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Apoera
10 februari 1978
Mijn vriend Casper van den Wall Bake woont in een huisje aan een stille, brede rivier
midden in de rimboe. Het was een rit van zes uur door oneindige muren van
oerwouden om bij Kamp 52 te komen: God's own nature. Majestueuze regenwouden
van Latijns-Amerika. Zelden heb ik zoveel schitterende vlinders gezien. Een lag er
geraakt door een vrachtauto op de weg. Een tweede streek bij het slachtoffer neer.
Hoe zou Peter het hier vinden?
Ik zit nu in een stoel in Caspers tuin. Hij is weer tegen me zoals hij altijd is geweest.
Een Indiaans meisje maakt schoon. De hele ‘kampong’ liep uit toen ik gisteravond
arriveerde. Vervelend, want ik wilde alleen met hem zijn.
Hij werkt aan het zogenaamde Kabalebo-project dat in 1975 tot stand kwam. In
het Bakhuysgebergte zitten miljoenen tonnen bauxiet en ertsen. Er is energie nodig
om een aluminiumsmelter neer te zetten. Daarom komt er een stuwdam bij de
Devisvallen in de Kabalebo. De Lucierivier wordt omgeleid om een
Kabalebostuwmeer aan te leggen. Ook de Corantijnrivier zal daarheen worden geleid.
Later komt er een tweede stuwdam bij het vliegveld van Kabalebo. Apoera is een
dorp waar honderd Arowakindianen wonen. Er moet een haven komen. Nu zijn ze
bezig met de aanleg van een spoorlijn van 80 kilometer. Er moeten om te beginnen
150.000 dwarsliggers worden neergelegd. Arme bomen.1
Vanmorgen moest Casper arbeiders uitbetalen in een administratiekeet. Ik ben er
foto's van gaan nemen. Straks komen de koningin en de prins. Er was enige verwarring
of Casper zou worden voorgesteld, maar dat zal toch gebeuren. Hij wilde een kostuum
aantrekken met een das. Ik raadde hem dit af. ‘Tegen haar zeg ik mevrouw en tegen
de prins Koninklijke Hoogheid?’ vroeg hij. Exact. Hoe minder flauwekul hoe beter.
Hij droeg een flanellen hemd en een foulard. Prima.
Het koninklijke gezelschap arriveerde met twee Otters van de SLM. De plaatselijke
‘kepala kampong’, een Surinaamse heer
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in een wit pak met een enorme decoratie, hoorde ik mijn vriend aan de koningin en
de prins, en de president en mevrouw Ferrier voorstellen als ‘mijnheer Casper’. Op
dat moment wist ik dat ik zou zorgen dat tenminste prins Bernhard zou weten dat
deze jongen een zoon was van generaal Van den Wall Bake, de voormalige chef-staf
en een goede bekende van de prins.2 Omdat ik wist dat opper-ceremoniemeester
Ph.W. (Pim) Osieck mee was, vroeg ik aan Willem van den Berghe me hem aan te
wijzen. Mijn ouders hadden na terugkeer uit Zuid-Afrika in 1961 zijn bungalow in
Huis ter Heide gehuurd. Ook omdat mijn moeder steeds hoog over hem had
opgegeven, wilde ik zijn bemiddeling inroepen om Casper bij de prins te brengen.
Ik nam de heer Osieck goed in me op en voelde zo'n verkeerde uitstraling, althans
wat mij betrof, dat ik opnieuw naar Willem ben gegaan en hem vroeg me de man
aan te wijzen die verantwoordelijk was voor de veiligheid van het koninklijk huis,
de heer De Beaufort. Deze stuurde me door naar de adjudant van de prins, kolonel
Gerritsen. Ik vertelde deze officier dat er een zoon van generaal Van den Wall Bake
in het gezelschap was en dat het gezien de vriendschap met de vader een aardige
gedachte zou zijn Casper aan de prins voor te stellen.
De boer antwoordde: ‘Van die vriendschap vertellen ze allemaal.’
‘Toch zou ik u willen voorstellen dit feit de prins te melden, zoals ik het met de
heren De Beaufort en Spierenburg heb besproken, dan kan ZKH zelf besluiten.’ Hij
ging inderdaad naar de prins en kwam terug met: ‘Wie is die jongeman?’ Casper
stond dichtbij en ik stelde hem voor. De kolonel zei: ‘Wanneer de speech, die nu
wordt gehouden is afgelopen, wilt u dan naar de prins gaan?’ Maar prins Bernhard
had zijn adjudant blijkbaar in de gaten gehouden en volgde wat gebeurde. Hij stond
op en kwam uit zichzelf naar Casper toe. Samen luisterden zij naar een paar spontaan
uitgesproken woorden van de koningin. Ze lieten elkaar trouwens niet meer los. Ik
zag ze zelfs op een gegeven moment niet meer. Ik zei tegen de kolonel dat ik de
indruk had een uitstekende ontmoeting te hebben geregeld. ‘Ja, ik dank u zeer.’ Dat
was andere koek. Later zag ik dat Casper de prins zelfs nog begeleidde naar diens
helikopter.
Prins Bernhard heeft tegen Casper gezegd: ‘Je vader is een prachtkerel.’ Ook had
hij Casper gevraagd om even een brief-
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je naar zijn ouders te schrijven, dat hij dan zou meenemen en laten bezorgen. Casper
begon met: ‘Lieve ouders, deze keer heb ik een bijzondere koerier.’ De prins heeft
er iets van hartelijke groeten onder geschreven. Omdat Bernhard wist dat Casper
eerst nog een maand met vakantie naar Brazilië zou gaan, zou hij het verder regelen.
Later zei Casper: ‘Als ik de prins niet zou hebben ontmoet, zou het ook goed zijn
geweest, maar het was toch wel beter zo.’ Dat is Casper ten voeten uit, ik weet dit.
Wat me trouwens opviel tijdens deze gebeurtenis, is dat de prins niet de moeite nam
de koningin bij wat hij als een prettige ontmoeting beschouwde, te betrekken door
Casper ook bij haar te brengen. Dat lijkt toch iets te zeggen over het niet serieus
nemen van zijn vrouw, hoe voortreffelijk hij naar buiten toe het van hem vereiste
theater ook opvoert.
Er gebeurde bovendien iets typisch met mij. Ik had de adjudant van de
prins, kolonel Gerritsen, op een bepaalde manier in mijn mind verwerkt
als een burgerlijke man door zijn ongepaste reactie op het noemen van
Casper en diens vader. Ik registreerde zijn naam ook niet als Gerritsen
maar als Cornelissen. Ik heb er maar een verklaring voor, namelijk dat ik
hem associeerde met Bertus Cornelissen, de man die vroeger op De Horst
in de tuinmanswoning verbleef. Op een of andere manier heb ik altijd
namen door elkaar gehaald, zo noemde ik Peter heel vaak Theo - mijn
broer - en omgekeerd. Toen ik mijn oom, professor Poslavsky, de
psychiater, dat vertelde, zei hij dat ik me er geen zorgen over hoefde te
maken: ‘Gebrek aan concentratie.’ Ik vraag me af of dat de enige verklaring
is. Toen ik later de foto's van de prins en Casper via de adjudant aan ZKH
wilde opsturen, adresseerde ik de brief zelfs aan ‘kolonel Cornelissen’,
paleis Soestdijk. In mijn dagboek uit Suriname staat dan ook Cornelissen
in plaats van Gerritsen. Een ander voorval was dat de prins tijdens een
receptie naar me toe kwam en me bedankte Casper bij hem gebracht te
hebben met de opmerking: ‘We moeten eens praten.’3 Dit laatste staat zelfs
niet eens in het dagboek. De enige referentie aan dit voorval is de
aantekening dat Carel Enkelaar, die het had gezien, later tegen me zei:
‘Jullie worden nog dikke vrienden.’ Terwijl hijzelf, Lepeltak en andere
journalisten zich verdrongen rond het koninklijk paar tijdens de ontvangst
in het Torarica Hotel, stond ik ergens midden in de zaal, ver van ze weg,
met iemand te praten, toen prins Bernhard uit de receptielijn stapte, dwars
de zaal overstak en mij een hand gaf.
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12 februari 1978
Paramaribo
Tot half twee zat ik achter de telex om een eerste reportage aan Hans Wilbrink van
Nieuwe Revu door te geven.
Vandaag gaan we met het schip ‘Oranje’ naar de plaats Alkmaar, waar een
landbouwtentoonstelling zal worden bezocht. De prins heeft een eigen, niet officieel
programma. Ik had voor Thomas Lepeltak een gesprekje met Casper op de band
opgenomen als achtergrondmateriaal voor een stukje in De Telegraaf over de
ontmoeting met de prins.
‘Dat is goed,’ aldus fotograaf Anton Veldkamp, ‘dat vertelt hij dan aan Goeman
Borgesius.’
‘Als je maar niet denkt dat ik niet weet dat Stan Huygens idiote dingen heeft
geschreven,’ antwoordde ik.
‘Heb altijd geweten,’ aldus Anton, ‘dat jij daar boven staat.’ Lepeltak vertelde dat
hij Ischa Meijer aan de prins voorgesteld: ‘Ik heb tegen hem gezegd: “Als je er ooit
misbruik van maakt...”.’
‘Ja,’ had de prins gezegd, ‘ik heb Willem Brugsma naar de Bilderbergconferentie
uitgenodigd en nu schrijft hij allemaal nare dingen.’
Ischa Meijer nam zogenaamd een interview met me op voor de VPRO. Ik voelde
dat het nep was. Carel Enkelaar was weer opvallend en luidruchtig, bijvoorbeeld
toen hij met ambassadeur Leopold stond te praten. Hij scheen niet te merken dat deze
mijnheer zich groen en geel ergerde.

Alkmaar
‘De aardappel komt toch ook uit Zuid-Amerika,’ zei de koningin tegen president
Ferrier. Zij nam een banaan in de hand en tientallen flitsen kwamen van de camera's
van de meegekomen Nederlandse en Surinaamse fotografen. Het gedrag van de horde
journalisten is absoluut walgelijk. Ze leggen zichzelf geen enkele beperking op en
gedragen zich beestachtig. Als ik de koningin was, zou ik zeggen: alleen een man
van het ANP en een van het Surinaamse persbureau: einde meereizende fotografen.
Ze nemen toch allemaal hetzelfde plaatje: ‘Koningin met banaan’.
Om 19.00 uur was er een kerkdienst in de Hervormde Centrum Kerk. Ik nam ‘de
landsmoeder’ nog eens goed in me op, haar hoofd, getooid met een grote, groene
hoed, diep gebogen tijdens het gebed. Je laat dan nog eens de rol van Willem III,
koningin Emma en Wilhelmina in het leven van deze vrouw de revue passeren. Daar
zit zij dan in Paramaribo anno 1978.
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Wat een leven. Het heeft niets meer met deze tijd te maken. ‘Here God,’ aldus de
dominee, ‘wij danken u dat, nu de duisternis is gevallen, u nog een woord voor ons
hebt.’ Ischa Meijer pulkt met een lucifer in zijn oor. De dominee is niet te volgen.
Hij bazelt. De Here had veertig dagen en veertig nachten gevast, maar toen kreeg hij
honger. Stenen werden broden, engelen namen en dienden hem, Hallelujah! Amen!
Het ondergebit van hare majesteit zit niet goed. Willem van den Berghe zei dat het
haar veel last bezorgde. Het doet me denken aan Popeye de Sailor Man wanneer hij
zijn spinazie heeft ingenomen en herkauwt.
Ik schreef de heer Osieck een briefje om hem, mede namens mijn broers, nog eens
te bedanken dat hij na de dood van onze vader mam nog zolang in de bungalow liet
wonen, terwijl hij deze eigenlijk wilde verkopen. Verder schreef ik dat ik de koningin
een schat vond en blij was dat hij om haar heen was. Ook dat ik ernstige twijfels had
aangaande de overlevingskansen van het koningshuis als instituut. ‘Ik vrees het
ergste.’4

13 februari 1978
Paramaribo - Miami
Stralende zon.
Wat weten psychiaters over maturing relationships? Er hebben zich 2.500
psychiaters aangesloten bij de American Psychiatric Association. Zestig procent van
de heren en dames was van mening dat homo's ‘less mature loving relationships’
hebben dan hetero's. Ik heb een very, very mature loving relationship met Peter, maar
het zal wel niet passen in het beeld dat doorsnee psychiaters hebben. ‘Many doctors
doubt, that homosexuals could be trusted with important jobs,’ aldus Time.5 Het is
natuurlijk veel veiliger om important jobs in handen te leggen van de Carters, Nixons,
Fords of Dulleses.
Robert Jastrow, directeur van NASA's Goddard Institute for Space Studies, publiceert
in het zelfde nummer van Time een opwindend essay: TOWARD AN INTELLIGENCE
BEYOND MAN'S. Hij beschouwt de menselijke evolutie als een bijna gesloten hoofdstuk
in de geschiedenis van het leven. Het menselijke brein is, wat omvang betreft, de
afgelopen 100.000 jaar niet meer gewijzigd. De organisatie van onze hersens zal in
deze jaren mogelijk zijn verbeterd, maar de hoeveelheid informatie die in een brein
van beperkte omvang kan worden opgeslagen is gelimiteerd. Jastrow postuleert dat
dit niet betekent dat de
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evolutie van intelligentie op aarde hiermee beëindigd zou zijn. ‘Judging by the record
of the past,’ schrijft hij, ‘we can expect that a new species will arise out of man,
surpassing his achievements as man has surpassed those of his predecessor, Homo
Erectus. The new kind of intelligent life is more likely to be made of silicon.’ Hier
wil ik met hem over spreken. Ik schreef hem een briefje met enthousiasme naar onze
ontmoeting uit te zien, zeker na het artikel in Time.6

14 februari 1978
Minneapolis
Frederick Ress, Peters vriend, haalde me gisterenavond af. Ik logeerde bij hem. Hij
heeft een nieuwe vriend, Jay Beadle III, een student van Oberlin College in Cleveland.
Hij verscheen later ten tonele en deed me denken aan Peters vriend Edwin van Wijk.
Weer zo'n mooi Amerikaans lijf. Hij werkt als steward bij Northwest Orient. We
hebben tot 02.00 uur zitten praten.
Frederick ging vanmorgen mee naar de lunch van de Minneapolis Woman's Club
gevolgd door mijn lezing om 13.30 uur. Een vervelende tea om 14.45 uur.7
Ik sliep in de Club Bath in Milwaukee, met aan iedere kant een jonge neger. We
lieten samen gods water over gods akker lopen. It was nice. Ik sliep zelfs redelijk,
want ik was uitgeput toen ik uit Suriname in Minneapolis aankwam.

15 februari 1978
Milwaukee, Wisconsin
Ontmoette in alle vroegte admiraal Elmo Zumwalt in de University Club. Ik mocht
de man onmiddellijk, al door zijn handdruk, wat mam altijd belangrijk vond. We
hebben een uur gesproken met een meloentje, sap en koffie, de melange waar Peter
altijd voor waarschuwt. Hij nodigde me uit bij hem te komen logeren. ‘We moved
into a nice house.’ Het werd eigenlijk geen formeel interview, ik liet mijn taperecorder
in mijn tas, maar het was een uitstekend gesprek.
Zumwalt maakt kennelijk deel uit van het Committee on the Present Danger. Hij
vertelde hoe ze een ontmoeting met Jimmy Carter hadden gehad. ‘The President
spoke to us briefly, like a high school sophomore. He said, either the USSR is out to
destroy us, which will cost 100 million lives on our side, and with Soviet measures
for protection of civilians 70 million on
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theirs, or, they do want a better life for their people. How am I to find out what they
really want?’
Ik dacht: omdat ik me de afgelopen zes jaar intensief en ter plekke met de USSR
heb beziggehouden, kan ik met zekerheid zeggen dat het Kremlin geen oorlog wil,
onder geen beding zelfs, maar de sovjets voelen zich intussen ‘terecht’ bedreigd. Als
ik dit in mijn eentje kan ontdekken, wat doet een Amerikaanse ambassade in Moskou
dan eigenlijk? Of is het de oude ‘ziekte’, door Multatuli een eeuw geleden
gesignaleerd: men prefereert de rapporten in te zenden die men in Washington wenst
te lezen, om de Amerikaanse Krupp-fabrieken draaiende te houden, de
werkgelegenheid en ‘de economische groei’.
Zumwalt vertelde dat na de toespraak van Carter, professor Eugene Rostow een
verklaring voorlas. De president verklaarde: ‘I don't need your speeches, articles,
magazines, I need your support to get the SALT agreement acted.’ Toen Paul Nitze
en Zumwalt daarop te kennen gaven ook iets te willen zeggen, excuseerde Carter
zich en maakte hij zich uit de voeten, terwijl hij Zbigniew Brzezinski en Harold
Brown achterliet om de honneurs waar te nemen. Brzezinski wees er vervolgens op
dat de woorden van Carter niet het standpunt van de Amerikaanse regering weergaven.
‘But,’ antwoordde Zumwalt, ‘I just heard the president of the United States say...’
‘It is not the position of this government,’ herhaalde Brzezinski.
De admiraal scheen ervan overtuigd te zijn dat de sovjetvloot onder admiraal
Sergei Gorshkov een daadwerkelijke bedreiging aan het vormen is. ‘They are now
off the coast of Somalia. They are doing just what Lenin said the USSR would do.
They are cutting slowly the resources of Africa off from Western availability.’
Hij gaf nog meer saillante details. Om Alexander Haig, de voormalige assistent
van Kissinger, in Europa bij de NAVO benoemd te krijgen, telefoneerde Henry met
de voorname Europese leiders: ‘(...) and Haig stayed around as a witness until the
job was done.’
Van zijn boek On Watch8 waren reeds 60.000 exemplaren verkocht. Hij bevestigde
bepaalde gegevens weg te hebben moeten laten ‘because it would have caused serious
problems to some people’. Zo gaat het altijd weer.
Ik besprak met hem de mogelijkheid van een ontmoeting en
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een gesprek tussen hem en professor Georgii Arbatov in Moskou om diens bezwaren
over uitlatingen van Zumwalt in Playboy uit te praten. Hij zei al eerder via een
professor over Arbatov te hebben gehoord ‘but not as detailed as from you’. Maar
ik begin Arbatov dan ook uitstekend te kennen. De admiraal vertelde zelf: ‘Once,
the Soviets invited general Nathan Twining to the Kremlin and they opened their
hearts and homes to him but when he returned to Washington he castigated his hosts.’
Toch was hij geïnteresseerd in een gesprek met Arbatov. Ik zond onmiddellijk een
brief naar Moskou via Hans Wilbrink van Nieuwe Revu met het verzoek de boodschap
aangetekend en per expresse door te sturen.
Ook sprak ik over mijn ontmoeting met president Urho Kekkonen van Finland en
suggereerde dat hij een werkelijk leerzame reis zou maken door in Helsinki een
tussenstop te maken. Toen ik later zijn secretaresse telefoneerde om te zeggen niet
te vergeten mij een foto van Zumwalt toe te sturen, merkte ik op: ‘I had an extremely
pleasant breakfast.’
‘That is what he said too,’ was haar antwoord.
Carter zegt een paar honderd gevechtsvliegtuigen aan Israël, Egypte en
Saudi-Arabië te verkopen ‘to maintain the peace in the Middle East.’ Ze zijn
mesjogge.
Het gesprek van Bob Dylan in Playboy toont hem als een asshole, alhoewel
sommigen dat ook zullen zeggen van mijn gesprek met Alissa in Nieuwe Revu.

Oklahoma City, Oklahoma
Skirvin Plaza Hotel
Ik verlang naar een behoorlijke kamer en gerieflijk bed. Opeens realiseerde ik me
dat ik Peter in Londen moest bellen. Twee pakketten van Eichholtz in de Leidsestraat
waren gearriveerd. Prima. Hij vroeg naar Casper in Apoera en Frederick in Eagan.
Wat me grenzeloos verbaasde, was dat Zumwalt nooit had gehoord dat Carter
indertijd anderhalf jaar met bijbels langs deuren had geleurd. Over de vrije pers
gesproken.

16 februari 1978
Het eerste wat ik hoorde nadat ik de televisie om 06.45 uur aanzette, was een gesprek
met de bokser George Foreman die in Jezus was herboren. Het is een nieuwe
Amerikaanse ziekte welke weinig goeds belooft. Zumwalt was het hartgrondig met
me eens dat we er niet echt op zaten te wachten dat een leider van de westerse alliantie
in Jezus was herboren, à la Carter.
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The Washington Post heeft het embargo gebroken van voormalig assistent van Nixon,
H.R. Haldeman, waarna vanmorgen Good Morning America zich vrij voelde hetzelfde
te doen. ‘The news hawks’ onder elkaar: frisse boel. Toen David Frosts embargo
werd gebroken zei hij ‘verpletterd’ te zijn geweest, tot een vrouw hem er van had
overtuigd dat het financieel het beste was geweest wat hem ooit was overkomen. De
rel betekende immers eindeloos meer publiciteit?
Een mevrouw Williams, in een cream colored Cadillac zou me om 09.30 uur
komen halen voor de lezing om 10.30 uur in de Town Hall van Oklahoma. Zij bood
me een doosje aan met een roodbruine steen, die in Oklahoma ‘rose rocks’ worden
genoemd. Ze worden in het centrale gebied van deze staat gevonden en stammen uit
het geologische tijdperk Perm, 250 miljoen jaar geleden. Wat zou ik ze graag aan
mijn ouders hebben gegeven, die altijd lucky stones bewaarden. Ik zal ze 24 maart
op haar verjaardag aan mejuffrouw Büringh Boekhoudt geven.
De lezing verliep matig. Iedereen gebruikte superlatieven om te zeggen hoe men
had genoten, maar ik weet zelf het beste dat ik toch niet echt mijn draai kon vinden.
Ook aanwezig was Ben Williams, rechter van het Supreme Court of the State of
Oklahoma, en echtgenoot van de dame met de rose rocks. Hij voegde me toe dat als
hij sommige dingen die ik vanmorgen heb verkondigd, zou zeggen, men op de trappen
van het gerechtsgebouw een namaakpop van hem zou verbranden. Wat me ook weer
opviel was dat niemand iets scheen af te weten van de Trilateral Commission. Iemand
zei tijdens de lunch: ‘We do hear rumors that the Rockefellers control the
Government.’ Niemand had ooit gehoord dat Carter bijbels langs Amerikaanse deuren
had gebracht. Aan de hand van welke informatie kiezen Amerikanen hun leiders
eigenlijk? Toen ik dus hierover uitweidde, interpreteerden de meeste aanwezigen
het aan de man brengen van bijbels als een pluspunt voor Carter. Dit is dan de elite
van Oklahoma City! Wat weten de vrachtwagenchauffeurs hier, die ook stemmen?
Ik zond een verslagje hierover aan Lloyd de Mause van het Psychohistorisch Instituut
met tevens het verzoek zijn boek over Carter aan admiraal Zumwalt toe te zenden.
Bij vertrek werd ik spontaan door de presidente van de Town Hall Club, mevrouw
Virgil Ray Forester omhelsd met de woorden: ‘Never, never since I joined this club
has anyone made me think as much as you did. Of course, we were all awestricken,’
en meer van dergelijke shit. Zij deed me trou-
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wens denken aan mams vriendin Annie Wibaut-van Gastel. Tijdens de lunch vroeg
mevrouw Forester me al met enige omzichtigheid: ‘Do you believe in God?’
‘No, madam, it is a less practical fairy tale.’
‘So, you don't believe in a hereafter either?’
‘No, madam, I would not know where it was. Just think of those 100 million Milky
Ways. Where could it be?’ Ze veranderde maar snel van onderwerp.9
‘The thing I am shall make me live’ - Shakespeare.

Dallas, Texas
Garden Plaza Motel
Ik belde Wicher de Marees van Swinderen in Phoenix, Arizona en vertelde hem over
het koninklijk bezoek aan Suriname, de introductie van Casper en het bedankje van
de prins dat daar later op volgde. Wicher vroeg me snel weer langs te komen.

17 februari 1978
Fort Worth
De wereld is ondergesneeuwd. Ik zou een lezing houden voor de Woman's Club en
ik ben er. Maar mijn voordracht is afgelast. Niemand kan wegkomen uit de
ingesneeuwde huizen. Ik belde mijn manager in New York. Mevrouw Schenck zei:
‘When an act of God is involved, like in this case unforseen snow, it is doubtful the
Club will pay your fee.’
‘But I am here.’
‘They will ask you to come another time. We will have to look at dates.’
‘But in the mean time I paid the expenses to come to Forth Worth.’
‘Too bad,’ was het antwoord. Amerikaanse morals and ethics.
Ik lees in opperste verbazing drie volledige pagina's in The Washington Post over
hoe Haldeman de crisis in het Witte Huis onder Nixon meebeleefde. Om te beginnen
vertelt hij dat Richard Nixon in de mening verkeerde dat Fidel Castro achter de moord
in Dallas had gezeten, omdat er vanuit Washington zo dikwijls moordaanslagen op
hèm waren beraamd. George en Jeanne de Mohrenschildt hebben me steeds weer
bezworen dat Lee Harvey Oswald een bewonderaar van JFK was. Nixon projecteert
zijn eigen smerige gedachten op Castro. Ik geloof er niets van. Kennedy werd door
zijn eigen mensen omgebracht.
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Haldeman zegt bijvoorbeeld nu over zijn vroegere chef: ‘He needed to be protected,
not only from unwanted visitors but also from his own dark impulses. Nixon was a
man with great insecurity (...). He tried to hide this by rigid self-discipline (...). His
comrade in diplomatic wars, Henry Kissinger, also had his little insecurities. He was
nevertheless, good humored, witty, amusing and charming. But he could get very
angry, particularly about news leaks that undermined his negotiating efforts. It was
his rage that was responsible for the wire tapping of 17 persons, including members
of his own staff and newsmen.’ Haldeman beschrijft hoe de inlichtingendienst van
de luchtmacht, geleid door generaal-majoor George Keegan, vanuit Honolulu ontdekte
hoe in het Verre Oosten de toename van het aantal sovjetraketten met atoomkoppen
alarmerende vormen had aangenomen. Dit viel samen met het beleid van Nixon om
Henry Kissinger in het geheim naar Peking te zenden. Keegan herinnerde zich hoe
tijdens de Cubaanse raketcrisis de toenmalige commandant van de luchtmacht,
zogenaamd per ongeluk, een belangrijke geheime boodschap bereikbaar voor Castro's
‘oren’ had verzonden, bijvoorbeeld dat Washington 1.300 atoomwapens in
bommenwerpers gereed had staan om Cuba mee te vernietigen. Ook Khrushchev
was hiervan onmiddellijk verwittigd. Dat was de dag dat de sovjetleider onverwacht
opdracht gaf om de Russische schepen met raketten op weg naar Havana
rechtsomkeert te laten maken. Keegan verzon een soortgelijk codebericht dat
zogenaamd per ongeluk via verkeerde kanalen wereldkundig werd gemaakt. Ik moet
doorzetten om Keegan te interviewen.
Het verslag van Haldeman wemelt van de pikante details, zoals betreffende de
columnist James Reston van The New York Times. Uit een van zijn stukken bleek
dat hij over de befaamde Xmas bombing of Hanoi met Kissinger een gesprek had
gevoerd. Nixon was razend. Hij vroeg Haldeman na te trekken wat er was gebeurd.
Henry ontkende in alle toonaarden ook maar een woord met Reston te hebben
gewisseld. Aangezien Reston nogal duidelijk had laten blijken zelf met Kissinger te
hebben gesproken trok Haldeman de zaak verder na. Hij kwam er achter dat Kissinger
had gelogen. Hij ging dus naar Henry terug en vroeg om tekst en uitleg. De aap kwam
uit de mouw: ‘Oh ja, maar dat gesprek was alleen maar per telefoon....’
Wat Haldeman over de rol van de CIA meldt, zowel in de internationale politiek
van de VS als intern, is onthutsend. Niet alleen inzake Cuba, de Bay of Pigs of de
moord in Dallas heeft hij het nodige te zeggen, hij komt eveneens tot de conclusie
dat
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de Watergate-affaire opzettelijk door de CIA werd verraden om Nixon ten val te
kunnen brengen, wat wij dus al heel lang beseften. ‘The CIA's real role and motivations
remain a mystery - but they were there,’ schrijft een van Nixons meest vertrouwde
assistenten.10
Wat ik hier opnieuw constateer, is dat ik me al die jaren na Watergate
iedere keer weer heb verbaasd over de nonchalante en oppervlakkige wijze
waarop ‘men’ de leugenachtige en misdadige karakters van Nixon en
Kissinger naar het notoire vergeetboekje afserveerde. Hoe is het mogelijk
dat Nixon anno 1993 weer als elderly statesman wordt opgevoerd, die
bezoeken brengt aan Gorbatsjov en Yeltsin en andere presidenten en
staatslieden in de wereld adviseert over het ten aanzien van Moskou te
voeren beleid? Wanneer je Kissinger dan in gezelschap van Nederlandse
staatslieden of de koninklijke familie ziet figureren bij menig gelegenheid
in ons lieve vaderland, waarvoor hij privé bovendien bedragen van een
halve ton incasseert om een uurtje te babbelen over zijn politieke en
diplomatieke triomfen, dan rijzen mij de haren te berge.

18 februari 1978
Dallas
Met pijn en moeite sleep ik me door Handke's dagboeknotities. ‘Verlegen bin ich,
wenn mein Gefühl nicht klar ist.’ En dit is dan een progressieve schrijver van deze
tijd.
Ik keek op televisie naar Jimmy Carters persconferentie in Rhode Island. Er is al
een aantal dagen veel te doen over het feit dat sovjetpiloten gevechtsvliegtuigen
boven Cuba besturen, maar hier sprak niemand over. Presidentiële persconferenties
bedienen de façade van het Witte Huis en het volk trapt er met open ogen in. Hij
herhaalde dat Egypte nu een bondgenoot van Washington is en dat beter de
Amerikanen dan de sovjets wapens kunnen verkopen aan Cairo. Nasser draait zich
om in zijn graf.
Ik heb het 470 pagina's tellende transcript van het verhoor in mijn zaak tegen Time
gelezen. Hoe is het mogelijk? Meer dan 100.000 woorden over al deze onzin dat ik
banden met Moskou zou hebben, waarvan ik nu moet bewijzen dat die niet bestaan.
Op pagina 406 vraag die idioot Yarbrough inderdaad: ‘What about your conversations
outside Russia, with Russian officials or representatives: those diary entries, will you
let us inspect and copy those?’ Ergens zeg ik dat ik, indien ik aan hun
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absurde eisen zou voldoen, nooit meer een visum voor Moskou zou krijgen. Hoe
bedenken ze de bullshit? Op pagina 410: ‘Will you produce for us to inspect and
copy those entries in your diary which mention the BVD?’ Ze zijn gek.11
In 1975 schreef Oriana Fallaci Letter to a Child Never Born.12 Nu heeft
antipsychiater R.D. Laing bedacht zijn dagboekaantekeningen van gesprekken met
zijn kinderen Adam en Natasha over een periode van zes jaar te publiceren.13 Hij
gebruikte geen bandrecorder maar noteerde steeds binnen 24 uur na de gesprekken.
Adam werd in 1967 geboren. Natasha in 1970. Ik schrik me kapot van de onzin die
dr. Laing met Adam bespreekt en over sommige van vaders antwoorden.
Bijvoorbeeld de volgende passage:
Adam:
‘if you had a wish what would it be?’
Me:
‘Can it be for a state or a thing or?’
Adam:
‘Anything you like.’
Me:
‘I would like to be happy - if I was happy then a lot of things would have to be
right.’14
Adam:
‘And what would your next wish be?’
Me:
‘That everyone else would be happy.’
Adam:
‘Everyone? In the whole world?’
Me:
‘Why not?’
Adam:
‘Even against their will?’
Adam lijkt me enkele graden intelligenter dan zijn vader. En wat ook opvalt is de
dosis ‘kiling, killing, killing’ die bij de kinderen komt bovendrijven.
Adam:
‘(...) and how would you like it if I cut your body into teeny weeny bits (...) and
cut these little bits into little bits?’
Me:
(split second hesitation).15
Adam:
‘Where would you be then?’
Me:
(He has got me on the run).
Adam:
11
12
13
14
15

Zie bijlage 3.
Oriana Fellaci, Letter to a child never born, Simon & Schuster, New York, 1975.
R.D. Laing, Conversations with Adam and Natasha, Pantheon Books, New York, 1977.
Leerde al jaren geleden happy niet zo maar te gebruiken, laat staan right or wrong.
Waarom in hemelsnaam aarzeling?
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‘You tell me.’
Me:
‘I don't know.’
Adam:
(flash indicating silence).
Me:
‘I might be like space.’
Nou, ik heb zelden een meer knullige reactie van een vader gezien. Met alle
psychologische kennis in zijn hoofd lijkt hij een ‘verstandig’ antwoord te hebben
willen geven. Was Laing
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maar de groenteboer op de hoek geweest, dan zou Adam met een paar gezonde
terechtwijzingen de wind van voren hebben gekregen.
Ik schreef een briefje aan de stenograaf van het Gerechtshof van Dallas, Damon
L. Smith, om hem te bedanken voor zijn fantastisch werk op dit absurde verhoor. Er
ging ook een briefje naar Nikolai in Leningrad. Ik wil hem niet kwijtraken.
Senator Sam Ervin leent zich nu voor reclamemaken voor American Express op
ABC-televisie.
Eindelijk bereikte ik Peter telefonisch. Hij zond brieven en foto's voor me naar
New York. ‘Ik omhels je heel lief. Fijn dat je hebt gebeld,’ waren zijn laatste woorden.
Ik had een indringend gesprek met Pat Russell.16 Hij zei dat de twee boeken die
George de Mohrenschildt had geschreven, één over hun voetreis met een muilezel
door Centraal Amerika en daarna I am a patsy over zijn vriendschap met Lee Harvey
Oswald, allebei ‘waardeloos’ waren. Toch vond hij het vreemd dat De Mohrenschildt
zich in de buurt van Cuba had bevonden tijdens de beruchte invasie in de Varkensbaai.
Hij schijnt nog een derde verhaal te hebben geschreven over nazi-wreedheden en het
vermoorden van joden. Jeanne de Mohrenschildt is eveneens overtuigd dat George
in het verhaal ‘de held’ is, in een rol te vergelijken met Pieter Menten. Zou dat de
jegens mij dikwijls geuite vrees verklaren dat hij bang was door joden te worden
vermoord? Joden waren niet De Mohrenschildts favorite people, dat is zeker. Wat
Pat verder had ontdekt was dat Oswald een boek had geschreven over zijn jaren in
de Sovjet Unie. Hij moest er met De Mohrenschildt aan hebben gewerkt, want het
manuscript had correcties in zowel het handschrift van George als dat van Oswald.
Ik stelde nadere vragen, maar hij zei het niet echt te hebben gelezen. Als ik 27 februari
weer in Dallas ben, zal hij meer kunnen vertellen. Waarom zou De Mohrenschildt
nooit iets met Oswalds manuscript hebben gedaan?
Pat blijft er van overtuigd dat De Mohrenschildt erop uit was zichzelf beroemd te
maken. Hoe kon hij dit bereiken? ‘Oswald gave it to him.’ Hij verzekerde me dat
niemand in de wereld wist dat het boek van Oswald bestond. Hij had het manuscript
in een envelop tussen de papieren van De Mohrenschildt ontdekt. Ik vroeg of ik dit
op de komende persconferentie met Gallery naar buiten mocht brengen. Ook stelde
ik voor Michael Korda van Simon & Schuster te benaderen. Ook
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dat was prima. Hij zei Jeanne de Mohrenschildt op een afstand te houden, want ze
dronk zich nog steeds te pletter, zag er vreselijk onverzorgd uit, had twee honden en
bedelde altijd om geld.
Pat Russell blijft optimistisch over onze zaak tegen Time ‘but it will all take very
long and costs a lot more money’. Hij vertelde zelf altijd gebrek aan contant geld te
hebben, zeker nu hij in gevecht met de belastingen was. In de toekomst zou hij me
dus meer geld moeten vragen, om te beginnen om te helpen de kosten van het
gerechtshof te voldoen. ‘But that is why I share 50 percent of what we get from Time
with you,’ zei ik. Ik vertelde hem eerlijk dat ik een ton schuld had bij de bank en
niets kon doen op dit moment. ‘Don't worry now. It will be for later,’ waren zijn
laatste woord.
Ik belde generaal Keegan in Washington. Het kan een telefonisch interview worden.
Kolonel Fletcher Prouty komt maandag naar het Hilton. Ik vertelde Zumwalt te
hebben ontmoet. ‘He is a wonderful man. We are good friends.’ Ik heb intussen het
gesprek met admiraal Zumwalt al geschreven.17

19 februari 1978
Ik droomde van Beatrix en kasteel Drakensteijn. Ik vind Beatrix al geruime tijd een
vervelende en irritante dame. Vroeg me bij het wakker worden af of je van mening
zou veranderen door on speaking terms te raken, zoals misschien na een werkelijk
gesprek met Bernhard? Maar zoals ik Pim Osieck al in Paramaribo schreef, het hele
instituut koningshuis is uit de tijd en irrelevant geworden.
Het gesprek van professor Julian Jaynes, psycholoog aan Princeton, met Sam
Keen18 is in dit verband van belang. De hypothese was dat de mens in de oudheid
nagenoeg een automaat was, die geen notie had wat self fulfillment betekende, het
begrip zonde niet kende, die geen existentiële twijfels of angsten kende, laat staan
de begrensde duur van een leven kon overzien. De primitieve mens luisterde naar
de stemmen die hij meende in zijn hoofd te horen. Het waren de stemmen der goden
die hem zeiden hoe te handelen en hoe zijn problemen op te lossen. De hersens van
de eerste mensen waren verdeeld in een uitvoerende helft (stemmen der goden;
waarschijnlijk in de rechterhelft van zijn brein) en een automatische helft. Ten tijde
dat Odysseus (drieduizend jaar geleden) door de Aegeïsche Zee voer, verstomden
de stemmen der goden in hoofden en maak-
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te de bicameral mind plaats voor de mind gegrondvest op bewustzijn.
Professor Jaynes heeft een boek geschreven over de gewoonten van het moderne
bewustzijn.19 Wat is dus het verschil tussen breinen in de oudheid en nu, waarom
verstomden de stemmen van de goden in de hoofden van mensen, wat is ‘bewustzijn’,
is het een zege of een vloek en waarom beluisteren juist schizofrenen weer die
stemmen in hun hoofden, zoals de mensen dit in de oudheid deden?
Dit interesseert me in hoge mate want het blinde geloof in ‘the king can do no
wrong’ moet ergens vandaan komen. Het is immers een vrij opzienbarende drogreden?
Julian Jaynes, en daarom is zijn analyse denk ik belangrijk, beschouwt de basis
van psychologie als het bestuderen van de fysiologische en biologische evolutie van
het brein. Om dus naar de evolutie van het bewustzijn te kijken nam hij de evolutie
van het leerproces onder de loep. Hij begon dus met protozoën door poortjes te jagen,
omdat het behaviorisme van die dagen, als B.F. Skinner met zijn duiven, gericht was
op het bestuderen van het gedrag van dieren. Professor Jaynes realiseerde zich op
het verkeerde spoor te zijn. Daarop ontdekte hij dat iedere eeuw zich van verschillende
metaforen bediende om te verklaren wat zich in breinen afspeelde.
‘Wanneer ontstond het (moderne) bewustzijn?’ vroeg Keen. Jaynes verbindt de
bewustwording aan het leerproces en schat dat tussen 100.000 en 10.000 jaar vóór
Christus, mensen dialogen met zichzelf openden. Hij denkt dat toen Homerus in de
Ilias een episode uit het tiende jaar van de Trojaanse oorlog bezong, de meeste mensen
nog geen bewustzijn kenden, zoals dit in de twintigste eeuw opereert. Er werd geen
strategie bepaald. Die stunt van het paard leek me anders wel slim en met
voorbedachte rade. In de Ilias had je enerzijds Achilles en anderzijds de goden. Zij
komen in het verhaal op de proppen wanneer er een besluit moet worden genomen.
Wanneer Agamemnon de vriendin van Achilles kaapt, trekt deze zijn zwaard om de
kaper te lijf te gaan, maar op het moment suprème is het de godin Athena, die hem
‘zegt’ dit niet te doen. In diep verdriet gaat Achilles daarop naar het strand en heeft
de hallucinatie van een andere godin Thetis, die hem enerzijds troost en intussen een
ander ‘advies’ geeft. Volgens professor Jaynes wordt hier exact wat hij noemt ‘the
bicameral mind’ uit de Oudheid beschreven, de ‘split mind’.
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Ik vraag me in goede gemoede af, of er en hoe groot het verschil is tussen de oude
Egyptenaren, die naar de stemmen van hun farao's in hun hoofden luisterden en de
hedendaagse Oranjeklanten, die blindelings Juliana beschouwen als de moeder des
vaderlands. Intussen constateerde ik in Apoera, toen hare majesteit uit de helikopter
stapte in een jurkje dat even goed bij V&D gekocht zou kunnen zijn - waarbij het
duidelijk was dat een band van haar bustehouder niet op de juiste plaats zat - niet al
teveel verschil met mevrouw Hornkamp uit Purmerend, als zij pontificaal uitgedost
Amerbos komt schoonmaken, omdat zij dan naderhand naar ‘een verjaardag’ moet.
Mijn oude vriend John Knowles, ik kende hem van Yale, heeft een nieuw boek
geschreven, The Vein of Riches. The Dallas Morning News brengt een positieve
bespreking. Maar ik lees geen romans.
Het is stralend weer. Er staan in het boekje van Laing toch wel subtiele en
charmante schetsjes.
Pat Russell is een dag na mij eveneens in de show van David Hartman van
ABC-televisie geweest. Ze wilden hem over mij uithoren, maar hij heeft slechts willen
zeggen: ‘All I know was, that George de Mohrenschildt and Oltmans were good
friends.’ Pat zei dat Jeanne inderdaad veel had vernietigd, maar er was toch van alles
bewaard gebleven, zoals foto's van George te paard. ‘He was quite a dashing fellow
in his good days. I am sure he was a latent homosexual.’ Pat waarschuwde trouwens
dat Time liever 100.000 dollar per jaar aan advocaatkosten betaalde, dan een of een
paar miljoen schadevergoeding wegens laster. Met andere woorden: hij verwachtte
dat Time de tactiek zou volgen net zo lang te blijven procederen tot wij geen middelen
meer zouden hebben om er tegen aan te gooien. The Wall Street Journal meldde 17
februari dat Time in 1977 nieuwe recordwinsten had geboekt. Daar ga je dan. De
advocaten van Time zullen proberen aan te tonen dat ze over mij konden schrijven
wat ze meenden dat waar was, omdat ik ‘a public person’ zou zijn. Pat vermoedt dat
dit wat mij betreft in de VS niet kan worden aangetoond, maar in de naam van freedom
and justice zal het ze wel lukken, denk ik zelf.
Ik vlieg via Memphis en Nashville naar Richmond, Virginia om Ann Sloan Jones
opnieuw te ontmoeten. Heb ik er wel zin in? Ja en nee. Ik doe haar een plezier door
toch te gaan, dat heeft de doorslag gegeven. Barbara Applegate is trouwens pas
morgen terug in Washington. Dus vooruit maar.
Schreef dr. Margaret Mead met het advies Laings boekje over zijn kinderen te
lezen.
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20 februari 1978
Richmond, Virginia
Zoon Harold Jones haalde me met een verveeld gezicht van het vliegveld af. Hij nam
me mee naar zijn Health Club, had een kluisje voor me gereserveerd en een massage
geregeld, wat allemaal heel plezierig was. Hij was uiterst hoffelijk. We haalden later
Dale op, een nicht wiens lover in Atlanta was. Vervolgens pikten we thuis een
gescheiden vrouw op, Sally. We ontmoetten met z'n allen Ann in het Half Way House
restaurant. Iedereen drinkt hier duidelijk te veel. Daarom gaat men luider spreken.
Ik verfoei dergelijke situaties. We kwamen tenslotte met z'n allen in Anns villa terecht
en zaten tot 02.00 uur te kletsen over niets. Sally's moeder is een Du Pont, uit
Wilmington, Delaware. Zij zwamde over de jacht die de familie daar op de been
schijnt te houden. Dat is wat voor Wicher van Swinderen. Harold Jones werd nogal
dronken. Ik moest hem op zijn plaats zetten. Gelukkig sliep ik tot 10.30 uur. We
gebruikten een ontspannen ontbijt.
Later lunchte ik met Ann in The Gatsby. Dat was heel plezierig. Zij stond erop
mij per auto naar Washington te brengen. ‘I consider it as a privilege,’ zei ze en
voegde de daad bij het woord. Het was een rit van twee uur.

21 februari 1978
Washington DC
Ik had gistermiddag laat een telefonisch interview met generaal George Keegan. Het
verliep uitstekend.20 Carter doet er alles aan het SALT-akkoord aangenomen te krijgen.
Generaal Keegan is er fel tegen: ‘Ik heb net 600 redevoeringen in 50 staten achter
de rug om mensen tegen Salt II in het geweer te brengen. Ik verscheen 290 maal op
televisie, gaf meer dan 700 media-interviews en heb 37.000 artikelen in de
verschillende bladen doen publiceren.’ Dus geen halve maatregelen van deze generaal.
‘Waarom windt u zich hier dermate over op?’
‘De Sovjet Unie spant zich tot het uiterste in om een aan het Westen superieure
bewapening op te bouwen. In Amerika hebben Senator Sam Nunn, Henry Kissinger
en de gecombineerde chefs van staven tijdens de hoorzittingen over SALT II
eenstemmig gewaarschuwd dat de Sovjet Unie snel een overwicht kan krijgen op de
NAVO. Het zijn niet alleen de beruchte Backfire bommenwerpers die ons bedreigen,
maar ook de SS
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20-raketten plus nog eens 308 zogenaamde zware ICBM-raketten. Die hebben samen
meer vuurkracht dan wat wij in de NAVO daartegen in stelling zouden kunnen brengen.
Wat Europa betreft doet de toestand me sterk denken aan de hoogtijdagen van Adolf
Hitler. Verscheidene landen, zoals uw eigen land, de Scandinavische landen en
blijkbaar ook België, zijn sterk verdeeld over het schijnheilige aanbod van meneer
Brezhnev om zijn strijdmacht gedeeltelijk uit Midden-Europa terug te trekken.’
‘U hebt gemakkelijk praten, maar wij zitten in Nederland maar een paar honderd
kilometer van het Oostblok.’
‘Bij Wereldoorlog III doet het er niet meer toe waar men zich bevindt. Dan gaat
alles plat,’ aldus Keegan.
Ik hoor van Michael Korda dat dr. Jermen Gvishiani zijn telegram over een
mogelijk boek onbeantwoord liet. Wat zijn sovjets soms toch idioten. En Gvishiani
behoort tot de besten. Toen ik tegen generaal Keegan zei dat ik Georgii Arbatov
kende, antwoordde hij: ‘That is the single most dangerous ideologist in the
Soviet-Union. He has deceived already thousands of our people with his charm and
demeanour.’ Dat was duidelijk pure onzin. Ook was hij het scherp oneens met de
mening van de president van de National Academy of Sciences, dr. Philip Handler
dat een nucleaire confrontatie hoogstens 24 uur zou duren. ‘There is no way to contain
a nuclear war,’ zei hij.
Edward Jay Epstein heeft de omslag van New York Magazine21 gekregen om Susana
Duncan te vertellen over ‘Russische spionnen’ binnen de FBI en CIA. Die man heb
ik nooit vertrouwd. Ik heb De Mohrenschildt hier herhaaldelijk voor gewaarschuwd.
Om te beginnen beschikte hij de afgelopen jaren over informatie die de
inlichtingendiensten hem kennelijk ‘gevoerd’ hadden, zoals generaal George Keegan
de sovjets opzettelijk ‘voerde’. Bovendien is zijn geliefkoosde uitgever Reader's
Digest waar, voor mij althans, sowieso een luchtje aan zit. Epstein heeft op zijn naam
staan dat William Sullivan, voormalig hoofd van contraspionage van de FBI, na een
interview met hem bij een jachtongeluk omkwam. George de Mohrenschildt zou
zichzelf door het hoofd hebben geschoten op de tweede dag van een gepland interview
van vier dagen met Epstein in Palm Beach, Florida. Nadat George de Mohrenschildt
in Brussel onder mijn neus op mysterieuze wijze verdween, dook hij in Florida op
en wie verscheen voor zijn deur, om het door ons misgelopen interview (ingevolge
zijn ontvoering) op te nemen? Tot zover Epstein.
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Als nieuw aspect draagt hij aan dat De Mohrenschildt door een CIA-beambte in Dallas,
J. Walter Moore, zou zijn aangemoedigd met Oswald, na diens terugkeer uit de Sovjet
Unie, aan te pappen. Moore had Oswald overigens ‘harmless’ genoemd. Alle pogingen
van Epstein Moore te spreken te krijgen, liepen dood. Hij schakelde zelfs de
oud-minister van Defensie, Melvin Laird, in om er achter te komen of de informatie
van George de Mohrenschildt klopte. Nada. Hij komt dus nu met het ‘nieuwtje’ dat
deze Russische geoloog een KGB-spion zou zijn geweest. Jeanne de Mohrenschildt
zou Epstein in rechten moeten aanspreken. Bovendien zou George in Brussel een
briefje hebben geschreven dat hij bevreesd was dat ik hem aan de KGB zou uitleveren
tijdens een lunch met mijn oude vriend Vladimir Kouznetsov. Pat Russell zei me
overigens: ‘I am sure George fled Brussels, because he was scared of the Russian he
met through you. Don't forget he was quite cuckoo by that time.’ Het zou waar kunnen
zijn, al kan ik het me nog altijd niet indenken.
Ik heb kolonel Prouty in het geheim verteld dat er een script van een boek, door
Oswald geschreven, bestond. Hij adviseerde tegen iedere prijs te proberen een
exemplaar in handen te krijgen, ‘because there will be moves to keep this script from
being published’.
Ik belde mijn lezingenmanager, Robert Keedick, en stelde voor dat hij generaal
George Keegan aan zijn circuit zou toevoegen. Daar voelde hij weinig voor, ‘since
the intelligence community is so much in disrepute now’. Hij had de dames in
Stanford, Connecticut gesproken. ‘They loved you.’

Ik zag een beautiful black boy op straat en draaide mij om om naar hem te kijken.
Hij deed hetzelfde, maar keek naar een black girl en zag mij niet eens.
Time komt nu met de mededeling dat volgens Epstein George de Mohrenschildt
‘the only KGB contact’ was, dat Lee Harvey Oswald had gehad. Dat schijnt ook in
het komende boek van Epstein te staan. Waarom zou ik dan nog met Time bezig zijn
om te bewijzen dat hun insinuaties dat ik KGB-connecties zou hebben gelul in de
ruimte is? Ik moet dat boek hebben.22
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Newsweek publiceert 16 pagina's uittreksel van het boek van Haldeman over de
regering Nixon.23 Ik had het boek in handen. Het had zelfs een index. Zonde van het
geld. In het hoofdstuk SMOKING GUN vertelde Nixon zijn medewerkers dat indien
ze er niet in zouden slagen Watergate verder voor het publiek verborgen te houden,
veel te veel hanky-panky van de CIA naar buiten zou komen, waar het Witte Huis
niets mee te maken had. Ook de invasie aan de Varkensbaai op Cuba zou opnieuw
worden opgerakeld. Haldeman beschrijft, hoe John Ehrlichman bij hem op het Witte
Huis binnenliep en zei: ‘Those basterds in Langley (CIA) are holding back something.
They just dig in their heels and say the president can't have the information. Period.
Imagine that! The commander-in-chief wants to see a document relating to a military
operation, and the spooks say he can't have it.’ Haldeman vroeg daarop aan
Ehrlichman wat zo belangrijk aan het stuk was. ‘I don't know,’ aldus Ehrlichman,
‘but from the way they are protecting it, it must be pure dynamite.’ Intussen was de
toenmalige CIA-directeur Richard Helms onderweg naar het Witte Huis en zou van
Nixon rechtstreeks de opdracht krijgen het gewenste document aan Ehrlichman over
te dragen. Er vond een lang geheim gesprek plaats tussen Nixon en Helms. Na het
vertrek van de CIA-baas ging Ehrlichman naar Nixon in de Oval Office om het
resultaat te vernemen. Vervolgens verscheen Ehrlichman aan de deur van Haldemans
bureau, plofte in een stoel en staarde Haldeman aan. ‘He was more furious than I
had ever seen him. Absolutely speechless, a rare phenomenon,’ meldt Haldeman in
zijn memoires. Hij vroeg dus wat er was gebeurd. ‘This is what happened,’ aldus
Ehrlichman. ‘The Mad Monk has just told me I am now to forget all about that
CIA-document. In fact, I am to cease and desist from trying to obtain it.’ John Marks
en Victor Marchetti waren de eerste ex-CIA'ers die een kritisch boek24 over de
inlichtingendienst schreven. Ze moesten vanwege een gerechtelijke uitspraak 168
passages uit het boek schrappen. Marks heb ik reeds gesproken. Vanmorgen
telefoneerde ik Marchetti. Hij zei niet overtuigd te zijn dat Allen Dulles, of andere
CIA-heren de euvele moed konden opbrengen om JFK te laten vermoorden. ‘They
simply are not tough enough,’ zei hij. ‘I think it were powerful special interests who
killed John Kennedy.’ Marchetti werkte drie jaar rechtstreeks voor Helms. Je kunt
je dus ook afvragen of de zo-
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genaamde afvalligen Marks en Marchetti een door CIA uitgedokterde stunt is.
‘I have no theory on the killing of JFK. I first, totally as a yoke, developed a theory,
that the KGB was involved. But then, when I reflected upon it, I realized the KGB
could indeed be involved. Of course, we have never been told the truth about Dallas,’
aldus Marchetti.
‘Why not? What don't they want us to know? And who is “they”?’ vroeg ik.
‘All things concerned, I do not think even Lyndon Johnson was told what happened.
He was never informed about the whole story. Maybe the CIA and FBI did not sent
all the files to the White House in order not to show how scandalously they bungled
the entire affair. They had to cover the rotten job they did. One day, a big guy visited
me, and I let him into the house. In the mean time, I held a hand on a gun in my
pocket. He advised me not to get involved in the JFK affair, because I came too close.’
Ik herinnerde me het bezoek van Glenn Bryan Smith aan Nederland in 1967 waarbij
mij iets dergelijks overkwam.25
Ik vroeg Marchetti: ‘Weet niemand wat er werkelijk gebeurde in Dallas?’
‘Edward Kennedy knows. Nixon surely has some leads. Helms has a pretty good
idea what went on.’ Hij vervolgde: ‘Looking into the Dallas affair is like a physicist
trying to explain the origin of the universe with a big bang.’
‘Maar Jimmy Carter probeerde er toch iets aan te doen?’
‘Yes, he discharged Henry (kon de naam niet verstaan). We called him Hank. He
was so fucking dumb. He probably didn't know much himself. I worked with him.
But he was useful for the bureaucracy licking everybody's ass. Yes, I also tried to
look into the JFK-affair. I worked for a while with Bud Fensterwald.26 Maybe Oswald
did do it all by himself. Let me give you a very last thought,’ zei hij aarzelend. Het
bleef enige tijd stil en toen: ‘Maybe I better not.’
Ik vroeg of hij over informatie beschikte, die bezwarend voor Helms was.
‘Yes, I do, but I am not going to tell you.’ Hij voegde er aan toe: ‘I did not feel
Helms should be punished while higher ups were just as guilty.’
Ook bereikte ik James Angleton, de afgetreden CIA-directeur voor contraspionage.
Nadat ik een en ander over mijn betrok-
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kenheid met George de Mohrenschildt had verteld, was hij eventueel tot een gesprek
bereid. Ook vertelde ik kort wat ik met Dimitri Dimitrov alias Donald Donaldson
had meegemaakt. Ik kreeg het gevoel dat hij exact wist waar ik over sprak. Wie weet
stuurde Angleton zelf mij Dico op mijn dak, zoals Fletcher Prouty veronderstelt. Ik
beloofde hem enig materiaal toe te zullen zenden.
Ontmoette Fletcher in het Washington Hotel, waar hij een Rotary lunch bijwoonde.
Hij was zeer negatief over generaal George Keegan, een scepticisme dat ik deelde.
Toch ben ik bereid om naar de man te luisteren, ook al maakte hij een belachelijke
opmerking over bijvoorbeeld Georgii Arbatov. Ik blijf me bij zo'n gesprek openstellen
voor de mogelijkheid dat Keegan gelijk en ik ongelijk kan hebben. Fletcher leek
verrast dat Zumwalt bereid was naar Moskou te gaan. Een gesprek met Arbatov zag
hij als positief.

23 februari 1978
Ik lunchte met Ray Price, naaste medewerker van Richard Nixon, en diens
voornaamste speech writer. Ik herinnerde hem eraan dat we elkaar leerden kennen
tijdens de verkiezingscampagne van Nixon in 1968 in New Hampshire. Ik zei dat ik
toen al van hem had gedacht dat hij een Nixon-man was en dat het me niet
verwonderde hem tot het einde naast de president bezig te zien. Price werkte aan
Nixons afscheidsspeech toen de president werd gedwongen af te treden.
Ik vroeg hem of Chuck Colson27 een dubbelagent zou kunnen zijn geweest, dus
dat hij, terwijl hij voor Nixon Watergate binnenging, tegelijkertijd het plan aan de
CIA zou hebben doorgegeven. ‘I don't know,’ antwoordde Ray. Later kwam hij erop
terug, alsof ik hem op een gedachte had gebracht. ‘Why did you ask that?’ Ik kon
geen rechtstreeks antwoord geven, omdat ik me niet meer herinnerde of dit in een
gesprek te berde was gebracht of dat ik het ergens had gelezen. Toen ik over Fletcher
Prouty begon zei hij onmiddellijk: ‘He is not wholly realiable,’ wat me zeer verbaasde.
‘Het was Prouty die me vertelde dat Alexander Butterfield28 door de CIA op het Witte
Huis was neergezet om Nixon te bespioneren,’ zei ik.
Price antwoordde: ‘No, because Haldeman now writes, that he did not choose
Butterfield, but that this man offered his services.’
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‘So,’ antwoordde ik, ‘one more reason, that Prouty could be right and that he might
have been planted as a spy in the White House by the CIA.’
Tot mijn verbazing zei Ray daarop: ‘Oh, yes, that is quite possible.’
Na vermeld te hebben dat ik vermoedde dat Edward Kennedy wist hoe Dallas in
elkaar zat, vroeg ik of het niet mogelijk was Edward en Nixon bij elkaar te brengen.
Hij ging er niet op in, waarop ik me later bedacht hoe stom dat voorstel was geweest,
omdat Nixon immers alles in het werk had gesteld om Edward Kennedy zwart te
maken, tot een vervalst telegram dat JFK naar Ngo Dinh Diem in Saigon zou hebben
verzonden toe. Ik vroeg of hij het voor mogelijk hield, dat het proberen te ontrafelen
wat er werkelijk bij de verschillende moorden en moordaanslagen was gebeurd, op
‘bipartisan basis’ zou kunnen geschieden. ‘I do not understand,’ zei ik, ‘why Nixon
sits on his hands. He was brought down in a conspiracy and when will it stop? They
will continue to shoot at presidents and destroy them as it pleases them if nobody
acts sooner or later.’ Toen ik hem vertelde dat mij in Detroit eens tijdens een
Rotary-lunch was gezegd: ‘We just need another war to make the economy pick up
again,’ gaf hij als antwoord: ‘Those people were lunatics, it has never been at any
time Government policy.’
‘Perhaps,’ antwoordde ik, ‘but you yourself write, that while the US was losing
300 soldiers a week in Vietnam, the Nixon Government needed time. But when I
travelled with Nixon and you in 1968, I heard him pledge to the people dozens of
times everyday, that he would end the war if he was elected.’ Ray zei ervan uit te
gaan dat, wat er ook was gebeurd in de regeringsperiode van Nixon, de geschiedenis
hem een heel andere plaats zou toekennen dan de emoties van dit moment toestonden.29
Dr. Jermen Gvishiani zit in de Waldorf Towers. Ik heb een briefje laten bezorgen.
Zag Coming Home met Jon Voight en Jane Fonda.

24 februari 1978
Ik kreeg twee brieven van Peter uit Londen. Hij heeft weer een modeshow in
Düsseldorf. In de tweede brief zaten in Londen gemaakte opnamen van een
modellenklus. Edwin voegde ook een regeltje toe.
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Bezocht Robert Keedick en zijn assistente miss Schenck. Een aantal contracten voor
lezingen was teruggezonden of afgezegd vanwege wat er in de bladen en tijdschriften
was gepubliceerd over mijn betrokkenheid bij de Dallas-affaire. Alsof ik ooit iets
anders zou hebben gedaan dan er proberen achter te komen welke schurken die moord
op hun geweten hebben. Het kan me niets schelen. Ik gaf hen het adres van Ray Price
en adviseerde hem als spreker aan hun bureau te binden.
Bij Gallery liep ik tegen Richard Sprague aan. Er volgde een discussie over de
vraag of bij de komende reportage over Dimitri Dimitrov gesproken zou moeten
worden over een ‘team killing of four men’ van de mysterieuze generaal en of we
moesten vermelden dat Nixon wist hoe Dallas in elkaar zat. Ik vertelde dit aan Ray
Price zojuist te hebben gevraagd. ‘In that case, our cover is wrong,’ aldus
hoofdredacteur Eric Protter. Het Marriott Hotel in Amsterdam had mij een
vermoedelijk telefoonnummer van Dico alias Jim Adams alias Donald Donaldson
alias Dimistri Dimitrov in Manhatten gegeven. Ik draaide dit nummer en gokte op
een der drie namen, Jim Adams. ‘Who? Wait a minute.’ Een andere man kwam aan
de lijn, en bevestigde dat hij van tijd tot tijd inderdaad met Jim Adams telefonisch
contact had. ‘The last time I spoke to him, he was at the westcoast.’
‘Will you ask him to please get in touch with me?’ vroeg ik met een stalen gezicht,
alsof ik vermoedde dat hij nog leefde, terwijl we bezig zijn met een omslagverhaal
voor Gallery waarin zijn dood nader wordt verklaard. Zelfs Gerard Croiset verklaarde
plechtig dat Dico kassiewijle was, maar je weet bij hem nooit of hij de geest van
iemand ontcijfert die dit werkelijk denkt, of wat hij precies doet. Sprague vond dat
ik wel erg kalm was onder de druk der ontwikkelingen. Wat moet je dan? Ik besloot
Fletcher Prouty nog eens op te bellen, waar de anderen bij waren. ‘Donaldson is not
interesting anymore,’ zei hij mij. ‘What matters now is who are these guys, you just
spoke to, and who are covering up for him. That is what we have to find out.’ De
paniek nam intussen toe. Leefde Dico of was hij dood? Ik was van mening dat wanneer
zou blijken dat hij toch in leven was, we hem bij onze komende persconferentie
dienden uit te nodigen om zich nader te verklaren. ‘If he finds out we are publishing
his story, he might demand an injunction, that prevents us from bringing the magazine
onto the market,’ zei Eric.
Intussen vind ik het extra verzorgde nummer van Gallery, in een zilverpapieren
omslag met een rode band er omheen THE
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BLOOD OF CONSPIRACY veel te sensationeel. Het staat me zeer tegen. Maar mijn
artikel staat overeind. Ik geef toe dat ze er veel zorg aan hebben besteed.30

25 februari 1978
Vanmorgen ontmoette ik Robert Yastrov, mijn leeftijd, trui, corduroy broek, een flat
met een vleugel, een lessenaar met een fluit erop en verder kwam hij wat rommelig
over. Hij was bezig ontbijt te maken ‘You are early,’ zei hij.
Yastrov benadrukte dat computers nuttig waren als hulpmiddel om de defecten
aan ‘wiring in the brain’ op te vangen. Computers hebben die defecten niet. Ik citeerde
Barbara Wards beroemde uitspraak: ‘Computers don't blush.’
‘You can wire into computers any emotions you want,’ antwoordde Yastrov.
‘Emotions don't have much value to us. We have emotions, because they had a
survival value at the time we still lived in the jungle one million years ago.’ Yastrov
ziet een miljard jaren als een dag, wanneer hij spreekt over het universum en de
schepping.
‘U denkt dat er honderd miljoen melkwegen zijn?’ vroeg ik. ‘Sorry, honderd
miljard. De lengte van een melkweg is gemiddeld 600.000 mijl. Tussen de melkwegen
liggen afstanden van twintig miljoen mijl.’
‘Vergissen we ons niet in enkele nullen?’
‘Dergelijk afstanden zijn inderdaad niet voorstelbaar. Licht verplaatst zich met
een snelheid van 186.000 mijl per seconde. Eén lichtjaar is zes miljoen mijlen. En
iedere melkweg, dat weten we nu, bestaat uit miljarden sterren.’
Hij denkt inderdaad dat de computer de mens zal voorbijstreven. ‘Alleen de
chauvinist, die in de chemie van carbondioxide gelooft, zal er vanuit gaan dat we
voor altijd vast zouden moeten zitten aan de beperkte mogelijkheden van onze
hersenen, die in uiterst breekbare botten zijn verpakt. Waarom zou het toekomstige
leven niet door een nieuw soort elektronische apen kunnen worden voortgeplant?
Onze nieuwste computers zijn in staat muziek te componeren of een spelletje schaak
te spelen. Niet alleen slaagde men er in twee IBM-computers samen te laten schaken,
maar een van deze machines wist reeds een schaakkampioen te verslaan. Computers
kunnen gesprekken voeren. We weten dat gesprekspartners zich niet bewust waren
met een machine te spreken. Computers kunnen reeds conclusies trekken uit
ervaringen, een bepaalde redenering volgen en vragen stellen.’

30

Zie bijlage 4.

Willem Oltmans, Memoires 1978

33
Yastrov zei het niet te kunnen bewijzen, maar er vanuit te gaan dat over vijftien of
twintig jaar mensen antwoord zouden krijgen op signalen die we het universum in
sturen. En antwoorden zouden in de vorm van computerchips kunnen komen.
‘Waarom zou de menselijke vorm van intelligentie in de kosmos de standaardvorm
moeten zijn?’ vroeg hij. ‘De kosmos bestaat miljarden jaren, de mens maar een
miljoen jaar.’31
Hij vond Edward Teller ‘a basterd’. ‘He testified against J. Robert Oppenheimer,
because he wanted to become the director of the Livermore Laboratories in
California.’ Ik heb Teller aldaar bezocht en geef toe, hij kwam bij mij ook allerminst
sympathiek over, al was het maar vanwege het onbeschofte gedrag jegens zijn vrouw.
Maar de uitlating plaatste de eerste ernstige vraagtekens voor mij bij Yastrov zelf.
Toen ik hem vertelde dat B.F. Skinner en Noam Chomsky ook op voet van een soort
oorlogje leefde, antwoordde Yastrov: ‘Chomsky is a real basterd. As a jew he supports
the Palestinians. I hope he will rot in hell.’ Nadat hij dat had gezegd vloog hij, althans
in mijn ogen, permanent ‘uit mijn raam’. Toen ik talkshow host Johnny Carson
bekritiseerde als een uitermate vulgair en lichtgewicht mannetje, zei hij hem graag
te mogen, ‘although, when I was on his show, he could have given me a bit more
time, because he spent too much time on the other guests, and most of what they had
to say was nonsense anyway’. Ik vertrok bij Yastrov met een nare smaak in de mond.
En, na zijn boeken te hebben gelezen, had ik me er zoveel van voorgesteld.
Zag The Boys of Company C, opnieuw een Vietnam-film. In werkelijkheid
sneuvelden 43 mannen van deze compagnie. Amerikaanse politieke leiders zijn
moordenaars geweest met die fucking Vietnam-oorlog. En het ergste misschien is
dat er sedertdien in de mentaliteit van deze mensen geen moer is veranderd. Het heeft
allemaal niets, maar dan ook niets geholpen. Ze doen het morgen weer. De film liet
de walgelijke attitudes van generaals en officieren uitstekend zien. Maar het zit
allemaal zo diep. Een film verandert er natuurlijk niets ten goede aan.

26 februari 1978
New York City
Oud-ambassadeur André de Staercke van België meldt in The New York Times dat
hij op een diner naast Henry Kissinger en Max van der Stoel zat. Hij hoorde Henry
tegen Max de op-
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merking maken, ‘You have to seperate things from the noise they are making.’ Dat
zal wel over de sovjets zijn gegaan. Maar De Staercke herinnerde zich exact dezelfde
uitspraak van Seneca en onderbrak zijn collega's. Kissinger zei Seneca nooit te hebben
gelezen. De ambassadeur zegde toe de tekst aan de voormalige minister te zullen
toezenden. Op dergelijke verhalen worden we tegenwoordig op de opiniepagina van
de The New York Times getrakteerd.
Om 12.00 uur ontmoette ik dr. Gvishiani, vergezeld van twee sovjets in de Peacock
Alley. Hij nam scotch en soda. Ik maakte mijn excuses dat ik hem bleef achtervolgen
over ons plan een boek samen te maken. ‘No, no, no. Don't even say that. It is good
for me you push.’
Hij zei: ‘Well, if I write the book, if I am the author, than I have problems with
the damned VAAP. Then they will sign the contract for me. This in spite of the fact
that you helped create it. But if you are the author, well, I would have to look into
it.’ Hij dacht dat het mogelijk zou zijn een aantal hoofdstukken zelf te schrijven en
die af te wisselen met vragen die ik dan zou stellen. Ik stelde voor dat ik natuurlijk
bij sommige van zijn Amerikaanse vrienden, bijvoorbeeld in de Sovjet-USA Kamer
van Koophandel, vragen zou kunnen verzamelen, die men hem gesteld zou willen
zien. Ik zag hem denken. ‘That's an interesting idea,’ zei hij.
‘You see, dr. Gvishiani, I speak with you as a friend, like Aurelio Peccei. Others
will talk to you as the enemy.’ Ik kreeg het vervelende gevoel dat, terwijl we zaten
te praten, hij zijn ogen niet van een serveerster af kon houden. We spraken 35 minuten.
Ik ben lichtelijk geïrriteerd vertrokken. Ik ben zelfs vergeten Hoogovens ter sprake
te brengen.
Esquire32 vestigt de aandacht op het boek The Arms Bazaar, From Lebanon to
Lockheed, van Anthony Sampson. Met verbazing constateer ik dat sinds 1946 niet
minder dan 150 oorlogen hebben gewoed, die 25 miljoen doden zouden hebben
veroorzaakt.33 De getallen kloppen als gewoonlijk niet. De Indonesische revolutie in
1945 zou 1.400 slachtoffers hebben geëist, inbegrepen de politionele acties van
Nederland. Lijkt me sterk. Het Nieuw-Guinea-conflict tussen 1960-1962 zou geen
slachtoffers hebben geteld, terwijl we alleen al tussen de 80 en 90 Nederlandse
militairen hebben verloren, om over de Indonesische kant niet te spreken. En voor
de Indonesische coup van
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1965 staan 100.000 doden genoteerd, terwijl het er meer dan 500.000 waren, misschien
nog meer zelfs.34 De Nederlandse koninklijke familie prijkt op een aantal pagina's in
dit verhaal over de wapenhandel. Ook Hans Teengs Gerritsen, Fred Meuser en Hubert
Weisbrod worden opgevoerd. Maîtresse Poupette Grinda en Bernhards dochter in
Parijs en CIA-connecties worden uitgespeld, dus allemaal niet zo gezellig.
Gvishiani was er voor dat Zumwalt naar Moskou zou komen. Hij zou professor
Arbatov erover opbellen. Hij was dankbaar voor het boek over Jimmy Carter van
Lloyd de Mause en het Psychohistorisch Instituut. ‘You are the only one who gave
me this information. No-one I met knew about it.’ Misschien had ik de lunch moeten
aanbieden, maar hij rekende erop vanavond in Washington senator Edmund Muskie
en gouverneur Jerry Brown van Californië te zullen ontmoeten. Daarna moest hij
terug naar New York om een contract te tekenen met Dow Chemical. Dan een
interview met Business Week over IIASA in Wenen. Morgen om 16.30 uur een receptie
van de US-USSR council. ‘If you can be at 14:00 hours at the Waldorf Towers I will
have invitations for you to the reception, and bring Mr. Michael Korda.’ Hij vroeg
trouwens of McGraw-Hill en anders Pergamon Press van Robert Maxwell mogelijke
uitgevers waren voor ons boek. Ik vertelde hem dat Simon & Schuster ook een boek
over Leonid Brezhnev zou gaan uitbrengen. Dat was hem onbekend. Gvishiani had
een ontmoeting met de president van ABC-televisie gehad waarbij ook William
Sheehan aanwezig was geweest. Ons project in Kiev was ter sprake gekomen, maar
ABC wil vooral meer nieuws uit de Sovjet Unie hebben. Gvishiani stelde voor dat hij
er een brief naar ABC overheen zou sturen ‘mentioning you to work for them in
documentary affairs’. Ik bedankte hem bij voorbaat.
PBS televisie zendt het recital uit dat Vladimir Horowitz vanmiddag voor 300
genodigden op het Witte Huis gaf. Absoluut prachtig. Geen uiterlijk vertoon,
schitterend. Voornamelijk Chopin, B-flat Minor Sonata, Polonaise en Waltzes,
Schumann en Rachmaninov natuurlijk. Ik denk dat Horowitz muzikaler is dan Arthur
Rubinstein. Gedrevener misschien ook. Zijn spel is delicater alsof zijn ziel meer
diepte heeft als mens dan die van de meeste andere pianisten. Treurig dat een dergelijk
concert zich slechts voor Channel 13 leent. De andere basterds, die televisie maken
zien er geen brood en dollars in.
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27 februari 1978
Jimmy Carter is gisteren naar een kerk gegaan, om te bidden voor de beëindiging
van een lokaal arbeidsconflict. Daar gaan we weer met de bicameral mind en de
stemmen der farao's.
The Trib35 meldt in vette letters op de voorpagina dat Nixon zijn komende memoires
gaat herschrijven, samen met David Frost, als reactie op de verschenen herinneringen
van H.R. Haldeman. Zijn boek van 1.150 pagina's zou 15 mei verschijnen bij Grosset
& Dunlap. De oude vos Napoleon had gelijk. Geschiedenis bestaat uit fabeltjes waar
men het van tevoren over eens is geworden. Nixon kreeg een voorschotje van twee
miljoen dollar, daar kan hij ook wel een beetje voor bijschaven aan zijn manuscript.
De vijf shows van Nixon en Frost leverden de oude president nog eens 600.000 dollar
op. Hoe groter de crook, hoe meer er te verdienen valt in dit paradijs van democratie
en vrijheid. De Book-of-the-Month Club zit ook al te hengelen om het geklets van
Nixon op de lijst te krijgen. Intussen kan men ‘Casa Pacifica’, het buitenverblijf van
Nixon in Californië per bus bezoeken voor 2,50 dollar. Duizenden mensen maken
gebruik van de gelegenheid meer aan de weet te komen over deze mijnheer, die
eigenlijk als ordinaire leugenaar en oplichter het Witte Huis heeft moeten verlaten.
Hoe onzalig is de kortheid van memorie van de kudde. Ik schreef Ray Price dat hij,
nu Nixon toch gaat knoeien, misschien meer over de Varkensbaai-invasie kan
toevoegen, of over de schurk Helms van de CIA het nodige kan ventileren.
Jermen Gvishiani zorgde er voor dat Michael Korda van Simon & Schuster keurig
werd uitgenodigd voor de te houden receptie op Park Avenue.36 Ik belde Korda op:
‘No! I cannot be there, I will be in New Haven this afternoon.’ Fuck him, als hij zo
weinig in een boek van Gvishiani is geïnteresseerd, waar zou ik me dan voor
uitsloven? Hij zei dat hij ‘zeker’ nooit naar de Waldorf Towers zou zijn gegaan voor
een gesprek met de Rus. Harold Schönberg schrijft in The New York Times dat
Horowitz 50 jaar geleden zijn debuut als pianist maakte in de VS. Op 8 januari 1931
speelde hij voor het eerst op het Witte Huis. Het schijnt trouwens dat Jimmy Carter
de hele dag (net als ik) klassieke muziek op de achtergrond draait.
Lunch met de hele Gallery-staf in een Chinees restaurant. Er is een afspraak uit
de bus gekomen dat ik voortaan voor 500 dollar per maand een interviewpagina voor
Gallery zal schrijven, in navolging van de Newsweek-methode, met prominente
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mensen die ik heb ondervraagd. Dit om het prestige van Gallery dat oorspronkelijk
een girlie magazine met veel naakte dames is geweest, wat op te vijzelen. Ik zal ook
gewone gesprekken met notabelen hebben van een aantal pagina's. Eindelijk wat
meer inkomen in de VS.
Mora Henskens lijkt een contact met de Nederlandse missie te ambiëren als
aanbeveling bij de VN. De nieuwe permanente vertegenwoordiger, Hugo Scheltema,
is nog niet gearriveerd. Ik nam contact op met Johan Olde Kalter van De Telegraaf
om hem met haar in contact te brengen, zodat hij die missie, als ik weer naar Holland
ben vertrokken, kan volbrengen. Ik lichtte hem eveneens in over mijn komende
persconferentie.
Om 16.30 uur was ik op de 41ste verdieping van 280 Park Avenue om de receptie
van de US-USSR Trade and Economic Council bij te wonen. Gvishiani werd vrijwel
onder de voet gelopen. Het was eigenlijk amusant, maar ook een beetje pijnlijk, om
te zien hoe Amerikaanse shylocks probeerden met hem in gesprek te komen en witte
voetjes te halen. De gekunstelde smoelen die werden getrokken en het theater er
omheen was walgelijk. En dat allemaal omdat ‘men’ weet dat hij en premier Kosygin
in één huis wonen dus dat hij de invloedrijkste man is rond de premier, die over dit
soort zaken, de handel met Amerika, uiteindelijk beslist. Het wordt ook geleidelijk
steeds moeilijker om Russen van Amerikanen te onderscheiden. De sovjets schaffen
zich steeds meer ‘Brooks Brothers’-kostuums aan. Maar ze klitten nog wel steeds
bij elkaar. Ik ben niet lang gebleven. Ergerlijke vertoning eigenlijk. Ik bracht het
boek van Robert Yastrov met een briefje van hem bij de Waldorf Towers bestemd
voor Gvishiani, als beloofd.

St. Regis Hotel
Verhuisde naar hier op kosten van Gallery. Emile Fallaux kwam naar het hotel. We
gingen naar Crêpes voor een hapje. Hij is in het bezit gekomen van een document
dat prins Aschwin smeerlapperij uithaalde met vrije vliegbiljetten van de KLM en
een bankrekening in Zwitserland. Het schijnt dat Ben van Meerendonk en Klaas Jan
Hindriks van de NOS dezelfde trucjes met de KLM uithalen, iets wat ik al heel lang
vermoedde. Emile heeft eveneens ontdekt dat Allan Schwartz optrad als advocaat
voor prins Bernhard bij het wijzigen van de tweede druk van een door Harper & Row
gepubliceerd boek over de rol van de prins in de Tweede Wereldoorlog en de intieme
relatie tussen hem en Lindemans, de zogenaamde King Kong-affaire, en de slag om
Arnhem. Emile vertelde ook dat Josje Hagers, de hof-
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journaliste van De Telegraaf, de koningin naar New York achterna was gereisd. De
fotograaf van deze verslaggeefster verborg zich letterlijk in een rioolgat om foto's te
kunnen maken van Juliana met haar ongelukkige dochter. Over riooljournalistiek
gesproken. De Telegraaf benaderde eveneens Guillermo's vriend, Ned O'Gorman.
Dat is de onderwijzer en dichter, directeur van ‘The Children's Storefront’, een
organisatie die al jarenlang opkomt voor straatkinderen in de zwarte wijk Harlem.
Dr. Margaret Mead adviseerde me ook al eens met hem te gaan praten,37 ook om me
vooral niet langer met Dallas en de JFK-affaire te bemoeien.
Heb opnieuw naar William Sheehan moeten telefoneren om de cheque voor Kiev
nu eindelijk te krijgen. Dat belooft weinig goeds. ‘I am just as embarrassed as you
are,’ zei de vriend van dr. Gvishiani.
Belde de heer Robert Keuch op het Department of Justice en vertelde via een
telefoonnummer in New York wel degelijk een contact te hebben gevonden, die wist
dat Donald Donaldson in de VS was. Hij deed verbaasd en herhaalde dat het ministerie
geen reden had ‘to pick him up’. James Angleton van de CIA belde me collect terug
en zei zich niet te kunnen herinneren ooit iets met Donald Donaldson te maken te
hebben gehad. ‘Where can I call you?’ Ik vroeg hem dit via Gallery te doen.
Het hoogtepunt van deze dag: toen ik om 16.00 uur andermaal het nummer van
Dico draaide dat het Marriott Hotel in Amsterdam me had gegeven, kreeg ik de
Rodwood Company (ben niet zeker van de naam) en een Norman Bernstein, Suite
1712, 370 Lexington Avenue, NY NY 10017. Dat liep verdacht vlot, maar wat er nu
mee te doen? Dick Sprague en Eric Protter luisterden overigens mee. Zij wilden het
gesprek op de band opnemen, maar dat weigerde ik pertinent. Zo werk ik niet. Tony
Staffieri zond meteen een ijlbode naar het gegeven adres met een uitnodiging om de
persconferentie inzake Donald Donaldson bij te wonen.
Eerder bezocht ik Michael Korda. Hij was heel vriendelijk, als altijd, maar had
zich kennelijk voorgenomen meer te luisteren dan te spreken. Hij waarschuwde: ‘The
Soviets are unreliable and flatly dishonest. They did not do at all what they said they
would do with the Brezhnev book we are publishing.’ De omslag van het boek stond
al op zijn bureau. Hij merkte blijkbaar dat ik dat boude taal vond en zei: ‘Oh, I don't
mean they
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do not honour their financial agreements.’ Hij dacht dat men in Frankrijk eerder
belangstelling zou hebben voor een interviewboek met Jermen Gvishiani dan in de
VS. Toch was hij wel geïnteresseerd in een boek van Gvishiani's hand. Hij wilde dan
eerst een opzet zien. Ik vroeg of hij belangstelling had het manuscript van Lee Harvey
Oswald uit te geven dat Pat Russell had gevonden in de paperassen van George de
Mohrenschildt. ‘I would have to think carefully,’ zei hij, ‘because we have been
Edward Kennedy's publisher.’ Hij adviseerde om met Esquire, John Behrendt en
anders Random House een deal te maken voor ik mijn persconferentie inzake Donald
Donaldson zou geven. Daar is het nu dus te laat voor.
Bij Gallery belde ik Pat Russell in Dallas. We bespraken de mogelijkheden in
detail. Ik probeerde als fee er vijfduizend dollar uit te slepen, opdat ik dat geld aan
hem kon geven voor het proces tegen Time. ‘You know, I would like to do it,’ aldus
Pat, ‘but I am dealing with two strange women: Jeanne de Mohrenschildt, his widow,
and Alexandra Tilton III, his daughter. This thursday we will have a meeting with
Alexandra's lawyers.’
‘Will you remember I tried to find a publisher for the Oswald book to keep the
ball rolling?’ vroeg ik.
‘Well, it will give you prestige too.’ In ieder geval werden we het eens dat ik over
het Oswald-manuscript een balletje zou kunnen opgooien bij de persconferentie. Het
Gallery-team was hier ook verheugd over.
In Tony Staffieri's kantoor liep ik tegen een mooi jongetje aan, Neal Boutwell.
Hij is assistent uitgever van het tijdschrift Blueboy in Miami, een soort Gallery maar
dan voor jonge Amerikanen die van jongens houden. Neal vond ik zeer sexy. Hij
wond me op. Ik ga hem vrijdag interviewen.38
Eric Protter legde uit dat de uitgever van Gallery een schuld van twee miljoen
dollar had en op de kleintjes lette, omdat hij 100.000 dollar per maand moest afbetalen.
Ik maakte hem intussen duidelijk dat ik, ondanks de aanwezigheid van Richard
Sprague en kolonel Fletcher Prouty op mijn persconferentie, onbetwist wilde zien
dat het mijn persgesprek was. Daarna gingen we met zijn allen dineren. Fletcher
sprak het meest. Hij is soms buitengewoon interessant. Anderzijds ventileert hij
theorieën, die me koude rillingen bezorgen. ‘There will be a war in the Near-East,’
hield hij vol. ‘NATO will be called in to intervene. Israel will be brought back to a
kind of PLO. Alexander
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Haig will be the big hero and become our next president. The pope will help him to
get the White House.’ Ik zei maar niet veel. Toen ik terug naar het hotel liep had ik
weer een van die ‘visioenen’ om nooit meer een stap in dit land te zetten. Alles wat
ik deze avond om me heen hoorde, was eigenlijk even walgelijk. Een nieuwtje was,
dat Fletcher Prouty een artikel heeft geschreven waarin hij Dewi Sukarno's brief aan
president Gerald Ford39 had verwerkt. Dat wist ik niet. Ik had hem indertijd het
materiaal gezonden. De rest van de avond was gevuld met verhalen over processen
over de CIA, het Pentagon, banken en Amtrak, waar hij nu dus aan verbonden is. Van
A tot Z allemaal criminal shit. ‘Harold Brown has a malicious cancer,’ zei hij. ‘I will
not say it was given to him, but mark my word, Carter will gradually loose all his
best people and become powerless.’ Ik moest denken aan de waarschuwing van Ray
Price dat Fletcher Prouty ‘rather unreliable’ was.
Ik belde Hans Wilbrink van Nieuwe Revu om hem te zeggen dat het zou kunnen
dat Dico helemaal niet dood was. ‘Wat een rare bende is het daar,’ zei hij. Toch
verklaarde Fletcher gisteravond met een doodernstig gezicht: ‘He is dead.’ Ik zal
hem morgen per fait accompli met deze mening confronteren en hem zijn eigen
woordje hierover laten doen.

