, as the CIA wanted,’ aldus Donaldson. ‘The problem with this country
of ours, is that its laws are 200 years old. The powers of the presidency are based on
realities which existed 200 years ago. Even in the Soviet-Union they adapted laws
to a changing situation. Did you know that JFK lost 20 pounds during the Cuban
crisis? The CIA tried to mislead the President. They did not succeed. The Bay of Pigs
operation was foiled by traitors.’254
I asked him if he had seen David Frost interviewing Nixon. ‘Yes. Frost played
with Nixons balls for everyone in the street to see. Frost should have respected the
former President and taken his rank into account. This Frost is a Communist.’ Hij
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vertelde dat 90 procent van de Oost-Europese nazi's zich bij de communisten hadden
aangesloten. ‘First they were cousins. Now they are brothers.’ Hij meende dat Pieter
Menten een van hen was.
Vanavond belde ik Croiset om hem te zeggen dat ik tot op mijn botten voelde dat
Enkelaar mij bedroog inzake de foto van De Mohrenschildt. ‘Het heeft me de hele
dag beziggehouden en ik was er beroerd van.’
‘Ik ook,’ aldus Croiset. ‘Wat helpt het je als je maatregelen neemt. Je zult weer
alleen komen te staan. Schoor en Van Beek zullen je laten vallen. Bel Schoor maar.’
Stephan Schoor had een telefoontje van Enkelaar gekregen om zich over ‘een
overspannen telefoontje van Oltmans’ te beklagen. Schoor bevestigde tegenover
Enkelaar dat hij mij inderdaad had meegedeeld de foto van George met pasen 1976
in Buurse te hebben gezien. Enkelaar: ‘Dat is zakelijk interessant, want misschien
wil dat zeggen dat de vermiste foto in Buurse is. Maar bel in godsnaam Oltmans op
voor hij weer met een overspannen publicatie komt.’ Tegen mij zei Schoor: ‘Ik kan
mij niet permitteren anders dan de waarheid te zeggen; ik bevestig je dit allemaal
nog eens.’ Hij zegde toe het in een brief te zullen vastleggen.255
Ik deelde Schoor mee dat Croiset mij had voorspeld dat ze me in de steek zouden
laten ten voordele van Enkelaar. ‘Schoor is een manager. Heb je me ooit met hem
zien praten? Dat doe ik niet graag,’ had Croiset gezegd. Dit verraste Schoor. Hij zei
‘de hele parapsychologische boel’, waar hij zich de laatste tijd nogal voor heeft
ingezet, over boord te zullen gooien. Ik ben zelf echt razend over alles.

8 juni 1977
Donaldson om 08.30 uur: ‘I planned to call you ten minutes ago. Telepathy begins
to work between us.’ Ik ben er nog altijd niet achter wie deze man precies is, laat
staan dat ik hem brother zou kunnen noemen, zoals hij mij steeds noemt.
Jacob Gillespie ontkent dat ooit iemand op de Amerikaanse ambassade in Den
Haag negatief over mij heeft gespreken. ‘It is not our role or our policy to badmouth
anyone.’ Geloof er geen woord van.256
Emile Fallaux zendt een verklaring voor het niet nakomen van zijn afspraak met mij.
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9 juni 1977
Gisteravond had ik weer een ontmoeting met Donaldson in het Marriott. Toen hij
over de JFK-moord sprak als ‘my baby’, bekritiseerde ik hem en noemde hem een
geëxalteerde egocentrist. Hij explodeerde. ‘Don't criticize me,’ riep hij woedend. Ik
zag hem nu eens in zijn ware gedaante. Ik had al steeds vermoed dat hij in
werkelijkheid zo was. Ik legde hem uit dat ik slechts een mening ventileerde, zoals
tussen brothers mogelijk moet zijn. Hij kalmeerde.
Bip van Lanschot had hem meegedeeld dat prins Bernhard hem niet kon ontvangen,
want de prins maakte zich gereed voor een reis naar Afrika. Bovendien diende ZKH
uitermate voorzichtig te zijn wie hij ontving, volgend op het Lockheedschandaal.
Hij noemde dit een ‘ernstige wending,’ want de etiquette tussen generaals vereiste
dat zij elkaar binnen 48 uur na een verzoek om een ontmoeting ook daadwerkelijk
zouden ontvangen. Hij vermoedde dat de CIA de prins zou kunnen hebben geadviseerd
Donaldson niet te begroeten. Ik geloof meer en meer tegen een bullshiteer in de
klasse van Werner Verrips te zijn aangelopen. Hij vertelde voortdurend met zijn
achterban in Washington telefonisch in contact te zijn. Hij gaf me een artikel uit De
Telegraaf waarin stond dat als JFK nog in leven zou zijn geweest, hij 60 jaar zou zijn
geworden.
Ik ontmoette J.G. Heitink in het Hilton. Hij zei mijn JFK-boek in een ruk tot 's
nachts 04.00 uur te hebben uitgelezen. Ik vroeg hem niet waarom hij er dan geen
letter over in De Telegraaf zette. Ik zei wel dat het me was opgevallen dat ze bij zijn
krant gedaan hadden of de George de Mohrenschildt-affaire niet had plaatsgevonden.
We spraken over prins Bernhard. Hij
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stelde de vraag: ‘Maar wie was dan Victor Baarn?’ Dit had ik ook bij ‘Jim’ Donaldson
naar voren gebracht. Hij wist dit evenmin en Heitink zegde toe J. Olde Kalter naar
mijn persconferentie te zullen sturen.
Esquire257 heeft een omslagverhaal over JFK gepubliceerd, geschreven door Tom
Wicker. Ook hij benadrukt dat Kennedy de oorlog in Zuidoost-Azië niet zou hebben
opgevoerd, zoals Johnson heeft gedaan. Wicker geeft aan dat Kennedy met de
herbenoeming van Allan Dulles (CIA) en J. Edgar Hoover (FBI) een ‘verantwoordelijke
indruk’ wilde maken maar in werkelijkheid waren dit rampzalige aanstellingen. ‘The
FBI, as near as can be told, was even practicing its arts of intimidation and blackmail
on Kennedy himself,’ schrijft Wicker. Hij openbaart dat de CIA maffiafiguren als
Sam Giancana en John Rosselli inschakelde om Fidel Castro te laten vermoorden en
hoe een vriendin van deze schurken ook een ‘bijzit’ van Kennedy was. Deze Judith
Campbell Exner had zowel op het Witte Huis als in het buitenverblijf te Palm Beach
intieme betrekkingen met JFK beleefd. De spionagediensten gebruikten deze informatie
om Kennedy te chanteren.
Intussen gaat de fameuze Wendell Rawls - met zijn Pulitzerprijs - onverstoord
verder om de commissie in Washington die de daders van de moorden op Kennedy
en King probeert te achterhalen, in een ongunstig daglicht te plaatsen. Hij
rapporteerde258 dat de commissie nu acht maanden bezig was en ‘vruchteloos werk’
had gedaan. Na aanvankelijk sensationele mededelingen dat men de kern van Dallas
op het spoor was, is men in het slop geraakt en dreigt de onderneming een mislukking
te worden. George de Mohrenschildt, die werd vermoord nog voordat onderzoeker
Gaetan Fonzi hem in Palm Beach te spreken kon krijgen, komt uiteraard in de
reportage van Rawls niet voor.
De fameuze commentator Victor Zorza is van mening dat het Westen beducht
behoort te zijn voor een mogelijke opkomst van Russisch nazidom. Alexander Yanov,
een Russische journalist en politiek wetenschapper die naar het Westen is uitgeweken,
houdt een dergelijke ontwikkeling voor mogelijk. ‘If and when Russian Nazism
becomes an accomplished fact and begins to march to power, it may prove too late
(for the west) to influence the process.’ Yanov baseert zijn mening op het ontstaan
van een ‘New Class’ in de USSR voornamelijk bestaande uit geprivilegieerde
communisten. Djilas en Trotsky
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interpreteerden die trend als een ‘unwelcome parasitic growth.’ Yanov denkt dat
men deze ontwikkeling zou moeten gebruiken om naar een evolutionaire ombuiging
van het sovjetsysteem naar iets meer acceptabele vorm van samenleving toe te
werken.259

10 juni 1977
Zal voor mijn 52ste verjaardag rozen op het graf van mijn ouders brengen.
Gisteravond bracht ik met Dico Dimitrov door in kamer 427 van het Marriott. Hij
had een tafel vol paperassen gereed staan. Het werd een interessante ervaring. Hij
liet me een rapport lezen over hoe hij het dagboek van tsaar Nicholas II had gevonden,
verborgen achter iconen in een klooster in Bulgarije. De Kennedy's hadden het bij
de Romanov-documentatie in Washington achter slot en grendel laten opbergen. Hij
herhaalde deze aangelegenheid met president Kennedy te hebben besproken, die in
1961 bij diens ontmoeting met Nikita Khrushchev in Wenen hier een balletje over
had opgegooid. Ook vertelde hij opnieuw dat de KGB de Amerikaanse president voor
een complot had gewaarschuwd en hoe JFK zelf tegen Dico Dimitrov had gezegd te
weten wie hem wilde laten vermoorden. Ook Theodore Sorensen zou op de hoogte
zijn om wie het gaat.
Ik haalde bij Bruna in Utrecht de eerste exemplaren van mijn JFK-boekje op. Ben
er heel dankbaar voor. Ik bracht lieve roosjes op het graf, stond lang in gebed
verzonken. Keke was bij me en liep rond te snuffelen.
Dimitrov belde om te zeggen dat hij niet had kunnen slapen uit angst dat ik hem
bij mijn komende persconferentie zou noemen. ‘Geen sprake van,’ stelde ik hem
gerust.
De familie Van Dijk belde.260 Mejuffrouw Büdringh Boekhoudt liet dit jaar verstek
gaan. Mams zuster zond twee verjaardagskaarten: één geadresseerd aan mij, de ander
aan ‘de oude heer Keke, gesigneerd Lucky’, tante Jetty's collie. Ben vanavond
thuisgebleven. Geen Vondelpark op mijn verjaardag. Veel gelezen en kranten geknipt.
In Time261 verklaarde Richard Bissell, voormalige chef geheime operaties van de
CIA, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, hoe het Witte Huis al jarenlang
opdrachten gaf mensen te laten vermoorden. ‘A president typically says he wants to
get rid of somebody,’ aldus Bissell tegen interviewer Bill Moyers
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voor CBS-televisie. Moyers heeft eveneens langdurig met Fidel Castro in Cuba
gesproken. Na het mislukken van de invasie aan de Varkensbaai op Cuba zouden
John en Robert Kennedy een geheim leger van de CIA in Florida hebben opgericht,
bestaande uit 2.000 Cubanen en 600 CIA-stafofficieren. Het doel van dit legertje was
om Fidel Castro te vermoorden en de Cubaanse economie te vernietigen. De politie
in Florida, de FBI en de Coast Guard deden allemaal of hun neus bloedde. Deze
terreurgroep, met zijn illegale activiteiten, werd door niemand aan banden gelegd.
Dit legertje was onder meer verantwoordelijk voor het opblazen van een Cubaans
verkeersvliegtuig waarbij 73 mensen om het leven kwamen.
Dit is ook een thema van Donald Donaldson die er steeds weer op wijst dat de VS
nu over twee gewapende strijdkrachten beschikken: het Pentagon met het officiële
leger dat onder controle staat van het Congres, en het privé-leger van Amerikaanse
presidenten, de CIA, dat onder directe controle van het Witte Huis opereert. Donaldson
lijkt hier fel tegen te zijn en stelt het voor alsof er een ‘stille oorlog’ tussen beide
legers aan de gang is. Het zou wel eens waar kunnen zijn.

11 juni 1977
De Ambonese gijzeling is door een militaire actie beëindigd, waarbij zes kapers en
twee gijzelaars om het leven zijn gekomen. Er zijn ook gewonden. Het was een
verkeerde beslissing. Geduld is een schone zaak. Dit soort acties zal tot meer geweld
leiden. Croiset zei een paar dagen geleden tegen Enkelaar: ‘Volgens mijn paranormale
vermogen zal de actie in de nacht van dinsdag op woensdag om 04.00 uur worden
uitgevoerd.’ Hij zat er naast. Ik denk dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de
keren dat Gerard miskleunt.
Ik speel eigenlijk met de gedachte opnieuw een persconferentie in Washington te
geven, ditmaal over generaal Donald Donaldson. Hij raadde me opnieuw aan onder
een andere naam naar de VS te reizen. ‘Beware, they might put you in an institution
under a false drug charge, like they have done with George de Mohrenschildt.’
Langzamerhand ben ik overtuigd dat Dimiter Dimitrov echt stapel mesjogge is.
Hij vertelde van Roosevelt de rang van guerrilla warfare general te hebben gekregen.
Hij werd op 7 mei 1924 in Metkovetz, Bulgarije geboren als Dimiter Adamov
Dimitrov. Dit boerengat schijnt in de buurt van Lom te liggen. In 1944 was hij als
20-jarige generaal in The Army of National Liberation in Bulgarije. Deze organisatie
was antinazi en anti-
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communist. Hij onderhield in die tijd contacten met Griekse guerrillaleiders en Britse
troepen, die in Griekenland de bevrijdingsbeweging te hulp waren gekomen. Later
is die taak overgenomen door de Amerikanen. In juli 1944 ontvingen de Bulgaarse
vrijheidsstrijders onder leiding van Ivan Bagrianoff een geheime boodschap van
Roosevelt: ‘denounce the Nazis and join the west.’ Door de overname van Bulgarije
door het sovjetblok kwam Dimiter Dimitrov tenslotte terecht bij een ‘special forces
unit’ onder commando van generaal James van Fleet. In principe geloof ik deze
oorlogsverhalen wel, maar waar staat de man, die zogenaamd naar Amsterdam is
gereisd om mij te ontmoeten, op dit moment?
Op 8 juni werd Cosmos-915 gelanceerd door Moskou, op 10 juni Cosmos-916.
Waar zijn ze toch mee bezig?

12 juni 1977
Peter arriveerde op Schiphol. Later gingen we naar de housewarming van de nieuwe
villa van de Enkelaars in Hilversum. De typisch Hilversumse roddelkliek was present,
van De Troye tot en met Schüttenhelm. De voormalige TROS-baas Leeman zei: ‘Zeg
maar Louis.’ Tussen neus en lippen door noemde hij Baaij van de TROS ‘een schoft’.
‘Wibo kan ook niet tegen hem op,’ aldus Louis.
De aanwezigheid van Croiset was een verademing. Hij meende dat we de familie
Kennedy zo ver zouden moeten zien te krijgen dat ze zouden gaan meewerken en
‘dat zij met hun papieren op tafel komen’. Hij herhaalde dat in september nieuwe
opzienbarende dingen zouden gebeuren.262 Ik kon rustig naar Amerika gaan met Peter
volgens Croiset, maar tegen die tijd vraag ik het hem opnieuw, vooral met het oog
op Peters veiligheid. Peter en ik zijn het gezelschap om 15.40 uur ontvlucht.

13 juni 1977
Peter kwam vannacht na zijn uitje in de stad piemelnaakt onze slaapkamer
binnensluipen. Ik dacht dat ik droomde maar hij was er werkelijk weer eens.
We dineerden gisteravond gezellig, ook met Theo Cammann, in La Belle Epoque,
waarna ik naar het Marriott ging om Donaldson te ontmoeten. De kamer stonk en
was benauwd. Hij hield de ramen dicht vanwege het verkeerskabaal. Hij zei dat het
hem een fortuin had gekost om naar prins Bernhard toe te gaan en een lobby te
ontwikkelen om van PB financiële steun te
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krijgen voor zijn filmproject, ‘but Bernhard is still listening to the wrong advisors,
the same guys that actually stabbed him in the back.’
‘It's an old story and he probably will never change,’ zei ik. Anthony Sampson263
heeft een pagina gewijd aan: THE SHAH, THE PRINCE AND THE SLUSH FUNDS. Je zult
er zo op staan! Afschuwelijk. Er worden details gegeven over hoe de prins, verbonden
aan Fokker, in contact kwam met Tom Jones van Northrop, op zoek naar een
Amerikaanse partner voor Fokker. De prins slaagde erin om Northrop 20 procent
van de Fokkeraandelen te laten aankopen. De heren werden prompt persoonlijke
vrienden. Maar wat dan allemaal volgt is dermate derderangs en gebaseerd op
goedkoop en twijfelachtig zakelijk gedrag, dat je je afvraagt hoe een dergelijke
reportage op de rest van de koninklijke familie - of de Europese chic - moet
overkomen. Bernhard was een soort veredelde commis voyageur toen hij aan Juliana
werd voorgesteld. Eigenlijk had hij bij zijn roeping moeten blijven. Donaldson had
het verhaal met ergernis gelezen en reeds in de prullenmand van de badkamer
gekieperd, waar ik het weer netjes uit heb gevist.
Ik heb Jimmy Carter een brief (aangetekend) geschreven en hem meegedeeld dat
ik een nieuwe getuige in de JFK-zaak heb gevonden en bereid ben hem als enige de
naam van de man, die op dit moment nog niet in de publiciteit wil treden, te
openbaren. Om te voorkomen dat deze getuige - als George de Mohrenschildt vroegtijdig uit de weg zal worden geruimd, wil ik u, mijnheer Carter, hierover
inlichten.
Gerard Croiset noemde deze stap ‘hoog spel’. ‘Ga je hem een brief zenden,’ vroeg
hij.
‘Nee, ik ga zelf naar Washington.’
‘Wat ben je toch dom,’ aldus Croiset. Hij adviseerde op de persconferentie morgen
duidelijk te maken dat ik de mij bekende nieuwe gegevens reeds op twee afzonderlijke
plaatsen had gedeponeerd.
Later belde Dico (Jim) Donaldson op om te zeggen dat hij pagina 47 van mijn
JFK-boekje had bereikt. ‘You have a mission. You did a job as no other US journalist.’
Toen ik hem het boekje gaf en vertelde wat mijn strategie voor de persontmoeting
was, zei hij: ‘You are a genius. That is excellent tactics.’ Broer Theo belde uit Lugano.
Hij was op pagina 70 and loved the book.
Ik had Henk Hofland in een paar regels geschreven dat ik zijn
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opmerkingen tijdens een televisiediscussie over het kapingsdrama prima had
gevonden. Hij belde. Hij moest er een artikel over schrijven. Ik adviseerde dit niet
te doen en een paar weken te wachten en dan de zaak op een rijtje te zetten. Ik denk
er echter nooit aan dat vaste medewerkers als Hofland, of ze willen of niet, op gezette
tijden hun artikelen moeten ophoesten.
Gerard Croiset had kennelijk nog eens over alles nagedacht en belde met de
mededeling: ‘Jij gaat wereldgeschiedenis maken.’ Hij vroeg of ik mijn reis naar
Amerika zelf zou betalen. Ik dacht: misschien begrijp je nu waarom ik mijn inkomsten
niet met jullie deel?
Francis Greenburger264 heeft een brief geschreven. Hij sloot zeven afwijzingen in
van uitgevers uit New York, die geen belangstelling hadden mijn JFK-boekje uit te
geven. Hij doet nu net alsof hij me nooit heeft aangemoedigd een US-editie te maken
en dit bovendien snel te doen. Draaipot.