1 maart 1978
Ik haalde eerst mijn vriendin Mora Henskens af. We wandelden samen naar de Rizoli
Bookshop waar de persconferentie zou zijn. Fons van Westerloo, Emile Fallaux,
Olde Kalter en een jongen van Het Parool waren aanwezig, evenals ABC-televisie,
met een nogal vijandige, zwarte verslaggever, en andere lokale journalisten. De
uitgever gaf een korte, zakelijke introductie. Fletcher Prouty zeurde en zeurde en
begon over de man met de paraplu in Dallas, zodat ik hem onderbrak en vroeg om
over Donaldson te willen spreken. Bij het stellen van vragen kwam men steeds terug
op het cruciale punt: hoe wisten we dat Donaldson dood was? Ik vroeg Fletcher dus
hierop te antwoorden. Hij zei zijn bronnen niet te kunnen vrijgeven. ‘Journalists go
to jail to protect their sources. What are you expecting from me?’ Steeds weer kwam
men - terecht - op dit hete hangijzer terug en steeds kreeg de pers een onbevredigend
antwoord. Er was niets aan te doen. Maar het veroorzaakte reserves bij de media
tegenover onze publicatie. Ik voegde Tony Staffieri toe dat ik vorig jaar augustus in
mijn eentje heel wat
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meer journalisten in het Hilton Hotel in Washington had gemobiliseerd, dan hij met
zijn apparaat vanmorgen bij elkaar had weten te trommelen. Hij werd nijdig maar
dat is altijd het gevolg van het constateren van vervelende feiten.
Mark Monsky van Metromedia Television zei: ‘I am going to ask you some catch
questions just to see whether you really knew Donald Donaldson, because I have
known him for years. Donaldson is a bona fide source indeed, as you said. But I do
think, that if he told you that much, colonel Prouty is right, he must be dead.’ Mark
vroeg ook nog wat Dico had besproken over het dagboek van de tsaar.
WNEW-TV, Metromedia Television
205 East 67th Street, New York, N.Y 10021/212-535-1000
Mark BvS Monsky
Vice President and News Director
Mark opperde dat ik wel eens in mijn George de Mohrenschildt-onderzoekingen op
het juiste spoor zou kunnen hebben gezeten. Daarom had men - wie is die ‘men’ Dico opdracht gegeven naar Amsterdam te gaan ‘to bullshit to Oltmans’. Enerzijds
noemde Mark Monsky Dico een ‘bonafide source’, anderzijds hield hij een dergelijke
mogelijkheid wijd open. Maar waarom vertrok Donaldson dan met de noorderzon
uit het Marriott Hotel zonder zijn rekening van vele duizenden guldens te betalen?
Een der aanwezige journalisten had nog tijdens mijn persconferentie Bernstein
opgebeld nadat ik hem zijn telefoonnummer had gegeven. Iemand had tegenover
deze Bob Aglow bevestigd dat Bernstein en Donaldson al jaren bevriend waren. So
what else is new?
Om 18.00 uur belde ik Pat Russell, die ik eveneens had genoemd als de persoon
die in het bezit is van een door Oswald geschreven boek. Hij had nog geen enkele
navraag ontvangen. ABC lokaal televisienieuws bracht na een vliegtuigongeval in
San Francisco mijn persconferentie. Die zwarte verslaggever hield zich aanvankelijk
aardig aan de feiten tot hij aan het einde kennelijk opzettelijk alles onderuit haalde
door mee te delen dat hij het Pentagon had opgebeld en aldaar geen bevestiging van
een en ander, ook betreffende Dico, had kunnen krijgen. Ze hadden tegen ABC gezegd
dat hun dossiers verouderd waren. Het Select Committee on Assassinations van het
congres had tegen de televisie gezegd dat Donald Donaldson een fraudeur was en
dus het
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verhaal over de man insgelijks, en Willem Oltmans ‘was a fool!’. Precies in die
woorden. Mora was ook stom verbaasd hierover. Emile Fallaux kwam langs, juist
toen dit gebeurde.
Tony Staffieri van Gallery vond de uitzending ‘fantastisch’. Ik wist niet of ik
lachen of huilen moest. Probeerde Robert Tanenbaum te bereiken, maar dat lukte
niet. Al die tijd heb ik mijn nek uitgestoken voor die commissie en nu dit.
Emile vertelde zeker te weten dat Monsky een uitstekend ingevoerde journalist
is. Hij vertelde ons dat Tanenbaum hem had verzekerd dat de toedracht van de moord
in Dallas nooit bekend zou worden. Hoe kan zo iets? De moord op JFK was volgens
Monsky in Cuba in elkaar gezet en door de K-groep - ik weet niet wat hij daarmee
bedoelde - uitgevoerd. De K-groep was het zogenaamde ‘Committee of forty’. Dan
ben je nog geen moer verder, maar als veertig mensen JFK om zeep wilden helpen,
dan was de zaak toch allang uit gelekt?
Ik heb nog een paar radio-interviews gegeven, ook een gesprekje aan Pittsburgh.
Wanneer zulke interviewers met vragen komen, waarom ik De Mohrenschildt geloofde
en waarom Donald Donaldson, dan verlies ik mijn geduld. Met een van die kerels
kreeg ik zelfs bonje tijdens de uitzending, niet belangrijk om verder te vermelden.
Mark Monsky dacht dat Donaldson alleen maar naar Amsterdam was gezonden om
na te gaan wat De Mohrenschildt wel of niet had gezegd, en wat ik dus wel of niet
wist. Emile zei dat de Nederlandse pers dergelijke zaken wel degelijk serieus nam.
TASS-correspondent Vladimir Reshetilov kwam inderdaad naar het St. Regis Hotel,
maar hij had de presskit niet in bezit en wist dus eigenlijk niet waar het allemaal over
ging.
Opmerkelijk vond ik dat Fons van Westerloo de vriend van Dico eveneens had
opgebeld. Bernstein had tegen hem gezegd: ‘The article by Oltmans on Donaldson
is totally true. But we are now working on a film.’ Nu is Fons bezig Donaldson, als
hij dus toch leeft, in Californië op te sporen. Hij voegde eraan toe: ‘Ik denk iedere
keer als ik je gade sla en bezig zie, wat jammer dat hij het zo doet, want hij heeft de
capaciteiten ende contacten.’ Het blijkt zelfs dat Bernstein tegen Bob Aglow heeft
gezegd nog hedenmorgen met Donald Donaldson in Californië te hebben gesproken.
Waar komt dan het pertinente verhaal van diens dood, als door Fletcher Prouty
verspreid, vandaan? Ik vroeg Fons: ‘Alright, but who says so? Bernstein? And who
is Bernstein really? We don't know that.’ Toen ik later Barbara Applegate opbelde,
antwoordde zij: ‘Who knows, maybe Bernstein is Donaldson.’
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2 maart 1978
Ik herinner me dat Fletcher gisteren werd gevraagd, hoe hij van de dood van
Donaldson had gehoord, misschien via een radio-uitzending? Hij antwoordde nota
bene: ‘No, not to my knowledge.’ Ik dacht op dat moment: nu lieg je man.
Fons van Westerloo zei het eveneens te betreuren dat je overal in de media ook
Edward Jay Epstein geadverteerd zag aangaande diens laatste gesprekken met George
de Mohrenschildt. ‘Dan vind ik dat jammer voor jou, want jij hebt hem al die tijd
gekend en was eigenlijk zijn vriend.’ Ik zei dat het me weinig kon schelen wat Epstein
nu allemaal bazelde en dat hij thans de eerste viool speelde, want als eenmaal mijn
verslag over wat gebeurde zal verschijnen, zal dit vanzelf rechtgetrokken worden.
Ken Klein van het comité van onderzoek naar moordaanslagen van het congres zei
me zojuist niets te weten van een navraag naar mij door ABC-televisie. Het
verwonderde hem zeer om te horen wat er via ABC door die zwarte verslaggever was
gezegd. Hij zou het onmiddellijk uitzoeken.
Intussen heeft de heer Bernstein naar Tony Staffieri van Gallery gebeld om te
informeren hoeveel ik wel aan Donald Donaldson verdiende. Hij kreeg te horen dat
er geen bijzondere bedragen over tafel waren gegaan en alles volkomen en règle was
geregeld, ook wat betreft mijn honorarium dat ik voor het heden verschenen artikel
had ontvangen. Donaldson zou te kennen hebben gegeven Staffieri te willen
ontmoeten. Hij zei tegen mij: ‘You know what, I begin to believe I am being
stonewalled that Donaldson is dead.’ Ook de BBC schijnt een item over Donaldson
te hebben vertoond en hetzelfde gebeurde in Zuid-Afrika.
Ik nam een Amtrak Metroliner naar New Britain, Connecticut. Comfortabel. Het
vervelende van deze trips is dat je nooit alleen bent. Vanuit New Haven stapte ik in
een afschuwelijk boemeltje met ruiten die te smerig waren om doorheen te kijken.
In Berlin werd ik door een neurochirurg en diens vrouw afgehaald voor een gehoor
van de Woman's Club in de First Church of Christ Congegration Honorarium: 750
dollar.

3 maart 1978
Boston, Massachusetts
Ik vloog gisteravond vanuit Hartford naar hier.
Ik droomde dat mejuffrouw Büringh Boekhoudt me een envelop met onbetaalde
rekeningen gaf. Zij zei zich zeer voor mij te schamen. Ik vond een aantal onzinnige
nota's zoals van een mevrouw uit Brussel, die zei het geld nodig te hebben omdat
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haar man was overleden. Waar komt zoiets vandaan? Ik ben niemand in Brussel één
cent schuldig.
Logeer in het Sonesta Hotel waar je de Boston Herald American bij het ontbijt
krijgt, ongeveer de slechtste krant in Amerika.
De chirurg van gisteravond kwam oorspronkelijk uit Iran. ‘Americans love to be
cut up,’ vertelde hij. ‘They shovel snow, they have a back pain, they come in and
want an operation. I say, live with it, it will go away. But they insist to be put to sleep
and be cut up. And if you refuse, they will go to a doctor who does. Then they will
boast about the length of the incision and the number of stitches, they pull up their
shirts to prove it. This particular guy, I put him in the hospital, because he insisted.
He had medical care too.’
Ik vroeg waarom hij dat deed.
‘Well, I better don't tell you, that is a long story. He was otherwise perfectly okay
to do his work. They really get away with murder over here. Two weeks later he
even went on a skiing vacation.’ Hij besloot: ‘If I did not sign his welfare papers,
someone else would.’
‘Yes,’ zei de echtgenote, ‘and what is even worse today in America is the sickness
of the lawyers, lawsuits and the courts. It is a true epidemic.’ Dat wist ik al, maar
artsen hebben het er nu zelf over.
Indira Gandhi werkt hard aan een politieke comeback. The New York Times schrijft
dat zij is ‘profiting handsomely from the Indian democracy that she tried so hard to
suppress when she was Prime Minister just a year ago.’ Het is een valse voorstelling
van zaken, als gewoonlijk in het Westen, waar niets wordt begrepen van het feit dat
elders andere omstandigheden andere oplossingen vereisen dan die in het Westen
opgeld doen. Sukarno werd ook altijd door het slijk gehaald omdat Westerse
democratie in dat pas onafhankelijk geworden eilandenrijk niet kon functioneren.

Needham, Massachusetts, Interview Station WCVD
Ik werd al vroeg afgehaald voor het televisiegesprek over de Donaldson-affaire. Mij
werd gevraagd vooral geen scheldwoorden te gebruiken. Dit is immers een
super-christelijke hoek van Amerika waar de Pilgrim Fathers landden. De uitzending
duurde tien minuten en was levendig.
Tony Staffieri: ‘I get nothing but complaints about you from the radio people.’
Radio-interviewer Bill Miller had geklaagd dat ik ‘Jezus Christ’ had gezegd en ‘son
of a bitch’. Ik antwoordde dat ik constant werd aangevallen en met uitzonder-
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lijk stomme vragen werd belaagd. Inderdaad, na alles wat er al was gebeurd heb ik
een kort lontje gekregen. Een van de interviewers begon dus over de Edward Jay
Epstein-beschuldiging dat George de Mohrenschildt KGB-contacten zou hebben gehad
en dergelijk geklets in de ruimte. Dat maakt me inderdaad woedend. Een ander begon
het gesprek met: ‘Each springtime it looks as if another bizarre story in the JFK drama
unfolds. Now we have the Donaldson affair.’ Ja dan zit ik meteen hoog op de kast.
Toen ik gisteravond werd geïntroduceerd als ‘the most brilliant and dynamic speaker’
die ooit naar New Britain was gereisd, was ik al té totaal gefrustreerd om überhaupt
nog met spontane verve dergelijke mensen toe te kunnen spreken.
Tony belde even later: ‘You were super in Boston. We got an excellent report.’
Hij was in de wolken. Hij gebruikte zelfs de woorden ‘you were spectacular’. Wat
moet je met die mensen?
Ik ben St. Patricks binnengegaan om als vroeger twee kaarsen te branden, voor
mam en voor Peter. Ik denk op zulke momenten ook dikwijls aan mijn vriendin Penny
Hedinah in Jakarta. Ze zouden over de hele wereld zulke kapellen moeten bouwen,
in de Sovjet Unie, in Afrika, overal, waar je te allen tijde in kunt gaan en even van
de herrie van de wereld verlost bent, en in rust en stilte kan bidden. Misschien met
orgelmuziek op de achtergrond. Bidden voor het universum. Dank betuigen voor de
wonderen die ‘chemistry and matter’ ons hebben gebracht. Dus je richten op de
realiteit, waar Robert Jastrow een beroep van maakt om miljarden melkwegen te
bestuderen. Zeggen: ‘Thank you sun, thank you universe, for making it all possible.’
Dankbaarheid om in deze wonderlijke tuin, die de aarde biedt, te kunnen leven als
een 75 jaar durend sabbatical naar het niets. Mam lijkt nu zo ongrijpbaar. Ik weet
nog precies wat het voor me betekende om haar te omhelzen als ik in Huis ter Heide
of Bilthoven arriveerde of wegging. Hoe komt het toch dat ik dacht dat zij eeuwig
zou leven? Denk ook aan de arme hond in de kennel.
Emile Fallaux heeft persoonlijk G. Robert Blakey, de chief counsel van de House
Committee on Assassinations opgebeld en gesproken. Deze zei het onbegrijpelijk te
vinden dat iemand een commentaar namens de commissie had uitgegeven zoals het
door ABC-televisie uitgezonden ‘Oltmans is a fool’. Misschien heeft het congreslid
uit Ohio, Louis Stokes, dit gezegd als voorzitter van de commissie. De man is al
eerder doldriest bezig geweest. Twee zwarte heren die elkaar opgenaaid hebben
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en dan komt er zo'n uitspraak op televisie, waar je verder niets tegen kunt ondernemen.
Mam zei dan altijd: ‘No brains.’
Ik heb een uitstekend gesprek met Neal Boutwell van Blueboy gehad. Lucide
ventje, dat uitstekende opmerkingen maakt. Hij is tegelijkertijd zeer sexy. Hij had
problemen met zijn uitgever, die wilde dat hij vanavond naar Miami terugkeerde.
Peter zou een serie foto's voor Blueboy moeten maken.
Neal (24 jaar) vertelde hoe hij dikwijls jongens van straat plukte, die na publicatie
in Blueboy beroemd werden. ‘Ik zag eens ergens Roger lopen,’ herinnerde hij zich.
‘Hij was vies, had absurd lang haar, maar toen ik zijn kleren uittrok ontdekte ik een
penis zo dik en lang als mijn arm, en een fantastisch mooi lichaam. Ik schatte de
mogelijkheden van die Roger meteen juist in. We hebben tot vijfmaal toe zijn haar
geknipt en verzorgd, zijn snor laten staan, hem naar een sportschool gezonden,
gewichten laten heffen en in twee maanden veranderden we Roger in een beauty.
We zetten hem in ons blad en vrijwel meteen begon de telefoon uit alle delen van
het land te rinkelen, ook topfotografen en filmstudios belden ons. Ik ben met hem
op reis gegaan. Er waren gay clubs, die duizend dollar betaalden als hij kwam.’
‘Je vertelt het alsof het lopendebandwerk was.’
‘Exact,’ antwoordde Neal, ‘het is als het verpakken en het tot een hoge graad van
kwaliteit opvoeren van vlees. Het is immers niets anders dan business? Je moet het
zien als een lichaam dat op een bepaalde tijd op een afgesproken plaats aanwezig
moet zijn. Roger verkoopt zijn jeugd. Het heeft niets met social affairs te maken,
het gaat puur om geld. We noemen dat marketing. Hij krijgt duizend dollar voor zijn
aanwezigheid per avond. We publiceren een slick magazine door bijvoorbeeld alleen
een goed gespierde arm te fotograferen met wat transpiratiedruppels. Of een blonde
kerel met een mooi smoel, die in een lichtgroene appel bijt. That is sensuous sexuality.
You show a chest and crack a tie, and throw some water over it, like sweat, which
is the most sexy thing you ever saw in your life. If you only show a part of a body
with an erection, that excites only few people. We aim at good taste. Discretion is
our trade mark. We stay as far away from Hustler as possible.’
Neal kwam uit een klein plaatsje in Georgia en had een tweelingzusje. Zij trouwde
toen zij zestien was. Hij liep weg van huis en werkte in restaurants. Toen hij zeventien
was, ging hij bij de marine. Daar bestond dus geen gay scene. ‘It was the wrong
environment. I had not as yet discovered my homosexuality. Sometimes boys held
each other but no more. It was the
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boy-girl affair.’ Na de marine kwam hij in Florida terecht en verdiende geld met
auto's parkeren. Vervolgens werkte hij op een schip met Donald, de huidige eigenaar
en baas van Blueboy. Het verhaal van hoe ze in 1974 met vrijwel niets zijn begonnen,
eerst met vier nummers per jaar, toen zes, daarop maandelijks met 4.500 exemplaren
is een typisch Amerikaanse successtory. ‘Our aim has been throughout to treat
homosexuality as it really is. Bijvoorbeeld, we wilden af van het stereotype dat homo's
zouden moeten ruiken als een madeliefje, een hoog gillend stemmetje zouden hebben,
en wat daar bij hoort want tenslotte is slechts 20 procent van de homo's in dit land
vrouwelijk, de meest gays zijn macho. Ik zou zelfs willen zeggen dat je het merendeel
van de homo's op straat niet als homo kan herkennen. We hebben ons er op gericht
dat de verschillen tussen homo en hetero veel minder geprononceerd zijn dan
doorgaans wordt aangenomen. Homo's zijn net zo sophisticated as everyone else.
Het verschil zit voornamelijk in de seksuele voorkeur. Homo's zijn even intelligent
en slim als hetero's en even dom en ongeïnspireerd als hetero's. De homoseksueel is
heus niet verschillend van andere mensen, omdat hij een andere toer maakt.’
‘Wat is nu de oplage?’
‘We hebben door Blueboy op de markt te brengen als de Playboy voor gays een
nieuwe start gemaakt met het toelichten en heropvoeden van hoe mensen in dit land
over gays denken. We brengen centrefolds van gays zoals Playgirl dit doet, maar nu
we honderdduizenden lezers hebben, zijn we het meest toonaangevende blad in deze
sector geworden. De oplage is 185.000 exemplaren. We hebben thans een staf van
30 man. We hebben zelfs de nodige abonnees in Amsterdam.’
Het contract met Gallery over de nieuwe samenwerking is getekend. Ik krijg
kaartjes als International Affairs Editor.
Epstein publiceert deel II van zijn JFK-onderzoek in New York magazine. Op pagina
58 komen namen en details ter sprake, die ik in 1968 al met De Mohrenschildt op
film zette.40 Ook het detail van de beruchte foto met het geweer dat in Dallas zou zijn
gebruikt door Oswald, die foto van Lee Harvey met het opschrift van Marina Oswald,
had ik al in 1968 in bezit en daar komt de beroemde Yankee reporter Epstein in 1978
mee als nieuwtje...41
James Reston is voor de The New York Times bij Tito op bezoek geweest. ‘We
are doing all we can,’ zei de maarschalk, ‘so that nothing will change (...) in the
Socialist Federated Re-
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De bewuste film die uit het NOS-archief zou verdwijnen.
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public of Yugoslavia.’ Hij legt uit hoe er een ‘collectief presidentschap’ voor het
land is gevestigd ‘so that we may insure ourselves against trouble even when I no
longer hold the post.’ Verder zegt Tito: ‘Our overall system is directed toward the
strengthening of the unity of our country. All our republics and autonomous provinces
have their own rights within the framework of the federation. Actually, this is nothing
new. Already before the war we placed the national question into the foreground,
stressing that it must be solved in such a way that each nation should have the right
to decide its own fate and its own course of development.’ Ik vind dat hij interessante
dingen zegt over Amerika en het Westen. Hij heeft in een aantal opzichten gelijk.
Het schijnt dat Zbigniew Brzezinski en Cyrus Vance verschillende inzichten hebben
over hoe het Kremlin tegemoet te treden. Bernard Gwertzman wijdt er in de The New
York Times over uit. Carter sprak de National Press Club toe en leek zelf tussen beide
heren in te staan met de neiging meer voor de hardere leidraad van de voormalige
Pool te voelen. Vooral over de Cubaanse rol in Ethiopië en zuidelijk Afrika bestaat
onenigheid. Er schijnen ook twee sovjetgeneraals te zijn gesignaleerd die het leger
van luitenant-kolonel Mengistu Haile Mariam adviseren, evenals de Cubanen van
Castro aldaar. Eric Protter gaf me een lijstje met vragen om Carlos Rafael Rodriguez
in Havana te stellen. Dat maak ik liever zelf uit.

4 maart 1978
St. Regis Hotel
Ik heb Robert Lipschutz, de legal advisor van Jimmy Carter op het Witte Huis,
geschreven dat Norman Bernstein, Suite 1712, 370 Lexington Avenue, telefoon (212)
532-3323 generaal Donald Donaldson vertegenwoordigt en dat misschien de tijd is
aangebroken om die mijnheer, indien hij nog leeft, over een aantal zaken aan de tand
te voelen. Ik refereerde aan het artikel van Nicholas Horrock in de The New York
Times dat het Witte Huis alles in het werk stelde om de moordenaars van de Chileense
ambassadeur Orlando Letelier te vinden.
De man die mijn verhaal bij ABC vervalste heette John Johnson. Hij wil carrière
maken om belangrijkere opdrachten te krijgen. Dat gebeurt door over lijken te gaan,
als altijd. Trouwens, Gallery zelf heeft de publiciteit gebouwd rond de slogan dat J.
Edgar Hoover, Allen Dulles en Richard Nixon in een samenzwering zouden hebben
gezeten om JFK te vermoorden. Daar heb ik bij Gallery de nodige bonje over gemaakt,
omdat ik me tij-
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dens het persgesprek moest verdedigen tegen een aankleding van wat ik had te
melden, welke uit de duim werd gezogen door Gallery. Eric Protter zei het vandaag
nog eens heel duidelijk: ‘You know how it is, Willem, we want to sell a magazine.’
Met oneerlijkheid bereik je tot in lengte van dagen geen moer.
Was in Club Bath op First Avenue en liep op een gang tegen een jonge krullebol
aan. Hij bood me ook nog snuifspul aan, waar ik dus nooit op in ga. Tegen de tijd
dat je dat nodig hebt om opgewonden te raken kan je beter thuis blijven. Uiteindelijk
smeet ik hem in een nis neer en trok me boven op hem liggend af, terwijl hij bleef
vragen: ‘Oh, your big cock, please screw me!’ Maar ik heb mijn lesje geleerd. Nooit
meer. Soms, als ik naar sommige mooie jongens in de sauna kijk, denk ik aan de
56.000 jonge mannen die in Vietnam aan flarden werden geschoten.
Ik heb een radiogesprek van twee volle uren gehad met Bob Trebor van KGO-radio
in San Francisco. Het sloeg uiteindelijk allemaal nergens op.

5 maart 1978
St. Regis hotel
Droomde seks te hebben met mijn lieve vriend Loet Kilian.
Al enige tijd geleden had ik in The New York Times gelezen dat een andere
voormalige CIA-agent, Frank Snepp, een boek van 590 pagina's had geschreven over
de meer dan schandalige manier waarop Washington uiteindelijk de Zuid-Vietnamese
‘bondgenoten’ aan de haaien uit het Noorden heeft overgeleverd. Ik ga hierop in
aangezien dit verslag, Decent Interval,42 op zichzelf een zeldzaamheid is. Er komt
iets van waarheid naar buiten over die moordende oorlog, ook ten aanzien van de
grote bonzen die vrijuit zijn gegaan zoals Nixon en Kissinger, die feitelijk voor een
Neurembergs oorlogstribunaal hadden moeten verschijnen; tenminste wanneer je
dergelijke types volgens het dictum gelijke monniken gelijke kappen wilt behandelen.
John Leonard meldde al vorig jaar in de The New York Times43 dat Snepp aantoonde
dat Kissinger misschien in de prijzen had moeten vallen, maar zeker niet de Nobelprijs
voor de Vrede had moeten krijgen na wat hij allemaal in Azië op zijn geweten had.
Leonard noemde het gedrag van de laatste Amerikaanse ambassadeur in Saigon vóór
de val in 1975 ‘irrationeel’, en vond hem iemand ‘who suppressed intelligence that
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contradicted his ideological preconceptions and psychic needs, who ignored or
disobeyed various directives from Washington and who appears to have tried to run
American foreign affairs in South East Asia inside his own lonely head, with the
help of the mischievous and often idiotic French.’
Kevin Buckley komt hierop in The New York Times Book Review op 8 januari
1978 terug en legde uit dat Snepps boek in het allergrootste geheim door Random
House werd voorbereid om te voorkomen dat de CIA via gerechtelijke stappen de
publicatie zou hebben kunnen voorkomen. Ambtenaren van de CIA moeten immers
de eed van geheimhouding afleggen. Snepp is niets minder dan de chief strategic
analyst for the CIA in Vietnam geweest. Hij weet dan ook van wanten. Ook Buckley
komt tot de conclusie dat Kissinger en de zijnen met ‘fatale illusies’ in hun koppen
rondliepen en dat de gevoerde onderhandelingen met Hanoi ‘tot een keurige aftocht
van de Amerikanen zouden hebben kunnen leiden’. ‘(...) Thousands of Vietnamese
who had given their allegiance to America, and the CIA in particular. They were
callously abandoned to presumable punishment by the new authorities in Saigon.’
Bovendien lieten de Amerikanen in de paniek van overhaast vertrek vrijwel de
volledige administratie achter over Vietnamezen, die met de Amerikanen hadden
samengewerkt, dus in de optiek van Hanoi hadden ‘gecollaboreerd’.
Op 3 maart 1978 viel mijn oog op een vierkoloms artikel van Snepp op de
opiniepagina van The New York Times, waar hij opnieuw de pogingen van
geheimhouding van de CIA en de censuur van de overheid aan de kaak stelde. De
eed van geheimhouding werd immers door Richard Helms onlangs voor de rechter
gebruikt om te verklaren dat hij bij een getuigenis over wat de CIA in Chili tegen
Salvador Allende had uitgevreten, wel had moeten liegen vanwege zijn ambtseed,
om niet naar buiten te brengen welke methoden de CIA-maffia gebruikte. Snepp wordt
nu door de regering Carter en de CIA in rechten aangesproken, omdat hij zijn eed zou
hebben geschonden. Hij verdedigt zich door aan te voeren dat hij in zijn boek geen
CIA-geheimen ter sprake heeft gebracht. Snepp vroeg de inspecteur-generaal van de
CIA bij terugkeer uit Saigon of het was toegestaan een rapport te schrijven en te
publiceren met in achtneming van ‘geheimen’ om er lering uit te trekken dat iets
dergelijks niet meer zou gebeuren. Men weigerde dit, maar tezelfdertijd bleven
CIA-directeur William Colby en anderen in 1975 een aantal lekken naar de pers voeren
ten einde er op toe te zien dat de CIA niet in een al te beroerd daglicht zou komen
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te staan. Met andere woorden, de big shots houden zich ook niet aan die eed om self
serving verhalen over wat er werkelijk was gebeurd de wereld in te zenden.
In 1977 voerde Snepp met de door Carter benoemde directeur admiraal Stansfield
Turner een gesprek om na te gaan hoe de kaarten inmiddels waren komen te liggen.
Turner wilde hem zelfs niet de verzekering geven dat hij niet door de FBI in de gaten
werd gehouden. Hij vroeg Snepp nota bene om een tweede geheimhoudingsverklaring
te tekenen, waar hij niet over piekerde. Het gevolg was dat hij besloot nooit meer
iets met de CIA te maken willen hebben. ‘My book was published last November
without CIA clearance,’ schreef Snepp twee dagen geleden in The New York Times.
‘Admiral Turner was furious and promptly leaked all sorts of stories to the press,
many of them untrue, that were intended to impugn my integrity and competence.’
Admiraal Turner liet het voorkomen alsof Snepp het tweede geheimhoudingscontract
wel had getekend, wat dus niet waar was.
Vanmorgen heb ik Snepp eindelijk uitvoerig zelf gesproken. Ik zei dat het me
hooglijk verwonderde dat Jimmy Carter, als in Jezus herboren Christen, de indruk
wekte een streep te willen zetten onder de Nixon-Kissinger praktijken van leugen
en bedrog. ‘Dat dacht je maar,’ antwoordde hij. ‘Admiraal Turner moet zich schamen
dat hij zich hiertoe leent. Hij doet alsof hij een grote schoonmaak in de CIA heeft
gehouden. Tweederde van de mensen die hij naar huis heeft gezonden, zouden toch
al met pensioen zijn gegaan. Het minste wat hij had kunnen doen is hen eervol laten
vertrekken, maar nee, hij heeft ze hun congé gegeven. Hij gaf sommigen van hen,
die zich benadeeld voelden, nog een extra trap na door ze als “huilende baby's” te
omschrijven.’
‘Dan is de regering Carter dus ook alweer op het verkeerde pad?’ concludeerde
ik.
‘In sommige opzichten wel, in andere niet. Zoals je weet heeft president Carter
de kwestie van mijn boek onlangs op een persconferentie aangeroerd en mij
beschuldigd van onbehoorlijkheid. Dat is op zichzelf een onwettige zaak om vanuit
het Witte Huis een oordeel dat nog door rechters moet worden uitgesproken, bij
voorbaat te beïnvloeden.’
‘Verwacht je anders van een pindaboer uit Georgia?’
‘Nixon had hier ook een handje van. Het is dus waar dat Carter doorgaat met het
laten uitvoeren van onwettige activiteiten door de CIA en er zelf aan mee doet. Daarbij
komt ook nog dat de CIA eveneens doorgaat met zowel oneerlijk te zijn tegenover
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Carter als tegenover het Congres. Er is eigenlijk niets veranderd.’
‘Minister van Justitie Griffin Bell heeft gezegd dat het tijd werd de zogenaamde
contracten met CIA-employees over geheimhouding redelijker te maken,’ zei ik.44
‘Ja, hij heeft tegen The New York Times iets gezegd over toezicht via een derde
partij en dat niet alles maar als ‘geheim’ mag worden bestempeld waardoor werkelijke
mistoestanden nooit aan de kaak kunnen worden gesteld. Anderzijds heeft hij
benadrukt het proces tegen mij van groot belang te achten, omdat er voor eens en
voor al moet worden vastgesteld, dat wanneer een voormalige CIA- agent tegen de
afgelegde eed in toch confidenties naar buiten brengt, een strafvervolging zal worden
ingezet. Mark Lynch, mijn advocaat, voert aan dat ik volgens mijn grondwettelijke
rechten, the First Amendment, niet vervolgd kan worden.45
Ik schrijf aan Peter: ‘Allerlei lieve gedachten en gevoelens wellen in me op in
jouw richting....’
Die radiokerel uit Californië begon gisteravond een visje uit te gooien naar de
Trilaterale Commissie en de Bilderberg: ‘Was that secret group not formed by a man
from Holland?’ maar ik liet me niet in ongunstige zin over de prins uit. Nu realiseer
ik me dat dit een uitstekende inval was in verband met het Time-proces in Dallas. Er
schijnt ook iemand opnieuw naar het radiostation aldaar te hebben gebeld, die zei
zeker te zijn dat Donaldson met zeventien kogels om het leven is gekomen.

New York City - Dayton, Ohio, Trans World Airlines
Lees Memoirs van Pablo Neruda.46
‘Shyness is a kink in the soul, a special category, a dimension that opens out into
solitude.’ Ik denk aan Loet Kilian.
Als Neruda over München in 1938 spreekt noemt hij Hitler ‘the Nixon of that
era’.47
Ik vind deze memoires taai, maar ik zet door.

6 maart 1978
Dayton
Ik hield een lezing voor de College Woman's Club over het onderwerp USSR IN 1990.
Ik ben tijdens de ‘tea’ na afloop let-
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Pablo Neruda, Memoirs, Penguin Books, New York, 1977.
Ik schreef true in de kantlijn, maar in 1993 zou ik dat niet zeggen.
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terlijk gevlucht. De salon was precies een hok kakelende kippen, afschuwelijk.48

Cleveland, Ohio, Bond Court Hotel
Ik vroeg een politieagent hoe hier te komen. Hij adviseerde me vooral een taxi te
nemen om me niet bloot te stellen aan het gevaar aangerand te worden. Een joch in
een doorzichtig hemdje stopte met zijn taxi en bracht me voor 1,45 dollar een paar
straten verder.

7 maart 1978
Larry Flint, de uitgever van Hustler Magazine en de man die in een paginagrote
advertentie een miljoen uitloofde voor de informatie die de moord op JFK zou
oplossen, is neergeschoten. Dit is toch een cowboyland gebleven. Wanneer het er
werkelijk op aankomt, geldt god noch gebod. De keizer van de pornografie is
levensgevaarlijk gewond.

TV-station WEWS
Er loopt hier een jongen rond met een paars Ranger no. 64 hemd, in jeans, met een
lijf zoals je nergens ziet. Hoe komen Amerikanen aan zulke lichamen? Zou hem zijn
kleren tot aan zijn uppie willen uit trekken.
Dorothy Fuldheim, inmiddels 83 jaar oud, zou een interview met me maken. Zij
is een beroemdheid in deze contreien. Ze schrijft walgelijke romannetjes als Three
and a half Husbands.49 Zij ziet er uit als een bejaarde heks met een wit, bepoederd
gezicht. Bovendien een gigantisch, fonkelend juweel aan een vinger, rood geverfd
haar, een fluffy, doorzichtige, roodachtige jurk en knalrode schoenen. Amerika
adoreert haar. EYEWITNESS NEWS heet haar show.
Eerst sprak ze met een Israeliër over de toestand in het Nabije-Oosten en vervolgens
met professor Harold Lyon, ‘Abraham Maslow Professor’ in de psychologie van
Antioch College. Hij had een boek geschreven over tenderness in males. Hij was
een voormalige parachutist, afgestudeerd aan West-Point. Hij vertelde JFK uitstekend
te hebben gekend. ‘He used to say, come over and tell me what is going on. I don't
believe the generals anyway.’
Ik moet zeggen, Dorothy heeft een uitzonderlijk flair bij het
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interviewen. Ze vraagt alleen maar en laat niet merken wat ze zelf voelt of denkt.
Uitstekend eigenlijk. Deze dame was de trip naar Cleveland waard. Na het gesprek
met mij gaf ik haar een handkus. Ze zei zo maar: ‘Please be my friend.’ Een bijna
emotionele ervaring.

Cleveland - Atlanta - Houston
‘Homosexual rape in acanthocephalan worms has been firmly established.’

8 maart 1978
Houston, Texas
Ik heb de nacht in Club Bath doorgebracht. Ging naar de gangbang sectie en werd
vrijwel meteen door drie kerels tegelijk bewerkt, waarna ik tenminste een uitstekende
nachtrust had tot 06.00 uur, al staat de muziek nog altijd veel te hard.
Larry Flint schijnt het te halen.

Radio station KTRH
Ik voerde een gesprek met Ben Baldwin, die me aankondigde als een gast die namen
zou noemen in de JFK-moord. Ben had absoluut niets gelezen van het
Gallery-publiciteitsmateriaal, maar hij liet me tenminste behoorlijk uitspreken.

Mexico City
Er hangt een afschuwelijke wolk van uitlaatgassen en luchtvervuiling boven deze
miljoenenstad.
Ik stap over op de vlucht naar Cuba.
‘Years that are so far away! Reconstructing them, it is as if the sound of the waves
I hear now touched something inside me again and again, sometimes lulling me to
sleep, then with the abrupt slash of a sword. I shall tape up those images without
attention to chronological order, just like the waves come and go,’ aldus Pablo Neruda.
Een dagboek dat op een dergelijk krakkemikkig instrument als het geheugen is
gestoeld is van nul en generlei waarde. Dit zijn dagboekschrijvers, die te lui waren
werkelijk een dagboek bij te houden.
Zo herinnert Neruda zich Rango, een orang-oetan nabij Medan, Sumatra, waar hij
ook eens is geweest. Er is zelfs een mager hoofdstukje BATAVIA. Ik schrijf in de
kantlijn: ‘Is dit alles?’
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Havana
9 maart 1978
Havana, Habana Riviera hotel, kamer 613
Ik arriveerde om 21.00 uur. De douaneformaliteiten duurden weer een eeuwigheid.
Treurig. We werden in een kleine kamer zonder enige frisse lucht bijeengedreven
en het was wachten geblazen. Terwijl ik notities maakte werd ik benaderd door een
gitzwarte kerel, met een koffertje, Richard Darlington, hoofdcoördinator voor
bezoekende journalisten, in dienst van Buitenlandse Zaken. ‘I am here to meet you,’
zei hij.
‘Fine, but please open the door, do something we get fresh air here.’ Er ontstond
een woordenstrijd. ‘Hoe welkom zijn we hier, please open the fucking door,’ vroeg
ik opnieuw.
‘You should not use such words, when ladies and children are present,’ zei de
jongeman. Eindelijk ging er iets open en toen bleek dat ook andere mensen opgelucht
waren.
Het is lelijk weer. Ik werkte aan de vragen voor vicepresident dr. Carlos Rafael
Rodriguez. Een jonge ambtenaar kwam de vragen halen; dat waren de regels. Ze
moesten eerst in het Spaans worden vertaald. Een auto huren kost 75 dollar per dag,
wat idioot is. Ik vroeg de ambtenaar trouwens om even boven te komen, maar dat
mocht niet volgens de regels.
Het Amerikaanse handelsembargo tegen dit land dateert uit 1962. Het is een
schandaal. Op humanitaire gronden werden medicijnen aanvankelijk uitgezonderd.
Maar in 1964 werd ‘menselijkheid’ door Washington geherdefinieerd. Vrijwel alles
werd verboden. In 1977 heeft Havana aan Washington gevraagd of 72 verschillende
medische middelen alsnog mochten worden aangekocht. De regering Carter deed
een tegenvoorstel dat achttien geneesmiddelen, die alleen in de VS verkrijgbaar waren,
mochten worden uitgevoerd. ‘The chief reason for this pill-splitting was political,’
aldus de New York Times.50 Washington wilde vooral niet dat eventueel uit de VS
afkomstige medicijnen zouden worden gebruikt voor Cubaanse troepen die nu actief
zijn in een aantal Afrikaanse landen. Wat een rotsmoes: daar moet je Yank voor zijn
om dat te bedenken.
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Een zeer copieuze lunch met Heriberto Esquivel, van persvoorlichting van
Buitenlandse Zaken, die familie is van ambassadeur Martorell in Den Haag. Hij was
negentien jaar toen Anastas Mikoyan in 1960 voor het eerst naar Havana kwam.51 Ik
realiseerde me opnieuw hoe fantastisch snel die achttien jaren zijn omgevlogen.
‘What do you want to eat now?’
Ik antwoordde: ‘I have not come to eat but to work. I eat what you eat.’ We kregen
tournedos met wijn, allemaal perfect. Ik vond sommige van zijn ideeën aantrekkelijk.
Cuba wordt door de Cubanen zelf afgeschilderd als een natie van helden. Zij hebben
een lange neus gemaakt naar het Yankeeimperialisme en hebben het overleefd. Maar
door sovjethulp en eigen offers, dus via socialistische solidariteit. Er is een
adembenemende keuze gemaakt: verrot Westers kapitalisme maar zogenaamde
welvaart voor sommigen of geef de liberale vrijheden allemaal op en schep een
soortgelijke verdeeldheid voor iedereen tot en met de armste van de armen.
Op 26 juli aanstaande begint op Cuba een internationaal studentenfestival. Ik zou
er wel heen willen als ik tenminste veel interviews zou kunnen maken. Esquivel is
er van overtuigd dat Cuba het zal redden zonder Amerika. Zou het waar zijn? ‘We
did not capitulate to Washington,’ zei hij. ‘We never rejected the US. We never denied
the good things in America, in spite of having a knife in our backs through the
bloccade. We know that the world changes. Nixon tried to destroy Cuba. The Carter
White House seems a bit different. But we prefer to live standing up with all the
present difficulties, than to go on our knees as a result of threats.’
Ik vlieg weliswaar door de memoires van Neruda heen, maar er zijn ook charmante
schetsjes, zoals over Bhrampy op Ceylon en Juanito in Chili. Hij is veel met dieren
bezig, zoals de beschrijving van de jacht op zwanen. Afschuwelijk. Mam hield zelfs
op een bepaalde manier van de haan van de buren in Bilthoven. Haar zuster gunde
haar dit niet. Mijn gedachten worden onderbroken, omdat een donkere krullenbol in
een rood hemdje schuins mijn kant uit kijkt. Hoe gevaarlijk is het op Cuba om homo
te zijn?
Hoe word je de mens die je bent? Ik ben er diep van overtuigd dat ik my basic
structure dank aan mijn unieke ouders. Ieder van hen was op zijn eigen wijze uniek.
Daaraan toegevoegd is de totaliteit van input, die ik aan die oorspronkelijk kern heb
toegevoegd en die hier in mijn dagboeken wordt weergegeven.
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De isolatie op De Horst heeft me in een eeuwige zoeker naar new food veranderd,
food for thoughts, food for life and affection. These newly added ‘foods’ were added
to the melting-pot that was already there and basically shaped and instilled by my
parents.
Het stormt. De golven slaan over de zeewering langs de boulevard.

10 maart 1978
Ontmoette dr. Carlos Rafael Rodriguez in bijgebouw van het partijhoofdkwartier.
‘Ik heb er zestien jaar naar uitgezien een interview met u te hebben,’ zei ik.
‘Dat lag niet aan mij,’ antwoordde hij.
52

Mijn eerste vraag was, hoe Cuba tussen 1960 en 1978 volgens hem was veranderd.
‘In 1961 we were under a very tight bloccade, militarily, economically and
politically. The United States is still continuing this. But we are sure that this
revolution is well established and Washington realizes this. There is no possibility
to change the situation in Cuba as it is. This is not only a fact here, but there have
been many political defeats for US policies, in Vietnam and elsewhere. Perhaps, you
remember when you were first here in 1960-1961 that many people were still
undecided. Since then our revolution has been deeply established. Many Cubans did
not at first grasp the meaning of communist socialism. We inherited very strong
anti-communist feelings among the people. They were also anti-Soviet following
strong anti-Moscow propaganda from Washington. We had to tell the people what
Marxism-Leninism meant. We did so through the teachings of Fidel, as you remember.
He explained on television their real situation, to everybody, friends and enemies.
We had to spread the meaning of the practice of socialism. Now, you can go in our
streets and you have a very different panorama from 1960-1961. You ask anybody
what he or she thinks of the situation. Ninety percent will tell you how they feel
about our system. In 1976 voted ninety percent of the people for institutional reforms.
Now everybody understands why we are going where we are going. At the same
time tremendous economic changes have been taking place. I will not say that we
have completed an entire transformation of for instance our foreign trade in the sense
that sugar is now not important. On the contrary, sugar still is the center of our
overseas trade. It is our best commodity. We have reached 34 percent mechanization
of the sugar harvest.’
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Ik vroeg natuurlijk of het niet zinniger was weer suiker aan het natuurlijke achterland
van Cuba te verkopen, dus aan Noord-Amerika, in plaats van tegen gesubsidieerde
prijzen aan het sovjetblok.
‘Your question lends itself to several answers,’ antwoordde hij. ‘First: the relation
of prices between Cuba, the United States and the USSR is an illustration of the
characteristics of socialism and international socialism. Do you know, that we are
now receiving better prices for our sugar compared to all other countries including
CMEA nations? You call them COMECON. Of course, the Soviet Union is now paying
us more for our sugar than any other country in the world, because conditions are
different. Also, as you yourself said, out of loyal friendship. I believe, however, that
this is a trend that will continue.’53 Hij vervolgde: ‘The difference will not be so wide
in the future, because the price of sugar, if we handle it in the proper way, will be
going up and up and up. Nevertheless, this corresponds to our mutual interest and
the mutual position between our trading partners and us. The Soviet Union is the
strongest socialist nation. In relation to us, Moscow not only tried to conduct trade
with us, but to maintain trade relations in the socialist way. This means, to eliminate
the main grievances of the underdeveloped nations towards the centralized developed
big countries of the capitalist world. Because this signals unequal relations in trade.
We have avoided these inequalities in our relations with the Soviet Union. So, they
do pay us a little more for our sugar.’
Carlos Rafael legde uit dat Cuba alles op alles wilde zetten om niet als vroeger
geheel economisch afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten. ‘We have talked to
Washington very openly. We told them, that we have now also made many important
agreements with other capitalist countries. That many of them have shown us
friendship in moments of hardship, blockade and embargo. We are not going to
eliminate our trade with Japan and Canada for instance.’
‘En Holland,’ vroeg ik.
‘Yes, Holland, of course,’ en daar liet hij het bij. ‘We could sell sugar to the United
States, the Soviet Union and many other socialist and capitalist nations, because, we
are considering further development of our sugar production.
Ik vroeg of er over uitbreiding van de oogst naar andere producten zoals koffie,
rubber, etcetera werd gedacht om minder
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afhankelijk van de suiker en prijsschommelingen op de wereldmarkt te zijn.
‘No, we are not thinking of rubber. It is too labor-intensive. We are reconstructing
our coffee production with the aim of being more self sufficient in coffee. It will not
become a main source for export.’

Ik had dr. Carlos Rafael Rodriguez een exemplaar van deze kaart uit Newsweek54
gegeven, die hij overigens niet kende. ‘Fidel heeft duidelijk gesteld dat we liever
doktoren dan soldaten zenden. Maar anderzijds kunnen wij onze internationale
verplichtingen van solidariteit niet ontlopen. We steunen onze politieke vrienden,
die onze hulp hebben gevraagd.’
‘Kloppen de cijfers en namen die op de kaart in Newsweek staan aangegeven?’
‘Neem Oeganda. Newsweek zegt dat we daar zestig soldaten hebben. Ik kan u
verzekeren dat zich in Kam slechts een chargé d'affaires, diens echtgenote en een
chauffeur bevinden. Dat is alles. Mozambique? Duizend Cubaanse soldaten? Hoe
komt men in Washington aan dergelijke cijfers? Jemen, Irak? Gaat u maar kijken in
Irak. Er is geen enkele Cubaanse militair in Irak.’55

54
55

Newsweek, 13 maart 1978.
Nieuwe Revu, 4 augustus 1978.

Willem Oltmans, Memoires 1978

60
Bij vertrek vroeg hij of ik nog met de JFK-affaire bezig was. Dus lanceerde ik een
woordelijke cadenza. ‘Did you read the Haldeman book? I told Fidel: “it started all
with you”.’
Hij vroeg de groeten over te brengen aan dr. Jermen Gvishiani. ‘I invited him to
come to Cuba for a rest and bring his wife. But he did not come.’
Vervolgens ontmoette ik L.E. (Wick) Holtz, tweede man van onze ambassade. Hij
vertelde dat Carlos Rafael de laatste tijd slechts twee journalisten persoonlijk had
ontvangen, een man van Le Monde en een van de Financial Times. ‘Misschien
wantrouwt Fidel hem toch nog een beetje, omdat hij een communist van het eerste
uur is,’ aldus de diplomaat. Ik wil een dag eerder weg en wat daar aan paperassen
voor nodig is, slaat helemaal nergens op. Holtz vertelde dergelijke problemen te
hebben gehad, ondanks zijn diplomatieke status. Ik zei tegen een begeleider, Garcia,
dat ik het een schandaal vond. Toen hij begon met: ‘We are blockaded by Washington,
we are still learning,’ gaf ik hem van katoen. ‘Klets niet, jongen, ik heb jullie niet
geblokkeerd, ik kwam om te helpen en hoe ben ik hier ontvangen? Als je vraagt in
een bedompte, zogenaamde ontvangstkamer op de luchthaven een raam open te
zetten, kan je er naar fluiten. Wat kan mij Cuba verder schelen? Als jullie zo met je
vrienden omspringen, bedankt.’ Tegen Holtz zei ik: ‘Ze zien me hier in geen twintig
jaar terug.’
Ik vroeg deze begeleider, Garcia, hoe homo's werden behandeld op Cuba. ‘We do
not prosecute them in Cuba. May be it happened in 1963 for a brief time. But we do
not interfere in private affairs. Many of our artists are homosexuals. Our principles
and ideals reject it. Therefore, we do not allow public behavior in this respect, or
transvestites. We think it is bad for our children a bad example, but we do not
prosecute any homosexuals.’ Misschien sprak hij wel de waarheid.56
Ik maakte een praatje met een Nederlander uit Bennebroek, meneer De B. Ik vroeg
wat hij hier deed.
‘Ik maak de centen van Pronk op.’ Deze Cornelis had me gevraagd hem in de bar
te ontmoeten, een plaats die ik als vanzelfsprekend vermijd. Maar deze keer was het
een geluk bij een ongeluk. Op het podium zong een jongen met een gitaar liedjes en
ik zag in een oogopslag dat hij gay was.
Het lukte aan de hand van universeel bruikbare trucjes de jongen aan ons tafeltje
te krijgen. Ik zei met hem rustig op de kamer te willen praten. ‘Dat kon niet want
gasten mogen nie-
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mand mee naar de kamers nemen. Aan Cubanen zijn dergelijke visites verboden. Hij
moest weg voor een plaatopname, maar hij zou later terug komen. We zouden in het
park kunnen praten, want de polizia stond niet toe dat hij me mee naar huis nam.
Later begreep ik dat Jorge Hernandez voornamelijk ook voorzichtig was geweest
vanwege de pottenkijker De B., die overigens vond dat ik griezelige risico's aan het
nemen was. Die Cornelis vertelde ook vele jaren in Afrika bezig te zijn geweest. ‘Ik
ben verantwoordelijk voor de dood van 750.000 krokodillen. Het was een plaag,’
zei hij. ‘Er zijn er nog genoeg. We hebben ook heel wat nijlpaarden opgeruimd.’
‘Waarom?’
‘Voor het geld. Je moest eens weten hoeveel olifanten Bernhard rondom zijn
boerderij in Afrika heeft afgeschoten.’ En nu dus in Cuba centjes van Pronk aan het
opmaken! Onze lieve heer heeft vreemde kostgangers.

11 maart 1978
Opnieuw slecht weer. Ik popel om te vertrekken.
Jorge Hernandez is 28 jaar en een schat. Ik heb een lang gesprek met hem
opgenomen op de band, a treasure. Hij wandelde mee naar de Nederlandse ambassade.
Ik zei tegen hem: ‘In gedachten omhels ik je helemaal.’
‘Me too,’ zei hij. Ik moet een Samsonite tas voor hem meebrengen. In de oprijlaan
van de ambassade stond een vette kerel in een wit jasje. ‘Ik hoop niet dat hij de
ambassadeur is,’ zei ik tegen Jorge.
De ambassadeur, de heer J.B.S. Lankamp, een lange slanke man met helblauwe
ogen, zat in de tuin AFP-telegrammen te lezen. Hij had een Indisch verleden. ‘Mijn
vader was een arme officier, dus ik heb hard moeten werken om mijn hoofd boven
water te houden.’ Zijn vrouw was Braziliaanse. Hij zou eind 1978 met pensioen gaan
en in Florida gaan wonen. Zijn vader was vandaag 96 geworden. Hij had hem in
Amsterdam gebeld. ‘Mijn moeder overleed vorig jaar, dus dit is een moeilijke dag
voor hem.’ Hij zei mij te kennen van de tijd dat hij voor dr. Van Roijen werkte in
Washington. Ik vroeg hem dus naar aanleiding van Van Roijen hoe diplomaten het
met hun geweten en integriteit klaarden om een politiek te voeren, waar zij het niet
alleen oneens mee waren, maar waarvan zij wisten dat deze in strijd met het
landsbelang was.
‘Van Roijen hield ons altijd voor,’ zei hij, ‘dat we Nieuw-Guinea nooit aan
Indonesië zouden overhandigen, terwijl we allemaal wisten dat het een onvermijdelijke
zaak was.’
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‘Maar dan is dit toch pure verlakkerij? Van jezelf, van de burgers. Zulk gedrag heeft
niets meer met integriteit te maken, noch jegens jezelf noch jegens het land wat je
dient’, riep ik uit. Voor mij was dit andermaal een bevestiging dat de door Von der
Dunk omschreven ‘grootmeester der diplomatie’ tot hetzelfde genre schavuiten
behoorde als alle heren, die met de boevenstreken van Luns meedansten tot het
vrijwel over de hele linie te laat was om er in Indonesië nog iets van te bakken. De
ambassadeur zei in zijn Cubaanse werk dikwijls aan Sukarno te hebben moeten
denken. Het leiderschap van Bung Karno en Castro liep parallel. Maar hij
verduidelijkte dit niet. Omdat ikzelf exact weet hoe het zit ging ik er maar niet op in
om geen bonje te krijgen. De enige vergelijking tussen Bapak en Fidel was dat zij
tot de groep van niet-gebonden landen behoren, waar Indonesië recht op heeft en
Cuba maar half met zijn communistische grondslag. Sukarno heeft nooit het
meerpartijenstelsel losgelaten, Castro wel.
Hij was het met me eens dat Carlos Rafael Rodriguez ongetwijfeld de slimste was
van Fidels medewerkers - wat ik al in 1960 ontdekte.
‘Castro heeft hem vooral nodig voor de gesprekken met de sovjets. Het
diplomatieke corps noemt hem de Svengali, niet letterlijk, maar als sfinxtype.
Waarschijnlijk zijn ze hier allemaal bang voor elkaar. Inderdaad spreekt Carlos Rafael
het meest vrijuit. Maar u hebt geen idee hoe hier gelogen wordt en hoe oneerlijk alles
er aan toe gaat. Ze kwebbelen over vrije medische verzorging, maar als iemand ziek
wordt krijgt hij eerst drie weken lang helemaal geen salaris. Bij de kostwinner wordt
60 procent van het salaris achtergehouden. Dat vertellen ze de bezoekers als u er niet
bij. De mensen moeten hier heel hard werken. Materieel heeft Cuba zoveel problemen.
We hebben het cement om onze plafonds te repareren uit Nederland moeten laten
komen. Als de stoppen doorslaan, stuur ik meteen een telex naar Den Haag. Dan
luidt het antwoord: “Waarom gaat u niet naar de radiowinkel op de hoek?” Dan moet
je uitleggen dat hier zoiets niet te koop is. Je kunt als diplomaat eigenlijk niets te
weten komen. We spreken zoveel mogelijk met collega's en wisselen gegevens uit.’
De ambassadeur adviseerde om een studie van Stampford University over Cuba
te lezen.
De heer Lankamp meende dat, toen minister Pronk met een delegatie op bezoek
was, men hem om de tuin had geleid.
‘Ze zijn slim in het maken van propaganda. Castro heeft een ontzagwekkend leger
opgebouwd. Ze houden voortdurend
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manoeuvres. Toen hij ontdekte dat hij met zijn revolutie in Latijns-Amerika geen
stap verder kwam, richtte hij zich op Afrika. Er moest namelijk iets gebeuren.
Aanvankelijk steunden de Cubanen de guerrilla's in de Ogadenwoestijn. Gisteren is
bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken vrijwel geruisloos naar Rome
vertrokken. Na een telefoontje van Jimmy Carter schijnt Somalië zich naar Harardera,
de oorspronkelijke hoofdstad, terug te trekken. Er wordt onderhandeld in Italië,
waarbij de communistische partij schijnt te bemiddelen. Je vindt er geen letter over
in de pers hier.
Ik adviseerde hem memoires te schrijven, als tegenhanger van De Beus, Boon en
anderen. ‘Voor mijn gevoel heeft u dit in zich,’ zei ik. Het komt er vast niet van,
want hij zei ‘de grootste bewondering’ te hebben voor diplomaten die er tijd voor
hadden. Hij leek uit te zien naar zijn pensioen, al was het maar om niets meer met
alles te maken te hoeven hebben. Hij liep mee naar het hek en zei niet te begrijpen
hoe een delegatie uit Tilburg onlangs veertien dagen had kunnen rondreizen en
favorably impressed was geweest. ‘Ik lunchte met hen en begreep niet hoe zij zich
zo grandioos hadden kunnen laten inpakken.’ Ook fluisterde hij nog dat veel Cubanen
Fidel als een clown en joker beschouwden.
Later kwam Wick Holtz nog naar het hotel. Hij had de indruk dat de ambassadeur
het gesprek ‘prettig’ had gevonden. Ik voel me altijd thuis bij mensen met een Indische
achtergrond. Dat is ‘anders’. Ieder gesprek begint dan met een voorsprong van
gelijkgestemdheid. ‘Hij zette wel een aantal vraagtekens,’ liet Wick erop volgen. De
heer De B. kwam intussen langslopen. Ik stelde hem voor. Hij zei dat hij Van Eeghen
& Co. in Amsterdam vertegenwoordigde.
‘Ik woon hier als god in Frankrijk,’ zei Holtz. Hij had een mooi huis met een tuin,
een tuinman, een inwonend meisje en een kamermeisje, ‘maar als ik remvoeringen
voor de Toyota nodig heb, moeten die uit Holland komen’. Iedere twee jaar wordt
zijn verlof betaald. Gaat hij nu in juni, dan betaalt hij zelf de reis. Geeft hij een
ontvangst voor 100 mensen, dan kan je via een organisatie acht man personeel
aantrekken. ‘Wanneer het geld van Pronk volgend jaar op is, wordt Cuba misschien
een land met een Nederlandse chef de mission in plaats van een ambassadeur.’57 Ik
vond hem toch genuanceerder dan Lankamp, maar het kan ook zijn jongere leeftijd
zijn geweest.
Mijn Cubaanse gastheren boden een lunch aan en vroegen of
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ik een souvenir van Cuba had gekocht. Ik antwoordde: ‘Zeker ik heb een steen die
ik op het strand van Playa Giron in 1961 heb opgepakt en die altijd op mijn bureau
ligt, ter herinnering aan de Yankee invasie en de Cubaanse overwinning.’ Daarop
overhandigden ze me een doos met een gigantisch grote, opgezette kikker.
Jorge kwam ook nog afscheid nemen en gaf me een munt, die buitenlandse
eigenaren van suikerplantages vroeger aan de arbeiders gaven, zodat zij in de winkels
van de plantage hun inkopen konden doen. Hij gaf me ook een foto van hemzelf
waar ik om had gevraagd. Hij moest naar een repetitie. Hij verdween weer even vlug
als hij gekomen was. Die jongen is een schat. Ik ging nog even naar de bar om naar
de repetitie te luisteren. Hij stond zo alleen achter die microfoon, enig kind, die
samenwoont met zijn moeder. Toen ik Wick Holtz vertelde een ontmoeting te hebben
gehad met Jorge en vriendschapsgevoelens te koesteren, was zijn eerste reactie:
‘Don't be surprised if he was an agent planted on you.’ Later stelde ik Holtz aan
Jorge voor in de bar. Hij herzag zijn achterdocht: ‘Je hebt misschien gelijk. Als je
over Jorge in Nederland zou schrijven,’ vervolgde de zaakgelastigde van Nederland,
‘zal hij hier in een andere klasse voedselbonnen vallen.’
In 1992 kwam ik in het bezit van een vertrouwelijk brief van 4 mei 1962,
geschreven door de toenmalige ambassadeur in Havana, G.W. Boissevain,
aan de ambassadeurs Van Roijen (Washington) en Schürmann (New York).
In 1962 had ik voornamelijk met de tweede man Kasper Reinink gesproken,
en niet met Boissevain, maar de man voelde zich vrij het volgende te
rapporteren. Hij vermeldde weliswaar dat Reinink had gezegd dat hij niet
verwachtte dat ik mij ‘onvoorwaardelijk zou vereenzelvigen met de
ontwikkeling en doelstelling van de Cubaanse revolutie’.
Dat viel dus mee.
Wel was ik ‘niet vrij van ijdelheid en zelfoverschatting en kon ik moeilijk
rechtlijnig denken’. Andere journalisten hadden dit eveneens gemerkt en
namen me daarom ook niet serieus.
‘Niettemin moet worden gevreesd,’ aldus de heer Boissevain, ‘dat de heer
Oltmans minder was geïnteresseerd in een correctie van zijn onjuiste
opvattingen [die niet worden vermeld] dan in een bevestiging van een
reeds gevormde foutieve mening.’
Ik weet niet waar Boissevain zat toen ik in 1960, 1961 en 1962 al bezig
was in Cuba. Nu was er een mijnheer Lankman, en de hemel mag weten
wat hij op Buitenlandse Zaken deed circuleren na mijn bezoek in 1978.
Het valt niet te verwonderen dat dit minis-
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terie de helft van de tijd niet weet waar ze het over heeft, met dergelijke
‘reportages’ à la Boissevain in hun portefeuille.

12 maart 1978
Mexico City, vliegveld
Ik ‘overnacht’ maar op het vliegveld want mijn toestel vertrekt al over tien uur naar
JFK in New York.
Wat ik vooral van de memoires van Pablo Neruda heb geleerd, is hoe het in ieder
geval niet moet, ook al voel ik me in een aantal opzichten met hem verwand.
Bovendien bezit ik authentieke aantekeningen. De meeste dagboekschrijvers hebben
helemaal niets, behalve een krakkemikkig geheugen.
Hoe wordt je toch de mens die je bent? Ik voel dat ik het meeste ben als mam, of
zoals mam had willen zijn. Maar haar moeder en mijn vader hebben haar verhinderd
zich te ontplooien zoals zij was, volgens haar oorspronkelijke geaardheid. Ik denk
dat zij nooit werkelijk zichzelf heeft durven zijn. Maar hoe weet je nu nog of dit waar
is. Wat is de waarheid over je eigen moeder, of zelfs de halve waarheid? Je zult het
nooit weten.
Ambassadeur Lankamp vroeg of ik besefte dat Piet Hein een Spaanse vloot in de
baai van Cuba had verslagen. Zo werden Spanjaarden aan wal gedreven. Dat was
het begin geweest van de Spaanse aanwezigheid op het eiland.58
Holtz vertelde dat letterlijk alles is gerationaliseerd, tot en met frigidaires toe.
‘Voor een ijskast wordt in de fabrieken gestemd om na te gaan wie het meeste een
nieuw apparaat heeft verdiend.’ Zelfs diplomatenwinkels hebben soms maandenlang
geen uien. Er is misschien een paar schoenen per jaar op de bon voorhanden. Wanneer
mensen in het Rivièra Hotel komen eten, is dit om hun geld op te maken, want ze
kunnen er nergens iets voor kopen. ‘Weet je Willem, dat in de naam van Nixon, de
X nog altijd met een hakenkruis in de kranten wordt geschreven?’
Hij vervolgde: ‘Op 12 november vorig jaar verbrak Somalië de diplomatieke
betrekkingen met Cuba. Het heeft nog steeds niet in de krant gestaan. Het is niet
zozeer dat er gelogen wordt, maar ze hangen van halve waarheden aan elkaar. Er
was hier een VPRO-filmteam voor de duur van vier weken. Ze ontdekten exact wat
hier gaande is. Ze hebben gewoon het totaalbeeld in hun reportage verzwegen. Er
staat bijvoorbeeld in de Cubaanse grondwet dat de vrijheid van godsdienst wordt ge-

58

Zo beschreef ik althans zijn verhaal.

Willem Oltmans, Memoires 1978

66
garandeerd. Fidel heeft hier van alles over gezegd, toen hij in Jamaica was. Intussen
is het in de praktijk wel zo, dat als ze merken dat je naar de kerk gaat, je je baan kwijt
raakt. Je kunt natuurlijk altijd straatveger worden. De partij stelt immers openlijk dat
het lidmaatschap en gaan naar een kerk niet verenigbaar zijn’, aldus Holtz.
Ik heb al een groot deel van de bandopname met Carlos Rafael uitgeschreven. Val
om van de slaap, maar intussen is deze nacht uitstekend benut: 22 pagina's zijn gereed.
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New York
13 maart 1978
New York City
Belde gisteravond na aankomst Mora Henskens. Zij zal nooit uit zichzelf zeggen dat
er een brief van Peter is. Ik moet er altijd om vragen. Subtiele jaloezie.
Bij de landing gisteren op JFK kwam er meteen politie aan boord. Er was een
bommelding over ons toestel binnengekomen.
Vanmorgen belde ik Norman Bernstein, die doodgemoedereerd vertelde dat onze
vriend Dico aanvankelijk razend was geweest over alles wat ik op televisie over hem
had gezegd: ‘You know his Slavic temperament’. Maar een paar dagen later had hij
Bernstein toevertrouwd dat wat ik had gedaan door zijn zaken in de publiciteit te
brengen ‘a good shot’ was geweest. Ik benadrukte dat ik ondanks de onthullingen
‘the rules of the game’ in acht had genomen, en bijvoorbeeld de plannen voor de
film over de tsaar en andere details, die Dico toebehoorden, niet had aangeroerd.
‘We know that,’ aldus deze Bernstein.
Ik belde Tony Staffieri van Gallery. Ik vroeg hem met Norman Bernstein te bellen
en de Dimitri Dimitrov affaire na te trekken. Tony was al bij Neal Boutwell van
Blueboy in Miami geweest en zei: ‘We are going to make him a star. We will groom
him and teach him, even if he needs French lessons, I know he will be a star.’ Ze
hadden een weekeinde stoned doorgebracht. Neal schijnt op Coconut Grove te wonen
in z'n eentje in ‘a very gay and very decadent’ omgeving.

14 maart 1978
Kroonprins Tenzing Kunzang Jigme Namgyal van het koninkrijk Sikkim in de
Himalaya is bij een auto-ongeluk in de hoofdstad Gangtok om het leven gekomen.
Hij kreeg een opleiding aan Harrow en Cambridge. Ik bestudeer zijn portret. Gerard
Croiset volstond met het doorlichten van een foto met zijn vingers. Welk verhaal
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hoort bij deze jongen, of zou bij hem gehoord kunnen hebben als volwassen man,
als koning misschien? Een ongeluk precies een week nadat India Sikkim gewoon
heeft geannexeerd.
Ik kocht Legend: the secret world of Lee Harvey Oswald van Edward Jay Epstein.59
Op het eerste gezicht is er weinig nieuws in zijn 368 pagina's wijd en zijd
geadverteerde verhaal. Alles wat hij over de zaak George en Jeanne de Mohrenschildt
heeft te vertellen, is al gepubliceerd geweest en oude koek. De details over George
zijn door mij al in 1968 vastgelegd op de band via urenlange gesprekken bij CBS in
Dallas en in bezit van de NOS en Carel Enkelaar. Wanneer Epstein reconstrueert dat
Marina Oswald getuigde dat Lee Harvey op de conservatieve generaal George Walker
had geschoten - althans dat had Oswald haar blijkbaar toevertrouwd -begin ik te
geloven dat de Mohrenschildt hem inderdaad tot die actie kan hebben aangezet. Op
pagina 205 getuigt Volkmar Schmidt dat Oswald in zijn bijzijn een vergelijking
tussen Hitler en Walker trok en verkondigde dat Amerika zich in de richting van
fascisme bewoog. De Mohrenschildt was eenzelfde mening toegedaan, dat weet ik
zeker. Gesteld dat George hem inspireerde op Walker te schieten, zou Oswald zich
in dezelfde zin door De Mohrenschildt aangemoedigd hebben gevoeld om op JFK te
paffen? Maar George en Jeanne vertelden mij steeds dat Oswald een bewonderaar
van Kennedy was geweest. Dan zou Dallas inderdaad tot een paar idioten zijn terug
te brengen. Maar wie dat dan geweest zouden zijn, blijft de onbeantwoorde vraag.
Zeker nadat werd bewezen dat niemand vanuit de plek waar Oswald gezeten zou
hebben (in de Book Depository) JFK in een rijdende auto zou hebben kunnen
vermoorden.
Epstein vermijdt zelfs de trip van De Mohrenschildt naar Europa, vlak voor dat
hij werd vermoord, te vermelden. Ook lijkt er niets nieuws toegevoegd geweest te
zijn tijdens De Mohrenschildts allerlaatste gesprekken op de dag vóór en de dag van
zijn dood. Het enige nieuwe detail is misschien op pagina 362 te vinden, namelijk
dat CIA-agent in Dallas, J. Walter Moore, George in 1962 adviseerde in contact met
Oswald te blijven. Bernard Weinraub van The New York Times heeft Robert Komer
herontdekt. In Saigon noemden ze de man ‘Blowtorch’. Hij is nu adviseur voor
NAVO-zaken van minister van Defensie Harold Brown. Onbegrijpelijk dat Komer na
al die jaren het zogenaamde pacificatieprogramma voor Vietnam, waar hij de
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leiding over had, nog altijd goedpraat en het mislukken ervan in de schoenen van
Zuid-Vietnam en het Zuidvietnamese leger probeert te schuiven. Een typisch product
van jarenlange betrokkenheid bij de CIA, de Rand Corporation (waar ik hem filmde
in 1970) en andere op oorlog gerichte overheidsinstanties. Een man als Komer moet
zijn eigen vergoelijkende kletspraatjes wel geloven, want anders zou hij waarschijnlijk
zijn verstand verliezen.60 Ik heb hem een briefje geschreven dat ik hem opnieuw zou
willen interviewen.
Op aandrang van Gallery heb ik een radiopraatje gegeven aan Candy Jones voor
Radio 57 in New York.

15 maart 1978
Vanmorgen ontmoette ik dan eindelijk de beroemde Stanley Milgram. Hij was niet
te geloven: klein van postuur, een puntbaardje, hij droeg een verkeerde spijkerbroek
en had permanent een vraagtekengrijns op zijn gezicht.61
Hij begon meteen vragen te stellen over het terrorisme van Molukkers en babbelde
maar door. Toen we bij Jimmy Carter belandden, die in Jezus herboren zou zijn maar
waar ik vraagtekens bij plaatste, antwoordde hij: ‘Maar dat heeft allemaal te maken
met ons Amerikaanse erfgoed.’ ‘People are free here to be religious. Very successful
businessmen are very religious at times. This does not interfere with their activity
of running operations smoothly.’ Naar zijn overtuiging was Jimmy Carter in ieder
geval intelligent genoeg om op het Witte Huis te zitten. Hetzelfde gold voor Nixon.
Ik bepleitte, als psychiater Arnold Hutschnecker, dat wanneer je succesvolle managers
van multinationals aan mentale onderzoeken onderwierp, het een absolute noodzaak
is geworden de figuur, die je naar het Witte Huis zond ook eerst door te lichten om
te zien of zijn bovenkamer in orde is.
Er was geen speld tussen zijn woordenstroom te krijgen. Hij vertelde wat hij van
de Sovjet Unie dacht en de vrijheid om te kritiseren in Oostbloklanden. Ik antwoordde
dat zijn constateringen wel erg oppervlakkige waren en of hij niet eerst zelf eens een
kijkje moest gaan nemen voor hij zijn stellingen poneerde. ‘Well, my cousin has
been there,’ zei hij nota bene. ‘I have a pretty good idea of conditions there, and how
free people are!’ Zijn broer was in Afrika en op dat continent heerste veel corruptie,
dus waarom zou men er romantische ideeën
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op nahouden wat betreft de rest van de wereld versus Amerika. Ik zei vrijwel niets
meer en observeerde de kakelaar aandachtig. ‘Yes, the Nazi demonstration in St.
Louis was the borderline on observing freedom in the USA.’
‘Where to draw that line,’ vroeg ik hem.
Dat wist hij ook niet. Evenmin had hij er van terug dat ik de VS niet als democratie
beschouwde, zolang men burgers die lid van de Communistische Partij waren, niet
met rust liet en als staatsvijanden beschouwde. Hij keek me eens aan en dacht
waarschijnlijk: die Hollander is in de vijftig. ‘Well, it is only natural that when we
become older, one becomes more pessimistic and sees more at fault with the world.’
Ik liet merken dat zijn opmerking mij verwonderde, juist omdat ik er van overtuigd
ben dat jongeren dikwijls pessimistischer zijn dan wij. Ik was het dus niet met hem
eens maar begreep dat het geen enkele zin had dit te zeggen. Hier zat iemand, die
exact wist hoe de wereld in elkaar zat, en mijn eerste gevoelens van medelijden
staken al de kop op.
Eigenlijk werd dit van kwaad tot erger. De spanning tussen ons groeide
voortdurend, haast voelbaar. Ik vertelde vele van zijn collega's als B.F. Skinner, Carl
Rogers, Robert Jay Lifton en José M.R. Delgado te hebben geïnterviewd maar dat
ik nooit eerder dit soort van agressie en spanning tijdens een interview had gevoeld
als nu met hem. Ik zei dus in zijn gezicht dat hij bijvoorbeeld niet luisterde, kennelijk
helemaal geen vragen wilde beantwoorden maar slechts een gehoor zocht, in dit
geval mij, om zijn theorieën te ventileren. Uiteindelijk zei ik tegen professor Milgram:
‘You are obviously screwed up. I became silent to watch you and make sure that
what I felt, namely that you really need a check-up, was right. If I had a problem,
you, for one, would be the last person in the world I would go and see. As a matter
of fact I want to have nothing to do with you.’
‘You do not mean that,’ antwoordde hij in totale consternatie. ‘I most certainly
do. I would not want to come near you ever again, let alone that I would want to
write about you. Thank you for the so-called interview.’ Ik stond op en verliet het
pand. Hij maakte een verpletterde indruk, maar dat is zijn probleem.
Hij zei nota bene, toen ik de USSR wilde verdedigen door te zeggen dat er ook
positieve kanten aan een communistische samenleving waren: ‘You are not in touch
with reality!’
Keedick rekende mijn lezingen af. Dit is het twintigste jaar dat ik tournees in
Amerika heb gemaakt. Het hangt me eigenlijk
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zwaar de keel uit. De trips zijn niet meer te vergelijken met vroeger. Steeds meer
idioten overal. Bob Keedick zei trouwens dat in het algemeen de reacties op mijn
optredens ‘excellent’ waren geweest.62
In the delegates lounge van de VN liep ik toevallig tegen mijn oude vriendin van
The Guardian, Hella Pick, aan. ‘I don't get involved in things you are getting involved
in,’ snauwde ze me toe, doelend op de Dallas-affaire. Het verbaast me steeds weer,
Margaret Mead, Hella Pick, Robert Keedick. Je met de moord van JFK te bemoeien,
betekent voor hen dat je mesjogge moet zijn.
Ik bezocht William Sheehan bij ABC-televisie. Ze waren nog niet zo ver om de
door mij voorgestelde reportage in Kiev van het gerontologische onderzoek in de
USSR te gaan maken. Misschien in het najaar. ABC was nu op eigen houtje bezig te
proberen een gefilmd gesprek met Leonid Brezhnev te krijgen.
Ik heb herhaaldelijk geprobeerd Edward Jay Epstein te bereiken. Hij reageert niet.
‘Why would he talk to you,’ zei Staffieri bij Gallery, ‘you would perhaps tell him
he wrote an asinine book.’ Toch vind ik het vreemd, want hij moet weten hoe close
ik was met De Mohrenschildt. Het is niet vreemd maar verdacht.
Pat Russell bevestigde dat nu zowel de National Inquirer als Mark Morkel hem
herhaaldelijk hadden benaderd om het manuscript van Lee Harvey Oswald in handen
te krijgen. ‘But they offer so little money.’ Eric Protter vond dat Pat het dan maar
voor weinig aan Tony Brenna van de Inquirer moest geven, ‘but it would get the
widest publicity for sure.’ Hij had niet alles van Epstein gelezen, maar zei over De
Mohrenschildt: ‘Here was a man who because of his association with Oswald walked
to his doom.’

16 maart 1978
In Moskou heeft men Mstislav Rostropovich zijn burgerschap ontnomen vanwege
‘onpatriottische activiteiten’. Vijf dagen geleden gebeurde hetzelfde met generaal
Pyotr Grigorenko, die eveneens naar de VS is uitgeweken. Vreemde baas.
Schreef Dico via Norman Bernstein een briefje. Maakte hem duidelijk dat ik hem
in de publiciteit had gebracht, ‘since I felt, I could not be manipulated to withhold
information, that might be crucial to finding the basterds that killed JFK. In my view,
the US and the Western world remain in danger as long as
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these criminals have not been caught. I do not understand how you can walk around
for fifteen years with such explosive information, and not do anything about it.
Therefore, while respecting your rights, and exclusivity to most of the information
you discussed with me, I only used minimum data in order to get the ball rolling. I
feel it is up to you to deal the final blow. It should be yours. I recognize it. I repeat,
that I am ready to support you in this and will work with you - as I always felt I
should and intend to continue to. Best regards.’63
Hier is duidelijkheid geboden. Het was vooral kolonel L. Fletcher Prouty,
voormalig verbindingsofficier tussen het Pentagon en de CIA, zoals Gallery
hem als National Affairs Editor aankondigde, die bevestigde dat Dico
(alias Jim Adams, Donald Donaldson, Dimitri Dimitrov) met zeventien
of achttien kogelgaten om het leven was gebracht. Dit had hij ook op de
persconferentie andermaal jegens de pers bevestigd. Intussen verzekerde
Norman Bernstein ons dat Dico springlevend was. Bernstein was ik op
het spoor gekomen via het Amsterdamse Marriott hotel dat van Dico een
onbetaalde rekening van vele duizenden guldens te vorderen had. De
Donaldson-affaire zette voor mij ernstige vraagtekens bij de werkelijke
rol van Fletcher Prouty bij het zoeken naar antwoorden in de JFK-affaire.
Toen Prouty mij begin 1991 schreef door mijn vriend Oliver Stone te zijn
aangezocht als adviseur voor zijn komende film ‘JFK’, probeerde ik vanuit
Johannesburg zo snel mogelijk naar Hollywood te gaan. Dit gelukte pas
eind februari 1991, toen bleek het al te laat te zijn. Ik sprak een hele avond
in Venice, Californië met Oliver over een bredere benadering van zijn
film. Ik wilde niet rechtstreeks Prouty, als jarenlange vriend, aanvallen
als ‘fraudeur’, maar dat aan hem langzamerhand een luchtje zat, stond
vast. Ik zou met Stone na vele jaren vriendschap zelfs een botsing krijgen,
omdat hij voortdurend grapjes zat te maken in de richting van mijn
zogenaamde KGB-connectie, wat een verdere indicatie was dat hij, bij het
maken van zijn film, omringd werd door verkeerde mensen. Deze heb ik
dan ook uiteindelijk moeten bekritiseren als een mislukking, wat Stone
mij hoogst kwalijk heeft genomen.

17 maart 1978
Londen
De overtocht was verschrikkelijk. Vertragingen wegens ijs en sneeuw en een bevroren
deur, waardoor we niet meteen konden uitstappen en nog meer vertraging met de
bagage.
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Gisteren werkte ik op de valreep nog drie radioprogramma's in New York af,
gearrangeerd door Gallery.
Ik belde de kennel in Bosch en Duin. Mams hondje, Keke, is oke. ‘Zijn rug wordt
een beetje krom, maar hij komt goed vooruit en maakt het uitstekend,’ aldus mevrouw
Offereins. Keke wordt 19 maart a.s. zeventien jaar!
Ik ben rustig alleen met Peter in Giovanni's gaan eten. Er was zoveel te vertellen.
Toen hij ging zitten, merkte hij een vaas met irissen op. ‘Willem, wat een prachtige
bloemen.’ Dat was het eerst wat mijn moeder gezegd zou hebben, wat zij dikwijls
deed, wanneer we ergens samen gingen eten zoals in Lage Vuursche.
Een van de eerste dingen die hij zei, was dat er een olietanker voor de kust van
Bretagne in tweeën was gebroken. Dat zijn gebeurtenissen die hem bezighouden met
gevolgen voor het milieu. Hij had bij de modeshow in Düsseldorf weer meer geld
gekregen: ‘They treat me there like a prince.’ Zelfs als hij wilde betalen voor zijn
eten, werd het voor hem geregeld. Hij was door de Duitse televisie geïnterviewd.
Hij had dit gedeeltelijk gedaan terwijl hij op zijn hoofd stond, een oefening die Peter
inderdaad dagelijks doet. Hij had een geweldige tijd gehad.
Hij had over ons gesprek van Alissa in de Nieuwe Revu alleen maar positieve
reacties gehad. ‘Ik heb mijn moeder gevraagd of zij niet vond dat je te open was
geweest.’
‘Nee,’ had zij geantwoord, ‘dat is Willem.’
Ik vertelde hem Neal Boutwell te hebben ontmoet en dat ik een fotosessie in Miami
voor Blueboy aan het regelen was. Dat wond hem op. Ook gaan zijn zanglessen
gewoon door. Edwin zei me zelfs: ‘When I first met him and I asked him to sing
with me, when I was playing the guitar, he would not and could not. You should hear
him now.’ In de middag keek ik hem na in het straatje dat naar zijn flat leidt. Hij
keek om. We zwaaiden naar elkaar. Ik dacht: wat zijn we ondanks alles toch nog
oneindig ver van elkaar.

18 maart 1978
Londen - Amsterdam, KL 120
De tweede piloot kijkt om. Een Indische jongen, net als Loet Kilian.
Ik zie er altijd tegenop terug naar Amerbos te gaan waar me meestal reeksen
jobstijdingen wachten.
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Amsterdam
18 maart 1978
Amerbos
Johan van Dijk, in 1904 te Makkum geboren is overleden en in stilte gecremeerd.
Droevig.64
Keke herkende me meteen, was ontzettend blij en is nu dus weer thuis.
Volodja Molchanov is met een sovjetdelegatie in Amsterdam. Hij belde. Er lag
een uitnodiging van kolonel Rybakov, de militaire attaché van de USSR.

19 maart 1978
Theo is onbereikbaar voor zijn 50ste verjaardag. Hij is niet in Lugano.
Ook een aardige brief getekend ‘Bud’ van admiraal Zumwalt.65
Johan Olde Kalter heeft op 7 maart mijn persconferentie als ‘onthullingen’ over
zes kolommen in De Telegraaf belachelijk gemaakt. Ik mag blijkbaar of niet in die
krant verschijnen, of in ongunstige zin.66
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In de RAI werd een Stop de Neutronenbom-manifestatie gehouden. Luns bracht eerder
deze maand een zogenaamd officieel bezoek als secretaris-generaal van de NAVO
aan Den Haag, waarbij de regering een diner aanbood op het Catshuis. Hij zei niet
te begrijpen waarom er in Nederland ‘enorme aandacht’ voor dit onding bestond.
Luns heeft wel vaker moeite gehad met te begrijpen hoe anderen over 's lands belangen
en zaken dachten.
Volodja was een van de eersten, die ik in de RAI tegen kwam. We omhelsden
elkaar. Hij vertelde in de sovjetpers te hebben geschreven over Donaldson en dat
wel 50 journalisten hem erover hadden gebeld. Er waren bij Komsomolskya Pravda
150 brieven binnengekomen naar aanleiding van zijn artikel. Hij vertelde dat de
TASS-correspondent in New York inderdaad mijn hele Gallery-artikel aan Moskou
had doorgegeven. Twee kleine sovjetkranten hadden er een bericht van gemaakt.
TASS zelf had de hele tekst voor intern gebruik aan de verschillende redacties in de
sovjethoofdstad doorgegeven.
Heel vervelend zie ik dat inderdaad, zoals men op de ambassade in Havana zei,
Marcel Niedergang van Le Monde uitgerekend nu een gesprek met Carlos Rafael
Rodriguez heeft gehad, wat in zes kolommen in NRC Handelsblad werd afgedrukt.
Niedergang gebruikte de helft van de plaats om zijn eigen mening over Cuba te
ventileren. Zo werk ik dus niet.
Henry Mellen van de ‘Whiffenpoofs’, het beroemde koor van Yale University,
schreef me om te vragen of ze tussen 5 en 7 juli a.s. in Amsterdam met een groep
van veertien man, verdeeld over kennissen en vrienden van mij, zouden kunnen
overnachten om een paar optredens te verzorgen. Dat fix ik alleen nooit. Hoe hulp
te bieden?
Lloyd de Mause schrijft dat mijn poging hem in Gallery aan het woord te laten,
bijna was gelukt. Hij beklaagde zich erover hoe moeilijk het was de publiciteit te
halen. Hij sloot in hoe commentator Garry Wills had geschreven dat Lloyd en diens
collega's met Jimmy Carter and American Fantasy67 hadden voorspeld dat de president
misschien nog niet helemaal ‘bonker’ was maar dit zeker wel zou worden en zelfs
een oorlog zou ontketenen. Wills stak met de psychohistorie flink de draak. De Wall
Street Journal onderstreepte het feit dat psychohistorici dikwijls de noodzakelijke
toegang tot bestudeerde objecten missen, wat een feit is.
Ik vond bij thuiskomst ook een brief van Black Panther, El-
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dridge Cleaver. Hij schreef het jammer te vinden dat we elkaar niet konden treffen
tijdens mijn afgelopen aanwezigheid in de VS.
Tot mijn onuitsprekelijk ergernis en verontwaardiging heeft Zulfikar Ali Bhutto
de doodstraf gekregen. Het slaat absoluut nergens op.
Ik heb vanavond op televisie naar een VPRO forumdiscussie van enkele uren onder
voorzitterschap van Henk Hofland gekeken. Het was een chaotische bende. Henk
zat compleet voor aap, ook al kon hij er niets aan doen. Een rode flikker beklaagde
zich dat er plannen zijn om de pissoirs te verwijderen om daarmee
antipoot-knokploegen geen kans te geven te gaan rammen op nichten die zich soms
daar ophouden. Het sloeg allemaal nergens op.

20 maart 1978
Belde Henk Hofland om te vragen hoe hij de waanzin had overleefd. ‘Nou, ik heb
me niet verveeld,’ zei hij.
Ik herinner me dat tijdens mijn tussenstop in Londen Edwin boudeerde over de
mogelijkheid dat Peter voor een centerfold in Blueboy Magazine naar Florida zou
kunnen gaan. ‘Why would you do it,’ zei hij, ‘ifyou know you hurt me with it?’ Peter
bracht naar voren wat het verschil was met de Carte Blanche-show waar ze immers
beiden in Londen aan hadden meegedaan, eveneens naakt. Ik wees Edwin er op dat
ik zijn opmerking in de richting van Peter op chantage vond lijken, ‘and please realize
that perhaps you hurt Peter more often than you realize, just because Peter will never
say much when that happens’. Later liep Peter nog mee in de richting van het Drury
Lane Hotel. We omhelsden elkaar heel lief in een verlaten Londense straat....
Omdat ik per telefoon bezig ben een reis voor admiraal Zumwalt naar Moskou te
regelen, belde ik zojuist met Edward Ivanian in het Instituut van professor Arbatov.
Het is misschien beter dat ik uit mezelf naar de BVD ga om ze uit te leggen waar ik
mee bezig ben.68
De heer Coté van de AMRO vertelde dat de ACF geld als water verdiende en ik
zeker op de aandelen zou moeten blijven zitten. Minister De Koning van
Ontwikkelingssamenwerking heeft gezegd dat de regering het project waar Casper
Bake aan werkt in West-Suriname blijft steunen. Suriname moet nu zelf 50 miljoen
hiervoor lenen op de internationale geldmarkt.
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Er zijn drie brieven van mijn vriend Nikolai uit Kiev gekomen. Om 18.00 uur haalde
ik Volodja Molchanov op bij het Alpha Hotel. We moesten eerst een pakje afleveren
bij de heer Van Dantzig van het Concertgebouw, die behulpzaam wil zijn bij vertrek
(vlucht) uit de Sovjet Unie van de pianist Volodja Feltsman. Hij wil tegen iedere
prijs weg. We gingen naar Amerbos, waar ik eten voor hem maakte. Volodja had
brieven voor Feltsman naar België en Amerika verzonden. Het beviel hem niet
diensten te verlenen voor sovjetdissidenten, ook al waren de Feltsmans vrienden en
buren. Gewetensvragen dus. Hij zat aan mijn bureau te werken en zei: ‘Gisteren heb
ik een paar bananen gegeten. Die hebben we in Moskou eens per jaar.’ Over de
volgens het recept van Peter gemaakte sla zei hij: ‘Jullie zijn gelukkig dat je zoiets
kan klaarmaken, wij hebben niets.’ Hij voelde zich in mijn werkkamer volkomen
thuis, keek rond naar alle boeken en merkte op: ‘Ik kan me goed voorstellen dat
Tamara Sachnazarova zo op jou reageerde....’69
Ik vroeg hem wat hij vond van de ontvoering van de Italiaanse premier Aldo Moro.
‘Niets,’ antwoordde hij. ‘Ik ben geïnteresseerd in Italiaanse muziek en literatuur.
Vorig jaar hebben we een boek met gedichten van Nederlandse dichters in Moskou
uitgegeven. Oplage: twintig- tot vijfentwintigduizend. In twee dagen uitverkocht.’
Nu hij privé een auto had, betekende dit dat hij de komende dertig jaar niet voor
een ander voertuig in aanmerking kwam. Hij wilde dat Consuelo ook over een auto
zou beschikken, geen denken aan dus. Hij vertelde, hoe er bij een industrieel complex
bij Moskou onrust en stakingen dreigden. ‘Toen is Brezhnev gekomen en heeft het
bedrijf een oorkonde gegeven met een onderscheiding. Er gebeurde verder niets. Het
Russische volk heeft een tsaar nodig, een dictator, zodat iedereen kan buigen en “ja”
zeggen. Ze moeten bestuurd worden. Dat is slecht, maar zo is het nu eenmaal.’ Ik
bracht het gesprek op de gevluchte cellist Rostropovich. ‘Hij was een unieke vriend
van mijn ouders. Hij dirigeert nu een orkest in Amerika.’
‘Ja, maar een van de minst gerenommeerde en onbekende orkesten, dat in
Washington DC,’ voegde ik hem toe.
Dat verbaasde hem. Hij vertelde dat alle leden van de sovjetdelegatie, die hij als
tolk begeleidde, op hun kamers in het Alpha Hotel in het Russisch gedrukte werken
van Solzhenitsyn en andere dissidente schrijvers hadden aangetroffen met pamfletten:
‘Laat de Joden gaan!’
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Jan Cremer belde. We besloten er een half uurtje heen te gaan. Er werd natuurlijk
wodka geschonken, wat voor mij vuurwater is. Het boekje Sneeuw werd tot in den
treuren besproken. Intussen had Molchanov tegen de delegatieleider gezegd dat hij
naar een bioscoop zou gaan. Hij belde het hotel zelfs op met de vraag aan de leider
of hij een half uur later thuis mocht komen.

21 maart 1978
‘Zie je,’ zei Volodja Molchanov gisteren, ‘dat ik je nu alles zeg?’ ‘Lieve Volodja,’
antwoordde ik, ‘vind je dat een vondst? Ik doe nooit anders, heb nooit anders gedaan
en zal nooit iets anders doen.’
‘Iedereen bij Novosti spreekt over de prijsstijgingen in ons land, maar niemand
doet iets. Russen zijn mensen die alleen maar lullen,’ aldus Volodja.
Molchanov voorzag Hans Knoop van het weekblad Accent van een foto van Pieter
Menten met Poolse boeren. ‘Je had er zo 10.000 gulden voor kunnen krijgen,’ had
Knoop gezegd. ‘Wat kan ik voor jou doen?’
‘Niets,’ antwoordde Volodja, ‘maar misschien kan je me een abonnement op
Accent bezorgen.’ Zo gezegd, zo gedaan. Nummer een, twee en drie arriveerden,
toen kwam een brief of Volodja het abonnementsgeld maar even wilde betalen. Dat
was het einde van die belofte geweest.
Volodja deed Jan Cremer het verhaal hoe Friso Endt eindelijk ook in Moskou was
gearriveerd, met hem had aangepapt, bij vertrek Molchanov zelfs drie zoenen had
gegeven en vervolgens het befaamde artikel, VOLODJA WIE BEN JE? in NRC
Handelsblad had geschreven met de implicatie dat Volodja een KGB-agent zou zijn
geweest.
Mijn vriend Alexander Drozzinv uit Leningrad zendt me nu een adres, waar ik
hem zal kunnen vinden. Ik verlang er naar die jongen terug te zien.

22 maart 1978
Generaal Alexander Haig heeft weer eens van de daken geschreeuwd dat West-Europa
de neutronenbom nodig heeft om het sovjetgevaar te kunnen weren.
De Volkskrant vraagt zich af: HOE LANG NOG SUHARTO? Suharto vergrijst als
machtssymbool. ‘Steeds minder kan hij steunen op zijn achtergrond (het leger) en
op de brede volksmassa heeft Suharto nooit hoeven te rekenen, ook al niet door de
onduidelijkheid die rond hem heen hangt bij de zogeheten communistische poging
tot een coup in 1965.’
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Gisteravond kreeg ik Paul Aalbers, chef actualiteiten VPRO, op bezoek. Hij deed me
aan Ton Kors denken. Aardig ventje. We spraken tot 02.15 bij een glas wijn. Ik zou
voor 200 gulden per uitzending tijdens mijn wereldreizen berichten kunnen doorbellen.
Molchanov belde dat zijn delegatie een bezoek aan de Fokker fabrieken zou hebben
willen brengen, maar dat Washington en de NAVO nog geen toestemming hadden
gegeven. Dus de mop ging niet door: Nuts.
Casper Bake is terug. Na een vakantie in Brazilië is er een einde aan zijn contract
in Suriname gekomen.
Zijn ouders hadden gevraagd hoe prins Bernhard er achter was gekomen dat hij
in Apoera zat. Casper, die ingevolge mijn beruchtheid zorgvuldig blijft omzeilen
waar hij kan dat we vrienden zijn, verzon maar wat als antwoord. Zijn moeder had
zelfs opgemerkt dat het tegenwoordig minder nuttig was in het openbaar een vriend
van Bernhard te worden genoemd.
Ik wil een boekje schrijven Brief aan Amy Carter, als kritiek op Amerika zoals ik
dit land sedert 1948 leerde kennen. Ik loop voortdurend rond met ideeën hierover.

23 maart 1978
Ik heb de brief met verzoeken van de Whiffenpoofs van Yale bij Mark van Heuven
op de Amerikaanse ambassade gebracht.70 Hij zou de zaak door de cultureel attaché
verder laten afwikkelen. Hij is tenslotte politiek attaché. Volodja Molchanov was
trouwens bij me toen we elkaar in de Posthoorn ontmoetten. Ik vertelde Mark, in
Volodja's aanwezigheid, dat ik voor admiraal Zumwalt bezig was een bezoek aan
Moskou te regelen. ‘Als ik merk dat Arbatov verkeerde ideeën heeft over deze
Amerikaan en omgekeerd, wat is dan natuurlijker dan te proberen een ontmoeting
tussen beide heren te regelen?’ Mark keek zeer bezorgd. Volodja zei later: ‘Je vertelt
altijd teveel.’ Ik heb er geen moeite mee. Het is gewoon waar wat ik zei. Ik belde
Van Heuven later op, die niet gepikeerd leek, maar wel vroeg hoe het kwam dat
Molchanov zo uitstekend Nederlands sprak. ‘Hij promoveerde op Couperus, omdat
door Nederlands te leren hij zich onmisbaar maakte (op advies van zijn vader,
directeur van de Bolshoi) en waardoor hij redenen zou hebben naar het buitenland
te reizen, zoals nu met een delegatie naar Nederland.’
Op de sovjetambassade ontmoette ik ambassadeur Romanov,
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samen met Molchanov en ambassade-attaché Prokchorov voor perszaken. Romanov
zei dat hij privésignalen uit Moskou had ontvangen dat ik zowel Leonid Brezhnev
als Aleksei Kosygin zou kunnen interviewen. Hij had Volodja Molchanov de nodige
instructies gegeven de contactpersoon in Moskou te bezoeken om die zaken nader
uit te werken. Ik kon mijn oren niet geloven en bedankte hem zeer.
Ik vertelde hem over de ontmoeting in New York met dr. Jermen Gvishiani en
mijn plan met admiraal Zumwalt. Romanov vertelde dat Gvishiani in mei in Brussel
zou zijn en dan eveneens naar Holland zou komen. Hij zou Gvishiani zelf mee naar
Hoogovens nemen. Ik dacht, ja, ja, en what about me? Ik heb een belangrijke bijdrage
geleverd voor noppes, want mijnheer Keijer ziet geen kans om in de buurt van
Gvishiani te komen. Dat akkefietje heb ik op eigen kracht bij Gvishiani
aangezwengeld.
Romanov zei ook: ‘If Gvishiani insists that he wants to visit Philips in Eindhoven,
I will not go and ask. You must ask it for him.’
Ik dacht: dat weet ik. Een paar jaar geleden hakte Philips ook al met de botte bijl
ten aanzien van Moskou.
Ik vroeg naar de nieuwe ambassadeur in Moskou, Kasper Reinink.
‘He is doing an excellent job. Mr. Huydecoper van Nigtevegt only destroyed what
we had achieved between our countries.’
Ik verwachtte niet anders, Reinink enigermate kennende. Wat waren zijn indrukken
van de nieuwe minister C.A. van der Klauw?
‘Much better than Van der Stoel.’
Als Gvishiani nu maar werkelijk komt. Romanov vertelde naar iemand in Moskou
‘much more important than Gvishiani’ geschreven te hebben, om druk uit te oefenen
dat hij zou komen. Zijn komst zou de kansen voor Hoogovens verbeteren. Prokchorov
liep mee naar het hek van de ambassade en liet doorschemeren dat Romanov mogelijk
te optimistisch was geweest over de Brezhnev-Kosygin-interviews. Nog lang niet
alle problemen zijn daarvoor opgelost.
Romanov vroeg zelfs: ‘Who is that fool Edward Jay Epstein, who wrote that
Oswald worked for the KGB?’
Ik antwoordde dat ik had geprobeerd hem te ontmoeten, maar dat hij oostindisch
doof was geweest.
‘Of course, he was,’ aldus de ambassadeur. ‘He was paid to write that nonsense.’
Ik vrees dat Romanov meer dan gelijk heeft.

Willem Oltmans, Memoires 1978

81
Volodja Molchanov vertelde het gesprek voor de Nieuwe Revu met Alissa gelezen
te hebben. ‘Jullie zijn hier toch absoluut gek,’ zei hij. ‘Hoe kun je over zulke intieme
dingen in een weekblad spreken?’
Romanov had het blad bij de kapper zien liggen. De ambassadeur vertelde nog
iets curieus. ‘Some time ago at an official dinner, an official of Foreign Affairs asked
me: ‘How did Oltmans know that the agreement for ambassador Reinink was given
in Moscow in four days?’ So, I replied: ‘Did he say that? I don't read Dutch, I see
no articles or papers except for De Telegraaf when my name is mentioned.’ Altijd
proberen ze weer vanuit Buitenlandse Zaken op subtiele manieren me een hak te
zetten.
Mijn TR 6 begaf het weer eens op weg naar het avondeten bij de Cubaanse
ambassadeur en mevrouw Martorell. Ik moest, samen met Keke (die altijd mee is)
met een taxi naar de Van Alkemadelaan. De hond mocht in de vestibule liggen en
ging zoet slapen.
Er waren ook twee jonge Cubaanse doktoren en twee vrouwelijke artsen die hier
Immunologie hadden gestudeerd en morgen via Madrid naar Havana teruggingen.
Hun indrukken waren om te beginnen dat Nederlandse studenten beangstigend
oppervlakkig waren. Wat verder was opgevallen, was hoe de antisovjetpropaganda
hier dag in dag uit op volle toeren draaide. Over wat er in Cuba gebeurt en is bereikt,
weet niemand iets. Doorgaans reageren mensen bij ontmoetingen door te laten merken
dat Cubanen gevaarlijk zouden zijn. Wat ze ook niet begrijpen, is dat terwijl de
studiebeurzen tot april geldig waren, ze nu al naar huis gaan, omdat de examens
voorbij zijn en ze hun taak eerder hebben volbracht.
Ook in de trein naar huis - mevrouw Martorell reed me naar het Centraal Station
- ging Keke zoet op de grond liggen slapen.

24 maart 1978
Suharto is door het zogenaamde volkscongres van 920 leden, voor een derde termijn
van vijf jaar ‘gekozen’ tot president. Er was natuurlijk geen tegenkandidaat. De
verkiezing nam tien minuten in beslag. Hij was er zelf niet bij aanwezig. De verrader
Adam Malik wordt vice-president. Zo verlopen ‘verkiezingen’ in Moskou of in
Peking exact hetzelfde, alleen Suharto is een CIA-keuze.
Er is een journalist in de VS, Edward Robb Ellis, die sinds zijn jeugd een dagboek
bijhield en nu zegt twaalf miljoen woorden
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te hebben geschreven en dat zijn reportage 4,8 meter plank in beslag neemt. In totaal
schreef hij 49 jaar een dagelijks verslag. Hij beklaagde zich in de New York Times
dat de meeste beschaafde landen dergelijke documenten zorgvuldig opbergen, maar
in de VS heeft men dienaangaande geen traditie opgebouwd. ‘Every good historian
is eager to find and use diaries kept during the period about which he is writing. Even
journals of obscure people are valuable, for they mirror the mood of a given era.
Honest writing is more precious than precious writing.’ Dat is mijn enige zorg, hoe
mijn dagboek veilig te stellen.

Raphael Soyer, zijn tweelingbroer Mozes en jongere broer Isaac waren afkomstig
uit Borisoglebsk uit tsaristisch Rusland. Raphael tekende een leven lang mensen en
heeft nu zijn dagboek gepubliceerd. ‘I wished I had more eyes in the back and in the
sides of my head,’ heeft hij geschreven. Hij tekende nooit uit herinnering; ‘(...) never
trusting my memory or imagination’. Dat is ook mijn credo bij het schrijven.71
De Cubanen gisteren vonden iedereen in Nederland erg pessimistisch. ‘We in
Cuba are optimistic. We are strong now. The Americans can't do anything to us
anymore.’ Ze vroegen ook of ik Marx had gelezen.
Niet dus, ‘want zijn stellingen kloppen niet, zoals die van een nieuwe Marxistische
mens. Ik heb in de afgelopen zeven jaar nog niet een zo'n nieuw ontworpen exemplaar
in de USSR ontmoet.’
‘Yes, but you should read it for his way of thinking, his methods, his dialectics.’
‘For me, the man is a waste of time.’
Aart van der Want zendt me de foto van de moederzeehond die gebogen ligt over
een half gestroopte baby. Het Canadese ministerie heeft vergunning verleend 180.000
dieren te stropen
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dit jaar. Ook Noorwegen doet mee aan deze waanzin. Mensen zijn totaal walgelijk.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt wordt vandaag 85 (?) jaar.
Ik ben me een ongeluk geschrokken. Ik ben de AMRO nu 99.000 gulden schuldig,
weliswaar gedekt door ACF-aandelen, maar ik houd zo niets over.
Robert Shaplen, die indertijd een absoluut shit-boek over Indonesië en Bung Karno
schreef, is nu door Frank Snepp geïdentificeerd als een duidelijke CIA-journalist.
Daar heb je het weer. Hij schreef nota bene ook voor de zogenaamd super betrouwbare
New Yorker. Ook Malcolm Browne van The New York Times werkte met Shaplen
samen, Browne onderhield op zijn beurt nauwe banden met de CIA Station Chief in
Saigon, Thomas Polgar. Geen hond onder het grote publiek hier of in de VS begrijpt
en wil begrijpen hoe men verneukt wordt. Er is niets tegen te doen. Het corrupte
netwerk onder de ‘vrije pers’ is compleet geïnfiltreerd. Dat krijg je nooit meer schoon.
Shaplen heeft het ontkend, maar Snepp geeft veel te gedetailleerde gegevens in
Decent Interval om er een moment aan te twijfelen.

25 maart 1978
Ik ben de hele dag bezig geweest oude exemplaren van The New York Times te lezen
en artikelen uit te knippen. Er stonden een paar postzakken vol. Eigenlijk behoef je
geen Nederlandse kranten meer los te kopen, behalve voor lokale dingen, die me
steeds minder interesseren.

26 maart 1978
Als ik naar Keke kijk, als hij eet bijvoorbeeld, ben ik steeds weer dankbaar dit voor
mijn ouders te kunnen doen. Ik bladerde door foto's van mijn vader uit zijn
studententijd, meestal in gezelschap van Indische jongens. Hij lijkt steeds meer ‘een
vreemde’, of althans iemand waar ik maar erg weinig van weet.

27 maart 1978
Het is middag. Keke slaapt en blaft in zijn droom. Net als bij mensen valt een
hondenlichaam geleidelijk aan uit elkaar terwijl het brein nog up-to-date is. Ik haalde
Casper op van het Centraal Station, die koeltjes zei dat ik Keke allang een spuitje
had moeten laten geven. Zoiets plaatst me melkwegen ver van mijn vriend af. Hij
sprak veel over zijn vakantie in Brazilië, waar hij een beeldschoon meisje van
zeventien in zijn vingers
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schijnt te hebben gehad, en smoorverliefd is geworden. Dus een vriendin niet bepaald
naast de deur. Hij is op zoek naar werk.
Max Westerman, die bij De Telegraaf werkt, kwam vanavond langs. Hij vertelde
dat Johan Olde Kalter aanvankelijk in zijn artikel had geschreven dat ik ‘very
charming’ was geweest, maar op bevel van de hoofdredactie was die passage
geschrapt. Aan het einde had hij bepaald iets vals geschreven en dat had Max eruit
geschrapt. Max had een eerste artikel geschreven voor de krant over communistische
wreedheden in de Hoorn van Afrika. De heer Heitink72 had hem ervoor
gecomplimenteerd. Ik vroeg hem hoe hij dat artikel had durven publiceren, nog nooit
een stap buiten Nederland gezet hebbende, bovendien als ‘aankomend journalistje’.
Hij antwoordde dat hij een aantal ‘bronnen’ had geraadpleegd. Hij had moeite een
kamer te vinden. Ik bood aan dat hij voorlopig de kamer van Peter beneden kon
bewonen. Daarop antwoordde hij: ‘En wat denk je dat Goeman Borgesius zou zeggen
als ik bij jou woonde?’ Waarom ga ik eigenlijk nog met die Telegraaf-jongen om?
Blond, bruine ogen, aantrekkelijk ja, maar ik vertrouw hem nog steeds niet echt.

28 maart 1978
James Wilcott, die van 1957 tot 1966 voor de CIA werkte, heeft voor het House Select
Committee on Assassinations in Washington bevestigd dat Lee Harvey Oswald voor
de CIA optrad als ‘secret operative’ in Japan. Gesprekken binnen de CIA na de dood
van JFK hadden hem er van overtuigd dat Oswald zijn escapade naar de Sovjet Unie
als CIA spion had gemaakt. Dat is dus precies wat moeder Marguerite Oswald me
van het begin heeft voorgehouden.
Henk van der Meijden brengt de paragnost Peter Hurkos in zijn programma. Het
herinnerde me aan Croiset, die duizend en één keer door Van der Meijden werd
benaderd. Maar Gerard vindt hem een te grote ploert om in diens programma te
verschijnen.

29 maart 1978
Alissa Morriën belde en vroeg om een introductie bij Dewi Sukarno in Parijs.
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Joop den Uyl laat bij iedereen thuis, in brievenbussen weer een van zijn klassieke
boodschappen stoppen. Hollandser kan het haast niet. Maar daarom lopen juist zoveel
mensen achter de man aan.

30 maart 1978
Den Haag heeft twee Russen, S.V. Cheryayev en I.A. Lupukhov het land uitgezet
vanwege spionage naar computer- en elektronicageheimen. Je kunt in de VS in iedere
boekwinkel absoluut alles over elektronica en computers vrijelijk kopen, dus het is
gewoon een potje Koude Oorlog-pesterij waar ze maar niet van willen afstappen
hier.
Ik belde achtereenvolgens met Ted Vernède de privésecretaris van prins Bernhard,
en diens adjudant Gerritsen, maar ZKH is op dit moment niet aanspreekbaar blijkbaar,
ook al zei hij in Paramaribo: ‘We moeten eens praten.’ Dit mag dus nog altijd niet
van Den Haag.
Iemand van het Marriott Hotel belde. Men had mijn artikel in de Nieuwe Revu
over Donald Donaldson gelezen. Na 21 december vorig jaar hadden ze niets meer
van hem vernomen. Ze hadden ontdekt dat Dico ook in andere hotels op de bonnefooi
had gelogeerd. ‘Het is een ordinaire oplichter,’ aldus het hotel. Wie is die rotzak toch
eigenlijk, en leeft hij nu nog?73 De gorilla Koko, die nu 6 jaar is, heeft van Rolex een
studiebeurs van 27.000 dollar gekregen. Patty Patterson kan nu weer
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rustig aan haar doctoraal werken. Koko kent nu 600 woorden in gebarentaal.74

31 maart 1978
Bibeb zond me haar gesprek met Koos Postema voor Vrij Nederland. Een lange
roddel over Hilversum. Ik belde haar op en vroeg: ‘Is dit nu de hele mens Postema?’
Keke is een unieke compagnon. Hij vertedert me volkomen, als ik naar hem kijk.
Ik kijk dikwijls van de hond naar het portret van mam en besef dat Keke het liefste
is wat ze mij heeft nagelaten. Casper, die zijn koffer in de trein had laten staan (maar
die werd gevonden), was hier. Hij is aanhankelijk. De foto, die ik van hem met
koningin Juliana maakte, staat in het huis van zijn ouders, die schijnen te weten dat
het mijn opname was.
David Shipley meldt uit Moskou dat het Kremlin niet ziet hoe het civiele
betrekkingen met Carter van de grond kan krijgen. Om te beginnen zit Brzezinski,
als Poolse stoorzender, roet in het eten te gooien Ze zullen in Moskou langzamerhand
ook wel meer details over de voormalige evangelist Carter te pakken hebben gekregen.
Geen wonder dat Shipley schrijft: ‘The chemistry between the Soviet leadership and
the Carter Administration has been bad from the start. The Russians appear to have
found almost no rapport with the President. He remains nearly the enigma to them
he was when he entered the White House fourteen month ago.’75
Psychologen aan de Universiteit van Minnesota hebben een studie gemaakt van
de rol, die fysieke aantrekkelijkheid in het leven van mensen speelt. ‘Beautiful is
good’, is de conclusie. Het stereotype van sterke aantrekkelijkheid - in uiterlijk - zou
zijn: ‘Kinder, more genuine, sincere, warm, sexually responsive, poised, modest,
sociable, sensitive, interesting, strong, more exciting and of better character.’76 Het
is een onderwerp waar Peter altijd over bezig is. Maar wat hier staat is onzin.

1 april 1978
Ik schreef prins Bernhard geïnteresseerd te zijn in een ontmoeting. Andere journalisten
bezoeken hem ook, waarom ik niet? Wie is Yuri Egorov? Hij schijnt fantastisch
piano te spelen.
Belde Theo in Lugano. Hij had al drie maanden niets van onze oudste broer in
Kaapstad gehoord.
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2 april 1978
Samuel Cohen is de uitvinder van het neutronenwapen. Hij vindt dat er emotioneel
wordt gereageerd in het westen. ‘Beginning with the bow and arrow, battlefield
weapons have always emphasized effects against enemy personel,’ zegt hij. Hij
redeneert dat kleine tactische atoomwapens eigenlijk een zegen zijn, omdat niet hele
steden of gebieden plat gaan maar geselecteerde doelen. Cohen begrijpt niet waarom
de wereld hem niet dankbaar is.
Peter overweegt posters te maken en een studio voor physical fitness te beginnen.
‘Ik zou ze een en ander kunnen leren.’ Het klonk een beetje als jezelf iets aanpraten.
Het maakt me bezorgd.

3 april 1978
De dagen zijn te kort. Ik droom veel en akelig over mijn vader, over Peter en god
mag weten wat, maar sta ook op met nieuwe ideeën. Ik werk aan Brief aan Amy
Carter en heb een nieuwe start bedacht. Ik ben voor een Hongaarse receptie gevraagd.
Hoe kom ik er onderuit? Ik reed vrouw Hornkamp77 naar de bus. ‘Ik denk niet dat ik
nog lang zal leven,’ zei ze.
‘Dat is onzin,’ antwoordde ik haar, maar ik geef toe, ze zag witjes.
Ik kwam bij ambassadrice Anna Bebrits binnen samen met ambassadeur Martorell
van Cuba, die haar een zoen gaf, dus ik ook. ‘At last,’ zei ze tegen mij, omdat ik alle
andere uitnodigingen voorbij had laten gaan, ook omdat ik in het buitenland was. Ik
gaf haar bovendien de dikke press kit van Gallery met mijn Donaldson-verhaal. Ik
heb Bertens van Buitenlandse Zaken gevraagd een exemplaar van Den Vaderland
Getrouwe aan ambassadeur Langkamp in Havana te sturen.
André Spoor was er ook, die vrolijk vertelde een elf maanden oude, buitenechtelijke
baby te hebben, die Andrea heette. Hij liever dan ik. Die machofiguren hebben nog
altijd hun pik niet onder controle. Hij wilde ook wel een keer naar Cuba. Hij maakte
een mopje dat het hem nog nooit op Haagse recepties was gelukt Lepeltak, alias Stan
Huygens van De Telegraaf, te ontlopen. Allerlei mensen komen ook naar mij toe en
zeggen dag zonder dat ik in de verste verten weet wie het zijn. Gelukkig maar, want
het Haagse gedoe ligt buiten mijn horizon.
Ontving een exemplaar van mijn interview in het Belgische blad Knack.78
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Mijn interieurverzorgster uit Purmerend.
Knack, 1 februari 1978.
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Anton Constandse is herstellende van een blaasontsteking. Gerda kan nog maar
weinig zien met een oog. Hij zei geschreven te hebben dat de Sovjet Unie eigenlijk
in Afrika op het juiste spoor zat en werd nu zowel van links als van rechts aangevallen.
Suharto heeft zijn kabinet van vijf generaals naar elf uitgebreid. Geen wonder dat
de keurige Sultan Hamengku Buwono IX bedankte voor de eer langer als
vice-president op te treden. Dit wordt nu de schurk Adam Malik. Het gaat steeds
verder de verkeerde kant op met Indonesië79

4 april 1978
Ik luisterde naar Goyescas. Prachtig.
De sovjets hebben een duizendste cosmosraket de ruimte in geschoten. Waar
dienen die dingen voor?
Het is gelukt Jonathan Power van de International Herald Tribune een interview
met Georgii Arbatov te bezorgen, zoals Edward Ivanian per telegram bevestigde.
Newsweek80 lijkt te hebben ontdekt dat Arbatov ‘the dean of Moscow's America
watchers’ is. Hij heeft in een kalm commentaar gereageerd op Jimmy Carters harde
toespraak inzake defensievraagstukken voor Wake Forest University, waarin de
president waarschuwde dat het sovjetgedrag in Afrika SALT II-onderhandelingen in
gevaar kon brengen. ‘It is necessary,’ aldus Arbatov, ‘to decide whether an agreement
is to be or not to be.’ De man wint gestaag aan invloed, ook in Westerse media.
Mevrouw van Dijk belde dat zij zich zeer eenzaam voelde nu haar man was
overleden. Haar zoon Folkert bezocht haar eens per week, ook om administratieve
zaken te regelen. Hemeltje, ik ging twee- of driemaal in de week naar mam, toen zij
weduwe was geworden. ‘Vergeet u niet dat u vijftig jaar geluk met hem hebt gedeeld,
daar moet u dankbaar voor zijn,’ zei ik.
‘Dat moet je me dikwijls zeggen, Wim.’ Zij vervolgde: ‘Ik ben maar een gewoon
mens, en soms...’ Er was nu niemand meer om goedenacht of goedemorgen tegen te
zeggen. Het is toch maar een zegen dat ik op dergelijke details mijn leven niet heb
gestoeld, want ik heb dat nooit gehad en mis het ook niet. Integendeel, ik vind het
heerlijk om alleen te zijn.
Keke zeurde vanavond net zo lang tot ik nog eten voor hem opwarmde. Hij at als
een wolf(je). Toch loopt hij soms verdwaasd rond. Soms stopt hij bij de tafel in mijn
werkkamer en staat doodstil alsof hij is verdwaald.
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5 april 1978
Concentreer me op Brief aan Amy Carter.
Mijn vrienden Casper Bake en Frank Heckman arriveerden laat in de middag. Ze
hadden samen getennist. Allebei oorspronkelijk lifters. Terwijl Caspers oom
marine-attaché in Washington was, diende Franks vader daar als assistent
marine-attaché en werd Frank ook Hugo genoemd, naar de broer van Caspers vader.
Ik vond die twee kerels ‘op straat’. Ik heb er altijd een neus voor gehad wie wel en
wie niet, behalve de keren dat ik me jammerlijk vergiste. Ik vond Frank veranderd
sinds hij een vriendin, Suzanne, met drie kinderen heeft gekregen. ‘Het licht in je
ogen is veranderd: heb je er een ander peertje in gedraaid?’ Hij vertelde over zijn
verantwoordelijkheidsgevoelens jegens deze vrouw en, gevoelig als hij is, kreeg hij
er tranen bij in de ogen. Frank is een schat. Casper is heel anders. Hij wordt nog
steeds opgebeld door een vriendin uit Washington DC, maar hij is kennelijk op zoek
dichterbij. ‘Willem, waarom zoek je geen vrouw voor me die bij me past.’
Suzanne Piët is naar Poona, India gereisd om de Ashram van een nieuw opgestane
goeroe, Bhagwan Shree Rajneesh te bezoeken. Loek Krikhaar uit Amsterdam heet
nu Shahid. Hij is ingewijd, draagt oranje kleding en een kralenketting met een portret
van de meester. Ik wil er wel een keer heen.81

6 april 1978
Volodja Molchanov zond twee brieven. Over mijn Gallery-reportage zijn in
sovjetkranten stukken overgenomen.82
Ambassadeur Rod de la Rosa van de Philppijnen is voor mij nog steeds bezig via
een contact van het paleis in Manilla, Adrian Cristobal, een reis te regelen.

7 april 1978
Als ik bij de bakker in de P.C. Hooftstraat parkeer, zie ik het kopje van Keke boven
het portierraam mij overal zoeken. Het vertedert me ten diepste.

8 april 1978
Bezocht tante Meta de Vries, mams hartsvriendin uit haar studententijd, in Amsterdam.
Ze had verhoging en lag op haar zij. Het was erg slecht met haar. Ze opende haar
ogen niet meer. Het was totaal vreselijk om te zien. Dit lijden is mam bespaard
gebleven.
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Zie bijlage 11.
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10 april 1978
Eindelijk is de pagina over Peter in Privé verschenen.83
Bolland & Bolland zijn lekkere, Indische ventjes.

11 april 1978
Peter was blij met het artikel in Privé. ‘Ik heb nooit eerder zulke publiciteit gehad.’
Hij was ook blij zijn moeder te hebben gesproken.

12 april 1978
Aurelio Peccei belde uit Brussel. Hij nodigde me uit 13 juli in Rome te komen, als
ik mijn eigen vliegticket betaalde. Ook adviseerde hij me om met Robert Maxwell
te gaan praten over het mogelijk uitgeven van het boek met dr. Jermen Gvishiani.
Hij gaf me diens directe lijn in Oxford bij Pergamon Press. Ik belde Maxwell, die
pas aan de telefoon kwam toen ik Aurelio's naam gebruikte. ‘Anything Gvishiani
and you decide to write, I will publish,’ aldus Maxwell. Hij benadrukte: ‘I am much
better than Simon & Schuster.’
De PR-mensen voor psychiater R.D. Laing vroegen 50 pond voor een interview
met hem ‘to make it worth his while’. Ik verloor bijna mijn zelfbeheersing.

13 april 1978
De dagen zijn te kort. Ben volkomen senang om het begin van Letter to Amy/Brief
aan Amy Carter voor Michael Korda gereed te maken.
Peter en Edwin gaan voor een korte vakantie naar Spanje. Zij beschikken over een
villa van een vriend bij Malaga. Hoop dat hij waardevolle boeken meeneemt.

14 april 1978
Op z'n Indisch kwam Ralphie Nijendorff onaangekondigd langs. Prijspaardje. Blijf
zeer op hem gesteld.

15 april 1978
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Iet Last84 belde. Zij zei het prettig te vinden dat ik me niet meer met Dallas bezighield.
‘Ik heb me zorgen over je gemaakt.’ Peter heeft ook een zwak voor haar.
Richard Thieuliette is hier om zijn vriendin Sherry Vanilla in Paradiso toe te
juichen. Ik ben naar de voorstelling toegegaan en heb me staan vergapen aan de
generaties van morgen. Mijn
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god. In deze gezichten gebeurt helemaal niets. De popmuziek stond onverdraaglijk
luid aan. Ik werd er duf van en balanceerde op de rand van hoofdpijn. Voor mij is
een dergelijke vertoning totaal onbegrijpelijk. Zag een enkel lekker ventje, maar er
was niemand in die hal, die ik zou hebben willen ontmoeten. Eindelijk zag ik Richard,
maar in die ambiance omhelsde hij me dus niet. Sherry Vanilla zingt niet maar
schreeuwt in een microfoon, enorm hard, met een knalrode pruik op. Haar stembanden
zijn compleet schor. Ik zou wel eens een interview met haar willen hebben.
Ronald en Liesbeth Gase, en Gerben Hellinga kwamen eten. De Gase's hadden
kennelijk honger. Ronald zoop behoorlijk veel wijn. Hij leek nerveus. Shell heeft
hem niet willen hebben. Hellinga heeft een ballet geschreven Vlinders en een film
over de dood van Pissuise. Hij is eens communist geweest, maar nu verafschuwt hij
zowel dat systeem als het onze. Totaal nihilisme dus. Hij praat ook over Solzhenitsyn
en de standaard nonsens over die man. Hij was twee dagen in Moskou op weg naar
Sri Lanka en ik adviseerde hem nog maar even zijn mond niet open te doen over de
USSR.
Gerben zei dat toen de rel met De Telegraaf-journalist en de Russen zich in mijn
huis afspeelde, Henk Hofland tegen hem had gezegd: ‘Ik moet je mijn kant van het
verhaal vertellen.’ Hij vond dat Hofland zich ‘prachtig’ van die ramp had hersteld.
Hij was een totaal ander mens geworden, wat ik betwijfel. Ik was teleurgesteld in
Hellinga. Zelfs Jan Cremer praat intelligenter over de USSR. Maar goed, af en toe
moet ik anderen ontmoeten.
Ambassadeur Djawoto schrijft uit Peking de informatie te hebben ontvangen, zoals
het artikel van kolonel Fletcher Prouty inzake de brief van Dewi aan president Ford
en de rol van de CIA in Indonesië.
Jonathan Power zeurt verder (via zijn secretaresse) over het Georgii
Arbatov-interview.85

16 april 1978
Professor Wim Wertheim belde De Nieuwe Linie om te zeggen het met mijn artikel
van 12 april, over hoe Amerika het Suharto-regime redde, eens te zijn. Wim
Klinkenberg had laten weten mijn artikel over de neutronenbom van 5 april
‘uitstekend’ te hebben gevonden. Zo hoor je nog eens wat.
Dirk Keijer belde dat hij er voor voelde samen naar dr. Jermen
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Gvishiani te gaan. Dat had hij gedroomd! Vorige week was hij uit Moskou
teruggevlogen samen met Romanov, die het huwelijk van een dochter had bijgewoond.
Morgen gaat hij opnieuw naar Moskou. Ik blijf vraagtekens bij die man zetten.
Hans Donkersloot haalde me over mee te gaan naar een bijeenkomst waar Max
van der Stoel zou spreken.86 Max bewees opnieuw precies de droogkloot te zijn waar
ik hem altijd voor heb aangezien. Hollandser dan een Hollandse Hollander. Volgens
hem gaf Henry Kissinger tijdens de regering Nixon de koers aan, wat dus precies
andersom is ook al zou Henry graag willen dat de wereld dat denkt. Dat hij
bijvoorbeeld de architect van de China-politiek zou zijn geweest is onzin. Henry
voerde de door Nixon aangegeven richtlijnen in de buitenlandse politiek uit, daar is
geen twijfel over. De oorlog om Cambodja hebben ze misschien samen op touw
gezet, maar wat Max staat te beweren, klopt niet. Donkerblauw pak, afgezakte das,
nerveus. Ook Mark van Heuven van de Amerikaanse ambassade is hier. Ik zie verder
Jerome Heldring en andere journalisten. Max vindt dat we de VS nog altijd teveel
met het Nixon-tijdperk associëren. Dat doet hij wellicht, maar ik zeker niet. Hij lult
over Amerika op een manier dat de USIS zijn praatje geschreven had kunnen hebben.
‘Ja,’ zegt hij, ‘is het niet begrijpelijk dat de VS wel eens uitglijden over het
mensenrechten beleid?’ Even uitglijden in Indonesië, Chili, Zaïre, Iran, India, noem
maar op! Even uitglijden over Sacharov wanneer er over SALT II moet worden
gesproken. Het is eigenlijk een zielenpoot. Hij bedoelt het misschien goed, maar hij
ziet alles vanuit de Hollandse hoek. Zoals hij over de Sovjet Unie spreekt, is strikt
vanuit een Koude Oorlog-perspectief. Hij weet gewoon te weinig en heeft bovendien
de handicap een socialist te zijn.
Iemand vroeg Van der Stoel in welke opzichten Ford van Nixon had verschild.
Het verschil was, volgens Max, dat Ford er in was geslaagd de Amerikanen weer
met elkaar te verzoenen. Ook niet waar. ‘Ford zei anders toen hij aan de macht kwam
dat hij het woord détente niet zou gebruiken,’ wierp ik op.
‘Toen reisde hij naar Helsinki om de akkoorden over Europa te tekenen,’
antwoordde Van der Stoel.
‘Maar waarom is er na Vladivostok geen topgesprek meer geweest tussen Moskou
en Washington?’
‘Ford en Brezhnev hebben in Helsinki gesproken,’ wat technisch juist was, maar
wat niet met een sovjet-Amerikaanse-top kan worden vergeleken, die meestal enkele
dagen duurt.
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19 april 1978
Eindelijk had ik een afspraak met de vertegenwoordiger van Koeweit, Rabbani, op
advies van ambassadeur Beelaerts van Blokland in Boedapest, eens zelf ambassadeur
in Koeweit. Ik arriveerde precies op tijd om 11.00 uur op zijn kantoor, een ‘rijk’
aangeklede ontvangstsalon, met een kostbaar schilderij van een oude Nederlandse
koopvaarder. Een jonge Arabier serveerde koffie. Alles was in lichtblauwe kleur.
Hoe kom je erop? Ik had mijn Letter to Amy meegenomen en zat te corrigeren. Om
11.30 hoorde ik Rabbani het gebouw binnenkomen, hij ging meteen naar zijn bureau
en er gebeurde niets. Om 11.40 uur was het welletjes geweest. Ik zei tegen de heer
Nasser van de receptie geen zin te hebben veertig minuten te moeten wachten en
vertrok. Ik schreef Rabbani een briefje dat wanneer hij alle vrienden van de heer
Beelaerts van Blokland aldus ontving, dit de reputatie van Koeweit nauwelijks ten
goede zou komen. Dus een volgende ontmoeting maar in Amsterdam in het Amstel
Hotel.
Willem van den Berghe van de Rijksvoorlichtingsdienst wees me er op dat de
adjudant van Bernhard helemaal niet Cornelissen maar Gerritsen heet. Omdat de
adjudant van ZKH zich in Apoera (Suriname) zo onbehouwen gedroeg, heb ik zijn
naam op een of andere manier verruild voor die van onze tuinman op De Horst,
Bertus Cornelissen. Van den Berghe begreep niet dat Soestdijk de verkeerd
geadresseerde brieven niet had teruggezonden. Willem adviseerde de prins een keer
direct en persoonlijk te schrijven en zou, zoals hij in Paramaribo had voorgesteld,
een gesprek proberen te regelen. Ik zit er verder niet echt om te springen.
Ik liep even bij mijn oude vriendin Nel Oosthout, de voordrachtskunstenares,
binnen. Zij denkt nog altijd dat zij beter naar het buitenland had kunnen vertrekken
en dan wereldberoemd zou zijn geworden. Zij heeft sterk het gevoel hier altijd
opzettelijk geweerd te zijn, door concurrenten als Josephine van Gasteren, geholpen
door media als De Telegraaf.
Jan van Beek, hoofdredacteur van de GPD zond 450 gulden voor exclusieve
interviews uit Havana, Milwaukee en New York. Hoe durft hij? Ik schreef hem het
onsmakelijk te vinden ‘want vergeet niet het over de kosten, die deze gesprekken
met zich meebrengen, te hebben’.

20 april 1978
Er stond een afschuwelijk verhaal in Newsweek over Joe Campos Torres, die in Club
21 in Houston te keer ging na een
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glaasje teveel te hebben gedronken. De Latino werd door drie jonge politiemannen
gearresteerd. Hij was bij aankomst op het politiebureau dermate gemaltraiteerd en
in elkaar geslagen, dat de agenten opdracht kregen hem naar een ziekenhuis te
brengen. Die klus zou door zes man worden uitgevoerd. In plaats van naar het
hospitaal, brachten ze de Mexicaan naar een pakhuis aan de rivier en smeten hem
van een dok in de rivier. Twee dagen later werd zijn lijk drijvend gevonden. Twee
agenten, Terry Denson en Stephen Orlando, werden aanvankelijk veroordeeld tot
2.000 dollar boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar. De officier
van justitie ging in beroep en opnieuw werden geen straffen gegeven die ook maar
het minst aangaven dat deze overheidsdienaren gewoon hadden gemoord. Het is toch
eigenlijk een beestenbende in Amerika ondanks een ‘in Christus herboren’ president.
Rabbani belde. Hij had zich inderdaad eerst behoren te excuseren te laat te zijn,
maar nu ik een brief had geschreven over goede manieren en slechte manieren had
hij geen zin meer om te praten. ‘Ik weet dat u een hele belangrijke journalist bent,
maar ik moest eerst met Amerika bellen,’ waarop ik zei: ‘Dag mijnheer Rabbani’,
en vervolgens hing ik de telefoon op de haak: fuck him.
Hoe leg je zo'n man uit dat ook al was ik de groenteboer op de hoek geweest, ik
zijn gast was en a human being - wat met ‘belangrijke journalist’ niets te maken had.
Hij had de elementaire hoffelijkheid in acht behoren te nemen. Ik schreef hem dus
een aangetekend briefje: ‘Uw telefoontje deed me denken aan de fabel van de rich
man who was a fool. U was gewoon onbeschoft. Anderen zouden achter uw rug om
hebben gezegd dat u geen manieren heeft. Zo ben ik niet gebakken.’
Liet de eerste vlinder dit jaar naar buiten.
Eindelijk heeft een delegatie van de Opperste Sovjet, hier op bezoek, een visite
aan Philips in Eindhoven gebracht. Too little too late. Geen wonder dat ze hier in de
achterste koets zitten in Moskou, na Duitsland, Italië en zelfs de VS.
Ik woonde een lezing bij van A. Sassuchin, professor internationale
handelsbetrekkingen aan de Lumumba Universiteit in Moskou. Maakte een praatje
met Wim Hulst. Ik vind het een aardige man. Hoe reageren Time-advocaten als ze
zo'n notitie vinden? De rechter in Dallas heeft tenslotte de uitspraak gedaan dat ik
mijn dagboeken ter inspectie zal moeten openstellen voor advocaten van Time. Ze
hebben geen idee hoeveel dagboeken ik heb en hoe ze tot in lengte van dagen bezig
zouden zijn om door die rijstebrijberg van notities en documenten heen te ploegen.
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In de pauze ging ik naar professor Sassuchin toe. Hij had artikelen over mij in de
sovjetpers gelezen. Ambassadeur Romanov had een nadere toelichting gegeven over
mijn bemoeienissen met de JFK-affaire. ‘I think it is dangerous,’ zei hij, ‘you should
be careful.’ Ik vroeg hem wat er met de drie miljard schilling, die de USSR tegoed
had van Oostenrijk, ging gebeuren en vertelde dat Kreisky me had gezegd dat de
sovjets niet alleen altijd op tijd betaalden, maar wel erg veel geld tegoed hadden bij
Oostenrijkse banken. De bondskanselier was onlangs in Moskou geweest. Het bedrag
was opgelopen tot 4 miljard. Oostenrijk had een buitenlandse schuld van 46 tot 52
miljard ‘so it is not too serious’. Maar ik kreeg geen antwoord. Misschien wist hij
het niet.
Oud-minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië, Subandrio - de boef- zegt
in een NCRV- programma dat hij blij is dat nu eindelijk Sukarno wordt gerehabiliteerd.
Hij is altijd een hypocriet geweest. Hij verkeert, ondanks dat hij nog in gevangenschap
leeft, in opmerkelijk goede staat. Ook luchtmaarschalk Omar Dhani kwam in beeld.
Die man is een first class patriot. Suharto hoort te zitten waar hij zit, of liever Suharto
verdient de kogel, niet hij.

21 april 1978
Stond om 09.15 uur aan het graf van mijn vader, die twaalf jaar geleden overleed.
Anderhalve straal zon, verder wolken, hagel en ellende zoals gewoonlijk.
In hotel Des Indes liep ik tegen N. van Nieuwenhuysen aan, freelancer voor
Elseviers, die vertelde een prachtige kleurenfoto van prins Bernhard, Casper Bake
en mij te hebben gemaakt in Suriname, die hij me zal opsturen. De prins had hem
een interview gegeven. Daar zie je het weer. Er moet ergens in Den Haag een
instructie liggen dat de prins niet met me ‘mag’ spreken.
Aardige ontmoeting in de sovjetambassade met Vitaly Petrovich Ruben, Chairman
of the Soviet of Nationalities of the USSR Supreme Soviet, die met een delegatie in
Nederland is. Ik had weer een aardig gesprek met ambassadeur Romanov. Het
ontdooien zette vroeger in dan gewoonlijk. Hij noemde het bezoek aan Philips het
hoogtepunt van de reis. Romanov ging naar zijn bureau, trok een lade open en toonde
dat mijn laatste brief van 4 april was. Hij had dus mijn brieven over bijvoorbeeld het
interview tussen Jonathan Power en Arbatov, wat ik aan het regelen was, niet
gekregen. Die ligt dus bij de BVD. Zo
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gaat dat in Nederland anno 1978. De basterds! Ik ga dezelfde informatie nu
aangetekend aan Romanov zenden om te zien of hij die boodschap dan tenminste
wel ontvangt. Zou de CIA er ook tussen zitten, omdat het een Amerikaan betreft?87
Ik reed snel naar huis en eindelijk zag ik mijn vriend Tage Domela Nieuwenhuis
terug. We spraken over letterlijk alles onder de zon. Ons contact is op meer dan een
wijze uniek. Omdat zijn vader kapitein van een zeeschip is, voelt zijn moeder zich
verschrikkelijk eenzaam. Kennelijk legt zij beslag op hem dus hij bezoekt haar wel,
maar blijft niet slapen. Ik probeerde hem op allerlei manieren te inspireren haar iets
terug te geven voor alles wat moeders kinderen schenken tot en met de fabricage van
het klokwerk dat soms lang door tikt. Hij verafschuwt de gedachte naar het klasje
voor Buitenlandse Zaken te gaan en overweegt aan Columbia University een
rechtengraad te gaan halen. Het gaat hem aan alle kanten voor de wind. We aten bij
kaarslicht.
Kenneth Briggs88 belicht het ‘rapprochement’ tussen ‘the analyst's couch and the
church pew’. Psychiaters en zielenherders van de kerken lijken meer en meer naar
elkaar toe te groeien, samen te werken, en ten langen leste te ontdekken dat zij
dezelfde problemen bestrijden.
John Struzzo, een rooms-katholieke priester die voor psychotherapeut studeerde,
vatte het aldus samen: ‘The most basic issue is the fear of nothingness, the horror of
emptiness,’ waar dus alle mensen chronisch aan lijden, en welke gevoelens priesters
en psychiaters of psychoanalytici moeten helpen verzachten. Sommige breindokters,
zoals Richard Bollinger, therapeut aan de Menninger Foundation in Topeka, Kansas
zegt nu: ‘There is a two-way exchange. It is now just as important to know what
religion can offer as what psychiatry can.’ Dr. George Serban, hoofd van het
onderzoek aan New York University Medical Center en een psychiater vertelde
Briggs: ‘We realized people still had their difficulties despite our work. We believed
we had replaced God and that was exactly our failure. But we are coming out of it.’
Ik denk dat het nog heel lang zal duren voor mensen zonder totem van God, of koning,
kans zien op eigen benen te staan, dus wat Alexander Mitscherlich noemde ‘Society
without the Father’.
Minister C.A. van der Klauw heeft net als zijn voorgangers opnieuw geweigerd
een sovjetconsulaat in Rotterdam toe te staan, wat zoveel gemakkelijker zou zijn
voor de Russen in verband
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met de honderden schepen die de haven aandoen. Wat zijn Hollanders toch
mierenneukers. De Belgen hebben al jaren een sovjetconsulaat in Antwerpen, ook
in verband met handel en scheepvaart. Wat anders? Spionage?

22 april 1978
Ik lag lang wakker, bezorgd over mijn financiële situatie. Zelfs Nel Oosthout, die ik
al zo lang ken, zei laatst dat ze altijd had gedacht dat ik miljonair was. Wanneer ik
alle aandelen die ik heb nu verkoop heb ik 189.000 gulden terwijl ik 101.000 gulden
schuld heb bij de bank. Ik moet toch langzamerhand iets doen.
Volodja Molchanov zendt meer artikelen uit Oost-Europese bladen over Donald
Donaldson.89

23 april 1978
Ik geniet iedere dag van Keke zolang hij nog bij me is. Hij spartelt nog ongehoord
tegen wanneer ik zijn ogen met boorwater wil schoonmaken. Hij smult van blikjes
Flora.
Bezocht tante Meta de Vries. Ze glimlachte en probeerde van alles te zeggen, waar
ik niets van begreep. Ik slaagde erin haar wat koffie te ‘voeren’. Anna Christie gaf
me een foto, maar zoals ze nu is vergeleken bij toen is afschuwelijk. Ze begrijpt nog
wel dat ik het ben.
Heerlijk gefietst in de polders, iets waar Peter me toe heeft aangezet. Schemerig,
windstil, zalig. Er liep een eenzame fazant te snuffelen.
Ik heb trouwens de cheque van 450 gulden van de GPD tout court geretourneerd.
Dat stelde een honorarium voor van drie interviews in Amerika en Cuba! Ik neem
geen fooien aan!

24 april 1978
Peter schrijft uit Spanje. Ze hebben het heerlijk. Hij draagt een hoed, want anders
wordt zijn haar wit. Ze genieten kennelijk totaal.
Hoe is het mogelijk dat het antwoord van G. Robert Blakey90 van 16 februari 1978
vandaag pas Amerbos bereikte, terwijl ik voorafgaande aan Dico's affaire de aandacht
van zijn Select Committee on Assassinations wilde hebben. Mosterd na de maaltijd.
Maar waarom wordt er met mijn post geklierd.
Philip Mok interviewt Luns voor Elseviers91 onder de pakkende
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kop: ‘DE NEUTRONENGRANAAT IS EEN ZEER KLEIN ONSCHULDIG WAPEN,’ aldus Luns.
Vooral dat ‘onschuldig’ is zo typerend. Hij vindt dat de discussie ‘emotioneel en
volstrekt onzorgvuldig’ wordt gevoerd. Hoe krijgt de gek het door zijn keel? ‘Dit
wapen is beslist minder dramatisch dan de wapens waarover geen opschudding is
ontstaan de laatste tijd,’ aldus Luns. Hij vindt de drukte over dit Enhanced Radiation
and Reduced Blast and Fall-Out Shell-wapen wel ‘een beetje te gortig’. Hoe werkt
in godsnaam het brein van deze man? Wie geeft hem de kans in naam van Nederland
dergelijke waanzin te laten spuien? En er zijn heel wat mensen in dit land, die naar
Luns luisteren als naar de pastoor.
De kwaliteitskrant NRC Handelsblad meldt dat de delegatie uit het sovjetparlement
‘geprikkeld’ naar Moskou is teruggereisd. ‘Delegatieleider Roebens,’ aldus de Haagse
redactie. De man heet V.P. Ruben. Een bezoek aan de NOS-studio's in Hilversum
schijnt eveneens een onaangename affaire te zijn geworden. Terwijl een ontmoeting
met Nederlandse parlementariërs uitgelopen is op een woordenwisseling over joden,
die niet weg kunnen, en natuurlijk niet te vergeten de mensenrechten. Hoe is het
mogelijk dat onze vaderlandse betweters kans zien zich altijd weer als lousy hosts
te ontpoppen.

25 april 1978
Leonid Brezhnev heeft de meest wijze partij gekozen. De Sovjet Unie zal voorlopig
geen eigen neutronenbom tot ontwikkeling brengen. De verklaring uit Moskou volgt
op een uitspraak van Jimmy Carter dat hij de productie van het onding uitstelt. Luns
heeft zijn lesje te vroeg opgelepeld.
Aan de Nijmeegse Universiteit is heisa ontstaan nadat is uitgelekt dat medewerkers
van de subfaculteit der psychologie mogelijk medewerking hebben verleend aan het
opstellen van een vragenlijst, waarmee de Indonesische veiligheidsdienst (de
Indonesische Gestapo) in staat zou zijn gesteld zogenaamde communisten en
Sukarno-aanhangers op te sporen.

26 april 1978
Gisteravond kwam een gemêleerd gezelschap dineren: Alissa Moriën, met Niels
Keuls, eens begeleider van Julian Spoor, dan een zekere Els, vriendin van Ischa
Meijer, opgetut met een bos rozen en seringen. Ischa zelf kwam laat, heeft het altijd
druk en vroeg om whisky, wat ik dus nooit in huis heb. Hij wilde eerst praten, maar
mijn eten was gereed dus we gingen aan tafel.
Hij stond al gauw op van tafel, zette in de andere kamer de te-
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levisie aan en ging in een stoel voor de deur zitten, om met één oor naar ons te kunnen
luisteren en verder in mijn werkkamer (ongevraagd) te kunnen rondsnuffelen. Op
een gegeven moment zat hij in de stoel achter mijn bureau en had een dagboek uit
de kast gehaald dat opengeslagen voor hem lag.
‘Wat denk je dat je aan het doen bent?’ vroeg ik.
‘Ja, ik heb altijd eens in je dagboeken willen kijken.’
Mevrouw Hornkamp zei vanmorgen, toen ik vertelde dat Ischa Meijer zou komen:
‘Die heeft op de radio gezegd dat zijn moeder kon dood vallen.’ Vriendin Els opperde
dat Meijer het boek over zijn moeder wel eens geschreven zou kunnen hebben om
de band met de moeder te herstellen. Crazy.
Ik zei tegen Meijer: ‘Pas maar op dat je geen Julius Vischjager wordt.’ Hij wil nu
Carel Enkelaar een hak zetten vanwege de hoge NOS-uitgaven voor de reportage over
het koninklijke bezoek. De man is een hakkenzetterige klootzak. Ik probeerde hem
wat meer gefundeerd aan de praat te krijgen over Hilversum, maar hij is een roddelaar.
Hij brak ieder gesprek af met een zogenaamde mop, liet dingen vallen, haalde
ongevraagd tonics uit de koelkast, snuffelde in mijn boeken, ging op sokken languit
op mijn zitbank liggen, kortom, hij gedroeg zich als een proleet. Ik wil niets met die
man te maken hebben. Als ik het allemaal bij elkaar optel, zou ik liever alleen zijn
geweest vanavond.

27 april 1978
Gerard Croiset belde terug. Hij zei dat Henk van der Meijden hem en Hurkos had
willen samenbrengen. Croiset had geantwoord dat hij het druk had: ‘Ik deed of mijn
neus bloedde.’ Hij zei best met De Telegraaf in zee te willen ‘maar met jou en niet
met Van der Meijden. Dat moet je natuurlijk niet aan ze zeggen’.

Anita Bryant, de orange juice-koningin uit Florida en kruisvaardster tegen homo's,
gaf Playboy een interview. Ze viel zowat door haar stoel, vertelt ze, toen zij voor het
eerst las dat mannen bij het pijpen elkaars sperma inslikten. Ik denk dat ik niet graag
de dames de kost zou willen geven, die bij de heren hetzelfde doen. Soms kun je er
zelfs een éclair of een tompouce mee vullen. Deze preutse tante heeft gewoon niet
geleefd.
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‘Is seks dan alleen om kinderen te baren,’ vraagt journalist Ken Kelley.
‘Oh, no. But God created the family to be a picture of perfection. If you could see
that bliss as an expression of God's perfection, it would make you yearn to know
God.’
‘You are saying that sexual intercourse between man and wife is an
acknowledgement of God?’ ‘Right. It is a picture of the church, in a sense. It's a
beautiful thing, ordained of God, meant to be enjoyed and pleasurable, not looked
on as debased and ungodly or dirty, as so many Christians unfortunately see it. Sex
was never meant to be that. God tells us it is like a mystery. It's physical but it
becomes spiritual.’
Verderop zegt Kelley: ‘A moment ago you lumped homosexuals into the same
category as murderers.’
‘But I am not saying homosexuals are murderers,’ verweert Bryan zich.
‘You are saying they are just as bad.’
‘No, I don't say they are as bad. God says it. It is in the Bible. First Corinthians, I
think....’ Die mevrouw is natuurlijk beyond repair. Haar bicameral mind zit nog met
een helft vast aan de stemmen van de farao's en alle andere onzin. Onvoorstelbaar
eigenlijk, hoe in a free country like the United States zieke geesten de vrijheid krijgen
om wijd en zijd hun vervuilende denkwerelden te verspreiden ten detrimente van de
kudde. Het levert alleen maar nodeloze vertraging op bij het rijpingsproces naar
denkbeelden, die passen bij de late twintigste eeuw, niet bij de hunebedbouwers van
weleer. Anita Bryant klinkt als een communiste aan de hand van een denkregime
gebaseerd op Christelijk dogma. Dogma leidt tot tirannie, wat ook de imprimatur
moge zijn.
Ik had een ontmoeting met H. Goeman Borgesius, die wel vriendelijk was. Ik liet
hem recente brieven uit Washington zien en stelde voor dat ik met De Telegraaf zou
samenwerken aan de JFK-affaire, bijvoorbeeld met Henk de Mari (die overigens
iemand was waar Croiset nogal voor waarschuwde).
‘Dan moeten we wel met open vizier werken en geen oud zeer uit de
Nieuw-Guinea-tijd laten doorwerken,’ zei ik.
‘Ik zal De Mari zeggen dat te doen,’ aldus Borgesius.
Ik vertelde met Croiset te hebben samengewerkt. Wat was mijn theorie inzake
Dallas? Ik antwoordde: ‘Geen. We weten niet hoe het in elkaar heeft gezeten, en hij
die zegt het te weten raaskalt dus...’
‘U hebt veel op De Telegraaf gescholden,’ zei hij.
‘Ja, als pure reactie op de jarenlange, ongemotiveerde, door
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Buitenlandse Zaken en de inlichtingendiensten via uw blad aangezwengelde roddel.’
‘Dat kan zijn,’ zei hij ontwapenend eerlijk.
Ik vertelde dat ik met Anton Veldkamp en Thomas Lepeltak heel behoorlijke
gesprekken had gehad en normaal samengewerkt. ‘Maar dan wordt ik ineens op de
voorpagina van uw krant aangevallen als zijnde KGB-agent.’
‘Ja, maar dat verhaal stond in Time.’
‘May be, maar u drukt het klakkeloos af, zonder contact met mij op te nemen,
zonder mij de kans te geven te reageren.’
Hij drong er tweemaal op aan dat ik zijn groeten aan Henk Hofland zou
overbrengen. Hij moest nog een boek aan Hofland terug geven. Ze ontmoeten elkaar
ongeveer eens in de vier maanden.
Het eerste deel van de dagboeken van Virginia Woolf is verschenen. Nona Balakian
noemt een diary ‘A writer's secret chamber to be guarded against intruders. To Mrs.
Woolfit was also a kind of repository for “the loose, drifting material of life”, that
has a way of slipping through one's grasp before one can know it's “significance”.’92
Ik zal het niet lezen, want die dame interesseert me niet. Een dagboek is geen ‘geheime
kamer om indringers buiten te houden’, indringers zoals Ischa Meijer, die ongevraagd
een dagboek uit de kast halen en erin zitten te lezen. Zelfs Peter doet dat niet, terwijl
hij de enige is, die dat vrijelijk zou kunnen doen wat mij betreft. Een dagboek is voor
mij een double check op mijn geheugen ten behoeve van de feiten en de waarheid.
Malcolm Muggeridge is 75 jaar geworden, en publiceerde een autobiografie in
twee delen: Chronicles of Wasted Time. The New York Times93 publiceert enkele
catch phrases.
‘When mortal men try to live without God they infallibly succumb to megalomania
or erotomania, or both (...). Life is a drama, not a process (...). The quest for perfect
government ends infallibly in anarchy or the Gulag Archipelago (...). The news media
now provide the opiate of the masses (...). I have never doubted that our existence
in this world has some sort of sequel. It would seem to me preposterous to suppose
that the universe was set up solely to provide a “mise-en-scène” for the interminable
soap opera of history, with its stock characters and situations endlessly repeated.’
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28 april 1978
Ik ontving een brief van Robert Maxwell met positief nieuws.94
Ik heb ze geteld: mijn dagboek bestaat nu uit 774 groene klappers, op dit moment
200.000 pagina's, 50 miljoen woorden, de knipsels meegerekend.
Henry Kamm bericht uit Indonesië vrijwel voortdurend dat er problemen en
botsingen zijn met studenten, vooral in Bandung waar zich 24 instituten voor hoger
onderwijs bevinden. Op 28 januari namen 7.400 studenten deel aan stakingen tegen
de regering, Suharto raakte in paniek en zond 2.500 zwaar bewapenden militairen.
Ook in Jogja en Jakarta zijn er de nodige botsingen geweest. Generaal Ali Murtopo,
mij wel bekend, is nu minister van Voorlichting geworden en sloot prompt een groot
aantal dagbladen, omdat zij zich in hun berichtgeving niet ‘verantwoordelijk hadden
gedragen’. Verantwoordelijk rapporteren betekent als werktuig van het Suharto-regime
optreden. De nieuwe vice-president Adam Malik schijnt het in zijn broek te doen
voor de opkomst van Islamitisch fundamentalisme en extremisme.95
Mijn oude vriend Martin Portier kwam naar Amerbos. Hij was geschrokken van
mijn gesprek met Alissa in Nieuwe Revu. Hij sprak, net als vroeger, weer zeer
geïnspireerd over de religie. De joden waren het oog van God. Geen vijand durfde
Israël onder het oog van God aan te vallen. Alles wat nu in het Nabije Oosten
gebeurde, was in de Bijbel voorspeld, ook dat er vliegtuigen zouden komen. Hij is
op 27 mei vijfentwintig jaar getrouwd. Ik was in 1953 zijn getuige op zijn huwelijk.
Hans Wilbrink van Nieuwe Revu wil geen 50 pond voor een gesprek met dr. R.D.
Laing betalen: ‘Dat doen we nooit.’ Duidelijk. Wat doe ik als Nieuwe Revu geen
artikelen meer koopt?

29 april 1978
Ambassadeur Romanov heeft prins Bernhard op paleis Soestdijk de munten van de
komende Olympische Spelen overhandigd. Wie steekt er toch een stokje voor dat de
prins niet naar Moskou kan reizen, zoals Romanov zegt, wat Bernhard zelf beslist
zou willen doen en waartoe hij meerdere malen door Romanov werd uitgenodigd?
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30 april 1978
Tom Hansen (25) is een proces tegen zijn ouders begonnen in het District Court van
Boulder, Colorado ‘omdat zij hem niet behoorlijk hebben opgevoed’. Het proces valt
onder de betiteling malpractice parenting. Tom wil 350.000 dollar schade uitbetaald
krijgen, al was het maar, omdat hij de rest van zijn leven psychiatrische behandeling
nodig heeft.
Om 01.45 uur werd er aangebeld. Ik keek uit het raam en zag de blonde kop van
Casper Bake. Hij was met zijn lievelingsvriendin Pauline Barnaart en zeven anderen
uitgeweest en had whisky gedronken. Hij was licht teut. Hij snurkte vreselijk. Ik ben
vandaag dan ook maar een half mens. Trouwens, hij vroeg gisteravond al na een
kwartier: ‘Kan je je niet even scheren, anders denk ik er teveel aan dat ik met een
man in bed lig.’ Ik zou van Casper kunnen houden, misschien zelfs met hem een
homorelatie kunnen hebben, maar ik zal nooit het initiatief nemen bij deze jongen
om te proberen zijn seksualiteit in de richting van mannen om te buigen.
Ik zag de film Turning Point en ben later ver gaan fietsen. De lammetjes sprongen
op elkaars ruggetjes. Als je daar een keer in je leven werkelijk naar kijkt, raak je
nooit meer in je leven een lamskotelet aan. Het was zalig in de polders, vooral omdat
ik de enige fietser was.
Heb wat Nocturnes van Chopin op de Yamaha-vleugel zitten ‘lezen’.

1 mei 1978
Henk Hofland: ‘Wim luister, iets ernstigs. Ik ben morgen vijfentwintig jaar in de
journalistiek. Er is om 18.00 uur een bijeenkomst in de Bols Taveerne.’ Ik kan niet.
Ik belde André Spoor en ontdekte dat de Bols-affaire niet morgen maar woensdag
was. Dan maar iets eerder terug uit Londen. Vervolgens belde ik Henk, die
antwoordde: ‘Pak van mijn hart.’
Bezocht mijn vaders zuster, tante Yuut.96 Heerlijk om haar over de jeugd van mijn
vader te horen spreken. Hij kreeg eens met mijn grootmoeder97 ruzie in de auto in
Nijmegen. Mijn grootvader98 zette hem op de plaats rust uit de auto, zonder een cent
op zak. Hij moest maar zien hoe weer in Den Haag te komen. ‘Bedenk je wel,’ zei
tante, ‘het Nederlandse wegennet was voor de Eerste Wereldoorlog slechts een
verzameling landwegen. Jouw vader zei alles. Hij had een enorm rechtvaardig-
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heidsgevoel.’ Het resultaat was dat eigenlijk niemand hem in huis wilde hebben. ‘De
bedoeling was dat hij in Nijmegen op school zou gaan, maar je grootvader heeft hem
toen maar weer mee terug naar Semarang genomen. Ik had een uitzonderlijk contact
met je vader.’ Heerlijk om zulke verhalen te horen. Eigenlijk had ik haar mee uit
eten moeten nemen, maar zij is beter bij kas dan ik. Ik ga gauw terug om meer te
horen.
Ik reed naar Houten en viel bij Gerard en Adèle Croiset - die er charmant uitzag
- binnen. Gerards ogen waren helder. Hij herhaalde niets met Henk van der Meijden
te maken te willen hebben. Zijn felheid hierin geeft meer aan dan antipathie. Ook de
heer Van Praag van het Parapsychologisch Instituut wilde niets meer met brave Henk
te maken hebben. ‘Die heeft met hem over de telefoon gesproken en de volgende
dag stond een totaal verdraaid verhaal in De Telegraaf.’ Toch probeerde ik hem over
te halen om over deze ‘signalen’ van onbetrouwbaarheid heen te stappen. ‘Okay,’
zei hij tenslotte, ‘als hij bereid is in te gaan op de nieuwste proeven met elektronische
apparatuur, ja.’ Ik zal dat voor een lobby bij De Telegraaf gaan gebruiken. Misschien
spreek ik iemand op de partij van Hofland.
Later nam Gerard me apart en vertelde dat zijn oudste vriend, Carel Enkelaar,
tegenwoordig niet dikwijls meer opbelde. Waarom vertelde hij me dit? Hij is eveneens
bezig een stichting op te richten, waar royalties in moeten worden gestopt om te
voorkomen dat de belasting 70 procent van deze inkomsten inpikt.
Tenslotte reed ik naar Baarn om mijn voormalige pleegmoeder, mevrouw Van
Dijk te bezoeken. Zij was ouder geworden. Ze is nu 77 jaar. Aanvankelijk verliep
het gesprek prima, tot zij besloot mij het doodsuur van haar man opnieuw te
beschrijven. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar de arts
mevrouw Van Dijk terzijde nam.
‘Wat denkt u?’ vroeg hij haar.
‘Dat mijn man reddeloos verloren is.’
‘Ik ben blij dat ik u dit niet behoef te zeggen,’ aldus de behandelende geneesheer.
Daarop moest zij ontzettend huilen. Er kwam geen einde aan. Ik bleef roerloos op
mijn stoel zitten. Ik kon niets doen. Ik overwoog wel om haar in mijn armen te nemen,
maar ik voelde het niet echt. Wat te doen? Ik voelde me wel heel ernstig over alles,
maar ik kon niet huilen. Zij gebruikte tissues, die als draden werden door haar stroom
van tranen. Hoe de oude dame te troosten? De heer Van Dijk had haar wel eens
gezegd, te ho-
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pen dat zij eerst zou overlijden, omdat hij sterker was om het verdriet te verwerken.
Hij had haar nog gezegd: ‘Ik ben heel erg ziek, ik zal doodgaan.’ Folkert van Dijk
was als eerste uit Rotterdam naar het ziekenhuis gekomen. De vader had gezegd:
‘Jullie moeder is altijd erg lief voor jullie geweest. Zullen jullie (de drie zoons) lief
voor haar zijn?’ Folkert had ‘ja’ geknikt.

2 mei 1978
De tranen van mevrouw Van Dijk waren vreselijk. Ik verstijfde. Zij vertelde voor
het eerst dat zij en haar man de jaren dat ik bij hen in huis was, mij ieder weekeinde
opgetogen naar De Horst in Bosch en Duin hadden zien vertrekken en als ik 's
maandags weer terugkwam en ze vroegen hoe het was geweest, ‘dan antwoordde je
“fijn” Wim, maar dan zei mijn man tegen je “zit niet te liegen” want we konden de
blauwe plekken op je gezicht en in je nek zien.’ Afschuwelijke herinneringen. Wat
ik luguber vond - en misschien ook weer niet - was dat zij de urn met zijn as in huis
wil hebben. Zij wees de plek op de schoorsteen aan.
Vrije Volk-journalisten Geert-Jan Laan en Rien Robijns hebben uitgevlooid of
koningin Juliana echt de rijkste vrouw terwereld is.99 Hun artikel: DE ARMOEDE VAN
DE ORANJES. Nu begrijp ik waarom veel Nederlandse schilderijen in Rusland
terechtkwamen. Anna Paulowna, de vrouw van Willem II, verkocht diens
schilderijenverzameling voor een appel en een ei aan tsaar Nicolaas I, (173.823
gulden). Er wordt uitvoerig ingegaan op de reden waarom prins Bernhard inderdaad
moeite had ‘de eindjes aan elkaar te knopen’. Hij kocht zelf het landgoed Warmelo
voor zijn moeder, terwijl Wilhelmina op zeer gespannen voet met prinses Armgard
verkeerde en dus geen vinger uitstak. Een treurig verhaal, maar de Oranjes barsten
minder van de poen dan algemeen wordt aangenomen.

Amsterdam-Londen
Ik kan niet wachten om Peter te omhelzen. De zon is toch nog doorgebroken.
Lord Chalfont kankert op George Kennap, de Amerikaanse Oostblokspecialist.100
Kennan denkt dat een meerderheid van de Europeanen van mening is, dat de sovjets
vroeg of laat het continent plat zullen lopen, tenzij de Amerikanen zorgdragen voor
atoomafschrikking. Chalfont stelt dat ‘very few people in Western Europe seriously
believe that the Russians intend to
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launch an overt military attack’. Ik weet het nog zo net niet. De opruiers hier zijn
overtuigd dat ‘de Russen komen’. Ik denk dat zelf absoluut niet meer, omdat ik als
Chalfont, voldoende op de hoogte ben van het ‘decision making climate’ in het
Kremlin. In 1948 vertrokken mijn broers per auto naar Kaapstad, omdat we een
sovjetinvasie vreesden. Dat was ook een gedeelte van mijn redenering om naar Yale
te gaan. Nu weet ik dat we niets te vrezen hebben uit Moskou.
Aram Khatchaturian is overleden. Hij was een vriend. Ik ben blij en dankbaar hem
gekend te hebben.

3 mei 1978
Londen, Drury Lane Hotel
Gisteren nam ik een trein naar Oxford en een taxi naar Pergamon Press voor een
gesprek met Robert Maxwell. In de hal stond mijn bezoek op een schoolbord met
krijt aangekondigd. We spraken een half uur in zijn enorm ruime werkkamer. Hij
zat op me te wachten aan het einde van een lange conferentietafel. Zoals ik Peter
vertelde: hij ontving me uitsluitend omdat ik een vriend van Aurelio Peccei en Jermen
Gvishiani ben. Hij zei overigens dat hij mij belangrijkere interviews dan met Arbatov
en Gvishiani kon bezorgen, zoals met Aleksei Kosygin en Leonid Brezhnev zelf.
Gvishiani had ons boek ook met hem besproken en was met een interviewvorm
akkoord gegaan. Hij had Maxwell gevraagd zijn groeten over te brengen.
De ‘tycoon’ wilde weten hoeveel tijd ik nog dacht nodig te hebben. Ik antwoordde:
‘Nog acht uren gesprekken.’
Maxwell is bereid 2.000 dollar voorschot te betalen en 5.000 exemplaren te
drukken, wat belachelijk is naar Amerikaanse maatstaven. Hij gaf me een exemplaar
van het door hem uitgegeven boek over Brezhnev plus een foto van de sovjetpresident
met hemzelf. Het is gemakkelijk om een dergelijk boek in elkaar te flansen. Wat ik
wil schrijven moet authentiek zijn. Ik gaf hem 50 uitgewerkte pagina's
Gvishiani-interviews. Hij wil ook dergelijke vlugge boeken over Mao en Desai samen
laten stellen. ‘No, I don't think Indira Gandhi will be back in power, but I know her
well,’ merkte hij op. Toen ik vertelde dat Michael Korda het maar een bezoeking
vond met de sovjets te werken, zei hij: ‘He does not know how to deal with them,’
waar Maxwell wel eens gelijk in zou kunnen hebben. Ik onthoud me vooralsnog van
een opinie over de man. Op mijn uitlating dat ik Jimmy Carter voor geschift zag101 om
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met Bijbels te leuren langs Amerikaanse deuren - antwoordde hij: ‘No, I do not think
Carter is mad. We all use the same toilet paper,’ wat ik niet direct begreep. Bedoelde
hij dat we allemaal aan de Bijbel vast zaten en dat die Bijbel toiletpapier was? Hij
bereidt boeken voor over Carter en Waldheim.
Ik moest anderhalf uur op R.D. Laing wachten, maar hij gaf me wel anderhalf uur
van zijn tijd. Hij was aardig, zelfs verwarmend. Ik begon - nu Nieuwe Revu niet wilde
betalen - een cheque op Chase Manhattan ter waarde van 50 pond te geven. Vooraf
had ik hem aan de telefoon gehad. ‘What are we talking about,’ vroeg hij. ‘Let's have
an open agenda.’ Geleidelijk raakte hij echt op dreef. Ik vroeg me een moment af of
hij ooit een nicht was geweest.
Ik vroeg: ‘Wat zie je als je naar een ander kijkt?’
‘Het gedrag van die ander, niet diens ervaring of kennis.’
‘En wat zien we tijdens een verkiezingsredevoering van een ijverige politieke
streber?’
‘Dan hoort men er iets bij, maarte weinig mensen zijn zich er van bewust dat zij
een theatervoorstelling bijwonen, een maskerade.’
Daar denk ik precies zo over.. En zo belandden wij bij het dilemma hoe aan leiders
te komen, die gegarandeerd goed bij hun hoofd waren. Laing ziet psychologen als
andere mensen: ‘Sommigen zullen evenwichtig zijn, anderen beslist niet.’ Carter,
als oud-marineofficier en oud-gouverneur van Georgia, was getest door de functies
die hij bekleedde. Dus als je gaat testen, wie moet de test uitvoeren? Ik wees er op
dat Richard Nixon de kluit zeventien jaar, in allerlei functies tot en met die in het
Witte Huis, had belazerd tot hij door de mand viel.
Vervolgens bespraken we de nieuwste rage in Amerika in Christus herboren te
worden, zoals Carter. Dr. Laing zei een bijeenkomst van 300 protestantse dominees
in Princeton University te hebben bijgewoond. Hij gaf toe ‘merkwaardige dingen’
te hebben gehoord. Toen hij zijn colleges volgde als jongeman, hadden ook gelovige
leerlingen in de klas gezeten, maar naar zijn beste weten was geen van hen klinisch
gek geworden. Hij kende zelfs een in Christus herboren professor, die ook nog
hoogleraar pathologie was. De man promoveerde op de vraag over hoeveel
chromosomen Jezus gehad zou kunnen hebben, nadat hij uit de maagd Maria was
geboren. ‘Dit werd als een ernstige wetenschappelijk studie opgevat,’ aldus de
antipsychiater Laing, ‘dus je begrijpt met welke problemen men wordt geconfronteerd.
Wanneer je werkelijk in het bijbelver-

Willem Oltmans, Memoires 1978

108
haal gelooft, zou Jezus dus slechts de helft van de chromosomen moeten hebben ten
opzichte van anderen.’
Ook roerde ik het onderwerp van de psychohistorie aan. Hij noemde het werk van
Lloyd de Mause in New York meteen ‘belangrijk’. ‘What he writes looks at first
glance as a bunch of sweeping statements, but he is on to something. Perhaps, he
feels that I am not taking him too seriously. Well, tell him he is wrong. I certainly
do take him seriously.’102

15.00 uur Londen-Amsterdam
Ik ben al weer op weg naar huis. Ik heb Peter veel te kort gezien. Hij heeft een standby
ticket voor PANAM. De douche in het Drury Lane Hotel werkte niet. Ik voel me vies
en plakkerig. Ik vertrok daarom zonder de nota te betalen.
Peter las Where the wasteland ends van Theodor Roszak. ‘He influences me
already,’ zei hij. Hij zou het boek mee naar Spanje nemen. Hij had Turning Point
gezien en tranen in zijn ogen gekregen op het moment dat het meisje bloemen aan
haar moeder gaf. Edwin verduidelijkte: ‘Zijn tranen liepen tot in zijn nek.’ Hij
verwacht veel van zijn trip naar Florida voor de fotosessie met Blue Boy. Ik dacht
herhaaldelijk: kon zijn moeder maar eens zien hoe uitstekend hij het maakt in Londen.
Malcolm Muggeridge begint zijn memoires met een citaat van Pascal: ‘Nous ne
vivons jamais, mais nous espérons de vivre: et, nous disposant toujours à être heureux,
il est inévitable que nous le soyons jamais.’103 We hopen niet te leven, we leven van
A tot Z. Bovendien hoeven we helemaal niet te doen of we gelukkig zijn. Wat is dit
trouwens, geluk? Peter kennen en pret en tranen met hem delen dat is leven en geluk
tegelijk.

Amsterdam, in de tram
Het was zeer zeer goed dat ik naar de Bols Taveerne ben geweest. Henk leek oprecht
blij dat ik er was. Hij was lief tegen Mimi Hofland en zijn zoons Henk en Raymond.
Henk junior is iets groter dan ik, ziet er absoluut zalig uit, maar als hij zijn mond
opendoet..., wel. Mimi is oke. Zij herinnerde zich dat toen Henk junior 1 jaar oud
was toen ze mij in Kew-Gardens opzochten en ik het verdomde mijn platen zachter
te zetten voor de baby. Anton Constandse gaf aan iets te willen gaan zeggen. Ik
overlegde met André Spoor. Henk zelf vond het een leuke gedachte. Constandse
deed het erg aardig en ging op
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een stoel staan. Hij herinnerde zich 1953, toen we allemaal samen op zijn
buitenlandredactie zaten. Hij zei dat ik ‘aardbevingen’ had veroorzaakt die dagen en
was dan ook maar negen maanden gebleven.104 Hij beschouwde het een aanbeveling
voor de democratie dat we ons allen op onze eigen wijze hadden ontplooid. ‘Ze
hebben me later allemaal verloochend,’ was een zin was die ik niet begreep. Henk
omhelsde Constandse zelfs. Ik zei hem dan ook, dit een vooruitgang te vinden.
Vervolgens sprak zijn vriend Jan Vrijman en tenslotte Henk zelf, die als eerste Joop
van Tijn ter sprake bracht en vervolgens mij en misschien een dozijn anderen, maar
hij vergat André Spoor, die nota bene zijn kop bij NRC Handelsblad had gered. Hij
zei dat hij hen die moed betoonden, als vrienden beschouwde. Ik zei tegen hem: ‘Wat
zonde dat je moeder deze avond niet mee kon maken.’ Henks vader is 83 jaar en ligt
in een ziekenhuis. Al met al voelde ik me ver van de hele kliek af staan.

4 mei 1978
Amerbos
Er lag een brief van Jonathan Power om te bedanken voor het contact met Georgii
Arbatov.105
Ben eerst Keke in Bosch en Duin gaan halen.
De schrijver W.S. Rendra is weer door Suharto gearresteerd. Mejuffrouw Büringh
Boekhoudt belde dat ik al heel lang niet ten tonele was verschenen. Ik had haar echter
een self adressed kaartje gezonden om te laten weten wanneer het schikte. (Dit
arriveerde de volgende dag.)

Leo Derksen blikte in De Telegraaf terug op het defilé op Soestdijk op 30 april. ‘Hebt
u ooit Belgen zo langs hun vorst zien marcheren? Hebt u ooit koningin Elisabeth van
Engeland op Buckingham Palace zien wuiven naar het 67ste pupillenelftal van Leeds
United? Hebt u ooit de koning van Zweden een twee meter lange koek in ontvangst
zien nemen met een gulzige blijdschap alsof de koek hem juist nog van de hongerdood
redt? Hebt u Idi Amin ooit zo verrukt naar een borduurwerkje zien kijken?’ Hij geeft
zelf het antwoord. ‘Neen, dat hebt u
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niet! En dat is maar goed ook! Koninginnedag is, evenals (vermoedelijk)
koninginnesoep, een typisch Hollands gerecht....’106
Allemaal leuk en aardig, onschuldig, naïef, onvolwassen, maar op de keper
beschouwd, is het een ziekelijke persoonsverering, die als kut op dirk slaat. Hoeveel
jaar zal er nog nodig zijn voor de kudde om deze ziektebeelden te ontgroeien?
Henk Hofland zei gisteravond niet te begrijpen waarom ik in de JFK-affaire ‘bleef
hakken’. Voor de rest vond hij dat ik ‘interessante dingen deed’. Hofland is nooit
een doorbijter geweest. Hij is liever lui dan moe en als hij zich te veel moet inspannen
laat hij de boel de boel. Ik ben nu eenmaal door de ontmoeting met de moeder van
Lee Harvey Oswald in de Dallas-zaak gerold en houd er van zaken af te maken. Dat
is alles. Ik volg het bezoek van Leonid Brezhnev aan Bonn via de Duitse televisie
op de voet.
Richard Barnet schrijft in de Times over hoe de mythe van overvloed in de wereld
de afgelopen tien jaar plaats maakte voor de mythe van schaarste. Daar hebben wij
met Limits to growth van de Club van Rome in belangrijke mate toe bijgedragen.
Maar goed ook. Zij die denken dat je van eeuwigheid tot zaligheid als gekken met
de bronnen van de planeet kan blijven omspringen, zijn niet goed snik. ‘The growing
awareness of the physical and economic limits to growth has under minded the very
basis of Keynesian liberalism,’ aldus Barnet, ‘and is calling into question the basic
promises of the American system.’
De econoom Leonard Silk en politieke wetenschapper David Vogel hebben zelfs
de vraag gesteld of de VS zich nog wel een one man one vote system kunnen
veroorloven. Samuel Huntington, adviseur van de National Security Council in
Washington heeft zelfs gezegd: ‘The problems of Government are too complex to
accommodate the conflicts inherent in democratic rule.’ Huntington waarschuwde
zelfs voor wat hij ‘excessen van democratie’ noemde. ‘Elsewhere in the world,’ aldus
Barnet, ‘the collapse of democratic experiments and the rise of authoritarian regimes
lend support to the increasingly fashionable view that strong rule, not democracy, is
the wave of the future.’
‘In an age of slow growth, the cost of natural resources is going up and the value
placed on human life is going down. This, indeed, is the heart of the global
human-rights problem.... An
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increasing proportion of the world's population is becoming irrelevant to the
productive process. Automation has dramatically reduced the number of hands needed
to make what the world wants (...). What to do about the surplus population, to use
a phrase from Dickens's time, is the number one problem for political leaders around
the world. In a condition of scarcity, managing societies made up of millions of
people without jobs, money or hope invites Draconian economics and brutal politics
(...). Others preach the “lifeboat ethic” in which only the poorest billions are pushed
out of “spaceship earth” to make room for the rest. Only a generation ago Americans
were appalled by the genocidal mind-set behind Hitler's project for ridding the world
of inferior races. Now it is becoming almost fashionable here to suggest that too
many people are getting in the way of society.’
Barnet trekt een opzienbarende conclusie: ‘We will be forced either to bring our
economic institutions into line with the fundamental humanist and democratic values
we profess to or openly reject them in favor of the “lifeboat” ethic. The anger and
fear, (following tension and desperation abroad, lead-ing to violence everywhere)
inevitable demands for less democracy and for more executions (as recently seen in
a rise of terrorism in even West-Germany) (...). When an economic system cannot
meet the goals of a democratic political system by supplying the needs of the majority,
then either the one system or the other must change. In the twentieth century, facism
in various guises (...) has indeed been a conventional therapy for sick economies (...).
The idea of a world community is meaningless unless it starts from the premise that
every man, woman and child on earth is a member.’107
Juist gisteren benadrukte de Volkskrant een rede van Joop den Uyl voor Queen's
College in Oxford, waarin hij aandringt op een keuze door het Westen voor ‘beperkte
groei’. De formatie van een nieuwe regering liep in 1977 stuk op dit punt, omdat het
CDA weigerde mindere economische groei, loonmatiging en een rechtvaardiger
verdeling van inkomens te aanvaarden. De roomsen hebben nog een lange weg te
gaan om geboortebeperking te aanvaarden, laat staan dat ze zouden begrijpen dat we
een andere weg in moeten slaan, zoals Silk en Vogel hierboven bepleitten. Ze lopen
met z'n allen als gewoonlijk achter rond het Binnenhof. Hoe kan het ook anders. Ze
weten het immers strijk en zet beter dan de rest van de wereld.
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5 mei 1978
Henry Kamm waarschuwt dat in Indonesië iedereen die wat te betekenen heeft een
generaal is. Bijna alle belangrijkste Indonesische bedrijven zijn volgepropt met
generaals, die als miljonairs leven. Ik heb het symptoom in 1966 al duidelijk
onderstreept door het geval van generaal Ibnu Sutowo wereldkundig te maken, die
toen de Pertamina olie-industrie leidde. Naar schatting bezetten 15.000 militairen
posten die normaal gesproken door burgers bekleed werden. ‘Will the army ever
voluntarily go to the barracks in Indonesia?’ vraagt Kamm zich naïef af.
Het irriteert me dat Ischa Meijer zes pagina's interview met Willem Ruys in Nieuwe
Revu heeft geschreven. Het heeft er alle schijn van dat hij mijn positie als vaste
interviewer daar probeert over te nemen. Onfris mannetje.
Henk van der Meijden belde, een figuur van wie ik niet had gedacht hem ooit aan
de telefoon te zullen hebben. Maar na mijn gesprek met Goeman Borgesius heb ik
Gerard Croiset dus overtuigd toch iets met de man te doen. Hij ging akkoord met het
behandelen van Croisets elektronische proeven. Hij vroeg het betreffende materiaal
met een taxi naar De Telegraaf te laten brengen. Ik heb er mijn boekje over JFK bij
gedaan.108
‘Toen je in de subway ging, wilde ik je vragen om mijn moeder te schrijven,’ aldus
Peter per telefoon uit Londen. ‘Maar ik dacht: daarmee belast ik hem teveel met mijn
eigen wensen.’ Ik had zijn moeder gisteren al geschreven dat alles goed ging. Ik krijg
10.000 gulden op mijn ACF-aandelen. Dat helpt.

6 mei 1978
Ambassadeur Romanov zendt me een boekje over Brezhnev.109 Michael Korda van
Simon & Schuster heeft de eerste pagina's van Letter to Amy gelezen maar vindt ze
dus niets. Broer Theo schrijft me uit Lugano gedetailleerde en zeer ter zake doende
kritiek. Hij vindt dat de ‘punch’ in de brieven ontbreekt en dat er ‘lack of coherence’
is, waar hij gelijk in heeft. Hij illustreert met voorbeelden hoe het verhaal verbeterd
zou kunnen worden. ‘Hope you will not be disappointed with my remarks. They are
given in a spirit of keen interest. I trust you will send me the other letters in due
course.’
Ik werk non-stop aan het verbeteren van het manuscript.
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8 mei 1978
Max Westerman kwam bij me eten.

9 mei 1978
Droomde van een bruin kalf dat op me afkwam en vervolgens een zwerm grote
katten. Ik wist niet hoe ze van mijn lijf te houden.
Ik lunchte voor het eerst sinds jaren met Henk Hofland bij Keyzer. We ontmoetten
elkaar om 12.40 uur. Ik was er emotioneel van geworden toen we uit elkaar gingen
om 15.10 uur. Het viel me mee om weer op gang te komen. Hij sprak veel en vertelde
me enkele insides over zijn vertrek als hoofdredacteur bij NRC-Handelsblad. Ook
over de rollen die André Spoor en de heren Pluijgers en Stijkel hadden gespeeld.
Fijne heren. André herwon Hoflands respect door het schilderij uit het huis van de
therapeut Jurriaans weg te halen. Evenals Spoor verklaart Henk deze man voor gek.
‘Hij heeft Hans Koetsier ook gek gekregen,’ aldus Hofland. Ook is hij het met me
eens dat Ischa Meijer een totale nul is. Hij had foto's meegebracht van een zalig huis
in Zuid-Frankrijk dat Mimi en hij daar hebben. De waarde is drie ton en van hun
huis in de Boticellistraat vijf ton. Of ik het kinderachtig vond dat hij ze had
meegebracht? Allerminst. Ik vond de foto's, ook van Henk junior, geweldig.
Lubberhuizen en Willem van Beusekom hadden er gelogeerd.
Henk denkt tijd te kort te komen voor alles wat hij nog wil doen. Maar als hij zich
laat nakijken zeggen de artsen dat hij de bloeddruk heeft van iemand van negentien
jaar. Lijkt me sterk, met wat hij allemaal drinkt. Hij wil een roman schrijven ‘want
ik heb een erg goed geheugen’. Daar twijfel ik dus wel eens aan, maar je kunt jezelf
tenslotte veel aanpraten. Ik vraag me dat zelfs zeer af, want als hij zo'n goed geheugen
had, zou hij anders jegens mij moeten handelen dan hij doet.
Hij had een gesprek met Dries van Agt gevoerd. ‘Die man is gek,’ zei hij. Over
zijn vader zei Henk: ‘Die is al door magere Hein aangeraakt.’ Toen ik antwoordde
dat ik dat ongepaste taal vond, zei hij: ‘Een grapje.’ Na dit gesprek had ik maar een
wens: aan mijn vleugel te zitten en notities in mijn dagboek te maken. In plaats
daarvan ging ik eerst naar Thermos, kreeg een intense blow job en maakte later maar
weinig aantekeningen.
Vanmorgen bezocht ik Dirk Keijer in Hilversum. Hij probeerde me af te poeieren.
En alsof hij het rook, vroeg hij zelf of ik gekomen was om over geld te spreken. Ik
zei langzamerhand al heel wat akkefietjes in overleg met hem te hebben opgeknapt,
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zoals bij Jermen Gvishiani, wat hij toe gaf. Hij beloofde tegen juli 10.000 gulden te
zullen betalen.
Hij gaf me doorslagen van brieven aan ambassadeur K.W. Reinink in Moskou en
Mr. K.H. Beyen op het ministerie van Economische Zaken waarin hij protest
aantekende tegen het feit dat de overheid geen vinger voor hem uitstak. Hij
vertegenwoordigt met Investronic een twintigtal bedrijven in Moskou. Op de komende
beurs aldaar (Selkhoztekhnica-78) heeft hij voor 400 m2 ingeschreven. Hij richt
vooral zijn gram op mr. S.J.J. Baron van Voorst tot Voorst die op alle mogelijke
manieren Investronic saboteert.110
Wat me ook verbaasde, was dat Keijer al enkele jaren Rudi van Meurs kent, die
in Vrij Nederland over de BVD schrijft. Hij toonde me eveneens in de Staatsalmanak
de naam van een ambtenaar bij het ministerie van Financiën (van Heusen?) die
250.000 gulden had uitgeloofd voor degene, die de werkelijke activiteiten van Dirk
Keijer zou blootleggen. Hij zei dat de BVD hem beschouwde als behorende tot de
Nederlandse arm van de KGB. Ik geloof daar dus helemaal niets van.111 Van Voorst
had tegen Keijer gezegd: ‘Als u bereid bent om naar de BVD te gaan, dan kan alles
worden opgelost, maar ik houd me nu aan mijn instructies.’ Beyen, noch Reinink
had hem geantwoord.