14 juni 1977
Toen ik gisteren een telegram naar Robert Tanenbaum in Washington zond, begreep
de telefoniste wie ik was. Zij zei: ‘Mijnheer, gaat u in godsnaam niet naar Amerika.
Het zijn een stelletje moordenaars daar. U hebt een mooi gezicht. Het zou zonde zijn
als er een kogel in kwam. Als u mijn man was, zou ik u aan een stoel vastbinden.’
En bij het ophangen: ‘Ik zal een gebedje voor u doen.’
Mark Lane kwam vanmorgen om 09.10 uur door de douane op Schiphol. We reden
snel naar Den Haag. Het klikt meteen tussen ons. Hij had declassified materiaal bij
zich over welk scenario de CIA volgde ten aanzien van het in diskrediet brengen
journalisten.
Toen de persontmoeting om 11.10 uur in Nieuwspoort begon, zag ik in een
oogopslag dat het een lightweight ontmoeting zou worden. De NRC was er bijvoorbeeld
niet, ondanks mijn beroep op André Spoor iemand af te vaardigen. Die man stelt me
altijd weer teleur. Er was zes man van Bruna - bladvulling - en mijn studentenvrienden
uit Gouda, zoals Aart van de Want, Wim IJzeref en anderen uit Groningen. Een actief
ventje van Trouw stelde een serie vragen. Iemand van de AVRO maakte een
radio-interview. Er gebeurde wel wat, maar er stond bijvoorbeeld later niets op het
ANP-net. Mark van Heuven van de Amerikaanse ambassade zond een juffrouw. Carel
Enkelaar en Jan van Beek waren wel van de partij. Jan Buis van Bruna sprak
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dermate kort, dat hij me overviel toen hij het woord aan mij gaf. Generaal en mevrouw
Knulst waren ook gekomen. Anne vroeg waarom een krant als The New York Times
het soort verhalen publiceerde als die van Wendell Rawls. Vervolgens hield Mark
Lane een soort voordracht over wat er werkelijk in Washington speelde. Tegen mij
zei Mark Lane, dat hij verwachtte dat Jimmy Carter mijn boodschap aan een lagere
functionaris van het departement van Justitie zou doorgeven. ‘Carter promised during
his election campaign to Coretta King that he would pursue the King investigation.
When he got to the White House,’ said Mark, ‘Carter did nothing.’ Jimmy Carter
distantieerde zich van deze zaken.
Er volgde een lunch voor tien personen in het House of Lords. Jan Buis zei dat
boekwinkels al op 4.000 exemplaren hadden ingetekend. Jan van Beek voegde me
wat fluisterend toe - tussen jou en mij - dat prinses Irene hem gisteravond had
opgebeld. ‘De positie van Karel Hugo is een probleem geworden tussen die twee,’
aldus Jan.
Lang telefoongesprek met Peter. Ik vertelde hem dat mijn ‘nieuwe getuige’ in de
JFK-affaire natuurlijk generaal Donald Donaldson was en dat ik hem dit zelf niet kon
vertellen.
‘Dat is gemeen,’ aldus Peter in Londen.
‘Wat wil je? Hoe moet ik dan reageren als een generaal uit de VS komt met dit
soort informaties? Natuurlijk moet ik ermee voor de draad komen, wat hij verder
ook beweert.’ Ik geloof dat veel zal afhangen van hoe Jimmy Carter reageert. Doet
hij niets, dan moet ik misschien inderdaad dit geheim bewaren.

15 juni 1977
Newsweek komt met een reportage over de nieuwe baas van de CIA admiraal Stansfield
Turner, die al meteen in conflict is gekomen met de minister van Defensie Harold
Brown: ‘whether the CIA or the Pentagon should control two defense agencies
responsible for US spy satellites, spy planes and other electronic surveillance.’ Hier
heb je weer de aloude controverse tussen het Amerikaanse defensieapparaat dat
verantwoording moet afleggen aan het Congres en de geheime en clandestiene
militaire activiteiten van de CIA onder verantwoordelijkheid van het Witte Huis. Het
is een onhoudbare situatie. De vraag is: laat Jimmy Carter alle inlichtingendiensten
herorganiseren en zal hij daarbij admiraal Turner de leiding geven?
Mijn lezingenmanager in New York, Robert Keedick, meldt dat Wendell Rawls
in de The New York Times schreef, dat Loran Hall geweigerd had om door de
commissie van Robert Ta-
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nenbaum in Washington te worden gehoord. Ik seinde Rawls dat ik Halls bekentenis
op film had, die bij de NOS kon worden opgevraagd. Mark Lane denkt trouwens dat
deze commissie de laatste kans is om Dallas te ontwarren. Wanneer ze falen is het
afgelopen.
Uiteindelijk ben ik gisteravond toch nog in het NOS Journaal geweest met mijn
nieuwe JFK-boekje. In vertelde dit aan Peter, die reageerde met: ‘Dan heeft mijn
moeder in Tilburg het gezien.’
Oltmans: Kennedy door CIA vermoord
door Louis Sinner
DEN HAAG - De Nederlandse journalist Willem Oltmans die al tientallen
jaren overal op de wereld aanwezig is als er dingen gebeuren die men
graag in de schaduw der geschiedenis laat, plaatste gistermorgen onder
grote belangstelling een nieuwe ‘tijdbom’. Een reportage over de
Kennedy-moordenaars - uitgegeven door Bruna, Utrecht.
Hij vertelde dat hij onmiddellijk na de bijeenkomst naar de Verenigde
Staten zou gaan om daar te wachten op een uitnodiging van president
Carter. Hij had Carter maandag een brief geschreven om hem te melden
dat hij hem de naam kon noemen van een hooggeplaatste Amerikaan die
kan getuigen wie in 1963 opdracht gaf om Kennedy te vermoorden.
Enkele maanden geleden werd Oltmans al gehoord door een commissie
uit het Huis van Afgevaardigden in Amerika (Tweede Kamer). Hij noemde
toen ook de naam van een belangrijke getuige - George Graaf de
Mohrenschildt. De graaf bleek verdwenen, maar op 27 maart van dit jaar
dook de graaf weer op in Amerika. Oltmans waarschuwde onmiddellijk
de voorzitter van de commissie. Twee dagen later werd de graaf dood
gevonden.
‘Zelfmoord’, heette het officieel; maar kort daarvoor had de Amerikaanse
pers al een lijst gepubliceerd van alle mensen die zich sinds de moord op
Kennedy in 1963 met deze zaak hadden bemoeid en die na korte of langere
tijd op geheimzinnige wijze stierven.
Het nu verschenen boek handelt vooral over graaf De Mohrenschildt, die
een zeer goede vriend was van Lee Oswald die nog steeds officieel als de
moordenaar van Kennedy te boek staat.
MACHTSSTRIJD
Oltmans gisteren: ‘Er is thans een hevige machtsstrijd gaande tussen de
CIA en het Amerikaanse leger. Carter heeft beloofd dat hij de stal zal
uitmesten. Ik kan hem de oplossing geven, maar ik geef die alleen maar
aan hem, want er zijn al genoeg doden gevallen.’
Het nieuwe boek van Oltmans draait vooral om de gestorven graaf - het
laat zich lezen als een ouderwetse schelmenroman, maar het griezelige is
dat deze ‘schelmenroman’ een brok bewijsbare geschiedenis bevat van de
grootste wereldmacht die de mensheid ooit heeft gekend.
De graaf was een oliebaron en Lee Oswald was een mislukte marinier en toch waren zij vrienden, die weer contact hadden met de Kennedy's.
Na 14 jaar onderzoek meent Oltmans dat Kennedy is vermoord door de
CIA (Amerikaanse veiligheidsdienst), omdat Kennedy niet wilde meewerken
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Het zijn gelukkig niet allemaal boeven bij het Algemeen Dagblad. Vriend Louis
Sinner kwam met een behoorlijk stukje vanmorgen. De Volkskrant sprak over
‘zeepbellen’.265 Trouw maakt er ook wel wat van. Direct bij het begin van de
persconferentie vroeg Nel Slis, die Associated Press in Den Haag vertegenwoordigt,
hoe je de naam Mark Lane spelde. ‘You are not serious’ heb ik haar toegevoegd.
Lane vroeg de aanwezige journalisten wie van hen Peter d'Hamecourt van het
Algemeen Dagblad kende. Vijf handen van de misschien zeventig aanwezige personen
gingen de lucht in. Vervolgens vroeg Mark wie van de aanwezigen hem als een
topjournalist beschouwde. Er ging één hand de hoogte in. Mark wilde weten hoe het
mogelijk was geweest dat de eerste de beste journalist in Rotterdam, een zo belangrijke
bijdrage tot het verdacht maken van mijn werk als journalist had kunnen leveren, bij
de meest gezaghebbende courant in de VS. Jan van Beek vertelde Lane dat
d'Hamecourt een misdaadverslaggever bij het Algemeen Dagblad was geweest, die
dermate amicaal met gangsters omging dat ze hem die post moesten ontnemen. Zo
hoor je nog eens wat. Mark vertelde verder dat de Times onlangs een hoofdartikel
had gepubliceerd, waarin Wendell Rawls nog verder werd geprezen. Hij is pas
afgelopen januari van de Philadelphia Inquirer naar The New York Times overgestapt,
een soort bliksemcarrière naar de Pulitzer-prijs toe. Tijdens Rawls' fameuze interview
met mij per telefoon in Palm Beach kwam hij inderdaad helemaal niet als een Times
man bij me over.
Mark Lane vertelde - en hij documenteerde wat hij zei aan de hand van papieren
die hij via de Freedom of Information Act in handen had gekregen266 - dat hij pas
drie weken geleden er-achter was gekomen hoe de CIA erin was geslaagd een
exemplaar van zijn boek Rush to Judgement te pakken te krijgen voor het werd
rondgezonden om besproken te worden. Het gevolg was geweest dat vrijwel alle
recensies regel voor regel dezelfde passages afdrukten, waarin zijn geloofwaardigheid
in twijfel werd getrokken. In mijn JFK-bemoeiingen zie je hoe media als de Volkskrant,
de AVRO en het Algemeen Dagblad voortdurend benadrukken dat ik feit en fictie
door elkaar zou halen. Om van De Telegraaf maar niet te spreken, die kranten op de
markt brengt, die aan alles wat ik doe of zeg principieel voorbijgaan.
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Student Aart van de Want schreef later een protestbrief naar die krant te hebben gestuurd in
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Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

267
Hoop er ooit nog eens achter te komen hoe die sabotage hier werkelijk tot stand is
gekomen. Anders ontdekken ze dat nog wel in de volgende eeuw.
Vanmiddag nam ik Mark Lane mee naar Gerard Croiset. We arriveerden om 14.30
uur en spraken een half uur met elkaar. Gerard was rustig en zeker van zichzelf. Hij
herhaalde dat er pas beweging in zou komen indien men de Kennedy's zover zou
kunnen krijgen opening van zaken te geven. Dit kon nog wel even duren267, want er
zouden eerst meer bij Dallas betrokken personen van het toneel moeten verdwijnen.
‘Maar de moord op JFK komt zeker uit,’ meende de paragnost. Hij was hier zeer
positief over. Op vragen van Lane identificeerde Croiset twee medeplichtigen aan
de moord in Dallas: een krantenmagnaat in New Orleans of Detroit en een
staalmagnaat, die drie uur vliegen van New York woont of werkt. Mark zei dat hij
nagenoeg iedere week met Jim Garrison sprak en het met hem zou opnemen. Hij
maakte ook aantekeningen. Gerard liet hem de zaal zien waar praktijk werd gehouden
en dochter Nanny Croiset bezig was. Het was kindermatinee. Een vader en moeder
waren uit Enschede met een klein jongetje gekomen om raad te vragen. ‘Er zit een
propje in zijn aorta, maar er mag niet worden geopereerd,’ aldus Croiset. ‘Misschien
over twee of drie jaar.’ Het kind begon prompt te huilen. Gerard zei tegen de ouders:
‘Gaat u even mee?’ Het kind mocht kennelijk niet horen wat voor advies er zou
worden gegeven. Ik streek over zijn bolletje.
Ik stopte met Mark Lane bij Lage Vuursche om wat te gebruiken en tegen 16.00
uur waren we bij de NOS. Enkelaar wachtte ons op. Een televisieploeg was gereed.
Carel organiseerde een ontvangst voor Lane. Er waren echter maar twee journalisten,
een van de Gooi- en Eemlander en een van de Evangelische Omroep. Geleidelijk
verschenen opgetrommelde mensen als Ed van Westerlo, Richard Schoonhoven, Jan
Buis van Bruna en tenslotte kwam ook NOS-voorzitter Erik Jurgens nog even
binnenlopen. Tegen mij zei hij: ‘Als je nog eens Eric met een c schrijft, schrijf ik
Willem met een sch.’ Ik vind Jurgens nog steeds een sympathieke en betrouwbare
man.268
We toonden Lane mijn interview met Loran Hall en Carel gaf hem een transcript
van het gesprek. Bovendien zegde Enkelaar toe Lane 1.000 dollar te zullen zenden
voor diens onderzoek en voegde mij toe ‘dat versterkt jouw positie eveneens’. Tenslot-
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te gaf Lane een interview van een half uur aan de NOS, dat uitstekend was.
Pas om 19.45 uur verlieten we het pand en reden regelrecht naar Amerbos omdat
Keke moest eten. Mark liet hem uit om een hoop te doen en ik belde intussen Dico
Dimitrov. De man was woedend, want hij zei al anderhalf uur in de gang van het
Marriott op mij te hebben zitten wachten. Ik was doodmoe en had geen zin in
gebekvecht. Ik zegde toe om 21.15 uur bij hem te zijn en hing op. Mark wilde nog
de aantekeningen van De Mohrenschildt over zijn film Executive Action zien. Ik
bracht hem vervolgens naar het American Hotel waar hij als gast van Bruna logeerde.
Toen ik de kamer van Jim betrad was hij een telefoongesprek aan het beëindigen,
naar zijn zeggen met zijn vrouw. Hij eindigde met: ‘Love to you, to Adam, to mother.’
Daarop zei hij mij niet alleen zakelijke problemen te hebben, maar ook met zijn
vrouw waren er moeilijkheden. Vervolgens kondigde hij aan mij ‘nieuwe geheimen’
te willen geven teneinde mijn positie te versterken. ‘Your book proves there was a
conspiracy. I do not agree with everything you write, especially concerning Russia.
Your story is incomplete, but they killed your witness. But your story is as pure as
a diamond. What you must say is that you kept one card up, because you wanted
George himself to say what he had to say. He was ready to talk so you waited for
him to do so. But George got in touch with the wrong people. He wanted immunity.
If he got that, he was ready to disclose what he knew about the assassination. His
wife and his lawyer, Patrick Russell, were against this, because they did not trust the
immunity bit. What he was going to say, was your closed card all along. You must
take position, that you wanted him to tell his own story.’
Donaldson vertelde dat hij een button bij zich droeg, waardoor het Pentagon in
Washington binnen 20 minuten op de hoogte zou zijn, indien hij in moeilijkheden
was. De Amerikaanse luchtmacht zou dan een toestel zenden om hem op te halen.