10 mei 1978
Herinneringen! Wat een dag; 33 jaar geleden begon de Tweede Wereldoorlog voor
ons.
Peter vertrekt eerst naar New York en gaat daarna naar Florida voor de opnamen
voor Blue Boy. ‘Ik voel me vreemd,’ zei hij toen ik hem in Londen belde, ‘om alleen
te gaan.’ Ik gun hem deze trip volkomen, een uitvloeisel van het simpele feit dat ik
bij Gallery toevallig tegen Neal Boutwell aanliep. Peter vliegt met PANAM.
The New York Times wijdde een halve pagina aan Carl Jungs inzichten over UFO's
A Modern Myth of Things Seen in the Sky.112 Zou Robert Jastrow dit boek gelezen
hebben? Ook deze Zwitserse psychiater - niet in het Times-artikel maar in het boek
- gaat terug naar de Egyptenaren en spreekt over belangrijke overgangen van de
collectieve psyche, zoals van de eeuw van Taurus naar Aries, of van Aries naar
Pisces, toen het chris-
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De brieven waren gedateerd 7 april 1978.
In 1993 vraag ik me echter af of Keijer voor Nederland spioneerde. Met de komst van
Gorbatsjov in 1985 draaide Keijer in Moskou in de soep en kneep er tussenuit naar Florida.
Dit verterkt mijn gedachte des te meer.
C.G. Jung, Flying Saucers: A Modern Myth of Things Seen in the Skies, Harcourt, Brace &
Company, New York, 1959.
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tendom aanving. Nu naderen we met z'n allen Aquarius. Jung zegt zijn reputatie van
‘truthfulness, trustworthiness, and scientific judgement’ op het spel te willen zetten
om zijn gedachten over deze materie te ontvouwen, hier dus de mythologie der UFO's,
ondanks het besef dat wat hij gaat zeggen ‘extremely unpopular’ is.
Eigenlijk wijdt Jung een aantal pagina's aan de faraohelft van de bicameral mind,
al spreekt hij er niet over zoals Julian Jaynes van Princeton dit een kwart eeuw later
zou doen. Hij memoreert aan ‘mandala's’, de beschermende cirkel, die het Zelf als
eenheid moet uitdrukken en aan ‘yantras’, de visuele patronen bij meditatie, die
voornamelijk dienen als hulpmiddel om, bij situaties van psychische verwarring
wanneer men van zijn stuk is gebracht, naar evenwicht toe te werken. Volgens Jung
zullen spontane fantasiebeelden, dromen en ander producten van actieve verbeelding
in tijden van psychische fragmentatie het archetype van orde, het Zelf, gemakkelijk
een weg vinden in de breinen van mensen.
Jung zegt in de Times dat goden ‘on the antique level’ (de tijd van de farao's) en
UFO's dicht bij elkaar liggen ‘to compensate the split-mindedness of our age’. Hij
vervolgt: ‘It has a particularly important role to play among the other archetypes in
that it is primarily the regulator and order of chaotic states giving the personality the
greatest possible unity and wholeness.’ Dan zegt hij (in 1959): ‘We have indeed
strayed far from the metaphysical certainties of the Middle Ages, but not so far that
our historical and psychological background is empty of all metaphysical hope.’ Met
andere woorden, de faraohelft van het brein is ook vijftig jaar later nog in volle bloei.
‘A myth is essentially a product of the unconscious archetype and is therefore a
symbol which requires psychological interpretation. For primitive man any object,
for instance an old tin that has been thrown away, can suddenly assume the importance
of a fetish. This effect is obviously not inherent in the tin, but is a psychic product.’113
De Times zette boven de beschouwing van Jung, FLYING SAUCERS - PERHAPS A 99
PERCENT PSYCHIC PRODUCT. Hoe komt het eigenlijk dat Nick van Nieuwenhuysen
en zovele anderen exclusieve gesprekjes met prins Bernhard in Suriname hadden,
en ik, die in 1961 nogal iets speciaals voor hem regelde op het Witte Huis, kom er
niet aan te pas? Tenslotte ben ik ook journalist. Mijnheer Nieuwenhuysen komt met
twee pagina's in Elseviers, welk blad een omslagverhaal met
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prins Bernhard maakte.114 Een onderzoek wees uit dat 49 procent van de Nederlanders
nog altijd veel sympathie voor Bernhard heeft, 39 procent in enigermate sympathie
en 11 procent geen. Coen van Harten wijst op een aantal van zijn functies en de
teneur van het omslagverhaal is dus ‘let bygones (van Lockheed) be bygones’.
Een klein aantal van prins Bernhards huidige functies:
- Curator Nederlands Economisch Instituut
- Voorzitter Nationaal Rampenfonds
- Lid van het Bestuur Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO
- Regent en Stichter Stichting Prins Bernhard Fonds
- Voorzitter Stichting het Spaans, Portugees en Ibero-Amerikaans Instituut
- Erevoorzitter Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
- Beschermheer Comité voor hulpverlening aan Oorlogsinvaliden en
Nabestaanden
- Erelid Contactcentrum op Voorlichtingsgebeid
- Beschermheer Hollandse Maatschappij der Wetenschappen
- Erevoorzitter Koninklijk Instituut voor de Tropen
- Beschermheer Koninklijke Nederlandse Reedersvereniging
- Erevoorzitter Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereniging
- Erevoorzitter Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Redding Maatschappij
Erevoorzitter Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding
van Schipbreukelingen
- Beschermheer Mars en Mercurius
- Beschermheer Nationale Vereniging Het Zeilend Zeeschip
- Beschermheer Nederlandse Comité voor de United World Colleges (World
College of the Atlantic)
- Beschermheer Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel
- Beschermheer Prins Bernhard Stichting
- Beschermheer Rotary Nederland
- Beschermheer Stichting Culturele Betrekkingen Nederland-Mexico
- Erevoorzitter Vereniging van Delftse Ingenieurs
- Beschermheer African Medical Research Foundation AMRF
- Honorary President European Oceanic Association EUROCEAN/p>
- Patron World Veterans Federation
- Beschermheer Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers
- Beschermheer Genootschap Engelandvaarders
- Beschermheer Stichting Meer Ontspanning voor Ernstige Oorlogsgewonden
MOVEO

‘Ik kan je nu wel vertellen,’ zei Henk Hofland gisteren, ‘dat het die gek Heitink115
was, die jou die kool heeft gestoofd bij het grand événement bij jou thuis met de
sovjetdiplomaten.’
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Daar zou ik dan eens met de man over moeten spreken, maar hij vertelt toch de
waarheid niet. Heitink is de BVD-man bij De Telegraaf, dat weten we al heel lang.
Ik zie nu pas bij toeval dat Nils Shapiro een hoofdartikel over mij in Gallery
Magazine heeft gepubliceerd.
Frank Heckman belde en herinnerde me er aan dat we elkaar vandaag vier jaar
geleden hadden ontmoet.
Ik ben uitgenodigd voor de presentatie door Peter Loeb van Prins Pim:
overdenkingen van een levensgenieter. Ik kan het niet opbrengen op om me in Pim
de la Parra's gedachten te verdiepen, ook al doen Hugo Claus, Wim Verstappen en
Sylvia Kristel dat dus blijkbaar wel.
Belde met Peter in New York. Ze willen foto's van hem maken voor een omslag
van New York magazine. Hij was naar Kew Gardens gegaan, waar hij in een
coffeeshop me had geschreven: ‘I was very emotional.’ Dat zijn ook mijn
herinneringen uit de tijd dat ik er woonde en dat Peter mij daar opzocht.

13 mei 1978
Guruh, de jongste zoon van Sukarno, is hier. Hij belde om 19.15 uur. Ik haalde hem
op aan de Rozengracht, waar hij logeert. Hij had nu weer kort haar. Hij is vorig jaar
in Mecca op pelgrimstocht geweest. Een vriend van hem was mee, raakte zoek en
niemand had ooit nog van hem gehoord. ‘The Arabs rape young Indonesian boys
and then kill them,’ zei hij. ‘And that is the holy city of Mecca.’
Guruh is helemaal in de muziek. Hij componeert graag en laat dan anderen zijn
muziek uitvoeren of zingen. Hij woont nu in het huis van zijn moeder in Jakarta.
Zuster Fahmawati is naar een buitenwijk verhuisd. Hij roert het onderwerp Suharto
niet aan, maar zegt het met me eens te zijn dat de man een verrader is. Hetzelfde
geldt voor Adam Malik. Maar nu is een adjudant van Bapak, die zoete broodjes bakte
met Suharto, de burgemeester van Jakarta geworden. ‘The people really hate Suharto
by now,’ zei hij, ‘they realize they made a mistake.’ Terwijl hij dus duidelijk
onderstreept enerzijds van muziek, dans en de kunsten te houden, wil hij zich
anderzijds ook met politieke zaken bezighouden. Hij zou wel in de VS willen gaan
studeren ‘but not where other Indonesians are. I want to be free so that nobody knows
me.’
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14 mei 1978
Jonathan Power heeft Willy Brandt geïnterviewd.116
Jimmy Carter heeft tegen een groep Latijns-Amerikaanse journalisten gezegd dat
Fidel Castro onder de knoet van het Kremlin zat en daarom troepen in het Nabije
Oosten en Afrika had ingezet. De president vond het volkomen belachelijk dat Cuba
zich voordeed alsof het tot het blok van niet-gebonden landen te behoren, want het
werkt, internationaal gesproken, in perfecte harmonie met Moskou. Dat is waar.
Maar heeft Carter zich ooit een moment verdiept in wat Cuba werkelijk
vertegenwoordigt?
Ik blijf van mening, ook in 1993, dat Fidel Castro nooit en te nimmer
Fulgencio Batista, en het fascistische Cubaanse regime - dat door
Washington en de maffia honderd procent werd gesteund - uit Havana
heeft verdreven om het met een Communistische dictatuur te vervangen.
Het was de leugen, die hij later lanceerde om volledige steun uit Moskou
tegen de VS te krijgen dus door te fingeren dat hij eigenlijk altijd communist
was geweest, wat hem na de val van de USSR de das om is gaan doen. In
1993 zie ik Fidel Castro als een tragische figuur in liga met Broz Tito, die
beiden aanvankelijk uitstekende revolutionaire doelen behaalden en
verwezenlijkten, maar wier idealen uiteindelijk toch ten onder zoude gaan.
En Washington mist de grootheid van handelen om, na de ineenstorting
van het communisme, de blokkade rond Cuba - die altijd misdadig is
geweest - op te heffen en aartsvijand Castro ‘een vluchtroute’ aan te bieden.
Laat men in Amerika nooit vergeten hoeveel moordaanslagen vanuit
Washington, al te beginnen onder Eisenhower en JFK op Fidel werden
beraamd. Met andere woorden: Amerika heeft allerminst schone handen
ten aanzien van Cuba.

15 mei 1978
Ruth Carter Stapleton is toch werkelijk van de ratten gevreten. Deze evangeliste
woonde in Rutherford, New-Jersey een bijeenkomst van 50.000 zogenaamde
‘charismatische Christenen’ bij. Dat zijn mensen die denken dat de Heilige Geest
hen bovennatuurlijke krachten heeft geschonken, zoals genezen en voorspellen. De
zuster van de president beklom het spreekgestoelte en deed een beroep op alle
aanwezigen hun naasten hun zonden te vergeven. ‘I am not an accident,’ zei deze
dame, ‘Jezus loves me as though I were the only one in the whole world.’
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Zij waarschuwde: ‘Sometimes, we Christians talk too much. We are supposed to go
back into the world and live the message.’117
Om 16.00 uur ontmoette ik ambassadeur A. Romanov. Hij zei zojuist de
diplomatieke post te hebben geopend. Hij was in het bezit van de lijst met namen
van interviews, die ik voor een nieuw boek had aangevraagd. Prokchorov kwam later
binnen om de namen en functies te vertalen. De ambassadeur herhaalde dat hij in
zijn hart overtuigd was dat ik uiteindelijk ook premier Kosygin en president Brezhnev
zou kunnen interviewen. De lijst met namen is inderdaad indrukwekkend. Nu moet
ik vragen opstellen, die ze van te voren willen hebben.
De ambassadeur vertelde dat Dirk Keijer als grote baas van Investronic de heer
Rodenburg van Philips had opgebeld, maar die had gewoon keihard geantwoord:
‘You are not interesting to me, if the ambassador himself phones it is a different
matter.’ ‘A day later I called Rodenburg myself,’ vertelde Romanov. ‘He said, he
would not be in the Netherlands between May 24-28, when dr. Jermen Gvishiani
will be here. I then suggested, that perhaps a member of the Board could replace him
during his absence to meet with Gvishiani. He flatly replied: “They are buzy too”.
Therefore, Philips remains anti-Soviet.’ Ik zei: ‘These attitudes make me mad.’
‘Frankly,’ aldus de ambassadeur, ‘me too.’ Hij had na die onbeschoftheid van
Rodenburg het gesprek ogenblikkelijk beëindigd.
Andere reacties op Gvishiani's bezoek waren positief geweest: Heineken was
geïnteresseerd evenals de Chemische Fabriek Naarden en AKZO. Ik wil de ACF
eveneens proberen te interesseren. Gvishiani komt eerst enkele dagen naar Brussel,
waar ik hem zal kunnen spreken. Romanov had opnieuw een artikel uit De Nieuwe
Linie, dat ik aan hem persoonlijk had gezonden, niet ontvangen. Hij keek nog even
in zijn aparte laatje rechts in zijn bureau. Niets. De heer Ruben van de Opperste
Sovjet had laten weten dat mijn gesprek met hem correct was weergegeven.
Ook de minister van Wetenschapsbeleid had gezegd dr. Gvishiani te willen
ontmoeten.

16 mei 1978
Vanmorgen belde ambassadeur Romanov dat hij een boodschap had ontvangen dat
dr. Gvishiani vanwege persoonlijke gezondheidsproblemen niet naar Nederland zou
komen. Rom
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zei dat hij er tien minuten over had gedaan om het slechte nieuws te verwerken
alvorens mij te bellen.
Ik vroeg hem of het een nuttige gedachte zou zijn Wim Kok als voorzitter van het
FNV eens in te lichten, hoe Philips kansen in de Sovjet Unie liet liggen. ‘Alright, but
just say, that what you know, you heard from Dirk Keijer.’ Met andere woorden hij
wilde niet mijn zegsman zijn. Prima. Hij was ook bereid Kok een lunch aan te bieden.
Desnoods aanstaande vrijdag meteen. Maar hij belde er later over terug en zei vrijdag
verhinderd te zijn, vanwege een bezoek aan Buitenlandse Zaken. Ik belde Peter in
New York. Hij had gedineerd met Tony Staffieri van Gallery, die hem had
gewaarschuwd dat de mensen die Blue Boy runden, absolute ‘basterds’ waren, dus
dat hij op zijn hoede diende te zijn. Hierdoor was hij toch enigermate nerveus
geworden over Florida.

17 mei 1978
Ik heb de auto bij Triumph in Gouda gebracht.
Aart van der Want kwam me gezelschap houden. Ik heb hem gezegd dat het zeer
wel mogelijk is dat de zogenaamde Rode Brigades niet bestaan en dat al dit soort
onrust eigenlijk door de CIA wordt geïnspireerd.118
Gianni Agnelli, de baas van Fiat, heeft tegen Jordan Bonfante van Time gezegd
dat ‘links’ Italië als slagveld heeft gekozen, omdat het zwak is.
Hoe komt het toch dat captains of industry alleen links van boze opzet verdenken?
Waarom niet rechts? Bonfante vraagt of Agnelli denkt aan sabotage vanuit het
buitenland.
‘I have no proof that Italian terrorism is led by any foreign power. It is generated
in Italy.’
Hij verdenkt ook Moskou niet, maar waarom zegt hij niets over Washington?
Tenslotte weten we langzamerhand exact hoe de CIA en de maffia maar al te dikwijls
elkaar de bal toespelen. Agnelli denkt dat een extraparlementair modus vivendi in
Italië op den duur tot de mogelijkheden behoort, zelfs ‘some sort of Peronis-like
“justicislism” - if it is to avoid outright military dictatorship’ rekent Agnelli tot de
mogelijkheden.119
Keke ligt zo lief beneden te slapen. Hij ligt in de schaduw in de tuin, ik zit in de
zon. Als ik zijn pootjes over de tegels in de gang hoor roert dit mij. Ik zal hem erg
missen later. Het feit dat ik voor het diertje kon zorgen heeft het verlies van mam
ontzettend verzacht.
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Ik heb Casper het zakmes van mijn vader gegeven dat hij altijd en altijd bij zich
droeg. Hij antwoordde dat zijn grootvader een gouden zakmes had gehad, het aan
zijn broer had gegeven en het gestolen was. Prompt daarop, na het nonchalant in zijn
zak te hebben gestoken zonder verder iets te zeggen - ook niet thanks - zei hij: ‘Mag
ik jou iets vragen? Ik wil een cadeau van je hebben.’
Ik wist meteen wat het was, mijn blauwe ski-jack. Ik zei: ‘Natuurlijk,’ maar was
het er absoluut niet mee eens. Het ergerde me zelfs. Moeilijk dit te verklaren: ik vind
dat hij het niet verdient. Peter zegt het altijd precies: ‘Bij Casper ontbreekt iedere
verbinding tussen hoofd en hart.’

18 mei 1978
Ik kreeg de brief die Peter op Heathrow schreef voor zijn vertrek naar New York.
Krijg onder ogen wat Ischa Meijer rapporteerde in de Haagse Post over de
ontmoeting met mij in Suriname. ‘Nou ja,’ had ik gezegd, ‘Nederland had weer eens
een diplomatieke stommiteit begaan, en wij hadden hem vergeten te feliciteren.’ De
idioot liet weg dat het om de gelukwens van Nederland aan Leonid Brezhnev ging,
die tot staatshoofd werd benoemd. ‘Toen heb ik wel meteen een seintje aan de
koningin gegeven. Die schat wist van niets. Nou, ik kan je verzekeren dat er toen
een en ander is gebeurd,’ aldus citeert deze mijnheer mij opzettelijk ins blau hinein.
Hij doet verder of hij uitgebreid met prins Bernhard heeft gesproken in Suriname,
na de introductie van Thomas Lepeltak dus. Het kan best waar zijn, maar nogmaals
waarom Meijer en Nieuwenhuyzen wel en ik niet?
Ik haat mezelf als Keke me tureluurs maakt. Dan draag ik hem driftig van de tuin
de gang in en sluit hem op opdat ik rustig in de tuin kan werken. Ik kan het gezeur
niet hebben, maar ik word vrijwel prompt door schuldgevoelens overmand.
De dagen zijn te kort. Er is zoveel te doen. Ben met mijn gedachten erg bij Peter,
die nu in Florida is.

19 mei 1978
Elf jaar geleden ontmoetten Peter en ik elkaar. Het is de verjaardag van Erik van der
Leeden.
Aize de Visser van Bosch & Keuning is niet in mijn Brief aan Array geïnteresseerd.
Ik heb de nieuwe versie ook naar Michael Korda bij Simon & Schuster gezonden.
Volgens Carter zijn er thans 40.000 Cubanen in Afrika.
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Bezocht Madame Deliane de Ramaix bij haar dochter Pauline Quarles in
Nieuw-Vennep.120 Zij sprak over onze wandelingen in Baulers - dertig jaar geleden
- als ‘poëtisch’. Mijn ouders waren een keer naar Château Bouillon gereden om geld
dat ik van haar had geleend terug te brengen. ‘Ik herinner me je moeder, she was
very beautiful. Van je vader heb ik niet zo'n herinnering.’

20 mei 1978
De brief van Peter uit Kew Gardens, Long Island, is er.
Volgens de WHO zouden veertig miljoen mensen in de wereld aan mentale
afwijkingen leiden, aldus de Deense directeur-generaal Halfdan Mahler. Ik denk dat
het eerder 400 miljoen gevallen zullen zijn. Hoe komen ze aan zo'n getal?
Onlangs heb ik een lezing gegeven in Groningen over mijn bemoeiingen in de
kwestie Nieuw-Guinea. Gisteravond kwamen drie studenten om het door hen
gemaakte verslag, dat zou worden gedrukt, door te nemen.. Het laatst arriveerde Wim
IJvereef (23) tot wie ik me onmiddellijk aangetrokken voelde.
De docent geschiedenis had na mijn voordracht onmiddellijk gezegd: ‘Oltmans is
ontmaskerd als bron.’
Henk Hofland had er eveneens gesproken naar aanleiding van het fameuze Tegels
Lichten, waar dus wat Nieuw-Guinea betreft in enigermate aan het werk van anderen
in die zaak wordt gerefereerd, want zelf was hij te lui om een poot uit te steken.
Terwijl wat hij er over mij in zegt, geklets in de ruimte is, zoals mijn eigen memoires
voldoende onderstrepen. Toen de studenten dus mijn tekst wilden drukken, zoals
van de andere sprekers in de serie, had de docent dermate veel druk uitgeoefend dit
niet te doen ‘alsof hij er zijn baan door kwijt zou raken’, aldus de heren uit Groningen.
Ze brachten eveneens kritieken mee van andere beroemdheden à la Hofland, zoals
van prof. dr. J.W. Schulte Nordholt over mijn JFK-boekje - een artikel dat ik overigens
nooit eerder had gezien. George de Mohrenschildt was volgens deze hoogleraar ‘een
duidelijk geestelijk gestoorde persoon, die beweerde meer te weten van de moord
op Kennedy, zonder dat hij precies wilde zeggen wat dan wel’. De wijsheden van
een professor! George, indien hij inderdaad betrokken was bij Dallas, was als de
dood zichzelf via schuldbekentenissen de bak in te draaien. Hij schommelde tussen
gewetenswroeging en bekennen. Schulte Nordholt vervolgde dat ik ervan uit ging
dat JFK door meer dan één man werd vermoord - zoals de hele wereld
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nota bene op de film van Zapruder kan zien - en ‘dat de CIA de waarheid tegenhoudt
en Oltmans knoopt er allerlei vermoedens aan vast (het boek zit vol suggesties).’
Dan zegt hij: ‘Het boek is van een verregaande slordigheid en heeft geen enkele
werkelijke betekenis. Het is een interessant voorbeeld van wat voor een schijnwereld
er rondom bepaalde gebeurtenissen kan worden opgetrokken en hoe genoeglijk er
in die wereld geleefd wordt. Hoe men een dergelijk boek, dat zelfs de namen van
verschillende mensen zoals Cronkite en Conally consequent fout spelt, serieus kan
nemen als een bijdrage tot een juridische kwestie is een raadsel.’
Het is waar dat ik buitengewoon slordig ben met namen, spelling, syntaxis, en wat
dies meer zij. Bij mij staat de maximale inspanning een zo volledig mogelijk,
waarheidsgetrouw verslag aan te bieden compleet voorop, en dat heeft tot gevolg
kromme zinnen en spelfouten. Die zaken interesseren me geen moer. Wat heb je aan
prachtig Nederlands schrijven, zoals van Hofland altijd wordt gezegd, terwijl je
eigenlijk te maken hebt met achter-de-ellebogen-journalistiek?
Voor mij was de betrokkenheid van George de Mohrenschildt bij de JFK-affaire
‘geen juridische kwestie’ als voor Schulte Nordholt. Voor mij was Dallas een zaak
van motieven, misdaad en schuld. De bestraffing daarvan was een juridische kwestie,
maar daarvoor diende eerst de werkelijke gang van zaken te worden geconstrueerd.
Dat was het enige waar ik van 1966 tot 1976 mee bezig was geweest in Dallas.
Een andere mijnheer, mr. D. Schaafsma is van mening dat ik in de kwestie JFK
mijn rol als journalist heb overstegen en door pedante opmerkingen en ijdele trekjes
wordt mijn reportage ‘enigszins ontsierd’. Maar het is toch ‘een boeiend verhaal
geworden’, een van de 150 boeken over de moord op John F. Kennedy.
Drs. D. Boonstra heeft Den Vaderland Getrouwe besproken en ‘wie denkt op
grond van de titel dat hier een vurig patriot aan het woord is komt bedrogen uit. (...)
Maar wie op grond van enige kennis van de persoon van Oltmans verwacht dat
interessante beschouwingen ten beste worden gegeven, krijgt gelijk.’ Hij vindt het
‘een boek dat blijft boeien’. En dan in de laatste zin van zijn ‘kritiek’ schrijft hij mijn
verslag aldus de grond in: ‘Het is echter erg moeilijk voor Oltmans om waarheid en
fantasie van elkaar te scheiden. Inzicht en naïviteit, bescheidenheid en grootspraak
zijn nauw met elkaar verweven.’121
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Dr. G. van Roon schijnt mijn boek Europa eens te hebben besproken. ‘Natuurlijk is
het ene interview meer geslaagd dan het andere, maar het resultaat is zeker de moeite
van het kennisnemen en overwegen waard.’
Over mijn boekje USSR: 1976-1990 heeft John Löwenhardt blijkbaar al twee jaar
geleden geschreven dat ik zonder enige kennis van zaken beweerde dat wij in het
Westen altijd vals over de Sovjet Unie zijn ‘en dat hij tenminste wel even een tipje
van de sluier zal oplichten’. Ik heb dat nooit beweerd, bovendien had ik in 1976 al
twaalf reizen naar de USSR gemaakt en wilde ik met een reisverslag niets meer en
niets minder publiceren, dan reisindrukken. P. Krug heeft in zijn recensie over dit
boekje terecht naar voren gebracht: ‘Hoewel Oltmans als niet-communist voldoende
oog heeft voor de tekortkomingen in het sovjetexperiment, betoogt hij dat dit een
goede kans van slagen heeft.’
Dankzij de Groningse studenten neem ik voor het eerst kennis van twee zeer
positieve kritieken van proff dr. Kwee Swan Liat over mijn twee Club van
Rome-interviewboeken die verschenen bij Bruna. Een andere criticus, drs. H.H.
Ahaus noemt deze boeken ‘opmerkelijk, waanzinnig boeiend, meeslepend
chaotisch’.122
Professor C.J.F. Böttcher heeft trouwens in NRC Handelsblad een lans gebroken
voor de Club van Rome naar aanleiding van veel, gebruikelijke onzin over dit
gezelschap, nu weer gelanceerd ter gelegenheid van een proefschrift eerder deze
maand van Wil Thissen. Samen met ir. O. Rademaker onderzocht hij de
oorspronkelijke Club van Rome-modellen van Dennis Meadows en zijn team modellen die feitelijk werden geïnspireerd door MIT professor Jay Forrester - en ze
hebben er een aantal mankementen aan geconstateerd. C. Caljé van de NRC
Handelsblad is op de zaak teruggekomen.123 Hij onderstreepte gelukkig dat ‘het eerste
rapport van de Club van Rome aanzienlijk aan het inzicht heeft bijgedragen dat de
aarde steeds kleiner wordt en we ons niet langer een “cowboy economie” kunnen
permitteren. Er zal meer en meer een doelgericht internationaal beleid moeten worden
gevoerd, voor een zorgvuldig beheer van de energiebronnen, voor de bestrijding van
de altijd nog toenemende honger, voor maatregelen tegen de vervuiling van de
oceanen en voor een gemeenschappelijke exploitatie van de oceaanbodem.’
Ook Böttcher mengde zich een tweede maal deze maand op
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de opiniepagina van NRC Handelsblad in het gekrakeel en noemde Dennis Meadows'
rapport ‘een geslaagd voorbeeld van pionierswerk’.124 Toch ergert het me Böttcher
zo aan de weg te zien timmeren, want hij steekt geen poot meer uit voor de Club van
Rome, minacht Aurelio Peccei en vijzelt wel zijn eigen reputatie op die manier steeds
weer op door te poseren als ‘de grote man’ van de Club in Nederland.

21 mei 1978
Gerard Reve schreef een nieuw boek Oud en eenzaam. Ik zal het overslaan.
Vond Wim IJvereef verreweg het aardigst van de studenten. Hij droeg een
slobbertrui ‘door ma gebreid’. Later zei hij: ‘Misschien heb ik mijn gevoeligheid
van mijn moeder.’ Hij had een heerlijke nek, die ik wel eens in mijn vingers had
willen hebben.
Hij stelde de verrassende vraag: ‘Moet Nederland volgens jou fregatten aan Iran
leveren?’
Mijn antwoord was: ‘Ja en nee.’
Soms denk ik dat Keke een beetje blind is. Als ik hem een stuk kip geef, hapt hij
er naast.
Peter schrijft uit New York nu iedere dag The New York Times te lezen. ‘I can
understand why you are hooked on it.’ Nu blijkt dat niet Tony Staffieri Peter mee
uit eten nam maar omgekeerd. ‘I thought that was better to do and more elegant,’
schrijft hij. Okay. Tony schijnt Peter voldoende advies te hebben gegeven over hoe
met de Blue Boy-heren om te springen. Ik werk dag in dag uit aan het manuscript
voor Brief aan Amy Carter.
In Thermos ontmoette ik Harry Hagedorn van de NOS. Er is heisa over zijn baas
Carel Enkelaar, die dit jaar acht weken van kantoor is weggeweest en na de
Surinamereis tien dagen naar zijn ‘dacha’ in Buurse in Twente verdween. Andere
roddels heb ik geen zin in te noteren. Hij dacht dat het gesprek met Alissa in Nieuwe
Revu het einde had betekend van de vriendschap tussen Peter en mij. Wat denkt zo'n
man? Het zegt meer van hem dan van ons.

22 mei 1978
Keke is erg zoet, maar wanneer ik hem oppak voelt hij soms zo broos. Als ik hem
op zijn wankele pootjes zie trippelen, ben ik tot tranen geroerd.
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Vanavond heb ik 92 pagina's van de Nederlandse tekst gelezen en ik ben opeens zeer
pessimistisch ten aanzien van het Amy Carter-manuscript. Of is het gewoon de
bekende kwestie van de wet der afnemende meeropbrengst? Ik heb er te lang aan
gewerkt. Door het urenlange tikken had ik zelfs even moeite met pianospelen. Ik
moet de hele hap een paar dagen laten liggen. Soms krijg ik beelden om de
journalistiek helemaal te verlaten en Dirk Keijer om een PR-job te vragen. Hans
Knoop is toch ook op een goede dag naar Caransa overgestapt? Het moet er
langzamerhand op uitdraaien dat ik de poen ga opvijzelen.
Sophie Meilof en haar man vertrekken als buren. Erg jammer. De hemel mag
weten wat ik nu krijg.125

23 mei 1978
Iedere dag die God geeft is de lucht bij het opstaan asgrauw. Het is te koud om zonder
jack met Keke te wandelen.
Een tandje dat bij Keke in de onderkaak los zat, is weg.
Ik bezocht Wim Kok bij het FNV en overhandigde hem - mede als oud-Nijenrode
student - Den Vaderland Getrouwe. ‘Dus ik houd aan je bezoek een pil van een boek
en een lunch bij de sovjetambassadeur over?’ Hij nam niet alle uitnodigingen van
ambassadeurs voetstoots aan. ‘Toen in januari Tunesische vakbondsleiders in de bak
werden gegooid, belde de Tunesische ambassadeur dat we eens kennis moesten
maken. Ja dat kan dus niet,’ aldus Wim Kok.
Ik dacht: de man snapt er niets van, dat is een reden te meer om de ambassadeur
te ontmoeten. Waarom denken Hollanders toch altijd ‘het al te weten en geen verdere
informatie nodig te hebben?’ Niet willen praten, ook met regeringsinstanties van
landen die voor ons impopulaire maatregelen nemen of andere systemen nastreven,
is een zwaktebod dat ten eigen nadele werkt.
‘Met Zuid-Afrika zie ik het ook niet zo zitten, maar ik heb geen enkel bezwaar
ambassadeur Romanov te ontmoeten,’ aldus Kok. ‘Het komt eigenlijk niet voor dat
ambassadeurs contact met ons opnemen.’
Ik zei maar niet dat die gedachte ook uit mijn koker en niet uit die van Romanov
was gekomen. Ik benadrukte dat ook dr. Jermen Gvishiani naar Nederland zou komen
en hij hem ook eens diende te spreken.‘als schoonzoon van premier Kosygin’.
Misschien zei hij het als vakbondsleider pour besoin de la cause, maar hij antwoordde:
‘Het kan me totaal niets schelen of het
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mijnheer X of mijnheer Y is, het gaat hier zuiver en alleen om zakelijke belangen.’
Kok begrijpt in de verste verten niet hoe de USSR in elkaar zit. Hij vond het een
beetje vreemd dat ik er vanuit ging dat de internationale afdeling van het FNV een
afdeling Oost-Europa en Sovjet Unie zou hebben.
‘Onze internationale afdeling is vrij goed bezet,’ aldus Kok.
Ik vertelde hem wat ik wist van de gang van zaken bij Hoogovens en Philips ten
aanzien van Moskou. Kok zei dat hij vicevoorzitter van de SER was en dat de voorzitter
De Pous, die ook president-commissaris bij Philips is, hem had gezegd dat hij eens
een bezoek aan Eindhoven diende te brengen. Ik bepleitte dus bij Kok en passant
dat hij iets zou proberen te doen aan het kansspel der gemiste mogelijkheden in de
USSR door Gvishiani al jarenlang te schofferen en met Hollandse arrogantie de
economische mogelijkheden in het Kremlin categorisch af te kappen, wat de
werkgelegenheid niet ten goede kwam.
Peter belde uit Miami dat Neal Boutwell aan de cocaïne was en hij dus de nodige
voorzorgsmaatregelen had moeten nemen. ‘I love myself too much for that,’ zei hij.
De eerste foto's waren genomen maar Neal had alles idioot geregeld. De baas van
Neal, B.B., kon zijn poten niet van Peters portefeuille met foto's afhouden. Peter was
gisteravond met een secretaresse van Blue Boy gaan zwemmen. Dat was een
verademing geweest. ‘We hugged and I needed that very much.’ Hij klonk
opgewonden en heeft kennelijk een spannende tijd.
Lennox Bower, medewerker van Pat Russell in Dallas, schrijft of ik eerst weer
duizend dollar wil zenden voor het Time-proces en voorts dat indien ik niet als de
bliksem alle gestelde vragen een voor een beantwoord, ze niet verder kunnen.
Ik heb onmiddellijk de vijftien vragen schriftelijk beantwoord en opnieuw herhaald
niet van plan te zijn Time-materiaal uit mijn dagboeken beschikbaar te stellen.
Jaap Jansen belde dat Sukarno door Suharto als held van het volk was uitgeroepen.
‘Ja dat doet die mijnheer om zijn eigen nek te redden,’ zei ik. ‘Sukarno wordt door
de man die hoogverraad jegens hem pleegde in zijn eer hersteld, een eer die hem
nooit of te nimmer afgenomen had mogen worden. Je moet bovendien niet denken
dat je een dergelijk commentaar ter begeleiding in NRC Handelsblad aantreft.’
Ik belde Dewi Sukarno in Parijs. Al zes maanden lang schijnt Suharto bezig te
zijn het graf van Bapak vanuit Oost-Java naar de hoofdstad terug te brengen. Onder
druk heeft hij mrs. Widjojo, de zuster van oud-president Sukarno, hiervoor mee ge-
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kregen. ‘But we are all against it, Hartini, Guntur and we. Suharto now needs Bung
Karno's name, but he is responsible for his death. General Ali Murtopo withheld the
medication, that Bapak needed. Now he is making all this noise. The Sukarno family
absolutely refuses to cooperate with him. You can quote me.’

24 mei 1978
De trouwdag van mijn ouders. Onvergetelijk.
Gerben Hellinga heeft de film Vlinders gemaakt, die vanavond wordt uitgezonden.
Het werk is bedoeld om vooroordelen over ballet, ‘kitsch en gewriemel aan andermans
lijf’ te bestrijden, en te laten zien dat een avondje ballet niet slechts voor
homoseksuelen en aanverwant publiek bestemd is.
K.L. Poll, literair specialist aller specialisten in Madurodam, becommentarieerde
Reve's nieuwe verhaal. Hij schijnt te beginnen met te vertellen dat zijn eigen leven
hem als onbelangrijk en zinloos voorkomt.
‘Waarom beschrijf ik een leven waarin ik geen duiding of zin kan ontdekken? Ik
zou het niet kunnen zeggen of het zou moeten zijn omdat ik hoop dat de Genade zich
door mijn pen zou kunnen openbaren.’
En verder: ‘De communistische pornografie heeft mij besmet met een
gepreoccupeerdheid met wreedheid, die alle andere gevoelens en gedachten op de
achtergrond drong. Sadistische taferelen van kerkers en verhoren zouden voortaan
in mijn verbeelding onveranderlijk elke gewaarwording van seksuele lust
vergezellen....’ Allemaal onzin, die man.126
Ik bezocht, met de TR 6 op weg naar Brussel, de moeder van Peter in Tilburg. Ik
probeer altijd Peter in haar te herkennen. Het is overduidelijk, hij heeft het binnenwerk
van zijn moeder. De band tussen die twee is heel sterk. Zij vertelde dat toen hij laatst
uit Londen kwam en weer in zijn eigen bedje sliep, hij beneden was gekomen en had
gezegd: ‘Ik heb zo heerlijk tussen de schone lakens in mijn eigen bed geslapen, het
was alsof ik weer terug was in mijn baarmoeder.’ Zijn moeder vertelde dit met
geëmotioneerde ogen. Die uitspraak had haar kennelijk bewogen. Ik vond dat zij, nu
zij 74 jaar is, niet meer zoveel alleen zou moeten zijn, dat kan eigenlijk niet. Mam
wilde dat ook, maar zij had tenminste een telefoon, Peters moeder heeft niets. Waarom
omhelsde ik haar niet! Omdat de hele sfeer om me heen momenteel koud en naar is.
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Terwijl ik in het Metropole Hotel in Brussel zat te schrijven, hoorde ik Aurelio
Peccei's stem: ‘Willem!’ Hij droeg een donker streepjespak met een roze coltrui. De
stem van deze man heeft langzamerhand voor mij een speciale betekenis. We reden
naar het vliegveld Zaventem en dronken daar een glas spawater. Het komt niet in
hem op een hapje samen te eten of aan te bieden. Het doet me denken aan het optreden
van Emile van Konijnenburg van de KLM en Koos Scholtens van de Shell127, alles
doen wat ze vragen maar krenterig als de pest. Toen ik hem zei dat ik zeer op de
kleintjes moest letten, bood hij aan een vliegticket te verzorgen uit de Club van
Rome-pot zodat ik naar Rome kan komen voor een aanstaande bijeenkomst. Jermen
Gvishiani zou worden uitgenodigd, maar hij verwachtte niet dat hem zou worden
toegestaan te komen. Hij meldde dat het water en vuur was tussen minister voor
Buitenlandse Handel Nikolai Patolichev en Gvishiani. De prestige en de invloed van
Gvishiani zou snel achteruitlopen, had Aurelio uit betrouwbare kringen vernomen.
Hoe kan dat nu? Maar het laatste nieuws zou zijn dat hij ging scheiden van Ludmila
Kosygin, wat zijn ster weer zou doen rijzen. Ik denk altijd weer dat ik Aurelio tot
nieuwe hoogtepunten inspireer door onze uitstekende wisselwerking.
Hij is diep overtuigd dat sinds de oprichting van de Club van Rome in 1968 ‘the
human condition has further declined’. Er zijn wel in bepaalde gebieden van
onderzoek nieuwe ontdekkingen gedaan, die de mensheid ten goede zijn gekomen,
maar in het geheel genomen worden we meer bedreigd. Het rapport Grenzen aan de
groei heeft in ieder geval bijgedragen tot veel meer in de toekomst kijken en uitkienen
wat er gedaan moet worden om erger te voorkomen. ‘The decline of the average
human lot is going to continue. To reverse the trend some decisions have to be made
now. We have ten years at most to change in earnest the fundamentals in human
society. It cannot be carried out by a few elites, a few governments, some political
parties, one charismatic leader or the scientific community.’
Aurelio vervolgde: ‘I think it will perhaps be not as difficult to obtain a change of
hearts and minds of governments, as to change the outlook on the world of ordinary
people, the small fellow in the street, or in the countryside, who feels that something
is wrong, that change is needed. All change must belong to vast masses of people.
Never before there has been such a demand for true leadership.’

127

Zie Memoires 1961.

Willem Oltmans, Memoires 1978

130
Hij noemde het concept van nationaliteiten en staten de vloek van onze tijd. De
overgang van het taboe van soevereiniteit voor een land en volk geworteld in
honderden jaren geschiedenis naar een gemeenschappelijk wereldbeeld van een
planeet ondeelbaar voor iedereen, was al even moeilijk als om het absolute taboe
van materiële groei los te laten. ‘But this myth is now dwindling, like the population
problem. Finally we can discuss here and there, that perhaps the growth of population
should be curbed. We laugh at our ancestors who lived in tribal cultures. But look
at our taboos. Who dares to touch the question of national sovereignty, or to propagate
we should have less children. It is extremely difficult to change accustomed ways
of living, institutions, or old-fashioned structures of society into something new. It
can only be achieved through a very strong personality of a leader, or a very strong
ideological movement which dares to go against the grain of everything that was
before and have sufficient credibility to obtain new goals.’
Ik vroeg hem wat er sinds de bijeenkomst van de Club van Rome in Salzburg aan
concrete resultaten was geboekt. Toen werd er uitgeroepen dat er een nieuwe
economische orde diende te komen. Aurelio antwoordde dat wanneer we een datum
wilden prikken, we 1974 konden nemen, toen Algerije in de VN een initiatief
ontplooide welk leidde tot de aanvaarding van een resolutie ten aanzien van een
nieuwe economische orde in de wereld. ‘That was four years ago,’ vervolgde hij.
‘Nothing has been done. There is no fundamental attitude in the world conclusive to
do anything concrete into that direction.’ Als oorzaken noemde hij dat sommige
leiders, misschien drie of vier, te sterk op veranderingen hadden aangedrongen,
waardoor zij anderen bang hadden gemaakt om iets te ondernemen. De liberale
democratieën van de noordelijke helft van de wereld bleven besluiten uitstellen,
leverden slechts achterhoede gevechten en hielden voornamelijk aan de status quo
vast. De socialistische landen hielden zich helemaal afzijdig, alsof een nieuwe
economische orde in de wereld hun verder niet aan zou gaan. Waarschijnlijk zouden
de jaren 1974-1978 niet helemaal verloren gaan, want Peccei beschouwde het een
winstpunt dat meer mensen intussen psychologisch rijp waren geworden voor de
overtuiging dat we zo niet verder konden gaan. Misschien was men nu eindelijk
bereid concessies naar elkaar toe te doen om gezamenlijk nieuwe manieren uit te
dokteren om de toekomst leefbaar te houden.
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Aurelio verwees naar het RIO rapport128 en een andere Club van Rome-studie, Goals
for mankind, waaraan geleerden uit China, de USSR, India, Arabische landen, en vele
anderen meewerkten. ‘One dividend of these past years is that more people became
convinced that we cannot go on in this situation of a stalemate. Everyone is better
prepared to make concessions, to find areas of common interest, leaving aside areas
that divide us, but reach some agreements where there is mutuality and common
purpose. Human imagination and creativity is finding new ways of cooperation, like
a second youth, a second phase of hope. But the Club of Rome was established with
a clause of self-destruction. When we consider our task is finished, somebody else
can take over from us. We will eventually disband. We did not want to have the bad
character of many organizations to go on for ever.129 But at the moment, there is
unfortunately no other tool or group which possesses our basic characteristics. For
instance: we have a global view, geographically, geo-politically and problematically.
We are embracing all problems for all of mankind.
We have long-range views. Others have them only in one field and not in others.
I don't think there is any other organization in the world that has as its purpose to
create public debates, not on all the issues we try to raise. Take the Institute of System
Analysis in Vienna. They limit themselves to scientific en technical problems. They
don't take into account psychological, sociological, ethical or spiritual sides of the
world's problematic.’
‘Maar voorlopig zet de Club van Rome haar werk voort?’ vroeg ik.
‘No doubt. Let me add, we were bold in 1968, when we were the only organization
in the world that forecast that we are going from bad to worse. Today, our work is
even more needed. The situation in the world has further declined so much. We do
not have more than ten years when the energy situation will have warlike proportions.’
Hij vervolgde dat terwijl de wereld bergafwaarts glijdt, het een ‘uphill battle’ is
om het brede publiek van de ernst van de situatie te overtuigen. Dat is een van de
contradicties van de huidige wereld. ‘Something radical must be done to steer mankind
towards a better course. People might be stupid, egotistical and so on, but they are
not so stupid to commit suicide like lemmings.’

128
129

Jan Tinbergen, RIO (reshaping the international order), E.P. Dutton, New York, 1976.
Lang na Peccei's dood houdt een aantal bestuursleden de Club krampachtig overeind.
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In Brussel lunchte ik met mijn oude vriend Vladimir Kouznetsov.

Hij begon met te vragen of een krant de lunch, die ik hem in Hotel Metropole aanbood,
zou restitueren.
‘Nee, ik betaal meestal zelf.’
‘In dat geval ben je mijn gast,’ aldus de conseiller de l'ambassade, die
gemakkelijker zoiets kan afschrijven dan ik.
Kouznetsov beschouwde ambassadeur Romanov als een Nikita Khrushchev-type
en nam hem kennelijk niet al te serieus. Ik vertelde dat ik een demarche had
ondernomen om Wim Kok eens onder vier ogen samen te brengen met Romanov.
Kouznetsov hield een lange monoloog over China en het Chinese gevaar. Hij zei dat
in de hele wereld Chinezen woonden en dat zij bijvoorbeeld vrijelijk in laboratoria
in de VS en Frankrijk werkten, om vervolgens eens per jaar in Peking te rapporteren
wat ze te weten waren gekomen. Wat hem scheen te ergeren was dat het Westen heel
goed op de hoogte was van Chinese spionagemethoden, en dit oogluikend toeliet in
tegenstelling tot wanneer Russen zich ergens vertoonden. China was nu misschien
nog geen probleem, maar zou dit over twintig jaar zeker worden.
We spraken ook weer lang over mijn jeugd en gevoelens voor mijn ouders.
Kouznetsov is de man, die na de dood van mam mij adviseerde als monument voor
haar te trouwen en een kind te krijgen. Hij vroeg zelfs naar Peter, wat ik aardig vond.
Op een gegeven moment zei hij: ‘You are a rare person.’ Daar zou hij wel eens gelijk
in kunnen hebben.

25 mei 1978
Ik sprak met Kouznetsov zelfs over hoe ik naar het graf van mijn ouders ga. Hij
geloofde niet dat ik dagelijks aan mam dacht, toen ik dit zei. Ik dacht na of het waar
was en antwoordde: ‘Het heeft misschien ook te maken met het feit dat ik voor
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haar hond zorg.’ Keke lag vanavond zo lief te slapen in zijn mand, opgerold als een
dot watten. Die lieve kleine hond; vreselijk hem zo oud te zien worden.
Ik ontving een brief van Peter voor vertrek naar Miami vanuit New York
geschreven. ‘I never felt so detached from the mentality here. Everything seems to
evolve around sex in New York. The way people stare at you is not funny anymore.
Got a nice tan for the pictures in Florida. So, I am all prepared.’
Dirk Keijer belde: ‘Ik ben ergens ten noorden van de Oostzee.’ Hij zei dat
Gvishiani, door nu niet naar Nederland te komen, hem in zijn hemd had gezet, want
hij had een groot diner voor de man geregeld. Nu bracht dit ook een wijziging in de
door hem aan mij toegezegd 10.000 gulden PR-geld.
Ik at alleen in Lage Vuursche aan een tafeltje, waar ik dikwijls met mam zat. De
pijn van haar verlies vervaagt toch wel. Kan pijn verharden? Tijd doet alles en alles
vervagen. Wanneer je terug blikt (Henk Hofland), dan herleeft alles weer, alle
geïnvesteerde emoties en ervaringen. Maar wat dood en voorbij is, verdwijnt in de
eeuwigheid als een ster in het universum.
Sprak tot 23.15 uur met Lex Poslavsky.130 Hij had vandaag een symposium over
schizofrenie bijgewoond en was getroffen geweest door het creatieve denken van de
aanwezige Amerikanen. Hij zag er patent uit. Hij was als altijd gedetailleerd, terzake
en scherp. Wat hij vroeger leerde, weet hij nog exact. Hij heeft meer moeite met
nieuwe stof, wat hij langzaam en moeilijk opneemt. We hadden wat verhitte discussies
over de USSR versus het Westen. We belandden bij de psychohistorie. Volgens hem
zou Jimmy Carter er van uit zijn gegaan dat wanneer hij het publiek nu maar voor
hield hoe de Heer het wilde, de goegemeente hem wel zou volgen, maar dat pakte
dus anders uit en daar schrikt de president van.
Charles Donker heeft een dagboek uit gegeven verlucht met tekeningen. Vera Illes
wijdt er een pagina aan. ‘1 of 2 december 1975. Vanmorgen heb ik een poosje naar
een blauwe reiger gekeken, die achter het atelier in het weiland rondstapte. Hij stopte
en keek roerloos naar de grond, minuten lang. Alleen op zijn rug bewogen in de wind
kleine veertjes. Opeens greep hij met zijn snavel een veldmuis, hield het spartelende
beest 20 seconden in de punt van zijn bek en slikte het toen in een keer in.’ En verder:
‘Als je ziet wat een ellende het in de natuur is, hoe beesten mekaar afmaken dan
klopt er niets van de hele schepping. Toch voel ik mij in de natuur het beste thuis.’131

130
131

Mijn oom, professor in de psychiatrie.
NRC Handelsblad, 7 april 1978.
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27 mei 1978
Pierre Trudeau heeft de atoombewapening van alle Canadese vliegtuigen afgesmeten.
De eerste. Eindelijk. Zal nu de CIA op hem loeren?
Volgens TASS hebben de sovjets Cosmos 1012 gelanceerd. Al jaren vraag ik me
af: waarvoor?
‘I am sitting on the bay right on the water,’ schreef Peter uit Miami. ‘It's hot but
the wind keeps it perfect. I am looking at boats and palm trees, and it is very mellow.’
Hij heeft kennelijk de eerste nacht in Miami met Neal Boutwell een nummer gemaakt,
wat hij eerlijk toegeeft in tegenstelling tot vroeger, maar waar hij blijkbaar toch spijt
van heeft. ‘Everything is so erotic here.’
Ik ben benieuwd naar meer nieuws. Droomde dat Peter achter mijn ouderlijk huis
De Horst in het bos was en twee kerels de oprijlaan opkwamen. Zij gingen hem
achterna en sloten hem in. Maar ik ging er naar toe en dacht: ik heb de sleutel van
de deur van het huis, waarop ik wakker werd met een erectie.
Op 6 juni zou een boek uitkomen ter gelegenheid van Bung Karno's 77ste
geboortedag met liefdesbrieven en zijn testament. Suharto heeft het verboden, omdat
het boek ‘nationale tegenstellingen zou kunnen opwekken’. Ook Guntur Sukarno
was er tegen Er zijn warempel wel belangrijker dingen over deze man te melden dan
liefdesbrieven.
Ik had een lang gesprek met ambassadeur Alexander Romanov. Hij droeg leren
klompjes en een vest. Ook hij begon over China. ‘We knew that Mao's ideas were a
bit backward dating from Chinese Mandarins. Lenin himself came from the
Mandarins. Trotzky had a more pro-bourgeois attitude. In 1949 we entertained a
great friendship with Mao. Till 1960 we had no arguments with him not about
territorial disputes either. After all we have some 5.000 kilometers borders with
China.’
Vervolgens had Mao de theorie ontwikkeld dat een atoomoorlog hem niet deerde,
want al zou de Chinese volksrepubliek 300 miljoen verliezen lijden, dan waren er
nog honderden miljoenen Chinezen over om de fakkel over te nemen. ‘He came
twice to Moscow,’ aldus de ambassadeur. ‘So we told him, we have now all entered
the nuclear age, don't talk like that.’ He called us ‘revisionists’. Khrushchev jumped
up and said: ‘Who, me?’ We educated 20.000 Chinese in the USSR and told them:
‘Don't think like animals’.’
De ambassadeur gaf me een bulletin van 25 mei met daarin onderstreept een
verklaring van de Chinese vice-premier Zu Mu vanuit Kopenhagen. ‘We wish to see
a strong Europe. We are
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sure that likewise Europe wishes to see a strong China.’ Hij onderstreepte dat Bram
Stemerdink (PvdA) in de kamer had gezegd dat Nederland geen Lance-raketten met
atoomkoppen nodig had. Ook gaf hij me een Novosti Bulletin van april, nr. 41/358
over Sovjet-Chinese betrekkingen. Hij wijdde uitzonderlijk lang over China uit, zoals
Kouznetsov in Brussel deed. Intussen had hij een brief van de heer Glastra, mij wel
bekend, van Philips ontvangen. Men was nu in Eindhoven eindelijk bereid de heer
Gvishiani in Moskou te gaan bezoeken, waarover de ambassadeur verheugd scheen.
Ik gaf hem nog wat achtergronden over Wim Kok en vertelde dat hij bereid was te
komen lunchen. Blijkbaar had Romanov gerekend op mijn aanwezigheid daarbij,
waar ik dus niet over pieker. Hij vond het eleganter om dan te zeggen dat ik verhinderd
was, maar dat wil ik dus niet. ‘I never even hinted that I would be there. That is
wholly a matter for you and him.’ Hij wist niet dat de Gvishiani's op scheiden stonden.
‘I had mrs. Gvishiani as a guest in The Hague twice. I knew her long before I knew
him.’
Eigenlijk was het roerend, zoals hij het China-materiaal voor me had geprepareerd,
met een slip er aan dat het voor mij was bestemd. Om 12.10 uur moest ik hem
onderbreken omdat ik ging lunchen bij ambassadeur Martorell van Cuba en zijn
vrouw.

28 mei 1978
Ik heb voor mijn gevoel afscheid genomen van tante Meta de Vries in het
verzorgingstehuis. Ik geloof dat zij het voelde. Ik was zeer van streek en moest mijn
tranen onderdrukken toen ik vertrok. Ik heb haar ingefluisterd: ‘Tante, gaat u slapen,
gaat u slapen.’ Wat ik bedoelde was: slaap voor eeuwig lieve schat, want ik wil niet
dat je nog een minuut langer moet lijden.
Dirk Keijer zei in Duitsland als PR-man de Fürst von Cramm, familie van prins
Bernhard, te hebben ingeschakeld. Wanneer hij een stand inricht op de
landbouwtentoonstelling in Moskou, zou hij mij willen inzetten. Voorlopig beloofde
hij de helft van de 10.000 gulden.
Wim Klinkenberg had een nieuwe mop. Een jongetje had zijn fiets tegen het
nationale monument gezet. Een agent had hem gewaarschuwd dat dit niet kon, want
prins Bernhard zou een krans komen leggen. ‘Hindert niet,’ zei het jongetje, ‘ik heb
mijn fiets op slot gezet.’
De mooiste tijd van de dag om te fietsen, is tegen de schemering. Het land ruikt
goddelijk, vooral als er gras is gemaaid. De sloten wemelen van de kikkers. Koetjes
en lammeren likken

Willem Oltmans, Memoires 1978

136
elkaars gezichten. Een eend had vijf kuikentjes groot genoeg gekregen dat ze niet
meer om zullen komen. Ze maakten spektakel in het water en deden de moeder in
alles na. Dan verlang ik bij thuiskomst piano te spelen, Chopin natuurlijk.

29 mei 1978
Zowel Michael Korda van Simon & Schuster als nu ook Francis Greenburger, de
literary agent in New York, meldden met mijn manuscript Letter to Amy niets te
kunnen beginnen.
Time wijdt een omslagverhaal aan de Koude Oorlogproblemen in Afrika, met een
tekening van Fidel, Brezhnev, Carter en Giscard d'Estaing in de oerwouden op de
omslag.132

30 mei 1978
Enrico Berlinguer, de Spaanse communistenleider, heeft in Barcelona gezegd - wat
ik al enkele dagen geleden tegen Ronald Gase zei - dat de Aldo Moro-operatie in
Italië geknoei van de CIA moet zijn geweest.
Het schijnt dat Jimmy Carter tijdens een gesprek op het Witte Huis Andrei
Gromyko op uiterst ruwe wijze te kennen heeft gegeven dat de sovjets dienden op
te lazeren uit Afrika. Borrelpraat of een kiem van waarheid?
G. Rasid meldt in NRC Handelsblad dat Masagung, de fameuze uitgever in Jakarta,
het boek over Sukarno wilde uitgeven dat onlangs is verboden. Guruh Sukarno
vertelde laatst dat hij, en zijn broer Guntur, soms met Taufan en Baju, zonen van
Bapak uit het huwelijk met Ibu Hartini, naar de bioscoop gaan om publiekelijk te
demonstreren dat de Sukarno-familie een blok vormt.
Ik ben met de bus naar de stad gegaan en wandelde vanaf het Centraal Station naar
het Leidseplein. Dankzij goedkope tickets van Fred Laker wemelde het van de Yanks
in de stad. Maar mijn landgenoten herken ik niet meer. Aardige gezichten zijn
zeldzaam. Ik vind het meeste wat ik zie rondkuieren op het enge af. De mensheid
takelt steeds verder af. De mensen worden bovendien alleen maar gekker.
De International Herald Tribune wemelt weer van de Amerikaanse stommiteiten.
Rowland Evans en Robert Novak melden dat de Italiaanse inlichtingendienst de hulp
van de CIA inriep in de Moro-affaire, maar omdat het Congres de CIA zoveel
beperkingen oplegde, waren ze met handen en voeten gebonden om de ‘left-wing
terrorists’ te grijpen, die de premier eerst
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ontvoerden en vervolgens vermoordden. Evans en Novak zijn als de Heitinks van
hier. Ik geloof ze voor geen cent.
Jim Garrison, de Officier van Justitie in New Orleans is eindelijk tot rechter
gekozen.

31 mei 1978
Als een lijster heftig te keer gaat, is er een kat in de buurt.
Ik ben opnieuw aan het Amy manuscript begonnen en werk keihard - met een
nieuw lint in de machine.
Peter is ziek. Hij weet nog niet of hij hepatitis A of B heeft. Hij was onmiddellijk
naar dr. Frederick Stern op Fifth Avenue gegaan, die had gezegd: ‘I help you as a
service to my friend Willem.’ Dat moet in Miami zijn gebeurd. Verdomme. Voel me
er enigermate verantwoordelijk voor. ‘Je kunt het zelfs van een glas krijgen,’ zei hij,
‘heb maar geen paniek.’ Maar dat heb ik dus wel, want het is hartstikke besmettelijk.133
Hij moet zich rustig houden, mag een jaar niet drinken (gelukkig) en moet vitaminen
nemen en rusten.

1 juni 1978
Heb gisteravond in bed de dagen teruggelezen rond het overlijden van mam. Er is
veel van bewaard gebleven, maar het is toch ook nog onvolledig. Stel je voor dat ik
niets had genoteerd?
Carter heeft weer eens een aantal enormiteiten gelanceerd. Hij noemde bij een
NAVO-bijeenkomst in Washington een aanval op West-Europa een aanval op de VS,
alsof we dat niet al sinds 1948 weten, wat het inzetten van alle middelen noodzakelijk
zou maken, dus ook atoomwapens. Er wordt weer eens 80 miljard tegen de waanzin
aangesmeten. De Volkskrant wijdde hier ook aandacht aan en zag kans de
Amerikaanse sovjetspecialist Marshall Shulman te vertalen met ‘maarschalk’
Shulman, en niet eens als grapje.

2 juni 1978
Toen ik vanmorgen beneden kwam stonk het huis dermate naar de gassen van de
passerende stadsbussen dat ik eerst alle deuren open moest zetten. Van pollution
control hebben ze hier nog nooit gehoord.
Het Hoge Gerechtshof in Washington heeft beslist dat de media geen speciale
bescherming genieten wanneer de gerechtshoven toestemming geven dat
regeringsambtenaren huiszoe-
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king mogen verrichten naar documenten, in het geval van criminele onderzoeken.
Je kunt er donder op zeggen dat advocaten van Time zich hierachter zullen verschuilen
om bij mijn dagboeken te komen. Het Vierde Amendement van de Grondwet
beschermt burgers tegen dit soort zaken, maar niet bij criminele onderzoeken.
Carter is opnieuw flink bezig geweest. In vette letters meldt de International Herald
Tribune dat hij SALT heeft bevroren. Die man is niet goed bij zijn hoofd. De inkt van
het artikel van Robert Kaiser en Walter Pincus was nog niet droog of het Witte Huis
ontkende in heftige bewoordingen dat Carter zulks zou hebben gedaan. Maar de
jongens van The Washington Post zuigen zoiets niet uit hun duim. Paul Warnke heeft
snel geprobeerd die onzin over het gebruik van atoomwapens die Carter gisteren
lanceerde, af te zwakken. Hopeloos allemaal.
Ik belde Peter: hij heeft hepatitis B. Incubatietijd 50 dagen. ‘Your call makes my
day,’ zei hij. Hij gaat zondagvond terug naar Londen.
Ik zag een magnifieke vertolking van Chopins tweede pianoconcert door Arthur
Rubinstein. Ik herinner me nog zo goed die avond in New York, toen hij drie stukken
voor piano en orkest op één avond vertolkte. Ik houd van zijn tempo. Je krijgt het
gevoel, tot in de kleinste details, dat hij aan de piano zingt, dat dit de wijze is waarop
de muziek eigenlijk gespeeld moet worden. Intens muzikaal. Prachtig. Onvergetelijk
die man, hoe banaal ik hem ook vond in de film over zijn leven.
Alsof ik wist dat het vroeg of laat zou gebeuren. Het enige zwarte konijntje dat
altijd zat te knabbelen bij de bocht naar de snelweg, is doodgereden.

3 juni 1978
Richard Thieuliette is jarig. Dit was ook de verjaardag van wijlen ambassadeur
Sukardjo Wirjopranoto. Ik zou graag zijn weduwe terug willen zien.
Ben toch naar tante Meta de Vries gegaan. Zij herkende me meteen. Er zat een
slang in haar neus. Haar gezicht was gezwollen. Zij maakte vreselijke geluiden.
Verschrikkelijk haar in zo'n toestand te zien. Ik vluchtte. Durfde haar niet aan te
raken trouwens. Alsof je de dood aanraakt.
Zette Tosca op in de auto.
President Ford uit scherpe kritiek op Jimmy Carter. Hij gaf een lezing in Texas
voor 13.000 dollar. Dat is andere koek. Maar Gerald Ford zelf is een sukkel in het
kwadraat.
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4 juni 1978
Ontmoette gisteravond Jan Cremer. Hij zag er bruingebrand en goed uit. Hij vond
Frankrijk evenmin als Amerika een rechtsstaat. Canada was een behoorlijk land en
West-Duitsland. ‘Als je daar naar een tuut stapt word je geholpen. “Berufsverboten”
dat is politiek dat interesseert me helemaal niet, weet je wel’ zei hij. Hij dacht dat
als de sovjets naar West-Europa kwamen en er werd aan zijn deur gebeld, dat hij dan
eerst zou kijken wat voor ster er op de pet van de man zat, ‘en dan zeg ik, God dank
dat je er bent, dat jullie er zijn, en laat me nu terug aan mijn werk gaan.’ Toen ik
daarop voorzichtig naar voren bracht dat zijn ‘werk’ na een invasie misschien niet
meer als ‘kunst’ zou worden beschouwd, veranderde hij van onderwerp.
Hij dacht niet dat Peter Loeb voor mij een uitgever zou kunnen zijn. Hij gaf meer
‘literaire werken’ uit, zoals zijn Logboek dat over twee weken zal verschijnen. Hij
wilde bij die gelegenheid twaalf mensen voor het diner uitnodigen, waaronder de
ouders van Babette en mij.
We gingen naar een restaurant, waarvan de Turkse eigenaar jarig was. Deze man
bleef champagne aandragen. Ik geloof dat we niet voor ons eten betaalden. Ik zei dat
ik voor mijn couvert zelf wenste te betalen. We zaten aan een grote, ronde tafel tot
01.15 uur, toen vertrok ik. Ik wilde nog even langs het Vondelpark wippen.
Jan Cremer vertelde overal in de VS, Canada en elders gedeelten van zijn notities
te hebben verstopt. Wanneer hij een dagboek had, zoals ik, dan zou hij er nooit foto's
van laten nemen, laat staan een foto ervan op een kaft van een boek laten zetten. Hij
vond het ook absurd dat ik interviews in mijn huis zou geven. ‘Het zijn allemaal
ratten, de collega's,’ zei hij. ‘Weet je wel, ze doen lief in je gezicht, maar ze haten
je. Straks komt er een of andere mafketel, die je hele file gapt. Hier op de gracht
hangen borden bij de kantoren dat er 10.000 gulden wordt geboden voor teruggave
van een gestolen archief.’ Babette is wel lief. Ze herhaalde maar dat er niet tegen
Jan te discussiëren viel. Ik zie al hoe hij haar er over een paar jaar weer uitkeilt.134
Professor Charles Nessen van Harvard, die Daniel Elsberg in de Pentagon
Papers-affaire verdedigde, wijst er op dat sedert 1969 meer dan 500 Amerikaanse
journalisten werden opgeroepen om inzage in hun notities te geven, wat tot nu toe
slechts zelden tot daadwerkelijk ingrijpen heeft geleid. Met de uitspraak
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van het Hoge Gerechtshof van vorige week, verwacht hij dat meer en meer journalisten
een klop op de deur zullen krijgen. Het ziet er naar uit dat Time ook zijn zin krijgt
in de zaak van mijn dagboeken.135
Het Committee on the Investigation of Assassinations uit het Amerikaanse Congres
is volgens Jerry Cohen en Nicholas Chriss van de Los Angeles Times na twintig
maanden van diepgaand onderzoek geen stap verder gekomen bij het onderzoeken
van de moorden op JFK en Martin Luther King. Er werden 1.500 personen ondervraagd
en er is vijf miljoen dollar uitgegeven. Alleen advocaat Mark Lane schijnt van mening
te zijn dat er wel degelijk ‘nieuwe gegevens’ aan het licht zijn gekomen.
Peter is dood- en doodmoe en ziek in Londen teruggekeerd. Hij wordt nu geel
door de hepatitis B. Edwin zei dat hij er immuun tegen was, omdat hij uit Zuid-Afrika
kwam. Dat lijkt me onzin.136

5 juni 1978
Gisteravond laat ben ik nog de weiden in gefietst. Opeens waren alle lammeren weg.
Had er nog ergens licht gebrand, zou ik hebben gevraagd wat er met ze was gebeurd.
Er waren wel nog een paar jonge kalveren, die echt tweemaal naar me toe holden
langs de rand van de sloot. Wanneer je ze over elkaars snoeten ziet aaien en likken,
houdt je denken prompt op, anders zou je nooit meer vlees eten.
Jan Cremer hield een tirade tegen vissers. Hij verbaast me altijd weer. ‘Amerikanen
hebben nog geen godsdienstoorlog gehad,’ zei hij. Daarom waren mensen in Duitsland
veel menselijker, want zij hadden echt geleden. Ook Fred en Elly de la Bretonnière
zaten aan onze tafel. Nadat ik Keke, die lange tijd in de auto had geslapen, had
uitgelaten, nam ik hem mee het restaurant in en zette het oude beestje op schoot.
Fred en Elly vonden het onacceptabel maar in Jans ogen zag ik vertedering, wat me
zeer veel over hem zei.
Andrei Gromyko heeft Amerika verrast met een voorstel dat beide grootmachten
het testen en uitzetten van intercontinentale, ballistische raketten met onmiddellijke
ingang zouden stopzetten. Dat kan Washington helemaal niet gebruiken. De
Amerikaanse wapenindustrie zou op de keien komen te staan. James Reston heeft
er op gewezen dat wanneer de politie inzage mag eisen bij media en journalisten van
de door de ‘vrije
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pers’ vergaarde informatie, zoals de rechters thans hebben bepaald, de Pentagon
Papers waarschijnlijk nooit het daglicht zouden hebben gezien. Diezelfde Chief
Justice Warren Burger, die heeft helpen verdoezelen wat er in de JFK-zaak is gebeurd,
is weer op het oorlogspad. Reston waarschuwde dat ook Watergate zo nooit zou zijn
uitgekomen. ‘If the police can demand access to newspaper files, under court orders
which the Government can easily demand, then anybody who differs with the
Government will hesitate to tell the truth,’ schreef Reston terecht.137

6 juni 1978
Heb mijn komende Bernhard-verhaal herschreven.
Bung Karno's verjaardag.
Ik heb bij Delprat een spuit tegen geelzucht gehaald. Hij was geruststellend over
besmettingsgevaar.
Ernst Utrecht zond een kaart uit Peking, waar hij twee hele dagen gesprekken
voerde met oud-ambassadeur Djawoto van Bung Karno.
Jan Cremer was van mening: ‘Als je naar Carter of Van Agt kijkt, weet je dat ze
niet te vertrouwen zijn, met Helmut Schmidt is het een andere zaak.’ Daarom zou
hij liever in Duitsland wonen.
In Los Angeles is gisteren herdacht dat Bobby Kennedy tien jaar geleden werd
vermoord.
Rob Soetenhorst, die werkelijk van toeten noch blazen weet, heeft in een kapitaal
stuk het boek van Edward Jay Epstein in de NRC besproken.138 Hij overtreft zichzelf
in flinkheid door er op te wijzen dat Epstein meer informatie van De Mohrenschildt
zou hebben losgekregen ten aanzien van Lee Harvey Oswald dan ik. Wat Epstein
meldde ‘was meer dan de Nederlandse vorser Willem Oltmans heeft bereikt’. Rob
wil flink doen tegenover zijn vrouw, die waarschijnlijk meer in haar mars heeft.
Ronald Gase belde me erover op, want ik had aanvankelijk niet willen reageren.
Maar daar gaan we dus. Schreef een brief aan de NRC.139
‘Waarom schreef Soetenhorst dat De Mohrenschildt “pretendeerde” een intieme
vriend van Oswald te zijn geweest. Ik heb acht uren bandopnamen met het echtpaar
De Mohrenschildt over die vriendschap. Op 10 mei 1976 schreef George mij met de
hand een brief dat Epstein weer eens op bezoek was geweest
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en dat hij zijn vrouw het woord had laten doen, omdat hij zelf geen zin had met
Epstein te praten. “En voor al die onzin zond de man ons zelfs een kist kaviaar,”
aldus De Mohrenschildt toen.’

7 juni 1978
Er is geweldige heibel in Washington over een zogenaamd door Cuba geïnitieerde
invasie van Zaïre vanuit Angola door ‘Katangese rebellen’. Vice-president Carlos
Rafael Rodriguez van Cuba heeft in de VN gezegd dat de beschuldiging ‘absolutely
false’ is en dat zal best waar zijn. Want Carter verdomt het de relevante documenten
- en zogenaamde CIA-bewijzen - aan het Congres te geven. Dan weet je hoe laat het
is. De sovjets gebruiken Cubaans kanonnenvlees in Afrika. De Amerikanen hebben
de koning van Marokko voor hun karretje gespannen om 1.200 Marokkaanse soldaten
ter versterking van de smeerlap Mobutu naar Zaïre over te vliegen.
Carter heeft voor de Naval Academy in Annapolis een heldhaftige rede gehouden,
om flink te zijn tegenover mama Carter in Plains, Georgia en vooral ook jegens
Rosalyn, zijn voornaamste adviseuse.140 De president sloeg een ultimatieve toon aan
zoals, wanneer jullie je niet beter naar onze wensen gedragen, dan lopen jullie het
gevaar dat we nog recalcitranter worden jegens jullie.141 Hij heeft wel gelijk dat
Moskou probeert de sovjet-invloed in Afrika te vergroten, maar de Amerikanen doen
exact hetzelfde. Pravda reageerde met een artikel dat Carter maar ‘vreemde dingen’
debiteerde. De rijke landen hebben Mobutu maar even snel 100 miljoen dollar extra
toegestopt, want het is nu cruciaal om de ‘rooie’ invloed te keren in geheel zuidelijk
Afrika. Frankrijk, Engeland, West-Duitsland en België werden meegezogen in de
gift voor de verrader van de Kongo.
Sprak vanmorgen één uur met ambassadeur Romanov. Wim Kok komt 20 juni
a.s. alleen bij hem lunchen. Dat is geregeld. De vice-voorzitter van het sovjetcomité
voor Europese Samenwerking, N.A. Pankov, die met een delegatie in Nederland is,
liep in de hal en omhelsde me tweemaal. Ook professor M.A. Krutogolov is weer
mee, even als professor B.S. Waganov, rector van de Academie voor Buitenlandse
Handel en professor W.I. Gantman van het Instituut voor Wereldhandel en
Internationale betrekkingen, bepaald een zware delegatie voor een kleine landje. Ook
Pankov trok tijd uit voor een ge-

140
141

The New York Times, 30 mei 1978, door Martin Tolchin.
De officiële tekst van de rede zit in mijn dagboek.

Willem Oltmans, Memoires 1978

143
sprek van een half uur. Hij begon zelfs over mam en roerde vervolgens mijn
JFK-activiteiten aan. ‘We were all very worried about your safety, don't go back to
America this year, stay here and write’. Ik concludeerde dat hij rapporten van
Kouznetsov gelezen moest hebben. Hij zei zelfs ‘Das ist ein Befehl’ om kracht bij
te zetten dat ik in Holland moest blijven.
Evenals Romanov begon ook Pankov te zeuren over China. Ik geef toe, ik begrijp
geen moer van Peking. Ze verwachten daar een wereldoorlog. Zolang de grootste
helft van de wereld in armoede en kommernis verkeert, zal er wel gelazer met de
rijke landen blijven maar een wereldbrand lost niets op. Volgens Pankov was Mobutu
niets anders dan de stroman van Washington, Brussel en Peking. Het verbaasde me
dat hij dit zei. Carter moet zijn mannelijkheid bewijzen vooral omdat er weer
verkiezingen in aantocht zijn.
Romanov ging een stapje verder. Ook hij stak een Schwerenöterige tirade over
China af en vroeg vervolgens of ik er een artikel over wilde schrijven, wat hij dan
naar Moskou zou sturen met de aantekening mijn artikel aldaar te publiceren. Maar,
dit is nu exact het soort streep, welke ik nooit of te nimmer zal overschrijden, om
me voor zoiets te lenen.
Het ministerie voor Buitenlandse Handel had Nederland van de lijst geschrapt om
zaken mee te doen. De ambassadeur vervolgde dat hem in april op zeer hoog niveau
in Moskou andermaal was gevraagd waarom Den Haag nooit had geantwoord op het
uitdrukkelijke voorstel aan Max van der Stoel door premier Aleksei Kosygin, om
gezamenlijk de oliewinning in de USSR aan te pakken. Ook op het verzoek om een
consulaat in Rotterdam te mogen openen, had Van der Stoel gewoon gezegd: ‘Uw
bemanningen zijn zo gedisciplineerd, u hebt geen ambtenaren nodig om hen bijstand
te verlenen.’ Negentienhonderd sovjetschepen lopen jaarlijks Rotterdam binnen,
soms zelfs vijf tegelijk.
West-Duitsland was bezig voor vijf miljard dollar staal aan de USSR te verkopen,
omdat Bonn de beste condities aanbiedt. ‘We wanted to order three ships in the
Netherlands,’ aldus de ambassadeur. ‘This was an order for 350 million dollar. But
the Germans gave us better conditions. Now HIC is saying to us “why did you not
give us the order? We would have offered the same conditions.” I told them: “Who
do you think we are!”’
Romanov bracht een bezoek aan minister Van Ardenne. ‘He does not know what
goes on. He is no Lubbers.’ Hij bezocht eveneens Hans Wiegel. ‘I gave him a
complete run down, just
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as I gave you, about what is happening with Philips, Hoogovens, everything. He was
quite surprised. Parts of my information he knew nothing about.’
Ik vroeg hem of Wiegel ook over de dissidentenvraagstukken was gaan zeuren.
‘No, no, no!’ riep hij uit.
Romanov had 30 leden van het parlement uitgenodigd voor een receptie morgen
ter ere van de bezoekende sovjetdelegatie. Hij beschouwde het als een soort test om
na te gaan wie er in Europese zaken waren geïnteresseerd.
Ik zei tegen hem: ‘Nobody.’
‘I think so too,’ zei hij meewarig. Hij gaf weer eens aan wat een hell of a job het
was om sovjetambassadeur in Den Haag te zijn. Hij had bovendien voortdurend
verwijten vanuit Moskou te incasseren. De heer Hooglandt van Hoogovens had hem
gezegd dat hij het bedrijf eens zou moeten bezoeken, maar hij hoorde er al drie
maanden niets meer over. ‘Of course, the best offers we are getting from Japan, but
we cannot concentrate all our business there. You will find hundreds of Japanese
nowadays in Moscow, looking for business.’
Peking had aangeboden de vriendschap met Moskou te herstellen wanneer
Mongolië aan Peking zou worden overgedragen. Vreemd, maar ik geloofde hem
niet. Ik zat naar hem te kijken en vroeg me af hoe hij er over twintig jaar, met
pensioen, uit zou zien: zittend op een bankje in het park in Moskou? Het Kremlin
had China er op gewezen dat Mongolië een lid van de VN was en dat men een aantal
verdragsverplichtingen met Mongolië had. ‘We zijn niet bang,’ zei de ambassadeur.
‘We zijn voor niemand bang, maar alle levens die oorlogen kosten! China heeft vier
miljoen man gestationeerd langs onze grenzen.’

8 juni 1978
Begraafplaats Den en Rust. Ik zette twee rozen met lange stelen op het graf van mijn
ouders ter ere van 10 juni aanstaande. Diep emotionele gebeurtenis. De tuinman had
mooie bloemen geplaatst. Ze stonden zo lief. Ik zocht hem in de tuin op. ‘Ik heb geen
mensen meer. Vroeger verzorgde ik de 800 graven hier. Nu misschien nog vier of
vijf. Voor u wil ik het nog wel doen.’
Om 09.45 uur kwam ik Beatrix tegen in een hofauto, gevolgd door een Mercedes.
Lex Poslavsky adviseerde Peter vooral niet aan te raken: ‘Je zou er drie maanden
zoet mee zijn.’ Misschien is het beter dat
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Peter in Londen blijft. Lex waarschuwde dat het moeilijkste van alles was het
desinfecteren: borden, glazen, alles.
Bezocht mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Zij is nu 85 jaar en heeft veel pijn omdat
haar kraakbeenderen zijn versleten. Maar haar geest is super. Het werd een uitstekend
bezoek. Zij bestreed mijn mening over de Sovjet Unie en Cuba met de klassieke
Westerse uitgangspunten als: geen vrijheid, je raakt je appartement kwijt (ik vergat
waarom) en wanneer ze maar zouden ophouden met zich te barsten te drinken zouden
ze misschien een kans hebben.
Ik vertelde over Suriname en Casper met de prins en we belandden bij Beatrix.
De Lockheed-affaire was een verschrikking geweest.
‘Hoe heeft de prins zo dom kunnen zijn? Ik dacht een moment dat dit het einde
van het koningshuis was. Misschien is dit een betere oplossing, maar waarom hij nu
weer overal verschijnt en op de voorgrond treedt, vind ik onbegrijpelijk. Hij had uit
zichzelf moeten terugtreden.’ En zij vervolgde: ‘Maar ik weet uit de eerste hand hoe
verschrikkelijk Lockheed bij de kinderen (zij bedoelde Beatrix) is aangekomen.
Koningin Juliana kon nooit met kinderen omgaan. De prinsessen hingen altijd aan
pappie.142 Nu is hij van zijn voetstuk gevallen. Dit heeft de ogen meer geopend voor
de moeder, maar vooral onderling zijn de prinsessen nu veel closer geworden. Ze
hangen aan elkaar.’
Onlangs had Beatrix haar opgebeld dat zij een goede reden had te komen. De
volgende dag kwam zij om 10.30 uur. Zij chauffeerde zelf en een rechercheur
begeleidde haar. Zij was vijf minuten te vroeg. Zij moest een rede houden in Hamburg
voor het Hanse Verein. Zij wilde die doornemen.
‘Er waren wel een paar foutjes in. Nadat zij de rede had voorgelezen, wilde zij het
nog een keer doen. Zij vertelde het al vele keren voor Claus te hebben gedaan, maar
die lijkt me niet makkelijk. Hij geeft zich ook niet gauw. Toch schijnt de verhouding
erg goed te zijn, zo maakte ik uit haar verhalen op.’ De prinses bleef tot 12.30 uur.
‘Heb je niet op de jubileumfilm gezien,’ vroeg juffrouw Boekhoudt, ‘dat wanneer
koningin Juliana een kind van Margriet wil voorlezen, het weg loopt? Alle kinderen
in de familie zitten rond Beatrix en raken haar aan. Juliana groeide op in een glazen
huisje. Beatrix is veel realistischer. Zij ziet het koningschap als een roeping. Wanneer
er zaken niet behoorlijk zijn georga-
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niseerd, wordt ze kwaad. Ze kan het ook niet hebben wanneer ze haar laten wachten.
Zij klaagde dat de kinderen soms lastig waren en in de auto vochten. Zij had een
waarschuwing gegeven. Toen dat niet hielp heeft ze er eentje in het bos uit de auto
gezet en naar huis laten lopen.’
Ik voerde aan dat ik Beatrix eigenlijk niet aardig, nodeloos arrogant en koud vond.
‘Beatrix is wèl heel lief,’ zei ze verontwaardigd. Ik besefte dat zij een van de weinigen
in het land was, die haar van kinds af aan als een beste vriendin heeft gekend. ‘Wat
ze vooral haat is vleierij. Zij zegt wat ze denkt. In dat opzicht is ze als jij. Ze is
absoluut eerlijk.’
I loved that sentence, but who will ever say it but her?
‘Die hooghartigheid is allemaal verlegenheid,’ aldus mejuffrouw Boekhoudt. ‘Zo'n
rede in Hamburg, daarvoor zit ze eigenlijk verschrikkelijk in de rats. Maar ze zei te
zullen vertellen hoe het was gegaan. Nauwelijks was ze zaterdagavond terug uit
Duitsland of ze belde op.’
‘Koningin Juliana is veel chaotischer dan Beatrix. Juliana heeft ook geen hobby's.
Zij zou zich geen raad weten zonder haar job. Zouden we dan in plaats van een
koningshuis een president moeten hebben?’
Ik antwoordde dat het in ieder geval psychisch gezonder zou zijn. Zij was het
opmerkelijk eens dat bepaalde aspecten van het koningshuisgedoe uit den boze waren.
Zij heeft duidelijk een oog voor de hopeloosheid op den duur. ‘Misschien is het juist
zo lang nog goed gegaan met het koningshuis, omdat we deze eeuw vrouwen op de
troon hebben gehad,’ suggereerde ze.
Zij volgt alles op de voet, wat mij betreft. Ze had de kat van Soetenhorst tegen mij
in de NRC gezien. Ik legde haar uit wie Epstein was, wie Soetenhorst was en wat de
realiteit inzake De Mohrenschildt was, die alles al in 1968 tegen mij had verteld,
waar Epstein nu mee aan is komen zetten als primeur. Ook herhaalde zij dat ze de
Nieuwe Revu een vreselijk blad vond en vroeg: ‘Waarom doe je eraan mee?’ Ik legde
voor de zoveelste keer uit dat ik geen andere kansen kreeg om in Nederland te
publiceren.
Wat juffrouw Boekhoudt enkele malen onderstreepte, was hoe vreselijk zij het
vond dat Beatrix in wezen zo lief was en tegelijkertijd zo'n heel andere pers had. Ik
zei dus dat Irene op mij de aardigste en intelligentste indruk maakte. Maar zij schudde
haar hoofd en gaf aan dat Beatrix haar favoriete prinses was en bleef.
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9 juni 1978
Vanavond boden Dirk en Inge Keijer op het terras van de villa aan de
Utrechtsestraatweg in Hilversum een buffet aan voor de sovjetdelegatie. Het was
allemaal nog al overdone, maar ze weten ook niet hoe zoiets eigenlijk hoort. Ik vond
dat Pankov deze keer heel anders en vreemd deed. Ik heb dan ook nauwelijks een
woord met hem gewisseld. Professor Krutogolov wandelde met me op en neer, arm
in arm. Hij zei dat de situatie ernstig was omdat niemand wist wie Brezhnev
uiteindelijk zou opvolgen. Over Carter zei hij: ‘One would expect from a statesman
to know where he is going. Carter is totally unclear.’ Ambassadeur Romanov vertelde
dat van de 30 uitgenodigde parlementsleden, slechts vijf op zijn ontvangst waren
komen opdagen. Hij sprak ook weer over een door mij te schrijven artikel over China
in de context van wereldwijde ontwapening. Ik wilde vroeg weg, want Casper Bake
kwam naar Amerbos, maar ik kon de autosleutels nergens vinden. Romanov was de
enige die me hielp zoeken. ‘My driver Makarov will get your car started for you.’