15 juni 1977
Policoff maakte in de New Times van 10 juni inderdaad melding van het zogenaamde
door De Mohrenschildt opgestelde stuk dat in zijn attachékoffertje in Palm Beach
werd gevonden.
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De Mohrenschildt's last word
We've obtained a document in which George de Mohrenschildt, who died
March 29 after allegedly telling Dutch journalist Willem Oltmans that he'd
been part of a conspiracy to kill President Kennedy, casts doubt on his
role. De Mohrenschildt told Oltmans (according to Oltmans) that, as part
of a plot involving the FBI, the CIA, H.L. Hunt and other Texas oilmen, he
had been the middleman who ordered Lee Harvey Oswald to shoot the
president. In a signed statement dated March 11, De Mohrenschildt
describes a trip to Holland with Oltmans to discuss ‘eventual tv
appearances.’ Irritatedly, he writes of meeting a Dutch publisher seeking
a ‘sensational’ book on Oswald ‘and my influence on him.’ ‘How
sensational?’ he asks himself. He suspects Oltmans of drugging him and
claims that Oltmans is attempting ‘to bully me into admitting things I did
not do.’
Angry and ‘disgusted,’ De Mohrenschildt writes that he took refuge with
a friend. ‘I am afraid that my wife's lawyer, Pat Russell Jr. of Dallas,
collaborated with Oltmans,’ he writes. Russell, who is representing Oltmans
in an unrelated libel action against Time Inc., is the custodian of De
Mohrenschildt's supposedly sensational manuscript, ‘I'm a Patsy, I'm a
Patsy’. Russell had at first hyped in contents; he no longer does. He says
with a laugh, ‘I'll make it more colorful if you want to publish it.’
- Jerry Policoff
Ik heb Robert Tanenbaum in Washington een telegram gezonden dat, omdat zijn
Commissie kennelijk niet bij machte was mijn getuige De Mohrenschildt behoorlijk
te beschermen, ik mededelingen over een nieuwe getuige op 21 juni op een
persconferentie in Washington zou doen.
Enkelaar zegt mij 750 gulden toe voor het uitzenden van een fragment van mijn
interviewfilm met De Mohrenschildt door CBS. Wanneer ik de vertoning ervan in
Amerika niet bij toeval zelf had gezien, zou er geen haan naar hebben gekraaid. En
dan zijn ze prompt op hun teentjes getrapt.269

16 juni 1977
Er is al een paar maal door de Australische televisie gebeld. Het schijnt dat kolonel
L. Fletcher Prouty mijn plek hier heeft doorgegeven.
Krijg een curieus boekje toegezonden met een persbericht welke aanvangt met:
‘Supplementing Mr Oltmans' invaluable work....’ Jacques Zwart uit Erlangen in
West-Duitsland deed een duit in het zakje met een eigen onderzoek naar het Warren
Rapport, dat hij door Paris in Amsterdam liet drukken onder de titel Invitation to
hairsplitting. Hij blijft me ook maar bellen.
Donald Donaldson schijnt vandaag in Rotterdam te zijn.
In Athene heeft een krant bekendgemaakt dat vierenzestig CIA-agenten in de stad
opereren, die met naam en toenaam werden genoemd.
269
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17 juni 1977
Donald Donaldson belde vanuit Londen. ‘I always travel secretly,’ zei hij. Ik vertelde
dat ik een paar afspraken voor hem had gemaakt. Hij belde terug, want hij wilde
meer weten. Hij gaf toe: ‘My phone is safe, yours is not.’ Ik begin de man steeds
verdachter te vinden. Het lijkt me essentieel dat Gerard Croiset hem in levende lijve
ziet. Hij wil Donaldson wel ontmoeten.
Ben in Rotterdam mijn vriend John van Haagen gaan opzoeken en bracht hem het
JFK-boek. Het hele gezin Van Haagen was aanwezig. Ik vind vooral John Paul (19)
boven de andere uitsteken. Hij is bovendien even aantrekkelijk als zijn vader was,
toen ik hem voor het eerst ontmoette. De tweeling, Rob en Rien, die de oudsten zijn,
zijn uit dienst en allebei vrachtwagenchauffeur geworden. Het zijn best gespierde
voetbalgosers. Greet van Haagen benadrukte dat ze allemaal nog thuis wonen en
eigenlijk ook nog niet het huis uit willen. John zag er uitstekend uit. Hij had door
zijn hartaanval ontdekt, hoeveel het gezin van hem hield. Hij sprak uitvoerig en lang
over vakbondswerkzaamheden en arbeidsonderhandelingen in de haven. Deed ook
een exemplaar van mijn boekje bij Henk Hofland in de Botticellistraat in de bus.

18 juni 1977
Wanneer je nauwkeurig de vogels bestudeert wanneer ze op boterhammen afstormen,
zie je altijd weer hoe de grotere, sterkere dieren de kleinere wegpikken om hun eigen
gulzigheid eerst te bevredigen. Ik moest aan mam denken, die een zwak had voor de
haan van de buren in Bilthoven; die werd juist door haar zuster verdreven.
Donaldson waarschuwde mij, vooral niet met Philip Agee270 om te gaan. Maar
Agee kan mij misschien helpen om erachter te komen wie deze vreemde snoeshaan
uit Washington precies is. Ben begonnen mijn JFK-boekje op tape te zetten voor mijn
vroegere Nijenrode-kameraad Gert Meijers271.

19 juni 1977
Gerard Croiset is gereed Dimiter Dimitrov te ontmoeten.
Mark Lane en Dick Gregory hebben Code Name ‘Zorro’ geschreven, over de
moord op Martin Luther King.272 Thomas Powers probeert ze natuurlijk weer in The
New York Times de
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De gedroste, voormalige CIA-agent.
Gert kan na een hersenbloeding niet meer lezen en is hulpbehoevend geworden.
Marc Lane & Dick Gregory, Code Name ‘Zorro’: The murder of Martin Luther King Jr.,
Prentice-Hall, New Jersey, 1977.
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grond in te boren. ‘The assassination buffs are never going to give up, that we - and
I mean all of us - are never going to know the truth about the assassinations of John
F. Kennedy and Martin Luther King,’ aldus deze recensent, die zelf bezig is aan een
boek over de CIA.273 Powers noemt het boek ‘a sober effort (...) but there are no
answers, only doubts, discrepancies, misleading documents, troubling lacunae, mixed
or hidden motives, official malfeasance and human passions of a mean and naked
kind. It is, in short, a book perfectly representative of its genre.’ Waarom vallen
schrijvers en journalisten steeds weer collega's aan, die pogingen ondernemen de
daders van de ernstigste misdrijven op te sporen?
Harvey Shapiro274 ontmoette Jimmy Carter in de Oval Office op het Witte Huis.
‘The president was reciting Dylan Thomas, “Hands have no tears to flow”, unsmiling,
his eyes inward turned as I hadn't seen them on the television screen. This text was
deep inside his head (...).’ Carter vertelde nog steeds veel te lezen en Dylan Thomas
in de vijftiger jaren te hebben ontdekt. Hij las toen het gedicht ‘A Refusal to Mourn
the Death by Fire of a Child in London’. Carter: ‘I didn't understand the poem when
I read it, but the last line said, “After the first death there is no other.” I thought about
it for a while and I went back and read the poem again. I couldn't understand it still,
so then I went back up to my little desk in the front and I diagrammed all the sentences
and I finally understood what Dylan Thomas was saying. After that night my three
sons and I would take a poem by Dylan Thomas and try to study and learn it and
argue about it.’ Verderop zegt Carter: ‘It is hard to relate Dylan Thomas' poems to
practical government.’ De president gebruikt ook Reinhold Niebuhrs uitspraak: ‘The
sad duty of politics is to establish justice in a sinful world.’ Hij heeft Niebuhr altijd
willen ontmoeten en gecorrespondeerd met diens weduwe.
De president probeert ook op het Witte Huis tijd te vinden om te lezen ‘but right
now I have got a file with thick transcripts of the Nixon-Kissinger-Mao-Chou
conversations.’ Wanneer je zo'n gesprek met Jimmy Carter in je eigen dagelijkse
dosis input tegenkomt, roept dit een aantal vragen op. Hoe vergelijken zich de minds
van Carter en zijn voorganger Richard Nixon met elkaar? Hoe is het mogelijk een
gemene deler te vinden tussen een brein dat de woorden ‘Hands have no tears to
flow’ probeert de doorgronden en collega-presidenten in andere de-
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len van de wereld, waar een dichter, die het lot van een vermoorde tsarina probeert
te verwoorden, onmiddellijk permanent in de ban wordt gedaan.275
Het amuseert me dat The New York Times276 een omslagverhaal in de Magazine
Section heeft gepubliceerd over THE PURSUIT OF REASON, AN EXPERIMENT IN
PRIMATE COMMUNICATION, waarbij Francine Patterson in Stanford University te
zien is met de gorilla Koko. Ik ben als verslaggever voor het Zaanse De Typhoon de
Times voor geweest. ‘In the fetal state,’ aldus schrijver Harold Hayes, ‘the gorilla
resembles man more closely than any other species. The size of the brain in relation
to the body then is the same, roughly as man's, and at birth, it is identical in shape
as well as size. Thereafter, the comparative relationships invert in the extreme. The
gorilla's body grows three times the size of man's, man's brain grows three times the
size of the gorilla's, the adult gorilla's face and bulk grotesquely caricaturing man's.’
Toen Koko me bij de hand nam en met de andere klauw naar haar achterste wees,
besefte ik niet dat ‘the molecular structure of the gorilla's blood protein is extremely
close to man's, however, and its chromosome distributions are compatible.’ Hayes
voegt eraan toe: ‘It is therefore theoretically possible to cross a gorilla with a human,
although this is a coupling too hideous to contemplate even in the abstract.’277
Er zijn voornamelijk gorilla's in leven gebleven in Zaïre, Kameroen en Rwanda.
Francine is erin geslaagd via gebarentaal Koko een vocabulaire van driehonderd
woorden bij te brengen. Ik heb dit zelf waargenomen. Apen missen de fysiologische
middelen om een stemgeluid voort te brengen. Jacob Bronowski postuleerde al dat
mensen, voor zij via woorden met elkaar gingen communiceren, eveneens gebarentaal
kunnen hebben gebruikt. ‘The hand is the cutting edge of the mind,’ aldus Bronowski.
De vraag wordt nu bestudeerd of gorilla's, wanneer zij eenmaal toegang tot woorden
en taalgebruik hebben via gebarentaal, zij ook hun verstand zullen gaan gebruiken.
Uit studies met vijf chimpansees, Washoe in Oklahoma, Sarah in de University
of California, Lana in Yerkes, Lucy in Oklahoma en Nim aan de Columbia University,
is gebleken dat de dieren in staat zijn een gesprek van een half uur vol te houden.
‘They have demonstrated,’ aldus Hayes, ‘that they can com-

275
276
277

The New York Times, 19 juni 1977.
The New York Times, 12 juni 1977, section 6.
Kort voor het schrijven van deze passage in 1992, werd een lever van een baviaan in een
mens geplaatst.

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

273
bine learned words in order to describe new situations or objects, to perceive
difference and sameness, to understand “if-then” concepts, to describe their moods,
to lie, to select and use words in syntactical order, to express desire, to anticipate
future events, to seek signed communication with others of their species, and in one
extraordinary sequence to force the truth from a lying human.’
Dit laatste is natuurlijk frappant en wordt in een bijgevoegd kader nader
verduidelijkt.
LANA IN PURSUIT OF TRUTH
Tim had entered the anteroom with a bowl of monkey chow. Lana had
asked that it be loaded into the machine; however, the conditions of the
test called for Tim not to comply, to load cabbage instead, and to declare
that chow (which she had requested) was in the machine. Although Lana
might have asked the machine to vend ‘chow,’ she did not - appropriate
to the fact that cabbage, and not monkey chow, was in the vender. She
said:
Lana: Please machine give piece of cabbage. You (Tim) put chow in
machine? (5 times)
Tim: (lying) Chow in machine. (In response to each of the five requests.)
Lana: Chow in machine?
Tim: (Still lying) Yes.
Lana: No chow in machine (which was true).
Tim: What in machine? (Repeated once.)
Lana: Cabbage in machine (which was true).
Tim: Yes, cabbage in machine.
Lana: You move cabbage out of machine.
Tim: Yes. (Whereupon he removed the cabbage and put in the monkey
chow.)
Lana: Please machine give piece of chow. (Repeatedly until all was
obtained.)
- From Language Learning By a Chimpanzee: The Lana Project, edited
by Duane M. Rumbaugh

20 juni 1977
Heb Hamilton Jordon, de assistent van Jimmy Carter, een aangetekende expresse
gezonden. Ik maakte opnieuw duidelijk dat, na het vermoorden van George de
Mohrenschildt, ik mijn nieuwe getuige in de JFK-zaak niet eveneens wilde blootstellen
aan een mogelijk vroegtijdige dood en vroeg of ik om die reden de gegevens aan de
president zelf zou kunnen overhandigen.
Mr. F.J. Burger van Meyburg en Co.278 zegt dat ik belastingpapieren heb ontvangen
‘als proefboringen’, ‘omdat u door de erfenis van uw moeder in het fiscale licht bent
278

De belastingconsulent van mijn moeder en grootmoeder, die ik had overgenomen.
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komen te staan.’ Bracht twintig wilde roosjes op het graf van mijn ouders. Het plaatsen
van de bloemen, wat ik mam zo dikwijls had zien doen, maakte me triest. Keke, alsof
hij het begreep, bleef rustig staan wachten.
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De heer Luns is ‘ernstig bezorgd’ dat de PVDA ernaar streeft de defensie-uitgaven
terug te brengen tot drie procent van het nationaal inkomen. Dit verkondigde hij voor
een bijeenkomst van de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD. De man is ingehuurd
om de oorlogsindustrie en de CIA aan de gang te houden.
Ik stapte uit in Lage Vuursche en werd aangesproken door een zekere heer Keizer279,
die zei een jachtvriend van ambassadeur Romanov te zijn. Hij deed overdreven aardig
alsof hij mijn journalistieke werk bewonderde. Hij zei mij thuis in Hilversum te
willen ontvangen. Ik herinner me de man uit persberichten. We zullen zien wat dit
weer is.
Gerard Croiset wilde zich niet wagen aan een uitspraak of ik iets van het Witte
Huis zou horen.

21 juni 1977
Ik bid voor mam.280
Brief van Casper. We gaan elkaar in augustus op de Antillen ontmoeten. Hij heeft
een aapje. Vreemd, en toch zegt het veel van hem, de schat. De verscheidenheid van
mijn vriendje is eindeloos.
Mark Lane heeft met Francis Greenburger over mijn manuscript inzake De
Mohrenschildt gesproken. Greenburger seint dat het 3.000 dollar zal kosten om alles
te herschrijven. Er moeten zowel een advocaat als een ghostwriter aan te pas komen.
De advocaat moet bekijken of we niet gepakt kunnen worden. Het moet gebeuren.
Dico Dimitrov belde gisteren vanuit Ierland, waar hij ‘familieproblemen’ moest
oplossen. Hij komt misschien donderdag terug. Ik informeerde Croiset, die
onmiddellijk antwoordde: ‘Ja, maar nu is vorige week al die advocaat, Mark Lane,
hier geweest om advies te vragen.’ Aha, mijnheer bedoelde dat hij ‘gratis’ de heren
ontving. Ik drukte die onzin meteen de kop in en zei dat Mark helemaal niet gekomen
was om er beter van te worden - een term die de voormalige kruidenier uit Twente
uitstekend moet hebben begrepen - maar dat het in zijn belang was dat een serieuze
man als Mark Lane zich op de hoogte kon stellen van Croisets paranormale
begaafdheid. ‘Ik bracht Lane uit beleefdheid bij je. Hij heeft geen enkele vraag
gesteld,’ zei ik. ‘Door je aan hem voor te stellen, wilde ik slechts bereiken dat jouw
werk meer internationale bekendheid krijgt.’
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Later bleek het Dirk Keijer te zijn, een zakenman met negotie op de Sovjet-Unie.
Het is haar geboortedag.
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Om 12.00 uur kwam Mark X. van de Australische televisie naar de studio.281 Via een
line-up met Bill Richards in Melbourne werd een gesprek van anderhalf uur verward
geklets tot stand gebracht, over De Mohrenschildt, Indonesië, de CIA en zelfs professor
Guy Pauker282, de fameuze Indonesië-specialist van de denktank van de CIA, de Rand
Corporation. Er zouden twee Australische korvetten hebben meegedaan aan de
CIA-coup in Indonesië in 1958. Weet ik veel. Stan van Houke, vroeger bij Nieuwe
Revu, zat in de regelkamer. Leo Jacobs maakte vlug een gesprekje over het JFK-boekje
voor zijn eigen programma.
Het is die afschuwelijke juffrouw, Anita Bryant, toch gelukt. Dade County heeft
uiteindelijk met een meerderheid van 2 tegen 1 besloten ‘an ordinance law outlawing
discrimination against homosexuals’ te verwerpen. Mevrouw Bryant, de
sinaasappelreclamekoningin, riep naar journalisten - samen met haar man Bob Green:
‘This is what heterosexuals do, fellows!’283 Bob en Anita voerden hun campagne in
de naam van Gods wetten. Sergeant Leonard Matlivich, een homoleider in Miami,
een oorlogsheld uit Vietnam, zei stormachtige ontwikkelingen te verwachten. ‘Some
gays are going to have to be prepared to make sacrifices - even die,’ voorspelde hij.
De Bill of Rights beschermt minderheden tegen tirannie door de meerderheid in
de VS. Maar de Amerikaanse grondwet biedt geen enkele bescherming voor mensen,
die zijn aangetrokken tot partners van hetzelfde geslacht. ‘Much of Western opposition
to homosexuality is based on Judeo-Christian teachings,’ aldus Time. En dan te
bedenken dat volgens de jongste onderzoekingen 80 procent van alle Amerikaanse
volwassenen afwijkende seksuele activiteiten hebben bedreven. Zo'n
sinaasappelmevrouw is een pest. Alles kan in Amerika.
Wendell Rawls meldde dat een professor van Cornell University, Robert Blakey,
is gekozen om Richard Sprague op te volgen als voornaamste advocaat van het House
Select Committee on Assassinations.284