10 juni 1978
Ik word 53 jaar vandaag. Broer Theo belde al om 07.00 uur. Later belde mejuffrouw
Boekhoudt en zelfs mevrouw Van Dijk uit Baarn. Dus de oercontacten uit het verre
verleden.
Casper blijft nog een dag, tot morgen. We zijn bij Neeltje Pater in Broek in
Waterland gaan eten.
Peter is in Londen gebleven, omdat ik hem dat rechtstreeks heb gevraagd met het
oog op het risico van desinfecteren van alles, zoals Poslavsky me waarschuwde. Hij
vond het een afknapper maar begreep het uitstekend.143

12 juni 1978
Carter is een ordinaire bedrieger evenals alle presidenten vóór hem. Fidel Castro
heeft Washington er van op de hoogte gesteld dat hij inderdaad van te voren heeft
geweten dat rebellen uit Katanga een inval in Zaïre wilden doen en dat hij heeft
geprobeerd die invasie te verijdelen. Het Witte Huis was dus exact ingelicht, terwijl
Carter wereldwijd bekend maakte dat Castro niets heeft gedaan om de inval te helpen
voorkomen. Castro heeft de in Havana verblijvende Amerikaanse diplomaat Lyle
Lane hierover geïnformeerd, die per telegram zijn ministerie op de hoogte stelde.
Pas nadat senator George McGovern
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een kopie van deze waarschuwing tijdens een besloten hoorzitting van de commissie
voor buitenlandse betrekkingen had voorgelezen, heeft CIA-directeur Stansfield
Turner de zaak bevestigd. Carter belazert de zaak net als de rest.
Milan Potuznik144 arriveerde al om 11.15 uur op het Centraal Station en het zou
een bijzondere dag worden. Hij zag er absoluut prachtig uit. Zijn haar zat super,
misschien iets te super, zwarte broek, zwarte sweater en een blauw open shirt, om
zo op de foto te gaan. Ik bracht hem later terug naar Rijswijk waar we thee dronken
met zijn vrouw Molly en zoontje Patrick. Molly onderstreepte dat Milan van haar
was en benadrukte hoe heerlijk zijn handen konden masseren.
‘De eerste paar uren tijdens de oversteek per KLM naar Amsterdam dat we naast
elkaar zaten, heb je dermate krachtig en psychisch op me ingehakt, dat was moeilijk
voor me, maar je wilde natuurlijk uitvinden wie ik was,’ zei Milan uit zichzelf. Molly
had zelfs bij zijn vertrek naar Amsterdam gezegd: ‘Je laat je toch niet door hem
pakken?’ Opzienbarend, die onzekerheid waar niet de minste reden toe is. Over
Patrick zei hij: ‘Ik ben blij dat ik hem heb gemaakt.’ Helaas leek het ventje meer op
zijn moeder. Zij wil nog een kind, hij zeker niet. Hij vond mijn leven rommelig,
waarop ik hem mijn dagboek heb laten zien. ‘Dat vind ik het indrukwekkendste wat
ik ooit heb gezien.’ In Australië had hij voor 200 dollar aan een reclamefilmpje voor
jeans meegedaan.
Zijn vader overleed toen hij twaalf jaar was. Zijn oudste broer werd lid van de
partij en werkte in een Tsjechische MIG-fabriek en kreeg moeilijkheden nadat Milan
- die de vlucht met zijn moeder besprak - naar Nederland vluchtte. De eerste jaren
hier waren moeilijk. Steeds weer moest hij zijn dissidente leven aan Hollanders
vertellen, terwijl hij zeker wist dat ze toch niet zouden begrijpen wat hij had
meegemaakt.
Er stonden foto's van Milan, toen hij pas in Nederland was, schouderlang haar,
een lief ventje. Nu is hij in handen van een bedisselende haaibaai-stewardes. Er zijn
sinds toen duidelijk veel stromingen aan zijn uitstraling toegevoegd. Zijn moeder
probeerde al zesmaal een vergunning te krijgen hem te bezoeken. Ik zei hem dat
indien hij maar op jongere leeftijd met homoseksualiteit in aanraking was gekomen,
hij nu een nicht zou zijn geweest. Dat weet ik zeker. Ik heb hem nauwkeurig
geobserveerd. Zijn lichaam is zozo, zijn reet is vrij plat, maar hij heeft aan atletiek
gedaan. Gaf hem mijn USSR- en JFK-boekjes.
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Ik had een lang telefoongesprek met Peter. Ik zei dat ik opnieuw aan Letter to Amy
was begonnen. ‘Het is goed dat je zo kritisch bent,’ zei hij. ‘Are you happy?’ vroeg
hij onverwachts. ‘Nee dat ben ik nooit en kan ik ook nooit meer zijn,’ antwoordde
ik.
Daar was hij het niet helemaal mee eens. ‘Er zijn toch gelukkige momenten?’
vroeg hij.
‘Nee Peet, er zijn mooie momenten en soms fijne momenten, zoals ik bijvoorbeeld
nu met Milan Potuznik heb gehad, maar dat zijn nog altijd geen “gelukkige”
momenten.’ Hij zei dat zijn familie heel lief op zijn aanval van geelzucht had
gereageerd. ‘Toen mijn moeder hoorde dat ik ziek was, heeft ze bijna gehuild,’ zei
hij. Ook de zussen Dorine en Lies hadden hem in Londen opgebeld.

13 juni 1978
Ik ben het oneens met Leonid Brezhnev dat hij er tegen is om Rudolf Hess (84)
langzamerhand vrij te laten zoals bondspresident Walter Scheel hem heeft gevraagd.
Ik haat minds die niet kunnen vergeven.
Heb Frits Philips maar weer eens geschreven naar aanleiding van de onzin die hij
nu weer in Vrij Nederland debiteerde, door de Sovjet Unie klakkeloos met
Nazi-Duitsland te vergelijken. Zelfs Luns zegt in hetzelfde nummer van Vrij
Nederland op pagina drie tegen een correspondent van TASS in Washington, dat hij
natuurlijk niet het misdadige Hitler-regime gelijk wil stellen met de regering van de
USSR.
‘Terwijl Philips de minister van Buitenlandse Zaken van China omhelst - Mao
bracht volgens een Amerikaans senaatsrapport dertig miljoen mensen om het leven
- weigert u om Jermen Gvishiani in Eindhoven te ontvangen. Het is eigenlijk te dol
om waar te zijn. Wat ik me in goede gemoede afvraag is of u er ooit wel eens rekening
mee houdt hoe komende generaties u zullen beoordelen tegen deze achtergronden.
Ik ben ook tegen het sovjetsysteem, maar ik vrees dat heren als u het proces van
ontspanning slechts vertragen, bijvoorbeeld door de sovjetambassadeur mee te delen
dat men te druk is om hoog bezoek uit Moskou te ontvangen.’ Verder benadrukte ik
in de brief dat zijn ‘kronkels’ de economische belangen van Nederland en die van
de werkgelegenheid ernstig bleven schaden.
Ik schreef ook Wim Kok een paar regels om zeker te zijn dat hij het gelul van
Philips en het gesprek van Joop van Tijn met Luns niet zou missen.145
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Carlos Rafael Rodriguez

Newsweek komt met een omslagartikel146 A NEW COLD WAR? en een portret van
Zbigniew Brzezinski. We zitten midden in een confrontatie, hoe kan er een nieuwe
koude oorlog uitbreken? Er wordt ook weer aandacht gegeven aan de kletspraat van
Carter dat Cuba de invasie van Katanga zou hebben geregeld. Mijn goede vriend
Carlos Rafael Rodriguez heeft in de VN gezegd dat Carter loog en dat zijn verhalen
waren gebaseerd op ‘impudently repeated lies’. Ik denk dat hij de waarheid spreekt.
Eens zullen de documenten dit uitwijzen. Op het Witte Huis verklaarde een
functionaris: ‘The president has finally concluded that the Russians are out to screw
him.’ Ja, alsof Carter white like a lily is. Carter doet niet anders dan de boel belazeren.
Miklós Rácz vertelde dat hij de komst van de sovjetdelegatie had gemeld bij Harry
Hagedorn van de NOS die had geantwoord: ‘Schrijf maar een briefje.’
Wibo van de Linde van AVRO liet Schoup een gesprek filmen met professor
Krutogolov waarbij slechts een onderwerp ter sprake kwam: mensenrechten. De
delegatie was hier om over de neutronenbom te spreken! Krutogolov presenteerde
een uitstekende rationale voor het geval Orlov, maar Schoup gooide er natuurlijk
een afschuwelijk commentaar tegen aan. Pieter
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de Vink en Maarten van Traa - dan noem je er ook twee - maakten een afspraak met
professor Gantman in het Holiday Inn in Leiden. Hij is een der belangrijke figuren
in Moskou op het gebied van Oost-West-betrekkingen. Er werd 45 minuten lang
touw getrokken over het voorstel van Gantman in het Russisch te spreken, omdat hij
meende niet voldoende het Engels te beheersen om op televisie te verschijnen. Hij
wilde dan niet gaan zitten hakkelen. Men werd het niet eens en de Vink en Van Traa
vertrokken met een cameraploeg van vier man onverrichterzake terug naar Hilversum.
Wat moet men in Moskou van ons denken?147
Er waren op 8 juni in Nieuwspoort bij het vertrek van de sovjetdelegatie trouwens
maar acht ‘bevriende’ journalisten aanwezig. Het ANP nam een stukje erover op in
het dagelijkse bulletin. Rácz zei dat geen enkele krant er een letter over had afgedrukt.
Alexander Solzhenitsyn heeft bij de aanvaarding van een doctoraat in de letteren
aan Harvard een verward verhaal afgestoken dat het Westen ‘has grown slack,
pusillanimous and evil through devotion to man's appetites instead of God's design.’
Shenker schrijft: ‘In the tones of an evangelist excoriating sinners, he said that the
West had lost its courage, that political and intellectual bureaucrats had declined into
depressed passivity and perplexity while displaying weakness and cowardice.’
‘I have spent all my life under a Communist regime,’ aldus Solzhenitsyn. ‘I will
tell you that a society without any objective legal standard is a terrible one indeed.
But a society with no standard but the legal one is not quite worthy of man either.’148
The Washington Post haalde in een hoofdartikel aan dat de schrijver het Westen niet
acceptabel achtte als model ‘for my country’. Volgens het blad spreekt hij in een
geest van een ‘boundless cold war’ jegens de USSR en wijst hij detente zonder meer
af. Ik vraag me af of Solzhenitsyn dat werkelijk bedoelt. Hij lijkt veel meer beide
systemen af te wijzen, maar wat dan?
James Reston vatte de contradictie samen in een commentaar SOME SENSE, SOME
149
SILLINESS.
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Van Traa leidt in 1993 de PVDA in het parlement op het gebied van buitenlandse betrekkingen.
The New York Times, 9 juni 1978, door Israel Shenker.
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14 juni 1978
Fidel Castro heeft aangeboden met Jimmy Carter samen te komen. De Amerikaanse
president laat zich wel erg kennen door dit te weigeren. Wie heeft de meeste boter
op zijn hoofd?
Ik lunchte met Henk Waltmans. Ik lichtte hem in over Philips en Hoogovens en
wat er zich zoal met de Sovjet Unie afspeelde. Gaf hem ook de informatie van Dirk
Keijer over de problemen met Buitenlandse Zaken en de ambassade in Moskou. Hij
verzekerd me tot tweemaal toe de zaak met Beyen te zullen bespreken. Hij kende
Beyen, want toen prins Bernhard zich had bemoeid met de verkoop van fregatten
aan Iran, heeft hij Beyen opgebeld. Hij heeft toen de staatssecretaris gedreigd in het
parlement te zullen interpelleren, tenzij hij, Beyen, nooit meer met een woord over
de bemoeienissen van Bernhard zou reppen. Ik schrok eigenlijk zeer van deze
uitspraak. Maar Den Haag is langzamerhand dermate corrupt dat ze het niet meer
merken. Ik informeerde Keijer over mijn gesprek met Waltmans wat hij als ‘zeer
goed werk’ omschreef. Hij had nog steeds geen antwoord van Beyen gekregen. Ik
vroeg Waltmans of hij een dagboek bijhield. ‘Veel te link,’ zei hij.

15 juni 1978
De ACF-aandelen zakken steeds verder. Misschien heeft mejuffrouw Büringh
Boekhoudt gelijk. Vroeger had ik 10.000 gulden dividend nu maar 7.000 gulden.
Peter moet nog twee weken kalm aan doen maar verwacht dan veel beter te zijn.
Milan Potuznik belde. ‘Jij hebt zo'n sterke persoonlijkheid. Je hebt zoveel bij me
in beweging gebracht. Ik heb over zeer veel nagedacht.’ Die jongen trekt me dus ook
erg aan. Dan ben ik altijd geïnspireerd. Ik heb geregeld dat fotograaf Kees Hageman
hem zal ‘bekijken’. Hij voelt er inderdaad voor fotomodel - als bijverdiensten - te
worden, wat ik trouwens dacht dat hij al was.
Rob Soetenhorst heeft ten langen leste mijn brief over zijn geklets inzake Dallas
en het boek van Epstein vandaag opgenomen. Hij blijft volhouden Epstein - die zijn
materiaal tien jaar na mij bij George de Mohrenschildt wegsleepte - een betere
speurder te vinden dan mij. Maar wat te verwachten van een mediocre recensent als
Soetenhorst?
Belde Peter nog een keertje. Hij zat als een huismus thuis televisie te kijken en
kranten te lezen. Hij signaleerde in de International Herald Tribune voortdurend
artikelen die verband legden tussen voedsel en kanker krijgen in de VS.
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Leopold Senghor heeft in Newsweek150 gezegd: ‘I am a socialist and a democrat. I
have always welcomed and hoped for détente and peace between the United States
and the Soviet Union. But for détente to be given a chance, both sides must have a
genuine desire for peace. And the evidence is that the forces of international
communism are intent on waging and ideological struggle in Africa, for obvious
geopolitical reasons....’ Ik herinner me mijn gesprek met president Senghor van
Senegal in Salzburg. De Sovjet Unie is omringd door Amerikaanse militaire bases
- en omgekochte militaire regeringsleiders - dus nu de communisten iets dergelijks
in Afrika proberen, wordt er elders moord en brand geschreeuwd. Waarom zouden
alleen Amerikanen zich dergelijke geopolitieke en militaire voorkeurposities mogen
permitteren?

16 juni 1978
Bij het ontwaken kreeg ik beelden van een stervende tante Meta de Vries in een
verzorgingstehuis. Ben ik dankbaar nog te leven? Ik weet het niet. Zou ik meer van
mijn ‘er zijn’ hebben kunnen maken? Waarschijnlijk. Ons denken is er te verward
voor misschien. Kijk maar hoe Erik van der Leeden of Loet Kilian zich opstellen.
Van Loet kreeg ik trouwens een lieve brief. Wanneer vrienden niet meer uit zichzelf
behoefte tonen langs te komen, dan zit ik ze nog wel een tijdje achter hun reet aan,
want er zijn nu eenmaal longterm friends die ik nooit zou willen verliezen, maar er
komt een moment dat zelfs ik het opgeef.
Ik zou nog wel eens met de heer van Doeveren - als drie jaar geleden - een gesprek
willen hebben en heb hem dit geschreven. Bij de BVD werd gezegd dat hij met vakantie
was.
Bracht een bezoek van enkele uren aan mijn vaders zuster, tante Yuut Mennega
in Soest. Het is heerlijk om met haar over onze achtergronden te spreken. Mijn
grootvader Ir. Willem Oltmans (haar vader dus) trouwde met de dochter van een
notaris uit Voorburg, Jacoba Klink.
‘Hij wist dat zij van huis uit een zenuwpees was. Ik vind het een schandaal dat hij
toch met haar is getrouwd.’
‘Maar dan was u er niet geweest,’ zei ik onhandig.
‘Jawel, dan zou ik alleen een andere moeder hebben gehad,’ zei ze ad rem.
Als kind had zij de nodige scènes in Semarang tussen haar ouders meegemaakt.
Uiteindelijk was grootvader van zijn vrouw
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gescheiden en was bij de Javaanse Sima Sastro Pawiro terechtgekomen.
‘Sima was echt geen straatmeid. Ik heb een foto van haar broer gezien met een
kris. Je grootvader was aanvankelijk van plan de twee kinderen in het tehuis van
Paatje van der Steur te doen zoals iedereen het die dagen deed, die kinderen had met
een Javaanse vrouw. Maar hij hield van Wim en Corrie. Het was in die tijd (vóór de
eerste wereldoorlog) moedig om de moeder en de kinderen mee naar Holland te
nemen. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen de moeder van de kinderen te
scheiden. Maar jouw vader was niet in staat om de schok van de scheiding van zijn
ouders te verwerken. Hij wilde aanvankelijk niets meer met zijn vader te maken
hebben. Hij werd mee naar Semarang teruggenomen en moest in huis bij de familie
Tielenius Kruijthoff. Voor zijn terugkeer naar Indië was hij een aardige, spontane
flapuit. Toen hij na de scheiding van zijn ouders terugkwam, herkende ik hem niet
meer. Hij was een ander mens.’
Ik vertelde haar dat mijn vader altijd emotioneel over de vervanging van zijn
moeder door een Javaanse was gebleven. Hij adviseerde mijn twee broers en mij
immers ons leven lang niet naar Indië te gaan ‘omdat Nederlanders zich in de tropen
heel anders en ongepast gaan gedragen’.
Tante vervolgde: ‘Je vader vergalde mijn huwelijksdiner, want hij zei geen stom
woord tegen zijn vader. Het was pijnlijk. De Mennega's hebben het niet zo gemerkt.
Maar ik dus wel. Mijn vader was dermate upset over de situatie dat hij zich bedronk.151
We gaven ons huwelijksdiner in een hotel. Toen we allemaal weggingen kon hij niet
op of neer. Hij heeft het hele feest alleen maar tegen de zuster van je moeder, tante
Jetty, gesproken. Hij danste alleen met haar, wat je moeder bespottelijk vond. Ik heb
er later nog wel eens met je moeder over nagepraat.’
Zij was het eens dat in onze familie erg weinig werd gezegd over persoonlijke
verledens en emoties.
‘Naar eigenlijk,’ zei ze, ‘dat onze ouders nooit iets persoonlijke vertelden. Ik weet
eigenlijk niets van de jeugd van mijn vader.’152
Reed van Soest naar Laren voor een ontmoeting met mijn oude vriend Indro Noto
Suroto. Zijn moeder is nu 81 jaar. Hij bezoekt haar eens in de maand. Zijn voormalige
vrouw, Dinie, is aan een hartaanval overleden.
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Mijn vader heeft juist zijn hele leven niet gedronken; net als wij: hoogstens één glaasje port
of één glaasje wijn.
Hetzelfde geldt voor mijn ouders.
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17 juni 1978
Nicolae Ceausescu en echtgenote zijn op officieel bezoek in Londen en dineerden
op Buckingham Palace. Hij tekende een contract van 400 miljoen dollar voor de
aankoop van vliegtuigen.
Keke is deze dagen engelachtig.
Honoré de Balzac werd 20 mei 1799 geboren Hij zou zijn moeder gaan haten,
omdat hij vond dat hij niet genoeg aandacht kreeg. ‘He spent his life,’ schreef Noel
Gerson,153 ‘simultaneously despising her and trying to win her approval. Aware of
his contempt from early childhood, she withheld the love and praise he craved. This
attitude was in large part responsible for making him an emotional cripple, but it also
endowed him with the furious compulsive drives that made him a great novelist (...).’
Eine alte Geschichte aber immer wieder neu.
Henk Broekhuis, alias Karel van 't Reve, heeft Anton Constandse in een artikel
voor NRC Handelsblad voor ‘gek’ versleten. Gelukkig komt Henk Hofland zijn
voormalige leermeester te hulp in een brief waarin hij Reve van ‘een vergissing of
anders een infame aantijging’ beschuldigt. Onbegrijpelijk dat zo'n man überhaupt
onder een schuilnaam in de NRC schrijft, want wie weet nu dat de idioot die er aldus
op los kletst diezelfde hooggeleerde Reve is, die furore maakte in Moskou als Het
Parool-spion en uit dankbaarheid voor ‘den vaderland bewezen diensten’ voor zijn
leven binnen zou lopen.

18 juni 1978
Ik zond prins Bernhard een foto uit Suriname en voegde er aan toe dat het me een
raadsel is gebleven, waarom hij in Paramaribo tegen me heeft gezegd: ‘We moeten
eens praten.’ Beïnvloed door mejuffrouw Boekhoudt schreef ik eveneens dat hij beter
in de achtergrond kon blijven dan erewachten in burger, met opgespelde decoraties
blijven inspecteren. ‘Iedere weldenkende burger in dit land heeft u, zoals dit heet,
met de billen bloot gezien.’ Ook liet ik opnieuw weten - net als andere journalisten
dit in Suriname deden - wel eens een gesprek met hem te willen opnemen.
Wat me van mezelf blijft beangstigen, is dat ik vanmiddag nog een foto van Keke
nam, omdat hij zo lief lag te slapen. Maar een paar uur later, als hij werkelijk stinkend
vervelend is, krijgt hij een paar ferme tikken op zijn bibs. Ook toen ik probeerde
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zijn bijna dichtgekoekte ogen weer schoon te maken, stribbelde hij dermate furieus
tegen dat ik niet anders kon dan een paar meppen uit delen. Ik ben dan buiten mezelf
in zo'n ogenblik van pure razernij. Op zo'n moment haat ik het beest. Zo ben ik ook
Peter eens aangevlogen. Wat is dit in Godsnaam?
Het was een genadige dag met warme zon, blauwe lucht, rust en bijna stilte. Ik
kwam thuis, ging in mijn stoel zitten, keek mijn werkkamer rond en dacht: dit is
paradise, te mooi om waar te zijn. Ik woon hier al negen jaar. Ongelooflijk.
Iedereen staart vanavond naar het voetballen Ik ben naar de schaapjes gaan kijken
in de polders. De dieren in de weiden komen zoveel aardiger over dan de meeste
mensen, ook al staan ze koteletjes te worden. Peter zou intens hebben genoten van
de lucht van het pas gemaaide gras.

19 juni 1978
Aize de Visser van Bosch & Keuning wil ook het helemaal herschreven manuscript
van Brief aan Amy (Carter) niet hebben. Jammer, want ik heb er knoerthard
aangewerkt.
Het stinkt weer ongelooflijk buiten vanwege de AKZO fabriek in Noord. Het verpest
alles terwijl het zo'n mooie avond is.
Milan Potuznik is zeer, zeer, zeer bijzonder. We hebben een totaal contact. Ik zal
nooit seks met hem hebben, want dat station is gepasseerd. Ik pikte hem vandaag
op. We gingen naar het Promenade hotel. ‘Als ik een boek neem, lees ik vier pagina's,’
zei hij, ‘en dan dwaal ik opnieuw af naar alles wat we besproken hebben. Dan begin
ik weer van voren af aan.’ Hij begrijpt ook nu pas de waarde van mijn dagboek. Er
is zoveel over deze jongen te vertellen. Waar te beginnen? Ik geloof dat onze
ontmoeting hem ook diep heeft geraakt. Een geval van love at first sight? We zijn
nu pas een V ijftien uren samen geweest.
Keke is onverwoestbaar. Hij viel van de trap, terwijl ik piano speelde, gaf een gil
en wandelde in de gang beneden op en neer. Hoe is het godsterwereld mogelijk? Dat
bolletje van het beest moet toch een tik hebben gekregen?

20 juni 1978
Milan vertelde hoe hij uit Tsjechoslowakije was gevlucht ‘als een vogeltje met
achttien gulden op zak’. De keuze op Nederland was puur toeval geweest. In de
bladen stonden reportages over jongens die voor hun vakantie in de haven van
Rotterdam hadden gewerkt. ‘We gingen dus ambassades in Praag af voor adressen.
We wilden best bumpers poetsen in de Austin

Willem Oltmans, Memoires 1978

157
autofabrieken. Niemand antwoordde, alleen uit Nederland kwamen twee brieven met
de mededeling dat men geen open plaatsen had. We hebben toen met weinig moeite
met het briefpapier in handen die afwijzingen in open invitaties kunnen omzetten.
Een vriend werkte op een typemachinefabriek. Hij bracht het goede lettertype mee.
Wij werkten twee dagen om tien regels te produceren. Die brief brachten we toen
bij de politie. Het stikte eigenlijk van de fouten, maar we kregen de uitreispapieren.
De ambassade gaf ons de visa. We zijn toen met z'n drieën naar Nederland gegaan.
De anderen twee zijn teruggekeerd. Zij waren nog niet klaar om asiel te vragen. Ik
had me erop voorbereid en was 98 procent zeker dat ik niet zou terugkeren. We
moesten bovendien later dat jaar alle drie in militaire dienst. Ik was ook de enige die
een enkele reis had gekocht. We kwamen op 29 juli 1969 op het oude Schiphol aan.
Ik snoof de zeelucht op. Ik was al in Joegoslavië geweest maar zo had ik de zee nooit
geroken. Misschien was het ook de vrijheid die meespeelde. In het vliegtuig zat een
Tsjechisch voetbalteam. Er was voor hen een bus gereserveerd, dus we reden met
hen mee. Die bus ging naar Den Haag. Iemand had me iets meegegeven voor een
Tsjechische vrouw. Toen we met een taxi bij haar huis taxi arriveerden, bleek zij
met vakantie naar Praag te zijn vertrokken.’
Milan slaagde erin een job in de haven van Rotterdam te krijgen.
‘We sjouwden zakken fosfaat tot onze ruggen er kapot van gingen.’
Die eerste jaren moet hij zich suf genaaid hebben in Den Haag, want Molly heeft
er nog wel eens moeite mee dat vrouwen haar aankijken met ogen van: ik heb jouw
jongetje gehad. Milan begreep niets van anonieme seks met boys in een sauna. ‘jij
die zo esthetisch bent ingesteld, hoe kan je in die orgies meedraaien?’ vroeg hij.
Ik legde uit dat dit slechts sexe pour sexe was, het doorblazen van het systeem,
om verstoppingen te helpen voorkomen, en helemaal niets met emoties van ‘houden
van’ te maken had en vergeleken diende te worden met de bronstijd der dieren,
wanneer de hertenbeesten met hun geweien elkaar om het bezit der dames bestrijden.
Hij had juist de jobstijding ontvangen voor twee tentamens, waar hij dacht voor
geslaagd te zijn, als een baksteen te zijn gezakt. Dat deprimeerde hem. Molly had
hem een aantal maanden mee naar Australië genomen, toen zij daar voor de KLM
was gestationeerd, maar dat kost hem nu een studiejaar. We
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gingen samen zijn zoontje van school halen. Ik wachtte in de auto. Toen ik hem weg
zag lopen dacht ik: mijn kop eraf als het geen nicht is. Maar de nichterij was natuurlijk
in het Communistische Praag geen route die het overwegen of experimenteren waard
was. ‘Je hebt me gezegd,’ zei hij, ‘dat ik met te trouwen op het verkeerde paard heb
gewed en dat houdt me erg bezig.’ Ik probeerde mijn standpunt voorzichtig wat terug
te draaien, want hem in verwarring brengen is het laatste wat ik zou willen. Milan
blijft een unieke ervaring.

21 juni 1978
Oeroeg belde. Hij heeft een zoon! ‘Breng later maar naar mij,’ zei ik.
Admiraal Elmo Zumwalt schrijft dat hij rechtstreeks contact met Georgii Arbatov
in Moskou heeft opgenomen.
Nadat ik Milan - met pijn in mijn hart - had thuis gebracht, reed ik naar de
sovjetambassade. Persattaché Prokchorov wachtte me bij het hek op. Hij nam mijn
brief voor APN Novosti en de heer Nedbajev in ontvangst. Hij zei naar ze geseind te
hebben: ‘Jullie kennen de heer Oltmans voldoende om te weten dat wij hem niet aan
een touwtje hebben.’
De lunch van Romanov met Wim Kok had drie uur geduurd. De ambassadeur kon
me om 18.00 uur ontvangen. Prokchorov moest me vast vertellen dat het een ‘very
frank and open discussion’ met Kok was geweest. Ik merkte aan Prokchorov dat hij
geen idee had dat ik de zaak had versierd. Ik had overigens geen zin een paar uur op
de ambassadeur te wachten.
Belde Wim Kok. ‘Was het een nuttig gesprek geweest?’
‘Misschien wel,’ zei hij. ‘Over de zaak met Philips is mij binnen een week meer
gedetailleerde informatie toegezegd. Over Hoogovens was op dit moment niet veel
meer te zeggen dan we al weten.’
Ik vroeg hem dat als er op een later tijdstip publiciteit in zat of hij mij dan de
primeur wilde gunnen.
Omdat ik met een parlementaire delegatie naar Hongarije reis, is Keke weer eens
in de kennel. Het arme beest.
Ik ging op de fiets de polders in. Heel Nederland zat naar de voetbalwedstrijd
tegen Italië te kijken. Een visser zat langs een sloot vol kikkerdril.
‘Ziet er niet best uit,’ zei ik in het voorbijgaan.
‘Ja, ik denk dat ze naar het voetballen zijn gaan kijken.’
Even later zag ik een vette koe druipend van de modder uit een sloot klimmen.
Ik stapte af en zei: ‘Stomme koe, je bent een smeerlap.’
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Hij spitste zijn oren draaide zijn kop, keek me aan en zei: ‘Boe!’
‘Ja, je bent een stommeling.’
‘Boe!’
Ik dacht, iemand zou me moeten zien. Ze zouden zes maal acht bellen.
Peters vriend Edwin van Wijk speelt in Evita in Londen. De première is een succes
geworden. Ze hadden na afloop een party op een boot op de Theems. Ik raadde hem
aan veel te rusten.
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Boedapest
22 juni 1978
Samen met Frans Uijen (PvdA) en Henk Waltmans (PPR) ben ik dus via Praag op
weg naar Boedapest. Klaas de Vries (PvdA) en anderen hebben afgezegd, omdat de
reis werd georganiseerd door het Nederlandse Comité van Europese Samenwerking
met als voornaamste regelaar Miklós Rácz. Ik vind dat onzin, al is Miklós evenmin
my cup of tea.
Zaakgelastigde D.R. Hasselman haalde ons af. Johan en Agnies Beelaerts zijn nog
steeds op de ambassade.
Mohammed Ali is in het Kremlin met kussen en omhelzingen door Leonid
Brezhnev binnengehaald. Ze beginnen in Moskou iets van public relation-trucjes te
begrijpen.
Rosalynn Carter heeft Alexander Solzhenitsyn de les gelezen over zijn opmerking
dat ‘evil’ door heel Amerika heen stroomde. Als dat zo was, zou zij, de
presidentsvrouw die zich inzet voor ‘the mentally ill’, dat toch moeten weten. Het
is vervelend om te herhalen, maar ik vrees dat Rosalynn de ‘mentally ill’ in huis
heeft.
De brave Frank Snepp is tegen een 75-jarige rechter aangelopen, Oren R. Lewis.
Deze mijnheer kwam tot de conclusie dat Snepp ‘wrongfully and deliberately violated
a secrecy agreement’ met de CIA, niet uit de school te zullen klappen over de
maffiapraktijken van de club waar hij eens voor werkte.
Ik heb een serie artikelen van David Andelman in The New York Times gelezen
over Hongarije. Ik denk dat het beleid van János Kádár het beste is samen te vatten
als playing lip service jegens Moskou, terwijl de Hongaren hun eigen gang gaan. Ze
werden 33 jaar geleden door sovjettroepen van de Duitsers bevrijd. Tweeëntwintig
jaar geleden keerden de sovjetmilitairen terug om de coup van 1956 te onderdrukken.
Andelman spreekt van een schizofrene politiek, lief zijn voor Moskou maar intussen.
Henk Waltmans vertelde tijdens de vliegreis contact met Hoogovens te hebben
opgenomen, waar hem werd gezegd dat niets bekend was over sovjetvoorstellen.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken had Waltmans - hoofd afdeling Oost Europa
- op de mouw gespeld dat Jermen Gvishiani eenzijdig zijn reis had
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afgezegd (wat waar was) terwijl juist in Eindhoven alles in gereedheid was gebracht
hem te ontvangen (wat een aperte leugen was.) Hij zei tegen mij dat toen hij hoorde
dat ik in de delegatie zat, hij had gezegd: ‘Dan ga ik mee. Als ze een leerlingjournalist
van Het Parool hadden genomen (...).’
Na de lunch in het Gellert Hotel, waar we logeren, bezochten we het hoofdkwartier
van het Hungarian Peoples Patriotic Front en vervolgens het Institute for International
Affairs, waar we dr. Gabriella Izik-Hedri en dr. Otto Süto ontmoetten. Er ontstond
een discussie over hoe we het beste elkaar vragen over mensenrechten zouden kunnen
stellen aan de hand van het Akkoord van Helsinki. Ik raakte enigszins in de clinch
met Waltmans, omdat ik de weg die Carter bewandelde, door brieven naar dissidenten
te sturen, niet de geijkte methode vond om de zaken te benaderen.
Eigenlijk hadden de ontmoetingen geen zin want iedereen stak lange redevoeringen
af en daarna was het tijd om te vertrekken. Ik opperde dat we wellicht een andere
vorm van dialoog tot stand konden brengen door minder solopartijen af te steken en
meer naar elkaar te luisteren. Ik neem steeds als laatste het woord, opdat ik dan een
aantal vliegen in een klap kan slaan.

23 juni 1978
Om 10.00 uur vanmorgen ontmoetten we János Péter, de vice-voorzitter van het
Hongaarse parlement. De ontvangst was nogal officieel. Een kapitein op krakende
laarzen met witte handschoenen ging ons voor naar de werkkamer van Péter, die
vroeger minister van Buitenlandse Zaken was.
Bij het binnenkomen zei de oud-minister trouwens dat hij zich mij herinnerde uit
het hoofdkwartier van de VN, tot verbazing van de kamerleden. We spraken zelfs
eerst over Luns. Péter achtte Luns van 1968-1973 de best aangewezen persoon om
te helpen de Helsinki Conferentie tot een succes te maken. Ik maakte duidelijk dat
Indonesië, Sukarno en ik minder prettige ervaringen met de man hadden opgedaan.
Het was wel interessant.154 Tegen het einde van de bijeenkomst sneed Henk
Waltmans het hete hangijzer van de problemen rond Transylvanië aan. Hij zei
‘bezorgd’ te zijn over de wrijvingen met buurlanden in dit gebied. Ik keek hem eens
aan en dacht: man, wat ben je eigenlijk een engster.155 Hij vertelde zelfs aan de heer
Péter dat zijn doctoraalstudie over minderhe-
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Mijn dagboek bevat vele pagina's aantekeningen hierover.
Het woord ‘engster’ was een vondst van cabaretier Wim Hoogenkamp.
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den had gehandeld. Frans Uijen begon nota bene over de stijgende sovjetinvloed in
Afrika, wat volgens hem de voornaamste reden van de wapenwedloop was. Ik heb
toen maar gezegd dat ik dit aperte onzin vond en het me deed denken aan de dagen
dat de toenemende Cubaanse invloed in Latijns-Amerika als reden voor de Koude
Oorlog werd opgegeven. Ik ben het in andere opzichten met Frans eens, alleen hij
laat geen moment voorbijgaan om te demonstreren hoe uitstekend hij op de hoogte
is van militaire cijfers en feiten.
Om 15.00 uur hadden we een ontmoeting met de onderminister van Buitenlandse
Zaken, János Nagy. Frans Uijen stelde me aan hem voor met de woorden: ‘This is
Willem Oltmans, he is a very peculiar journalist.’ Als ik naar de man kijk zie ik hem
als luid schreeuwende baby met een vuurrood gezicht.
‘We spreken niet met twee tongen hier,’ aldus de heer Nagy. ‘We zeggen hier
tegen u hetzelfde als in Warschau of Moskou. Trouwens we zijn overtuigd inzake
de werkelijke bedoelingen van de USSR.’ Nagy ergerde zich groen aan het gezeik
van Uijen, die absoluut geen partij voor de man was. De hersenen van Nagy werken
tienmaal zo snel. Waltmans had dit wel door en hield zich ongebruikelijk koest om
het niet nog erger te maken. We hebben trouwens een rondgang door het meer dan
schitterende Hongaarse parlementsgebouw gemaakt. Beiden kamerleden waren diep
onder de indruk, gewend zijnde aan de ‘dump’ aan het Binnenhof waar de Nederlandse
kruideniers hun zaken doorgaans afhandelen.
Onze parlementariërs zeiden later dat ze Nagy niet mochten. ‘Niet mijn type,’ zei
Frans Uijen. ‘Dat mag zo zijn,’ antwoordde ik, ‘maar hij is tenslotte onderminister
van Buitenlandse Zaken. Het gaat er dan om de uitdaging te aanvaarden en je eigen
voorkeur en communicatiemethoden zodanig aan te passen dat er toch een uitstekend
gesprek uit de bus komt.’ Maar hemeltje, de kamerleden waar ik mee op stap ben,
hebben van diplomatie bedrijven in de verste verten geen kaas gegeten. Frans ziet
als winstpunt van een dergelijke trip het leren kennen van andere mensen en contacten
leggen, maar dat hield niet in dat je persé ook nieuwe ideeën zou op doen. Zo werkt
dus inderdaad het prototype van een closed mind. Ik doe altijd nieuwe ideeën en
informatie op. Er gaat nauwelijks een dag voorbij zonder dat dit gebeurt.
Henk Waltmans merkte tijdens de lunch op dat hij ‘a happy man’ was. ‘Dat
rangschikt jou onder de gedachteloos vrolijken,’ zei ik.
Peter Hill meldt in de The Times dat Shell en British Petroleum
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mogelijk gezamenlijke oliewinning zullen ondernemen in het sovjetpoolgebied. Dit
heeft de Noorse minister van Energie, Bjartmar Gjerde meegedeeld. Dan te bedenken
dat premier Aleksei Kosygin Nederland en de heer Max van der Stoel hier vier jaar
geleden de primeur van aanbood!156 De Noor hield dus niet zijn bek.
Max natuurlijk wel als gediplomeerd werktuig van Washington.

Richard de Combray heeft Caravansary: Alone in Moslem Places gepubliceerd.157
Hij beschrijft het rondtrekken naar landen in de huidige wereld als ‘Diogenes looking
for an honest man, the traveler (of today) looks for an honest (genuine) culture that
still clings to its history.’ En verderop: ‘The traveler finds instead of folklore politics.’
Het is veel erger. De wereld verandert in een eenheidsworst. De Schotse kilt en de
Javaanse sarong worden vervangen door jeans. Pepsi en Coca Cola rukken op, evenals
Kentucky Fried Chicken. Niet unity in diversity maar unity in uniformity.

24 juni 1978
Het leven raast voorbij.
Dit was tot 1966 de verjaardag van mijn vader. Evenals Frederick Heath (Yale)
en de schat Sumarto (luitenant Garuda Bataljon in Egypte in 1957).
Gisteravond hebben we uren en uren zitten kletsen. Uijen en Waltmans weten van
internationale betrekkingen bijna niets. ‘Ik moet al vijf kranten lezen,’ zegt Frans.
Ieder gesprek gaat binnen de kortste keren nur over Tweede Kameraangelegenheden
en binnenlandse politiek. Ik werd er kotsmisselijk van en vermeed met ze te ontbijten.
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The Times, 22 juni 1978.
Richard de Combray, Caravansary: Alone in Moslem Places, Doubleday, New York, 1978.
Besproken in The New York Times, 12 april 1978.
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Maarschalk Tito vertegenwoordigt nog steeds een belangrijke stem op het
wereldtoneel, ondanks zijn hoge leeftijd van 86 jaar. Hij hield een rede voor het
Congres van de Communistische Partij in Belgrado van 92 pagina's, waarin hij
waarschuwde dat het voortdurende gekissebis tussen Washington en Moskou de
kiem van een conflict in zich droeg ‘not only at a local level, but even on a world
scale’.158
Vandaag bezoeken we een coöperatief landbouwbedrijf, ‘Hernad’, waar 12.000
mensen werken op 7.000 hectare landbouwgrond, verdeeld over vier dorpen.
Onderweg vertelde Henk Waltmans dat hij zich het hoofd breekt over een functie
als burgemeester, want in de politiek zat hij voortdurend op de wip. Er gaat niets
boven materiële zekerheid. Een andere mogelijkheid zou het Europese parlement
zijn. Ik vind Uijen en Waltmans twee aardige heren, maar zie ze ‘persoonlijk’ als
totale nullen. Ik ben open en eerlijk tegen ze geweest, zoals ik me altijd in eerste
instantie opstel, maar ze blijven méfiant, omdat ze mij als een misfit blijven zien die
in geen enkel patroon van hun allerstoutste dromen past.
We belandden bij de kippenfokkerij. Ik zag juist een vrachtauto aankomen met
duizenden kippen achter tralies. We kregen witte jassen aan en werden naar een
enorme hal gebracht alwaar de kippen onderste boven aan een lopende band worden
opgehangen om uiteindelijk te worden geguillotineerd. Ik forceerde mezelf naar
binnen te gaan, in de hoop dat de bungelende dieren al dood waren. Maar toen ik de
ogen van een kip zag bewegen maakte ik rechtsomkeer en ging wandelen in de
rozentuin naast de slachterij. Een medewerkster van het bedrijf plukte een roos en
gaf mij deze.
Eerst was er veel gelach en gesmoes onder de ons begeleidende Hongaren.
‘U eet toch ook kip,’ aldus de vrouw van de roos.
‘Ja, er zijn ook H-bommen, maar ik kan niet zeggen dat ik voor mijn plezier naar
het effect van dat soort dingen kijk. Voor mij is het geen genoegen naar het afhakken
van kippenhoofden te staan kijken. Thank you very much for the rose.’ Ik moest aan
Bung Karno denken, die bij het hanengevecht voor maarschalk Kliment Voroshilov
op Bali wegliep. Het is een prettig gevoel zoals hij te zijn.
De baas van de coöperatie is een rustige kerel in een oranje hemd met korte
mouwen. Hij heeft een gladde huid en moet vroeger een lekker ventje zijn geweest.
Hij voert het toneelspel
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op dat bij het ontvangen van buitenlandse delegaties hoort. Hij reed me naar een
nieuw gebouwde kippenfokkerij waar de dieren absoluut geen ruimte hadden zich
enigermate te bewegen. Ik vroeg waar een dergelijk regime voor nodig was, al wist
ik het antwoord.
‘It is more economical,’ aldus de baas van het spul.
‘They should hang the economists with the chicken upside down and guillotine
them together,’ antwoordde ik.
‘Yes,’ zei hij, ‘maar er zijn zoveel mensen die honger hebben in de wereld.’
Intussen ratelde hij de cijfers en winstgetallen van het bedrijf op, waar dus in 1978
niet minder dan 72 miljoen kippen werden gefokt. Er komen ook kippen uit Holland,
bestemd om kuikens af te leveren.
Henk Waltmans en Frans Uijen wedijverden met elkaar in het stellen van vragen
bij het coöperatieve bedrijf. Ons werd een lunch aangeboden. Frans stak een lang
verhaal af over de zegeningen van pensioenen en sociale voorzieningen in Nederland.
Ze hadden verteld slechts twaalf dagen vakantie per jaar te hebben, waarop Waltmans
en Uijen benadrukten dat bei uns vier weken, soms zelfs zes weken vakantie heel
gewoon was. Uijen schilderde Nederland zo als paradijs af dat het ook Waltmans
teveel werd. Henk zei dat het onjuist was om cijfers uit Nederland met die in Hongarije
te vergelijken. Hij wist het gesprek in een andere richting te sturen door te vragen
waar ze zo allemaal hun vakantie doorbrachten.
PvdA'er Uijen voegde me veel later toe, in verband met mijn afwezigheid in de
kippenslachterij: ‘Je bent dus toch een verwend klassejongetje.’ Hij zei het op
vriendschappelijke toon, maar ik realiseerde me dat de man er niets aan kon doen
mijn reactie aldus te zien of te interpreteren. Klasse heeft hier helemaal geen rotmoer
mee te maken. Toen ik op de wandeling langs de druivenrekken de vraag stelde of
ze genoeg regen kregen ‘want anders zitten er alleen maar krenten aan de takken’,
lachte Frans Uijen zich helemaal tranen. ‘Ik vergeet deze dagen met jou mijn hele
leven niet meer,’ aldus Frans. Gewoonlijk zeggen ze na een paar dagen terug in Den
Haag te zijn al weer hele andere dingen.
De lunch op het boerenbedrijf was erg plezierig. Ik had me voorgenomen de dames
in de keuken te gaan bedanken, maar ik ben het vergeten omdat ik popelde naar het
hotel terug te gaan en even alleen te kunnen zijn.
Ik had Waltmans gezegd dat hij namens ons bij ambassadeur Beelaerts om belet
moest vragen. Intussen ontving hij een briefje met het verzoek ons op de ambassade
te melden. Ik vroeg
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aan Waltmans of dit het gevolg was van onze demarche. Hij zei het vergeten te zijn.
De ambassadeur had ons uit eigener beweging uitgenodigd. Het plezierde me dat
Henk er niet om loog. The Times drukte een foto van de première van de musical
Evita af waar Peters vriendje Edwin van Wijk een niet onbelangrijke rol in speelt.
Irving Wardle voegt er een zeer positieve beschrijving bij van wat er allemaal gebeurt.
Om 19.00 uur bereikten we de Nederlandse ambassade. De tuin was prachtig.
Agnies Beelaerts had spit van het snoeien van heesters. We werden door Hasselman
ontvangen, die ik een fast-talking streber vind. Hij is nu al in het diplomatieke milieu
verpest. Hij wordt in New York geplaatst bij Leopold Quarles. Agnies liet de kamers
beneden zien. Op haar bureautje stonden portretten van de drie kinderen. De oudste
een dochter, een zoon en de blonde benjamin, die ik het beste gelukt vond. Ik vroeg
of de jongen op haar leek. ‘Nee, op niemand,’ zei ze, wat ik een afschuwelijk antwoord
vond. Ik vroeg Johan Beelaerts later nadere bijzonderheden over nummer drie. ‘Hij
werkt nu bij de KLM,’ aldus de ambassadeur. ‘Zijn cijfers waren nooit best, maar hij
zal het het verste van de drie brengen.’ De oudste, de dochter, werkt bij Amnesty
International. Henk Waltmans vroeg of een der kinderen op de PPR stemde. ‘Misschien
mijn dochter,’ zei Beelaerts. Feitelijk gaf de ambassadeur toe dat de benjamin was
wat ik al dacht: ‘Hij is als mijn vrouw.’
Beelaerts diende in Denemarken, Polen, Thailand en Israël. ‘Dat is waarom ik
misschien meer pro PLO was dan mijn ministerie,’ zei hij. Dat is precies de reden dat
ik na Nijenrode en Yale University uiteindelijk in de journalistiek terechtkwam. Stel
je voor een politiek te moeten uitdragen, waar je het faliekant mee oneens bent? De
ambassadeur had geen televisietoestel dat werkte, dus hij zou bij de Egyptische
ambassadeur naar de voetbalfinale in Argentinië gaan kijken. Hij was van mening
dat de Nederlandse voetballers meer promotie voor het land deden, dan wie ook.
Letterlijk zei hij: ‘(...) dan tien staatsbezoeken van Hare Majesteit en de prins.’ Ik
moet er niet aan denken dat de bekakte Beatrix koningin wordt. Ik denk niet dat ik
dan nog boodschapjes zal sturen, zoals ik altijd aan Juliana deed.
Waltmans sneed weer het onderwerp Transylvanië aan. Agnies zei: ‘Misschien
ben ik door de Hongaren beïnvloed, maar ik denk dat de problemen door Roemenië
worden veroorzaakt.’ Waltmans, die vertelde dat de Roemeense ambassadeur in Den
Haag hem thuis komt opzoeken, geeft dus wel aan waar de klepel hangt. Hij werd
mooi op die Transylvanië-lobby gezet.
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Frans had voor de gelegenheid een keurig kostuum aangetrokken met een parel op
zijn das. Eigenlijk was het geen gezicht en volmaakt onnodig; ‘op chique’ heet dat.
We gingen in een restaurant een hapje eten. Het strijkje kwam een aantal malen
bij onze tafel spelen. Ik vond dat Agnies Beelaerts zich nodeloos aanstelde. Johan
is een rustige, first class diplomaat. Zij is over de hele linie wat theatraal en
overdreven. Hij neemt een trekje aan zijn pijp, mijn type.

25 juni 1978
Ik droomde dat ik met Peter bij Johan en Agnies Beelaerts was blijven slapen, met
z'n vieren in een bed, wat te klein was.... John B. Oakes heeft een interview met János
Kádár voor The New York Times gehad.159 Beelaerts had ons verteld dat er in 1956
nog maar 23 leden van de Communistische Partijtop over waren (na de coup). De
rest was vermoord, verdwenen of naar het buitenland gevlucht. De sovjets brachten
weer orde in de chaos. ‘János Kádár werd aanvankelijk als een verrader en
collaborateur beschouwd. Nu is hij de grote man.’
Oakes probeerde in zijn vragen Hongarije los te weken van de USSR wat niet alleen
oliedom is maar wat aantoont dat hij niet echt begrijpt hoe Oost Europa in elkaar zit.
Ik geloof dat János Nagy ook zoiets zei van het ‘silly’ te vinden dat in het Westen
voortdurend werd geprobeerd in de solidariteit tussen Boedapest en Moskou een wig
te drijven, bijvoorbeeld door de teruggave van de Hongaarse kroon.160
Ik vroeg hoe Thomas Lepeltak (alias Stan Huygens van De Telegraaf) was
binnengekomen. ‘Ik introduceerde hem bij enkele ambassadeurs,’ zei Beelaerts,
‘maar hij bleef daar onder die kroon staan. Onbegrijpelijk. Toen hij binnenkwam
was zijn eerste vraag: “hoeveel ministers zijn er?”.’ Agnies: ‘Wat ik hem vooral niet
vergeef, is dat hij niet kan schrijven.’ Dat vond ik vrij onzinnig. Ik overwoog bij
mezelf er iets op terug te zeggen, maar ik besloot de opmerking te negeren. De
ambassadeur zei tijdens het ministerschap van Max van der Stoel nooit met hem te
hebben gesproken, wat dus nogal vreemd was. Hij noemde Max zeer begaafd ‘maar
zijn persoonlijkheid staat hem in de weg. Als hij die handicap niet had gehad zou hij
het tot secretaris-generaal van de VN hebben gebracht.’ Ik gaf beleefd te kennen het
totaal oneens te zijn ten aanzien van mijnheer Van der Stoel, maar het was nauwelijks
het moment uiteen te zetten wat ik van de man wist en had meegemaakt.
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Het artikel werd overgenomen in Budapester Rundschau, 26 juni 1978.
De Amerikanen hadden de kroon onlangs aan Hongarije teruggegeven.
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Frans Uijen wist te vertellen dat in de vijftiger jaren een secretaresse van prins
Bernhard trouwde met een overste van de Luchtmacht (Wolff?) en dat deze officier
prompt een bliksemcarrière had gemaakt van commodore, naar sous-chef van de
Luchtmacht (1966) en twee jaar later als chef-staf Luchtmacht. Iedereen gniffelde
bij de Luchtmacht want iedereen wist dat de bliksemcarrière aan de invloed van prins
Bernhard was te danken. Treurig eigenlijk. Nu zit de man op een pensioen van
120.000 gulden per jaar.
Het regende anekdotes uit Den Haag door die twee kamerleden. ‘Ja,’ zei Henk
Waltmans, ‘zolang er een Oranje op de troon zit kan Wim Aantjes nooit minister
worden, want hij heeft in de oorlog in het verkeerde uniform gelopen.’ Voor Frans
Uijen (en mij) leek dit nieuw. Een generaal Van Elsen was bezig een nieuw huis te
bouwen. Hij was niet zuiver op de graad. Hij ging uit het leger om zijn 80 procent
pensioen niet mis te lopen. Daarnaast behield hij dan ook zijn pensioen als kamerlid.
De ambassadeur beklaagde zich erover dat het niet eenvoudig was mensen voor
de lunch uit te nodigen, zelfs professoren aarzelden of kwamen niet en hoeveel
gemakkelijker ambassadeur Anna Bebrits het in dit opzicht had in Den Haag.
Hongaren dienen uitnodigingen van ambassades eerst te melden en toestemming te
vragen. Beelaerts hield het voor mogelijk dat ambassadeur Huydecoper in Moskou
wel degelijk Den Haag erop had geattendeerd een felicitatie naar Leonid Brezhnev
te sturen, maar dat het zeer goed mogelijk was dat ambtenaren op het ministerie de
zaak hadden gesaboteerd. Hij had het ministerie eens gevraagd om een sjeik in Qatar
een gelukstelegram te sturen. ‘Ze meldden niet eens of ze het wel of niet hebben
gedaan,’ aldus Beelaerts.
Diplomaat Hasselman vroeg me nog: ‘Bij welk criterium intervenieert u
bijvoorbeeld in de Hoogoven-affaire?’ Ik legde hem uit dat ik via de Club van Rome
enkele topcontacten in Moskou had gekregen, zoals met professor Georgii Arbatov
en Jermen Gvishiani en dat ik meende dat wanneer aldaar te kennen werd gegeven
dat men zaken wilde doen met Philips of Hoogovens, het in de lijn der verwachtingen
lag dit over te brengen aan betrokken belanghebbenden. Zeker wanneer we een
minister van Buitenlandse Zaken als Max van der Stoel hebben die zakelijke
voorstellen van de USSR aan Shell in portefeuille houdt uit anticommunistische
gezindheid van een salonsocialist. Maar Hasselman luisterde niet echt. Ik bereikte
hem niet. Hij stelde een vraag, maar ‘wist’ het antwoord al.
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The Sunday Times161 meldt dat, al heeft het Huis van Oranje de Lockheed-affaire
overleefd, er nieuwe strubbelingen zijn tussen koningin Juliana en de eigenzinnige
Beatrix. De kroonprinses schijnt van mening te zijn dat ‘mammi’ nu maar moet
opstappen, want zij wil koningin worden. Juliana zou zelfs vertrouwelijk hebben
laten doorschemeren dat zij hoopt dat een verenigd Europa maar gauw werkelijkheid
zal worden, opdat de positie van staatshoofd van lidstaten irrelevant zou worden.
Het blad geeft saillante details en schrijft categorisch dat Juliana vindt dat Beatrix
veel fout doet. ‘She does not like what her daughter thinks, how she behaves, how
she dresses and how she brings up her children.’ Het verbaast me allerminst.
Ladies Home Journal heeft een onderzoekje gedaan onder middelbare scholieren
in de VS wie er de meeste schade aan de wereld hadden berokkend. Uit de bus
kwamen: Adolf Hitler en de Floridase sinaasappelenkoningin Anita Bryant met haar
kruistocht tegen homo's. Dat zegt toch wel iets. Richard Nixon stond boven aan de
lijst van personen die scholieren het meest woedend hadden gemaakt.
Gebruik de terugreis uit Boedapest om me verder in het leven van Balzac te
verdiepen. Napoleon werd zijn idool. Daarmee voldeed hij dus aan ‘de stemmen der
faraohelft’ van zijn brein. Toen hij twaalf jaar oud was, schreef hij 70.000 woorden
over Thesis on Will Power. Lijkt me sterk, maar het staat er. De onderwijzer wilde
aanvankelijk niet geloven dat hij het geschreven had. Als jongen had hij absoluut
niet de ambitie schrijver te worden. ‘Balzac sought wealth and power and found them
with his pen only because all other avenues were successively closed to him,’ schrijft
Noel Gerson. Hij is per toeval schrijver geworden, zoals ik journalist.162 ‘Honoré
lived in a world of books....’ Hij vond het heerlijk als niemand aandacht aan hem
besteedde en hij met rust gelaten werd.
Ik kom observaties tegen, die regelrecht uit mijn eigen leven geplukt zouden
kunnen zijn. Zoals: ‘Apparently his secret lay in his eyes (...) he appears to have
exerted an almost hypnotic influence on women, particularly those who were
neurotically inclined.’ Ik weet, en heb altijd geweten dat ik al mijn contacten, met
mannen of vrouwen of als ik op pad ben als journalist, zuiver en alleen in eerste
instantie met mijn ogen tot stand breng. Altijd weer wordt opgemerkt: ‘Hoe komt
die Oltmans toch altijd overal binnen.’ Het antwoord is ‘ogenwerk’. Wat
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Mijn beste vriend op Nijenrode, Henk Hofland, haalde me in 1953 naar de redactie buitenland
van het Algemeen Handelsblad.

Willem Oltmans, Memoires 1978

170
is ogenwerk? Uitdrukken wie je bent, gekoppeld aan wat je wilt.
Hij ontwikkelde ‘a compulsive writing habit’. Soms schreef hij achttien of twintig
uur aan een stuk. ‘His fingers became cramped, yet he refused to call a halt.’ Zover
laat ik het niet komen. Ik wissel af met de piano, omdat je van tijd tot tijd op een
dood punt belandt. Of ik spring op de fiets of doe even wat anders.
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Amsterdam
26 juni 1978
Ben eerst het hondje uit Bosch en Duin gaan bevrijden. Hij ligt nu weer heel lief bij
me met zijn vier poten op een punt tezamen. Zijn ogen zaten weer zowat dicht. Ik
heb ze schoongemaakt en nam me voor rustig, kalm en geconcentreerd dit karwei te
klaren. Het verliep zonder enig probleem. Het beest stribbelt blijkbaar alleen tegen
als reactie wanneer ik zelf nodeloos van slag ben.
Er is veel te doen over Sukarno. EERHERSTEL NA VERGUIZING luidt een kop in de
Volkskrant.163 Hij zal alsnog tot held worden verklaard door het regime wat hem ten
val bracht, aldus deze krant. Het is veel erger. Deze Suharto, die hoogverraad jegens
Bung Karno pleegde, presteert het om zogenaamd een man te rehabiliteren die nooit
verdacht gemaakt had mogen worden. Wat een absurde redenering, maar dat legt de
Volkskrant de lezers dus niet uit.
Mevrouw E. van Schaardenburg, rechter-commissaris te Amsterdam, heeft bepaald
dat Ferry Hoogendijk, hoofdredacteur van Elseviers, moet getuigen in de affaire,
waarbij het kamerlid Bram van der Lek (PSP) en andere Nederlanders werden
beschuldigd in dienst te zijn van de KGB. Het wordt tijd dat zal worden aangetoond
dat de eigen inlichtingendiensten en de BVD bij dit soort smerige zaakjes betrokken
zijn.
Op 1 mei j.l. heeft het aantal Chinezen de één miljard overschreden. Hoe moet dit
verder?
Michael Binyon schreef in The Times een opzienbarende analyse: ‘WILL THE
SOVIET ECONOMY SURVIVE BEYOND 1984?’164
Het is niet bedoeld als zomaar een retorische vraag, maar een zaak van dwingende
economische urgentie. Wanneer er niets gebeurt, zo heeft de Amerikaanse econoom
Murray Feschbach berekend, dan zal de sovjeteconomie in dat jaar kreunend en
steunend tot stilstand komen. Een aantal sovjetexperts schijnt dit standpunt te delen.
In 1984 zal de sovjeteconomie niet langer zowel de strijdkrachten als het industriële
complex op peil kunnen houden of zelfs kunnen bemannen. Binyon wijt het
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instorten van de sovjeteconomie voornamelijk aan het feit dat er een generatie
arbeiders is weggevallen na een aderlating van twintig miljoen mensen in de Tweede
Wereldoorlog. Bovendien is het geboortecijfer in de USSR alarmerend laag. In de
Aziatische republieken komen weliswaar meer baby's ter wereld, maar daar kampt
men met een enorme achterstand van geschoold personeel. Bovendien is het huidige
economische bestel in de Sovjet Unie een schoolvoorbeeld van verspilling van
arbeidskrachten. De overlevingskansen van de USSR als economische macht hangen
volgens Binyon af van de ontginning van de onmetelijke bodemrijkdommen van
Siberië. Daar woont geen mens. Daar wil ook niemand heen. Waar halen ze het geld
vandaan om de exploitatie aan te pakken? Ik wil deze analyse in Moskou ter sprake
brengen.
Wel wordt in The Times verwezen naar pogingen van Aleksei Kosygin om vanaf
1965 de besluitvorming in de sovjeteconomie te decentraliseren, om materiële
beloningen in te voeren voor het afleveren van beter en meer werk. GOSPLAN en de
gigantische bureaucratie hebben die pogingen echter in de kiem gesmoord.165

27 juni 1978
Ben als de gesmeerde bliksem bezig mijn JFK-boekje in het Engels te vertalen. Ik
zond vast 49 pagina's naar Eric Protter van Gallery. Ik haast me rot, à la Balzac. Hoe
meer ik over hem lees hoe meer ik er achter kom dat hij eigenlijk een basterd was.
Hij had bijvoorbeeld 32 paar handschoenen. Ik zal zijn verhaal uitlezen, maar eigenlijk
ben ik al niet meer geïnteresseerd. De man is een crook. Ik mag er trouwens zelf ook
wezen. Ik veroorzaakte een paar dagen geleden hier in de straat een deuk in het portier
van een geparkeerde wagen. Ik heb toen snel mijn auto in de garage gezet in de hoop
dat niemand het had gezien. Dit was a dirty trick as well.
Peter vertelde bij een soort genezer te zijn geweest, die zei meer blauw in zijn aura
te hebben gedaan, opdat zijn lever en hepatitis sneller zullen genezen. Gelooft hij
het zelf?
Het is 01.15 uur. Paniek. Ben totaal in verwarring. Ben mijn horloge kwijt. Heb
anderhalf uur gezocht. Toen ik uit mijn bureaulade mijn andere horloge wilde pakken
was dit ook weg. Een ander horloge verdween reeds eerder. Casper is de enige, die
in huis is geweest. Nu weet ik het dus zeker. Ik her-
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inner me dat toen hij binnenkwam ik zijn blik niet zuiver vond. Tweemaal dat hij
hier was voelde ik me dermate onbehaaglijk dat ik het er warm van kreeg. Ik moest
me van hem afwenden, opdat hij niet zou zien dat ik er knalrood van werd. Eigenlijk
hadden we niets te praten. Ik was upset. Het zat constant fout tussen ons.
01.30 uur. Ik was laatst ook een Ray Ban kwijt. Casper steelt dus. Hoe kon hij
denken niet te zullen worden ontdekt? Ben hier zeer upset over. Geef je zoiets aan
bij de politie? Hij heeft steeds geld- en damesproblemen. Hij wilde opeens weg en
zei dat hij moe was. Hij belde heel lang met een griet aan mijn bureau. Ik heb alles
nagezocht. Weg.
02.30 uur. Ben nog een keer naar beneden gegaan omdat ik het niet wil geloven.
Ik moet wel aannemen dat Casper het heeft gedaan. Beiden horloges zijn weg. Hoe
moet ik dit afhandelen? Welke andere jobstijdingen hangen boven mijn hoofd? Was
Peter maar hier, dan kon ik hem om raad vragen. Het meisje uit Brazilië had om
05.00 uur bij zijn ouders gebeld, die hij de schrik van zijn leven bezorgde. De vrouw
uit Washington bleef ook bellen. Intussen heeft hij hier al weer een andere jongedame
opgescharreld. Casper is dus niet okay. Ik wist dit vanaf het incident in Curaçao166
zeker. Maar ik voel me sterk tot hem aangetrokken dus het is moeilijk geweest hem
te zien zoals hij is. En ik stelde nog wel voor samen een trip naar Parijs te maken,
als met Peter.
02.40 uur. Het rotte is dat ik meen me te herinneren het horloge aangedaan te
hebben toen we naar een film wilden gaan. Ik wilde naar Beyond good and evil van
Nietzsche. ‘Ja,’ zei hij, ‘dat heb ik gelezen.’ Ik gaf het hem dit boekje een paar jaar
geleden.
04.00 uur. Kon niet slapen. Ben weer naar beneden gegaan om overal te zoeken.
Corrigeerde meer pagina's van de JFK-vertaling. En wat als Casper het horloge niet
inpikte? Vanmorgen ben ik alleen naar de markt geweest en had geen horloge bij
me. Maar waar is dan mijn reservehorloge? Misschien is het wel verschrikkelijk om
Casper te verdenken. Hij bracht zelfs het boekje van zijn vader mee dat hij schreef
over zijn krijgsgevangenschap. Ik weet niet meer wat ik moet denken.

29 juni 1978
Volgende ramp. Om 08.30 uur belde Jeanne Portier dat Martin167 in de Ursulakliniek
in Wassenaar was opgenomen. Een
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ader drukte op zijn hersenen. Hij kan niet meer normaal spreken en is gedeeltelijk
verlamd. Zij heeft zelf hartproblemen dus ga er maar even aanstaan. Ik moet naar
hem toe.
Toen ik van de telefoon wakker schrok was mijn eerste gedachte: ‘Zie je wel, je
horloge is helemaal niet gejat. Hier is het.’
11.30 uur. Bereikte pagina 88 in de Engelse vertaling van mijn JFK-boekje. Het
kan me nu niets meer schelen of er drie horloges weg zijn. Alleen het gevoel dat ze
hier in huis zijn weggeraakt is zo ongelooflijk.
19.50 uur. De hele dag rustig doorgewerkt. Belde net met Peter. Dacht: zou het
reservehorloge misschien in een van mijn kostuums zitten? Ik liep door mijn pakken
heen en had het vrijwel meteen beet. Op dat moment draaide ik me om en zag mijn
andere horloge iets uit een broekzak steken, die op bed lag. Ging op alle denkbare
manieren door de grond en kreeg het heel heet en warm. Wat nu?
Heb vrijwel meteen Frank Heckman gebeld. Hij was in gesprek, maar ik bereikte
hem op het moment dat hij weg wilde gaan, godzijdank. Ik zou het liefste de hele
scène van vannacht met hem willen doornemen en analyseren, maar waarom zou ik
hem ermee op zadelen. Ik moet Peter hierover schrijven.
21.15 uur. Ik belde Peter. ‘Wat eten jullie vanavond?’
‘Waarom vraag je dat?’
‘Omdat ik weer eens een pakket van Eichholtz wil zenden.’
Toen kwam de aap uit de mouw dat ze in geen weken meer behoorlijke Douwe
Egberts-koffie hadden gehad. Hij zal nooit of te nimmer om iets vragen. Hij is voor
een modeshow van HOM in Salzburg gevraagd.
Ben nog steeds in de war en uit mijn doen over de horlogescène en de verdenking
van Casper.
Ik vond het nodig deze ellendige herinnering zo exact mogelijk weer te
geven, juist omdat ik die nacht vele malen in wanhoop naar mijn dagboek
greep. Zonder teveel verzachtende omstandigheden te willen aanvoeren
voor al mijn rotte gedachten over mijn vriend, wil ik er op wijzen dat nadat
hij ooit eens vertelde dat de secretaris van de prins, Ted Vernède, hem
voor mij had gewaarschuwd, ik meer dan eens in al die jaren me heb
afgevraagd aan welke kant Casper nu eigenlijk stond. Meer dan eens, zoals
ook later zal blijken, is het door mijn hoofd geschoten - in tegenstelling
tot Frank en mijn andere vrienden (om van Peter niet te spreken) - of hij
misschien was benaderd om me te bespioneren. Sorry, maar zo was het.
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30 juni 1978
Casper belde al vroeg. Hij had met een vriendin een nummer gemaakt in Utrecht.
Het was vreemd om met hem te telefoneren alsof er niets was gebeurd, terwijl ik
hem achter zijn rug om feitelijk ten onrechte heb verdacht.
Het parlement is tot 05.30 uur in zitting gebleven om over de URENCO-zaak te
debatteren. ‘Persoonlijkheden’ als Den Uyl, Van Thijn, Van Houwelingen en
consorten voerden het hoogste woord. Everyone got screwed as usual.
Hoe meer ik over George de Mohrenschildt lees en vertaal, hoe beter ik me opnieuw
realiseer hoe ik gesteld was op die man. En dan vragen mejuffrouw Büringh
Boekhoudt en anderen me hoe dit mogelijk was, wanneer ik hem verdacht van de
medeplichtigheid aan de moord op JFK. Zo zit ik blijkbaar in elkaar. Want het was
gewoon waar. Zo'n lieverdje was Kennedy nu ook weer niet, met zijn
maffiabemoeienissen om Fidel Castro overhoop te schieten. Ik denk dat het belangrijk
is om ‘volwassen’ door het leven te gaan, hoe volwassener je bent, hoe eerlijker.
Gaat dat samen? Dat is de Freud-these van kindsheid tot volwassenheid. Dat is ook
de theorie van de sovjets, Pravda, waar overigens wel erg weinig van terechtkomt.
Lees een afschuwelijk verhaal over het einde van Kwame Nkrumah, ‘geregeld’
door de CIA, wat ik ogenblikkelijk aan mevrouw Hartini Sukarno, en de
oud-ambassadeurs Mursid, Hanafi en Djawoto in Peking zend.168
Er was bij de CIA een 303-comité dat zich specialiseerde in het omverwerpen van
wereldleiders die te nauwe betrekkingen met China en de Sovjet Unie onderhielden.
Je begrijpt hoe laat het was in Jakarta in 1965. Sukarno moest eerst weg, want
Indonesië, in de rug van de oorlog van Vietnam, was even een andere bedreiging
dan Ghana. Seymour Hersch is erin geslaagd de CIA-rol in het omverwerpen van de
president van Ghana enige mate te ontrafelen voor The New York Times.169 Al eerder
had de CIA-‘commandant’ in Accre toestemming gevraagd om Nkrumah af te laten
zetten en dan tegelijkertijd de Chinese ambassade in Ghana te mogen aanvallen, in
de fik te steken en iedereen in het ambassadegebouw overhoop te schieten.
John Stockwell, evenals Frank Snepp een voormalige CIA-gangster, schreef een
boek: In search of enemies. Het handelt voornamelijk over de oorlog in Angola. Het
boek is in het geheim geschreven en niet officieel uitgegeven, maar nu zijn toch
exemplaren in boekwinkels terecht gekomen. De oude
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CIA-truc werd toegepast. Officieel kregen de CIA-mannen in Ghana geen toestemming

om een coup te ontketenen, maar langs andere wegen werden vele dollars ter
beschikkinggesteld en werden de CIA-heren dus aangemoedigd het juist wel te doen.
Na het slagen van de affaire werd Howard T. Banes, de stationchef in Accra,
geruisloos naar een hogere post binnen de CIA verplaatst.
Ik kom tot niets. Ik ben een beetje doodgelopen.

1 juli 1978
Ik zou er, net als mijn vader, de voorkeur aan hebben gegeven aan mijn bureau170 te
blijven werken, maar ik ging dus op ziekenbezoek bij Gerard Croiset en Martin
Portier.
Croiset lag in bed en zei in 1979 zeventig te zullen worden. Hij was overigens
best opgewekt. Hij vertelde van mening te zijn dat de Club van Rome het verkeerd
had. ‘We kunnen alle energie, die we nodig hebben uit de lucht halen, maar het zijn
kapitaalsbelangen die de dienst uit maken. Jimmy Carter heeft daar niets over te
vertellen. Wij zijn in West-Europa niets anders dan een bufferzone voor Amerika.
Rusland komt hier niet, als Amerika maar opdondert. De Benelux op zichzelf kan
niets, alleen samen met Frankrijk en Duitsland zijn we wat. Zolang Nederland voor
zestig procent op kapitaal uit de VS draait, krijg je de Yanks hier nooit weg.’
Ik hamerde een beetje op een mogelijke sovjetaanval om hem te provoceren. ‘Of
dat zal gebeuren kan ik niet zeggen want het hangt helemaal van Amerika af. Maar
als ze komen zullen ze korte metten maken. Dan gaan de Nederlandse communisten
eerst weg. Idealisten kunnen ze in Moskou niet gebruiken.’
Ik bracht het gesprek op de mysterieuze generaal Donald Donaldson. ‘Hij is een
ambassadeur voor de werkelijke spionnen geweest,’ meende Croiset. ‘Hij is zelf
geen spion; dat kan hij namelijk niet. Hij kan wel uitstekend organiseren.’ Hij was
nog steeds overtuigd dat Dico dood was, dus in dat opzicht zat hij op de kolonel
Prouty-lijn. Waarom Norman Bernstein in New York bleef zeggen dat hij leefde,
kon hij ook niet verklaren.
We belandden op het onderwerp Lockheed en de prins. ‘Waarom hebben ze alleen
Bernhard aangepakt? Ze hebben toch allemaal boter op het hoofd? Ze doen allemaal
hetzelfde. Dries van Agt en zijn trawanten zijn verschrikkelijk. Ik ben tweemaal op
Soestdijk geweest en heb koningin Juliana ook een handje mogen geven. De prins
is een beste kerel, hij is alleen oerstom.
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Hij kan voor alles worden gebruikt. Neem alleen al het feit dat hij zich als fokstier
voor deze vrouw liet gebruiken.’
Met trots liet hij een Italiaanse editie van zijn boek zien. ‘In Duitsland willen ze
niet want ze weten dat ik (als jood) anti-Duits ben.’ In Amerika willen ze deel I en
deel II samenvoegen. Hij heeft het contact met Carel Enkelaar weer opgenomen. Hij
gaf ook nog een uiteenzetting over hoe hij de aura van de heer Van Praag van het
parapsychologisch instituut in kleur had weten uit te tekenen. ‘Die man weet erg
veel. Het is een genie. Alleen als mens is hij te klein. Hij kan zijn kennis niet werkelijk
uitdragen.’
Bezocht Martin, omringd door zijn vrouw, twee zoons en familie in de
Ursulakliniek. Hij zei bijna niets en maakte een indruk of hij een beetje kinds was
geworden. Hij wilde dat ik hem een zoen gaf, wat ik deed. Ook toen ik vertrok. Ik
denk dat het op den duur wel in orde met hem komt. Wie had gedacht dat ik ooit aan
het ziekbed van deze Indische jongen, indertijd zelfs een bokser, zou staan.
De Haagse Post heeft een omslagverhaal met een zeer geflatteerde Jan Cremer
ter gelegenheid van zijn Logboek dat bij Peter Loeb is verschenen. Hij denkt de enige
schrijver te zijn die uit een arbeidersmilieu is voortgekomen ‘maar door die armoede
ben ik groot geworden’. Sorry, maar ‘groot’ lijkt me niet direct de betiteling van
deze aardige knul. ‘Ik ben beroemd, ik heb twaalf miljoen boeken verkocht. Als ieder
boek door tien mensen gelezen of gezien is dan zijn er 120 miljoen mensen die me
kennen (...). Eind jaren vijftig was ik na Luns de populairste figuur van Nederland
(...). Overal word ik gerespecteerd, maar in Holland ben ik nog steeds de
blotebillenschilder, die vieze boeken schrijft.’ Dan woont hij al sinds 1964 in de VS,
wat dus ook allerminst waar is. Hij is bevriend met Hermans en heeft ‘een
onaantastbare bewondering’ voor Reve. Wat moet je dan?
‘Ik heb meestal geen tijd voor eenzaamheid,’ zegt Jan stoer tegen Haagse Post.
Mij heeft hij juist uitgelegd nooit alleen te kunnen slapen en zelfs hoeren van de
straat te zijn gaan halen met de boodschap ‘je hoeft niets te doen, als je maar bij me
slaapt’. In het Esso Motor Hotel stond hij eens op het punt uit een raam te springen,
omdat hij de eenzaamheid niet kon verdragen. Maar goed, Haagse Post vulde er
zeven pagina's mee. Jan is iemand die vanzelf het dictum ‘garbage in garbage out’
voortdurend herbevestigt. ‘Ik lees niet, ik word gelezen,’ zegt hij tot overmaat van
ramp.171
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Jane Brody zegt in The New York Times dat onderzoek uitwijst dat verkeerde
eetgewoonten bijdragen tot het ontstaan van kanker bij mensen. Zelfs 40 procent van
de kankergezwellen zou er uit voortkomen. ‘Food additives and residues of
agricultural chemicals’ hebben er alles mee te maken. Peter zit al heel lang op dat
spoor.

2 juli 1978
Jan Cremer gaf me gisteravond zijn nieuwe boek.172 Ook de ouders van Babette waren
aanwezig. De vader is een architect, die spraakmoeilijkheden heeft en niet kan horen.
De moeder moet alles met mondbewegingen zeggen. Babette droeg over een bloot
lijf een leren pak. Dan vraag ik me altijd af, wat doe je daarna om de spanning erin
te houden? Moeder Sijmons is een pompadoer. Ik had veel plezier met haar. Ik
vertelde zelfs dat ik Casper ten onrechte van het gappen van mijn horloge had
verdacht. ‘Begrijp ik heel goed. Dat is de reactie van je instinct,’ zei ze. Ik vind dat
dus niet. Ik had dit nooit mogen denken. Punt.
Peter Loeb is 33 jaar. Ik vond hem aardig. Ik bewonder hem dat hij dit allemaal
van de grond weet te krijgen. Ook de KNO-arts Ben Beentjes, een goede vriend van
Jan, kon ik waarderen, maar verder zag ik onder de veertien aanwezigen niemand.
Björn Borg en Martina Navratilova hebben Wimbledon gewonnen.

3 juli 1978
‘Willem, ik kreeg je brieven over het incident met Gapper,’ zei Peter per telefoon
uit Londen. ‘Je bent wel erg achterdochtig en meestal is het helemaal niet nodig.’
Gisteren een hapje gegeten bij mijn nicht Astrid Sillem. Alexander en zij hebben
twee zoontjes, Reinaud en Evert, zalige ventjes. Zo onverpest, die blikken van
kinderen. De een roeit, de ander voetbalt. Ze spelen allebei viool net als de moeder.
Astrid lijkt steeds meer op haar moeder, Euske Klink - van Ketwich Verschuur.
‘Onze moeders waren echt bevriend,’ zei ze, wat ik dus uitstekend weet.
Guruh Sukarno wandelde binnen. Hij wil nu een boek gaan schrijven. ‘Wat
makkelijk is,’ antwoordde hij, toen ik vroeg wat hij wilde drinken.
Het Supreme Court van New Jersey eist persoonlijke aantekeningen van The New
York Times-reporter M.A. Farber. The
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New Yotk Times verzet zich. Het blad stelt zich op het standpunt dat de rechter met
het opeisen van ‘notes, recordings, memoranda and other material’ de rechten van
de vrije pers en het First Amendment schendt. Ik zit dus in hetzelfde schuitje bij de
gerechtshoven van Dallas in de Time-zaak.
Richard Nixon is in Hyden, Kentucky of all places met 21 saluutschoten
verwelkomd, toen hij een gezelschapscentrum, naar hem voornoemd, kwam openen.
De hele stad liep uit. The New York Times besteedde er een voorpagina-artikel aan
met foto. Hij deed natuurlijk een beroep op Amerika om de CIA - dus de supermaffia
van de vrije wereld - te versterken op een moment in de geschiedenis dat agressieve
dictators overal ter wereld hun kop opstaken. Hoe werken de breinen van mensen?
Vier jaar geleden werd mijnheertje met zijn staart tussen de benen wegens schofterij
uit het Witte Huis getrapt en voilà, hij werkt volgens The New York Times al met
enig succes aan zijn comeback. Het geheugen is maar een griezelig ding. Het vormt
de totaliteit van voorbijgegane ervaringen ‘die worden herinnerd’ staat ergens in een
tekstboek. Geen hond herinnert het zich echt. Bovendien wordt alles vervalst door
het knagen van de tand des tijd. Het geheugen is een hoogst verraderlijk instrument.

4 juli 1978
Het regent al dagen en dagen. Afschuwelijk. Ik dacht dat het dak het zou begeven.
Vroeger had ik een dubbeldeks tent van mijn vader gekregen. Ik herinner me hoe ik
naar de regendruppels lag te luisteren. Ik droomde heel naar van mam dat zij zeer
onaardig was. Ik wilde het onthouden, ging naar de badkamer en herhaalde de beelden.
Maar ik weet er niets meer van.
De nieuwe badkamer (een tweede dus) beneden is gereed. Achtduizend gulden.
Wim Kok heeft warempel een drie kolomsartikel van Jonathan Kandell in The
New York Times gekregen. ‘Ik denk niet,’ aldus de voormalige 39-jarige Nijenrodiaan,
‘dat het terrein van de arbeid ooit zo gecompliceerd is geweest in Holland en Europa
(...). Het is moeilijk om iemand te vinden, die nog denkt dat we naar een periode van
hoge economische groei zullen kunnen terugkeren. Mensen vragen zich zelfs af of
Europa haar industriële leiderschap en concurrentiepositie zal kunnen behouden. De
vraag naar hogere salarissen blijft bestaan. En de druk om arbeiders een krachtiger
stem in de besluitvorming te geven in bedrijven is groter dan ooit.’173

173

The New York Times, 2 juli 1978.

Willem Oltmans, Memoires 1978

180
Ik ben er van overtuigd dat Grenzen aan de groei van onze Club van Rome een
verstrekkende invloed op het denken van een hele generatie heeft gegeven, ondanks
heftige ontkenningen van de beste stuurlui die aan wal staan.
Irak is steeds de beste vriend van Moskou in het Nabije Oosten geweest. Nu het
Kremlin het Marxistische regime in Ethiopië lijkt te steunen tegen de overwegend
Islamitische rebellen in Eritrea, heeft Bagdad gedreigd het vriendschapsverdrag met
de USSR te beëindigen. Bovendien werden vast 21 pro-sovjet Iraakse legerofficieren
geëxecuteerd op beschuldiging van het organiseren van Marxistische cellen in het
Iraakse leger.174
Wat zich in Amerikaanse media over Cuba afspeelt is buiten alle proporties van
de werkelijke belangrijkheid. Strobe Talbott beschrijft in dezelfde Time een
ontmoeting tussen studenten in Havana en twee congresleden, Stephen Solarz (New
York) en Anthony Beilenson (Californië). Er wordt ook nog altijd nagezeurd over
de Katangese invasie in Zaïre. Fidel Castro heeft gezegd Carter niets kwalijk te
nemen, omdat hij gewoon door zijn medewerkers wordt belazerd, wat waar is en
misschien zelfs in meerdere mate dan Castro zelf, omdat Carters macht verder reikt.
Intussen hebben acht Westerse regeringen, plus Japan en Iran, even 70 miljoen dollar
opgehoest om de schurk Mobutu te redden. De Britse minister van Buitenlandse
Zaken, David Owen, noemde het ‘a monitorable plan for economic assistance’. Time
schrijft dat deze CIA-verrader na de sjah van Iran zich ontwikkelde tot de rijkste leider
ter wereld. Ook een amice van prins Bernhard, die hem een gouden olifant ging
brengen. Treurig.
Eldridge Cleaver schreef een nieuw boek, Soul on Fire, en onthult dat Valery
Giscard d'Estaing hem heeft geholpen in 1972, toen hij Algiers wilde verlaten en
zich als vluchteling voor de Amerikaanse Justitie in Frankrijk vestigde. Hij is dus in
1975 vrijwillig naar de VS teruggegaan, waar een zaak tegen hem loopt uit zijn Zwarte
Panter-tijd, toen ik hem zelf ontmoette en over hem schreef, en filmde voor de NTS.

5 juli 1978
Fred Zumpolle is overleden. Frits van Eeden belde. We zijn samen naar Freds
begrafenis in Wassenaar gegaan. De onzin die bij zulke gelegenheden namens de
kerk wordt gedebiteerd, is niet van de lucht. Pock Zumpolle zag er heel triest uit en
liep met een stok. Ik wenste haar en Suzanne sterkte. Mora Hens-
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[Afbeeldingen]

Casper wordt voorgesteld aan koningin Juliana.

Links adjudant Gerritsen: ‘Ze zeggen allemaal vrienden van de prins te zijn...’.
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*2

Aankomst in Boedapest met kamerleden Frans Uijen en Henk Waltmans, afgehaald door diplomaat
Hasselman (tweede van links).

Op bezoek bij Janos Peter, vice-voorzitter van het parlement.
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*3

Dewi arriveert met de Duc de Sabran voor het diner bij Dirk en Inge Keijer.
(foto Jan Mud, A.D.)
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*4

V.F. Ruben, voorzitter Sovjet Nationaliteiten in de Opperste Sovjet.

Econoom professor Gantman

Met adjunct-hoofdredacteur NRC Handelsblad, Rob Soetenhorst, op Dirk Keijers tentoonstelling in
Moskou. (Rob geheel rechts met bril).
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*5

President Sukarno met Dewi in gelukkiger tijden.
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*6

Neal Boutwell, assistant publisher Blueboy Magazine.
Hij haalde Peter als fotomodel naar Florida.

My very own cup of tea!
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*7

Peter, tweede van rechts.

Peter, als Eric 6 in Blueboy Magazine.
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*8

Admiraal Elmo Zumwalt III, Chief Naval Operations.

General-majoor George J. Keegan.
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*9

Vraagtekens bij kolonel L. Fletcher Prouty.
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*10

Jack Lawrence

‘Frenchie,’ one of several aliases.

William Seymour

Emilio Santana
Verdachten in JFK-affaire vrijgegeven in het Gallery-artikel.

Jack Lawrence: A former Minuteman from Los Angeles, who arrived in
Dallas shortly before November 22, 1963. Lawrence worked for a Lincoln
Mercury dealership in Dallas, and according to official records (The Warren
Commission Report), he parked a loaned car from this dealership in the
parking lot behind the grassy knoll in Dealey Plaza. He returned to his job
(by means other than the loaned auto) shortly after Kennedy's assassination,
where witnesses testify he became violently ill. He resigned his job and
left Dallas that same day.
Lawrence currently lives in West Virginia.
Frenchie: (the only name available). He was also a soldier of fortune, and
was known to have been running guns into Cuba and expatriates out of
Cuba on a yacht owned by Larry Laborde in the summer of 1963. He
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appears in 7 photographs taken in Dealey Plaza 30 minutes after the
assassination. In these pictures, he is under arrest by the Dallas County
Sheriff's office for ‘Drunk & Disorderly Conduct.’ He was arrested behind
the grassy knoll in a parked railroad car. He is speculated to have fired a
shot from the grassy knoll. He was released from jail by the Dallas County
Sheriff's office on November 22. He was last seen in South America.
William Seymour: A soldier of fortune and a member of ‘The No Name
Key Group,’ an organization financed by the CIA. The Key Group was
comprised of anti-Castro soldiers preparing to invade Cuba. He is known
to have used the name Oswald, and has been identified by Harry Dean (a
CIA agent stationed in Mexico City) to be the ‘second Oswald’ and to
have attended Kennedy assassination meetings in Mexico City,
October/November 1963. Seymour arrived in Dallas less than a week
before the assassination, and is speculated to have fired the shot that hit
John Connally. Photographic evidence establishes his positioning on either
the 6th or 7th floor or the roof of the Texas School Hook Depository. He
was last seen in South America.
Emilio Santana: A soldier of fortune and, like William Seymour, also a
member of ‘The No Name Key Group.’ He was subpoenaed by District
Attorney Jim Garrison in New Orleans to testify before the Grand Jury.
Garrison and others on his staff have stated that Santana testified that he
had fired shots at President Kennedy from the 2nd floor of the Dal-Tex
Building. Santana was last seen in South America.
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*11

Psychiater R.D. Laing en familie.

Jager op buitenlandse vrouwen, mijn vriend Nikolai uit Kiev.

Jorge Hernandez, Havana.
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*12

Model Milan Potuznik gevonden in KLM-vlucht New York - Amsterdam.
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[Amsterdam (vervolg)]
kens had Fred nog bezocht. Hij had er verschrikkelijk uitgezien. Poek was na zijn
operatie gewoon naar Amerika afgereisd. Hij voelde zich totaal verlaten. Ik was het
bijna nooit met hem eens, maar ik vond hem aardiger dan haar.
Lunchte met Frits in het Promenade hotel, waar professor Jelle Zijlstra en de
ministers Van der Klauw en Andriesen eveneens voor een hapje arriveerden.
De ACF-aandelen zijn verder tot 142 punten gezakt. Wat een ramp. Wat moet ik
er mee doen?
Richardson Preyer zendt me de bevestiging dat zijn fameuze Comité 7 september
de verhoren gaat voortzetten. ‘Daar komt niets uit,’ zei Gerard Croiset. ‘Dit is allemaal
maar een wassen neus. Wat ze werkelijk moeten zeggen, zeggen ze niet.’
‘Ik vind dat toch frappant en een teken aan de wand,’ antwoordde ik.
‘Ik niet,’ aldus Croiset.
Mark van Heuven van de Amerikaanse ambassade is ook geen knip voor zijn neus
waard. Er was een brief van Henry Mellen, van de ‘Whiffenpoofs’ (het koor) van
Yale University, gekomen waarin hij schreef dat de ambassade geen poot had
uitgestoken, in tegenstelling tot wat Van Heuven had toegezegd. Ik heb dus
aangeboden drie van ‘de boys’ op Amerbos te behuizen, maar wat er met de rest zou
gebeuren, moesten ze elders oplossen. Ik heb ze dus verwacht maar hoorde taal noch
teken. Op het onbehoorlijke af.
Ik sprak vanmorgen eerst ambassadeur Romanov (van 09.10 tot 09.50 uur). Hij
had de ontmoeting met Wim Kok buitengewoon plezierig gevonden. Hij was er
enthousiast over. De vakbondsleider was stomverbaasd geweest over wat Romanov
hem had verteld over de rol van partijgenoot Max van der Stoel in de affaire Kosygin
en Shell, evenals wat zich rond Philips en Hoogovens had afgespeeld. De ambassadeur
heeft Kok een briefje geschreven waarin hij een aantal gegevens en data bevestigde.
Meer ontmoetingen behoorden tot de mogelijkheden. Het was dus the right move to
make. Hij gaat van 12 juli tot eind augustus met vakantie naar de Sovjet Unie. Het
VVD-kamerlid Henk Krol schijnt Romanov gesproken te hebben over een groep
VVD-ers, die eveneens de Sovjet Unie wil bezoeken. Twaalf leden van de VVD zouden
12 juli samen met hem naar Moskou reizen.
Hugh Trevor-Roper wijst er terecht op dat macht zegevierde over recht bij de
terdoodveroordeling van oud-premier Zulfikar Ali Bhutto van Pakistan. ‘I am
personally concerned for his life,’ aldus de professor in de geschiedenis aan Oxford.
Ik net
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zo. Dit is een volmaakt misdadig vonnis. Het is de wraak van Washington voor de
onafhankelijke en kritische opstelling van Bhutto jegens Amerika, net als met Sukarno,
Nkrumah, Sihanouk en alle anderen. Vreselijk dat de basterds van de CIA ‘onze’
bondgenoten zijn. Mohammed Zia ul-Haq is net zo'n smeerlap als Suharto, Mobuto
en andere militaire regimes in derdewereldlanden die bereid zijn vuile zaakjes van
de CIA op te knappen. En wie doet er wat tegen, of kan er wat tegen doen? Geen
hond!175

7 juli 1978
Frits zei gisteren zo maar voor de vuist weg dat Keke, die natuurlijk bij me was, nog
maar zes maanden zou leven.
Dirk Keijer vroeg me om naar Hilversum te komen. Hij had een gesprek van zeven
uren met ambassadeur Romanov gehad. Hij vroeg me mee naar boven te gaan, waar
hij naast de slaapkamer met Inge een soort study heeft met houten lambrisering. Er
hingen vier geweren aan de muur, een met een telescoop. Hij liet me een geluidsband
horen van een telefoongesprek met de sovjetambassadeur, die een directeur van
Heineken op bezoek had en rechtstreeks, met het bezoek erbij, naar Dirk had opgebeld.
Hij vroeg me hoeveel ‘commissie’ hij me had toegezegd voor het leggen van
contacten en uitdelen van zijn kaartje. Dat was dus tienduizend gulden.
‘Heb je er haast mee?’
‘Een beetje wel, want de ACF is gezakt tot 142 punten.’
‘Okay, je kunt het bedrag vóór dinsdag, als we naar Monte Carlo gaan, afhalen
bij Loes.’ Ik vroeg of Loes safe was. Hij zei dat ze vrijwel niets van zijn zaken wist.
Hij zou ook met Romanov de mogelijkheden voor zakendoen in Nigerië hebben
besproken, waar Romanov tenslotte een aantal jaren ambassadeur is geweest.176
Ik vertelde dat ik een afspraak met Van Doeveren van de BVD wilde maken om
andermaal uit te leggen dat ze me met rust kunnen laten want dat ik niets
ongeoorloofds doe of zal doen. ‘Je moet aan Van Doeveren eens vragen of hij denkt
dat ambassadeur Romanov je zo dikwijls zou ontvangen, wanneer jij in contact zou
staan met de KGB.’
Zoiets bedenk ik niet, maar het was wel een goeie. Hij vind de Russische acties
in Afrika nergens op slaan. Het kost Moskou
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International Herald Tribune, 5 juli 1978.
Keijer zou een aantal jaren later enorme zaken doen in Nigerië, geheel dankzij de sovjets en
Romanov in het bijzonder.
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handen met geld ‘en wat bereiken ze er mee?’ Hij vervolgde: ‘De Slotakte van
Helsinki is misschien wel hun grootste fout geweest. Nu worden ze met die akte door
het westen om de oren geslagen. Leonid Brezhnev is veel te slap. Khrushchev was
slecht voor de USSR, maar Brezhnev is niet veel beter. Ze hebben een strakke lijn
nodig, zoals Stalin die had. Niet dat ze naar het Stalinisme terug zouden moeten,
maar op deze manier staat de Sovjet Unie veel te zwak.’
Inge stelde voor in Lage Vuursche te gaan lunchen, wat wel gezellig was.
De uitnodiging van Aurelio Peccei voor de vergadering in Rome is binnen met
een welkomstbrief erbij. Zo is Aurelio: voor hem is iedereen even belangrijk. Hij is
hoffelijk en een vriend, ook voor een los aanhangsel als ik, want in directe zin heb
ik nog maar weinig met de organisatie te maken.
Er is al drie weken geen zon. Het blijft regenen. Het is buiten zwaarbewolkt en
koud.

8 juli 1978
Een rechter in de VS heeft bepaald dat Frank Snepp de royalties van zijn boek over
de rol van de CIA in Vietnam moet inleveren en in een fonds moet storten. Dat komt
er van als je in een ‘vrij’ land met een ‘vrije’ pers het waagt de rotzakken met de
billen bloot te laten komen, omdat je de waarheid vertelt. Hij gaat gelukkig in beroep.
Ik heb de adembenemende match op Wimbledon tussen Jimmy Connors en Björn
Borg gezien, 6-2, 6-2 en 6-3.
Strobe Talbott is nu ook bij Carlos Rafael Rodriguez in Havana geweest.177 Hij
heeft gezegd: ‘Compared to what my generation and Fidel's knew, life nowadays is
easy, and the easiness may bring about a certain weakness.’ Met een hint naar Mao
vervolgde Carlos Raphael: ‘We don't believe in solving this problem with a cultural
revolution, parading people around with dance caps on their heads. We believe that
international tasks help the revolution because they are important in the character
building and moral mobilization of youths.’ Dat is de achtergrond van wat Castro in
Afrika uitspookt.

9 juli 1978
Ik heb erbarmelijk slecht geslapen. Casper zou na een bruiloft in Wassenaar hier
komen. Ik lag uren op hem te wachten. Of is het morgen dat hij zou komen? Misschien
heb ik wel de fout
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gemaakt net als met het horloge en in 1966 met de gouden pen met Richard Thieuliette
in Kew Gardens. Ik herinner me over de scène met het horloge met Casper dat Peter
meewarig per telefoon uit Londen opmerkte: ‘Ik kan alleen maar hopen dat je mij er
niet van hebt verdacht.’ Dat heb ik niet gedaan, maar zelfs in het geval van Peter
denk ik soms dat the basic damage in the area of blind trust al jaren geleden is
voltrokken. Loet was in dit opzicht een bijzonder geval en aanvankelijk lag Erik van
der Leeden er dicht tegenaan. Maar werkelijk ongeschonden relaties zijn niet des
mensen. Bij mij natuurlijk evenmin. Later belde Casper dat hij vanavond niet zou
komen, alle commotie was weer voor niets.
De vertaling van het JFK-boekje in het Engels is af: 236 pagina's. Ik voel me
voldaan.
Bezocht tante Meta de Vries. Ik ben blij dat ik ben gegaan, al moest ik me er toe
dwingen. Zij was wakker en herkende me. Het kostte me moeite mijn hand in de
hare te leggen. Zij drukte deze, met enige kracht, en verscheiden malen. Ze probeerde
ook wat te zeggen, maar ik begreep het niet. De broeder riep keihard naar haar:
‘Mevrouw de Vries, doet u uw mond eens dicht.’ Dit ging me door merg en been.
Anna Christi, haar jongere zusje, zei dat ze haar mond niet meer kon sluiten en ook
haar benen niet meer kon bewegen door het lange liggen. Afschuwelijk.
Ben in het Vondelpark afgestapt. Het was heerlijk onder de bomen, de reuk van
alles, ondanks dat het een beetje regende. Na wat ontmoetingen en kortsluitingen
kwam er een blond ventje uit het gewas te voorschijn, dat onmiddellijk tot actie
overging. Alles is weer geregeld.

10 juli 1978
Sloeg in de TR 6 de hoek om bij Blom & Van der Aa (Centraal Station) en keek recht
in het gezicht van een Aziaat. Het bleek een Philippino, communicatiestudent uit
Boston. We haalden zijn bagage op. Hij logeert hier op Amerbos. Wat ik aanzag
voor een onverpeste oogopslag bleek anders te zijn. Hij is een stuk harder dan ik
hem had ingeschat. Toch is het gezellig. Maakte een visje met sla. Uiteindelijk heb
ik hem in de logeerkamer geïnstalleerd. Hij is ongetwijfeld aardig, maar waarschijnlijk
al verloren. ‘I want to stop studying and have a good time.’
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11 juli 1978
Heb Tony, de Philippino, maar weer met zijn hele hebben en houden bij het Centraal
Station afgezet.
Andrei Amalrik, die in Harvard doceert, is terug in Europa en volhardt in zijn
overtuiging dat er tegen 1984 een explosie in de USSR zal plaatsvinden. Hij is
hartstikke gek. Wanneer Leopold Unger tegen hem zegt dat niets er op wijst dat hij
ooit gelijk zal krijgen, antwoordt hij: ‘Admittedly, I may have erred through eagerness
and impatience. Youth has a tendency to believe that history takes place more rapidly
than it really does. It was in 1969, that I wrote “Will the Soviet Union survive until
1984?” In my analysis of the Kremlin gods, I obviously overestimated the imminence
of the Soviet-Chinese war and the wisdom of the West. At the same time I
underestimated the flexibility of the Soviet leadership. Having said this, I maintain
my conclusion: the trend to ward collapse is evident.’ Hij noemt de huidige sovjet
ouderlingen seniel, letterlijk en figuurlijk. Ze zouden moeite hebben het hoofd boven
water te houden. Om die reden houden ze de Stalinistische machtsstructuur in stand,
waarvan Keijer juist onderstreept dat ze dat niet doen. Hij houdt wel voor mogelijk
dat de datum 1984 wat later kan komen, maar ‘the war with China will grow out of
events taking place today’. Dat ook nog: een Sino-Soviet War. De man is niet in
orde.178
Er is in China zelf van alles aan de hand. Mijn goede bekende Lord Chalfont heeft
juist een Britse delegatie naar Peking geleid. Er is overeengekomen dat een uitgebreid
nieuw programma voor Chinese industriële modernisatie mede door Britse banken
zal worden gefinancierd. Vice-premier Li Hsien-nien heeft tegen bezoekende Britse
parlementsleden gezegd: ‘We will borrow from you. We don't want too much. We
don't want more than we can pay back.’179
Ik maakte Keke's ogen schoon en bracht hem naar de kennel in Bosch en Duin.
Haalde bij de secretaresse van Dirk Keijer een enveloppe ‘Europa Residence’,
Place Moulins, Monte Carlo, op met geen 10.000 maar 8.000 gulden er in. Ik ga via
Monte Carlo uit Rome terug. Het zal me benieuwen wat voor de missende 2.000
gulden de verklaring is.
Ik zal Robert Maxwell in Rome spreken.180
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Zie bijlage 22.
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Rome
12 juli 1978
Piazza Navona
Zalig, droog, zonnig weer. Ik kwam hier vanmorgen aan en logeer in hotel Giulio
Cesare.
Panorama had een omslagverhaal over JFK met Marilyn Monroe: ‘Wat deed
Kennedy als Jackie niet thuis was?’ Walgelijk. Schandaaljournalistiek is
langzamerhand een epidemie.181
Somerset Maughams neef, Robert Maugham, de viscount van Hartfield, heeft een
boek over zijn beroemde oom geschreven, Conversations with Willie.182 Maugham
werd miljonair en woonde aan Cap Ferrat aan de Rivièra in Villa Maresque - met elf
bedienden. Robin vroeg de schrijver eens, toen hij al 88 jaar was, wat het gelukkigste
moment van zijn leven was geweest. ‘I can't think of a single moment,’ was het
antwoord.183 Het is een verdedigbare stelling. Totale gelukzaligheid, zoals ik eerder
constateerde, is een contradictio in terminis. Het bestaat niet. Er kleven teveel
mankementen aan iedereen. Tot dusverre waren de ups met Peter waarschijnlijk de
gelukkigste momenten. Typisch Aurelio tegenover zijn vrienden. Op mijn
conferentiemap had hij een persoonlijke boodschap geschreven.184 Alleen Pannenborg
van Philips en ik schijnen hier - volgens de deelnemerslijst - uit Nederland te zijn.
Frits Böttcher schittert weer door afwezigheid.
Rome heeft altijd weer iets speciaals. Ik kan me niet voorstellen dat ik hier 22 jaar
geleden zelf woonde. Er lopen lekkere ventjes rond. Ik probeerde ergens een Engels
boek te vinden: Gibt es nicht, not even in French. Brandde een kaars in een kapel.
Maar het was te veel geroezemoes. Ben weer weggegaan.
Ik schreef mejuffrouw Büringh Boekhoudt dat ik haar had willen bezoeken, ook
om met haar over Casper Bake te spreken. Ik zou haar hebben willen zeggen: you
are the last person in the world - nu mijn ouders er niet meer zijn - I really trust. Er
is met haar ook wel een en ander voorgevallen, zoals het incident
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In 1978 wist ik nog niet dat JFK werkelijk vrij openlijk buitenechtelijke relaties had gehad.
Robin Maugham, Coversations with Willie, Simon & Schuster, New York, 1978.
International Herald Tribune, 6 juli 1978.
Zie bijlage 23.
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over het bekendmaken van haar bestaan in het interview met Bibeb in 1973, maar
dat zijn nu eenmaal de onvermijdelijke strubbelingen die bij het leven horen, want
geen mens heeft de ‘chip’ in zijn brein werkelijk onder controle. We weten niet eens
wat er in ons hoofd gebeurt, of hoe het werkt. Zo ver staan we nu ook weer niet af
van de Papoea's.
Edward Albee heeft tegen Mel Gussow van The New York Times gezegd: ‘I am
an aging child. I will be very surprised when I am 70. I think we get through all
birthdays. But I am not amused by the idea that theoretically I have only 25 years
left. I feel a terrible panic to write.’185 Het is een soort paniek die ik mijn hele leven
heb gekend.
De zwaluwen vliegen hoog in de lucht om de torens van de basiliek, alsof ze
spelletjes doen. Als ik naar de mensen hier kijk, moet ik wel aan het sovjetvolk
denken dat ten behoeve van ‘de purificatie van het socialistische ideaal’ wordt
onderdrukt. Waarom? Als je ziet wat hier allemaal mogelijk is, op ieder gebied
denkbaar, ja, dan denk ik inderdaad dat, wanneer ze er de kans toe zouden krijgen,
de mensen in de USSR ook als Italianen zouden willen kunnen leven. Bovendien,
deze levensstijl wil niet persé zeggen dat zij tot verdoemenis moet lijden.
Er zit een neger op een paal bij de fontein. Hij heeft zalige ogen. Ik flirt tevergeefs,
maar ik zou op hem af willen stappen en zeggen: may be I am the wrong package
for you to get a hard one, but I know I am right for you otherwise. Ik wil trouwens
nu helemaal geen seks. Zou het zalig vinden om met iemand te kroelen en samen te
slapen. Alhoewel: de ervaring leert dat ook dit maar al te gauw verveelt. Milan
Potuznik, die verveelt nog niet.
Langs de Tiber is een pasar malam. Ik wandelde naar de flat van mijn oude vriend
Alain Vidal-Naquet, maar hij was uit. Zijn Philippino-vriendje was thuis, bezig met
planten verpotten.

13 juli 1978
Academia dei Lincei
Ik kwam eerst terecht op een tentoonstelling, georganiseerd door de Nederlandse
ambassade, over M.C. Escher.
De hele Peccei familie, met kleinkinderen, is aanwezig. Premier Giulio Andreotti,
en talloze voorname Italiaanse politici en diplomaten, iedereen is opgetrommeld.
Aurelio houdt een sensible openingsrede. Hij heeft natuurlijk gelijk dat de
vooruitzichten voor de 4,4 miljard mensen allerbelabberdst zijn. Hij
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onderstreept dat de rijke landen honderd procent van 's werelds researchcapaciteit
uitmaken, negentig procent van de industriële productie en tachtig procent van de
handel. Aurelio heeft volkomen gelijk dat de vooruitzichten werkelijk beangstigend
zijn. What to do about it?
De zaal in het paleis waar we bijeenkomen is prachtig. Geschilderde plafonds,
magnifieke boekenkasten met gouden letters waarop de eeuw van de betreffende
bibliotheek is vermeld, alleen de luchters doen aan een goedkoop hotel denken.
De essentie van Aurelio's boodschap is dat we ten hoogste tien jaar hebben om
het tij fundamenteel te keren. Of tenminste zullen we in de komende periode
ingrijpende veranderingen in het wereldbestel moeten effectueren, om de wereld te
redden. Doen we dat namelijk niet, dan zullen we teveel opties hebben laten schieten
en zijn we reddeloos verloren.
Jonathan Power moet een tekst van Peccei 's speech vooraf hebben gekregen, want
hij geeft deze vanmorgen in de International Herald Tribune weer.186 Power
ridiculiseert de alarmerende boodschap door te schrijven dat bij de tiende verjaardag
van de Club van Rome opnieuw wordt geroepen dat de rivier de Tiber in brand staat
en we bezig zijn onze bruggen te verspelen. Hij vermijdt Aurelio's waarschuwing
zoals ‘we hebben nog tien jaar om het tij fundamenteel te keren’ in zijn artikel een
prominente plaats te geven.
Later kwam Robert Maxwell op me af. Hij zei vorige maand een afspraak met
Jermen Gvishiani te hebben gehad die was afgezegd, maar in oktober zou hij hem
zeker ontmoeten en hij zou er in slagen de Rus (Georgiër eigenlijk) te overtuigen het
boek verder met mij af te maken en bij Pergamon Press uit te geven. Ik vertelde
tegelijkertijd een aantal afspraken te hebben gemaakt om wetenschappers en
vooraanstaande sovjetpersoonlijkheden te interviewen. Hij reageerde meteen positief
met de woorden een dergelijk boek eveneens te willen uitgeven.187 Met Letter to Amy
wilde hij nog even wachten. ‘Wait, because Carter will have to do something and
then it will be timely.’ ‘Yes, what,’ vroeg ik, ‘start a war?’ Iemand anders sprak hem
aan en zonder verdere plichtplegingen keerde Maxwell zich af, wat ik hoogst
onbeschoft vond.
Carters ambassadeur bij de VN, Andrew Young, heeft in gesprek met het Parijse
blad Le Matin gezegd dat de wereld steeds maar over dissidenten in de USSR zeurt,
maar dat er in Amerika zelf ‘honderden, misschien zelfs duizenden mensen in gevan-
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Later zou Maxwell buiten mij om speeches van Gvishiani uitgeven.
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genissen vastzitten, die ik eveneens als politieke gevangenen zou willen
omschrijven’.188
Carter, de in Christus herboren politicus die eens met bijbels langs de deuren leurde
als boetedoening voor zijn ‘zonden’, is de leider die ‘mensenrechten’ en de
zogenaamde verdediging ervan tot een kardinaal punt in zijn campagne voor het
presidentschap had verheven. Maar, zoals Young laat zien, over wat vooral onder
blacks in de VS zelf leeft en wordt gedacht, namelijk dat er nog zeer veel op dit gebied
is te doen in eigen land, zwijgt Carter in alle toonaarden. Toen hij aan het bewind
kwam, nu anderhalf jaar geleden, meende 64 procent van de Amerikanen dat hij
prima bezig was. Nu is dit cijfer nog maar 38 procent. In 1977 meende 42 procent
van de Amerikanen dat Carter de buitenlandse politiek in juiste banen leidde, nu nog
maar 29 procent. In 1977 verwachtte 67 procent van de mensen dat hij er in zou
slagen het vertrouwen bij het publiek in Washington te herstellen. Nu denkt nog
slechts 35 procent dit.189
De zakenwereld in de VS is wanhopig over Carters maatregelen, als het afzeggen
van een belangrijke bestelling van computers in de USSR, terwijl verkopen van
installaties om olie te winnen slechts mogen worden geleverd na goedkeuring door
het Witte Huis en Carter zelf. Hierdoor wordt de handel tussen beiden landen nodeloos
bemoeilijkt. Het is duidelijk dat andere industriële landen, zoals West-Duitsland,
leveren waar Moskou om vraagt. Amerikaanse zakenlieden zijn in zak en as over
Carters bezwaren, zogenaamd gebaseerd op overwegingen aangaande mensenrechten.
Tussen 1973 en 1976 verdrievoudigde de Amerikaanse uitvoer naar de Sovjet Unie
van ‘manufactured goods and services’ tot 800 miljoen dollar, terwijl de sovjets voor
1,6 miljard dollar graan kochten in de VS. Carter blijft met zijn dissidentengeklets
verdere ontwikkelingen in handelsbetrekkingen verstieren.190
Ik was langzamerhand vergeten hoe mooi een Romeinse zomeravond kan zijn.
De zwaluwen zijn al naar bed, of zie ik ze niet meer door de intredende duisternis?
Zou de neger er nog zijn? De dagjesmensen en kuddes toeristen verpesten alles met
hun luidruchtige gedoe, wat hier kennelijk niet hoort. Ik mis Peter. Een vader en
moeder met een dribbelend klein meisje pauzeren bij de fontein. Het meisje kijkt
met verwondering naar de lichtjes. De ouders letten er niet op en sleuren haar
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International Herald Tribune, 12 juli 1978.
The New York Times, 30 juni 1978.
The New York Times, datum ontbreekt.
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mee. Ze ontsnapt en wil terug naar de lichtjes en het opspuitende water. Maar de
vader grist haar terug. Ik weet niet of ik zelf het geduld zou hebben opgebracht, maar
daarom heb ik ook geen kinderen.
Italiaanse jongens verkopen halssnoeren die licht uitstralen. Een jongetje van
dertien begrijpt niet hoe het kan en betast ze. Hij vraagt hoe het werkt, maar de
ongeïnteresseerde verkoper luistert niet. Het zijn al die kleine teleurstellingen samen
die heel langzaam en ongemerkt het subtiele inner fabric of children's souls naar de
knoppen helpen.
De Spaanse ambassadeur bood vanavond een ontvangst aan voor de Club van
Rome-participanten. Ik geniet zoveel meer van deze avond op een terrasje aan de
straat waar ik rustig kan zitten lezen.

De drang naar seks kan van je afvallen, zoals een vrucht aan een boom loslaat en
neervalt. Ik zag een jongen vanavond die het helemaal had. Maar hij ‘zag’ me niet.
Ze voelen het als je niet echt hoeft. Ook de neger kwam uiteindelijk op zijn vaste
plek als fonteinnicht, zoals ik soms een Vondelpark-bosnicht ben. Het aardigste
vanavond was een jonge herdershond die pal naast me water uit de fontein kwam
drinken. Dieren voelen ook alles, tenminste wanneer de wereld ze niet neurotisch
heeft gemaakt. Vervolgens gaf een vader een klein jongetje nog woedend een schop
onder zijn reet. ‘Basta, basta,’ riep de bezorgde moeder. Het kind rende blèrend weg
met een hand aan
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zijn achterste. Zo was het voor vandaag wel weer genoeg. Heb op Piazza Navona
regelmatig aan het publiek in de USSR moeten denken, dat er heel wat voor over zou
hebben een avondje in Moskou te kunnen slenteren, zoals de Italianen dit in Rome
doen. Alexander in Leningrad en Nikolai in Kiev hunkeren er in ieder geval naar.
Eigenlijk heb ik nooit echt geweten wat te doen met mijn ‘prooi’. Zelfs de paar
nummers die ik ooit met Peter maakte resulteerden in het lege gevoel niet te weten
wat er mee te beginnen. Het moet voortkomen uit een soort fundamentele passiviteit,
die er steeds is geweest en er op neerkwam eigenlijk met niemand iets te willen doen.
Hoe dat zit, of heeft gezeten, mag God weten. Bijna alle tippelpartijen eindigden al
bijna dertig jaar lang in een blow job door de tegenpartij, of het werd een fiasco. Iets
anders zat er nooit in.

14 juli 1978
Ik droomde over het ouderlijk huis De Horst. Er kwamen twee automobielen in het
donker in het bos aanrijden met Arabieren met getrokken pistolen. Zij hadden het
huis van mijn ouders gekocht en dachten dat ik een dief of inbreker was.
Ik ben er twee dagen geleden langsgereden, nadat ik Keke in de kennel had
gebracht. Hoe werkt dit toch, Freuds Id, waaruit de persoonlijkheid is opgebouwd
dat leidt tot het Ego, het deel van het Zelf dat de werkelijkheid verwerkt dat dan
constant onder druk staat van het geweten (Superego). Is dan misschien een gedeelte
van dit ego, het droomego zoals Jung het noemde, verantwoordelijk voor de kakofonie
der flitsende signalen in het brein in slaaptoestand? Ik moet er met Peter over spreken.
De rede van Aurelio is prima. De Club van Rome is toch wel op alle fronten
voortdurend bezig. Toch geloof ik het verder wel. Ik ga een wandeling maken en
vertrek naar Nice. De Rivièra brengt altijd zo veel herinneringen van de reis naar
Cap Martin met onze ouders in 1936. Ergens aan een palmenlaan zaten een man en
vrouw met een harp. Zij speelde het thema uit de film Alleen op de wereld, welke
muziek mij als kind diep heeft aangegrepen.
Ik brandde in een kapel twee kaarsen. Het was een loos gebaar want het was weer
niet echt stil genoeg om naar het gekakel in je eigen brein te kunnen luisteren. Wat
misschien wel een der grootste rampen van de moderne wereld is, is dat je nergens
ooit nog een plekje van stilte, echte stilte, kunt vinden. En stilte is zo essentieel.
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Ik kwam langs een boekwinkel, waar ik een titel in de etalage me opviel: Pourquoi
encore des enfants? Daar begint het al. Zou het instinct van ‘gaat henen en
vermenigvuldigt u’, waar vooral de konijntjes in afgeoefend zijn, voor mensen
eindelijk worden doorbroken?

Fiumicino Airport
De hele wereld is natuurlijk over Andrew Young gevallen, die gewoon het naakte
en ware feit constateerde, dat apartheid in de VS in volle bloei staat.
Hedrick Smith wijst er in The New York Times op dat president Carter er nog
steeds niet in is geslaagd een effectief beleid jegens de USSR te ontwikkelen. De
presidenten Nixon en Ford lieten Henry Kissinger er op los rotzooien. Deze minister
speelde de levering van sommige technologische materialen en het opvoeren van
handelsovereenkomsten tegen het Kremlin uit, om van de sovjets gedaan te krijgen
wat hij wilde, bijvoorbeeld op het gebied van wapenonderhandelingen en problemen
elders in de wereld. Carter bazelt maar steeds over mensenrechten, wat het laatste is
waar je in het Kremlin iets mee bereikt, zoals in de geschiedenissen met eerst
Solzhenitsyn en nu Shcharansky wel is komen vast te staan. Carter is een knoeipot
op het gebied van internationale betrekkingen. Wat verwacht je van een peanut farmer
uit Georgia?
De Chinezen hebben een plantaardig middel (ching hao su) tegen malaria
ontwikkeld.
Ik vlieg met Alitalia naar Nice.

19.55 uur, Monte Carlo, Café de Paris
De shuttlebus de luchthaven bracht me in 45 minuten naar het Old Beach Hotel. Dirk
en Inge Keijer logeren hier met de kinderen. Er spelen zich zoveel scènes tussen hen
af dat ik er in ieder geval hartstikke gek van zou worden om dit dag in dag uit te
moeten meemaken.
Keijer denkt dat als Christina Onassis inderdaad nu vrijt met een kerel uit Rusland,
dit zonder meer gearrangeerd moet zijn door de KGB. Hij vertelde dat de ambassade
van Romanov in Den Haag had ontdekt dat zij met geluidstoeters werden afgeluisterd.
Dat heb ik altijd wel geweten, en ik heb er als vanzelfsprekend altijd rekening mee
gehouden.
Peter vertelde dat de musical in Madrid misschien toch door gaat. Hem was in
ieder geval het dubbele honorarium aangeboden. Maar hij heeft een andere aanbieding
uit Schotland.
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15 juli 1978
Roquebrune, Old Beach Hotel
Gisteravond ben ik met Dirk in witte smoking, en Inge Keijer in een vuurrode
avondjurk, naar het nieuwe casino gegaan om te dineren. Champagne werd aangerukt.
Er was een vervelend echtpaar uit Holland (ik geloof uit de houthandel) dat de avond
eigenlijk verpestte. Na een bezoek aan een discotheek zette Dirk zich aan de goktafel
met 200 gulden en de fiches, 32, 33, en 23. In tien minuten had hij 4.000 franc
gewonnen. Hij nam het geld meteen op en scheen opgetogen. Hij zou er morgen een
nieuwe blazer en andere zaken van aanschaffen.
Volgens Keijer is Carter vanaf het begin van zijn presidentschap al van plan
geweest de betrekkingen met de USSR op scherp te zetten. Hij was bezig minister
van Landbouw Van der Stee naar Moskou uit te nodigen om de tentoonstelling die
daar komt te bezoeken, waar Dirk met een aantal partners een serie stands zal openen.
De Britse regering oefende druk op de EEG uit om geen ministers naar Moskou te
laten reizen, zolang er in de Sovjet Unie processen tegen dissidenten plaatshebben.
Ik vroeg hem hoe het mogelijk was dat er voor de rechtbank in Arnhem een proces
kon plaatshebben over olieleveranties naar de Sovjet Unie. Hij vertelde dat door een
onderling conflict in Moskou tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en
Buitenlandse Handel de ruzie dermate hoog had kunnen oplopen. Hij had besloten,
na overleg met ambassadeur Romanov, dat de ambassade en hij zich er niet mee
gaan bemoeien. Ambassadeur Romanov had Keijer met zes tegen nul verslagen op
de tennisbaan van de ambassade. ‘Hij plaatst werkelijk scherpe ballen,’ aldus Dirk.
Ik stelde voor dat hij in zijn Hilversumse huis eens een avond arrangeerde waarbij
Gerard Croiset over zijn werk zou vertellen. Vandaag zei hij heel beslist: ‘Ik ben niet
in Croiset geïnteresseerd.’ Als bij George de Mohrenschildt en vooral ook Dico,
generaal Donald Donaldson, zou ik best eens de mening van de paragnost over Keijer
hebben willen horen. Maar Dirk had de truc waarschijnlijk in de smiezen. Misschien
beschouwde hij het alleen maar een inbreuk op zijn privacy.
Hij vertelde over zijn werk vroeger voor Lindetevis in Liberia. Dat was dus lang
voordat hij in de Sovjet Unie terechtkwam. Hij wil iets in Japan beginnen. Ik bood
aan hem bij het lid van de Club van Rome in Tokio, Saburo Okita binnen te brengen.
Hij dacht ook dat satellieten in de toekomst voor propagandadoeleinden zouden
worden gebruikt. Het zou dan mogelijk zijn van de Sovjet Unie voor dit doel gewoon
een raket te hu-
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ren. Opeens zei hij: ‘Willem, let op mijn woorden, we gaan de komende tien tot
vijftien jaren veranderingen tegemoet waar we niet van hadden kunnen dromen.’191
Hij gaat dinsdag al weer naar Moskou. Ambassadeur Romanov zal daar dan ook zijn.
Hij maakte trouwens duidelijk dat ik zelf mijn hotelkamer diende te betalen. Wat
mij betreft prima.
Ik vind vooral Inge Keijer erg aardig. Ze heeft funny eyes. Het ene is anders dan
het andere. Ik heb wel een goed contact met haar. We hebben soms binnenpretjes
ten aanzien van Keijer, wanneer hij weer eens een stoere cadens weggeeft.
Ik neem een vliegtuig naar Parijs. Ik loop de hele trip al op de sneekers van George
de Mohrenschildt.
Kocht Une mort très douce van Simone de Beauvoir over het heengaan van haar
moeder. Een paar weken voor haar 77-jarige moeder overleed, had Simone nog met
haar geluncht. Precies als mam die eigenlijk ziek werd in 1974 na mijn lange reis
door de Sovjet Unie en een aansluitend project in Italië om Aurelio Peccei met de
NCRV te filmen, waardoor ik heel lang niet in Bilthoven was en ze gewoon te lang
alleen was gebleven en nog meer vereenzaamd was. Later verweet Simone's moeder
haar twee maanden geen brief of levensteken te hebben gegeven. Ik ken dat soort
verwijten. Maar ik heb mam voortdurend geschreven en opgebeld vanuit Moskou
en Rome. Mam beklaagde zich er inderdaad over niet meer te kunnen spreken, omdat
zij zolang alleen was geweest.
De moeder van De Beauvoir moet een horreur animale voor de dood hebben
gehad. Ik zou dit nooit zo hebben geschreven. Ik weet niet hoe mam er over dacht.
Toen zij zich gezond voelde zei ze wel eens het natuurlijke verloop van het leven
volkomen te accepteren. Omdat zij overvallen werd door een longpneumonie, weet
ik niet wat er in haar is omgegaan toen het doodsuur werkelijk geslagen had. Net als
mam beklaagde de moeder van De Beauvoir zich over sommige verpleegsters. Een
had haar doodgemoedereerd gevraagd over hoeveel tijd zij dacht naar het hiernamaals
te vertrekken. Mam had liever met sommige van de broeders te maken, net als haar
vriendin Meta de Vries, die zeer op een Surinaamse broeder in het rusthuis was
gesteld. Het hele verhaal van De Beauvoir herinnert me aan wat ik met mam
beleefde.192
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Deze uitspraak was in retrospect wel buitengewoon profetisch. Ik vond Keijer altijd al een
mysterieus figuur.
Simone de Beauvoir, Une mort très douce, Editions Gallimard, 1964.
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Parijs, Hotel Vendôme
Admiraal Daniel Murphy van Pentagon Intelligence - daar zie je dus weer de
controverse tussen de militaire inlichtingendienst en de CIA - heeft een paar dagen
geleden er op gewezen, dat toen president Jimmy Carter bekend maakte dat Cuba
de Katangezen steunde die de provincie Shaba van Zaïre waren binnen gevallen, hij
niet over sluitende bewijzen beschikte dat dit waar was. De admiraal vroeg zich af
of andere redenen, als opzettelijk herrie maken met Havana, of de sovjets in Afrika
dwars te willen zitten, Carters beweegredenen waren geweest. Wat dit weer eens
allemaal aantoont, is dat je óf door de hond óf door de kat wordt gebeten. Nu is er
dan eindelijk weer een democratische, in de Heer herboren president op het Witte
Huis, maar ze liegen allemaal heel bewust, ‘(...) Nixon en Ford aangezwengeld door
Henry Kissinger, Carter door mijnheer Brzezinski uit Polen nota bene. En het vaste
excuus voor het gelieg van: we zijn in een Koude Oorlog wat dit alles rechtvaardigt.’193
Intussen is het gevolg wel dat senator Dewey F. Bartlett, Republikein uit Oklahoma,
een resulotie door de Senaat joeg die met 53 tegen 29 stemmen ook nog werd
aangenomen, waarbij de regering wordt gevraagd ‘alle’ betrekkingen met Cuba te
verbreken. Dat land ligt al bijna twintig jaar aan de poort van de VS onder een
misdadige Yankee blokkade en nu dat ook nog. Over mensenrechten gesproken.
Gelukkig ging die resolutie zelfs Carter te ver. Hij zal het verzoek naast zich neer
leggen. Ik haat Amerikanen wanneer zij zich zo gedragen.
Tad Szulc waarschuwt in de The New York Times dat waar in Cuba na jarenlang
wanbeheer en dictatuur van Fulgencio Batista, tenslotte Fidel Castro op de proppen
kwam, een soortgelijk gedonder in Nicaragua staat te gebeuren, nu president Anastasio
Somoza de Amerikanen probeert duidelijk te maken dat hij alleen het communistische
tij in het land kan keren. Dat de man de raison d'être voor de linkse revolutie is,
schijnt Washington maar niet te willen inzien. De Nationale Garde van Somoza wordt
natuurlijk door die stinkende CIA overeind gehouden met wapens en geld, terwijl het
Sandinista National Liberation Front hierdoor slechts aan populariteit onder de
mensen wint. Journalist Szulc smeekt zijn regering welhaast in te zien dat ze op de
verkeerde weg zijn en dat hierdoor een nieuw bloedbad in Midden-Amerika vrijwel
zeker is. Dit zal een effect hebben op omliggende landen als Guatemala, El Salvador
en Honduras, misschien zelfs Panama.
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The New York Times, 11 juli 1978.
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Szulc zegt dat Washington vergeefs hoopte dat Somoza geleidelijk zijn dictatoriale
bewind zou democratiseren, ‘it was a foolish hope’ omdat niet alleen de Sandinisten
maar ook de zakenwereld in het land zich tegen Somoza hadden gekeerd. Het
familiebewind van de Somoza's dat al 41 jaar het land terroriseert, moet tot een
omwenteling in de richting van Cuba leiden en wat dan? Carter schreef vorig jaar
augustus een brief aan Somoza om hem te loven dat de Inter American Commission
for Human Rights op bezoek zou mogen komen. De Sandinisten beantwoordden
deze waanzin met een bestorming van het paleis in Managua waarbij 200 personen,
waaronder 65 Somoza-cronies, werden gegijzeld. De dictator liet toen 700 mensen
arresteren om Carter te bewijzen dat het land was bezaaid met Marxisten. Carter
heeft een plaat voor zijn kop, maar wat wil je?194

16 juli 1978
Parijs, Café de la Paix
J.G. Heitink, de inlichtingendienstenjournalist bij De Telegraaf, probeert het
‘grijnslachje’ van Andrei Gromyko, zijn reactie op de vragen van journalisten in
Genève over de processen tegen dissidenten in de Sovjet Unie, belachelijk te maken.
Andrew Young bij de VN was natuurlijk ‘babbelziek’ volgens mijnheer Heitink,
omdat hij aan de orde stelde wat er aan mensenrechten jegens zwarten in de VS nog
zoal hapert. ‘Zal Carter nu de moed hebben deze persoonlijk vriend naar huis te
sturen of een andere functie te geven?’ Allemaal oppervlakkig en oneerlijk eenzijdig
Koude Oorlog-geklets. Ons meest gelezen ochtendblad! Dagelijkse breinvervuiling.
Een andere vaderlandse kletsmajoor, dr. H.N. Boon, blijkt zich in de Trilaterale
Commissie van Rockefeller te hebben gewurmd als lid van het uitvoerend comité.
Hij schrijft een achtkoloms-artikel over deze organisatie in NRC Handelsblad.195 Ik
heb dit allemaal vorig jaar in De Nieuwe Linie geschreven, dat de Amerikanen een
tegenhanger voor de Bilderberg van prins Bernhard opzetten, dus hoe in 1973 David
Rockefeller deze taak aan Zbigniew Brzezinski opdroeg. Al in mei 1973 werd Jimmy
Carter juist door Brzezinski in de Trilaterale Commissie benoemd, zoals allemaal al
vorig jaar in Penthouse werd uiteengezet196 en dan komt de heer Boon met het grote
nieuws in juli 1978 in NRC Handelsblad. Het is nauwelijks ‘grappig’.
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Idem.
NRC Handelsblad, 13 juli 1978.
Penthouse, december 1977.
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The Observer blaast een partijtje mee in Westerse media om de Russische
dissidentenaffaire groter te maken dan ze is. Het blad schrijft overigens wel dat de
Amerikanen met subversieve bewegingen radicalere maatregelen schijnen te nemen
dan de sovjets. ‘It was much easier to shoot Malcolm X. en Martin Luther King or
drive Eldridge Cleaver to Cuba, because none of the American radicals had a sound
ideological base....’ In de USSR kletsen de dissidenten eigenlijk ook alleen maar over
vrijheid en democratie zonder een werkelijk alternatief te bieden, want wanneer het
Kremlin zou toegeven aan wat van hen wordt gevraagd, wat zou er dan in de Sovjet
Unie anders gebeuren dan ‘drifting into nothingness?’ Ik moet dit in De Nieuwe Linie
verder analyseren.
Ik ga weg van dit terrasje waar ik altijd met Peter zit. De benzinestank is te
doordringend geworden. Als ik aan hem denk, krijg ik tranen in mijn ogen. Ik mis
hem altijd, maar in Parijs nog meer, omdat we hier altijd zoveel samen doen. Als ik
meer geld had, zou ik hem hebben gevraagd hier even naar toe te vliegen.
De moeder van Simone de Beauvoir zei eens tegen haar kinderen: ‘Mes pauvres
petites, je vous en ai donné des émotions...’ Zou ze vous hebben gezegd?
‘Mais le matin il y avait dans ses yeux toute la tristesse des bêtes sans défense....’
Vreselijke zin.
Ik heb het boekje uit. Madame de Beauvoir is dood. Ik ben er helemaal naar van.
Ik ben naar de Continental Bath geweest en ben grondig doorgeblazen. Wat een
bedrijf. Eigenlijk ben ik mijn hele leven voornamelijk gepijpt. Er komt een dag dat
the boys mij zien als een wandelend kadaver en weigeren om nog naar een oude,
afgelebberde, uitgedroogde penis te grijpen. Dan zal het moment gekomen zijn dat
ik zelf de pikken van jonge ventjes moet grijpen om leeg te zuigen om nog iets van
lol uit dit bedrijf te halen. Ik geloof eerder dat ik het hele gedoe het raam uit zal
smijten en me met andere zaken dan jonge hengsten zal gaan bezighouden. En wat
dan wel? Schrijven, lezen en de piano.
In Den Haag mag de BVD dan geluidstoeters op de sovjetambassade zetten, in
Moskou schijnt sinds geruime tijd met stralen op het Amerikaanse ambassade gebouw
te zijn gespioneerd, wat gezondheidsklachten voor het ambassadepersoneel met zich
heeft meegebracht. Brzezinski had al gezegd, om het vuurtje verder aan te stoken,
dat het aantal kankergevallen op de ambassade het hoogste ter wereld was. Nu heeft
de John Hopkins School of Public Health een onderzoek ingesteld en
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schrijft Daniel Greenberg: ‘As many specialists insist, the radiation is lowlevel and
apparently harmless, therefore it is worth considering how a few facts and a lot of
hysterical ignorance have acquired an unjustified importance in an international
relationship that suffers from all too many real problems.’197 Zo gaat het steeds weer
met de frische fröhliche kalte Krieg.

17 juli 1978
Ik lunchte met Dewi Sukarno. De fotografe Kim Colombo uit Californië en Najat
Kassir, werkend voor de pers in Beiroet, waren er bij. Dewi heeft toch een amusant
leventje. Toen ik op Avenue Montaigne arriveerde vroeg ze even naar het hotel Plaza
Athenée te gaan en aan de telefoniste te vragen of zij wilde melden dat haar telefoon
een storing had. Vervolgens vroeg ze me onder vier ogen om de beide andere gasten
duidelijk te maken dat zij haar in het bijzijn van haar Japanse landgenoten steeds
met ‘Madame’ en niet met Dewi zouden aanspreken. Kartika was in de Haute Savoie
op vakantie. De moeder was er per trein naar toe gegaan om haar een dagje te
bezoeken, negen uur heen en negen uur terug. Dat doet ze dan toch maar.
Ze vroeg: ‘Do you remember when we were separated in 1970 in Bangkok?’ We
waren toen samen op weg naar de doodzieke oud-president Sukarno. Zij vervolgde:
‘I was sitting in the plane to Jakarta with Japanese journalists who were writing the
story that Bapak had died, while at that moment he was still alive.’ Haar boek, Tear
of a Sparrow, is in Japan in hard cover verschenen bij Bungei Shunju ‘a very
prestigious house, you know, in fact the best’. Newsweek had erover geschreven. Ik
kreeg een exemplaar met een persoonlijke groet.198
‘You know, prince Sihanouk is very sick,’ vertelde zij. ‘Monique is still with him.
His eldest son was killed. We do not know how it happened. His daughter is in Sydney
and works in the reception of a supermarket. She is the only one who escaped it all.
She once danced Shiva for us at the palace.’
‘Many great leaders fall, because of their wives,’ aldus Dewi. ‘It is said that history
is made with might and power. Women always move behind the scene. Look at
China. Mao was once a God. Look at Chiang Ching, his wife. She had it all arranged
with four of her close allies, all four of them men. One was even rather young. All
this, because she wanted to stay in power. And Yovanka, Tito's wife? She conspired
to be able to take over when he would die. They brought Tito the proof.
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The New York Times, 14 juli 1978.
Zie bijlage 24.
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What else could he do than arrest her? Imagine, they were revolutionaries together
for some fifty years. Just because she wanted to stay in power. Tsar Nicholas II is
another example. His wife, Alexandra, conspired with Rasputin. But, may be, this
is not an appropriate example, because Nicholas was born to be an emperor. Still,
all these women had strong husbands. You know the Chinese proverb that goes: ‘If
the hen crows - not the cock,’ zei ze giechelend - waar ik ook om moest lachen - ‘the
nation falls.’ Ze was er zeker van dat de hele affaire rond maarschalk Lin Piao te
maken had met een liefdesaffaire van Chiang Ching.
‘Like Hartini199 had affairs with dr. Subandrio and air marshall Omar Dhani,’
vervolgde Dewi, tot mijn afschuw vanwege de onzin die zij debiteerde. ‘Hartini was
that kind of a woman. She conspired with the PKI and Subandrio to stay in power,’
aldus Dewi. ‘Hartini is smooth and slippery,’ waarbij zij zachtjes over de huid van
haar arm wreef. ‘I am too direct and too sincere for that.’
‘Guntur Sukarno is crazy,’ aldus de weduwe van Bung Karno. ‘He said in a letter
that the family had decided, that he would hold all the money, and this included the
money destined for Kartika. He cannot do that. He should act according to Indonesian
law. All the children signed that decision, also the two boys of Hartini, but they are
all completely under Guntur's controll.’ Ze kondigde aan het er niet mee eens te
zijnen wanneer zij in Jakarta zou komen konden ze op een fikse oppositie van haar
rekenen.
Dewi vertelde dat er een graftombe voor Bung Karno in Blitar in aanbouw was,
waarvoor 160 graven van normal people opgeruimd dienden te worden. ‘I thought
they would build for him a tomb at Merdeka Square. They are crazy to do that. At
one side there will be a small mosque. And, since Bapak said that he wanted to be
burried under a “waringin” tree near a river, they are now going to construct an
artificial river! Can you imagine how vulgar? And the design and the marble they
chose are awful. Bapak would have been the first to detest all this. Guntur wrote a
letter in the name of the family, that we wanted him to be burried between Jakarta
and Bogor on a hill overlooking a real river. Nor will anybody of the family witness
the removal of Bapak's coffin. Look what happened to Charlie Chaplin. Who tells
us what they will be really doing?’
Ik vroeg hoe het met Karina was. ‘She has a catastrophic will-
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power. She throws a tantrum when I tell her to meet with Guruh Sukarno, when he
is in Paris. She does not want to leave her room when he is here. Then I say: “it is
your brother!” She replies: “I don't care.” In the past, she was happy to be with
Indonesians, but the last year she changed much and is becoming very French. She
is now even afraid of going to Indonesia. She thinks Indonesians are ugly monkeys.’200
‘Don't write that,’ she added.
Francisco Paesa woont nu aan de Franse kant van Genève. Hij zou dit weekeinde
komen, maar ze hoorde niets meer. ‘I guess, I will never see my money back.’ Zij
vroeg ook of ik nog exemplaren van Den Vaderland Getrouwe voor haar had. ‘I have
to telephone former ambassador Hanafi. He needs a job. Can't you get him a function
at the United Nations?’ vroeg ze ook nog.
Intussen schijnt Dewi serieus artikelen te schrijven, bijvoorbeeld voor het tijdschrift
AvantGarde. ‘This is now a hobby,’ zei ze. ‘I like to do it, especially in AvantGarde
because they give other people chances than always the same ones in Vogue.’ Dewi
vervolgde: ‘I am attacking three Parisian bitches, the princess de Polignac, the duchess
of Bedford and (...),’ die naam ben ik vergeten, ‘the former lover of the duc
d'Abrantès. The duchess of Bedford never signs Nicole. She seems so unsure of
herself, that she adds between brackets duchess of Bedford.’
Ik opperde voorzichtig dat het misschien riskant was deze Parijse dames te proberen
in hun hemd te zetten, zelfs al was het waar. ‘Ze zullen woedend zijn,’ zei ik.
‘They are already. I don't care. If I do not attack them now, they will destroy me.
At least, I do have the satisfaction being able to finally write about these bitches.’
Smalend noemt Dewi de dames reines en voegde er aan toe dat authentieke
aristocratische dames zoals de princesse Napoléon en enkele anderen zich heel anders
gedroegen. Haar volgende artikel zal over Regine handelen, de nachtclubeigenaresse
en duurste madam van Parijs.
‘But that means open war!’ riep ik uit.
‘She knows many gangsters. She could easily pay five men to kill me. Well. They
already warned me that the three bitches would try to get me thrown out of France.’
‘But they will take you to court,’ zei ik.
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‘When I won a libel suit in Paris,’ vervolgde Dewi, ‘I received two thousand francs,
and that was exceptionally high. So let them sue me. I will pay five thousand francs
or the magazine will pay it and we will be, as a new magazine (AvantGarde) famous.’

Parijs - Amsterdam
Het Senate Intelligence Committee is na een onderzoek van een jaar tot de conclusie
gekomen dat Henry Kissinger en William Colby van de CIA het Congres weer eens
hebben misleid, deze keer inzake de geheime deelneming van de Amerikanen aan
de oorlog in Angola. Op 29 januari 1976 getuigde Kissinger dat ‘the CIA is not
involved in the recruitment of mercenaries for Angola’. Hij loog voor de zoveelste
keer alsof het gedrukt stond, allemaal in het belang van de Koude Oorlog en daarom
dus toelaatbaar. Seymour Hersh meldt in The New York Times dat Kissinger razend
zou zijn dat zijn gelieg in de krant is gekomen - alsof dit de eerste keer is. Hij noemde
het ‘cheap politics’.201 Dat Kissinger zelf een cheap basterd is, schijnt in de kersenpit
van deze Nobelprijswinnaar nog niet te zijn opgekomen.
Dewi is toch een apart type. Zij gaat binnenkort naar Acapulco om in een jury
plaats te nemen voor Miss Universe. ‘They all fly via Madrid and Mexico and have
to change planes three times,’ zei ze. ‘I am the only one who flies TWA via New
York, changing only twice.’ Op de terugweg wil zij in New York een gesprek hebben
met haar nieuwe advocaat daar, Roy Cohn,202 vanwege een smaadproces tegen de
Daily News in New York. ‘We are asking two million for libel and two million for
punitive charges.’
Zij schreef voor me op waar ze zou zijn de komende weken. Kartika is van 24
augustus tot 15 september in Jakarta.
Zij gaat met Roy Carver van 2 tot 10 augustus in Monte Carlo op een jacht mee
spelevaren. ‘It is the only ship out there that has two helicopters on board.’ Ik kreeg
zelfs de directe lijn van Gaston, de conciërge van Hotel de Paris in Monaco. Ze moest
naar Tokio, omdat haar boek in het Engels zal worden vertaald. Ik begreep dat haar
boek eigenlijk over haarzelf ging, maar was opgehangen aan Bung Karno. Ik hintte
dat ze eigenlijk veel meer wist en meer kon vertellen dan ze waarschijnlijk in dit
boek had gedaan, vooral over wat zich in Indonesië werkelijk had afgespeeld. Eerst
zei ze: ‘You read it,’ maar onderbrak
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zichzelf. Ze had kennelijk willen zeggen: we will do another book together. Maar
omdat ons experiment eerder faliekant is mislukt, slikte ze die suggestie duidelijk
in. Zonder direct te stellen dat het natuurlijk aardig was een boek voor eigen roem
te schrijven maar dat ze in werkelijkheid een boek aan Sukarno diende op te dragen,
stelde ik voor: ‘You should still write a full scale report about your years in Indonesia
together with an Indonesian journalist.’ Ik probeerde haar ook nog op het onderwerp
Bernhard te zetten, maar daar stapte ze behendig over heen.
Dewi deelde mijn woede over de zogenaamde ‘rehabilitatie’ door Suharto van
president Sukarno, die tot held van de republiek was uitgeroepen. Men had in Jakarta
een lange film over Sukarno in omloop gebracht. Alle kinderen woonden de
voorstelling bij. Zelfs die schijnheilige basterd Ali Murtopo schijnt aanwezig te zijn
geweest. ‘It is really a scandal,’ zei ze. ‘In my book I do write very negatively about
Suharto. The last days of
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his life Bapak had only Mrs. Sugio (huishoudster) to watch television together with.’
Ik vroeg: ‘En de kinderen?’
‘They never came. But Hartini's children did visit Bapak. Even the children from
Hartini's former marriage visited him.’ Zij vertelde een uur eerder nog via een
duidelijke verbinding met de uitgever Masagung in Jakarta te hebben gesproken. Hij
heeft huisarrest. Hij mag niet naar het buitenland omdat hij Dewi's boek heeft
gepubliceerd. Nu ze zelf naar Indonesië gaat, verwachtte ze dat ook dit gesprek was
afgeluisterd. Zij heeft ook een brief van Sukarno uit 1968 opgenomen, waarin hij zei
er naar te verlangen Kartika op zijn schoot te kunnen zetten, maar verder behelsde
de brief de condities waaronder zij naar Jakarta zou kunnen terugkeren en die hij
met Hartini had besproken.
Dewi: ‘That letter made me very angry, that was the end.’
Zij liet me de brief lezen, die ik aandachtig in me opnam. Bung Karno trachtte
haar geduldig de situatie uit te leggen en plaatste Dewi op exact dezelfde hoogte als
Hartini. Maar ik schrok wel toen ik las dat hij zelfs zover ging om over recepties,
die door Hartini of door Dewi gegeven zouden worden, te spreken. Hoe was dit
mogelijk? Hij was gewoon de gevangene van de verraderskliek van Suharto onder
een hoedje met de CIA. Hij verdiepte zich intussen over het verloop van ontvangsten,
door zijn beide echtgenotes te geven, in de hoop dat er geen bonje tussen de dames
zou ontstaan.
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Amsterdam
18 juli 1978
Amerbos
Bij thuiskomst belde ik eerst Peter in Londen. Hij neemt de rol in de musical in
Spanje aan en vertrekt zaterdag al naar Madrid. Een ander probleem is dat zijn
studielening van 8.569 gulden nu wordt teruggevraagd. Ik heb zelf nog maar 2.500
gulden op mijn rekening en vind dus dat ik dit niet voor hem moet betalen.
Streep aan de balk en uitsluitend en alleen aan André Spoor - niet Henk Hofland
- te danken. De NRC plaatste 15 juli een levensgroot interview van mij met Aurelio
Peccei op de opiniepagina. Eindelijk een zekere erkenning, want het gaat om een
zuiver vraag-en-antwoordgesprek. Dat ik mijn mening ergens gezaghebbend zou
verkondigen in dit land is nog altijd taboe.
Om 08.30 uur belde professor Wertheim reeds vrij geagiteerd op. De
Sukarno-getrouwe kolonel Latief, die dertien jaar na de zogenaamde PKI-staatsgreep
in Jakarta terechtstaat, heeft duidelijk en onomwonden verklaard dat hij generaal
Suharto de avond zelf, in het ziekenhuis waar hij op bezoek was bij een ziek kind,
heeft gezegd wat er ging gebeuren. Suharto heeft daarop nagelaten generaal Yani en
de andere vermoorde opperofficieren te waarschuwen. Suharto was het dus eens met
wat er ging gebeuren, namelijk generaals die gesprekken voerden over het afzetten
van Sukarno in hechtenis te nemen. ‘Dit betekent dus,’ aldus Wertheim, ‘dat de
generaal die anderen liet arresteren omdat ze zogenaamd medeplichtig waren, zelf
schuldig is.’ Ook Peter Schumacher blijkt hier inmiddels een artikel tegenaan te
hebben gegooid.
Kolonel Latief, die ik dikwijls in de omgeving van Bung Karno heb meegemaakt,
zou tot de groep van officieren hebben behoord, die president Sukarno wilde
beschermen tegen de zogenaamde Dewan general, of raad van generaals, die de
president vervangen wenste te zien door Nasution. Dat dit werd overwogen heb ik
al uitvoerig uiteen gezet in Den Vaderland Getrouwe. De medewerker van Nasution,
de heer Ujeng Suwargana, waar Hofland ook betrekkingen mee had, reisde stad, land
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en wereld af om de machtswisseling aan te kondigen. Latief is een paar dagen voor
30 september 1965 naar het huis van Suharto gegaan, om hem op het bestaan van
plannen van een aantal complotteurs tegen Sukarno te wijzen en hen te doen
arresteren.
Suharto, die een niet onbelangrijke militaire functie bekleedde, die van commandant
van de strategische troepen van de landstrijdkrachten (Kostrad), beschikte onder
meer over een eigen korte golf communicatiesysteem. De buitengewoon efficiënte
wijze waarop Suharto een tegenactie ontketende en de macht overnam in Indonesië,
zou erop kunnen wijzen dat Suharto kolonel Latief in de waan liet het in beginsel
eens te zijn met de voorgenomen actie, terwijl hij in werkelijkheid volgens de bekende
methode van twee honden vechten om een been met de macht in Indonesië aan de
haal ging door zijn eigen plan de campagne uit te voeren.
De lunch met Dewi Sukarno in Parijs vond plaats in het Japanse restaurant Aï aan
de Avenue de l'Opera. De leider van de Japanse Perfect Liberty beweging, welke
drie miljoen volgelingen heeft, Miki Tokuharu, had deze ontmoetingsplaats opgezet.
De architectuur was opmerkelijk. Aï betekent trouwens liefde.
De zeer oude heer Tokuharu heeft 21 grondregels opgesteld zoals:
• leven is kunst;
• een mensenleven is een opeenvolging, van zelfexpressies;
• de mens is een uitdrukking van God;
• de mens lijdt wanneer hij nalaat zichzelf uit te drukken;
• de mens verliest zijn ware Zelf wanneer hij wordt beheerst door gevoelens en
emoties;
• Mensen's ware Zelf komt pas te voorschijn wanneer het Ego is weggevaagd;
• het leven straalt evenzeer als de zon;
• er is een levensstijl voor mannen en een andere voor vrouwen;
• handel wanneer de intuïtie dit ingeeft;
• leef in volmaakte vrijheid.
De heer Tokuharu maakte me duidelijk dat zijn levensfilosofie ‘compleet’ was en
kennelijk is dit ook het geval met zijn financiële middelen. Hij zat in een rolstoel,
die werd voortbewogen door zijn enige dochter. Zijn twee zonen zijn ook in de
beweging werkzaam. Er waren wel twaalf Japanners om ons heen die ons bedienden.
Sommige van hun gezichten fascineerden me. Wanneer je een tippelblik werpt op
een Japanner
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zal hij niet terugkijken, zoals wij in het Westen doen, maar er verschijnt soms toch
een soort glimlach op een gezicht als om te laten merken dat hij zich bewust is dat
er belangstelling bestaat. Ik vroeg Dewi de oude baas te vertellen dat ik wel honderd
vragen had.
De heer Tokuharu had al twee bezoeken aan Paus Paulus gebracht. Hij had de
heilige vader gezegd: ‘You cannot only pray, you also have to act.’ Dewi ontdekte
intussen dat er heel wat haperde aan het Engels van de Japanse tolk en dus aan de
vertaling van wat hij werkelijk zei. Zij kreeg een geschenk aangeboden, een enorme
blauwe vaas in een kist verpakt.
Jan van Beek, de hoofdredacteur van de GPD, schreef dat hij van de redactie over
mijn artikelen te horen had gekregen: ‘De verhalen van Oltmans plaatsen ons altijd
voor een dilemma: ze zijn nooit echt interessant maar ook nooit oninteressant, ze
zijn altijd hoogdravend.’ Ik loop echter altijd op eieren wanneer ik voor mediocrities
schrijf en maak er dus het-kan-vriezen-het-kan-dooien stukken van. Doe ik dat niet
en zend ik een artikel in over de gedachtewereld van de psychohistoricus Lloyd de
Mause, dan gaat het regelrecht de prullenmand in. Ik lijk hoogdravend omdat ze zelf
laag bij de grond zijn: fuck them!
Mark Lane, de advocaat die momenteel optreedt voor James Earl Ray, de
moordenaar van Martin Luther King, is van mening dat het Select Committee on
Assassinations ‘the finest investigation’ is sinds het notoire Warren Report over
Dallas werd uitgebracht. Hij denkt overigens dat hun bevindingen dezelfde conclusies
zullen produceren als de Warren Commissie dus dat Oswald alleen JFK vermoordde.
Gesteld dat dit waar zou zijn, dan maakt dit de mededeling van George de
Mohrenschildt aan mij dat hij zich verantwoordelijk voelde voor het gedrag van zijn
vriend Lee Harvey Oswald slechts opmerkelijker en belangrijker.203
The New York Times meldde dat in het proces tegen Frank Snepp - vanwege, zijn
mea culpa-boek over de CIA - de 75-jarige rechter Oren Lewis dermate te keer gaat
en de advocaat van Snepp, Mark Lynch, gewoon nooit laat uitspreken en voortdurend
met geschreeuw en nieuwe vragen overstemt, dat er op die manier geen beginnen
aan is Snepp behoorlijk te verdedigen.204 Tom Wicker heeft een commentaar in de
Times geschreven over de openlijke ‘partijdigheid’ van deze rechter.205 Er gaat niets
boven de rechtspraak in een vrij, democratisch land.
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Aan het Institute for Sex Research van Indiana University is door dr. Alan Bell en
dr. Martin Weisberg onderzoek verricht naar het dagelijks leven van homo's. De
conclusie is dat heel wat meer homoseksuelen een stabieler leven leiden dan hetero's.
Ze zijn ook, meer dan werd aangenomen, gelukkiger dan getrouwde heteroparen.
Met een gift van 278.000 dollar van het National Institute of Mental Health werd
een rapport samengesteld dat Simon & Schuster gaat publiceren. Er werden 979
homo's onder de loep genomen, tegen 477 hetero's. Homoseksuelen werden als volgt
in categorieën verdeeld:
1
Closed couples, quasi marriages, self acceptance, high degree of sexual
fidelity.
2
Open couples, living as partners but with a fair amount of outside sexual
activity.
3
Functionals, homosexuals who were highly sexually active, comparable in
behavior to ‘swinging singles’ among hetero's.
4
Dysfunctionals, highly sexually active but regretting to be homosexual.
5
Asexuals, more secretive, more regrets about their homosexuality, less
sexually active, less exclusively homosexual.
Toch denk ik dat er eindeloos veel variaties op deze vijf thema's te bedenken zijn.
De rel rond Andrew Young is in werkelijkheid over het volgende gegaan. Na op
zijn lazer te hebben gekregen van Carter gebeurde het volgende:
Young's Remarks to Paris Paper
PARIS, July 13 (AP) - Following are Andrew Young's remarks on political
prisoners in an interview published yesterday by the Paris Socialist daily
Le Matin. The remarks were made in English, published in French, and
translated back into English. They are followed by the text of a statement
issued in Geneva today by Mr. Young commenting on the interview with
the Paris newspaper.
Excerpts From Interview
Question: How do you explain the opening of the trials of Shcharansky
and Ginzburg on the eve of a Vance-Gromyko meeting?
Answer: Oh, it's certainly a challenge, a gesture of independence on their
part. But that will not prevent them from pursuing the SALT negotiations.
And then, one doesn't know what can happen to the dissidents. After all,
in our prisons, too, there are hundreds, perhaps even thousands of people
whom I would call political prisoners. Ten years ago I myself was tried
in Atlanta for having organized a protest movement. And, three years later,
I was a Georgia Representative. It's true that things do not change that
quickly in the Soviet Union, but they do change.
Q: But one cannot compare the two systems...
A: I do not agree that these systems should be considered as opposing each
other. Take the United States, for example. The society of today has nothing
in
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common with the pre-Roosevelt one. In the years 1930-40 the trade union
movement launched a radical revolution in American life, a revolution
without which we certainly couldn't produce nine million automobiles a
year today. In the 1950's there was a revolution of civil and racial rights.
Today it is women who are participating more and more in our economy.
And this constant evolution is the rule everywhere. I think the current
Soviet dissidents could well be the salvation of the Soviet Union. They
are a natural development of Soviet society, but the leadership has not yet
realized it.
Statement in Geneva
A lengthy interview has been excerpted to give an erroneous impression
of my views on the trial of Mr. Anatoly Shcharansky.
Let me assure that I am fully in accord with the strong statements
condemning the persecution of Soviet dissidents issued by President Carter
and Secretary Vance and have actively supported the movement for
universal human rights and freedoms and especially the cause of Soviet
Jewry from my earliest days in the U.S. Congress.
Nor have I ever equated the status of political freedom in the United States
with that in the Soviet Union. I know of no instance in the United States
where persons have received penalties for monitoring our Government's
position on civil or human rights.
Last June in Atlanta at a service of worship memorializing the Holocaust,
I met the younger brother of Mr. Shcharansky and I was greatly impressed
by the courage and determination he expressed toward the pursuit of full
cultural and religious freedom in his country. He said that Soviet citizens
wanted and needed strong reactions from all freedom-loving people and
praised the human rights concerns that we have expressed.
Mijn oude vriend Robert Jastrow heeft zich gebogen over de vraag of ‘the hand of
God was at work’ toen het universum tot stand kwam, nu vast staat dat er ‘in some
sense, a beginning’ is geweest. Hij stelt eerst vast een agnosticus te zijn. Hij deelde
het uitgangspunt, dat wanneer astronomen beginnen te spreken over God, dat de
heren in kwestie bonkers waren. Toch staat Jastrow nu serieus stil bij dat ‘begin’ van
het leven. Hoe kwam alles tot stand ‘that created the world out of formless matter?
We can never tell whether the hand of God was at work in the moment of Creation
- for a careful study of the stars has proved, as well as anything can be proved in
science, that the universe came into being twenty billion years ago in a cataclysmic
explosion.’
In 1913 ontdekte Vesto Melvin Slipher bij toeval dat een dozijn melkwegstelsels
zich met snelheden tot een miljoen mijlen per uur van ons af, verder in het niets
bewegen. Dit was de eerste aanwijzing dat het universum zich steeds verder uitbreidde.
In 1917 publiceerde Einstein zijn berekeningen over de relativiteitstheorie. De
Nederlandse astronoom Willem de Sitter leidde hieruit vrijwel onmiddellijk af dat
het universum inderdaad bezig was zich verder te verspreiden, een conclusie die
Einstein zelf had gemist. In 1922 betrapte de Russische geleerde Alexander Friedmann
Einstein op het maken van ‘a school-
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boy error in algebra’, waardoor hij nog meer conclusies had gemist. Eerst verzette
Einstein zich tegen de kritiek maar in 1923 gaf hij toe een fout te hebben gemaakt.
Al deze ontdekkingen leidden tot de cruciale vraag: ‘What came before the
beginning?’ De meeste geleerden hielden echter aan het antwoord vast dat St.
Augustinus eens gaf op de vraag wat God had beziggehouden voor hij de aarde
schiep. ‘He was creating hell for people who asked questions like that,’ aldus
Augustinus.
Zelfs de Britse astronoom Sir A.S. Eddington liet zich in 1931 ontvallen: ‘The
notion of a beginning of the universe is repugnant to me. The expanding universe is
preposterous (...) incredible (...) it leaves me cold.’
Jastrow haalt aan dat theologen in de wolken waren over de constatering dat het
universum een begin moest hebben gehad, dus de big bang-theorie. Het exploderen
van een kosmische bom bracht het universum tot stand. In 1965 vonden Arno Penzias
en Robert Wilson van de Bell Telephone Laboratories tot hun verbazing dat de aarde
zich baadt in een lichte gloed van straling, die van alle kanten vanuit het universum
op ons af komt. Vastgesteld werd dat die gloed niet van de planeet afkomstig kon
zijn. Ook niet van de zon of de maan, waardoor het universum in geheel als bron
voor die gloed van straling moest worden gezien. Dan concludeert Jastrow - en dat
is een reden dat ik hem altijd ben blijven volgen - dat, terwijl de theologen het prachtig
vonden, veel astronomen er door geïrriteerd waren. ‘Their reactions provide an
interesting demonstration of the response of the scientific mind - supposedly to be
a very objective mind - when evidence uncovered by science itself leads to a conflict
with the articles of faith in our profession. It turns out that the scientist behaves like
the rest of us do when our beliefs are in conflict with the evidence. We become
irritated, we pretend the conflict does not exist, or we paper it over with meaningless
phrases.’
Dat is natuurlijk inderdaad de crux van hoe breinen werken. Ik zou er Augustinus
nog aan hebben toegevoegd met zijn beroemde uitlating dat geloven voor waar
aannemen is, wat niet is te bewijzen. ‘When beliefs are in conflict,’ aldus Jastrow.
Zo is het exact.
Jastrow voegt er nog een kader aan toe over de vraag, aangenomen dat we nu
weten dat de wereld als gevolg van de big bang tot stand kwam, hoe het avontuur
zal eindigen. Volgens de nieuwste ontdekkingen zou je dus mogen aannemen dat
het universum zich eeuwig verder zal uitbreiden waardoor de on-
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eindige ruimte steeds ‘bevolkter’ zal raken. Andere astronomen denken dat de
aantrekkingskracht op den duur de expansie

tot staan zal brengen. Het gevolg zou zijn dat de melkwegen in de uiterste verten
door dit tot staan komen elkaar steeds dichter zullen naderen. ‘Slowly at first, and
then with increasing speed, the universe collapses under the relentless pull of gravity.’
Het universum zal dan terugkeren naar een oorspronkelijke staat van verzengende
hitte en chaos waaruit het miljarden jaren geleden tot stand kwam. De meningen over
wat daarna gebeurt lopen uiteen. Niemand schijnt het te kunnen zeggen. Sommige
astronomen voorspellen dat er een nieuwe big bang uit zal voortkomen.206 Zo ziet de
spiraal melkweg M 51 in Canes Venatici er uit op zes miljoen lichtjaren afstand van
de aarde.
Ik vind het allemaal maar droevig wat Robin Maugham over Willie heeft te melden.
Nadat Margriet van Erven Dorens me Somerset Maugham's Notebook cadeau deed
in 1955, is de man altijd een bron van inspiratie gebleven. Maar wanneer je nader
kennis met de ‘werkelijke’ Willie maakt, blijkt hij aanzienlijk minder aardig te zijn
geweest dan je uit zijn geschrijf zou opmaken. Hij heeft bijvoorbeeld steeds
vastgehouden aan de inbeelding dat slechts een gedeelte van zijn persoonlijkheid
homoseksueel was. Hij werkte er dag en nacht aan om dat gedeelte voor het publiek
te verbergen. Hij moet een nicht als een paard zijn geweest. Ik moet dit allemaal
opnieuw in me opnemen.
De lobbyist Martojo belde weer eens. Toen ik zei dat ik langzamerhand wel weer
naar Indonesië wilde reizen, zei hij tot mijn verbazing dat hij dacht dat ik nu wel
weer zou worden toegelaten. Hoe weet hij dat? Heb hem altijd van banden met de
inlichtingendiensten verdacht.
Hein van Vollenhoven was in de sauna. Hij zei syfilis te hebben opgelopen bij het
neuken van een getrouwde man. We namen een Spa bij Reynders waar hij iedereen
kende, waaronder kerels die ik al dertig jaar negeer. ‘Ik ben toleranter,’ zei hij. Wel,
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ik niet. Ik zie liever niemand dan een lor of een gek. Hoe kan hij, als arts, zoiets laten
gebeuren.207

19 juli 1978
Heb tot in de nacht over de romance tussen Eveline Hanska en Balzac gelezen. Zij
was afkomstig uit de Oekraïne. Balzac was in het oude Rusland op het kasteel
Volhynia van Baron Wenceslas Hanski. Hij verkeerde constant in de grootste
geldnood. Hij was een romantische reis begonnen in 1832 om zijn kas te spekken.
Via Revue de Paris kreeg hij een contract om voor 500 franc maandelijks een short
story te schrijven. Prostituees boden slechts tijdelijk genot. Hij droomde ervan een
dame met poen in de wacht te slepen en eindelijk rust in zijn leven te kunnen brengen
om zich aan het schrijven te wijden. De nieuwe aanwinst moest liefst ook nog van
adellijke huize zijn, dus tippelde hij op madame Hanski. Hoe dat allemaal in zijn
werk is gegaan wordt door Noel Gerson in The Prodigal Genius tot in details
beschreven. Eigenlijk was Balzac een afschuwelijke man.
Time behandelt het recente boekje over Maugham, die toch maar even 80 miljoen
boeken heeft verkocht. Zal dit Jan Cremer maar niet onder zijn neus wrijven. Nu
zegt de schrijver zijn twaalfjarige huwelijk met Syrie als zijn grootste misstap te
beschouwen ‘since I was one quarter normal and three quarters queer, but I tried to
persuade myself it was the other way around. I was so vain and stupid (...) she ruined
my life.’ Ook de affaire met de Amerikaan Gerald Haxton komt ruimschoots boven
water drijven. Tot Gerald in 1944 aan tuberculose overleed waren ze - ondanks dit
huwelijk - toch nog dertig jaar samen. ‘Without him I am lost and lonely and
hopeless,’ zei de schrijver tegen Robin. Zoiets kan ik me slechts als momentopname
van een gemoedstoestand voorstellen. Maugham probeerde zijn leven te verlengen
via injecties met hormonen van geiten. De man had teveel geld.208
Dr. Thaddeus Kostrubala, psychiater in Californië, neemt zijn patiënten mee uit
joggen. Hij is tot de conclusie gekomen dat dit de beste vorm van therapie is. ‘It
makes people more talkative and breaks down the social barrier between a know-it-all
therapist and a passive patient.’ Help het je geloven. Hij schreef er al een boek over
en overal in Californië springen ‘weekend jogging clinics’ als paddestoelen uit de
grond.209
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Lord Chalfont heeft in een kapitaal artikel voor The London Times210 zich als
gediplomeerd asshole ontpopt. Hij refereert aan Andrew Young als een aanvullende
komediant in de klasse Bob Hope - wat meer over Chalfont zegt dan over Young en spreekt zich uit voor de meest krachtige Westerse veroordeling van het ‘barbarisme’
in de Sovjet Unie ten aanzien van dissidenten. Gromyko - ‘whose smile had all the
warmth of moonlight on a tombstone’ - weigert deze zaken met het Westen te
bespreken, omdat de affaires Shcharansky, Ginzburg, etcetera slechts de sovjets zelf
aan gaan. Chalfont redeneert inderdaad formeel terecht dat na de ondertekening door
het Kremlin van de Slotakte van Helsinki dergelijke zaken heel Europa aan gaan en de wereld.
Zijn hele betoog is er op gericht om te bepleiten dat onder de gegeven
omstandigheden nooit Olympische Spelen in Moskou zouden mogen worden
gehouden, ‘wat ongeveer hetzelfde zou zijn als de wereld haar grootste
sportevenement in Johannesburg, de citadel van de apartheid zou organiseren’. Ik
ben het hier ten scherpste mee oneens. Die spelen moeten onder deze omstandigheden
juist doorgaan in de Sovjet Unie, al was het maar door het in contact komen van twee
werelden met elkaar, Oost en West, met als gevolg niet te overziene effecten van
dringend noodzakelijk contact van de zeer geïsoleerde sovjetbevolking met
medeburgers uit alle continenten. Trouwens, Moskou heeft de schrijver Alexander
Zinoviev, een professor in logica, een uitreisvisum naar de Universiteit van München
gegeven. Er zit heus wel beweging en verbetering in. Al het hameren op
mensenrechten door het Westen heeft eerder een vertragend effect op het Kremlin.
Schreef Chalfont dat ik hem nu jarenlang heb gevolgd, maar dat ik zijn gescheld
op Andrew Young ‘unwarrented’ en hem onwaardig vond. Ik herinnerde hem er aan
dat we nu wel kunnen schelden op Solthzenitsyns lot, of dat van Amalrik, Pukovsky,
Shcharansky, Ginzburg en anderen, maar dat het niet al te ver gezocht was om ook
eens te spreken over JFK, Robert Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X., Eldridge
Cleaver, Fred Hampton, de vermoorde ‘freedom riders’ in het zuiden, de
doodgeschoten studenten aan de Kent University enzovoorts. Bovendien waren
Nixon, Kissinger, Helms, Colby en anderen, ook minder frisse heren die er geen
probleem van maakten in het opperste geheim moorden te bevelen over de hele
wereld en staatsgrepen te laten uitvoeren tegen leiders die
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in Washington niet in de smaak vielen en dat hij de American Policestate van David
Wise er maar eens op moest naslaan.
Een Bulgaarse journaliste belde uit Brussel dat zij er in was geslaagd Dico's familie,
dus van generaal Dimitri Dimitrov alias Donald Donaldson, in Bulgarije te traceren.
Ambassadeur Vasily Tolstikov is na bijna acht jaar ambassadeur in Peking te zijn
geweest uit China vertrokken.211
Paus Paulus VI heeft bevestigd dat artsen die abortussen uitvoeren, zullen worden
geëxcommuniceerd.
Mijn buurvrouw Galina Droogendijk, een Russische, had bericht ontvangen dat
haar oude moeder in een ziekenhuis was opgenomen. Zij was onmiddellijk naar de
sovjetconsul, de heer Abramov gegaan om een visum aan te vragen. Dit werd
geweigerd, want de moeder woont in een dorp in de nabijheid van Gorki en dat is
verboden gebied. ‘Maar ik heb een sovjetpaspoort,’ wierp Galina tegen. ‘Wanneer
u naar Moskou wilt reizen zou ik u onmiddellijk toestemming geven maar Gorki
gaat niet,’ aldus de consul. Het is absurd. Ook de plaatselijke politie had geen
toestemming willen geven dat het bericht als urgentietelegram naar de dochter in
Nederland werd gezonden. Zal met persattaché Prokchon bellen.
Starsky en Hutch blijf ik een prima serie vinden.

20 juli 1978
Ik bood professor Ernst Utrecht een hapje aan in restaurant Indonesia. Hij vertelde
dat Ali Said, de man die de verhoren van kolonel Latief heeft doorgezet, ontevreden
is over Suharto. De informatie, die Latief over Suharto's dubbele rol op straat heeft
gebracht, wordt aangewend als verkapte ondermijning van Suharto zelf. Het maakt
de situatie voor Suharto er niet gemakkelijker op. Hij had immers aanvankelijk
toegezegd dat hij zou aftreden wanneer zou blijken dat hij niet als president gewenst
was. Zijn vrouw schijnt gehaat te zijn. Zij vervult een belangrijke politieke rol achter
de schermen waar Indonesiërs niet van gediend zijn. ‘Suharto is zelf moeilijk te
pakken,’ aldus Utrecht, ‘alle smerige zaakjes lopen via Madame Tien. Zij is
bijvoorbeeld aandeelhoudster in sommige van de grootste nieuwe hotels.’
Volgens Utrecht staat Suharto nog steeds ‘vrij sterk’. De door het leger indertijd
opgejutte studenten hebben eerst tot de val van Sukarno bijgedragen. Nu verzetten
de studenten zich op grote schaal tegen Suharto zelf, wat opnieuw de eenheid in het
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leger heeft vergroot. ‘Zolang hij erin slaagt die eenheid te bewaren, is er geen kans
dat die kerels elkaar gaan oppakken.’
Ik vroeg hem waar de plotselinge Sukarno-rage vandaan kwam.
‘Dat is gebeurd, omdat het slecht gaat met de economie. De massa in Indonesië
is tenslotte niet politiek bewust. Vandaar dat Sukarno-aanhangers hem naar voren
schuiven op een moment dat Suharto steeds dieper in het slob dreigt te raken vanwege
de teruglopende economische resultaten. De Sukarnisten waren al een tijdje aan het
opkomen. Zij wachtten slechts op een geschikt moment om een daad te stellen.’
‘Dat heeft allemaal wel verdomd lang geduurd,’ zei ik.
‘Het leger verspreidde opzettelijk de leugens over de samenzwering tussen Bung
Karno en de PKI. Hierdoor kreeg het leger aanvankelijk voor elkaar dat reactionaire
en islamitische groeperingen Suharto steunden. Dat wantrouwen jegens Bung Karno
en de communisten zat daardoor erg diep en moest eruit geranseld worden.’
‘Dit is dan toch wel een intens gemene streek geweest om Sukarno als werktuig
van de communisten voor te stellen. Dat hebben de Amerikanen weliswaar bevorderd,
maar Indonesiërs hadden toch beter behoren te weten,’ zei ik.
‘Inderdaad hebben ze aanvankelijk Sukarno tot zondebok gemaakt, maar daar is
de brede massa langzamerhand op terug gekomen. Men ziet vooral steeds meer in
dat de algemene situatie toen gewoon beter was dan wat ze nu onder het
generaalsregime hebben. Eigenlijk is het simpel dat de militairen zo lang erin slaagden
iedereen bij de neus te nemen, vooral wat Bung Karno betreft: je hebt met simpele
mensen te doen. Dit bewustzijn alleen dat het met de militairen zo niet verder kan,
is niet genoeg. Je moet om verzet te kunnen plegen ook een organisatie hebben.
Natuurlijk zijn er al die tijd Sukarnisten geweest, al zaten ze ondergronds of in de
gevangenis. Vooral onder het volk bevinden zich nog altijd veel Sukarno-aanhangers.
Maar denk er aan, sinds 1965 heeft het leger volledig de macht in handen gehad. Er
waren eigenlijk ook geen partijen meer, laat staan een volksbeweging. Nu is de
atmosfeer voor verandering gunstig. Dat is een zeer plezierige ontwikkeling. Het
Latief-proces, wat dus aantoonde dat Suharto een dubbele rol heeft gespeeld, telt
hierbij mee, al is er in de Indonesische pers niets over verschenen. Er zou in het
buitenland een zodanige rel over Latief moeten worden geschopt dat de berichten
naar Indonesië doorsijpelen. Wanneer Australische kranten Indonesië bereiken, dan
gebeurt er iets. De regering zal passages eerst
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zwart maken met teer in die publicaties maar uiteindelijk zal het bekend worden.
Militaire censuur omzeilen blijft mogelijk.’
‘Er wordt al zo lang gezinspeeld op het verdwijnen van Suharto. Is het een reële
verwachting?’
Utrecht: ‘Vooralsnog maakt Suharto geen aanstalte zijn belofte na te komen om
af te treden als hij niet gewenst zou zijn. Hij probeert juist aan alle kanten zijn positie
te versterken. Hij neemt een houding in van “God, jongens, ik zal niets meer doen
wat jullie niet zint, maar laat me deze laatste vijf jaar rustig uitzitten.” Maar wanneer
de verklaring van kolonel Latief werkelijk door zou dringen en openbaar wordt, dan
hebben de partijen die hem weg willen hebben eindelijk de argumenten in handen
om hem tot aftreden te dwingen, en vóór die vijf jaar zijn uitgezeten. Ik geloof dat
het einde van Suharto nu nabij is. Daar ben ik van overtuigd. Het kan nog een paar
jaar duren. Het is een wonder, volgens mij, als hij aan zou blijven. Dan zou er iets
bijzonders moeten gebeuren. Maar bij een normale gang van zaken, gaat die man er
af.’
Richard Gardner, nu de ambassadeur van Amerika in Rome - en een vriend van
Aurelio Peccei - heeft voor het eerst contacten gelegd met Italiaanse communisten.
De partij onder voorzitterschap van Enrico Berlinguer zou openstaan voor een meer
op het Westen gericht beleid. In 1976 behaalde de partij 34 procent van de stemmen.
‘We want to hasten and encourage the process of Westernization of the party,’ aldus
Gardner, ‘even though we realize it may take a generation to do it and, also, that it
may never come.’212 Dat is dus ook mijn benadering van Moskou, in tegenstelling
tot het op de spits drijven van tegenstellingen als Chalfont bepleit.
Ronald Gase belde om te zeggen dat het hem niet was ontgaan, dat wat ik al enige
tijd over Jimmy Carter had gezegd, precies uit kwam. Hij had zijn lidmaatschap van
de socialisten nu opgezegd. ‘De PvdA is geen partij.’
Den Haag heeft besloten de betrekkingen met de Sovjet Unie te bevriezen. Ze zijn
goed gek geworden, maar wat wil je met Van Agt en Van der Klauw? Ik heb steeds
gezegd, zowel tegen Romanov als Keijer, dat ik er allerminst zeker van was dat de
club Van Agt-Wiegel zoveel ‘beter’ was dan de club Den Uyl-Van der Stoel en
andere idioten.
In de VS is tien procent van de mensen vrijwel volledig analfabeet en 23 procent
is niet in staat een spoorboekje te raadple-
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gen of een sollicitatieformulier in te vullen. Het ‘rijkste’ land ter wereld?
Hans Waleveld en Ton Kors van Nieuwe Revu kwamen opdagen, maar omdat ik
niets in huis had bood ik ze een etentje in restaurant Indonesia aan, dus twee
maaltijden daar op een dag. Waleveld zei dat hij steeds rechtser werd, waarop ik
antwoordde: ‘Dan is het misschien toch niet zo gek dat je weggaat.’ Ton Kors
reageerde veel verstandiger op ons gesprek over de Sovjet Unie. Ook Hans Wilbrink,
die erbij was, weet eigenlijk niet waar hij het over heeft. Ze zijn volkomen
gehersenspoeld wat de USSR betreft, net als in de kwestie Indonesië. Alleen de Sovjet
Unie is duizendmaal gevaarlijker! Ik heb geen zin er meer woorden over vuil te
maken.
Ik vertelde ook iets over mijn bemoeiingen met Hoogovens en Wim Kok. Ton
Kors waarschuwde dat ik belazerd zou worden en men mij zou buiten sluiten. Ik
hoop maar dat ze hun mond houden - in hun blad tenminste - over de confidenties
die ik deed.

21 juli 1978
Koppen in de ochtendbladen: NEDERLAND BEVRIEST DE CONTACTEN MET MOSKOU
(de Volkskrant), CONTACT MET SOVJETS OP EEN LAAG PITJE (De Telegraaf). De reis
van drie Nederlandse onderwijsdeskundigen, later dit jaar, gaat niet door, aldus de
manhaftige minister van Onderwijs Pais. De ministerraad ging ertoe over om
uitdrukking te geven aan de Nederlandse verontwaardiging over de processen tegen
dissidenten in de USSR. Madurodam op zijn smalst. Een nieuwe muggenbeet uit de
polderdelta. Van der Klauw schijnt de zaak te hebben aangekaart, dan weet je wel
uit welke hoek van het ‘bastion’ de wind weer eens waait. IJZIG TEGEN DE RUSSEN
luidt de kop in het Algemeen Dagblad. De vrije pers in een aangezwengeld koor.
Opzienbarend is dat Hans Wiegel de grootste bek lijkt op te zetten. ‘Hij bleef vaag
over de precieze gevolgen van de bevriezing; dat moest nog worden uitgezocht,’
aldus de Volkskrant. Het Algemeen Dagblad schrijft in een hoofdartikel: SLAG IN DE
LUCHT, wat het dus ook is, al lijkt het op het eerste gezicht een krachtig gebaar van
het koninkrijk, ‘in werkelijkheid heeft het niets te betekenen’. Het blad noemt het
bovendien niet overeenkomstig het ook door Nederland getekende Slotakkoord van
Helsinki om dergelijke stappen te ondernemen. De heren in Den Haag lijden aan
chronische zelfoverschatting. In Moskou ziet dit stel hengsten het dan ook beslist
niet zitten, daar ben ik van overtuigd. Zelfs CDA-er Nico Scholten noemt
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het ‘paniekvoetbal’ van het kabinet, met vice-premier Wiegel voorop. Cornelis
Berkhouwer (VVD) zet ook vraagtekens, evenals zelfs Ed van Thijn, die meent dat
de dissidenten er weinig baat hebben bij wat Nederland heeft gedaan.
Ik vrees dat Jeroen Brouwers, die het onlangs verschenen Logboek van Cremer
compleet de grond in schrijft, gelijk heeft dat dit genre hem - en mij - de strot uit
komt. Mij heeft nooit de lectuur, die Cremer biedt, geboeid. Het is of een stratenmaker
aan het kletsen is. In de omgang vind ik dat voor een paar uurtjes wel amusant. Hij
is aardig. Peter is altijd minder gecharmeerd van hem geweest, ‘omdat er weinig
zinnigs uit zijn mond komt’. Brouwers heeft er wel de meest controversiële onzin
uit bij elkaar geschoffeld, maar ik ben ook bang dat het de tand des tijds niet zal
overleven, zoals wel meer zal gebeuren met ‘bestsellers’ van nu.213
Casper wipte even binnen in een blazer met een stropdas met leeuwen en kronen
- dàt kan dus niet. Hij had maar vijf minuten want hij moest naar zijn griet.
Ontmoette Gynka Assenova, Bulgaarse journaliste, een pittig wijf. Zij had de
geboorteplaats van Dico in Bulgarije gevonden: ‘Such a person really existed.’ Maar
is het dezelfde Dimitrov? Zij dacht ook zijn moeder te hebben gelokaliseerd, die zeer
oud was en lichtelijk gaga. Zij vroeg zich af of het waar was dat Franklin Roosevelt
een 22-jarige Bulgaar een status van generaal in de VS zou hebben gegeven. Wat we
gevonden hebben is het document waarbij hij in de VS werd toegelaten als Donald
Donaldson, niet als generaal. Wellicht is hij dat in de loop der jaren geworden, of is
hij het helemaal nooit geweest. Wat weet je van spionnen?