22 juni 1977
Ontmoette de nieuwe ambassadeur van India in Den Haag, de heer Baipaj. Herkende
hem meteen, want hij behoorde eens tot de Indiase delegatie bij de VN. Dat was begin
jaren zestig.
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De studio van STAD Radio Amsterdam.
Zie Memoires 1953-1957, toen ik Pauker in Indonesië aan president Sukarno voorstelde, niet
wetende dat hij een aan de CIA verbonden professor was.
Time, 20 juni 1977.
The New York Times, 20 juni 1977.
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Hij herinnerde zich mijn speciale vriend, ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto. Ik
gaf te kennen dat ik naar New Delhi zou willen gaan om opnieuw mevrouw Indira
Gandhi te ontmoeten, vooral nu zij privé-burger is en misschien meer tijd zou hebben.
‘I don't think that the new Government would look with approval upon such a move,’
zei hij tot mijn niet geringe verbazing. ‘Of course, the Government acts graciously
towards her, but let her first fall into a proper perspective.’ Ik herinnerde hem er aan
dat het in andere delen van de wereld nogal verbazing had gewekt, hoe de
machthebbers in Peking zich hadden opgesteld ten aanzien van de weduwe van Mao,
‘especially because they call Chinese civilization the oldest in the world.’
‘That's a Western myth,’ antwoordde de ambassadeur.
‘It sounds to me then, as if the new Indian Government is repeating the same
mistakes versus the media as the previous one. I thought the new Government stood
for freedom of the press.’ Hij vergoelijkte zijn eerdere opmerking door te zeggen dat
er nog steeds ‘hard feelings’ heersten tussen het vorige regime en de huidige regering.
‘They forcibly circumcised a 17-year old boy under her Government. She didn't do
it herself, of course, but such actions by the police were possible. Her son, Sanjay,
is a bum. She gave him too much power.’ Ik zei in januari nog wel eens terug te
zullen komen.285
Op weg naar huis merkte ik dat ik vanaf Schiphol werd gevolgd door een kleine
Fiat met twee personen. Bij het Rijksmuseum liet ik een lifter uitstappen en vanuit
de Fiat werd geroepen: ‘Stop politie!’ Ik dacht: ze kunnen me nog meer vertellen,
barst. Maar bij de Weteringschans kwamen ze langszij en schreeuwden opnieuw:
‘Stop politie.’ Ik dacht dat politieauto's lichtsignalen gaven. De man vroeg om een
legitimatie. Ik zei: ‘straks.’ Daarop trok hij een pistool en richtte dit op mij. Ik kon
het niet geloven. De tweede man trok eveneens een wapen. Zij lieten hun legitimatie
zien waaruit bleek dat zij tot het ministerie van Financiën behoorden. Ze leken me
allebei behoorlijk opgewonden. Toen ze mijn Amerikaanse rijbewijs zagen - ik denk
dat ze over hun toeren raakten vanwege mijn nummerplaten uit New York - draaiden
ze bij. Hun toon veranderde. Ze schenen drugssmokkelaars te zoeken, want er was
een Chinees vermoord. Mijn TR-6 was natuurlijk sneller geweest dan hun Fiatje en
ze hadden minstens twintig verkeersovertredingen van me genoteerd tussen Schiphol
en de Wete-
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ringschans. Nadat de bui was overgedreven, zeiden ze te weten dat ik probeerde
erachter te komen wie JFK had vermoord, wat ze prima werk schenen te vinden.
In de late avond ben ik maar weer eens zo'n drie uurtjes naar het Vondelpark
gegaan. Wat zich daar afspeelt, laat zich niet eenvoudig beschrijven. Ik deed
aanvankelijk niets en ging nergens op in en voelde me een observer. Tegen 01.45
uur liep ik tegen een magere jongen, met lang blond haar en een ringetje in zijn oor
aan. Hij trok zichzelf af. Vrijwel direct hierna zag ik een krullenbol in een leren jack
met donker haar, groter dan ik, en een zalige bek. We zijn het beruchtste bosje
ingegaan en kwamen in een fantastische scène terecht tegen een boom, waarbij we
allebei als beesten te keer gingen. Een drom nichten had zich om ons heen geschaard.
Ik voelde overal handen aan mijn lijf, waardoor ik eerst dreigde af te knappen en
mijn erectie scheen te verliezen. Maar goed, het werd een volledig nummer. Het is
werkelijk niet te beschrijven.

23 juni 1977
Peter belde uit Londen dat de New York Herald Tribune van 21 juni - een week na
mijn persconferentie in Den Haag - een bericht had dat ik over een nieuwe getuige
in de JFK-zaak had gesproken. United Press schijnt dit, zeer verlaat, alsnog te hebben
gecirculeerd. Het staat ook in Newsweek.
Vanmorgen had ik op Amerbos een afvaardiging van de PTT. Ik heb eindelijk
voldoende kabaal veroorzaakt in reactie op het geklier van de afluisteraars van de
BVD, om een einde gemaakt te krijgen aan de duidelijk sabotage van mijn telefoon.
Ze wilden mij de indruk wekken dat niet de BVD maar mogelijk de CIA of zelfs de
KGB zich vergrepen had aan mijn telefoonlijn. Dit leek me te absurd om waar te zijn.
Ze bleven uitgebreid zitten voor een kopje koffie.
Vanmiddag hadden Gerard Croiset en ik een afspraak met Dimiter Dimitrov in
het Hilton Hotel. Ik charterde Gijs Hanekroot om van een afstand (onzichtbaar) foto's
te maken van de ontmoeting. Om dit te vergemakkelijken gingen we in de tuin zitten.
Croiset: ‘In principe weet ik zeker dat de mens de materie kan beïnvloeden. Zowel
in San Francisco als in Santa Barbara heb ik, zonder dit bewust te willen,
meetapparatuur in werking gesteld, welk feit met een computer werd geregistreerd.’
Hij vertelde bericht uit Japan te hebben ontvangen, dat de poging van hem en
collega-paragnost W. Tholen om de disharmonie bij een gevaarlijk kruispunt te
ontwrichten, was ge-
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slaagd. Er hadden 50 procent minder ongevallen plaatsgehad. Ook in Nederland
schijnt iets dergelijks bij een kruispunt nabij Leimuiden te zijn gelukt. Het aantal
ongelukken op die plek was een half jaar na de aanwezigheid van beide heren zelfs
tot nul teruggebracht. ‘Een mens kan positieve invloed uitoefenen op zowel levende
stof als op zogenaamde dode materie,’ zei Gerard. ‘Een daarop geoefend medium
zou ongeacht de afstand - tussen object en medium - een van te voren vastgesteld
object kunnen beïnvloeden, hetzij met een positief idee, hetzij met een negatief idee.
Omdat ik positief ben ingesteld, is het mij niet mogelijk om geweldverwekkende
experimenten te volvoeren met een experimenteel eindresultaat. Ik kan alleen positieve
doelen dienen; niets wat disharmonieert of ontwricht. Ik heb meerdere malen met
stoelenproeven bewezen, dat tijd en ruimt overbrugd kunnen worden.’
Naar aanleiding van de jongste berichten dat de correspondent van de Los Angeles
Times in Moskou, Robert C. Toth, vorig weekeinde werd uitgewezen, vroeg ik Croiset
in welke mate parapsychologie voor militaire doeleinden zou kunnen worden gebruikt.
Toth had vlak voor zijn persona non grata-verklaring een afspraak gehad met Valery
Petjukov, een sovjetgeleerde op het gebied van helderziendheid. ‘Ik weet zeker,’
aldus Gerard ‘dat de proeven die ik heb gedaan, op den duur voor militaire doeleinden
zullen worden gebruikt. Omdat ik a priori “nee” zeg tegen alle vormen van geweld,
zouden dergelijke proeven in mijn geval bij voorbaat gedoemd zijn te mislukken. Ik
ben er echter van overtuigd, dat er mensen zullen zijn die wel degelijk als medium
willen dienen voor het geweld. Deze gevoelige mensen, zouden met telepathie codes
naar daartoe ingestelde elektronische apparatuur kunnen overseinen.’
Croiset houdt het eveneens voor mogelijk dat paranormaal begaafde mensen op
afstand gerichte elektronische apparatuur zouden kunnen ontregelen. ‘Is dit niet een
uiterst gevaarlijke situatie?’ vroeg ik.
‘Ik zou een atoombom, die op scherp staat, in werking kunnen zetten,’ aldus
Croiset. Hij zei dat het eveneens mogelijk was computers van vliegtuigen of
onderzeeboten te beïnvloeden. ‘Je vertelt het alsof je via het omdraaien van een knop
een atoomexplosie zou kunnen ontketenen,’ zei ik.
‘Helemaal niet. Het enige wat kan is zeer fijn afgestelde apparatuur beïnvloeden.
Dit geldt bijvoorbeeld ook voor toestellen, die metingen in het heelal verrichten.
weet je dat ruimtevaarders psychische proeven vanaf de maan hebben verricht? In
al deze sectoren zijn de Russen veel verder dan wij. Het is echter
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de grote vraag of ze van deze kennis ook gebruik zullen maken. Momenteel gebeurt
dit nog slechts in het experimentele stadium. Trouwens een medium is niet altijd
geïnspireerd om zulk werk te doen. Dikwijls laat hij het afweten door allerlei
bijkomende omstandigheden.’
‘Zou men op die manier ook staatslieden kunnen beïnvloeden?’
‘Dan moet je wel met gevoelige heren te maken hebben,’ meende Croiset.
Tenslotte vroeg ik hem welke indruk hij van Peter had gekregen tijdens de
housewarming bij de Enkelaars. ‘Zo, zo,’ zei hij. Ik vertelde dat wanneer mijn
JFK-boekje hier en in de VS behoorlijk zou gaan lopen, ik Peter van dat geld wilde
laten studeren. ‘Al zou je hem het geld geven om zijn psychologiestudie voort te
zetten,’ zei Gerard, ‘dan doet hij het toch niet.’ ‘Je bent er wel meer naast geweest,’
antwoordde ik.
‘Laten we het hopen,’ was zijn antwoord.286
Om 16.20 uur liep ik het Hilton in om te zien of er misschien een boodschap van
Dico Dimitrov was. Inderdaad, hij had gebeld. Hij was nog in Calais na problemen
te hebben gehad bij het oversteken vanuit Dover op de terugweg uit Ierland. We
spraken af elkaar nu in Holiday Inn te Utrecht te ontmoeten. Wetende dat Gerard het
als een gunst beschouwde zich voor generaal Donald Donaldson beschikbaar te
stellen en dat hij in de tuin zitten bij het Hilton tijdverlies zou vinden, probeerde ik
hem tegelijkertijd te paaien door aantekeningen te maken en hem toe te zeggen dat
ik opnieuw een interview met hem wilde maken. Dit was ook echt mijn bedoeling.
Hij naaide, boerenslim als hij is, verschillende recente paranormale successen in de
tekst. Ik reed naar Amerbos en ben meteen begonnen ons gesprek uit de machine te
ranselen.

24 juni 1977
Parijs
Bracht Keke naar de kennel en reed rechtstreeks naar Parijs. Deponeerde eerst bij
Bruna de banden van het door mij op tape gezette JFK-boekje bestemd voor Gert
Meijer van Nijenrode. Bruna zal het bezorgen.
Dit was mijn vaders geboortedag.287
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Deze keer kreeg Croiset 100 procent gelijk. Peter zou in de toneelwereld blijven en nooit
meer gaan studeren.
Eveneens de verjaardag van mijn Yale-vriend Frederick Heath en mijn Indonesische vriend
Sumarto.
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Dewi Sukarno was weer een en al charme. Ik had haar lange tijd niet gezien of
gesproken. Zij had van de George de Mohrenschildt-escapade gelezen en zei: ‘You
are a troublemaker.’ Zocht Richard Thieuliette op, die later met zijn vriend Raoul
naar Nice vertrok.
Bedankte Carel Enkelaar dat het hem toch was gelukt mijn persconferentie en
JFK-boekje op het Journaal te krijgen. ‘Je hebt mijn hart gewonnen,’ zette ik op de
ansichtkaart.
Het is oneindig veel gezelliger in Parijs samen met Peter. Ik weet dat hij er precies
zo over denkt.
Op Parijse terrasjes raak je nooit uitgekeken. Ik heb op reis toch sterk behoefte
aan gezelschap. Thuis heb ik mijn bureau - waar mijn vader en grootvader aan hebben
gezeten - mijn boeken, mijn vleugel, mijn platen, en ook mijn koelkast, en niet te
vergeten mijn levensgrote bed. Kocht Lettres autour d'un Jardin van Rainer Maria
Rilke. Hij is mijn reisgenoot.
‘Une lettre ne parle pas vraiment...,’ schreef hij 1 april 1924 vanuit het Château
de Muzot-sur-Sierre. Het is misschien waar. Wat is het verschil met gesproken brieven
op cassettes eigenlijk?
Van zijn tijdgenoten lijkt hij Paul Valéry het meest te bewonderen. Op 11 juni
1924 leest hij Incidences van André Gide, mijn dierbaarste vriend van vroeger. ‘Mon
triste isolement qui n'est consolé que de quelques livres (...). La solitude était pendant
toute ma vie, et dès l'enfance, l'éducatrice la plus insistante qui m'avait enseigné cette
intime attention (...). Justement Madame de Noailles m'écrit de n'aimer que la
“profonde fidélité”!’

25 juni 1977
Hôtel de Vendôme
Wanneer ik bij het ontbijt plompverloren in Rilke een zin lees dat zijn tuin op ‘un
hôpital de fleurs’ lijkt, moet ik eerst beter wakker worden.
Een sovjetfysicus, dr. Mikhail Stern, die onlangs naar het Westen uitweek, heeft
bevestigd dat in de Sovjet-Unie geheime parapsychologische onderzoeken
plaatsvinden. Precies zoals Croiset zei, worden proeven met telekinese gedaan
(‘transmission of motion without any evident use of physical energy’). In Novosibirsk
bevindt zich een geheim laboratorium voor dergelijke onderzoeken waaronder
helderziendheid (‘the ability to see distant or future events without physical
intervention’) en ‘extrasensory perception’. In Moskou zou een dergelijk
onderzoekscentrum voor de KGB werken. De bevindingen krijgen
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toepassing bij spionage-activiteiten, hersenspoeling, opsporing, toezicht, dus als
vorm van wapens in het algemeen.288
Sedert 1975 zijn in India 10.568.770 personen gesteriliseerd, waarbij 207 mensen
om het leven zijn gekomen. Is het de prijs waard? De ambassadeur in Den Haag lijkt
van mening te zijn dat dat niet het geval is. Ik las intussen dat de trompetkraanvogel
een comeback aan het maken is. Er werden ergens 128 exemplaren geteld.
Lees in Cahiers d'André Gide (1945-1951).289 Op 20 mei 1946 bezoekt Jef Last,
mijn oude vriend, hem weer. Hij vertelt Gide over de bezettingstijd in Holland. Hij
zou tien keer ontsnapt zijn om geëxecuteerd te worden. Lijkt me veel. De beide
vrienden spelen die avond een partijtje schaak.
Wanneer Gide op een vliegtuig naar Londen wacht en tot tweemaal toe wegens
mist niet kan vertrekken, merkt hij op: ‘Je me sens entre parenthèses....’ Ik zou
eigenlijk Corydon nog eens moeten lezen of anders l'Immoraliste wel, waar ik me
op Nijenrode in verdiepte in plaats van lessen boekhouden van de heer Koster (die
overigens bij ons thuis cello kwam spelen) te volgen.
Het allerheerlijkste in Correspondance d'Esprit met Gide vind ik, wanneer hem
wordt gevraagd ‘Lequel de vos livres, s'il ne devait en rester qu'un seul,
choisiriez-vous?’ en hij even nadenkt om dan te zeggen: ‘Je crois que ce serait mon
Journal’. Ik weet het wel heel zeker dat de kern van mijn ‘er zijn’, mijn dagboek is.
Alles wat ik heb geschreven ben ik. Maar een dagboek betreft een totaal-ik en heeft
daarom als weergave van wie men was, wie men is, de meest authentieke waarde.
Het was prettig in de sauna. Sinds mijn 53ste jaar begon, heb ik vijf maal seks
gehad. Ik moet maar eens aan dr. C.C. Delprat vragen of dat teveel is op mijn leeftijd.
Er liepen oergezonde ventjes rond. Een nummer verloopt in zo'n geval op
buitengewoon natuurlijke wijze. Zulke types zoeken elkaar op. Maar er tippelt in
zo'n sauna ook veel mislukt spul, dat ook probeert aan zijn trekken te komen. Ook
als ik op een terrasje zit, vraag ik me altijd weer af hoeveel mensen je in je leven
misloopt. Je ziet ze niet op tijd, ze komen te laat of niet op je ‘radar’. Soms merken
ze jou op, maar de priemende blikken missen hun doel. Je loopt op die manier langs
andere mensen heen met wie je hele geschiedeinssen zou kunnen beleven zoals met
Peter, Micheline, noem maar op. De gemankeerde ontmoetingen in een leven zijn
eindeloos.
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New York Herald Tribune, 20 juni 1977, door Flora Lewis.
Maria van Rysselberghe, Les Cahiers de la Petite Dame IV (1945-1951), Cahiers André
Gide 7, Éditions Gallimard, 1977.
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Zag Salò or the 120 Days of Sodom van Pier Paolo Pasolini. Vol-maakt ontoelaatbare
shit. Het maken van zulke films is een misdaad. Ik herinner me dat Genia Makarova,
mijn tolk in de USSR, eens tegen me zei dat men in de Sovjet-Unie een dergelijke
productie niet zou toestaan ‘omdat mensen, die de neiging tot waanzin reeds in zich
dragen, door dergelijke cinemaproducten alleen maar nog gekker zouden worden,
met de kans to go around the bend.’ Dat lijkt me een juist standpunt. Onbegrijpelijk
dat de kuddes altijd weer voor dergelijke rotzooi te hoop lopen. Je ziet bij Pasolini
hoe een jong meisje een zilveren theelepeltje krijgt aangereikt om de kak van iemand
mee op te eten. Je zult natuurlijk nooit iets dergelijks zien ten oosten van de Elbe.