22 juli 1978
Jimmy Carter heeft op een persconferentie benadrukt dat hij niet uit is op een vendetta
tegen de Sovjet Unie. Wat is dat nu weer? Hij heeft niet anders gedaan. Nu hebben
de klein broers in Den Haag zich nog meer belachelijk gemaakt. Hij voegde er aan
toe dat de Verenigde Staten zich niet kunnen mengen in de binnenlandse
aangelegenheden van de Sovjet Unie. Hij zei dat men niet dacht aan verdere
economische sancties, in tegendeel, ‘we hopen zelfs de handel met de Sovjet Unie
te kunnen opvoeren’.214 Er is blijkbaar iemand anders te eten geweest op het Witte
Huis dan Zbigniew Brzezinski, want de man tapt voor één keer uit een ander vaatje.
Dat is exact de attitude die aan-
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genomen zou moeten worden. In Den Haag kletsen ze in de ruimte over de USSR. Ze
nemen hier verder ook niet de moeite erachter te komen hoe het zou kunnen zitten.
Ze houden liever vast aan hun ingekankerde vooroordelen.
Sergei Lossev, de mij bekende TASS-baas in Moskou, heeft een scherp commentaar
de wereld ingezonden dat de nieuwste geluiden over het verwerpen van de Olympische
Spelen in Moskou door Brzezinski zijn aangezwengeld en gevaarlijk zijn voor de
ontspanningspolitiek. Lossev vindt dat de Amerikaanse buitenlandse politiek
teruggrijpt op de dagen van de ‘big stick’ van Theodore Roosevelt (president van
1901-1909).215
De CIA vond het kennelijk een geschikt moment meer olie op het vuur te gooien
en maakte bekend dat wanneer de Amerikanen de USSR met atoomwapens zouden
aanvallen, 100 miljoen sovjetburgers om het leven zouden komen. En dit cijfer stond
vast, ook al had Moskou twee miljard dollar tegen een beschermingsplan voor burgers
gesmeten. ‘Onder de meest gunstige omstandigheden,’ aldus de CIA, ‘inclusief een
wek of langer om bewoonde gebieden compleet te evacueren, zou het aantal
burgerslachtoffers vele tientallen miljoenen bedragen.’216 Hans Waleveld heeft de
Rijksvoorlichtingsdienst formeel gevraagd of ik een interview met prins Bernhard
zou kunnen hebben. Tijdens het eten laatst heb ik hier om gevraagd. Waarom anderen
wel, en ik niet?217
Na enig aandringen ben ik dus naar Jan Cremer gegaan en achteraf ben ik blij dat
ik dit heb gedaan. Hij praatte honderduit. Hij zond Vrij Nederland een kaart dat hij
de foto bij het artikel van Jeroen Brouwers prima had gevonden en of hij drie
exemplaren kon ontvangen. Hij noemde het ‘een verkapt antwoord’ op het artikel
van de criticus. Ik antwoordde: ‘Ik denk dat ze je verkapte stunt niet zullen oppakken
bij Vrij Nederland en misschien eerder zullen denken dat je de reactie van een
twaalfjarige jongen hebt geproduceerd.’
Hoe we erop kwamen weet ik niet meer, maar ik vertelde dat ik het als kwetsend
had ervaren dat Keke nooit eens door mijn broer Theo werd verzorgd en het diertje,
zo oud als het was, altijd weer naar de kennel moest. ‘Dat wil zeggen dat je broer
geen gevoel voor dieren heeft en dat als jij in de ellende zit, hij je ook zal laten
stikken. Die man heeft geen gevoel.’ Wat er nog bij komt is dat de zorg voor de hond
een wens is van onze overleden moeder. ‘Als hij bij jou komt aankloppen moet je
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tegen hem zeggen: “Mijn huis is geen pension”.’ Ik antwoordde dat ik zoiets nooit
zou doen, wat Theo ook zou uithalen.
Ik vertelde Jan over het incident inzake het vermiste horloge, maar ook wat er in
Curaçao was gebeurd, toen ik uit New York overvloog om Casper te ontmoeten.
‘Die man deugt niet,’ was zijn commentaar, ‘die moet je niet eens meer in je huis
laten.’ Toen ik er aan toevoegde dat Casper me had geadviseerd Keke een spuitje te
laten geven, zei hij: ‘En die jongen noem je een vriend?’
Ik denk dan: in zekere zin heeft Jan gelijk. ‘Maar dan houd je niemand over,’
opperde ik.
‘Dat is waar,’ zei hij, ‘Babette en ik leven een kluizenaarsbestaan. We zien
niemand.’
Hij hoopte 100.000 exemplaar van het Logboek te verkopen. Dat zou hem 250.000
gulden brengen, ‘dat betekent dat we vijf jaar op Hawai kunnen gaan wonen.’ Als
ik jan zo meemaak is hij gewoon een goede vriend. Maar zijn ‘literaire werken’ zijn
abracadabra voor mij.

23 juli 1978
Lunch bij mijn jeugdvriend, Toon Quarles in Vught, met vrouw en dochter. Phryne
is nu 19 en beautiful. Zij gaat kunstgeschiedenis studeren in Utrecht. Toon, die bij
Philips werkt, vond dat ik zeker een half procent commissie diende op te strijken
voor mijn bemoeienissen om Philips in Moskou op gang te krijgen. ‘Business is
business,’ zei Toon. ‘En geef het op aan de belasting, anders is het fraude.’ Hij dacht
dat Philips steekhoudende argumenten had om geen zaken met Moskou te willen
doen en te denken dat Wim Kok of het FNV Philips hierin zouden kunnen beïnvloeden
was volgens hem niet reëel.
Via een bezoekje aan mijn jeugdvrienden Netty en Enkie Feldhaus van Ham in
Middelbeers belandde ik tegen de avond bij John en Greet van Haagen in Sportdorp
te Rotterdam. John had een hartaanval gehad en was een paar minuten klinisch dood
geweest. Dit had een diepe schok bij zijn zonen veroorzaakt, waar hij het meest van
onder de indruk was. Wat een dag. Allemaal mensen die ik al 25 en 35 jaar kende.
Het was nodig dat dit eens gebeurde.
Pat Russell, mijn advocaat in Dallas, zond papieren in verband met het Time-proces,
die ik vanmorgen bij notaris Meijer aan de Keizersgracht heb laten legaliseren. Het
lijkt erop alsof ik toch mijn dagboeken voor de Time-advocaten zal moeten openen.
Het zal me verder worst wezen. Er is absoluut niets dat de KGB-leugens van Time of
De Telegraaf zou rechtvaardigen.
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24 juli 1978
De wereld besteedt iedere minuut 750.000 dollar aan wapentuig. In 1976 werd 400
miljard aan bewapening uitgegeven, dat is tweeënhalf maal zoveel als voor
gezondheidszorg. We zijn goed gek.
Myron Faber van The New York Times is veroordeeld tot zes maanden
gevangenisstraf, omdat hij weigert zijn persoonlijke aantekeningen over een
moordzaak, die hij onderzocht en waar hij over heeft geschreven, ter inzage aan de
autoriteiten te geven. Het Practicing Law Institute heeft 230 advocaten bijeengebracht
om de sluipende overheidscontrole op de Amerikaanse pers nader onder de loep te
nemen. Het blad Media Law Reporter heeft bijna 900 pagina's documentatie
verzameld, waar wellicht mijn zaak tegen Time ook bij zit.218
N.R. Kleinfeld beschrijft in een groot opgemaakt artikel in The New York Times219
hoe Time Incorporated alleen maar ‘Bigger and Richer’ wordt. Henry Luce begon
met weekbladen Time en Life. Nu doen ze in hout, scheepscontainers, betaalde
televisie, voedselmarktinformatie, vastgoed en zelfs tennisballen. Vorig jaar verdiende
het bedrijf 1,25 miljard dollar. Dit jaar groeien ze verder naar twee miljard. Alleen
al in 1978 kocht Time het blad The Washington Star, de American Television and
Communications Corporation, en de Book-of-the-Month Club Organisatie. Daarnaast
werd de Inland Container Corporation aangekocht. Life magazine dat in 1972 ten
onder ging, zal terug op de markt worden gebracht. En terwijl de financiële macht
van Time steeds verder toeneemt, denken de basterds dat ze zich steeds meer kunnen
permitteren, wat uiteindelijk waar is, want hoe kan ik als eenling in Nederland me
verweren tegen hun lasterlijke geklets dat ik iets met de communisten, de sovjets of
de KGB te maken zou hebben? Ik moest bij notaris Meijer voor de nieuwe papieren
tegen Time ook nog zweren: ‘Zo helpe mij God allemachtig,’ waarop ik gezegd heb:
‘Kunnen ze een dergelijke frase niet voor nobeler zaken reserveren dan deze shit?’

25 juli 1978
Time meldt dat Jimmy Carter heeft gezegd dat hij nog nooit een verschil van mening
met Rosalynn heeft gewonnen. ‘The only times I thought I had, I found out that the
argument was not over yet.’220 Carters medewerker Tim Kraft zegt: ‘Jimmy places
the greatest stock in her judgements of people. Her word
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is gospel.’ Press secretary Jody Powell: ‘Her political judgement is very good. She
senses repercussions, impact, the way things come across, very well (...). We respect
her judgement, but we don't always agree with her.’
De Carters trouwden toen hij als cadet naar Annapolis ging om in de marine te
dienen en 21 jaar oud was; zij was toen achttien. Intussen wandelt ze binnen wanneer
het kabinet vergadert en aarzelt niet erbij te gaan zitten wanneer Carter op hoog
niveau medewerkers raadpleegt. Zo ook toen vice-president Walter Mondale uit het
Nabije Oosten terugkeerde en zijn bevindingen rapporteerde. Rosalynn zegt hier zelf
over graag op de hoogte te willen blijven: ‘We are close and I do question the things
he does.’
Time hoest verder een essay op over wat er in Cambodja gebeurt. Het is absoluut
walgelijk zoals de zaken worden geïnterpreteerd. AN EXPERIMENT IN GENOCIDE heet
het verhaal. Alles wat er gebeurt in Pnom Penh en omstreken wordt voorgesteld als
door ‘het Westen’ ondernomen. Time spreekt over het door het Westen gesteunde
voormalige regime van maarschalk Lon Nol, de smeerlap en verrader die door de
CIA in het zadel werd geholpen toen prins Norodom Sihanouk in Moskou op bezoek
was. Van de vier miljoen inwoners van het koninkrijk zijn er een miljoen op de vlucht
geslagen, terwijl honderdduizenden mensen door de Rode Khmer in koele bloede
zouden zijn vermoord. Er wordt herinnerd aan de bloedbaden aangericht door Mao
Tse-tung en Stalin ‘they desired the triumph of socialism’. En als Suharto een miljoen
mensen in de pan hakt voor de triomf van een pro-Westers generaalsregime, is dit
natuurlijk volmaakt in orde. Het ergerlijke van de presentatie door Time, is dat ze
volmaakt verdoezelen dat het Nixon en Kissinger waren die de oorlog tot Cambodja
uitbreidden en dat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor wat volgde. Door het
woord ‘Amerikaans’ voortdurend door ‘Westers’ te vervangen, verlegt Time de
verantwoordelijkheid zogenaamd subtiel naar het hele Westen.221
Newsweek gaat in op de politieke gevangenen in de VS, zoals door Andrew Young
eerst vurig aangekaart en daarna flink afgezwakt. Dat ambassadeur Young een minder
idiote opinie lanceerde dan er thans van wordt gemaakt, onderstreept het artikel van
Susan Fraker, Vern Smith en Elliott Lee.222
In 1971 ging Ben Chavis, field organisator for the United Church of Christ's
Commission for Racial Justice, naar Wil-
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mington, North-Carolina om te helpen bij de wanorde die was ontstaan over het naar
school gaan van zwarte kinderen. Tijdens een oproer werd een kruidenierszaak van
een blanke ondernemer tot de grond toe afgebrand. Chavis, acht zwarten en een
blanke vrouw kregen de schuld en werden tot 282 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
De zaak werd bekend als de ‘Wilmington Ten’. In 1976 traden drie zogenaamde
getuigen in de affaire voor het voetlicht en biechtten op dat zij door de Amerikaanse
Justitie waren misleid en gedwongen hun belastende verklaringen af te leggen. In
1976 begon dus een nieuw proces. In januari 1978 werd gouverneur James Hunt van
North-Carolina gevraagd gratie te verlenen. Dit verdomde hij. Wel draaide hij de
gevangenisstraffen met een paar jaar terug. We houden er niet van om misdaden van
onze ‘bondgenoten’ bij de naam te noemen, maar in mijn lexicon zijn dit dus
Amerikaanse politiestaatmethoden, exact zoals David Wise in zijn boek The American
Policestate heeft betoogd.
Ook de zaak Imari Obadele, leider van de Republic of New Africa, een
separatistische, zwarte groep, werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenis zonder
aanwijsbare reden, alleen omdat de Amerikaanse Justitie met een batterij advocaten
een truc wist te ontwerpen. In 1971 deed de politie, gesteund door de FBI, een inval
in het kantoor van Obadele in Jackson, Mississippi. Hij was zelf niet aanwezig, maar
er ontstond een schietpartij waarbij een agent gedood werd en een FBI-er gewond
raakte. Obadele werd, ondanks dat hij afwezig was geweest, voor moord aangeklaagd.
Hij zat zeventien maanden vast waarna hij werd vrijgesproken. De Amerikaanse
Justitie zon op wraak, bracht een nieuwe klacht uit dat Obadele een samenzwering
had geleid om de politieman te doden, en Obadele werd alsnog tot zeven jaar
veroordeeld. Dit slaat toch werkelijk nergens op. Zwarten zijn ook in de zeventiger
jaren volmaakt vogelvrij in de VS. Dit is wat Andrew Young wilde benadrukken. Zo
zijn er natuurlijk duizenden gevallen in de VS waar niemand ooit iets over hoort. Ik
bracht in Den Haag een gezellig bezoek aan André Spoor die nu aan de Laan Copes
van Cattenburgch is neergestreken. Hendrickje Spoor is een wat plompe tante
geworden en heeft een lover, Folkert, die ik sympathiek vond. Hij wil journalist
worden. Ik wist dit na tien minuten. Voor André was dit nota bene ‘nieuws’. Ik
vertelde André dat er een mogelijkheid voor hem was om een uitnodiging voor de
USSR te krijgen. Hij wil erover denken. Wat ook nieuw was voor Spoor, was dat een
delegatie van de VVD naar de Sovjet Unie wilde, zoals Romanov me informeerde.
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Hij liet me met trots foto's zien van zijn jongste, niet officieel geregistreerde
dochtertje. Ik vraag me dan altijd af hoe ze een dergelijke verantwoordelijkheid
durven te nemen. Heren als André Spoor hebben hun pik niet onder controle. Julian
Spoor bewoont nu het vorige huis in de Banstraat in Amsterdam samen met een
schilder. Hij sprak niet over de zoon, die hij met Julian heeft. Zoiets valt me op. Ik
vroeg er dus naar. Hij liet me daarop een foto zien. De jongen lijkt op zijn moeder.
Met trots liet hij zijn tuin zien dat zelfs een prieeltje heeft. Zou wat voor mij zijn.

26 juli 1978
Ik overschreed de 100.000 kilometer in mijn TR 6.
Telefoneerde met ambassadeur Martorell van Cuba om hem geluk te wensen met
de nationale feestdag.
Bracht een bezoek aan de Wertheims in Wageningen. Hetty wordt 75 jaar. Wim
is van mening dat er geen vrede mogelijk zal zijn zonder een verzoening tussen
Moskou en Peking. De Chinese hulp voor Mobutu in Zaïre had voor hem de deur
dicht gedaan. Hij heeft een reis later dit jaar naar Peking dan ook afgezegd. Het is
natuurlijk ook een schandaal dat ze juist vandaaruit een CIA- puppet in Afrika steunen.
Wertheim vraagt zich verder af of het mogelijk zou kunnen zijn dat de Japanners
via Dewi een hand hebben gehad in de coup van 1965. Ik geloofde daar niet in, maar
wie weet wat er werkelijk gebeurde? Dan zie ik eerder Dewi rechtstreeks als een
bondgenote van het leger en de CIA maar niet via Japan.
Politieke gevangenen hadden Wertheim een houten kunstwerk gezonden, want zij
beschouwen hem nog steeds als een soort kernpunt van verzet tegen het regime van
Suharto. Ik kreeg een nieuw boek van hem, met opdracht. Al bladerend, zag ik dat
hij opnieuw aan geen van mijn boeken of artikelen refereert.
Peter vertrekt vanavond definitief naar Madrid om een rol in een musical te gaan
vervullen. Hij had het er de hele dag van aan zijn maag gehad. Zo is hij nu eenmaal.
Dergelijke ingrijpende veranderingen in zijn leven maken hem nerveus. Ik kan helaas
niet meegaan om hem tot steun te zijn.
Bracht opnieuw een gezellig bezoekje aan mejuffrouw Büringh Boekhoudt. De
kraakbeenderen in haar nek zijn versleten, waar niets meer aan te doen is. ‘Soms
moet ik in de Laanstraat even gaan zitten,’ zei ze, ‘omdat ik de pijn niet meer kan
verdragen.’
Ik vertelde haar het incident rond het vermiste horloge en mijn verdenking van
Casper. Het scheen haar niet teveel te beroe-
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ren. ‘Dikwijls denk ik juist dat je niet achterdochtig genoeg bent,’ zei ze, doelend
ook op Keijer, Romanov, Philips, Hoogovens en de hele bups.
Zij vertelde daarop dat ze in de oorlog eens een dienstbode ervan had verdacht
vier lakens en een regenjas te hebben meegenomen, waar je toen veel voor kon
krijgen. Zij confronteerde het meisje met de vermissing, en zij verliet de dienst. Later
vond mejuffrouw Boekhoudt de regenjas terug in een schuur en de lakens bleken te
zijn geleend door iemand, die ze netjes terugbracht. Zij voelde zich toen zeer
bezwaard. Zij adviseerde me dit voorval nooit aan Casper te vertellen, want het zou
toch niets meer helpen of aan het gebeuren iets veranderen. Ik moet zeggen dat ik
me door haar reactie zeer opgelucht voelde.
We bereikten weer een ouderwetse graad van intimiteit. Ik was blij er te zijn en
denk dat zij het evenzo ervaarde. We spraken opnieuw uitgebreid over Beatrix. Zij
vertelde over haar vader en het grote, zeventiende eeuwse huis waar ze hadden
gewoond. Later hebben erfgenamen het in ruimten opgedeeld, omdat ieder zijn deel
opeiste. Wat een verschil met het bezoek aan de Wertheims.
Stille, vervelende avond, maar ik speelde vrij veel piano.
Peter is weer terug in zijn Londense flat want het toestel naar Barcelona en Madrid
was vol geweest. Hij vroeg vooral niet met de auto naar Madrid te komen ‘want de
weg is te lang en te gevaarlijk voor jou alleen’.

27 juli 1978
Van Agt is dus naar de Tour de France gaan kijken. Vice-premier Wiegel neemt de
honneurs waar. Hij noemt het bevriezen van de betrekkingen met Moskou nu ‘het
inlassen van een denkpauze’. Hij blijft een amateur. Zelfs de NRC benadrukte
gisteravond in een hoofdartikel dat Moskou waarschijnlijk niet erg onder de indruk
zal raken van de krachtige taal uit Nederland. Het blad verwacht dat Den Haag door
politieke realiteiten zal worden teruggefloten. ‘Den Haag probeert in het gareel van
de Amerikaanse president Carter te lopen. Maar het doet denken aan het bekende
verhaal van de muis die tegen de olifant zegt, wanneer ze met z'n tweeën over een
rammelende houten brug lopen: ‘Wat maken we samen een boel lawaai hè?’
Willem van Otterloo is bij een auto-ongeluk in Australië om het leven gekomen.
Ik herinner me de lessen tijdens de oorlog bij hem thuis, waarbij hij muziek besprak
en uitlegde. Lessen die ik samen met Hetty de Marees van Swinderen volgde.
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Peter komt maar niet weg uit Londen. Hij is geloof ik weer erg down. Het lijkt een
enorme sprong te zijn, wat het natuurlijk ook is. De artiestenwereld is ook niet alles
en Madrid is totaal onbekend voor hem. Hij wist eigenlijk niet of hij überhaupt wel
zou gaan: ‘They invited me in the show for my body anyway,’ wat me overdreven
lijkt. Ik probeerde hem tot voorzichtigheid te manen en de kans niet te verspelen,
maar hij leek geagiteerd.

28 juli 1978
De lijsters gaan hevig te keer, dan is er een kat in de buurt. Het lijkt welhaast
strandweer. Maar zonder Peter - zoals vroeger - ga ik natuurlijk niet.
Professor Jay Forrester van MIT223 zond me een beschouwing, die hij schreef over
B.F. Skinners opvattingen over Freedom and Dignity. Hij noemde het: ‘Skinner on
the relationship of man and his environment.’ Forrester is natuurlijk de grote man
van de System Analysis op het Massachusetts Institute of Technology. Hij zal zich
aan de theorieën van Skinner voldoende geërgerd hebben om in de pen te klimmen.
Of juist niet. Hij neemt letterlijk een aantal passages van Skinner over en geeft er
nul komma nul commentaar op. De vraag is: waarom nu? Ik las Skinners boek in
1971, toen het verscheen.
De Amerikaanse minister van Handel, Juanita Kreps, voert een oorlogje tegen
Zbigniew Brzezinski over de vraag of met handelsbeperkingen en blokkades chantage
bedrijven op regimes die Washington niet welgevallig zijn, een ‘good weapon’ is.
Het is om te beginnen een maffiawapen. Behalve de al bijna twintig jaar durende
blokkade van Cuba, en handelsbeperkingen op Oeganda vanwege Idi Amin en op
Rhodesië vanwege Ian Smith, gaat het natuurlijk om de Sovjet Unie. Carter heeft
dus vanwege de dissidentenaffaires de verkoop van een Sperry Hand computer aan
TASS, evenals modern materieel voor het drillen van olie, door Dresser te leveren
voor 144 miljoen dollar, verboden. ‘It is a Greek tragedy,’ aldus Newsweek.224 ‘We
are challenging Russian manhood. Do we really think that the Russians are going to
free dissidents over a computer that they could buy from the French?’ Mevrouw
Kreps verzuchtte: ‘The bottomline is that the cases in which you can use trade in this
way are very few and far between.’ Maar Brzezinski zit dichter bij Carter dan Kreps,
en Jimmy doet wat de Pool adviseert.
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Lloyd de Mause schrijft dat de internationale conferentie, die hij in New York
organiseerde en door 150 deskundigen werd bijgewoond, ‘a fabulous success’ is
geweest. Er werden 37 studies ingeleverd. Hij heeft het gevoel dat een nieuwe
discipline is geboren. De pers heeft de zaak compleet geboycot, zoals ook de
publicaties van het Instituut nog steeds worden doodgezwegen. Ook het boek over
Carter dat hij met Henry Ebel schreef, werd door de Amerikaanse media nooit
beschreven. Onbegrijpelijk. Wat er ook aan onvolmaakts aan mag kleven, het is een
benadering van ‘the human condition’, zou Aurelio Peccei zeggen, die niet meer is
weg te denken. Een journalist heeft Carter gevraagd of hij het boek kende. De
president antwoordde nors: ‘ja.’
Ook heeft hij psychiater R.D. Laing nu een aantal van zijn publicaties gezonden.
Hij eindigt dan ook mij ‘as an ambassador for psycho-history and our Institute’ te
bedanken voor het leggen van contacten. Maar dat was de boodschap van Bung
Karno en Java: musjawarah en mufakat, eerst elkaars standpunten lepren kennen.225
Heb een nummer gemaakt in Thermos met een Chinese kunstenaar, die zijn
schilderijen verkoopt aan St. John Nixon, het internaatshoofd van Nijenrode.

29 juli 1978
Volgend jaar komt er een conferentie van niet-gebonden landen in Havana.
Washington probeert Marokko en Somalië voor haar karretje te spannen om een
aantal Afrikaanse landen te bewegen weg te blijven, omdat Cubanen momenteel in
Afrika vechten voor linkse regimes. Fidel Castro heeft Carter er fel op gewezen dat
Amerikaanse militairen in alle delen van de wereld zijn gelegerd, tot en met Panama
en zelfs Guantanomo Marine Base op Cuba zelf, dus met welk recht verbiedt
Washington Cuba of andere landen hetzelfde te doen?
Dat Cuba tot de landen van de Bandung-groep wordt gerekend - wat ze wellicht
nog waren in Havana toen Sukarno er in 1961 naar toe ging om ze op die lijn te
krijgen - is in 1978 lichtelijk bezopen. Ze zitten immers in het
Warschau-bondgenootschap.
Ik haalde om 14.00 uur Milan en zijn zoontje Patrick af, die een aantal tekeningen
voor me had gemaakt. Met de kap neer reden we naar Alphen aan den Rijn. Al pratend
bedacht hij zich dat hij vandaag negen jaar geleden in Holland aankwam.
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We waren allebei eigenlijk moe en ook omdat Patrick er bij was, kwamen we niet
echt tot een gesprek.
Cees Meijer is 64 jaar. Hij investeerde twintig jaar geleden in de huizenhandel en
bezit nu 80 huizen en winkelpanden, ook in Amsterdam. Walgelijk eigenlijk. Hij wil
mijn medewerkerschap aan De Typhoon handhaven, maar omdat zijn opvolger door
de redactie wordt gekozen, droogt dat lijntje naar de pers misschien op.
Peter arriveerde uit Londen op weg naar Madrid. We gingen in La Belle Epoque
eten. Hij vertelde wat er in Miami bij Neal Boutwell en Blue Boy allemaal was
gebeurd. Om te beginnen hebben ze hem naast de kosten maar 200 dollar en 100
dollar voor een omslagfoto betaald. Hij is dus geflest. Het maakt me razend dat de
basterds hem beduveld hebben en dat Tony Staffieri van Gallery daar geen stokje
voor heeft gestoken.
Ik vroeg Peter wat aan onze relatie verbeterd of anders had kunnen zijn indien we
ook op seksueel gebied bij elkaar hadden gepast. Hij benadrukte dat naar zijn mening
het hebben van seks met iemand het instinct bevordert en dat je daardoor heel wat
meer ‘messages’ van die ander ontvangt, dan wanneer je alleen maar vrienden bent.
Ik moet daar van afzien en het zonder seks zien te rooien.

30 juli 1978
Peter is met zijn hebben en houden naar Madrid vertrokken om in een musical te
gaan optreden. Het is altijd volkomen ‘leeg’ op Amerbos, wanneer hij is geweest.
Hij vond de nieuwe tweede badkamer naast zijn zitkamer super.
Margaret Mead zette een brief in The New York Times, die me verbaast.226 Ze noemt
de dissidentenprocessen in de Sovjet Unie ‘theatricals’ en herinnert eraan hoe Stalin
zijn opposanten liquideerde. ‘They are theatricals, like the Potemkin portable villages
that used to be put up wherever Catherine the Great travelled. They have nothing
whatsoever to do with justice as an effort to determine the guilt or innocence of the
accused.’ Die lieve dame weet niets van het huidige stadium van de USSR waarvan
het bestuur wel op meer punten van dat van de USA verschilt dan in processen rond
afvalligen van Lenins droom. Alhoewel: van mij had zij een vergelijking mogen
trekken met de Wilmington Ten.
Generaal Sutopo Yuwono, vier jaar ambassadeur voor Suharto in Den Haag, heeft
de versierselen van het grootkruis van

226

The New York Times, 20 juli 1978.

Willem Oltmans, Memoires 1978

228
Oranje Nassau ontvangen ‘voor zijn verdiensten’. Wat een blamage.
Christina Onassis huwt inderdaad met Sergei Kauzov in Moskou. Hoe is het
mogelijk? Zij erfde 500 miljoen van haar vader, plus een tankervloot ‘larger than
most navies.’227 De 27-jarige Christina ging naar Moskou om enkele van haar schepen
te verhuren aan Sovfrakht. Kauzov was gehuwd en had een dochter, maar de
ontmoeting met Christina moet een coup de foudre zijn geweest. Dirk Keijer heeft
waarschijnlijk gelijk dat de KGB hiermee heeft te maken.
Newsweek speculeert dat de scherpe toename van processen tegen dissidenten in
Moskou te maken heeft met het ausradieren van verstorende elementen bij de
naderende Olympische Spelen van 1980. Anderen denken dat in verband met de
SALT-besprekingen het Kremlin wilde onderstrepen niet met zich te zullen laten
sollen.228 Ook wordt gezegd dat Leonid Brezhnev er beroerd aan toe is, zoals bleek
bij zijn jongste bezoek aan Bonn, waarbij zowel Andrei Gromyko als Helmut Schmidt
hem soms samen moesten ondersteunen omdat hij wankel liep. Ook publiceert
Newsweek de zogenaamde Filatov File, dit naar aanleiding van de sovjetdiplomaat
Anatoly Filatov die in Algerije in contact kwam met Amerikaanse spionagediensten
en na terugkeer in Moskou met deze contacten doorging, vervolgens werd gesnapt
en prompt ter dood werd veroordeeld. Allemaal reuze smerig. Ik heb geen zin me er
in te verdiepen. Zoals de hele dissidentenhetze over en weer grenzeloos afgezaagd
wordt.
Ik zet Duitse paardenraces aan want ik kan met geen mogelijkheid naar de nationale
held Willem Duys luisteren, die op het Melkhuisje tennismatches lardeert met de
bekende ‘onze vaderlandse Okker’, ‘onze Haarlemmer’, ‘onze Nederlandse harten’
en andere misselijkmakende gemeenplaatsen. Je zou eigenlijk de AVRO moeten laten
weten dat juist vanwege Duys geen hond meer kijkt.
Bezocht tante Meta de Vries, die sliep met open mond, gekleed in een rood hesje,
eruit zag als een jong meisje, en slechts even haar ogen opende. Vreselijk. Zij wacht
gewoon op de dood.
16 maart 1903 luisterde Claude Debussy naar de Russische violist Leopold Auer
‘violin soloist to His Majesty the Emperor of Russia’.229 Hij speelde Brahms en
Tsjaikovski. ‘These two works competed with each other in boredom.’ Wanneer hij,
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Debussy, de tsaar was: ‘I would threaten Auer with immediate Siberia if he persisted
in putting his virtuosity at the service of such finicky trivialities.’ Debussy sprak
aldus over het Brahms vioolconcert en Tsjaikovski's serenade. Valt me erg van hem
tegen. Op de volgende pagina dramt hij Griegs pianoconcert de grond in. Waarom
beziet hij niet iedere compositie in zijn eigen ‘environment’. Gelukkig vind hij
Francks Symphonie in D Minor prachtig.
Guruh Sukarno had bezoek van de vrouw van Guntur, zijn oudere broer. Ik
ontmoette hem in de stad en ergerde me eerst dat ze niet op tijd waren, maar toen ik
ze zag was de irritatie verdwenen. Henny Sukarno is quite charming. Het was gezellig.
Guruh kwam later mee naar Amerbos, vroeg waar het oosten was en een krant om
zijn gebeden te zeggen. Ik gaf hem een levensgrote badhanddoek.
Keke ligt nu zo stil in mijn stoel. Erg lief. Ik kan het niet voldoende herhalen.
Ik heb Guntur Sukarno een brief geschreven om hem aan te moedigen volgend
jaar naar de conferentie van niet-gebonden landen in Havana te gaan. Hij zou een
rede moeten houden ter ere van zijn vader, die deze beweging tenslotte oprichtte.
Om te weten hoe dit met succes tot stand te brengen, zou hij in Washington moeten
uitstappen en zijn verhaal met Joe Borkin230 moeten afstemmen. Maar zal hij het
doen?
Vice-president Carlos Rafael Rodriguez van Cuba gaf een persconferentie in
Belgrado na met maarschalk Tito de komende conferentie in Havana te hebben
besproken. Een Britse journalist wist hem zijn zelfbeheersing te doen verliezen. Hij
vroeg de Cubaanse afgezant namelijk of Cuba en Tito hetzelfde onder ‘nonalignment’
verstonden.231 Rodriguez zei geen verschillen te hebben ontdekt. ‘Ik weiger om hier
door u in een polemiek verzeild te raken met Joegoslavië. Wie geeft u het recht een
interpretatie te geven aan het standpunt van president Tito over niet-gebondenheid?’
Het kon hem kennelijk weinig schelen als Somalië, Marokko, Egypte en Zaïre niet
naar Havana kwamen. Ik schreef Jos Klaasen dat ik niet begreep hoe ze zulke
berichten in de krant konden plaatsen zonder de datum van de conferentie in Havana
erbij te vermelden. Guruh gaf me een tape Guruh Gipsy die hij met het door hem
gevormde orkestje heeft opgenomen. Jammer genoeg begrijp ik geen Behasa
Indonesia, want er is een lied Chopin Larung bij uit 1975, waarvan ik de tekst zou
willen kennen. Dikwijls zat
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hij aan mijn vleugel te spelen en improviseerde dan naar Chopin maar op Indonesische
melodieën.
Anton Veldkamp van De Telegraaf arriveerde om 17.15 uur op Amerbos. Hij wist
het gemakkelijk te vinden. In 1973 fotografeerde hij immers, na een tip van de BVD,
de auto van mijn sovjetdiplomatenvrienden voor het huis. Er donderde juist een bui
over Amsterdam-Noord. Hij vertelde nog steeds chef te zijn van de fotografen. Ruud
van der Linden was lui. Peter Zonneveld was zijn eerste assistent. Hij was de andere
lamstraal, die onder valse voorwendselen door Hofland binnen gesmokkeld, mij te
schande maakte in De Telegraaf als een collaborateur van het Kremlin. ‘Peter loert
er altijd op om mij te naaien, maar ik heb hem door, die jongen, dus dat is nog nooit
gelukt. Hij staat direct onder mij,’ aldus Veldkamp.
Anton kwam in 1947 bij De Telegraaf. Hij gaf te kennen dat de onderlinge naijver
en gevechten op de redactie ferocious zijn; dat is dus wat Max Westerman ook aan
gaf. Goeman Borgesius was eerlijker en ook aardiger dan Stokvis. Veldkamp schrijft
nu een boek. Hij liet me er een passage uit lezen. Goeman Borgesius zocht hem op
toen hij in het ziekenhuis lag ‘en als hij dan zijn grote klauwen op je hoofd legt en
dan ook nog zegt “ik sta achter je” dan ga je voor zo'n man door het vuur’. Hij sprak
al vijf jaar niet meer tegen Henk van der Meijden. Die kerel piekert alleen maar hoe
hij een ander kan gebruiken en daarna laat hij mensen die hem hadden geholpen als
een baksteen vallen. Hij vond Henk dus een walgelijke man. Even later arriveerden
Guruh en Henny Sukarno. We reden naar Ilpendam. Anton bouwde daar een huis
op een stuk grond dat hij jaren geleden voor een appel en een ei had gekocht.
Hij bleek een zoon, Mark, van achttien te hebben die zwemkampioen moet zijn.
Hij heeft een dochter van twaalf. Zij vrouw was een echte Hollandse trut, maar zeer
aardig. Het huis was afschuwelijk ingericht, alles verkeerd, ongezellig, geen sfeer,
terwijl er zoveel van te maken zou zijn geweest. Anton had twee volumineuze mappen
met foto's over Bung Karno van de krant meegenomen. Guruh plunderde ze meteen.
Hij koos zeker dertig foto's uit. Anton was zeer genereus. Hij zei iets terug te willen
doen voor Sukarno, die hem altijd meer dan hartelijk had ontvangen. We namen
foto's van verschillende combinaties, zoals van de Sukarno-kinderen en mij. Er werd
champagne, orange juice en afschuwelijke koekjes geserveerd. Hij adviseerde me
op de valreep eens met Henk de Mari te spreken.
Casper belde dat hij een nieuwe vriendin had die hij reeds aan
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zijn ouders had voorgesteld. Ik ben de tel van de vriendinnen dit jaar kwijt geraakt.
Nicole in Washington zou op een vriendelijke manier aan de dijk worden gezet.
Daarvoor ging hij er zelfs nog een keertje naar toe. Ik zei dat ik het met alles wat hij
deed in deze sector oneens was, qua manieren, methoden en moraal. Mijn
belangstelling voor die jongen blijft afnemen.
In de avond ontmoette ik Jan Cremer en Babette. Hoe we er op kwamen weet ik
niet meer, maar ik vertelde hem van de activiteiten in het Vondelpark. Hij vond: ‘We
moeten de mariniers maar sturen en die bosjes laten uitkammen.’

1 augustus 1978
Jan Cremer adviseerde het onderste uit de kan te halen bij mijn bemiddeling inzake
Hoogovens. Dat zal ik dus nooit doen. Wim Klinkenberg vertelde trouwens dat een
Chinese minister Hoogovens reeds had bezocht - zij natuurlijk wel, ook Philips - en
dat hij vermoedde dat de Duitse partner van Hoogovens de boot wat IJmuiden en de
sovjets betrof probeerde af te houden om er zelf beter van te worden.
Stephen Membrecht zendt me een bundeltje van 44 gedichten. Onleesbare shit,
maar die man is ook niet goed bij zijn hoofd.

2 augustus 1978
Droomde dat ik in New York door een horde meisjes werd aangevallen. Run for my
life. One died.
Jan Cremer hield het voor mogelijk dat ik een boek bij Peter Loeb zou kunnen
uitgeven. ‘Maar Carter interesseert hier geen hond iets,’ zei hij.
Amsterdam is bezig een gekleurd getto te worden. In trams stinken steeds meer
mensen. Een onfrisse bedoeling. De stad gaat naar de knoppen dat heeft Hansje
Tulleners232 in zijn idealisme over deze ‘metropolis’ nooit begrepen.
Niemand, ook Bob Kroon niet, die in Aktua de zaak Andrew Young aanroerde,
heeft de guts om te zeggen dat de ambassadeur bij de VN au fond gelijk had. Hij
krabbelt zelf terug, in ‘het belang’ van de Koude Oorlog. Men moet zich in Moskou
tranen hebben gelachen over deze idiote vertoning. Of nee, daarvoor missen ze het
gevoel voor humor, verstrikt als ze zijn in hun web van marxistisch-leninistisch
gebazel. Zoals ik ze altijd weer voorhoud daar: waar blijf je met je ‘nieuwe
marxistische mens’?
Stille avond. Probeerde Peter te bereiken.
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3 augustus 1978
Jim Garrison is geïnstalleerd als rechter voor het Louisiana Court of Appeals for the
Fourth Circuit. Hij vond het nodig opnieuw te verklaren dat hij overtuigd bleef dat
Dallas een samenzwering was geweest. Natuurlijk is het dat.
Er is een speelfilm gemaakt met John Pleshette, die Oswald speelt, over de moord
in Dallas. Ik vind het niet om aan te zien op televisie. Hoe durven ze ten behoeve
van entertainment munt te slaan uit de affaire?233
Lang gesprek met Peter. Hij heeft een fantastische tijd in Madrid. Hij sloot
vriendschap met een Australisch meisje in de cast. Hij wordt als een star geadverteerd.
Hij glimlacht er om. Heb een fantastisch artikel van Mark Lane in 21 pagina's vertaald.
Ik zend via Vadim van TASS in Den Haag ook een exemplaar aan Sergei Lossev van
TASS in Moskou met Lane's telefoonnummers er bij.
Kreeg bezoek van mevrouw E.W. Jansen-van den Berg uit Oss. Zij bracht me
allerlei materiaal dat ze over de Sovjet Unie had geschreven, inbegrepen een keurig
blauw schrift vol. Ook een afschrift van een brief aan de Volkskrant. Ik zei haar dat
wanneer ze die stijl toepaste, de redactie haar voor nuts verklaarde. Haar man werd
door de Duitsers vermoord. Haar zeven kinderen zijn allemaal communisten. Ik
adviseerde haar contact op te nemen met het Comité voor Europese Samenwerking
en haar energie wat nuttiger te besteden. ‘Ik heb dus toch gelijk gehad, u bent een
fenomeen,’ was haar benadering. Ik keek naar haar grijze haren en had met haar te
doen.
Ik lunchte met Vadim in Krasnapolsky. Ik voel me zeer close met hem. Hij in een
sportjasje met open shirt. Minder geslaagd was zijn handtasje; dat begint dus al! Hij
heeft sterke, ontwikkelde bovenarmen, dan zal de rest ook wel in orde zijn. Vrouw
en dochter waren nog in Moskou. Hij zou zorgen dat alles via de heer Timofiev snel
naar Lossev zou gaan.
Hij vertelde dat de vrouw, die door Van Agt als Mrs. Shcharansky was ontvangen
helemaal niet de echte mevrouw Shcharansky was geweest, wat me wel erg sterk
lijkt. Het zou in Izvestia hebben gestaan. Ik stapte er maar overheen. Zijn huis in Den
Haag kostte 1.600 gulden huur per maand. Ik adviseerde hem naar een flat te
verhuizen. Hij vertelde dat een journalist een keer met hem mee naar huis was gereden
en onmiddellijk een telefoontje van de BVD had gekregen. Hij wist ook te vertellen
dat Romanov naar huis gaat in 1979 en door een partij-
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man in Den Haag zal worden opgevolgd. Dat is slecht nieuws. Romanov was
tenminste een professionele diplomaat.
Er is een opzienbarend artikel verschenen, over hoe een privédetective, Robert
Maheu, met steun en medeweten van de CIA en de toenmalige vice-president Richard
Nixon, een campagne van ‘wiretaps and dirty tricks’ heeft gerund tegen de Griekse
scheepsmagnaat Aristoteles Onassis. De actie werd gefinancierd door de concurrentie,
Stavros Niarchos. Onassis had een lucratief contract met Saudi-Arabië gesloten. Dat
diende ongedaan te worden gemaakt. Ook de toenmalige Assistant Attorney General,
Warren Burger, later dus de Chief Justice van de VS - die de JFK-affaire hielp te
verdoezelen met zijn beruchte commissie van onderzoek - zat ook in het complot
tegen Onassis. Maheu hield zowel Burger als Nixon op de hoogte van de vorderingen
om Onassis de das om te doen. Ik kan er met mijn verstand niet bij hoe er nog altijd
mensen kunnen zijn, die Nixon en Burger voor vol aan zien. Eens een crook, altijd
een crook. Eens maffiaconnecties, altijd maffiaconnecties.234
Toon Quarles gaf me het adres van mijn oude vriendin Lies Philips die nu getrouwd
is met Jonkheer Johann von Schmidt auf Altenstadt. Ik legde het op mijn bureau om
niet te vergeten contact met haar op te nemen in Zeist. Vanavond staat in de NRC dat
Johann door een noodlottig ongeval - het was een auto-ongeluk - om het leven is
gekomen. Hij was pas vijftig jaar. Wat een drama.

Ernst Jan Oey, een Indische jongen die al enige tijd langs komt en kennelijk in de
war is, zendt een soort afscheidsbrief met een foto.235 Peter kon het steeds uitstekend
met hem vinden. Die pakt een dergelijk probleem zeer psychologisch aan. De jongen
speelde verdienstelijk piano trouwens. De laatste keer dat hij onverwachts met een
taxi voor mijn deur stond ben ik onaardig geweest en heb gezegd hem niet te kunnen
ontvangen.

4 augustus 1978
Anton Veldkamp scoort in De Telegraaf met een foto van Guruh en zijn schoonzus
bij hem thuis in Ilpendam. Natuurlijk sta
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ik niet op de foto, noch noemt hij het feit dat ze mijn gasten waren.
Philip Agee heeft de Cubanen in Havana geholpen om meer bekend te raken met
de bemoeienissen van de CIA om Fidel Castro te vermoorden. Ik vind dat terecht.
Om te beginnen heeft Lee Harvey Oswald volgens de Cubanen nooit tot de Fair
Play to Cuba-organisatie in de VS behoort, zoals steeds is beweerd. De Cubaanse
consul in Mexico City, Eusebio Azcue Lopez, zegt dat de man die zich bij het
Cubaanse Consulaat in Mexico meldde omdat hij naar Havana wilde, in de verste
verte niet leek op Oswald, zoals de Amerikaanse autoriteiten de wereld hebben willen
doen geloven. Ook andere pogingen van de CIA om Cuba als opdrachtgever voor de
moord op JFK voor te stellen, worden een voor een ontkracht.
Havana is nog verder gegaan. Ze hebben vijf Cubaanse dubbelagenten voor het
voetlicht gebracht, die de CIA en Cubaanse bannelingengroeperingen in Florida
hadden geïnfiltreerd. Van de reeks moordaanslagen op Fidel Castro, die in Amerika
tot 1976 werden beraamd, waren de meeste details in Havana van tevoren bekend.
De Cubanen maakten verder duidelijk dat Lee Harvey Oswald - precies zoals zijn
moeder mij zo dikwijls verzekerde - zelf door de CIA werd aangezocht om eerst in
Japan te werken en nadien in de Sovjet Unie. Marliese Simons laat zich vanuit Havana
verleiden haar reportage in de NRC hierover te larderen met tussenopmerkingen als:
‘Woordvoerders van de Cubaanse regering deden ongelooflijke onthullingen over
de beweerde betrokkenheid van de CIA.’ Dat komt natuurlijk in de kraam van deze
verslaggeefster niet van pas, maar ze zal er op den duur wel aan wennen hoe de VS
werkelijk in elkaar zitten.236
Balzac moet hartstikke gek zijn geweest. Ik zou willen dat Erik Erikson of Bruce
Mazlish eens een onderzoek naar de geest van die mijnheer instelden. Dat zou
interessant zijn. Hij moet toch behoorlijk screwed up zijn geweest. De roddelpers
van weleer noemde hem zelfs ‘an agent for the Czar’. Dat zou wat voor Time zijn
geweest. Ik heb al heel wat keren bij het lezen van zijn verhaal ‘the basterd’ in de
kantlijn gezet. Had hij maar een dagboek bijgehouden, dan hadden we kunnen lezen
over zijn gesprek met tsaar Nicholaas I of met Miss Borel, later een non. Ik zal het
boek uitlezen, maar zijn gedraai en gelieg is werkelijk schokkend. Wat me bovendien
hogelijk verbaast zijn de con-
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stante financiële problemen. Ik dacht dat het aan mij lag, maar het komt dus meer
voor.
Jan Cremer adviseerde me laatst om een vergunning voor een gaspistool aan te
vragen nu de misdaad in de straten van Amsterdam verder toeneemt.

5 augustus 1978
Ik droomde van mejuffrouw Buringh Boekhoudt, prinses Beatrix en een gesprek met
prins Claus.
Een expressebrief die ik naar Dirk Keijer zond in Hilversum, Utrechtsestraatweg
101, kwam als onbestelbaar terug. Ze klooien niet alleen met je telefoon in dit land,
de posterijen hebben ook met censuur van de BVD te maken, zoals met de
ambassadeurs Romanov en Bebrits, die de brieven niet krijgen die je hen stuurt.
Zit heerlijk piano te studeren. Heb de eerste Arabesque van Debussy weer in mijn
vingers en verder natuurlijk Chopin.

6 augustus 1978
Mijn broer Theo belt uit Lugano: ‘Ik zit hier als een geslagen hond.’ Ik schrok eerst
zeer. Ze waren uitgeweest met vrienden, hadden daarna een kaartje gelegd met bier,
wijn en champagne, wat resulteerde in een dubbele kater. Theo heeft nooit gedronken.
Waar is hij mee bezig?
Manuel Hevia, een Cubaan die de CIA infiltreerde en van 1962 tot 1970 naar
Uruguay werd uitgezonden, heeft in Havana aangegeven hoe zogenaamde
Amerikaanse adviseurs van de politie in dat land routineus advies uitbrachten over
het martelen van verdachten. Een Amerikaan, Dan Mitrione, martelde zelf mee en
werd later door de Tupamaroguerrilla's in Montevideo vermoord. Washington
ontkende indertijd dat deze Mitrione iets verkeerde zou hebben gedaan, maar Castro
legt nu de kaarten over wat zich daar afspeelde op tafel. Dit gebeurt allemaal ten
tijde van het International Youth Festival in Havana dat door 22.000 jongeren uit
140 landen wordt bijgewoond. Mitrione leverde het marteltuig ‘Made in USA’ erbij.237
Er liggen al tien niet gepubliceerde interviews voor mijn zogenaamde
interviewpagina bij Nieuwe Revu; what to do?

7 augustus 1978
Keke slaapt veel. Maar hij blijft zindelijk en vraagt erom als hij naar buiten moet.
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Milan is jarig. Wat zou er in zijn moeder in Tsjechoslowakije omgaan?
Ik kreeg een lieve brief van Peter uit Madrid. Hij vindt het vreemd wakker te
worden in een stad waarvan hij de taal niet spreekt en waar hij nu werkt. Hij werd
van het vliegtuig afgehaald en regelrecht naar het huis van de regisseur gebracht
‘which was like a palace’. Hij wordt als de belangrijkste ster aangekondigd ‘it is
almost embarassing’. ‘It is a funny feeling als je ineens in een andere cultuur wordt
gezet: Ten years ago I would have been in absolute panic. Now I move smoothly
around and even perform on stage. The Spanish are actually a beautiful race. A lot
of staring as usual and the temperature is rather cool but sunny.’ Hij sluit een artikeltje
in het Spaans met zijn foto (door Hans Lonis genomen) in.
De sjah van Iran heeft bekend gemaakt bereid te zijn een maximum aan politieke
en persvrijheid in het land toe te staan, maar hij kon niet laten passeren dat er geknoeid
werd met de monarchie en het lot van het land. Dat is echter nauw met elkaar
verbonden. De sjah is nu 58 jaar en 37 jaar op de troon.
In Finland nemen de speculaties toe over wie Urho Kekkonen gaat opvolgen. Sinds
1956 heeft hij het land keurig tussen de klippen van Oost en West doorgeloodst, met
als gevolg dat een lummel als Luns iedereen die detente tussen Oost en West bepleitte
het woord ‘finlandisatie’ naar het hoofd smeet. Wat dan het alternatief zou moeten
zijn heeft brave Joseph nooit duidelijk gemaakt. Ik heb Kekkonen en Kreisky ontmoet
en ben van mening dat zij veel aan ontspanning in Europa hebben bijgedragen. Het
tegenovergestelde van Luns. Maar zij waren dan ook staatslieden. Luns is een
loslopende idioot.238
Nederlanders houden van natuurfilms. Vanavond werd er weer een vertoond. Voor
het effect van het televisiekijkend publiek werd een steenbokje op de uiterste punt
van een rotsformatie geplaatst, en ‘sure enough’, de arend kwam aangevlogen en
samen stortten ze de afgrond in. Ik zag kans the damned thing al uit te draaien toen
ze nog in de lucht hingen. Ging naar de keuken om eten voor Keke te maken en was
er helemaal warm van en had een hoogrode kleur van opwinding over die
verschrikking. Misschien zou je honden-, katten- en kanariepietliefhebbers eens
moeten voorhouden: ‘Stel je voor dat het je huisdier is?’
Wil Boezeman belde.239 Zij vond dat het grote publiek hier leefde als kippen zonder
kop wat de politiek betrof, ‘je weet
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wel, zo'n kip, die nog doorloopt terwijl de kop er al af is’. Ik ben bang dat ze over
de hele linie gelijk heeft.

3 augustus 1978
Ik voerde een lang telefoongesprek met Peter. Hij repeteert van het middaguur tot 's
avonds 23.00 uur. ‘I now have to proof myself as an actor. They respect me very
much.’ Ik ben gerust.
André Spoor, die het het hardste nodig heeft, belt dat hij besloten heeft niet naar
Moskou te gaan. Ik zal proberen de uitnodiging op Rob Soetenhorst over te hevelen.
Myron Faber, de verslaggever van The New York Times zit eindelijk echt in de
nor. Hij houdt vast aan zijn principes. Hij beschouwt het als verraad, wanneer hij
zijn notities aan een rechter zou overhandigen. Hij heeft gelijk. De rechter vindt die
houding arrogant en probeert Fabers wil te breken. En dat allemaal in het land waar
de persvrijheid hoog in de banier wordt gevoerd al was het maar om de USSR in een
kwaad daglicht te zetten.240
Zat een uurtje bij Dirk en Inge Keijer op het terras. Hij gaf me een kopie van de
brief van het kabinet van minister Van der Stee van Landbouw dat de bewindsman
niet naar Moskou zou gaan voor de Selkhoztekhnica-78-tentoonstelling. Treurig.
Ook kreeg ik een kopie van Keijers brief aan Van der Stee waarin ondermeer de
Nederlandse bedrijven werden genoemd, die via hem werden vertegenwoordigd in
Moskou.241 Dirk was er pissig over. ‘Het bewijst,’ zei hij, ‘dat het al verdacht is dat
ik nooit een antwoord kreeg van de heer Beyen van Economische Zaken.’ Keijer
heeft op Cap Martin land gekocht en zegt er een huis te willen bouwen. ‘Nog vier
of vijf jaar en dan wil ik voorgoed weg uit Nederland.’
Ik vertelde dat ik opnieuw een ontmoeting met Van Doeveren van de BVD had
aangevraagd. ‘Hoe zou hij echt heten?’ zei Dirk, waar ik nooit over had nagedacht.
‘Ik denk dat hij je gaat vragen: “Wat is uw belang bij het samenwerken met de heer
Keijer?”’ Ik zei dat ik zou antwoorden dat ik er nooit, ook niet in de Sukarno-groep
of de groep Rijkeus-dagen, werkelijk financieel voordeel bij had gehad en dat ik met
hem omging omdat we dezelfde inzichten hadden ten aanzien van hoe jegens
Oost-Europa te handelen. Dat ik misschien enige financiële vergoedingen voor public
relations zou krijgen, maar dat deze waren te veronachtzamen. En dat is gewoon
waar.

240
241

International Herald Tribune, 8 augustus 1978.
Zie bijlage 26.

Willem Oltmans, Memoires 1978

238
Blader in De Sprookjes van Moeder de Gans verteld door A.L. de Rop, versierd met
40 gravures, uit het bezit van grootmama Poslavsky.242 Om te beginnen vind ik een
tekening van een poes die ik 45 jaar geleden moet hebben gemaakt. Ik herinner me
nu het trekken van de lijnen van de spiegel boven de haard. Ik herinner me het rood
kleuren van het haardvuur. Hoe is het gods mogelijk dat zulke details bij het zien
terugkomen?
Het verhaal van Roodkapje en de boze wolf die op het bed van de grootmoeder
springt (verlucht met een gravure) moet een volmaakt funeste indruk bij een kind
achterlaten, het kan eigenlijk niet absurder. Het is om een kind de schrik van zijn
leven te bezorgen. Ik herlas het verhaal van de gelaarsde kat wat hier en daar ‘klikte’,
zoals de naam van de Markies van Carabas, die we als kinderen te pas en te onpas
te berde brachten.
Ik vroeg interieurverzorgster mevrouw Hornkamp of ze de film met het stervende
bokje had gezien. Nee, maar haar dochter had gesproken over hoe walgelijk de boeren
de dieren op de veemarkt in Purmerend behandelden. Dat is bekend. Veehouders
zien de dieren niet als dieren meer, maar als wandelende rekeningen.

9 augustus 1978
Wim Hulst vertelde dat, ook al was hij eens onderdirecteur van De Waarheid geweest
en lid van de CPN sedert zijn jeugd, hij onlangs werd geroyeerd als lid omdat hij
weigerde het reisbureau Vernu op te heffen. De Vereniging Nederland-USSR had
echter unaniem besloten door te gaan met hun werk en met hem. Marcus Bakker
bevond zich, zonder dat het partijbestuur dit wist, aan de Zwarte Zee op uitnodiging
van de ambassade in Den Haag. Ik zei dat mijn onbetaalde vliegtickets bij Vernu
werden gedekt door Investronic van Dirk Keijer, nu ik voor hem bepaalde public
relationsactiviteiten vervulde. Hulst zou met de directie van Vernu spreken. Ik kwam
op een schuld van 12.000 gulden, Vernu op 15.000 gulden.
Rob Soetenhorst belde. In overleg met Spoor heeft hij inderdaad besloten naar
Moskou te gaan. Ik schreef Dirk Keijer dat het gelukt was. Hij waarschuwde me
gisteren nog vooral niets over de telefoon te zeggen.
Een hele lieve brief van Poem Hedinah uit Jakarta. Dit epistel vraagt om
onmiddellijk antwoord. We hebben een zeer bijzondere relatie, die sinds 1966
helemaal via brieven werd uitgebouwd en verdiept. Mijn vriend Sumarto is terug in
Indo-
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nesië. Generaal Sutikno is secretaris-generaal van Penerangan, het ministerie van
Voorlichting, geworden.
Bij de draaideur van het postkantoor stond een oud dametje, die niet meer wist
hoe ze eruit moest komen. Zij was de weg kwijt, precies als Keke soms. Ze glimlachte
verlegen toen ik haar hielp. Het maakte me triest.
Luister naar La demoiselle élue van Debussy. Je denkt nooit, of probeert er nooit
aan te denken, dat een van ons - Peter of ikeerder moet sterven, en daarmee de ander
met de pijn opzadelt, zoals mevrouw Van Dijk nu lijdt na de dood van haar man.
Ik heb een glasplaat van vader als student in Delft laten afdrukken.

10 augustus 1978
Mevrouw Indira Gandhi is een campagne begonnen om weer de leiding van India
in handen te krijgen. Robert Maxwell mag dan denken dat er geen kans is dat ze
slaagt, ik heb een andere mening.
Lord Chalfont deelt mijn mening allerminst dat de USA zelf politiestaatmethoden
toepassen, zoals ook door David Wise in zijn boek aangetoond.243.
Richard Helms, voormalig CIA-directeur, heeft gezegd dat niemand er achter kan
komen of Lee Harvey Oswald banden met de KGB had ten tijde van de moord op
JFK. ‘Hij is zelf dood en zijn vrouw vertelt niet de waarheid,’ aldus Helms, die bezig
is in het Congres zijn getuigenis over de zaak af te leggen. ‘There is an unexplained
period (of Oswald) in Russia. This is the whole question. It has never been resolved
and I don't think it will ever be resolved.’244
Intussen heeft het Select Committee on Assasinations in Washington fondsen
gevraagd om aanvullende onderzoeken te doen. Er moeten geluidstesten komen over
wat er 22 november 1962 op Dealey Plaza in Dallas gebeurde, opdat het exacte aantal
schoten dat werd gelost, geteld zal kunnen worden.

11 augustus 1978
Ik heb generaal Sutikno van het ministerie van Voorlichting in Jakarta geschreven
of ik nu een visum kan krijgen om Indonesië te bezoeken.245
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Ik kreeg uiteraard nooit antwoord: he was aware I got his number as traitor of Sukarno.
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12 augustus 1978
Ik kreeg weer een lieve brief van Peter. Kennelijk zijn de repetities voor de musical
al drie weken aan de gang. Hij moet dus in recordtempo alles inhalen. De eerste
voorstelling is op 17 augustus. ‘You probably won't believe it when you see it. I
never danced so much in my life. Every number is choreographed. I am doing much
more than in “Carte Blanche” in London. I am actually the male lead in this show.
I can't wait for you to see it, when we are in our routine. The management is very
respectful towards me. Ik zou ze om mijn vinger kunnen winden, if I had the mentality.
They want to socialize too much with me and as you know, I tend to be on my own
and relax and do my own thing.’
Heb David Wise in Santa Barbara, Californië, gevraagd zijn boek The American
Police State aan Lord Chalfont toe te zenden. Mijn oude vriend Fred de la Bretonniére
verscheen op Amerbos in een slee van een Citroën. Hij droeg een zwarte leren broek
(prijs 375 gulden) zwarte linnen schoenen (wat laarzen hadden moeten zijn) en een
linnen hemd met opgerolde mouwen zodat je zijn biceps prima zag met daarbij een
beige colbert. De stijl was perfect. Zijn huid is nog altijd even mooi, zijn haar was
lang. Ik had in zijn nek kunnen bijten, wat ik hem trouwens ook zei. We zaten tot
16.00 uur te kletsen. We gingen ergens bij Purmerend naar een Italiaans restaurant
dat hij kende. Tot 23.15 uur aan een candle light table. Daarna nog een flesje wijn
op Amerbos. Ik zou met die jongen de rest van mijn leven willen rommelen. Compleet
in de roos.
Zo'n uitvaartdienst voor Paus Paulus VI kan eigenlijk niet meer. Het heeft allemaal
geen moer meer met deze tijd te maken.
Ben absoluut niet in staat de intensiteit van het contact met Fred weer te geven,
laat staan de hoogtepunten. Wel waren er momenten dat ik de grootste moeite had
niet in slaap te vallen. Ik ben vandaag dan ook uitgeput. Ik kan niet tegen nachtbraken.
Hij zag het trouwens en zei het ook. Hij sprak zeer open over zijn leven. Met Elly is
de rek uit de relatie. Erg jammer. Maar zo gaat het nu eenmaal. Hij schijnt een eerste
vurige liefde te hebben gehad, M., die hem afwees. Daarop is hij naar Australië
gegaan en heeft een jaar in de bossen als houthakker gewerkt. Geen wonder dat hij
een zalig lijf heeft. Na terugkeer verloofde hij zich alsnog met M., maar het raakte
toch uit. Dat deed hem in een depressie belanden, die drie jaar duurde. Steeds dacht
ik, wat ben je super Indonesisch en uiterst subtiel en gevoelig, zoals ik dat van ze
ken. Hij is zeer close met zijn
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zoontje Dacco. Hij krijgt al een erectie als we samenzijn, en ik ook.246
Mevrouw Van Dijk belde dat zij tien dagen in Friesland was geweest, maar een
dieptepunt had bereikt na de dood van haar man. Ik zal naar haar toe gaan.

13 augustus 1978
Ben naar een pianorecital in de Ronde Lutherse Kerk gegaan van Nadya en Steven
Gordon. Zij spelen met vier handen op een ‘Düsendorfer’ in plaats van twee piano's.
Ik dacht niet dat ik lang zou blijven maar heb het toch uitgezeten. Rhapsodie
Espagnole van Ravel was prachtig.

Tijdens het concert las ik een opmerkelijk artikel over de rock-artiest Lou Reed.
Toen hij nog studeerde aan de Universiteit van Syracuse en netjes deelnam als aspirant
militair aan een ROTC-opleiding, rebelleerde hij eigenlijk al. Omdat hij - gezond
opgroeiend - zijn militaire verplichtingen aan de kapstok wilde hangen, drukte hij
een pistool tegen het hoofd van zijn commandant om zijn wensen kracht bij te zetten.
Reed ging de richting van Andy Warhol op en verdween in de Velvet Underground
en begon een ‘self-ordained rock-and-roll animal’ te worden. Jack Cocks schreef in
Time247 dat Reed ‘some of the strongest music’ begon te schrijven ‘you can hear
anywhere (...) his finely focused rage, his risk-it-all personal reflections, have given
246
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brein gebeurde, te beginnen met een vrij con-
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ventionele jeugd in Brooklyn en Long Island en nu wilde populaire muziek als Walk
on the wild side, interesseert me.
Exotheologie is de theologie van het universum (outer space). De nieuwste rage
in de VS is de preoccupatie met mogelijk leven in het heelal. C.S. Lewis theoretiseerde
dat andere intelligente rassen nooit evil hebben gekend. Vandaar dat God zulke
onmetelijke afstanden had geschapen zodat de ‘spiritual infection’ van het mensdom
niet in staat zou zijn de rest van het heelal te besmetten. Dominee Jack Jennings,
predikant aan de Montana State University, maakt onderscheid tussen een God van
Mozes en Abraham en een God van het universum. Dominee Ted Peters van Loyola
University in New Orleans schreef het boek UFO's: God Chariots? Hij beweerde dat
God UFO's mogelijk gebruikt ‘to communicate benign reminders to earthlings’.
Dominee Harold Brown van de Trinity Evangelical Divinity School in Illinois meent
dat dergelijke speculaties over zegeningen vanuit het universum voorbij gaan aan
Gods oordeel over de erfzonde en de vleesgeworden Christus om de mens te redden.
Time248 wijdt hier anno 1978 een pagina aan onder RELIGION, de opium van de kudde.
Bezocht mevrouw Van Dijk in Baarn. Zij huilde eerst, maar door haar voortdurend
vragen te stellen wist ik haar uit dit tranendal te trekken. Zij vroeg of ik geloofde in
een hiernamaals. Ik vertelde haar hoe Freud meende dat men in een rijpingsproces
jeugdfabeltjes behoorde te ontgroeien. Ik zag zelfs kans haar naar All in the family
te laten kijken, maar zij onderstreepte alleen ernstige programma's te willen zien. Ik
bleef tot 22.00 uur. Toen ik weg wilde rijden, kwam een oude dame naar de auto om
zich te beklagen dat Keke de hele avond had geblaft. Zij had de buren en de directie
gewaarschuwd. ‘Het is geen strafbaar feit dat u dit doet, dus kon ik niet de politie
bellen maar ik ben lid van de dierenbescherming.’ Ik keek haar eens aan en dacht:
laat maar, ze weet niet beter.
Het gaat niet goed met Keke. Hij wankelt steeds meer. Hij heeft ook geen
richtingsbesef meer. Soms wandelt hij in cirkels. Hij eet ontzettend veel maar blijft
erg mager. Toch is hij nog steeds erg slim. Zijn geest is prima. Hij jengelt nu als ik
een hoog in mijn werkkamer ben. Hij weet aan het draaien van de bochten dat we
bijna thuis zijn. Toch begin ik me af te vragen of dit nog langer zo kan.
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14 augustus 1978
Peter Loeb, aangezwengeld door Jan Cremer, heeft geschreven een boek van me te
willen uitgeven. Daar ga ik op in. Ik bezocht hem.
Op televisie wordt een Russische film over een zwervershondje getoond naar een
verhaal van Tsjechov. Een roerende opname wanneer het beestje voor de regen
schuilt, zoals hij zijn kopje dan beweegt. Krijg er tranen van in mijn ogen. Vanmorgen
belde mijn broer Theo uit Lugano. Ik zei hem niet te willen wachten tot Keke erbij
neervalt. Hij spreekt niet aardig over de hond. Trouwens, ik ben een held op sokken
als het er op aan komt. Zou ik hem ooit kunnen laten inslapen?
Ik speelde piano, maar voel me nooit echt vrij in deze legbatterij van blokkendozen.
Dat zou anders zijn in een huisje op de hei.

15 augustus 1978
Bezocht opnieuw de heer Van Doeveren bij de BVD. Hij ontving me in de kamer van
D.F. Houwaart samen met een PR-man. Het bandopnameapparaat stond gereed en
ik stak meteen van wal. Van Doeveren was wel aardig, hij kon af en toe wel de draak
steken met dingen, maar dat doe ik tenslotte ook. Ik besprak ook Dirk Keijer.
Hij zei: ‘Eerder heb ik u reeds het Koninklijk Besluit gegeven: we zijn een
staatsveiligheidsdienst. God zij dank zijn we geen inlichtingendienst. Alleen die
mensen die staatsgeheimen doorgeven zijn voor ons interessant.’
De affaire Keijer, Beyen, Van Voorst tot Voorst had niets met de BVD te maken.
Ik zei dat ik er niets voor voelde om eens kaal geschoren te worden, zoals gebeurde
na de oorlog met collaborateurs van de Duitsers.
‘Anderzijds moet u uw biecht niet zien als een garantie dat u niets kan overkomen,’
aldus Van Doeveren. Toen ik mijn beklag deed over wat De Telegraaf allemaal had
uitgespookt tegenover mij, zei hij: ‘Journalisten schrijven soms over zaken om achter
gegevens te komen. Ik heb van u ook wel eens iets gelezen waarvan ik dacht, “dat
kan hij niet waar maken”.’
‘U schrijft veel over de CIA maar nooit over de KGB,’ aldus Van Doeveren.
‘Wel, ik heb in mijn schrifturen aangegeven dat ik de KGB had benaderd om dat
wel te kunnen doen.’
‘Maar hebt u nu dat boek over de KGB gelezen, zoals ik u heb geadviseerd. Daar
komen ook enige bloedige KGB-zaken in voor.’
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Ik gaf toe hier minder van op de hoogte te zijn, maar dat maakte verder weinig uit
‘want of ik met u, met admiraal Zumwalt of met dr. Gvishiani spreek, het is voor
mij hetzelfde.’ Daarop vroeg hij dus wat er voor mij in zat om die gesprekken te
hebben.
‘Meestal niets,’ antwoordde ik en ik benadrukte dat ik in al die jaren voor de
groep-Rijkens nooit een rooie cent had overgehouden.
Ik vertelde Wim Kok en ambassadeur Romanov bij elkaar te hebben gebracht en
wanneer mensen adviseerden hier niets over te zeggen via de telefoon trok ik me
hier niets van aan ‘of zijn dit soms ook staatsgevaarlijke activiteiten?’ Hij lachte. Hij
vertelde dat de BVD in de kern van de zaak geen boodschap had aan de CIA, ook al
maakten ze deel uit van hetzelfde bondgenootschap. Toen ik om 12.30 uur vertrok,
vroeg ik Van Doeveren andermaal met klem mij te bellen wanneer ze klachten hadden
of mij van wat maar ook verdachten dat niet en règle was, want dat ik dan
onmiddellijk, geheel vrijwillig, tekst en uitleg zou komen geven, dit in plaats van
steeds mijn gangen na te gaan, af te luisteren en god mag weten wat ze nog meer
uitspoken. Hij van zijn kant beklemtoonde vooral tegen niemand te zeggen dat we
een gesprek hadden gevoerd. Ik vind dat idioot en ben begonnen Dirk Keijer een
memo te zenden, over wat met Van Doeveren - ook ten aanzien van hem - was
besproken.249
Ik lunchte in het Promenade Hotel en stond in de plee onverwacht naast Sjef van
den Bogaert, de vroegere directeur van The Netherlands Information Service in New
York, een man die me jarenlang het leven zuur maakte vanwege mijn
Nieuw-Guinea-standpunt.250
Sjef zag er erg slecht uit. Hij droeg een zwart pak en Hare Majesteits lintje in de
revers. Hij woont nu in Turnhout maar zou liever in New York zijn gebleven. Terwijl
we nog stonden te praten in de hal, arriveerde de heer Timofiev van de
sovjetambassade in een Mercedes CD 139. Ik stelde de heren aan elkaar voor, waarop
de gezichten van Sjef en diens eega als donderwolken betrokken. Ik heb ze altijd al
als naïeve sukkels gezien, vandaar de ‘hoge post’ in New York en het prachtige
pensioen in België.
Timofiev en ik aten samen. Hij vertelde dat ambassadeur Romanov al het einde
van het jaar naar huis zou gaan. Zonde. Ik
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zal die man missen. Een tafeltje verderop gebruikten Rob Soetenhorst van de NRC
en Adriaan van Dis de lunch. Die Adriaan trok me meteen zeer aan. Ik belde hem
vanavond meteen.
Wat me ook verbaasde was dat het hele verhaal van Wiegel over het bevriezen
van de betrekkingen onzin was geweest. ‘Wiegel heeft steeds in de schaduw van
Dries van Agt gestaan,’ aldus de sovjetdiplomaat. ‘Hij wilde zijn populariteit
opvijzelen met die stunt. Maar het ministerie van Onderwijs belde gisteren. Zij wilden
de data van vertrek voor de onderwijsdelegatie vastleggen. Ook zal de jaarlijkse
ministeriële conferentie eind augustus begin september gewoon doorgaan. Hij
verwachtte dat het hoofd van de dienst Internationale Betrekkingen van zijn ministerie
naar Den Haag zal komen. Vorig jaar reisde ambassadeur Lodewijk van Gorcum
naar Moskou voor dit doel. Er is geen enkele wijziging in de sovjet-Nederlandse
betrekkingen gekomen, ondanks Wiegels verbale stunt. Ook was de uitbarsting niet
best geformuleerd. Bovendien deed Wiegel zijn mededelingen tijdens afwezigheid
van minister Van der Klauw. Timofiev had ergens op een receptie ambassadeur De
Hoop Scheffer ontmoet, die in verlegenheid leek te zijn gebracht door het
Wiegel-incident. De vorm waarin Hans Wiegel verkoos zijn mededelingen te doen
(als vice-premier), was ook zeer ongebruikelijk, meende Timofiev. Inderdaad scheen
Buitenlandse Zaken iets dergelijks van plan te zijn geweest, maar men had het op
een andere manier willen doen. De diplomaat zemelde ook weer lange tijd over China
door, wat alle sovjet-envoys momenteel doen. Als bondgenoot was het land beslist
niet betrouwbaar. Nederland gaat elektronische apparatuur voor Chinese raketten
leveren, wat als het waar is dus het toppunt van inconsequent gedrag is bij Philips.
Maar verbaast me dat van Frits? Timofiev zei dat China eens die verworven kennis
tegen het Westen en Amerika zou gebruiken, dat wil zeggen, als eenmaal de tijd er
rijp voor is. Zelfs begeleidingssystemen, die steeds geheim zijn geweest, worden
door Eindhoven nu aan Peking verkocht. Maar ja, China ligt ook zo ver weg...
Hij vergeleek het gebruik van de Chinese kaart door Washington jegens Moskou
met het gebruik van de Duitse kaart in de dertiger jaren. ‘Eerst zullen de Chinezen
met het Westen zogenaamd samenwerken, maar dan zullen we zien wat hun werkelijke
doelstellingen zijn. Ook de diepe haat van de Pool Zbigniew Brzezinski speelt in
deze ontwikkelingen mee. China zal met Azië beginnen, niet met ons. Zoals Adolf
Hitler met het “Hinterland” begon alvorens wij werden aangevallen. Pe-
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king beoogt de derde atoommacht in de wereld te worden, koste wat het kost. Het
land wordt geregeerd door een militaire dictatuur en wat daar gebeurt, heeft absoluut
niets met het socialisme te maken. Wanneer China er in zal slagen een grootmacht
te worden, dan zal het broze evenwicht in de wereld worden verstoord. Het bestaande
mechanisme werkt. Zelfs Carter kan het niet verstoren. Momenteel worden de diverse
Chinese groeperingen aaneen gesmeed door dat ene doel, een supermacht te worden,
want denk maar niet dat China een homogene staat vertegenwoordigt.’
Ben na de lunch met de Rus naar Wassenaar gereden, vooral om Keke aan tante
Jetty te laten zien. Zij zat cello te spelen toen we ‘Les Archets’ bereikten. Zij vond
mams hond te mager. Ik ben weer begonnen met hem bruine boterhammen te geven.

16 augustus 1978
Ik tipte Jan van Beek van de GPD dat Marcus Bakker naar de Krim was geweest. De
man ontkende in de Sovjet Unie te zijn geweest en zei geen plannen te hebben er
naar toe te gaan. ‘Dan wordt het interessant,’ aldus Wim Klinkenberg, ‘want natuurlijk
is het waar als Wim Hulst zoiets zegt.’
Ik schreef Ivo Niehe omdat hij in de pers had gezegd dat hij André van Duyn een
fantastische presentator vond.
‘Wat die man zit te doen vind ik van een dermate laag allooi, dat ik het zorgelijk
vind dat programmamakers als jij zo'n horreur nog zitten aan te prijzen ook (...). Ik
begrijp niet hoe je met voldoening op je werk kunt terugzien, terwijl je bezig bent
met open ogen de zaak verder naar omlaag te helpen met dit genre zogenaamd
volksvermaak. Op het moment dat die man zijn bek opentrekt word je toch als normaal
mens stante pede misselijk?’ Ik wenste hem veel succes.
Dewi zal vanavond arriveren voor het diner bij Dirk en Inge Keijer, in gezelschap
van de Duc de Sabran. Keijer aarzelde nog om ze in Hilversum te ontvangen, want
hij stelde op de valreep voor om elkaar in Zürich te ontmoeten.
‘Ja, maar als we over silobouw gaan spreken, waar wij de grootste in zijn, moeten
we ervoor zorgen dat we niet een storm in een glas water krijgen.’
‘Het is toch veel gezelliger bij jou thuis met Inge?’
Toen kwam er een telegram van Dewi: ‘Some tragic happened. We are arriving
only on 21.45 by KLM 330, best wishes Dewi.’ Ik kreeg de Mercedes van Keijer en
diens manusje van alles, Ruud Zeeman, om ze te gaan afhalen. Dewi was in alle
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staten. Ze hadden vastgezeten in het verkeer. Zij had zich niet behoorlijk kunnen
opdoffen. Wat zij aan wilde zat in een gesloten koffer, dus we spraken af dat zij bij
de Keijers eerst de gelegenheid zou krijgen zich mooi te maken. Tijdens de rit vanaf
Schiphol begon zij al juwelen in haar oren te doen. Later zullen zij in het Amstel
Hotel logeren als gasten van Keijer. De Duc de Sabran251 was een aantrekkelijke
jonge blonde kerel. Jan Mud van het Algemeen Dagblad nam foto's. De 39-jarige
Fransman past natuurlijk in de verste verten niet bij de opvliegerige, soms toch wel
ordinaire Dewi.
Uiteindelijk - bij een voortreffelijk buffet met verschillende wijnen ten huize van
Keijer - vond de ontmoeting plaats met de bedoeling na te gaan hoe zakelijke krachten
zouden kunnen worden gecombineerd. Behalve Dewi en Dirk waren aanwezig
Napoléon von der Moskowa van de firma Von Cramm & Co in Hamburg, een
medewerker van Keijer uit Zwitserland, de heer Baehr, een gediplomeerde ouwehoer,
de Duc de Sabran, Inge Keijer en ik zelf.

Dewi kondigde aan dat zij zich zakelijk wel wilde bemoeien met de
voedingsproblemen van de mensheid, dus zich concentreren op die sector van de
handel, al was er in de wapenhandel wellicht meer te verdienen. ‘Wim, maak jij
aantekeningen zodat je later een memorandum kan opstellen over wat we bespreken,’
vroeg ze aan mij.
Dirk bracht te berde dat kippen het gemakkelijkst en het goedkoopst konden worden
geproduceerd. Ik dacht aan wat ik in Hongarije had gezien. Wat vlees betreft meende
Dewi dat de productie van vee (beef) en kippen kon worden opgezet. Maar hoe te
zorgen dat mensen brood op de plank kregen?
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‘Daar heb je dus granen en bakkerijen voor nodig,’ aldus Keijer.
‘In Azië zou je soja moeten produceren,’ opperde Dewi. ‘Maar het is eigenlijk
ook een politieke zaak om mensen via voeding rustig te houden. In dit opzicht is dus
ook het opslaan van graan en voedingsproducten van het grootste belang. Dan komt
de vraag van silobouw in het geding,’ vervolgde zij. ‘Wanneer je hier geen aandacht
aan besteedt, dan produceer je granen en verlies je nog de helft door bederf.’
Baehr gaf als voorbeeld dat Amerika grote voorraden cacao opkocht, bijvoorbeeld
in Ghana. Er werd juist op toegezien dat ze in Accra geen opslagmogelijkheden voor
cacao hadden, zodat men gedwongen was de hele oogst in één klap goedkoop aan
de man te brengen, wat een van de redenen was dat Hershey een leidende positie op
de cacaomarkt innam. Hetzelfde gebeurde dikwijls met granen. Dat waren de geheime
wapens, waarmee werd gewerkt om de prijzen te kunnen beïnvloeden. ‘We hebben
hier rapporten over van de Food and Agricultural Organisation van de VN,’ zei Dirk.
Dewi, die zonder meer het hoogste woord voerde, een beetje aangegluurd door de
Duc de Sabran met de nodige vraagtekens in zijn gezichtsuitdrukking, begon zelfs
over de wijze waarop Saoedi Arabië de voedselproblemen aanpakt. In India had men
aan storage facilities veel aandacht besteed juist om de prijsschommelingen van
voedsel te kunnen opvangen. ‘Landen waar ze soja eten, gebruiken minder vlees,’
zei ze.
‘Wij verkopen zowel aan de Sovjet Unie als aan de Verenigde Staten veel soja,’
vertelde Keijer. ‘En hebben we aan olie om te koken, olijven en zeep gedacht,’ vroeg
Dewi Sukarno vervolgens. ‘Zelfs als je een kokosnoot verpulvert, krijg je
bijproducten,’ antwoordde Dirk.
Ik zat met interesse te kijken naar de verschillende gezichtsuitdrukkingen van
madame la présidente, die zelfs overschakelde op veevoer en hoe het mogelijk zou
zijn voldoende hooivoorraden aan te leggen bij het opvoeren van veestapels. ‘South
Africa built the needed silos in Saudi Arabia,’ wist ze te vertellen, ‘om de bevolking
van het land tijdig van voedsel te kunnen voorzien.’ Wat te doen met landen, die
geen havens hebben?
‘Dan bouw je drijvende silo's,’ zei iemand.
‘De bouw van een silo kost 50 miljoen dollar. We hebben acht types schepen op
stapel staan,’ vertelde Baehr. ‘De bouw van zulke schepen is verder geen probleem.
Scheepswerven te over. Waar het om gaat is klanten te vinden die bereid zijn zulke
drijvende silo's te financieren.’
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Dewi: ‘Die klanten vind je onder regeringen.’
Baehr: ‘Iran trok onlangs 120 miljoen dollar voor dit doel uit, want ze hebben er
geen infrastructuur voor. Let wel, ze begrootten een miljard voor de bouw van een
marinebasis.’
Dewi: ‘I think we should decide which country we will attack first.’
Baehr: ‘Let's think first about it. Next we can open discussions at ministerial level
and try to get feedback after which we will meet again. Selling in itself is not so
much a problem. First you have to explain the nutricial problems to them.’
De Sabran: ‘We should take Saudi Arabia first.’
Hij dacht kennelijk: daar zit de meeste poen.
Keijer: ‘We could do that and if we think it is worthwhile, we can meet again. We
have to approach this matter in a sophisticated way. Don't you agree Madame Dewi?’
Baehr: ‘Sudan would be another excellent example of a country to approach.’
De Sabran: ‘Yes, but in Saudi Arabia you have a Sultan as Minister of Defense,
who belongs to the royal family. Things get faster done there.’
Dewi: ‘That is true, but the Minister of Defense of Saudi Arabia is an expensive
contact. He never pays.’ Intussen maakte Dewi zelf ook notities.
De Sabran: ‘It would be easy to get a letter of Jean Bodel Bokassa, emperor of the
Central African Republic, inviting us for such discussions.’
En zo kabbelde het gesprek voort en uiteindelijk werd besloten dat Dewi Sukarno
als voorzitster van de nieuw te vormen groep zou gaan optreden. Ondertussen werd
er tussen de bedrijven door flink op los geschranst en werden de nodige wijnen
geconsumeerd.
In precies 25 minuten reed ik van de Utrechtsestraatweg in Hilversum naar Amerbos
in Noord, waarbij wegens het late uur verscheiden rode lichten konden worden
veronachtzaamd. Ik was opgetogen. Een unieke avond. Wie had dit ooit kunnen
denken.

17 augustus 1978
De Fürst von der Moskowa - ik pikte hem er zo uit -was over-dressed, verkeerde
schoenen, gouden dasspeld met versierselen, zegelring met kroon aan de pink. Ik
denk trouwens dat hij een nicht is. Hetzelfde denk ik ook van Baehr. Dirk zei later:
‘Oh, die twee trekken elkaar alleen maar samen af.’ Hij was overigens best aardig.
We gebruikten samen wat op Schiphol terwijl
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we met Ruud Zeeman op het vliegtuig van Dewi wachtten. Deze vertelde dat de BVD
naar zijn huis was gekomen om hem over Keijer uit te horen. Ze hadden zelfs in zijn
attachékoffertje willen neuzen, wat hij uiteraard had geweigerd. Toen ik Peter later
belde en hem vertelde van de ontmoeting met Fürst von der Moskowa zei hij meteen:
‘Doet me aan de KGB denken.’
Ik moet zeggen dat toen Dewi zich boven eenmaal salonfähig had gemaakt en in
haar volle glorie beneden kwam, zij er prachtig uit zag. Dirk had nog een grapje
gemaakt: ‘Wedden dat ze nog nooit echt goed is klaar gekomen?’ Ik hield dus mijn
hart vast voor deze ontmoeting, maar het is perfect verlopen. Wat Dewi betreft viel
ik van de ene verbazing in de andere. ‘The world population becomes bigger and
bigger and we cannot live on pills for ever. Do you realize,’ zei ze tegen ons, ‘what
Japan spends on food? Indonesia is importing rice and sugar. Can you imagine? if I
was Suharto, I would kill myself of shame. In that country to import foods is a
scandal.’
Dirk: ‘Don't kill yourself!’
Dewi: ‘The food business and the facilities that come with it is mostly business
between governments.’
De Sabran: ‘Unhappily, I am in real estate. I began thirteen years ago by building
houses in Paris. Now, I am building commercial centers.’
Kennelijk zijn dit enorme projecten, evenals scholen en hotels. Keijer: ‘Where did
you build them?’
De Sabran: ‘In Bordeaux. I built one of the biggest commercial centers in France.’
Hij schijnt zich ook bezig te houden met de renovatie van huizen in Parijs. ‘A year
ago I also began in Morocco and Saudi Arabia. Now I go there every fifteen days
on business trips. Yesterday I was in Amsterdam on my way back from Yemen and
Abu Dhabi.’
Keijer: ‘The right side of Yemen?’
De Sabran: ‘The good side, yes.’
‘Each time he wants to be a saint, he also goes to South Africa,’ zei Dewi, alwaar
zij het zaken doen ‘very promising’ noemde. Keijer: ‘They need silos in the Gulf
area. I have a complete report, by the way, on what South Africa needs.’
De Sabran zette uiteen welke uitstekende contacten hij in Riyad had en noemde
man en paard. Keijer registreerde alles uitstekend en begon plompverloren over
Franse wijnen te spreken, wat me grenzeloos ergerde. Want hierdoor liep alles
voortdurend door elkaar. Ik probeerde orde in de chaos te scheppen, maar gaf het
op.
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Baehr: ‘The Arabs are trying to become independent in weapons and food.’
Keijer: ‘Well, silos are also real estate, with something inside...’
Intussen vroeg Dewi aan Keijer junior een tasje aan te geven in de vorm van een
verguld hondje. ‘It sometimes asks to be caressed.’ vulde ze aan. ‘I want to smoke.
With Arabs,’ ging ze verder, ‘if they feel you need them, they will walk all over you.
You have to make them need you. The Russians are unfortunately the same. Therefore,
we need the right persons to conduct the discussions.’
Hierop wees ik op De Sabran, die alle contacten in Saoedi Arabië al heeft.
De Sabran: ‘We should work through the Minister of the Interior or the Minister
of Low Industry.’
Keijer: ‘My sister has the same stamina as you.’
Dewi: ‘We should concentrate on Arab countries, because this means, we are sure
te be paid.’
Ik stootte een glas aan en Dirk mompelde tegen mij: ‘Dat kost je duizend gulden,
Willem.’
Keijer: ‘Iran is the most difficult country to do business with.’
Dewi: ‘Well, Iraq is worse.’
Baehr: ‘To rebuild ships into silos can be done in half the time of constructing
landbased silos.’ Hij hield een lang vervelend verhaal over waar hij mee bezig was.
Het ergerde Dirk Keijer ook erg dat Deutsch Gründliche geklets. Hij begon prompt
doodles te tekenen met gouden, blauwe en rode stiften. Keijer zelf was kort, duidelijk
en volledig. Hij gooide er tussendoor dat hij eens op een sovjethydrofielschip was
samen met de sovjetambassadeur en Joseph Luns. Het werd opeens slecht weer en
de ambassadeur werd nerveus, maar Dirk adviseerde volle kracht vooruit te varen
en zo was het ook nu: ‘Let's go ahead.’ Keijer: ‘I am 38 years old...’
‘I am two years older,’ viel ze hem in de rede, ‘so you must respect me.’
‘So we can appoint you as our worldwide ambassador for our silos,’ aldus Dirk
tegen Dewi.
Baehr: ‘Hundred thousand tons of food in storage means food for one million
people for one year.’
Dewi: ‘You have to eat before you have sex. That is what the Club of Rome and
this damned journalist, Willem Oltmans, have said all along.’ Daarop keerde zij zich
naar mij en zei waar iedereen bij was: ‘I love you dearly, so please do not become
commercial. You are too political anyway.’
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‘Only a little bit commercial, just sufficient to stay alive,’ antwoordde ik.
Dewi had bovendien eerder gezegd: ‘Suharto is now trying to please the people
by restoring Sukarno as a historic figure. But, of course, this is ridiculous: Sukarno
is already the hero of Indonesia.’ Zij voegde eraan toe: ‘Sukarno ran up debts over
a period of 22 years of 2.2 billion dollar, of which 1.2 billion was needed to liberate
Irian-Barat, because of that idiot Luns. Now, Suharto owes 60 billion dollar. Your
Queen gave some 6 billion dollar in gifts to Suharto. The Pertamina Oil Company
never ran debts in my husband's time.’
Daarop sprak ze over Marlène Dietrich, die in haar gebouw woont aan de Avenue
Montaigne. Zij deed voor hoe de 76-jarige dame thans strompelde. ‘But when she
is on stage she still manages to look marvellous: incredible.’ Prinses Ashraf, de zuster
van de sjah, woont er eveneens. Ze vertelde ons tot in de kleinste details hoe de
Iraanse prinses in Monaco was overvallen. Dewi en haar lover vertrokken om 01.00
uur naar het Amstel Hotel. Wij praatten nog tot 02.00 uur na. ‘Dat is een duivelin,’
was Dirks commentaar. Hij vond haar steriel en uitgekookt. Ik zie hem nog met Dewi
aan zijn arm naar de auto lopen. Inge en Dewi omhelsden elkaar. Ze had haar hielen
nog niet gelicht of ze werd al de grond in gekletst. Dirk had wel verwachtingen van
De Sabran en raamde het eerste silocontract dat we samen met hem zouden sluiten,
op 300 miljoen DMark.
Vandaag zouden we dus een afsluitend gesprek hebben. Ik reserveerde een
conferentiekamer in het Amstel Hotel. Om 12.30 uur kwamen we en petit comité
bijeen, Dewi, Baehr, De Sabran, Keijer en ik. ‘Mrs. Chairman,’ zei Dirk tegen
mevrouw Sukarno, ‘we are ready to begin.’ Ze begon me te vragen: ‘Wim, can you
make a memo for me?’252 Tegen mij zei ze privé: ‘I feel intuitively, that these are
genuine people.’
Dewi had ook andere ontmoetingen met Indonesische vrienden in Amsterdam en
verhuisde naar het Hilton Hotel.
Ik belde Peter in Madrid, die zijn première achter de rug had. Het schijnt prima te
zijn gegaan, ‘maar ik moet nog lezen wat de kranten schrijven,’ zei Peter.
Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, de laatste
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië is overleden. Weer een hoofdstuk
afgesloten.
Als Willie aan Somerset Maugham vraagt: ‘What is the hap-
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Willem Oltmans, Memoires 1978

253
piest memory of your life,’ antwoordt de schrijver: ‘I can't think of a single moment.’
Bij het lezen van zo'n zin trap ik de rem van mijn brein tot de plank in. Hoe daarop
naar waarheid te antwoorden? En wat te zeggen?
Ik zat piano te spelen en opeens sloeg de schrik me om het hart. Gijsbert Hanekroot
gaat bij het Hilton foto's van Dewi maken. Stel je voor dat er op een of andere manier
verraad wordt gepleegd en in het onderschrift bij de foto toch de naam van Investronic
of Dirk Keijer zou sluipen dat zou het einde van de plannen betekenen. De hemel
mag weten of de BVD ons op de hielen heeft gezeten om de zaak in de openbaarheid
te brengen. Er kan een lek in de hotels zijn geweest. Ik zou ook wel eens willen weten
wie de Indonesiërs waren waar Dewi nu zo dik mee is in het Hilton. Ze stelde ons
eigenlijk aan niemand van haar ‘vrienden’ voor.