26 juni 1977
In november wordt in Den Haag het 100-jarig bestaan van de HBS te Semarang
gevierd. Wat zou vader daar graag bij zijn geweest. De nieuwe ambassadeur in Jakarta
Paul Renardel de Lavalette, kennelijk een Indische jongen, deed in 1935 eindexamen
in Semarang. Harisanto's zwager290 generaal Ashari, heeft ook op die HBS gezeten,
evenals sultan Hamengku Buwono en vele andere bekend geworden Indonesiërs.
Mijn vaders kamergenoot in die dagen was immers de latere gouverneur van
Zuid-Kalimantan (Borneo), Pak Milono, die ik in 1957 tijdens een bezoek van
president Sukarno aan dit gebied ontmoette?291 Vader zat voor de Eerste Wereldoorlog
in Semarang op school. Het weer blijft koud en deprimerend.
Ik zie dat B. Lulofs een rotstukje over mijn JFK-boekje in De Telegraaf heeft
geschreven. Hoe kan het ook anders? Telegraaf-journalistiek betekent hetze
aanwakkeren wanneer ze de pik op je hebben. Hij vermeldt natuurlijk niet dat De
Mohrenschildt werd vermoord voor hij kon bevestigen wat ik over hem had verteld.
‘Broodnijd,’ zei Max Westerman, die zelf in dat wespennest werkzaam is. J.G. Heitink
valt minister Jan Pronk aan, omdat hij nu door Moskou zou worden gesteund.
Afgezien van het feit dat men in de Sovjet-Unie absoluut niet weet wie Pronk is,
wordt Pronk op die manier weer eens in een extra rood kader gepresenteerd. Ik begrijp
niet hoe mensen als Heitink en Lulofs in staat zijn zelfs maar de schijn van ‘journalist
zijn’ kunnen ophouden. In werkelijkheid zijn zij ordinaire propagandisten voor een
schandaalblad, ingehuurd om bij voorkeur roddel te verspreiden.
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Harisanto is mijn liefste Indonesische vriend sinds ik in 1959 in New York woonde. Ook hij
woonde in Semarang en had op die HBS gezeten.
Zie Memoires 1953-1957.
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Pieter Menten eist 10 miljoen gulden van Wibo van de Linde, Ed van Kan en Ad
Horvers voor hun televisie-uitzendingen over Mentens optreden in Oost-Polen in
1941.

27 juni 1977
Peter Osnos trekt na drie jaar in Moskou te hebben gewoond een aantal conclusies.292
Ik vind het een verademing dat hij, zoals ik in mijn USSR-boekje heb proberen te
doen, nu eens niet met een waslijst komt van wat er allemaal verkeerd is aan de
sovjetsamenleving. Zoals hij zegt: ‘I would like to suggest something of what I think
is wrong with us. We recognize a great deal in the United States that is evil - crime,
racism, poverty, injustice - and yet we don't conclude from such glaring faults that
we are all bad. It is by the same token a mistake to conclude that because there is so
much in the Soviet-Union that we find repugnant - the lack of free expression293, the
selfrighteousness and hypocrisy of the ideology - that the whole system is rotten.’
Ik ga hier wat uitvoerig op in, want ik ben sinds mijn eerste reis naar Moskou in 1971
tot soortgelijke conclusies gekomen.
Al twintig jaar geleden schreef professor Harold Berman The Devil and Soviet
Russia. Zijn these was dat ‘we have become so fixated on the evils of Communism
that we are not prepared for its achievements.’ Berman karakteriseerde de USSR als
‘a working totalitarianism (...) it is a system that gives promise of achieving the very
goals it has set for itself: economic security, political power and technological progress
by the very means it proclaims: absolute subservience to party discipline and the
party line.’ Osnos concludeert net als ik: ‘The professor was right.’294
Andere waardevolle passages waren: ‘We have so deeply ingrained an aversion
to godless Bolshevism going back for as long as the Communists have been around,
that we seem incapable of accenting that the Russians can do anything positive,
except for the occasional talent or goodwill of individuals (...). Is it not conceivable
that the same Soviet leadership that so severely restricts free expression at home and
seeks ever greater influence abroad might genuinely want to improve its peoples
lives, might genuinely want a measure of mutually beneficial cooperation with the
West, might genuinely be committed to preventing a nuclear holocaust?’
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Meer dan een halve pagina, Herald Tribune, 27 juni 1977.
Zoals het maken van Pasolini-films (of vertonen ervan).
Professor of Law aan Harvard Law School, specilalist op gebied van sovjetrecht.
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Ik denk er precies zo over. Ik zou de hoofdredacteuren van de Brabantpers, Karel
van het Reve en alle andere Hollandse fervente anticommunisten die hun mond vol
hebben over de Sovjet-Unie, dit artikel moeten toesturen.
Lady Baden-Powel (88) is overleden. Ik herinner me haar van het defilé tijdens
de Jamboree in Vogelenzang in 1937. De Baden-Powells zaten naast koningin
Wilhelmina.
Brandde twee kaarsen in een Poolse kerk. Ik reed door de bossen van Rambouillet
met de kap neer en geniet van de buitenlucht en de bomen. Passeerde het Château
Sauvage. In Parijs zelf verga je van de benzinestank.
Bertrand Le Gendre schrijft in Le Monde over een homomanifestatie in Parijs, als
protest tegen Anita Bryant in Miami. Hij zag drie borden die werden meegedragen:
‘Le ghetto c'est foutu, les homos sont dans la rue’; ‘Plutocratie, moralité, virilité, j'en
ai marre’ en tenslotte ‘Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans
bicyclette....’
Ik lees Léautauds Lettres à ma mère.295 Op 28 oktober 1901 constateert hij in een
brief aan Maman hoeveel pijn zij hem deed en dat zij hem nauwelijks omhelsde bij
vertrek naar Parijs. Eine alte Geschichte aber immer wieder neu.
Op 30 oktober 1901 bedankt de zoon zijn moeder voor haar ‘lettre si affectueuse...’.
Hij ondertekent een brief aan haar met ‘mille baisers, comme d'un enfant’ maar is
dan reeds 29 jaar oud. Verlatingsangst is een mijnenveld van onbegrepen en niet
uitgesproken gevoelens, die er meestal wel degelijk zijn bij moeders, al denken
kinderen van niet. Ze ervaren die ‘stille barrière’ aan emoties en niet begrepen ‘agape’
of ‘caritas’296 die zo vernietigend kan zijn, als een gebrek aan affectie. In werkelijkheid
zijn het meestal vormen van onmacht bij het overdragen van de belangrijkste
gevoelens die een mens kan hebben.

28 juni 1977
Om 08.00 uur belde de verzorgster van Kartika, Mrs Azuma, dat Dewi niet met me
kon lunchen en of ik om 19.00 uur naar Avenue Montaigne wilde komen. Dat kan
niet want ik ga naar huis.
Na Jimmy Carters mislukte poging Theodore Sorensen het dirty tricks departement
van het Witte Huis te laten runnen, de
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Paul Léautaud, Lettres à ma mère, Mercure de France, Parijs, 1956.
Zoals de Amerikaanse psycholoog Rollo May dit omschreef als ‘the love which is devoted
to the welfare of the other, the prototype of which is the love of God for man’ (from: Love
and Will).
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dus, schijnt zijn vroegere vriendje op de Annapolis Navy Academy, admiraal
Stansfield Turner - die nu vier maanden directeur van de CIA is - zich tot een
bijzondere vertrouweling van de president te hebben ontwikkeld. ‘Carter trusts him.
He knows Turner is being honest and that he is loyal,’ schrijft Lee Lescaze in de
Herald Tribune.297
Reed in vier uur van Parijs naar Utrecht en ging eerst Keke uit de kennel in Bosch
en Duin halen. Hij had een ontstoken oog, waar ik nijdig over was. Doe ik hem
daarvoor bij een dierenarts in de kost? Ben eerst met hem naar de kliniek gegaan.
Er lag een brief van Jan van Beek, hoofdredacteur van de GPD, dat hij mij op advies
van zijn correspondent in Washington, Henk Kolb, mijn gesprek met professor
Eugene Rostov weer terug stuurde. ‘Volgens Henk gaat het hier om een uiterst rechts
groepje298 dat niet opzichzelfstaand behandeld kan worden.’ Rostov diende in een
groter kader te worden gepresenteerd, aldus Van Beek en indien ik hierover een
suggestie wilde doen was dit welkom.
CIA

Naar mijn mening is een der taken van een buitenlandse correspondent
om zodanig weer te geven wat er in het land waar hij gestationeerd is aan
de hand is, dat de lezer overzee enigermate inzicht krijgt in, niet alleen
wat er actueel in het buitenland gebeurt, maar ook wat in het algemeen
aan toekomstige ontwikkelingen verwacht mag worden. Ik had
geconstateerd dat het Committee on the Present Danger in Washington door correspondent Henk Kolb van de GPD afgedaan als een ‘uiterst rechts
groepje’, dus als weinig betekenend - wel degelijk een veelbetekenende
lobby was, die mogelijk politieke furore zou gaan maken. Er zaten figuren
in als Paul Nitze, Max Kampelman, admiraal Elmo Zumwalt, Richard
Pipes, Richard V. Allen, Eugene Rostov en andere rechtse politieke
notabelen. Richard V. Allen kende ik enigermate, en ik had ook
kennisgemaakt met Eugene Rostov, broer van de mij reeds sedert 1960
bekende Walt Rostov299 en later zou ik ook Paul Nitze en admiraal Zumwalt
uitstekend leren kennen. Ronald Reagan en George Bush waren in nauw
contact met deze heren. Iedereen weet wat er tijdens de regering Jimmy
Carter juist door rechts met succes werd ondernomen om de macht in de
VS en de wereld met succes te kunnen overnemen. Maar meneer Kolb
dacht het in 1977 beter te weten. Wat de GPD betreft ging mijn werk -
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New York Herald Tribune, 27 juni 1977.
Brief d.d. 27 juni 1977.
President John F. Kennedy's, en later Lyndon Johnsons, adviseur voor nationale
veiligheid.
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als gevolg van zijn onkunde - opnieuw de prullenmand in. Later had ik
meer succes met de correspondent van de Volkskrant in Washington, Jan
van Wieringen, die met me mee ging naar persconferenties van het
Committee on the Present Danger. Jan begreep dan ook aanzienlijk beter
wat er in Washington speelde dan deze quasi establishment-meeloper Henk
Kolb.

28 juni 1977 (vervolg)
Probeerde Hamilton Jordon op het Witte Huis te bellen. Zijn secretaresse wilde weten
waar het over ging, want hij kreeg iedere dag honderden brieven. Zij noteerde mijn
nummer.300
Eindelijk is er weer eens een reactie uit het kantoor van dr. Jermen Gvishiani in
Moskou. Ik had gevraagd of het mogelijk was een Club van Rome-bijeenkomst aldaar
bij te wonen.

Het zegt toch alles over Amerikaanse uitgevers dat Judith Exner, JFK's vriendin en
bekende van de maffiabazen in Chicago die Fidel Castro moesten helpen vermoorden,
haar boek My Story naar vijftig uitgevers zond, die het allemaal retourneerden.301 Nu
is haar verhaal dan eindelijk toch verschenen, wat een vervolg is op haar getuigenis
in 1976 over verhoren door de Senaat, die haar dubieuze rol van boodschapster voor
JFK
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Hij belde natuurlijk niet terug.
Newsweek magazine, 4 juli 1977.
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naar maffiamoordenaars in de publiciteit brachten. Mijn George de
Mohrenschildt-verhaal werd door tien uitgevers geweigerd. Misschien hadden we
toch door moeten zetten.

29 juni 1977
Amerbos
Kekes ogen zijn weer prima. Zaten ze dicht van verdriet? Het arme beest moet altijd
weer terug naar de kennel.
We hebben helemaal geen zomer. Het is voor de zoveelste keer hopeloos weer.
Ik telefoneerde met Anthony Lewis van The New York Times. Hij zei meteen dat
hij snel weg moest. ‘And another thing, you will find me very unreceptive about the
assassination of JFK....’
‘Also unreceptive about the untimely death of George de Mohrenschildt?’ vroeg
ik.
‘Well, accidents happen you know!’ Ik zei hem toch te zullen bezoeken in Boston.
Het zegt alles van hoe de minds van zelfs de meest respectabele reporters werken,
ook al bewonderde ik deze journalist enigermate.
Robert Tanenbaum belde uit Washington. Hij zei benieuwd te zijn naar de nieuwe
informatie die ik had aangekondigd. Toen ik het onderwerp ‘bescherming’ aansneed,
zei hij dat ‘some protection’ door zijn commissie voor mij mogelijk was. Ik bedoelde
natuurlijk bescherming van Donald Donaldson zodat de man niet à la De
Mohrenschildt overhoop zou worden geschoten.302
Ik zond Iain Calder van de National Enquirer ook een exact overzicht van wat er
zoal was voorgevallen.
Belde voor een tweede keer Hamilton Jordan, maar hij was in een bespreking.

30 juni 1977
Mijnheer Dico Dimitrov schijnt Carel Enkelaar te hebben gebeld. ‘Hij stak een heel
lang verhaal af,’ aldus Carel. Enkelaar had twee telexen naar Parijs gezonden, die ik
niet heb ontvangen.
Ronald Gase belde om te zeggen dat iemand in De Gooi en Eemlander mijn
JFK-boekje had afgekraakt en een andere figuur had mijn boek Europa omschreven
als een verhaal ‘van een Henk van der Meijden’ - ik dus - ‘onder regeringsleiders.’
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Dit zou nog in 1977 gebeuren, althans volgens kolonel L. Fletcher Prouty.
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1 juli 1977
Rotweer en veel wind.
Ik droomde van Erik van der Leeden. Ik zag hem met Helga op een tentoonstelling
in Engeland. Hij zag er erg goed uit. Hij huilde op mijn schouder en zei een zeer
moeilijke tijd te hebben gehad. Bij het opstaan vroeg ik me af of ik hem zou
benaderen. Ik dacht aan Loet Kilian en dit herinnerde me er aan dat wanneer mijn
initiatieven in de richting van vrienden ophouden, ik vanzelf weinig of niets meer
van ze hoor. Waarom moet er toch altijd een soort challenge in het geding zijn? Met
vriendinnen dito. Hoe vaak heeft het er met Peter niet om gespannen of we onze
vriendschap zouden voortzetten? In 1975 dachten we zelfs dat er een einde aan was
gekomen. Soms leek het er inderdaad op. Toen hij tijdelijk op de Mauritskade woonde
en Frederick Ress uit Minneapolis bij hem introk, zag ik hem maandenlang niet,
terwijl we toch beiden in Amsterdam waren.
Donald Donaldson schijnt naar Parijs te zijn vertrokken ‘to see a very important,
American filmmaker.’
Heb Erik van der Leeden geschreven. Waarom wil ik hem opeens na deze droom
dicht tegen me aandrukken? Is het soms een reactie op het waardeloze geklier in de
bosjes van het Vondelpark? Het houdt me erg bezig. Dit allemaal vanwege een droom,
maar een krachtige droom.
De brieven tussen Léautaud en diens moeder doen me even denken aan de relatie
tussen Richard Thieuliette en zijn moeder. Ik reed naar Lage Vuursche voor het
avondeten en herinnerde me mams woorden: ‘Wat zijn de bloemen hier toch altijd
even mooi.’ Ik zou eigenlijk alsnog brieven aan mam moeten schrijven. Ik ben naar
het graf van mijn ouders geweest. Keke snuffelde overal rond. Toen ik heel triest
weg wilde wandelen, kwam het lieve beest kwispelstaartend naar me toe. Altijd weer
die troost van mams hond.
Ik word van Léautauds brieven toch een beetje misselijk. Wat zijn tante of
grootmoeder gezegd of gedaan mag hebben, mag van enig belang zijn om de schrijver
beter te begrijpen, maar du moment dat de zaak zich naar ordinaire roddels beweegt,
keer ik me ervan af.
Om 23.00 uur belde Dimiter Dimitrov een halfuur lang vanuit Parijs. Hij zei dat
hij een ontmoeting had gehad met een vertegenwoordiger van Aristoteles Onassis.
De zaak was voor hem nu een ‘matter of life and death’ geworden. Kon ik misschien
naar Parijs komen? Hij bood voor een tweede keer een vliegticket aan. Ik piekerde
er niet over en wees hem erop dat ik
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voor niets in Utrecht op hem had gewacht en voor niets mijn eigen vertrek naar Parijs
had uitgesteld. Ja, maar hij had problemen met zijn vrouw, de baby en zijn
schoonouders gehad.

2 juli 1977
Ik heb de vier ballades van Chopin van blad met de taperecorder meegelezen. Ik zou
ze alle vier willen instuderen. Vooral de eerste ballade zou ik uit mijn hoofd willen
leren.
Eindelijk ontmoette ik Philip Agee op het terras van het American Hotel. Een
nogal nerveuze man, met misschien een slow brain? Hij had nooit van Dimiter
Dimitrov of Donald Donaldson gehoord. Hij adviseerde een vast adres van de man
los te peuteren om na te kunnen gaan of hij serieus bezig was. Agee weet nog niet
waar hij zich zal vestigen nu hij uit Engeland wordt gegooid - onder druk van de CIA.
Misschien wordt het Amsterdam. Hij had trouwens funny eyes. Ik beschouw hem
allesbehalve als special.
Gerard Croiset is terug uit Japan. De stoelenproef die hij er uitvoerde, was voor
tachtig procent geslaagd. Ik stelde opnieuw een ontmoeting met Donald Donaldson
voor in Holiday Inn. ‘Laat die mijnheer ook maar wat doen,’ aldus Gerard. ‘Om
11.00 uur in de Willem de Zwijgerstraat.’
Bjorn Borg heeft Wimbledon gewonnen van Jimmy Conners. Hij lijkt me overigens
‘een kreng’, maar hij ziet er sexy uit.
Ben nog laat naar het Vondelpark gegaan. Nooit eerder waren er zoveel queers
op pad, velen in leer. De jongens die belangstelling voor me toonden, deden me
walgen. Wat zou het prettig geweest zijn om een hele gewone jongen tegen te komen,
een type om mee naar huis te nemen, een glaasje wijn te drinken, samen naar muziek
te luisteren en dan te slapen in elkaars armen, waarbij seks geen ‘moetje’ hoefde te
zijn. Trouwens, ik ben het langzamerhand verleerd om met een vriendje samen te
slapen, zoals me duidelijk werd toen Richard Thieuliette hier laatst logeerde.
Vanavond was op televisie te zien hoe vijf miserabele zeehondjes in de Waddenzee
werden uitgezet. Wat een drama.

3 juli 1977
Gerard Croiset belde. Hij gaat akkoord met de tekst van het interview maar wil een
wijziging. Ik zou een gesprek met hem voor Playboy willen maken, maar dan wordt
er weer gezegd: ‘Niet bekend genoeg.’ Bekendheid en beruchtheid gaan voor op de
boodschap en inhoud.
Henk Hofland zei vanmorgen mijn JFK-reportage voor Bruna
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‘een prima boekje te vinden. Je weet, ik heb mijn bedenkingen over die zaak, maar
aan de andere kant: waar rook is, is vuur,’ zei hij. Ik dacht, maar zei dit niet: ‘Waarom
schrijf je er dan niet eens over?’ Hij verdomt het om mijn werk te becommentariëren,
ook wanneer hij het okay vindt. In plaats daarvan stelde ik voor dat we elkaar weer
eens moesten spreken.
Studeer Chopins eerste ballade.
Haalde Peter en Edwin van Wijk van Schiphol. Ze zagen er happy en gezond uit.
Peters homecoming is niet te beschrijven. Hij vertelde bijvoorbeeld in het parkje bij
Charingcross Road de Price sisters te hebben ontmoet, 80 en 75 jaar. Typisch Peter
- hij heeft de dames uitgenodigd te komen dineren. Indrawan Murti Murman kwam
langs, maar Peter blijft koel tegenover die jongen: ‘Ik probeer aardig te zijn,’ zei hij,
‘maar je weet, voor mij straalt hij so much evil uit....’
Ik vertelde hem van de droom over Erik van der Leeden. Een andere droom deed
hem uitroepen: ‘Dat is wat Freud Traumdeutung noemde!’ Die droom was dat ik in
een museum op een doos was gaan zitten. Een vrouwelijke conservator die
langskwam, waarschuwde me dat er een kostbare vaas in die doos zat. Wat
symbolisch! Peter noemde een vaas een fallussymbool. Omdat de droom was gevolgd
op de droom over Erik, zei hij: ‘You want to be screwed by Erik, baby. I hope if you
wrote him about that dream that Erik will come to you. I hope he read Freud.’
We hebben in La Belle Epoque gegeten. Ze zijn duidelijk verliefd. ‘The other day,
we had a very intense conversation,’ vertelde Edwin. ‘Then we had sex and again a
very intense conversation. Next, we had a second time sex and it was 6 am....’ Ze
zijn niet meer naar bed gegaan en in de stad gaan wandelen.
Donald Donaldson was in Holiday Inn en belde op. Of de ontmoeting met Croiset
aldaar kon plaatsvinden. ‘I am constantly bugged, you know,’ zei hij. Ik begreep niet
wat dat er mee te maken had. Wie weet is hij toch getikt. Hij lijkt aan het einde van
zijn Latijn te zijn en een wedloop tegen de tijd te rennen. Het is te hopen dat Gerard
Croiset orde in zijn chaos kan brengen. Hij herhaalde weer dat we partners en broeders
waren. De tijd die hij nu in Holland had besteed, was rampzalig voor hem geweest.
‘All that happened here to me was meeting you....’ Edwin blijft me zorgen baren.
Hij vertelde bijvoorbeeld dat een Griekse jongen, Dino, op Peter tippelde. Edwin
had hem bedreigd. ‘I know a black guy who will turn this Dino for 200 pounds into
a corpse (...).’ Ik zei tegen hem: ‘Edwin, je bent
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hier niet in Zuid-Afrika,’ maar dit is een kant van Edwin, die me de richels geeft.
De wilde, gele bloemetjes uit de tuin, die ik bij mams portret op de vleugel heb
gezet, gaan 's avonds slapen. Peter merkte het direct op, ook de bougainville die ik
kocht. Vanavond laat wandelde ik nog even met Keke. Wanneer ik dan van de kant
van Amerbos naar mijn huisje kijk, is het werkelijk een paradijsje voor me. Wat ik
ook van mam heb gekregen. Wat kan je meer in de wereld wensen dan deze kamers,
de vleugel, de platen en boeken en alle herinneringen aan vroeger?

4 juli 1977
Heb andermaal Jimmy Carter geschreven dat ik er de voorkeur aan gaf, de nieuwe,
mij bekend geworden informatie - het verhaal van Donaldson - aan hem te vertellen
in plaats van opnieuw de publiciteit te betreden, vooral met het oog op de veiligheid
van alle betrokkenen.

Minister Jan Pronk zendt het gelezen gesprek retour.
ABC-televisie is bezig een film over de JFK-moord te maken en laat John Pleshette
nu Lee Harvey Oswald spelen. Ook de scène op Dealy Plaza wordt opnieuw geschoten
met Don Gazzaway, die JFK speelt, en Christine Rose, die Jackie uitbeeldt.
Cruise Missile
Because of the wonders it can perform, the cruise missile will be one of
the main points of contention at the SALT talks. The Air Force's cruise
(left) is 14 ft. long and 26 in. in diameter. The Navy model, the Tomahawk,
is longer (21 ft.) and more slender. Tipped with a 200-kiloton nuclear
warhead, the long-range version can fly at 550 m.p.h. to targets more than
1,500 miles from its launch platform on a B-1 or B52 bomber. What sets
the missile apart from forerunners like the Nazi buzz bombs of World War
II is its terrain contour matching guidance system, which allows the cruise
to follow the lay of the land at treetop height and strike within 100 ft. of
its target.
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In Washington zijn bijzonderheden uitgelekt over de nieuwe generatie ‘neutron
tactical nuclear weapons’. Dit zou er op wijzen dat de bonzen in het Pentagon hun
inzichten inzake het gebruik van atoomwapens zouden hebben herzien.
Neutronenwapens zouden meer acceptabel zijn om op het slagveld in te zetten. Een
projectiel met een neutronenkop bestemd voor een stuk veldartillerie verspreidt
‘maar’ ‘3.000 rad in measure of radiation. Personnel will become incapacitated within
five minutes of exposure and for physically demanding tasks will remain incapacitated
until death (...) in one or two days,’ aldus Walter Pincus.303 Zolang er in die geest
wordt gedacht en gesproken, zijn we in doodsgevaar.
Vanmorgen bezocht ik met Donald Donaldson Gerard Croiset thuis in Utrecht.
De paragnost begon een tekening te maken van België met Brussel en Luik erop en
vroeg de generaal of hij iets met dit ‘beeld’ te maken had. Na enig heen en weer
praten zei Donaldson dat de voormalige Russische tsaar in de omgeving van Brussel
had gewoond. Zijn film over de tsaar zou er zeker komen maar pas over drie jaar.
Croiset waarschuwde op te passen voor een lange man, die gewoon was met veel
gebaren te spreken en die secretaris van een groep was.
Wat de fondsenwerving voor zijn film betrof moest hij vooral de Onassis-contacten
intensiveren, evenals contacten met de Slavenburgs Bank en hij moest iemand in de
VS vinden, een grootindustrieel, die wel geld zou willen geven. Hij had onlangs een
krant in het buitenland gekocht. De man, die uiteindelijk geld zou geven was 1,76
meter lang, ongeveer 58-62 jaar oud en werkelijk een gentleman die weinig spreekt,
vroeger in het leger heeft gediend en een kantoor heeft in een gebouw van 24
verdiepingen. Croiset beschreef een station en een beeldengroep in de omgeving van
dit kantoor. Ik luister altijd weer met stomme verbazing naar deze uitspraken over
‘beelden’ die Gerard dan krijgt.
Dimiter Dimitrov vertelde ons dat hij wist dat er een opdracht was uitgegaan om
Jimmy Carter te vermoorden, die werd onderschept. Carter was ervan op de hoogte.
Croiset zei een aanslag te verwachten in de lente van 1978 in de buurt van een grote
circustent? ‘Madison Square Garden in New York?’ vroeg ik. Geen antwoord. In
april 1975 waren er soortgelijke opdrachten uitgegaan om de sjah van Iran en de
koning van Saudi-Arabië te vermoorden. Hij, Dimitrov, had een boodschap naar de
sjah gezonden via Ierland. Hij had een familielid
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dat was getrouwd met het hoofd van de Ierse geheime dienst, zodoende. De koning
werd inderdaad vermoord, al gebeurde het een maand te vroeg. Maar de sjah bleef
in leven.
's Middags reed ik met Peter en Edwin naar Marken. Ik was er eigenlijk nog nooit
geweest. Later naar het Gooi en avondeten in Lage Vuursche. Het was allemaal heel
plezierig.
's Avonds ontmoette ik Dimitrov nog één uur in het Hilton hotel, waar hij nu
logeert.

5 juli 1977
Zeezicht
Ik belde Gerard Croiset die het bezoek van Donald Donaldson als ‘positief’ had
ervaren. Hij handhaaft het standpunt deze generaal, of wat hij ook verder mag zijn,
serieus te nemen.
Heb opnieuw een expresse naar Jimmy Carter gezonden. Ik doe het uiterste om
de gegevens van Donaldson op het Witte Huis te deponeren, maar anders moet het
maar weer via de media worden gespeeld.
Carl Sagan, Professor of Astronomy and Space Sciences aan de Cornell University
heeft The Dragons of Eden, Speculations on the evolution of human intelligence,
geschreven.304 Sagan gaat ervan uit dat ‘a better understanding of the nature and
evolution of human intelligence might help us to deal intelligently with our unknown
and perilous future.’305 Dat is precies wat ik al enige tijd denk, namelijk dat het op
de eerste plaats gaat om minimaal enige kennis over wat ons hoofd - en de ‘chip’
daarin verborgen - in werkelijkheid is en vertegenwoordigt, te meer omdat wat zich
in die drieënhalve pond protoplasma afspeelt, bepalend zal zijn voor niet alleen eigen
toekomst maar voor alles wat is en leeft. Of, zoals ik dit al eens heb geschreven: we
zijn in onze huidige staat vergelijkbaar met iemand die aan de stuurknuppel van een
Concorde zit en keine Ahnung heeft hoe het instrumentarium werkt.
Sagan begint met een passage uit Darwins The Descent of Man: ‘For my own part,
I would as soon be descended from that heroic little monkey, who bereaved his
dreaded enemy in order to save the life of his keeper, or from that old baboo (ik denk
aan Koko in Stanford University), who, descending from the mountains, carried away
in triumph his young comrade from a crowd of astonished dogs - as from a savage
who delights to
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torture his enemies, offers up bloody sacrifices, practices infanticide without remorse,
treats his wives like slaves, knows no decency, and is haunted by the grossest
superstitions.’
Zo is de geschiedenis van ons allemaal inderdaad begonnen. En dan schrijft Carl
Sagan: ‘Most organisms on earth depend on their genetic information, which is
“prewired” into their nervous systems, to a much greater extent than they do on their
extra genetic information, which is acquired during their lifetimes. For human beings,
and indeed for all mammals, it is the other way around. While our behavior is still
significantly controlled by our genetic inheritance, we have, through our brains, a
much richer opportunity to blaze new behavioral and cultural pathways on short time
scales. We have made a kind of bargain with nature: our children will be difficult to
raise, but their capacity for new learning will greatly enhance the chances of survival
of the human species.’
Ook al deel ik sir Julian Huxleys opvatting306 dat de hersens geen verklaring geven
voor mind, geloof ik toch dat voor 99,9 procent van de mensheid, bij wie de soep in
hun hoofd een soort terra incognita is, de moderne ontwikkelingen in de wereld
onaanvaardbaar zijn. ‘The brain alone is not responsible for mind even though it is
a necessary organ for its manifestation,’ aldus Sir Julian. ‘Indeed, an isolated brain
is a piece of nonsense, as meaningless as an isolated individual.’ Okay. Mind is brain
plus, en dat plus probeer ik zo nauwkeurig mogelijk in deze dagboeken weer te geven
en te verwoorden in de hoop dat hierdoor het bestuderen en ontleden van de mind
beter zal worden begrepen.
Andrew Young, Carters nieuwe ambassadeur bij de VN, zegt in een interview met
Peter Range voor Playboy: ‘Being a member nation to the United Nations is like an
individual going to a psychiatrist. We take the problems we get emotional over to
the un. By getting our emotions out there, it enables us to take rational actions.’ Je
kunt zien dat de man, die in de black movement opgroeide, een nieuwkomer is bij
de wereldlobby in New York. Was het maar waar! Wat ik sinds 1957 op het
VN-hoofdkwartier heb gezien en beleefd, is een spel van pure machtspolitiek,
economisch en militair. Was de volkerenorganisatie maar een psychiatrische kliniek
of een instituut voor psychotherapie. Het is juist een slagveld van totaal niet
geharmoniseerde minds, die - om de afgevaardigden te vergelijken met leden van
een gigantisch symfonieorkest - nooit verder komen dan het stem-
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men van hun instrumenten en het geluid dat deze kakofonie voortbrengt.
De regering in Moskou heeft de Amerikaanse ambassadeur Malcolm Toom gisteren
verhinderd een toespraakje op de sovjettelevisie te houden ter gelegenheid van de
Amerikaanse Fourth of July-viering. Hij weigerde een passage te schrappen over
mensenrechten, zoals door de regering-Carter bepleit. We zijn nog heel ver verwijderd
van werkelijke detente.
De moordenaar van Robert Kennedy, Sirhan, blijft zeggen zich er niets van te
kunnen herinneren RFK te hebben doodgeschoten. Hij zou in een blackout hebben
gehandeld. De 32-jarige Sirhan, die op 5 juni 1968 de moord in Los Angeles pleegde,
wordt nog altijd ondervraagd. Een complete farce. Wat Sirhan wel zeker weet, is dat
hij geen deel uit maakte van een complot....

6 juli 1977
Vanmorgen was het helemaal niet goed met Keke. We stonden met zijn drieën om
hem heen. Hij verroerde zich niet en haalde onregelmatig adem. Het beestje is ook
al zeventien jaar oud. We legden hem in zijn mand en later, toen we thuis kwamen,
was hij stukken beter. Ik had voor kip gezorgd, waar hij altijd opgewonden van wordt.
Hij at als een wolf, maar gaf later weer veel over.
Peter is met Ruud van der Linde van De Telegraaf foto's gaan maken. Het is
prachtig weer. Ook heeft Privé hem over zijn werk in de Londense toneelwereld
geïnterviewd. Peter en Edwin maakten samen een rondvaart. Ik prepareerde het
avondeten. Samen met Ton Kors en zijn vriend Ronald werd het een gezellige avond.
Ik geloof dat Peter langzamerhand werkelijk van Edwin is gaan houden Ik vraag me
af hoe deze situatie zich verhoudt tot zijn gevoelens voor Frederick Ress in
Minneapolis. Ze kwamen trouwens met schitterende rozen voor mij thuis. Maar ik
zou er de voorkeur aan hebben gegeven meer gelegenheid te hebben om met Peter
samen te zijn en met elkaar te praten.
Een brief, gedateerd 2 juni, van het Select Committee on Assassinations in
Washington arriveerde (per boot) vandaag. Budget Officer Thomas Howarth meldt
dat de commissie inderdaad besloot mijn kosten in verband met mijn
getuigenverklaring te willen vergoeden à raison van 76 dollar voor een retourticket
New York - Washington, terwijl ze natuurlijk heel goed wisten dat ik uit Amsterdam
was gekomen, om niet van alle andere kosten zoals hotels en maaltijden te spreken.
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7 juli 1977
Bracht Peter bij zijn moesje en zussen. Hij kocht mooie bloemen. Ik zette hem alleen
af om ze verder van elkaar te laten genieten. Hij verheugt zich er altijd zo intens op
om thuis te zijn en zijn moeder te zien. Ik was in tranen bij mijn afscheid met Peter.
Hij en Edwin gingen gisteren nog laat de stad in en nu moest ik hem weer missen.
‘Je wist toch dat ik Theo Cammann nog wilde zien,’ zei Peter. ‘Ja, wat jij wilt
gebeurt altijd, maar ik wil soms ook wel eens wat.’
‘Daar heb ik niet aan gedacht,’ zei hij heel ontwapenend. ‘Dat is nu juist wat me
zo dikwijls miserabel maakt.’ Mijn tranen maakten hem heel stil.
Motorrijders kunnen me zeer opwinden.
Het schijnt dat Suharto de populaire pro-Bung Karno-burgemeester van Jakarta
eruit heeft getrapt. Ik begrijp nooit hoe je in de mind van Sukarno deze Suharto hebt
kunnen dienen. In ieder geval zou ik er veel voor over hebben om nu Ali Sadikin te
kunnen interviewen.
Jimmy Carter heeft met reporters bij het zwembad van het Witte Huis zitten
praten.307 De ontmoeting was als back-ground-gesprek bedoeld, zoals Henry Kissinger
als deep back-grounder dit instrument om de pers subtiel te manipuleren in praktijk
bracht. Er is een levendige discussie ontstaan of dit acceptabel is. Intussen verschijnen
allerlei berichten over wat Carter lanceerde onder labels als ‘een hoge
regeringswoordvoerder’ of het afgezaagde ‘vanuit hoge regeringskringen werd dit
of dat beweerd’.
Fredrick Ress belde uit Minneapolis omdat hij kennelijk nog op Peter wacht.

8 juli 1977
Bezocht Gerard Croiset. Hij was van mening dat wanneer Dimiter Dimitrov, alias
Donald Donaldson, wat hij te zeggen had niet anders presenteerde, niemand hem au
sérieux zou nemen. ‘Men’ zou slechts de schouders ophalen en zijn boodschap naar
het rijk der fabelen verwijzen. ‘Hij weet veel, maar zijn aanpak is fout.’ Dat vind ik
al heel lang en ik heb hem dit voorgehouden. Maar zoals Frieda Westerman al zei:
‘It is difficult to teach an old dog new tricks.’ Mijn vraag is nu: Heeft Croiset deze
mening bij mij ‘afgetapt’ of is het wat hij zelf denkt?
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Voelde me zeldzaam ontspannen. Zonder Carel Enkelaar en zijn oneerlijkheid zouden
Croiset en ik trouwens nooit gelazer hebben gehad. Gerard zei zich ‘voor een paar
maanden’ van Enkelaar te hebben gedistantieerd. ‘Vroeger waren we vrienden. Onze
relatie is zo langzamerhand helemaal zakelijk geworden en dat wil ik niet.’ Ik
vermoedde al dat het mis was tussen die twee. Ik zei van mening te zijn dat Croiset
dit zijn vriend zelf diende te zeggen. Gerard wilde het via Liny Enkelaar spelen.
Peter zei dat zijn moeder had verteld mij op televisie te hebben gezien. Zij had
vochtige ogen gekregen bij die mededeling, zoals mam dit vroeger kon hebben en
ook mejuffrouw Büringh Boekhoudt soms heeft wanneer zij emotioneel tegenover
mij haar gevoelens en gedachten ontvouwt. Ik haalde hem weer bij zijn moeder af.
Zij nam Keke meteen op haar arm, hij heeft tenslotte eens bij haar gelogeerd. Bij
vertrek raadde zij Peter aan om van zijn voorgenomen vakantie met Edwin in
Griekenland veel te genieten. ‘Peter is een verwende kraai.’ Waarop zijn moeder
reageerde: ‘Maar hij is het waard, Willem.’ Ik begrijp wel dat zij bedoelde dat hij in
dit opzicht niet te verpesten is. En zo is het. Peter en Edwin zijn nu weer in Londen
om vandaar naar Griekenland te gaan. Het is stil in huis nu Peter weer weg is
Dimiter Dimitrov belde uit Parijs om te zeggen dat Gerard Croiset gelijk had
gekregen. Zijn lobby rond Aristoteles Onassis voor meer fondsen voor zijn film was
enigszins succesvol geweest. Hij wil dringend 100.000 dollar lenen. Hij is zelfs bereid
om er 150.000 dollar voor terug te betalen. Hij belde een tweede keer uit Parijs om
te benadrukken dat wat hij heeft mee te delen als onderpand voor leningen gebruikt
zou kunnen worden; naar zijn mening althans.
Vandaag bezocht ik Dirk en Inge Keijer aan de Utrechtsestraatweg in Hilversum.
Zij wonen in een fantastisch huis met een groot zwembad in het souterrain. Hij had
alles zelf getekend en laten bouwen zoals hij het wilde hebben. Hij vertelde de haven
van Monnickendam te zijn binnen gevaren met de sovjetvlag in top, omdat
ambassadeur Alexandr Romanov aan boord was. Hij noemt de ambassadeur ‘Rom’
en schijnt uiterst goede maatjes met hem te zijn. Als gevolg van dit ‘incident’ werd
hij prompt geroyeerd als lid van de koninklijke jachtclub.308
Dico Donaldson belde een derde keer. Hij lijkt steeds gekker te worden. Wat als
alles verzonnen is? Zoals over de hem be-
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kende man die de opdracht gaf JFK te vermoorden, of de kwestie dat er een aanslag
op Carter was beraamd? Hij vertelde dat hij geld had geleend van zijn schoonvader,
een bankier in Ierland, die nu het geld terugvroeg omdat hij met pensioen ging. ‘They
think I will come home to settle everything, but I feel like going into hiding,’ zei hij.
Hij laat zich dan tevens ontvallen: ‘May be, we were meant to meet, because you
have magnetism and can make people do things.’
Ik weet eigenlijk niet wat ik met deze man aan moet. Het lijkt of hij er op rekent
dat ik hem uit de penarie zal halen.
Keke at niet vanmiddag, ook al liep hij steeds naar zijn bakje. Hij deed weer erg
vreemd. Zijn rechtervoorpootje leek te beven. Ik legde hem in zijn mand. Misschien
leeft hij niet lang meer. Door dit beestje was ik sinds 1974 nooit echt alleen. Ik zal
hem verschrikkelijk missen. Van alles was Keke het liefste dat mijn ouders me
nalieten. Het gaf me een kans iets voor hen te doen na hun dood. Ik deed mijn uiterste
best lief te zijn, extra lief.

02.15 uur
Ben even gaan kijken. Godzijdank is Keke okay. Hij haalt rustig adem.

9 juli 1977
Peter en Edwin zijn op een Grieks eiland.
Ik droomde van mam. Ik bestudeerde haar gelaatstrekken. Zij zag mij direct van
verre. Ik was trots op haar, want zij zag er geweldig uit.
Broer Theo en Nellie arriveerden om 12.15 uur. De sfeer was wat geforceerd; het
ijs diende te worden gebroken. Ik serveerde de lunch. Zij gingen vanmiddag slapen.
Ik nam een sauna in Thermos. Wanneer ik de conversatie van deze dag de revue laat
passeren, blijkt dat er geen belangstelling voor Keke werd getoond, noch een woord
van appreciatie voor het feit dat ik nog steeds een zorgzame baas voor mams hondje
ben. Ik gaf Theo de beide albums met JFK-knipsels. Hij keek in eentje en liet de
andere liggen. Trouwens, Peter heeft ook geen letter van mijn JFK-boekje gelezen.
Theo zei dat de Molukse vlag roodwit was. Ik sprak over rood, groen en zwart, zoals
die bij de trein die werd gekaapt werd opgehangen. Weddenschap voor 1.000 gulden.
Toen Theo mijn werkkamer binnenkwam was het eerste wat hij zei een nare
opmerking over Peters foto. Hij begreep ook niet, waarom ik Peter in het JFK-boekje
had genoemd. Nog
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minder begreep hij dat ik in mijn reportage bepaalde collega's had bekritiseerd. Dat
hoorde in een ander boek thuis. Hij herhaalde wat Jan van Beek had gezegd. Ik zei
dat, omdat iedereen zo redeneerde, die heren hun gang bleven gaan ‘to get away with
murder’. Maar het is een feit dat vermelden in een boek er überhaupt weinig aan
verandert, noch dat ze het niet opnieuw zouden doen.
Theo ging een Elseviers halen. Nellie maakte van zijn afwezigheid gebruik om te
verduidelijken dat zij het zich niet konden permitteren, nu zij geen eigen auto meer
hadden, Keke alleen in hun huis achter te laten, omdat hij alles bij elkaar zou blaffen.
Maar Theo schreef mij zinnen als ‘if you want to keep the dog alive’ en ‘my house
is no dog pension’.309 Theo maakte ook weer cynische opmerkingen over de waarde
van mijn dagboeken of de noodzaak mijn huis, vanwege de dagboeken, extra te
beveiligen.310
Wanneer ik zo'n bezoek van mijn broer en schoonzus goed naga, word ik toch
naar van de ervaring. Maar dat vind ik de laatste tijd van bijna alle contacten.
John Bell van de Enquirer stopte in Amsterdam, op verzoek van hoofdredacteur
Iain Calder. Hij was op weg van Frankfurt naar New Castle. We spraken kort in mijn
slaapkamer. Ik zei tegen het einde van de maand in Washington te zullen zijn. Indien
Carter de namen niet in ontvangst wil nemen, ben ik bereid mijn nieuwe verhaal voor
10.000 dollar exclusief aan de National Enquirer te verkopen en voor 40.000 dollar
meer, indien ze ditmaal alle gegevens zouden publiceren. Hij leek me vrij opgewonden
over deze nieuwe ontwikkeling.

10 juli 1977
Toen ik vanmorgen beneden kwam, zat Theo in de knipselboeken te lezen, die hij
gisteren weglegde. Hij had ook reeds de tekst van mijn lezing in Groningen
bestudeerd. Dan was het gisteren slechts het verkeerde moment.
Na zo'n bezoek valt er altijd een doodse stilte in huis. Such is life. Na het ontbijt
vertrokken ze in een uitstekende sfeer.
Mark Lane bevestigt ene April Ferguson te hebben gevonden, die het manuscript
van mijn JFK-boekje gaat herschrijven. Een aanbetaling van 1.500 dollar is
noodzakelijk. Het zou 16 juli gereed kunnen zijn en het heeft me dan 3.000 dollar
gekost.
Dimiter Dimitrov belde om 11.00 uur vanuit Duinkerken. Ik
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had hem verteld Dirk Keijer te hebben ontmoet, duidelijk een welvarende zakenman.
Nu denkt hij dat deze mijnheer wel even een cheque van 100.000 dollar voor hem
zal uitschrijven. Hij leeft in een droomwereld. ‘I still feel by intuition,’ zei hij, ‘that
you and I are meant to cooperate and work together. That's why we had to meet.’ Ik
vertelde dat een Amerikaanse journalist me had bezocht. Zijn antwoord: ‘You should
not sell your current story under a million dollars....’
De sovjets zijn geërgerd over het feit dat de Pool Zbigniew Brzezinski Carters
voornaamste buitenlandadviseur is. In de Observer311 zegt de man het (griezelige)
volgende: ‘I once said to him (Jimmy Carter) - in fact it was on the plane back from
London - that I think he has some of the qualities of Machiavelli's Prince. I mean
these qualities in the good sense and not in the negative “Machiavellian” sense.’ Dan
citeert hij Machiavelli's theorie van twee menselijke kwaliteiten: ‘The virtue of a
statesman and fortuna, being in step with the hidden mysteries of life.’ Ja, ja, Carter
is herboren in de Heer! Noem dat maar in step met het mysterie. Trouwens deze
episode toont aan wat een slijmjurk Brzezinski is jegens zijn baas. Het staat op zijn
gezicht geschreven. De sovjets schijnen zich vooral op te winden over het nieuwe
neutronenwapen van het Westen.
Intussen blijft Rosalynn Carter hoogst actief in militaire en staatszaken, precies
zoals psychiater Arnold Hutschnecker voorspelde dat zij zou doen. Na haar bezoek
aan Quito, Ecuador, heeft zij zich bemoeit met de verkoop door Israël van 24 Kfir,
supersonic, single seat gevechtsvliegtuigen. Cyrus Vance, de minister van
Buitenlandse Zaken en het Pentagon hadden (en hebben) hier bezwaar tegen omdat
er in het Israëlische toestel General Electric J-79 motoren zitten. De Amerikaanse
politiek wil nu eenmaal niet nog meer ‘sophisticated weaponry’ naar Latijns-Amerika
overhevelen. Maar omdat buurland Peru de modernste Sukhai-20 gevechtsvliegtuigen
van de USSR kreeg, wilde Ecuador niet achterblijven en Rosalynn vond kennelijk dat
dit de spuigaten uitliep en zou de zaken wel even regelen. Zij behaalde nul op rekest,
want Vance en het Pentagon bleven ‘nee’ zeggen. Voor Ecuador geen probleem
verder, want dan kopen zij het Franse Dassault-Breguet F-1 gevechtsvliegtuig.312
Vervolgens heeft de nieuwe CIA-directeur, Jimmy's vriend admiraal Stansfield
Turner, voorstellen gedaan om alle Amerikaanse inlichtingendiensten onder een
spionagetsaar bijeen te

311
312

The London Observer, 10 juli 1977.
The New York Times, 6 juli 1977, door David Weinraub.

Willem Oltmans, Memoires 1976-1977

301
voegen. Het is duidelijk waarom. De admiraal begrijpt uitstekend dat er momenteel
niet alleen langs elkaar heen wordt gewerkt, maar dat de oncontroleerbare CIA - voor
het Congres niet te grijpen vanwege de supergeheimhouding zogenaamd in het
landsbelang - voortdurend activiteiten in strijd met de grondwet en alle bestaande
regels en wetten uitvoert, tot geheime oorlogen toe, die tegen iedere prijs onder
controle dienen te worden gebracht. Tom Wicker schrijft over the secrecy war in de
Times313, maar legt eigenlijk niet duidelijk uit wat hier werkelijk speelt. Hij vertelt
dat zeventig procent van het nationale budget bestemd voor geheime operaties,
inderdaad naar het Pentagon gaat. Hiervan wordt het nodige opgesoupeerd door
spionagevluchten over de USSR: ‘the most expensive and possibly the most useful
of all.’ Turner wil alle beschikbare gelden onder de hoede van een nieuwe
spionagetsaar brengen, waarmee hij duidelijk streeft naar het onder controle brengen
van de CIA want wanneer dat apparaat bij de tsaar haar fondsen moet gaan halen,
wordt tegelijkertijd een einde gemaakt aan de oncontroleerbare, illegale, en soms
met moord gepaard gaande, praktijken van de CIA die tenslotte op naam van de VS
komen te staan. Tom Wicker lijkt de kant te kiezen van de krachten in Washington
die tegen een dergelijke benoeming zijn. Hij spreekt over ‘een monopolie aan geheime
macht’ voor een dergelijke figuur. Als de verkeerde man voor deze positie zou worden
aangewezen, kan dit tot dictatoriale wanpraktijken leiden. Maar wat Wicker op geen
enkele manier verduidelijkt, is hoe gevaarlijk de huidige situatie - en het voortduren
ervan - genoemd moet worden. Het Pentagon blijft op deze manier permanent opereren
naast een oncontroleerbaar, paramilitair nevenapparaat, de CIA, dat haar eigen gang
gaat en vrijwel niemand - en zeker het Congres niet - in haar activiteiten kent.314
Bezocht mams vriendin, tante Meta de Vries, in het verzorgingshuis. Het gaat slecht
met haar. Zij vond dat het hoedje dat ik op had me goed stond.315 Een dame naast
haar hield hardop allemaal verhalen. Het is onmogelijk je gezond verstand in een
dergelijke omgeving te bewaren. Haar armen waren vol blauwe plekken en leken
stokjes te zijn geworden. Verschrikkelijk allemaal. Human vegetables.

313
314
315

The New York Times, 8 juli 1977.
Dat was o.a. mijn bezwaar tegen de JFK-film van Oliver Stone in 1992: hij miste totaal de
kern van de controverse Pentagon-CIA gedurende een periode van meer dan 40 jaar.
Had natuurlijk niets op mijn hoofd.
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11 juli 1977
Ik heb dr. Arnold Hutschnecker in New York geschreven dat hij volkomen gelijk
kreeg in zijn analyse van het optreden van Rosalynn Carter als presidentsvrouw.
Wicher de Marees van Swinderen heeft het JFK-boekje gelezen ‘hetgeen ik
bijzonder goed vond en interessant’. Hij heeft voor Peter en mij reserveringen in de
bekende Camelback Inn te Phoenix gemaakt voor augustus.
Om 23.00 uur belde Dimiter Dimitrov weer uit Londen. Hij wilde 100.000 dollar
lenen met zijn bezittingen als onderpand en zou 150.000 terugbetalen. ‘What bas to
be done is to find a friend, who will ask no questions and will do it because he is a
friend,’ was letterlijk zijn pleidooi. De man is bezig mesjogge te worden.
Ik moet toch eens naar dat klooster op de berg Athos toe. Griekse vaders hebben
een klacht ingediend, dat de aldaar gevestigde monniken opnieuw een twintigtal
jonge Griekse jongens naar de berg zouden hebben gelokt. Het klooster bestaat nu
1.010 jaar en huistvest 1.000 monniken verspreid over een twintigtal kloosters en
geïsoleerde hermitages.
Ben nog laat een lange wandeling naar Zunderdorp en omgeving gaan maken. Een
eend vloog verschrikt op uit het riet. Het boerenland rook zalig.

12 juli 1977
Mark Lane bevestigt dat mevrouw April Ferguson akkoord gaat met 2.500 dollar.
Ik heb er dus toch 500 dollar van afgepingeld.
Heb een fiets gekocht, zoals Peter adviseerde, om beweging te hebben, want ik
zit altijd maar in een auto. Ik kan me niet meer herinneren hoe lang ik geen pedalen
onder mijn voeten heb gevoeld. Heb 40 minuten gefietst - in de zon.

13 juli 1977
Norman Cousins, de hoofdredacteur van de Saturday Review, nam al in 1962 het
initiatief om burgers van de VS en de Sovjet-Unie informeel bijeen te brengen en van
gedachten te laten wisselen. Deze ontmoetingen kregen de naam van Dartmouth
Conferences, omdat ze in Dartmouth College werden gehouden.316 De jongste
ontmoeting is in Jurmala, Litouwen geweest. De sovjetdelegatie werd geleid door
professor Arbatov. Van Amerikaanse zijde waren aanwezig David Rockefeller,
Joseph
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Sisco, voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken en Helmut Sonnenfeldt,
voormalig adviseur van Henry Kissinger. De Amerikanen waren van mening, dat
wat de Sovjets zeiden, weinig verschilde van wat er tien jaar geleden werd gezegd.
Terwijl van sovjetzijde werd gesproken over nostalgie naar de buitenlandse politiek
van Nixon en Ford, die tenminste voorspelbaar was geweest. Carter en Brzezinski
maken er een potje van waar geen pijl op valt te trekken. Malcolm Brown sprak over
‘een kille stemming’ tijdens de pourparlers.317
Herbert Scoville, onderdirecteur van de CIA, die eerst voor het Special Weapons
Project van het Pentagon werkte, wijst op de catastrofale ontwikkeling met het
ontwerpen van het nieuwe ‘brainchild’ van de wapenindustrie, de neutronenbom.318
‘It will kill people, while preserving buildings, tanks and artillery. Ze zouden
geloofwaardiger zijn, omdat standaard atoombommen niet gauw zullen worden
ingezet, aangezien beide partijen elkaar rigoureus zouden vernietigen (balance of
terror), terwijl het neutronenwapen “hanteerbaarder” is en eerder zal worden ingezet
voor aanvallen en afweer. Het geheim van de neutronenbom is “the low yield”.
Scoville: ‘Neutrons, except in massive, super-lethal exposures do not kill or
incapacitate rapidly. Those receiving even ten times a lethal dose, about 5.000 rads,
could still continue to fight effectively for about half an hour and only (!) die a day
or so later. However, those receiving just a lethal dose of about 500 rads could
continue to function for several hours and would not die for weeks or a month....’
Ik vind het denkwerk achter zulk geklets compleet krankzinnig. Met geen woord
spreekt Scoville natuurlijk over ‘hoe’ een mens die door doses rads wordt getroffen
om het leven zal komen.319 Scoville vervolgt over de 500 radoptie: ‘This is scarcely
ideal for the battlefield where one would like to be sure that a soldier is out of action
(...). Civilians in the vicinity of the conflict will become lingering casualties with
homes in tact but bodily functions in ruins....’ Ik vind zelf het spreken over dit soort
opties pathologisch. Ik moet bij Scoville aantekenen dat hij, met dit geklets, nog
heilig is vergeleken bij Edward Teller320, die op dezelfde Op-Ed-pagina van The New
York Times een partijtje meeblaast.
Teller wijst er op dat van Genghis Khan tot Hirosjima oorlogen

317
318
319
320

The New York Times, 13 juli 1977.
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Men hoeft slechts te denken aan wat er gebeurde bij de explosie in de kernreactor bij
Tsjernobyl in de USSR.
Zie Grenzen aan de Groei, Deel I, Bruna, 1973.
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beperkte vernietigingsmogelijkheden hadden. ‘Nuclear weapons are different,
primarily because they can become effective in a time so short that rational thought
has little chance to compete with wartime urgencies.’ Zijn uitgangspunt is: ‘American
military preparation has the paramount purpose of preventing war.’ Wat de
neutronenbom nu bereikt is dat ‘we have an explosive which is relatively small and
the territory effected is also small (...). Yet, the effect of such weapons is sufficiently
powerful, that, coupled with appropriate guidance, it can be used as a potent defense’.
Hij stelt voor, kennelijk gecharmeerd van de nieuwe mogelijkheden: ‘We should
announce a policy according to which we shall rigorously refrain from a first-use of
nuclear weapons of any kind, including the neutron bomb, except within territory
invaded by enemy forces.’ Eigenlijk zou spreken over atoomwapens al verboden
moeten zijn, wanneer ‘men’ niet uit zichzelf inziet dat dit borderline poppycock is.
Bezocht de familie Van Dijk in Baarn. Vrienden van hen uit Epe hadden hen het
verhaal van Lulofs in De Telegraaf over mijn JFK-boekje toegezonden met de vraag:
‘Waarom houden jullie contact met die vent?’ Ze gaven een antwoord dat met de
jaren zwakker lijkt te worden. Het echtpaar had mijn ouders uitstekend gekend en
mede met het oog op hen hielden ze mij een hand boven het hoofd. Slap argument.
Ze brengen het blijkbaar niet meer op om te zeggen dat ze me van haver tot gort
kennen en om die reden niet met me breken. Het toont voor de zoveelste maal hoe
de campagne, om via De Telegraaf mij in een ongunstig daglicht te zetten, uitstekend
slaagt. Ik liet mijn JFK-boekje bij hen achter.

14 juli 1977
Opnieuw naar Baarn, nu om mejuffrouw Büringh Boekhoudt te bezoeken. Zij maakt
het uitstekend, maar zei veel last van nek- en rugklachten te hebben. Ik vind haar
altijd modern in haar denken, wat zeer opvalt. Zij had voor André van der Louw
gestemd, want hij scheen haar ‘een nette vent, die misschien niet tegen de gehaaide
politici was opgewassen....’
Zij had prinses Beatrix geschreven om haar medeleven met het Lockheed-drama
te betuigen. De prinses had geantwoord er inderdaad hoogst naar van te zijn. ‘De
kinderen schijnen onderling te hebben afgesproken om ieder op hun beurt bij de
ouders te komen om ze op te peppen,’ vertelde Aunty321 ‘Prins Bernhard is niet dom,’
antwoordde zij, toen ik de me-
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ving verkondigde dat hij nonchalant en stupide bezig was geweest. ‘Hij is eerder
intelligent, zelfs listig. Dat weet ik pertinent zeker. Maar ik denk dat hij er steeds
van uitging dat hem niets kon gebeuren.’ Zij zei met aperte kennis van zaken over
‘Soestdijk’, wat Gerard Croiset eerder via zijn fameuze paranormale beelden had
‘gezien’.
Mejuffrouw Boekhoudt begreep overigens niet dat de mensen Beatrix dikwijls zo
bekakt vonden. ‘Ik herinner mij dat zij toen zij vijftien jaar oud was reeds de
opmerking kon maken: “wat is die man vervelend, hij liet zich al drie keer
voorstellen...”.’ Ik kreeg een cadeautje, een etui voor mijn rijbewijs. Omdat ik zag
dat zij met een breiwerk bezig was, vroeg ik haar of zij misschien nieuwe bruine
manchetten voor mijn leren jack uit Amerika wilde breien. Om 22.00 uur belde zij
op dat zij vergeten had de maten te vragen.
Vanavond zou ik een etentje geven voor Cor en Anne Knulst, de ambassadrice
van Hongarije Anna Bebrits en Jan en Babette Cremer. Om 15.00 uur belde Jan dat
hij me al dagenlang had proberen te bereiken. Hij kon niet komen want hij moest
naar België. Het leek me een smoesje en dat zei ik ook. ‘Ja, maar waar moet ik met
een generaal over praten?’ Ik was woedend, noemde hem een lul en smeet de hoorn
op de haak. Cor Knulst verheugde zich erop Cremer te ontmoeten. Ik wist zeker dat
de combinatie van mijn dinergasten uitstekend was. Een half uurtje later belde Jan
weer. Hij had besloten toch te komen. Anna Bebrits belde of zij een lange jurk aan
moest. ‘Oh, no, it's informal,’ zei ik. Maar Anne Knulst kwam uiteindelijk wel in
een lang gewaad. Bespottelijk, maar dat schijnen Haagse gewoonten te zijn. Cor had
in de Encyclopedia Britannica Hongarije doorgenomen en zelfs aantekeningen
gemaakt over bepaalde onderwerpen, die hij met Anna Bebrits wilde bespreken.
De avond werd een succès fou. Ik kreeg veertig roosjes en Jan en Babette brachten
zo'n enorme bos bloemen mee dat die over twee grote vazen diende te worden
verdeeld. Mevrouw Bebrits vertrok om 22.00 uur, ik denk om haar chauffeur te
plezieren. De anderen vertrokken pas na middernacht. Jan belde later spontaan om
te zeggen hoe hij de avond had gewaardeerd. Cor raakte zeer op zijn praatstoel. Het
boterde, zoals ik wel had verwacht, prima tussen hem en Jan. Cor sprak over de eed
die prins Bernhard had afgelegd. Als officier en drager van de Militaire Willemsorde
kon wat Bernhard gedaan had, absoluut niet door de beugel. Hij zei dat wanneer een
opperofficier met Kerstmis een geschenk kreeg, dit volgens de regels zichtbaar op
zijn bureau diende te worden neergezet. Dat wil zeggen, in de
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kazerne Het was niet toegestaan dit mee naar huis te nemen. Kun je nagaan hoe het
gedrag van prins Bernhard in strijd met de voorschriften is geweest. Cor vond dat
de hele Nederlandse officiersstand dankzij het optreden van de prins ‘een opdonder
had gekregen’. Jan opperde: ‘Wanneer hij maar had toegegeven wat hij op zijn
kerfstok had....’
‘En dan wat,’ reageerde Knulst, ‘wat zou de volgende vraag zijn geweest?’
Jan benadrukte, volmaakt overbodig eigenlijk, dat hij slechts de lagere school had
gevolgd en niet in het onderwerp van neutronenbommen was geïnteresseerd. ‘I like
to do what I do. I paint. I write. And, I travel.’ Hij had een toneelstuk ieder jaar
opnieuw aan een televisiemaatschappij verkocht. Er werd veel vergaderd, liefst in
Londen of ergens anders, maar er gebeurde verder niets.
Dimiter Dimitrov belde uit Engeland. Hij blijft hopen dat ik hem op een dag zal
bellen om te zeggen dat ik 100.000 dollar voor hem heb gevonden. Hij wist dat
admiraal Stanfield Turner van de CIA de pensionering heeft geëist van de hele top
van de afdeling illegale operaties. Bovendien heeft hij zijn eerste plaatsvervanger,
Henry Knoche (52), gedwongen met pensioen te gaan. De woordvoerder van het
Witte Huis, Jody Powell, verklaarde dat de admiraal zijn plannen van tevoren met
Jimmy Carter had besproken. Het is duidelijk wat gebeurt: de regering-Carter blijft
proberen de CIA onder controle te brengen, wat noch JFK, noch LBJ is gelukt. Dimitrov
vond dit aftreden daarom opmerkelijk, omdat volgens hem de heer Knoche de
supervisie had over alle moordaanslagen, inbegrepen Dallas. ‘He was in the wrong
group,’ zei hij, ‘but now, Carter is of course a real target.’ Dimitrov dacht ook dat
mijn kansen door Carter te worden ontvangen inmiddels waren gestegen, want het
aftreden van Knoche bewees dat Carter en admiraal Turner nu wisten hoe de vork
in de steel zat. ‘I don't know whether you ever realized, how much you hit the band
of the trigger-boys, but I hope you will go on trying to unknit this matter,’ aldus mijn
nog altijd even mysterieuze vriend-generaal.
Hij vertelde het Marriott Hotel in Amsterdam reeds 10.000 gulden te hebben
betaald voor zijn langdurig verblijf maar hij was nog een bedrag schuldig van 7.000
gulden van een openstaande rekening. Hij vroeg of ik Jan Willem van Lith,
assistent-manager wilde bellen. ‘He knows I am a general. He knows I will meet my
obligations.’ Hij was het met me eens dat hij wellicht beroemd zou worden indien
ik hem in de publiciteit bracht. Dit zou zijn redding kunnen worden, ook financieel.
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Peter en Edwin schreven lange brieven vanuit hun Griekse eiland Spetses. Ze vinden
het allebei een paradijs. Na tien maanden optreden in het hartje van Londen in Carte
Blanche, komen ze helemaal bij. Hij herinnert zich het bezoekje aan zijn moeder
‘and the number of times she had tears in her eyes’. Hun verblijf op Amerbos was
totally enjoyable. Hij zond Frederick Ress een telegram half augustus bij hem te
zullen zijn en dat zijn gevoelens voor hem niet waren veranderd. En dan is er Edwin.
Hoe zal dit aflopen?

15 juli 1977
Wat me opviel, is dat de heer J. van Dijk,322 toen ik de opmerking maakte dat prins
Bernhard misschien minder schuldig was dan men vermoedde, antwoordde: ‘En wie
was dan Victor Baarn? Bovendien is niet geconstateerd dat de prins ooit enig geld
in het Wereld Natuur Fonds deponeerde, terwijl hij zogenaamd al dat geld met dat
oogmerk binnenhaalde....’ Mejuffrouw Büringh Boekhoudt, ook au courant met de
prins persoonlijk en de koninklijke familie in het algemeen, betwijfelde eveneens
dat hij onschuldig was. Terwijl generaal Cor Knulst, zelf drager van de Militaire
Willemsorde, hem zonder meer als zeer schuldig, ook jegens de officiersstand,
beschouwde.
Bezocht vanavond mijn oude vriendin, Pauline Quarles van Ufford, de dochter
van mevrouw De Ramaix323, die met haar dochter Deliane in een klein huisje in Nieuw
Vennep woont. Het kasteel, Château Bouillon, ten zuiden van Brussel moet worden
verkocht vinden de kinderen, maar hun moeder blijft er wonen, ondanks de aanleg
van een snelweg gedeeltelijk over het terrein. Pauline is nu gescheiden van Willem
Quarles324, die een nieuwe liefde vond bij een jongen die de groenteafdeling runde
bij Albert Heijn in Apeldoorn.

16 juli 1977
Mark Lane regelt verder de bewerking van de Amerikaanse editie van mijn JFK-boekje,
waarvoor ik de eerste 1.500 dollar naar April Ferguson heb gezonden. Lane sprak
met Robert Tanenbaum, die ‘most anxious’ blijft om me weer te spreken over de
nieuwe gegevens aangedragen door Dimiter Dimitrov.325
Aart van de Want vertelde dat geen enkele boekwinkel in
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Gouda mijn JFK-boekje voorradig heeft. De Goudse Courant had de Volkskrant
nageaapt en geschreven dat het een boekje over Willem Oltmans - niet de moord op
JFK of de moordenaars - was.
Het Pentagon hoopt in 1979 de neutronenwapens in Europa in stelling te kunnen
brengen. Het probleem met Amerikanen blijft dat zij sinds mensenheugenis geen
oorlog of invasie van buitenaf op eigen grondgebied hebben gehad. Amerikanen
hebben elders in de wereld veel platgegooid. Ze hebben er geen benul van wat oorlog
in eigen huis betekent. Amerikanen denken in termen van verderf elders. Jimmy
Carter noemde het neutronenwapen ‘a horrifying prospect’ en meende: ‘I do think
it should be one of our options’ maar hij moet nog ‘a complete analysis’ maken. ‘I
think this would give us some flexibility.’326

17 juli 1977
Vanmorgen reed ik naar Heiloo om Cees Berkhouwer (VVD) weer eens te ontmoeten.
Dirk Keijer had me verteld dat hij ‘belangen’ in een computerfirma had en dat
Berkhouwer een mogelijke invalshoek zou kunnen zijn voor het bevorderen van
handelscontacten met de Sovjet-Unie. We zaten in de tuin, Cees in zwembroek. ‘Wat
heb je op je hart?’
Ik lichtte hem in hoe ik via Aurelio Peccei en de Club van Rome in Moskou terecht
was gekomen, hoe ik de heer van Doeveren van de BVD dit allemaal was gaan
vertellen, hoe ik via dr. Jermen Gvishiani moeite had gedaan om Philips daar van de
grond te krijgen en dat ik voorstander was van een toenemende handel met Moskou.
Hij ging naar binnen, haalde Tweede Kamerpapier en vroeg: ‘Hoe spel je Gvishiani?’
Ik vervolgde dat ik Dirk Keijer had ontmoet, die zich eveneens inzette voor zaken
doen met Moskou. ‘Die Keijer is nogal een fantast,’ meende Berkhouwer. Ik vertelde
dat ambassadeur Alexandr Romanov intussen wel de voorzitter van de Unieraad van
de Opperste Sovjet Alexei Chitikov meenam naar de woning van Keijer in Hilversum.
Na deze gedachten, als met Keijer besproken, te hebben gepland, wijdde ik over de
zaak-George de Mohrenschildt uit, waar hij kennelijk niets over had gehoord of
gelezen. Bij mijn vertrek liep hij mee naar het hek en zei: ‘Nou kind, tot een volgende
keer....’ Mijn klomp brak bij die uitspraak. Schreef Dirk Keijer een briefje over dit
bezoek.
De Haagse post327 publiceert een omslagartikel over De Telegraaf
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geschreven door Nico Polak, een collega waar ik altijd bij voorbaat een vraagteken
bij plaats. Hij noemt De Telegraaf, na het verdwijnen van Het Vrije Volk naar
Rotterdam, het Algemeen Handelsblad naar de NRC en de Tijd naar een weekblad,
de ‘nationale eenheidskrant’. Polak noemt intriges tijdens de oorlog: ‘toen de rechtse
Ordedienst onder opperbevel van prins Bernhard zich, uit angst voor de linkse illegale
pers sterk maakte voor een na de oorlog uit te geven militaire eenheidskrant.’ Is dat
de hoek waaruit De Telegraaf is voortgekomen na 1945? Dat ben ik me nooit bewust
geweest.
Ook was het eerder niet zo duidelijk dat mr. dr. I.G. (Gerrie) van Maasdijk328
aanvankelijk in de dagen van Hitler de correspondent van De Telegraaf in Berlijn
was, om later na de oorlog in de Telegraaf-top wederom op te duiken, als amice van
prins Bernhard en prinses Juliana. Polak spreekt van ‘diens wonderlijke intrigantenrol
in de Greet Hofmans-affaire’. Ik ontmoette Van Maasdijk in die dagen329 en hield de
indruk over dat hij eerder strikt achter koningin Juliana stond dan achter prins
Bernhard. Pas nu begrijp ik dat hij een zoon is van de vooraanstaande bankier Henri
van Maasdijk en dat Gerries broer in de oorlog ‘fout’ moet zijn geweest. De bank
van de vader hield zich bezig met het beheren van erfenissen van rijke en adellijke
Haagse families. Helemaal zuiver op de graad was de bankiersfamilie Van Maasdijk
blijkbaar niet. Allerlei ‘figuren’ als Romme, De Quay, Einthoven, de voormalige
gouverneur-generaal Van Limburg Stirum en zelfs Hendrik Colijn moeten zaken
met Van Maasdijk hebben gedaan. Het is eigenlijk een buitengewoon onfris verhaal
dat overigens grondig gedocumenteerd lijkt.
Bij het overlezen van dit stuk in 1992 in Johannesburg valt me het volgende
op. Het artikel spreekt van nauwe verbindingen ‘ver voor de Tweede
Wereldoorlog’ tussen inlichtingendiensten van multinationals en de rechtse
machtscentra binnen de rooms-katholieke wereld en hun gezamenlijke
strijd tegen de internationale communistische dreiging. De rol van sir
Henry Deterding - en van Shell - bij De Telegraaf wordt uitgespeld. Dit
verhaal roept mijn eigen jarenlange gevecht met deze krant in herinnering,
gestart bij mijn ontmoeting met president Sukarno in Rome in 1956. De
confrontatie met Luns is daarna begonnen. De inlichtingendiensten werden
ingeschakeld. Het gevolg is geweest dat ik tot op de dag van vandaag nog
steeds compleet persona non grata ben
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voor depagina's van De Telegraaf, behalve wanneer er zich een gelegenheid
voordoet mij als mens en journalist in een ongunstig licht te presenteren.
Wiens gramschap ik me op de hals heb gehaald en met welk recht men
heeft gemeend deze lastercampagne 35 jaar lang te moeten continueren,
zal ik wel nooit (bij mijn leven) te weten komen. Het was in ieder geval
buitengewoon gemeen en onrechtmatig. Mark Lane toonde op mijn
persconferentie over mijn JFK-boekje in 1977 de stukken, die waren
achterhaald aan de hand van de Freedom of Information Act, waaruit bleek
hoe de CIA en de inlichtingendiensten zich hadden uitgesloofd bepaalde
journalisten in een kwaad daglicht te stellen en zodoende hun carrières en
goede naam voorgoed te beschadigen. Ik weet dat ‘men’ met mij in Den
Haag hetzelfde heeft gedaan. Vandaar dat ik een proces ben begonnen
tegen de Staat met behulp van de vakbond.330
(wordt vervolgd)
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