19 augustus 1978
Zonder een good morning of enig inleidend woord, belde Dewi zojuist met de vraag:
‘How many people can go in your car?’ Zij moest blijkbaar naar België. Ze wilde
ook weten in hoeveel tijd ik van Amerbos naar het Hilton zou kunnen komen. Ze
overrompelt je zodanig dat je voor je het weet aanbiedt te komen, terwijl na haar
gedrag van de laatste dagen, ik haar in haar vet zou moeten laten gaarkoken. Ik ging
me scheren, gaf Keke te eten en wachtte.
Even later belde Dewi weer: ‘Can you come to the Hilton immediately. We will
go with two cars.’ Ik spoedde me naar het Hilton. De portier vroeg om direct naar
kamer 1535 te gaan. Dewi, die er stralend uit zag, opende de deur. ‘I hope you
understand, today you are only our chauffeur.’ Ik vroeg hoe lang het allemaal zou
duren. ‘I will need half an hour, may be one hour. We have a very busy program.’
Ik zei dat ik vergeten had water voor Keke achter te laten.
‘You think the dog will die?’ zei Dewi en vervolgde met: ‘I will put a beautiful
general with you in your car,’ doelend op een van haar Indonesische vrienden,
waarvan ze wist dat hij me was opgevallen. ‘You ask about him because you want
to go to bed with him,’ had ze al eerder gezegd, wat overigens het laatste was waar
ik aan dacht.
De generaal kwam de kamer in en salueerde. Ik wist nog steeds niet wie hij was,
maar geloof dat Dewi hem Pak Surjo noemde. Toen hij naast me in de TR 6 plaatsnam
leek hij me niet op zijn gemak. Hij stapte weer uit en ging naar een Renault
stationwagon met als chauffeur een jonge joodse man, die me had ge-
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zegd dat ze naar Antwerpen zouden gaan en weer terug zouden komen. Ik was dus
chauffeur af en was er niet rauwig om. Ze vertrokken met het hele gezelschap in de
stationwagon.
Eerder had ik Dewi al geadviseerd een bezoek te brengen aan Bung Karno's oude
vriend, prins Sihanouk, die dikwijls in Parijs is. De Sabran ondersteunde de suggestie
enthousiast. Hij zei zelfs met haar mee te willen gaan en de reis te betalen als ze
ervoor naar Azië moesten of naar Peking. Ik zei dat ze hetzelfde zouden kunnen doen
met oud-premier Bhutto van Pakistan, die nu wachtte op zijn doodvonnis. Maar daar
gingen ze niet op in. ‘Dewi never listens to anyone or to any advise,’ aldus De Sabran.
Hij deed ook geen zaken meer met haar want ze voelt zich door iedereen à priori
verraden en verkocht. Wanneer hij haar een zakelijk memorandum stuurde,
beschouwde zij dit als onacceptabel en vroeg om nadere informatie uit puur
wantrouwen. Steeds komen flarden van de gesprekken in mijn hoofd terug: Dewi:
‘The only way for a head-of-state to survive in developing nations nowadays, is to
give the people enough food and houses. Otherwise there is no morality.’
Baehr: ‘But if you let them choose between a ton of grain or weapons, they will
opt for weapons.’
Dewi: ‘In colonial days, Indonesians ate once a day. There was enough - now they
eat three times a day and they are perpetually short of rice.’ Ik dacht: waar haalt ze
het allemaal vandaan? Zij vroeg bijvoorbeeld: ‘Will there be in Saudi Arabia sufficient
electricity to operate a silo ship?’
Baehr: ‘Those ships are independent units.’
Dewi: ‘Business discussions are an excellent exercise for the brain. I think we
should marry to some big company, but they are all Jewish and not suitable in Arab
lands. I tell you one thing, they must need us first.’
Om 21.00 uur belde Dewi: ‘Can you come to the hotel? Let's have a drink or so.’
Ik haalde haar in het Hilton af. We gingen naar La Belle Epoque op het Leidseplein.
Ze was uitgeput. Uitgever Masagung had haar vijfmaal uit Jakarta opgebeld om met
de bezoekende Indonesiërs op stap te gaan, maar zij zou het liefste met De Sabran
naar Parijs zijn teruggekeerd.
‘Wie was die generaal,’ vroeg ik haar.
‘He is working for that ugly monkey (Suharto) I can tell you tomorrow.’ De trip
naar Antwerpen was een nachtmerrie geweest. Zij was aan het einde van haar latijn.
Eindelijk had ze er genoeg van. Daarom was ze de avond naar mij toe gekomen. We
liepen eerst nog op het Leidsplein tegen NOS-medewerker Ton Neelissen aan, die
Dewi uit zichzelf herkende.
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We bestelden een uitgebreid menu, maar we konden eigenlijk geen van beiden een
hap door onze keel krijgen. Zij filosofeerde: ‘Wim, you are either businessman or
journalist-historian. When you are a businessman then be one. There is no morality
in that.’
Ik vertelde dat ik Wim Kok en Romanov bijeen had gebracht. ‘You did it, because
you were angry. It was your natural reaction. It was revenge, I know you. But it
brought you nothing. One should not provoke in business. De Sabran is slow in
business, but sure. These things take time. I should have married a Shah, instead of
a man as pure as Sukarno. Then I would have played the game and be queen of the
world. I could have been different. Either madame Sukarno or femme fatale. I regret
I did not take a different decision, like marrying a rich old man, who would have left
me my freedom, but also offered me protection.’
‘What a shame, Ibu Dewi, that you never kept notes,’ zei ik. ‘You are my diary’
antwoordde zij.
‘Actually,’ vervolgde zij, ‘in business, you have to be very discrete. Exactly the
opposite of journalism. You should be very anonymous as a businessman, never up
front, never to be known, never to be shown in public.’
‘That is exactly what Dirk Keijer does,’ zei ik.
‘He is damned right,’ zei ze. ‘Your ideas are good, but your conduct goes the
wrong way. You want to do things yourself. Let them take care of matters, never try
to get in between.’ Zij vertelde ook dat haar voormalige vriend Francisco Paesa nu
door de rechter was vrijgesproken. ‘Francisco is a genuine man, who aroused the
jealousy of Swiss and Spanish bankers who tried to crush him. He was their victim.’
Zij herhaalde dat hij haar drie miljoen dollar schuldig is. Als hij ooit zaken deed met
Dirk Keijer moest ik haar dit laten weten.
Een paar maal zei ze tijdens het diner: ‘Why don't you show me some beautiful
boys?’ Ik geloof dat ze zin kreeg in een nummer. Wat kon ik doen? Ze vroeg me wat
ik anders op een mooie zomeravond deed. Ik antwoordde dat ik dan mooie jongens
in het Vondelpark ging zoeken. Ze wilde er gaan kijken. Zij had ook wel eens in het
Bois de Boulogne gelopen, waar nichten tippelen. In Tokio gebeurde dit nabij het
keizerlijke paleis. We namen een taxi naar het Hilton en kropen in mijn TR6. Zij trok
mijn rode ski-jack over haar Dior-dress met Dior-schoentjes aan. Ik droeg een leren
jack, wat niet paste bij een flanel overhemd en das. ‘Oh, why don't you consider me
tonight a transvestite with a big cock!’ riep Dewi, die in de stemming raakte.
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We gingen dus het park in en bereikten de donkere laantjes achter de rozentuin,
staken de brug over en betraden een zeer donker pad. Van de andere kant kwam een
leernicht. Toen we vlakbij waren, gaf Dewi me een enorme optater in de richting
van de verbaasde tippelaar, in wiens armen ik terechtkwam, waarop Dewi riep: ‘Show
me what you guys can do!’
We kropen zelfs tussen gebladerte door. Zij wilde overal in donkere hoeken zien
of er nichten verscholen zaten. ‘Oh, Willem, this is an ideal spot,’ fluisterde zij, want
ze was er helemaal ‘in’. Ze had ontzettend veel plezier en zei de meest ongelooflijke
dingen. We bekeken het va et vient een tijdje vanaf de brug, waarop zij voorstelde
een tweede rondje te maken. Tegen een uur of een bracht ik haar terug naar het Hilton.
‘Morgen arriveer ik in Tokio en dan zijn er weer tientallen fotografen die op me
wachten,’ zei ze. ‘I have to look beautiful. My skin looks like chiffon paper. I even
have no time to go to the coiffeur.’

20 augustus 1978
Er was een brief van ambassadeur Djawoto uit Peking. Hij vond het kennelijk
belangrijk te horen dat de verklaringen van kolonel Latief tenminste nu in het
buitenland circuleerden. ‘I am eager to read the full text. Could you, or any other
friend, provide me with a copy of it? If not the full text, then the main parts. Thanks
in advance. Hope you are well. Greetings.’253
Om half elf trof ik Gijsbert Hanekroot bij het Hilton om foto's van Dewi te maken.
Madame sliep. Dat irriteerde me weer mateloos, maar ik lachte inwendig toen ik me
herinnerde dat ze gisteravond zei, toen we het park verlieten: ‘You are fired. Next
time I will go with Peter, everywhere....’ Zij zou inderdaad wat ‘sightseeing’ van
nichten betreft beter aan haar trekken komen met Peter, op wie iedereen letterlijk
permanent afstevent.
De Sabran had haar gevraagd wie zou zorgen dat ik aan mijn trekken kwam omdat
ik het hele gezelschap bij elkaar had geritseld. ‘You will get your finders fee either
from us or from Keijer. You can't have it from both.’
‘I will get it from Keijer,’ zei ik.
‘Okay, because it will be discovered anyway. But if Keijer does not do it, you will
get it from us, trust me.’254
Eindelijk ging ik naar Dewi's kamer. Dewi was aan de telefoon en sprak Japans,
of met Parijs of met Tokio. Het ging ook over
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Het is uiteraard nooit tot enige zaken gekomen in dat verband.
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Karina Sukarno. Het duurde een half uur. Zij was nog slechts in een badhanddoek
gewikkeld. Zij vroeg of ik de KLM-vlucht wilde herbevestigen. Ik belde ook special
services maar die staken geen vinger uit.
De generaal arriveerde, de mysterieuze vriend van Dewi, die ik Den Vaderland
Getrouwe had gegeven. Hij zei reeds grote delen gelezen te hebben. Dewi fluisterde
naar mij: ‘It is General Sugiono,’ toen ik dus voorstelde het boek aan hem op te
dragen. Bij nader onderzoek bleek hij generaal Sudjono te heten. Hij vertelde dat
mijn oude vriend, kolonel Kretarto, een vertrouweling van Bung Karno, tijdens een
reis naar Surabaja door een hartaanval om het leven was gekomen. Hij zei ook te
verwachten dat Subandrio uiteindelijk met Madame Supeni, Bung Karno's reizende
ambassadrice, zou trouwen.
Vervolgens moest Dewi eerst naar een afspraak op de negende verdieping voor
een ontmoeting met de heer Joseph Asscher. Gijsbert Hanekroot plaatste intussen
haar bagage in zijn Peugeot. Toen Dewi eindelijk beneden kwam, verdween zij eerst
nog met de generaal achter de muur waarlangs je naar de bar toe gaat. Er werd druk
gesmoesd. Vervolgens schreef zij een briefje naar een andere mijnheer Asscher wat
ze mij vroeg te willen bezorgen. Vervolgens reden we naar het Amsterdamse Bos,
waar Gijsbert foto's van haar nam langs het water. Zonder op instructies te wachten,
hurkte ze neer en drapeerde haar witte jurk om zich heen. Ik nam ook een paar plaatjes
op de valreep.
Om 13.05 uur bereikten we Schiphol. Er was door De Sabran een ticket voor haar
achtergelaten en betaald. Zij zou om 17.00 uur naar Tokio vliegen. De manier waarop
deze dame haar zaken regelt, is hectisch en om tureluurs van te worden. Terwijl we
maar net op tijd kwamen, zei ze: ‘Oh we have so much time. I have never ever been
so early at an airport.’ Ze benadrukte nog eens dat Indonesiërs eigenlijk ‘monkeys’
waren. ‘Bapak always said, they have shrimps in their brain.’ We omhelsden elkaar
bij de douanecontrole. Ik slaakte een zucht van verlichting.255

21 augustus 1978
De NRC heeft het item over Dewi en de foto van Hanekroot niet geplaatst. De heren
redacteuren zien haar gedoe niet langer als nieuws.
De voor mij verschrikkelijke foto, die 22 juni door Associated
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Press werd verspreid, heb ik door Henk Kersting van AP toegezonden gekregen.
Donald Wolf uit Konowa, Oklahoma, omklemt het dode lichaam van zijn zeven jarig
zoontje Christopher dat bij het zwemmen was omgekomen. Ik leefde me helemaal
in met het effect van een emotionele blikseminslag.

The New York Times moet nog steeds 5.000 dollar per dag betalen omdat verslaggever
Myron Faber het verdomt zijn notities over een zaak aan de rechter ter inzage te
geven. De krant is opnieuw naar de rechter gestapt om van de boetes verlost te
worden. Ik zal waarschijnlijk ook zoiets ervaren als ik de rechter in Dallas niet in
mijn dagboeken laat neuzen.
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22 augustus 1978
Eindelijk rust. Dewi vond dat ik een boek moest schrijven over homoseksualiteit. Ik
haalde mijn hart op gisteravond aan een grote blonde kerel in het Vondelpark.
Ik herkende het handschrift van Jonathan Raymond tussen de post. Zijn zoon
Adam is nu zeven. Hij vraagt of ik een volgende keer bij hem kom logeren om ook
zijn vriendin, met wie hij nu samenwoont, te leren kennen. Dat wil ik doen.
Bij de IJtunnel kreeg ik een lekke band. Het duurde 45 minuten voor de
Wegenwacht arriveerde. Ik las intussen over Somerset Maugham, zijn leven en daden,
die toch soms wel uitzonderlijk vulgair waren. Maar het blijft allemaal zeer interessant.
Hij vond bijvoorbeeld dat je, zoals je een toneelstuk schrijft, het leven vorm moest
geven met een begin, een midden en een einde. Het was een moeilijke ambitie
‘because many of the events that shape our lives are beyond our control’. Allereerst
gaat het natuurlijk om de samenstelling en input van onze breinen. Hier wordt mee
omgesprongen zoals een eenzaam blad van een boom dat op de golven van een rivier
terechtkomt, waarna de beweging van het water, veroorzaakt door de wind en
passerende schepen, het lot van het blaadje verder bepaalt. Het is een ultiem kansspel
waarbij de variaties van mogelijkheden eindeloos zijn.
Wat me opvalt is dat Maugham blijkbaar nooit kans zag vrede te sluiten en tot rust
te komen over onze uiteindelijke totale eenzaamheid, die oneindig is en blijft. Hij
zei tegen Robin: ‘An author doesn't only write when he is at his desk. He writes all
day long, when he is thinking, when he is reading, when he is experiencing. He is
storing up everything he feels, every person he meets. He is writing when he is eating
breakfast. He is writing when he is making love. It's a full time job. And it takes up
every scrap of energy and brain that he has got.’256 In dat opzicht ben ik dus ook een
schrijver, met dit verschil dat ik me al bijna veertig jaar inspan om zoveel mogelijk
in mijn dagboek te noteren wat ik beleef en denk.
Somerset Maugham kreeg een dochter, Liza, van de vrouw, die hij trouwde, Syrie.
Hij is al in de zeventig wanneer hij haar ergens in een hotellobby bij toeval weer
tegen komt. Hij herkent haar eerst niet. Zij zegt van mening te zijn dat ze nooit hadden
moeten scheiden. ‘We should have never married,’ antwoordt de schrijver, ‘that was
a mistake (...). The tragedy of love isn't death or separation. The tragedy of love is
indifference.’ Syrie
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probeert hem vervolgens te overtuigen dat zij nog altijd van hem houdt. Maugham
antwoordde: ‘You love a person you have invented over the years called Willie
Somerset Maugham. You don't love me - you can't - because you have never known
me....’ Dat zouden mijn woorden jegens Frieda Westerman hebben kunnen zijn. Het
zou noch van respect, noch van liefde hebben getuigd haar ‘te nemen’, omdat haar
hoofd jegens mij op hol was geraakt. Het zou misbruik zijn geweest, profiteren van
haar dolle dinsdag-gemoed jegens mij, terwijl zij mij in de verste verten niet kende
of kon begrijpen. Onze breinen verschilden hemelsbreed van elkaar.
Maarten 't Hart besprak twee verschenen dagboeken. Hij constateerde dat
dagboekschrijvers dikwijls vrijgezellen zijn. ‘Schrijven ze hun dagboek, omdat hun
vrouw niet hun biechtvader kan zijn? Schopenhauer heeft immers gezegd dat de
vrouw waarmee je trouwt langzaam van liebhaber in biechtvader verandert.
Vrijgezellen hebben zo'n biechtvader niet en daarom wordt het een dagboek.’257
Ik begon een dagboek als kind en dat bedrijf ging gewoon door toen Frieda in mijn
leven kwam en later Peter. Mijn dagboek is de actuele reportage van de ‘homunculus’
in mijn Zelf. Het is het verhaal van het bedrijf in mijn hoofd van kind tot volwassene
en straks tot oude man, hoop ik. Somerset Maughams toneelstuk van het leven vertelt
als dagboek. Maarten 't Hart is een kletsmeier.
Het weer is voor het eerst sinds lange tijd acceptabel om in de tuin te zitten. Ik
lees Gerrit Komrij, die een boek over homoseksualiteit in de kunst beschreef. ‘Terwijl
de banale mens in een fantasieloze, flauwe wisselwerking met zijn omgeving leeft,
is er bij de homoseksueel sprake van een zinnelijke hoogspanning tussen hem en
alles wat hem omringt. De schoonheid van de kunst openbaart zich alleen aan de
homoseksuele kunstenaar ten volle.’258 Ik vind dat onzin. Een hetero ervaart kunst
natuurlijk evenzeer, al zal hij - of zij - wat hij ziet of uitdrukt op een andere wijze in
zijn brein verwerken dan de homoseksueel geaarde mens. ‘Over het decadente Rome
daalde het hemelvuur van de wraak,’ aldus Komrij. ‘Ineens waren er ontelbare mensen
tegennatuurlijk geworden. Eeuwenlang zien we dan ook dat de kerk ze niet alleen
hun geslacht afhakte, maar er evenzeer op toezag dat hun tong werd uitgerukt. Het
gevaar van de homoseksueel ligt meer in zijn tong dan tussen zijn benen.’
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Een homobrein verwerkt informatie gewoon anders dan een heterobrein. Dat is alles.
Een goddelijke middag, alleen verpest door de afschuwelijke stank van de
autobussen, die precies voor de deur van Amerbos stoppen.
Yomo Kenyatta is overleden, evenals oud-gouverneur dr. P.J. Plateel van
Nieuw-Guinea. History moves on.
Peter vertelde vanavond dat zijn Australische vriendin een ongeluk op het toneel
had gehad, waarbij zij een teen verloor. Zij ligt nu in een ziekenhuis. Hij bezoekt
haar elke dag. ‘Heel Madrid praat er over. Zelfs de hoertjes op straat vragen me naar
haar toestand.’
Hij was erbij. ‘Hoe heb je gereageerd?’ vroeg ik.
‘I ran away. I could not stand it. I still hear her screaming at night.’
‘Kan het met jou gebeuren?’
‘Well, the security is not watertight. Trouwens, ik dacht eerst dat een arm of een
been was afgerukt.’
Peter wil weg uit Madrid. ‘It is like living in a big factory. And everybody is so
demanding. The Spanish national character is really something. Today we were off
and I had to be alone.’
Truman Capote is beroemd sinds zijn 23ste jaar. ‘I always knew I wanted to be a
writer, and rich and famous.’259 Wat een levensopdracht! Zijn moeder pleegde
zelfmoord toen hij 29 jaar was, uit pure jaloezie over haar tweede echtgenoot. Zijn
moeder haatte de vader al op het moment dat zij trouwden. Ze gingen toen hij vier
jaar was uit elkaar. Dat is bepaald geen gezellige afkomst. Dan mag ik mezelf
gezegend rekenen. Op zijn achtste jaar ging hij met oudere jongens van zijn school
naar bed. ‘I was really quite popular! I was amusing and I was pretty,’ zegt hij over
die tijd. Hij was ook bevriend - als ik - met de schrijver John Knowles. Ik weet het
niet, maar ik moet Capote niet. Soms zie ik hem op First Avenue lopen, want hij
woont in de tower van United Nations Plaza. Een supernicht, die zich bovendien te
barsten zuipt.
Willem Frederik Hermans, ook een man die me afstoot, wijdde een pagina aan DE
260
OPMARS DER DAGBOEKANIERS in NRC Handelsblad. Hij begint met Lodewijk van
Deyssel uit 1898 te citeren, die zich afvraagt waarom hij liever brieven en dagboeken
leest dan ‘romans en al wat verder kunst en literatuur heet’. Een zinsnede uit mijn
hart gegrepen. Zijn dagboek is nooit geheel gepubliceerd, want het schijnt een
kolossale om-
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vang te hebben en geen enkele uitgever durft het aan. Dat is dus mijn schuitje.
Hermans: ‘Ik heb zelf ook een dagboek. Ik zie niet waarom ik het publiceren zou.
Het is voor een deel alleen maar de tegenhanger van een agenda. Je gaat toch ook
niet je agenda laten afdrukken?’ Wat een logica. Trouwens, Hermans heeft dus geen
dagboek.
Telegraaf-correspondent Robert Kroon, meeloper van Suharto, bericht uit Genève
dat volgens het militaire regime van 750.000 Tapols, politieke gevangenen, nog
30.000 vastzitten en dat ze versneld zullen worden vrijgelaten. In juli keerden 3.920
gedetineerden naar huis terug.261
David Shipler schrijft over politieke gevangenen in de USSR.262 De Russische tsaren
zonden in de zeventiende eeuw al gevangenen naar Siberië. Ze moesten daarheen
lopen, soms zelfs geketend. Tegenwoordig wordt de reis van zevenduizend kilometer
per trein in 68 dagen volbracht, waarbij sovjet-‘Tapols’ in goederenwagons bijeen
worden geperst. Na het aanleggen van de Trans-Siberische spoorlijn rond de
eeuwwisseling begonnen de transporten per trein. In 1897 was Lenin een van hen,
die tot drie jaar Siberische gevangenschap werd veroordeeld. Shipler heeft een aantal
voormalige gevangenen gesproken en beschrijft hartverscheurende taferelen. Over
de Tapols in de USSR staat de hele westerse wereld op zijn kop, maar over de
honderdduizenden Indonesische slachtoffers van een rechts militair regime horen
we vrijwel niets.
Patricia O'Toole schrijft dat de psychohistorie als tak van studie niet meer is weg
te denken.263 Historici blijven gekant tegen een psychoanalytische benadering van
het politieke gebeuren. Door personen en groepen psychologisch te benaderen wordt
het toch duidelijker waarom gebeurt wat er gebeurt? O'Toole schrijft dat mijn vriend
Lloyd de Mause, directeur van het Psycho-Historisch Instituut in New York ‘is in
the eye of the storm’. Hij wordt van alle kanten aangevallen over het feit dat hij zijn
boek over Jimmy Carter en de Amerikaanse fantasie opende met de voorspelling dat
de president het land in een oorlog zou storten. Dat vond ik ook slightly gaga.
Psychohistoricus Peter Loewenberg noemde het ‘onverantwoordelijke
sensatiezucht’, waar ik een beetje in mee kan gaan. Lloyd zelf zegt: ‘We are not
accurate or predictive yet because we are new. We are where physical science was
in 1700.’ Dat
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was de positie van Aurelio Peccei en het eerste Club van Rome-Rapport in 1971.
Deze waarheid als een koe rechtvaardigt echter niet om er op los te fantaseren.
Daar staat tegen over dat de psychoanalyticus Erik Erikson in zijn unieke
biografieën over Martin Luther en Mahatma Gandhi een waarschuwing aan het adres
van psychohistorici richtte: ‘To blithely treat the political phenomena of your own
day as “psychohistory” can lead to very un-Hippocratic ways of inadvertently making
history.’
Loewenberg: ‘I feel it is very important to look at the emotional and irrational
aspects of behavior as well as the rational ones. Why, for instance, was the democratic
west unable to stop Hitler and come to grips with him? The feelings and motivations
of individuals and groups are always complex.’
Zeker, maar een reden te meer om de psychoanalytische methode mede toe te
passen in het bestuderen van wat er in de wereld gebeurt.

24 augustus 1978
Een aardig gesprek met Margot van Suchtelen van de Haare, nu dus mevrouw Baud.264
We herinnerden ons de winter van 1945, toen ik met Cila Schimmelpenninck op de
terugweg uit Almelo en Olst bij hen overnachtte op het Kleine Loo, het huis van de
intendant van het paleis. ‘Mijn vader kwam boven en zei: “Er staat een meid voor
de deur, die jou wil spreken.” Maar je hebt ons spek gegeven en we hadden het in
tijden niet zo goed gehad.’ We zullen elkaar ontmoeten.
Rob Soetenhorst belde om zich te verontschuldigen dat de foto met onderschrift
van Dewi Sukarno niet in de krant was gekomen. ‘Ik was er niet. De opname was
een soort statieportret.’ Hij vertelde toevallig dat Marcus Bakker in een
VARA-programma over zijn reis naar de Sovjet Unie had gesproken. Ik belde Jan van
Beek van de GPD, die er iemand op zou zetten. Dus de informatie van Wim Hulst
was wel degelijk waar.
Ik heb het boek over Somerset Maugham uitgelezen. Het laat allemaal een diep
trieste herinnering bij me achter. Ik begrijp niet waarom hij zich op hoge leeftijd nog
zorgen maakte over wat hij aan onbehoorlijks in zijn leven had gedaan. Hij woonde
dus met zijn miljoenen aan de Rivièra en keek badend in de rijkdom om zich heen.
‘You may think, that all this belongs to me,’ zei hij. ‘It belongs to someone else.
When I die, it will be taken away from me.’ Daar was hij laat achter. Hij had ca-
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taract aan beide ogen gekregen en kon niet meer lezen. Wat afschuwelijk. Hij vroeg
zich af of hij ‘his darling mother’ zou terug zien als hij stierf. Als ik ga slapen zal ik
nog met hem bezig zijn.

25 augustus 1978
Ontmoette notaris M.J. Meijer. Hij vond het ‘teveel macht’ indien ik Dirk Keijer
executief testamentair zou maken. Ik sprak met hem af dat ik hem op de hoogte zou
houden wat ik voor Investronic uitvoerde, opdat hij zou weten welk mijn tegoed was,
indien mij iets zou over komen - vooral met het oog op Peter.
Gerard Croiset kwam anderhalf uur naar Amerbos en bracht heel lief een bos
bloemen mee. Ik heb het grootste gedeelte van ons gesprek op de band opgenomen.
Zie dikwijls geen kans kop of staart te ontdekken aan wat hij allemaal vertelt. Ik
sneed de zienswijze van Robert Jastrow aan waar hij het faliekant mee oneens is. Hij
zag er uitstekend en zelfs jeugdig uit, roze shirt en lichte broek. Zijn been is weer in
orde.
Peter is in Düsseldorf voor een modeshow van HOM. Hij ervaart Madrid en
deelname in de musical ‘alsof ik in een commune leef’. ‘Both the Australian girl,
Mary, en een jongen met een angel-face are in love with me. It is all a bit heavy. I
have to change this when I get back.’ Hij mist Edwin van Wijk in Londen zeer. Een
‘professor’ in de Astrologie had een nieuwe tekening over zijn toekomst gemaakt.
Lunchte met Henk Waltmans in de Lage Vuursche. Hij was in Polen geweest waar
‘de’ Voorst van Voorst nu ambassadeur was. ‘Een uitstekende man,’ meende hij. Hij
is bereid vragen te stellen aan minister Van der Klauw over het beleid ten aanzien
van handel met de Sovjet Unie. Hij zou dan ook vragen of het waar is dat bepaalde
zakenlieden van hogerhand werden geboycot door bijvoorbeeld de ambassade in
Moskou.
Vervolgens bracht ik hem samen met Dirk Keijer, die op een rustige en aardige
manier een overzicht gaf van zijn activiteiten. Ik wist niet dat Inge Keijer zijn
president-commissaris was, of dat een voormalig lid van de Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland van de PvdA in zijn bestuur zat. Waltmans maakte aantekeningen
op een blocnote en stelde van tijd tot tijd vragen ter meerdere glorie van zichzelf.
‘En hoeveel leden heeft de PPR nu, mijnheer Waltmans?’ vroeg Dirk. Hij liet even
een dossier samenstellen door secretaresse Loes over de problemen, die hij bij het
zakendoen met Moskou ondervond van Nederlandse zijde. ‘Als ik dit aan
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Rudi van Meurs geef,’ aldus Dirk, ‘dan staat het morgen in Vrij Nederland.’ Dirk
vroeg zich hardop af, nu hij via vragen een zet in het parlement deed, welke tegenzet
de klootzakken zouden bedenken.
Henk Waltmans zei in twee zaken geïnteresseerd te zijn: wordt hier een Nederlander
onrecht aangedaan en wat is het overheidsbeleid ten aanzien van handel drijven met
de USSR. Keijer liet de Staatsalmanak brengen en wees aan dat een mijnheer Rutten
alle rottigheid bedacht. Waltmans kreeg ook de briefwisseling van Keijer met deze
Rutten.
De NOS meldde dat het kabinet had besloten dat de betrekkingen met Moskou niet
langer waren bevroren. Het zijn toch onverbeterlijke amateurs met Hans Wiegel aan
kop. De ware aard kwam boven. Ik heb het altijd een nul gevonden in tegenstelling
tot Casper Bake en aanhang. Er schijnt ook een contract van 100 miljoen tussen
Rijnschelde Verolme en de Sovjet Unie te zijn gesloten.

26 augustus 1978
Henk Waltmans belde om te vertellen dat kamervoorzitter Anne Vondeling in zijn
vragen aan Van der Klauw het woord ‘gesaboteerd’ had vervangen door
‘tegengewerkt’. De bovenmeester van de kamerleden, in feite verkapte censuur in
naam van wie?
Gerard Croiset vertelde dat hij André van Duin eens in de Jordaan had bezocht,
omdat diens broer door een bekende schrijver werd bedreigd. ‘Maar die man is
hartstikke gek,’ aldus Croiset. Het is gewoon een stuk onbenul, wat misschien nog
erger is, want die schiet gemakkelijker door de mazen van het acceptabele heen,
zoals in de ogen van Ivo Niehe. Hans Wilbrink van Nieuwe Revu is ook een Van
Duin-adept.
Mark Lane verdedigt James Earl Ray, de man die aanvankelijke bekende Martin
Luther King te hebben doodgeschoten, als een kemphaan. Er is een onderzoek van
achttien maanden geweest dat vier miljoen dollar kostte. Het House Select Committee
on Assassinations lijkt te concluderen dat Ray schuldig is. Ze komen bijvoorbeeld
met de getuigenis van Alexander Eist, een voormalige Scotland Yard-medewerker,
die Ray in het begin bewaakte. Volgens hem bestaat er geen twijfel dat Ray de dader
is, zoals hij die dagen uit gesprekken met hem kon opmaken.265
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Leverkusen, Hotel Ramada
Ik logeer bij Peter.

27 augustus 1978
Keulen, herenmodebeurs
Ik heb erg gezellig met Peter gedineerd. Ik heb een tijd lang een bandopname van
ons gesprek gemaakt. We waren beiden moe. Toch viel me op hoe Peter steeds vaker
afrondingsopmerkingen lanceert die indruk maken. Ik sliep in zelf meegebrachte
lakens in een tweede bed in zijn kamer. Maar we werden allebei wakker van de
penetrante gifwolken van het Bayer-concern. Bij Peters bed staat een kleine
kleurenfoto van Edwin in een lijstje. Hij belde uit Madrid naar Londen wat hem, één
gesprek, veertig pond kostte, wat belachelijk is. Hij betaalt in zijn huidige hotel in
Spanje 1.000 peso's per nacht. Mary heeft hem gevraagd bij haar te komen wonen,
maar hij heeft geen zin in seks met haar.
Het is toch wel vreemd om Peter in een HOM-slipje op het podium op deze beurs
te zien staan. Het ziet er zalig uit. Ik hoorde Nederlandse trutten zeggen: ‘Oh, blote
mannen.’ Ze haastten zich naar de HOM-stand. Naast hem stond een lekkere krullenbol,
ook blond. Peter zei dat het an animal was. Ze grijpen elkaar in de kleedkamers,
waar ik helemaal in kan komen. Dit is zijn zevende jaar voor HOM hier. Later gaat
hij ook naar Salzburg. Ook Fred de la Bretonnière is hier.
Peter zegt zoveel dingen op een dag that completely endear him to me. Ik kan het
nooit echt weergeven. ‘Mijn moeder en Trees wachtten laatst de hele dag op mij.
Toen ze me zagen begonnen ze allebei te dansen.’ Hij deed voor hoe dat ging.
Ik reed te hard door Keulen, waardoor hij het weer aan zijn maag kreeg. Tenslotte
leverde ik hem af in Tilburg. Hij genoot van het Brabantse landschap in tegenstelling
tot Spanje. We stopten nog in Hotel Cocagne for old time's sake. Ik nam afscheid bij
de achterdeur. ‘Wat heb je me weer verwend,’ zei hij.
Ik reed snel door naar Bosch en Duin om Keke uit de kennel op te halen.

28 augustus 1978
Anton Veldkamp beloofde voor de zoveelste maal mij de foto's van Guruh Sukarno
en zijn schoonzus te zullen toezenden.
Ontmoette Wim Hoogenkamp na lange tijd. Hij zegt een langspeelplaat op de
markt te hebben, die als een gek verkoopt. Good for him. Frans Hartong, de glasetser
en voormalig
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vriendje van Robert Long, kwam kletsen in Thermos. Hij gaf me een folder. Hij
maakt mooie dingen. De gemeente Naarden exposeert zijn werk van 2 tot 17
september. Wim zei trouwens in een interview met de Haagse Courant gezegd te
hebben gezegd dat ik degene ben geweest die hem steeds heeft aangemoedigd te
gaan schrijven.
Craig Whitney schrijft uit Moskou dat de USSR een samenleving vertegenwoordigt
van vrijwel totale overheidscontrole waar de politie onbegrensde macht heeft. Maar
het is ook een samenleving ‘where officials embezzle hundreds of millions of dollars
a year from state enterprises and where a policeman is willing to look the other way
if the bribe is right’. Lenin noemde corruptie de ergste vijand van de revolutie. Nikita
Khrushchev voerde de doodstraf in voor dit soort geknoei. Ik kan me eigenlijk niet
voorstellen hoe ernstig dit probleem in de USSR is. Er worden dozijnen voorbeelden
van processen en veroordelingen voor oneerlijk bestuur gegeven. Er moet waarheid
in schuilen. Maar daar merk je dus als bezoekende journalist allemaal niets van. We
weten maar heel weinig van wat er werkelijk in dat land gebeurt.266

29 augustus 1978
Mijn lieve Peet, ik omhels je bij je 33ste verjaardag. Straks gaat zijn moesje hem
wakker maken. Perfect. Ook ben ik zeer ingenomen met de tape die ik in Keulen
maakte. Had ik het maar eens eerder gedaan.
Gisteren besprak ik met dr. Offereins wat er met Keke moest gebeuren als hij
verder achteruit ging. Hij krijgt dan een spuitje om in te slapen en als dat is gebeurd,
komt er een dodelijk spuitje overheen. Afschuwelijk. Maar soms loopt hij in een
kring en raakt hij zijn etensbakje even kwijt.
In de avond kwam Peter naar Amsterdam. We dineerden in Le Musicien. Had ik
maar weer een band aangezet. Hij verbaast me steeds over de uitstekende ontwikkeling
van zijn persoonlijkheid.

30 augustus 1978
Toch had ik de grootste moeite gisteren niet in opwinding te geraken vanwege Peters
eindeloze telefonades, zoals met de vriendin Mary uit Madrid, die tien minuten collect
belde. Dan heb ik de neiging naar boven te gaan en via de andere telefoon te luisteren
of ze nog praten, of om te zeggen: als je zulke lan-
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ge, dure telefoongesprekken nodig vindt, dan eten we vanavond thuis om de kosten
te compenseren. Hoe werkt dit in mijn kop? Het kan me niets schelen of we honderd
gulden of meer aan een dineetje buiten besteden, maar dat eindeloze telefoneren
ergert me groen en geel. Alleen al een telefoontje met Edwin in Londen duurde 45
minuten, maar dat was niet collect. Edwin had van Peter gedroomd en kondigde aan
dat hij zou voorstellen ‘different sexual things’ te doen. Peter vroeg wat dit dan wel
was. Edwin had 24 uur gewerkt aan een nieuwe trick om als Peter terug was hem te
kunnen opwinden. Peter was er dus nieuwsgierig naar, maar ik weet dat Edwin altijd
weer van alles bedenkt om Peter terug in Engeland te krijgen. Die jongen is een
meester in het aan zich binden van Peter. Peter vertelde dat zijn moeder in haar
gesprekken met hem dikwijls de tranen nabij was geweest, zoals ik vanmorgen in
de auto met luisteren naar de Kindertotenlieder.
In zijn slaap betastte Peter me vannacht tweemaal. Hij dacht zeker dat ik Edwin
was. Hij gaf ook een schreeuw in zijn slaap; hij moet hebben gedroomd. Later kochten
we hasj in de stad om mee naar Madrid te nemen. Hij had ook drie cock-ringen nodig,
een voor de choreograaf. We aten in La Belle Epoque. Hij ging alleen de stad in. Ik
reed naar Amerbos terug en werd verdrietig bij de gedachte dat mijn lieve jongen
morgen weer afreist. Hoe verwerken moeders en vaders dit? Ah, wel, zij hebben dan
uiteindelijk elkaar dus weer. Mijn affecties zijn in een mandje, als de kinine-aandelen
(ACF), die weer eens daalden van 172 naar 168 punten.

31 augustus 1978
Ik ben uitgeput en voel me ellendig. Peter kwam pas om 06.30 uur thuis. Heb koorts.
Wachtte natuurlijke de hele nacht tot hij thuis zou zijn. Ik slaap nooit echt als hij
ergens in de stad zwerft.
Peters moeder vertelde dat een vriendin van een kleindochter in Groningen door
een man was aangevallen en verkracht. Terwijl dit drama zich voltrok had een grote
hond van de familie zich weten los te maken, zag kans in het vertrek te komen en
viel de verkrachter aan terwijl de man bezig was het meisje ook nog te wurgen. De
man werd gearresteerd en zit in de gevangenis en de hond moest worden afgemaakt
vanwege een wet dat honden, die mensen aanvallen vernietigd dienen te worden.
Dominee W. Glashouwer van de Evangelische Omroep beantwoordde een door
mij ingezonden protest. Hij had met verba-
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zing kennis genomen van het feit dat ik de extra uitzending over tien jaar
sovjetbezetting van Tsjechoslowakije als aanwakkeren van de Koude Oorlog had
geïnterpreteerd. Mensen waren verplicht elkaar op fouten te wijzen, dus zeker op de
schending van de mensenrechten in Praag.
Ik antwoordde dat ik zijn brief in zekere zin oneerlijk vond. ‘Ik heb geen protest
aangetekend tegen een programma over misstanden in Tsjechoslowakije persé. Al
valt het op dat we de Amerikaanse invasie van bijvoorbeeld het koninkrijk van prins
Sihanouk, waarbij volgens een Amerikaans senaatsrapport als gevolg van Amerikaanse
bommen 15 procent van de bevolking van 10,2 miljoen mensen om het leven kwam,
weinig of niet in speciale programma's gedenken.’ Ik wees hem er op dat mijn
protestbrief hem er op had gewezen dat drie jaar na de ondertekening van de
Akkoorden van Helsinki de tijd was aangebroken niet meer over het IJzeren Gordijn
te spreken.
Henk Waltmans belde. Ik vroeg waarom hij mij zijn vragen aan Van der Klauw
niet had toegezonden. ‘Had ik dat beloofd?’ Ook Gerard van den Boomen van De
Nieuwe Linie had hem nog niet om de vragen gevraagd, zoals hij had toegezegd. Hij
vertelde dat in The Daily Telegraph een lijst van spionnen op de sovjetambassade
in Den Haag was afgedrukt ‘en ook Hilversum wordt genoemd’. Dat is dus precies
wat Dirk Keijer zich al afvroeg. ‘Wat gaan ze nu weer bedenken als tegenzet?’ zei
hij immers tegen ons.
‘Maar goed, ik heb Keijer niets gevraagd,’ aldus Waltmans, de held op sokken.
Hij schijnt 12 september zelf naar Moskou te gaan.
‘Ik hoop dat ze mij op een dag een sovjetspion noemen, dan ga ik regelrecht naar
de rechter.’
‘Jij bent veel te charmant om een sovjetspion te zijn,’ antwoordde het kamerlid.
Prins Claus heeft het Wereldhandelscentrum in Rotterdam geopend. De
staatssecretaris voor Economische Zaken, belast met export, Mr. K.H. Beyen - de
‘vriend’ van Keijer - hield een toespraak voor 500 somber gestemde zakenlieden.
Hij sprak over de Nederlandse draaischijffunctie in de wereldhandel. ‘Steeds meer
derdewereldlanden gaan zich presenteren als opkomende industrielanden. Nederland
met zijn hoogontwikkelde expertise en ervaring in alle vormen van handelsbegeleiding
kan een grote bemiddelende rol spelen,’ aldus Beijen.267
Peter sliep eerst een gat in de dag, ging toen boodschappen
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doen en kwam thuis met een schitterende bos rozen, waarvan ik de helft bij mams
portret zette en de andere helft dat van mijn vader.
We namen de bus naar het Centraal Station om geen parkeerproblemen te hebben.
We aten in de restauratie. Ik heb wat gegeten, al heb ik nog maagpijn. Hij raadde
aan ansjovis te eten ‘want er zitten waardevolle mineralen in’. Ik liep met hem mee
naar de Wagon Lits naar Salzburg. De wagonverzorger tippelde meteen op hem. Hij
adviseerde me meteen naar bed te gaan en vooral even geen rauwkost te eten.
‘Waarom doen we het eigenlijk allemaal, Willem,’ vroeg hij staande op het perron
naast rijtuig 176-177 ‘van hot naar haar altijd op reis.’
‘Je kunt natuurlijk een kantoorbaan nemen van 09.00 uur tot 17.00 uur.’ Toen ik
hem zo in de cabine zag zitten kreeg ik opeens een sterk beeld, alsof ik hem aan zijn
vader268 wilde laten zien op zijn eerste nachtelijke treinreis naar Oostenrijk.
Thuis ademt alles nog Peter. De prachtige rozen. De telefoon staat fout. Er ligt
een aantekening om Bernard in Tilburg te bellen. ‘Zeg hem maar dat het nog overal
pijn doet van het trainen.’269 De HOM-slips, die hij voor me had gebietst, lagen voor
me op de vleugel. Alles straalt Peter uit. Als het toch mijn kind was.

1 september 1978
Peter is bijna in Salzburg.
Jimmy Carter zegt te bidden voor de Olympische Spelen, maar Menachem Begin
heeft al gezegd dat ze niet in Moskou mogen plaatsvinden. Belachelijk. Carter will
ze in Los Angeles hebben.
Peter zond Frederick Ress in Minneapolis een kaart: ‘Ik zou willen wegzinken in
je ogen.’ Edwin in Londen schijnt een pornografisch briefje te hebben gekregen.
De Turken in Nederland zijn woedend. In Hollywood is een film, Midnight Express,
gemaakt die de schandalige toestanden in Turkse gevangenissen aan de kaak stelt.
De film is in Utrecht in première gegaan. Er zal geprobeerd worden dit via een kort
geding te verbieden, omdat ze beledigend zou zijn voor Turken. De Telegraaf wijst
in een hoofdartikel op het feit dat onder druk aanvankelijk bepaalde passages voor
vertoning in Nederland waren weggeknipt, maar deze zijn weer in de film
teruggebracht. Het blad spreekt zich gelukkig uit tegen censuur onder druk van welke
groepering dan ook.
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Ik bezocht vanmorgen in Den Haag de Turkse ambassadeur Özdemir Beuler, die
hier pas vier weken is, zijn geloofsbrieven nog moet aanbieden en met zijn neus in
de boter is gevallen met deze rel. Hij zei een groter criticus van Turkse
gevangenistoestanden te zijn dan de maker (Oliver Stone) van Midnight Express.
Maar deze film was eerder beledigend voor de Turkse waardigheid. Hij gaf trouwens
toe dat ik de eerste was geweest, die aandacht had gevraagd voor die film, omdat ik
hem enige tijd geleden een artikel uit Nieuwe Revu hierover had toegezonden. Het
is toch wel iedere keer raak. Want die toezending veroorzaakt nu toch een soort
nationale rel die weer eens het NOS Journaal haalt.
Ik had dagboek IX uit 1959 meegenomen en liet hem de foto's zien die ik tijdens
het bezoek van president Sukarno aan Ankara had gemaakt. Hij wees op een foto
een man aan en zei: ‘That is my sister's husband. His name is also Menderes.’
Ik ontmoette Henk Aben van het Algemeen Dagblad voor een lunch in het
Promenade Hotel. Hij nam voor het eten drie sherry's, wat hem dan ook is aan te
zien. Het enige wat hij over het ventje Peter d'Hamecourt wist te vertellen was dat
hij 25 jaar was. En dat was de bron voor The New York Times om mij in de zeik te
zetten!
De bekende truc is dus weer uitgehaald. Greet Hofmans werd het eerst geopenbaard
in Der Spiegel. De 45 sovjetspionnen in Nederland eerst in The Daily Telegraph en
dan komt De Telegraaf hier met de primeur van de eeuw in een vijfkoloms verhaal.270
P.M. Kurpianov is op Romanovs ambassade de baas van de KGB hier, samen met
Yuri Timofiev, waar ik dus de nodige contacten mee heb. Andere KGB'ers zijn Valentin
Vinogradov. Arkadi Kirsanov en eerste secretaris Alexander Abramov. Ook
persattaché Anatoli Prokchorov zou KGB zijn. Verder zijn sovjetspionnen werkzaam
op sovjetkantoren in Rotterdam, Groningen en Hilversum. Dat is wat Dirk Keijer
betreft geklets, al heb ik wel eens Russen bij hem thuis ontmoet en schijnt hij vroeger
Russen in dienst te hebben gehad, maar daar is me verder niets over bekend. De
plaatsvervangend handelsattaché, Anatoli Kulikov, waar Dirk wel mee te maken
heeft, zou generaal-majoor van het sovjetleger zijn. En dan wat nog?
Ik liep binnen bij Prokchorov. ‘U moet van mij, als KGB-agent, aan De Telegraaf
zeggen dat ze voortaan een dergelijk belangrijk artikel op de voorpagina moeten
plaatsen samen met alle
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namen van ons ambassadepersoneel, vrouwen en kinderen eveneens tot en met die
van onze ambassadeur.’ ‘Wanneer je uw pers leest,’ vervolgde hij, ‘dan zijn onze
leiders in het Kremlin de hele dag bezig met over maar één ding te denken: wanneer
zal de sovjetagressie beginnen? Als ik me over zulk geklets zou opwinden, zou ik
idioot worden.’ Hij zei dat zijn ambassade al blij zou zijn wanneer 50,1 procent van
de gedrukte artikelen over de USSR geen anticommunistische tendensen meer
vertoonden. ‘Wat we werkelijk zouden willen is dat er objectieve informatie zou
worden gegeven, bestemd voor gewone mensen.’ Hij noemde een boekje van Lenin
waarin werd gesproken over het aangaan van compromissen tussen kapitalisten en
communisten.
Hij wilde mijn exemplaar van De Telegraaf hebben om naar zijn familie in de
Sovjet Unie te zenden. Ik gaf het hem niet. Rob Soetenhorst van NRC Handelsblad
was vanmorgen eveneens bij hem geweest om over zijn reis naar Moskou te spreken.

2 september 1978
Mams sterfdag. Dat had mijn eerste gedachte moeten zijn. Vier jaar geleden. Life
rushes on and on. De ACF-aandelen staan er weer wat beter voor. Ben ik er wel
dankbaar genoeg voor dat mam me ze naliet?
Peter van Gogh is een filmer of een architect, wat is deze vreemde vogel precies?
Hij wilde Aurelio Peccei ontmoeten. Hij zei me te kennen, want we groetten elkaar.
Ik had hem nooit eerder zelfs ook maar gezien. Probeerde enige coherente ideeën te
ontdekken, die hij best kan hebben, maar zijn verhaal was te verward.
Wim Klinkenberg wist te melden dat Anthonie Dake zitting had genomen in een
adviescommissie voor het ministerie van Defensie. Hoe is zoiets in godsnaam
mogelijk? Dake, de apologeet voor coupgeneraal Suharto. Hij vertelde dat de pers,
met Link van Bruggen voorop, vorige week een afscheidsreceptie had gegeven in
Nieuwspoort voor de vetrekkende ambassadeur van het Indonesische generaalsregime.
Weten ze echt niet beter of doen ze maar alsof?
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt belde terug te zijn van een vakantie met een
vriendin en een nicht te Interlaken.
De Telegraaf publiceert andermaal een antisovjet-hoofdartikel IN SLAAP GEWIEGD.
‘Het Kremlin gaat door met het vrije Westen in slaap te wiegen met het lied van
ontspanning en wapenbeperking. Hoe lang nog?’
Waarom bloeien rozen nooit zo lang? Ze treuren bijna altijd al
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een dag na de guillotinering van hun leven. Ze zijn mooi, geuren zalig, maar we doen
eigenlijk maar raak zonder na te denken.
Milan Potuznik belde. Hij had mijn JFK-boekje gelezen. ‘Je schrijft zoals je spreekt.
Ik heb kruisjes gezet. Je bent of een genie of een dilettant. Als ik je niet kende....’
Als ik Keke wat laat wandelen en hij wordt moe, neem ik hem op de arm. Soms
snuift hij alleen maar de wind op en dan blaft hij opeens. Ik luister naar zijn stemmetje
en denk: ik zou het op de band moeten opnemen. Ik wil me dit kunnen herinneren
en vasthouden.

3 september 1978
Hans Gualthérie van Weezel (CDA) heeft met Ed van Thijn en Harry van den Bergh
(PvdA) en J. Blauw (VVD) een petitie opgesteld, ondertekend door 133 andere
parlementsleden, om de Opperste Sovjet clementie te vragen voor de veroordeelde
Russen A. Slepak en Ida Nudel. Buitenlandse Zaken schijnt geen haast te hebben
gemaakt met het overbrengen van het verzoekschrift naar Moskou. Samen met De
Telegraaf maakt Hansje nu grote heisa met vette koppen.
Peters roosjes zijn nu echt voorbij.
Gerard Croiset belde. Hij wilde vertellen wat hij zojuist had geschreven over
computers die zichzelf corrigeren. ‘We hebben alleen de verdoemenis toegevoegd
aan wat niet had moeten gebeuren,’ zei hij, maar ik begreep er absoluut niets van.
Ik heb Astrid Sillem mijn laatste cadeautje aan mam gebracht, namelijk de blaasbalg
die zij voor de open haard in Bilthoven wilde hebben. Ik heb er de Etudes Campagnoli
voor altviool en kwartetten van Schubert, Brahms, Franck, Dvorak en een kwintet
van Bruckner bijgedaan. Mam zou dit goed hebben gevonden. Zij was zeer op Astrid
gesteld.

4 september 1978
Ik bezocht Peter Loeb en overhandigde mijn eerste ontwerp voor een boek
Mensenrechten, vooral gebaseerd op wat ik eerst wilde verwerken in de brief aan
Amy Carter.
Hij leek me wel aardig. Hij had net Operation Mind Control van W.H. Bowart
gelezen.271 Op pagina's 201-203 vertelt de schrijver inderdaad over mijn vriendschap
met George de Mohrenschildt en wat ik daarover voor het Select Committee on
Assassinations in Washington heb gezegd. Het is allemaal correct
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wat Bowart schrijft, maar de clou dat Gerard Croiset de oorsprong van mijn
activiteiten was geweest, is weggevallen. Ik heb dit zelf in Washington - in overleg
met Croiset en Carel Enkelaar - ook weggelaten, omdat wanneer je zou hebben
gezegd naar een helderziende in Utrecht te hebben geluisterd, niemand de zaak meer
serieus zou hebben genomen.

5 september 1978
Keke heeft een rotdag alleen op Amerbos. Ik moet op en neer naar Genève.
Andrew Holleran heeft een gay-roman geschreven, Dancer from the Dance. Ik
wil hem gaan interviewen. Anonieme seks wordt ‘the zipless fuck’ genoemd. Wanneer
ik ooit een boek over gays zou schrijven, zoals Dewi ook adviseert, zou dit dan met
een ‘Corydon-effect’ moeten gebeuren? Want dat boek was in Gide's tijd een
doorbraak, zoals Jef Last zei.
Wim Klinkenberg vertelde dat Anthonie Dake nu met 33 procent van de aandelen
de grootste aandeelhouder van de Nederlandse Dagblad Unie is geworden, waar NRC
Handelsblad in zit. Voor het Select Committee on Assassinations in Washington is
een bandopname gedraaid van een gesprek met Fidel Castro, die in alle toonaarden
ontkent ooit iets te maken te hebben gehad met de moord op JFK. Ook de naar Amerika
overgelopen KGB-agent Yuri Nosenko schijnt te hebben getuigd dat het Kremlin niets
met Dallas te maken heeft. Alleen de Amerikanen houden zich bezig met
moordaanslagen van politieke leiders in de wereld die hen niet welgevallig zijn.272

Genève
Een unieke dag, die ik voor geen goud had willen missen.
Francesco Paesa, Dewi's voormalige partner, haalde me op Cointrin af in een paars
autootje - geen Rolls of Jaguar meer - dat van een vriendin zou kunnen zijn. Zijn
haar was langer, hij leek slanker geworden en we omhelsden elkaar. We gingen voor
het ontbijt naar Hotel Richemond. Hij vertelde indertijd in België gearresteerd te
zijn. Dewi had erom gehuild. Ik heb haar ervan verdacht betrokken te zijn geweest
bij zijn arrestatie, omdat ze in die tijd bereid was hem ‘te vermoorden’, omdat hij
haar een paar miljoen afhandig zou hebben gemaakt. In totaal heeft hij achttien
maanden vastgezeten, steeds alleen in een cel. ‘My secretary brought me each week
books to read. I also studied law and, next to my own lawyer, I held a two hour plea
in court in my own defense.’
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Francesco werd gevangengezet aan de hand van een wet waarbij het aan hem was
om te bewijzen dat hij onschuldig was. Ondertussen werd de betreffende wet
gewijzigd, waarbij de bewijslast bij de aanklagende partij kwam te liggen. De
procureur-generaal had hem een paar dagen later in vrijheid gesteld. Hij herhaalde
dat hij over 25 miljoen Zwitserse frank beschikte toen hij zich in Genève als bankier
vestigde en op een verblijfsvergunning wachtte die hij had aangevraagd. In zeven
jaar was hij alles kwijt geraakt. De ellende begon eigenlijk met Dewi Sukarno en de
Japanse journalist, die erop uit was haar in een kwaad daglicht te plaatsen. ‘The guy
got to me instead. At the time I was not prepared to defend myself against the press.
When one prosecutor mentioned Dewi and my “expensive playboy way of life”, I
immediately demanded a retraction and I got it. After that they were elegant.’273
‘I always appeared in court impeccable, like I am now. Another banker was also
jailed. He lost 500 million Swiss francs. Prisoners would appear in sweaters.’ Hij
vertelde in de gevangenis veel te hebben nagedacht. ‘The first day I chewed all night
on my calendar and address book. I ate it completely. I said nothing. I knew nothing.
Imagine, if you give them one name, they start rolling the ball. I did give them three
persons: one in Frankfurt, one in France and one guy who crashed in an automobile
accident. It took them three months to find out that all three were dead. I replied:
“Oh, no, I am sorry to hear that.” Imagine, otherwise, I would have had no friends
left coming out of jail. Now my banker friends are still prepared to help me. Nor did
I mention any of my girlfriends, so they now still sleep with me. Look, even a father
does not like to come out and testify on behalf of his son. Everyone dislikes to appear
in court.’
Francesco verdient nu 15.000 Zwitserse frank per maand. Hij bewoont een huisje
buiten Genève, in Frankrijk. ‘I am conducting some operations again, but via some
other companies without my name being mentioned at all.’ Na zijn vertrek belde ik
mijn broer Theo in Lugano en zei: ‘Somerset Maugham zou over het verhaal van
Dewi en Franscesco een roman hebben geweven.’
‘Waarom doe je het niet,’ zei hij heel spontaan. Ik besprak ook met Theo de lage
stand van de ACF-aandelen. Hij is tenslotte de financiële wizard in de familie. ‘Je
aandelen zullen het volgende jaar verdubbelen in waarde,’ voorspelde hij. Hoe
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weet hij dat zo zeker? Ik zei dat ik 550 aandelen wilde verkopen om zodoende 15.000
gulden op mijn bankschuld af te betalen, om ze, wanneer ze verder zakken weer
terug te kopen. ‘Probeer het maar,’ zei hij.
Vervolgens arriveerde in het Richemond mijn oude vriend ambassadeur Abdelkadir
Chanderli van Algerije.274 We besloten naar het vliegveld te gaan. Hij is nu adviseur
van de Arab Development Bank in Koeweit. We haalden herinneringen op. Het relaas
over onze gezamenlijke vriend, ambassadeur bij de VN Diallo Telli van Guinea, was
triest en dramatisch. Hij werd indertijd naar Addis Abeba gezonden als
secretaris-generaal van de Organisation of African States. Hij was heel precies en
zuinig met geld en zag in de tien jaar dat hij deze functie bekleedde kans om 200.000
dollar te sparen. Diallo Telli ging naar zijn oude vriend Chanderli en benoemde hem
tot voogd over zijn vijf kinderen, die op een Franse school werden geplaatst. President
Touré wilde Diallo Telli tot minister van Justitie benoemen, maar beide vrienden
waren het eens dat er van recht in Guinea geen sprake was. Vooral de vrouw van
Diallo Telli wilde niet naar Conakry terugkeren, maar nadat haar een dosis verdovende
middelen was toegediend, moest zij wel mee. Hij was nog geen drie weken minister
van Justitie of hij werd gearresteerd en in de gevangenis gezet. Chanderli zei dat hij
reeds zes jaar gevangen zat en dat hij volgens sommige berichten reeds dood zou
zijn, geëxecuteerd. Zijn vrouw en kinderen zijn nog in Guinea. Er wordt letterlijk
van buitenaf alles aan gedaan om zijn gezin het land uit te krijgen. In New York is
zelfs een comité opgericht om Diallo Telli vrij te krijgen. ‘And then, think of it,’
aldus Chanderli, ‘he was offered a job to teach at Berkeley.’ De vrienden van de
voormalige ambassadeur willen ook weer niet teveel druk op Touré uitoefenen, omdat
men probeert Guinea weer naar het Westerse kamp te halen. Chanderli trok een
vergelijking met Ben Bella, die reeds dertien jaar gevangen zit en nog vinden er
regelmatig demonstraties plaats. ‘He was only eighteen months president of Algeria,
not even long enough to do anything wrong. No charges have ever been brought
against him. Still he is in prison.’
‘Could you go and see him?’ vroeg ik.
‘No, of course not. He sees nobody’.
Hij vertelde hoe generaal Ibnu Sutowo van Pertamina hem had ‘dined and wined’
gedurende een bezoek aan Indonesië. Ze hadden allemaal hun uiterste best gedaan
daar om hem er van
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te overtuigen dat de Indonesische petroleumbonzen geen crooks waren. ‘No one over
there spoke of the interest of the people of Indonesia and the nation. Even today, Le
Monde mentions that Garuda Indonesian Airways is in trouble because of
mismanagement.’275
Volgens zijn bronnen had premier Ali Bhutto van Pakistan inderdaad mensen
vermoord of laten vermoorden, zoals in de aanklacht stond ‘because this is the way
things are being done in that country. Like the Iraqi: they are a bunch of killers in
those nations. That is normal for them. But, he was also a kind of playboy. You
remember, how he was always surrounded in New York by pretty girls?’ Dat wist
ik dus helemaal niet. Het was me wel bekend dat wanneer Bhutto in George V in
Parijs logeerde, Dewi een van de dames was die hem kwamen opzoeken. ‘Sukarno
was a real leader,’ aldus Chanderli. ‘He could be brutal.’ Ik begreep niet wat hij
bedoelde en liet het maar zitten. ‘Indira Gandhi is a different case. She still has strong
support of the people.’
‘Jimmy Carter? Yes, he is crazy. He is also elementary and simple minded.’
‘Immature?’ vroeg ik.
Chanderli vond het vooral psychologisch ‘all wrong’ om een man, Brzezinski, te
benoemen ‘who hates the Russians and Communism’. Carter zou de leverantie van
computers aan de USSR nog een paar jaar tegen kunnen houden en daarna? Hij kende
Aurelio Peccei uitstekend, maar vond dat zijn redevoeringen met het klimmen der
jaren amateuristisch begonnen te worden. Het viel me trouwens op dat Paesa en
Chanderli allebei nagelbijters zijn.
Francisco Paesa zei ook drie uur lang door drie heren te zijn verhoord: ‘I was sure
that one of them was from the CIA, because he never said one word.’ Het was gegaan
over zijn plannen horloges te gaan produceren samen met de Sovjet Unie, zoals ik
indertijd met hem en dr. Jermen Gvishiani aanzwengelde. Men vroeg hem of hij niet
had geweten dat de oven waarin elektronische horloges worden ‘gebakken’ op de
verboden lijst voor het sovjetblok stond. De sovjets hadden geen enkele belangstelling
om met Paesa horloges te gaan maken. Waar ze in waren geïnteresseerd, is de
hoogtechnologische waarde van die oven, en wel omdat het ding voor verschillende
militaire elektronische doeleinden kon worden gebruikt.
Nu zei hij dat hij indertijd helemaal dol was geworden van de

275

Chanderli had de leiding van de Algerijnse staatsmaatschappij voor liquide gas en was in
die functie in Indonesië.

Willem Oltmans, Memoires 1978

278
aanhoudende boodschappen van de staatsbank in Moskou naar Genéve en hoe hij
opzettelijk nooit had geantwoord in de hoop dat de stroom telegrammen tot stilstand
zou komen, want hij wist toen al dat hij door de inlichtingendiensten in de gaten
werd gehouden. Hij zei eigenlijk een memorandum naar ambassadeur Romanov te
willen zenden om dit allemaal uiteen te zetten. Het is allemaal achterhaald en zou
geen enkele zin meer hebben. Hij vermoedde dat een belangrijk gedeelte van zijn
problemen was veroorzaakt door de leverantie van de oven om elektronische horloges
te vervaardigen. Hij zei de drie heren te hebben geantwoord geen belangstelling te
hebben gehad voor embargolijsten. Zijn oogmerk was zaken doen. Jezus ik luisterde
hiernaar met een zekere ontzetting, want dan was ik dus indirect mede de oorzaak
van veel van de ellende die hem is overkomen.

6 september 1978
Jan Cremer verdomt het hier te komen eten in gezelschap van Alissa Morriën of
Adriaan van Dis. ‘Ik heb de NRC al jaren geleden afgeschreven,’ zei hij.
In Utrecht was een Canadees televisieteam bij Gerard Croiset op bezoek. Ik ging
er naar toe om te helpen vertalen. Er werd een honorarium aangeboden. ‘Dat moet
je doen man,’ aldus Gerard. Ik wees het van de hand en zei mijn hulp als een
vriendendienst jegens Croiset te beschouwen.
Ik bezocht ambassadeur Romanov en vertelde hem hoe het Franceso Paesa was
vergaan, ook wat betreft de elektronische oven voor horloges. ‘Let him come here,
and not write anything. Let him make the report here at the embassy. You can type
it out and then I will send it to the State Bank in Moscow.’ Het verbaasde hem
allemaal, inbegrepen dat Paesa de gevangenis in was gegaan. Hij vertelde ook dat
Dirk Keijer naar Moskou was gereisd zonder een visum en dat het hem anderhalf
uur had gekost om de heer Pankov op te sporen, die toen een en ander had geregeld.
‘I met Keijer later and he said nothing about it to me. But I will warn him.’ Hij wist
ook niet dat het Nederlandse hockeyteam in Hannover de sovjets met 4-1 had
verslagen.
Ontving een aardige brief van Hans van Weezel van het CDA.276 Hij gaat met
Frinking, De Vries en Waltmans op bezoek in Moskou. Wat heb je in godsnaam aan
een reis van een paar dagen? Ik ben al zeven jaar bezig met op en neer reizen en ben
er nog lang niet achter. Morgen zou het gezelschap een bezoek
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aan Romanov brengen. ‘I will give them a lecture on the Helsinki agreements.’
‘Ja, en u kunt het over de Nederlandse hockeyoverwinning hebben ter inleiding
dat er ook andere onderwerpen tussen beide landen zijn te bespreken dan dissidenten.
Het belooft weinig goeds die reis, want het schijnt dat juist Gualthérie van Weezel
achter die 133 handtekeningen uit het parlement heeft gezeten voor de dissidenten
Slepak en Nudel. Romanov zei iets interessants. Hij zou Van Weezel zeker ontvangen,
maar het was een andere vraag of hij een visum zou krijgen om naar Moskou te gaan.
‘It's about time the Soviet Government draws a line,’ zei ik. ‘Van Weezel raises hell
about these matters and who in Holland gains from it? Nobody. It is crazy.’ En ik
wees op de rel rond Andy Young, de ambassadeur bij de VN, die ook voor een keertje
aandacht had gevraagd voor de dissidenten onder negers in de VS.
De ambassadeur vertelde dat de Nederlandse landbouwtentoonstelling ‘thanks to
Dirk Keijer’ tenminste een succes was geweest in Moskou. Nu was men in het
Kremlin geïnteresseerd om oogstmachines in Nederland te kopen. Desondanks was
de Nederlandse inzending van de 22 landen, die hadden deelgenomen, de armzaligste
geweest. De sovjetminister van Landbouw had zijn bezoek aan Den Haag afgezegd,
nadat premier Dries van Agt had gezegd: ‘Hij kan komen, dan kan ik met hem over
de Akkoorden van Helsinki spreken.’ Zowel het kabinet Den Uyl als het kabinet Van
Agt willen verder niet meewerken aan het vestigen van een sovjetbevrachtingskantoor
in Nederland. Romanov zei dat zich al 110 personen met het afhandelen van lading
en schepen uit de USSR in ons land bezighouden en dat een regulier kantoor de
normaalste zaak van de wereld zou zijn. Minister Tuijnman van Verkeer en Waterstaat
had zich reeds in het parlement beklaagd, dat tachtig procent van de scheepsladingen
tussen de USSR en Nederland via Russische schepen plaatsvindt. Daar diende
verandering in te komen. Ook de nieuwe Russische rij-op-rij-af schepen waren
zwaarder gebouwd dan normaal. ‘Zij kunnen daardoor ook zwaar oorlogsmaterieel
overbrengen,’ aldus de minister in de kamer.

7 september 1978
Guntur Sukarno reageerde op mijn voorstel dat hij naar Havana zal gaan om namens
zijn vader de conferentie van niet gebonden landen toe te spreken.277 Hij wil er over
denken, wat in Indonesië meestal betekent, er gebeurt niets.
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Begin, Sadat en Jimmy Carter vragen om te bidden dat hun topgesprek in Camp
David over de Israëlisch-Arabische controverse zal slagen.

8 september 1978
Gisteren heb ik Margot Baud in Bilthoven opgezocht. Ik herinnerde me haar als
blond. Ze zag er zo heel anders uit en toch had het iets vertrouwds. Haar man is
rechter in Zwolle. Zij heeft vijf kinderen, twee jongens: Michiel, die in Groningen
studeert, en Willem. Haar grootvader was dominee. Zij houdt zich ook bezig met het
dagelijks bestuur van de Protestantenbond.
Casper Bake kwam langs, terug uit de VS waar hij de relatie met een vriendin in
Washington DC beëindigde, nu hij dus de droom van zijn leven hier heeft ontmoet.
Er moeten zich de nodige scènes hebben afgespeeld. Een van de honden van de
Amerikaanse vriendin beet hem zelfs in zijn gezicht, wat ik een slecht teken vind.
Hij was enthousiast over Amerika en Amerikanen.

Schiphol
Bibeb heeft minister Van der Klauw geïnterviewd. Wat een kloot. Waar halen ze
deze types iedere keer vandaan?
Kocht En af en toe een salvo, van Michiel van der Plas.278 Een man die me tegen
staat, want ik ken hem te goed van Nijenrode. Een gesjeesde pater bovendien. Hij
heeft uitspraken uit dagboeken ‘van vier eeuwen en van overal’ verzameld. Hij vindt
dat het dagboek in Nederland nog geen traditie kent. Daar zullen we dan verandering
in brengen met mijn dagboek. Sinds 1861 werden in de VS 1.400 dagboeken
geregistreerd, wat eigenlijk dus niets is voor zo'n groot land.
Anais Nin noemde haar dagboek ‘mijn roes, hasj en opiumpijp. Het is mijn
bedwelming en mijn ondeugd.’
Ford Madox Brown: ‘Wanneer iedereen een verslag zou bijhouden van zijn daden
en gevoelens van elke dag, zou de wereldgeschiedenis geschreven worden op een
manier, die geen enkele geschiedschrijver zou kunnen verdraaien.’ Misschien. Hegel
noemt het ‘een muziekboek van mijn hart’. Hij zal brein bedoelen.
Thomas Mann wil ‘vasthouden’, ‘niet zo zeer ter herinnering en herlezing als wel
in de betekenis van rekenschap, recapitulatie, bewustzijnsvorming, en bindende
controle.’
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Sir Walter Scott heeft een leven lang spijt gehad geen dagboek te hebben bijgehouden.
Zoals ik een leven lang in de rats heb gezeten dat er iets met mijn dagboek zou
gebeuren.
‘Het is een vergissing alleen maar erg belangrijke dingen in een dagboek te willen
schrijven. Daar zit hem zijn bestaansrecht niet in,’ schreef André Gide, mijn vriend,
al in 1927.279 Wat ik totaal onbegrijpelijk vind, is dat Gide eveneens heeft gezegd:
‘Ik heb mijn dagboek niet bijgehouden in lange perioden van evenwichtigheid,
gezondheid en geluk (...).’ Hoe is dit mogelijk? Je persoonlijke ‘muziekboek’ (Hegel)
kent toch als alle muziek - denk aan Beethovens Pastorale, aan Mahler, Bruckner,
Wagner - ‘regen en zonneschijn?’ Een dagboek behoort alles te omvatten wat er aan
geroezemoes in de catacomben van de ziel voorvalt.
Volgens Menno ter Braak irriteerde ‘het al te persoonlijke’ in Gide's dagboek. En
dan geeft hij als voorbeeld een passage over de kleur van Gide's ochtendurine. Wat
bovendien een unfair voorbeeld is. Voor mij zegt Ter Braaks opmerking me meer
over hem dan over Gide. Dit verklaart misschien ook waarom ik nooit in contact
kwam met Ter Braak - en zovele anderen. Henk Hofland gaf, toen ik met Gide bezig
was, dermate hoog op over Ter Braak dat ik op Nijenrode in sommige van zijn boeken
inderdaad ben begonnen, Afscheid van domineesland, Waarheen gaan wij?,
Ondergang evenals over Waardigheid en Macht en In gesprek met de onzen. Ben
nooit met hem in contact gekomen. Ik schreef Henk Hofland trouwens een briefje
over dit boek.

Wenen, Imperial Hotel
Ik kocht bijna een kaartje voor Der Fliegende Holländer maar 480 schilling is te
duur.
Om 15.00 uur arriveerde ik op de Hongaarse ambassade voor een gesprek met de
ambassadeur, mijn oude vriend Eugen Randé.280 Prachtig gebouw. Muur- en
plafondschilderingen. Rode lopers en lange gangen (belegd met ribbelkarton) en
uiteindelijk de werkkamer van de excellentie. De woning van Randé bevindt zich
gemakshalve naast het ambassadegebouw. Hij was gebruind en ontspannen. Bruno
Kreisky had hem gezegd: ‘The relations with Hungary are now better than during
the Austrian-Hungarian empire.’ De kanselier staat op het punt een bezoek aan
Boedapest te brengen.
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Eugen vindt Wenen een heerlijke post, verre te verkiezen boven permanent
vertegenwoordiger aan de VN. Hij was het eens dat ‘Carter's surroundings, I do not
mean only Brzezinski, are terrible. But perhaps he can still do something to save his
presidency for a second term in 1980.’ Ik zei het daar niet mee eens te zijn. ‘He won't
make it. Losing support of the blacks is in this case suicidal.’ Ik lichtte hem in over
enige van mijn activiteiten, ook ten aanzien van Moskou.
Een mild gevecht met monseigneur Hober, de secretaris van kardinaal König over
een interview, waar ik op had gerekend. Het is toegezegd na zijn komende reis naar
Oost Europa.
Lord Byron schreef in 1813, toen hij 25 jaar oud was, dat ‘het beste deel van zijn
leven voorbij was’.
‘Oude mensen gaan dood, omdat er niet meer van ze wordt gehouden,’ schreef
Henri de Montherlant. Daar ben ik het niet mee eens. De machine is gewoon versleten.
Bovendien, die machine is ook niet ontworpen en behoort niet op liefde te runnen.
Houden van heeft met leven nul komma nul te maken, dat is juist de ellende die via
‘de prins en prinses leefden eeuwig gelukkig’ kinderhoofden worden
binnengesmokkeld. Julie Green zeurt ook al over: ‘Waar leggen ze de mensen waar
niemand van houdt?’ Verkeerd uitgangspunt. Houden van is geen hoofdschotel van
het er zijn, en behoort dit ook niet te zijn. Houden van is aan seizoenen gebonden,
zoals je 's winters naar Davos of Coral Gables (Florida) gaat en 's zomers naar
Zandvoort of Cap d'Ail.

9 september 1978
Droomde van Mam. Er was een kleine lekkage aan het dak van haar huis. ‘Als het
weer verandert houdt het op,’ zei je vader altijd, herinnerde zij zich.
Brandde een kaars in een kapel. Ik was juist in gebed verzonken toen er een jongen
en meisje binnenkwamen met een krakende papieren zak. Ik vluchtte.
Miklós Rácz vertelt dat de ontmoeting van de heren Waltmans, Frinking, De Vries
en Gualthérie van Weezel met ambassadeur Romanov over de reis naar Moskou
‘heavy’ was geweest. Hans van Weezel had toegezegd niets uitdagends te zullen
zeggen of doen, zoals indertijd Ed van Thijn bij een soortgelijk bezoek, ‘Maar ik
weet niet wat zijn belofte waard is,’ aldus Racz. Zojuist hoor ik op het Oostenrijkse
nieuws dat de Nederlandse parlementaire delegatie de reis naar Moskou afzegde,
omdat Gualthérie van Weezel geen visum kreeg. Eigenlijk vind ik dit een uitstekend
lesje voor de basterds in Den
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Haag, die er natuurlijk weer op uit waren rotzooi te trappen in Moskou. Wie denken
ze wel dat ze zijn? Schreef Van Weezel een briefje dat hij toch bezig is, evenals De
Telegraaf, op het verkeerde paard te wedden.
In het boek van Michiel van der Plas staan ook veel quotes die ik oversla. Hij
neemt bijvoorbeeld van een bezoek van de Britse krantenmagnaat Cecil King aan
het hoofdkwartier van de CIA een volkomen irrelevante passage op, terwijl niet
duidelijk wordt wat King daarin godsnaam had te schaften.
‘De gevoelens van haat en liefde der volkeren berust niet op gezonde oordelen,’
aldus André Maurois, ‘maar op herinneringen, vrezen en spookbeelden. Er bestaan
massapsychoses (...). De Volkenbond kan de vrede evenmin garanderen als de dokter
genezing. Maar moet men het daarom zonder dokter doen?’ Dit geldt natuurlijk ook
voor de VN. De uitspraak is een pleidooi voor de psychohistorie.
‘De eerste die na het liefdesspel spreekt zegt iets doms,’ schreef Henry de
Montherlant.
‘Ik heb me een totaal verkeerde voorstelling gemaakt van wat vrienden zijn,’
schreef Stendhal op 21-jarige leeftijd. ‘Ik wou maar één vriend die alles voor mij
was, en ikzelf voor hem. Maar een mens is voor zoiets niet volmaakt genoeg. Ik moet
helaas vaststellen dat ik over al mijn vrienden de kwaliteiten verdeeld zie die ik in
één verenigd had willen zien.’ Ik stuur deze passage aan Peter. Het opmerkelijkste
is misschien wel dat Stendhal dit reeds besefte toen hij meerderjarig werd.
‘Wat mij ondanks alles nog een beetje hoop laat bewaren voor de mens is dat hij
nog wordt gewaardeerd door de hond.’

De Chateaubriant
Wat zou de pianist in de eetzaal van het Imperial Hotel ontvangen voor het verstoren
van de dinerrust? Zou Keke een stuk van dit kippetje willen geven, wat hij zo heerlijk
vindt. Ik zal mevrouw Offereins schrijven op zijn ogen te letten waar steeds korsten
op zitten.
Op 7 september 1940 begint de Duitse Blitz tegen Londen. Evelyn Waugh probeert
zijn boeken op een veilige plaats te brengen en vraagt zijn zoon naar de plaats des
onheils, Londen, terug te komen.
‘Hieruit zou kunnen blijken dat ik aan mijn boeken de voorkeur geef boven mijn
zoon. Ik kan aanvoeren dat brandweerlieden kinderen redden en boeken vernietigen,
maar de waarheid is dat een kind gemakkelijker vervangen kan worden, terwijl een
vernield boek voorgoed verloren is. Bovendien is
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een kind eeuwig; maar bovenal: ik heb het gevoel dat ik over mijn bibliotheek
“absoluut heers” en niet over de kinderkamer.’
Wat een horrific, verward geklets in de ruimte. Hoe kan je in godsnaam ervan uit
gaan dat een kind ‘bezit’ zou vormen. Een kind is duizendmaal meer, behalve dat
het een wandelend boek(je) is. Ik heb gekozen voor een dagboek in plaats van een
kind. Ik weet dat het einmalig is. Zelfs als ik zou moeten kiezen tussen een kind of
mijn dagboek, zou ik blindelings zorgen dat het kind overleeft. Dan verkies ik
boekmoord, want bloedmoord zou voor mij onmogelijk zijn. Maar in dat geval zou
het verlies van mijn dagboek gelijk staan met zelfmoord om het kind te redden.
‘Een boek publiceren is hetzelfde als aan tafel praten in het bijzijn van het
personeel,’ meende Henri de Monthelant. Dat zou je hoogstens van een dagboek
kunnen zeggen. Trouwens I dislike het onderscheid. Veel in deze verzameling citaten
was voor mij niet interessant en pakte niet, als te dun vermengde verf. Maar de rest
is een treasure. Ik schreef van der Plas: ‘Voor het eerst heb je me bereikt,’ (weliswaar
met de gems van anderen). Oostenrijk herinnert me aan Zweden. De jeugd is beautiful.
Men loopt en masse op straat vanavond. Goed verzorgd nice. Ze hebben iets
ordentelijks. Kom ogen te kort. Gays zitten veelal nog in de kast. They smile with
their eyes, maar zijn bang om achterom te kijken. Zonder dat komt er immers geen
touché tot stand? Als ik zo'n ventje zie schuifelen, er was er vanmiddag een absoluut
het summum van sexy, vraag ik mezelf af: zal ik, als ik ouder word, op ze af stappen
en zeggen: ‘Darling, geef me je pik, ik zal je zuigen’ en een werkelijk perfecte blow
job toedienen? Liep de gay bar Die Alte Lange binnen, maar deze was om 22.15 uur
al leeg en verlaten. Het toppunt van Oostenrijkse burgerlijkheid. Zal nog wat in de
Kärtnerstrasse naar mensen gaan kijken.

10 september 1978
Het lijkt of ik hier al weer dagenlang ben. Masturbeerde maar gisteravond, wat altijd
beter is dan met een of andere engerd mee te gaan.

Wenen - Moskou
Las een artikel over Tolstoj281 waarin werd weergegeven hoe alle kinderen over de
ouders hebben geschreven.
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Ik zond opnieuw een brief naar Guntur Sukarno en noemde dit als voorbeeld in de
hoop dat de kinderen over Bapak een boekje open zullen doen. Maar ze weten
eigenlijk maar weinig over hun vader. De schrijver had dertien kinderen, wat Guntur
zal aanspreken. Zes hebben hem overleefd. Ze schreven alle zes een boek over hun
vader. Sommigen meer dan één. Er moeten zich afschuwelijke scènes tussen het
echtpaar Tolstoj hebben afgespeeld, waarbij madame meer dan eens met zelfmoord
dreigde.
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Moskou
11 september 1978
Het was een schok om op het vliegveld niet Volodja Molchanov maar Tamara
Sachnazarova aan te treffen.

Ik las een artikel over de fascistische stroming onder twee miljoen Russische
emigranten, wat hier in de citadel van het wereldcommunisme wat vreemd aandoet.282
Professor Sohn Stephan schreef: ‘Politically impotent in expatriate limbo, they fell
pray to extravagant fantasies and guilibly collaborated with anyone who catered to
their illusions.’ Het Russische fascisme was het sterkst in Mantsoerije waar al in
1925 de Russische Fascistische Partij werd opgericht en Konstantin Rodzaevsky tot
‘Führer’ werd uitgeroepen. Toen Japan in 1931 binnentrok, werkten zij samen met
de regering in Tokio.
In de VS ontstond in 1933 een soortgelijke beweging rond Marion Vonsiatsky. Zij
trouwde in Parijs met Anastase Vonsiatsky en bracht hem naar Connecticut. Als
erfgename van een fortuin uit het Midden-Westen, en zelf al op middelbare leeftijd,
bood zij de jonge rus een leven aan van een respectabele New England squire. Hij
gaf zichzelf meteen maar de titel van graaf en in de dertiger jaren begonnen ze een
fascistische organisatie die zich aansloot bij de beweging in Mantsoerije. Toen Hitler
de Sovjet Unie binnentrok, riep graaf Vonsiatsky zich uit als hoofd van een Russische
regering in ballingschap. In het Con-
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gres doken berichten op dat de graaf al een leger had gevormd van 50.000 aanhangers.
Senator Thomas Dodd leidde de vervolging van Vonsiastky. In 1943 deed de FBI een
inval op het buitengoed en werden de emigranten van spionage beschuldigd. De
Russische graaf ging vijf jaar de bak in. Later zette hij zijn leven als playboy voort,
hield er een maîtresse in Leningrad op na, en overleed aan een hartaanval in 1965.283
Ik probeerde gisteren eerst Dirk Keijer te vinden in Hotel Berlin. Daar wachtte
een vrouw op hem in de lobby, die vertelde dat hij haar een blauwtje had laten lopen.
Ik keek naar haar afschuwelijke handen en zei: ‘Are your nails long enough?’ Later
vertelde Keijer per telefoon: ‘De Nederlandse ambassade vindt dat ik te groot word
en een monopolistische positie begin in te nemen bij het bedrijfsleven hier.’
Ik vertelde dat Abdelkadir Chanderli bij de Kuwait Development Bank zat. ‘That
is where the money is,’ zei hij, met één oog naar onze plannen voor silobouw in het
Nabije Oosten. Ik hoop dat hij me nu de tweeduizend gulden geeft die ik nog zou
krijgen. Hij vroeg of Rob Soetenhorst was meegekomen. Ik ontmoette Rob in de
Vienna lounge. Er moest weer keet gemaakt worden om bediening te krijgen. Hij
schijnt tijdens dit bezoek te willen uitzoeken wat de USSR verwacht van de politiek
van détente.
Ik sprak vijftig minuten met Georgii Arbatov. Hij had ‘a funny letter’ van Admiraal
Zumwalt ontvangen waarin hij schreef dat hij had begrepen dat hij naar Moskou
werd uitgenodigd. Dat was dus onwaar. Ik had zelf een reis voorgesteld, maar dan
wordt er meteen van uitgegaan dat ik handelde in opdracht. Het is misschien ook
ongewoon om als journalist belangeloze ideeën aan de man te brengen. Arbatov heeft
Zumwalt geschreven hem gaarne als gast van het USA Institute naar Moskou te
brengen. Ook het interview met Jonathan Power zit nog steeds in de pijplijn. Ik
vertelde met Ray Price te hebben gesproken en bracht te berde dat het een gedachte
zou zijn Richard Nixon ook maar weer eens naar Moskou te halen. Hij antwoordde
dat een dergelijk besluit slechts door Brezhnev zelf en het Politbureau genomen zou
kunnen worden.
‘Maar Ray Price zou eens met Anatoly Dobrynin in Washington hierover kunnen
gaan spreken,’ zei ik.
‘Emotionally, we have no problem with Nixon,’ zei Arbatov, ‘but on what
substantial issues could he be talking with Brezhnev?’
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Hij vertelde reeds vorig jaar in Pravda te hebben geschreven dat indien Carter teveel
emoties jegens de Sovjet Unie in het geding zou brengen, de stemming in het Congres
mee zou veranderen. Later zou Carter deze zaak niet meer kunnen terugdraaien en
ongedaan maken. ‘We do consider the situation very bad,’ aldus Arbatov. ‘We have
to wait for the results of Gromyko's visit to Washington on SALT.’ Hij vertelde dat
een der ergste hawks professor Eugene Rostow van The Committee for the Present
Danger was. ‘He is a rabid anti-Communist. And then, of course there is Brzezinski,
who has been encouraging anti-Communisms all the time.’
Dat bracht me dus op Nixon. Ik zei: ‘Willy Brandt is immers ook na het
spionageschandaal in het Kremlin ontvangen?’
‘Well, without Nixon meeting Brezhnev, it cannot be done,’ antwoordde Arbatov.
Ik bracht opnieuw het voorstel om samen een boek te schrijven ter sprake. In
principe ging hij er mee akkoord ‘provided the international situation does not worse,
so that very difficult decisions would lay ahead’. Hij adviseerde om het boekplan
eerst met ambassadeur Romanov te bespreken, die het dan door zou geven aan
Novosti-APN en vervolgens zou er in Moskou een besluit worden genomen. Ik vertelde
dat Robert Maxwell het zeker zou publiceren. Intussen bracht ik Rob Soetenhorst
bij Arbatovs tweede man, Edward Ivanian. Dirk Keijer waarschuwde: ‘Vertel ze
niets over “ons” want het zijn allemaal je vijanden.’
Arbatov vroeg wat het laatste nieuws in de JFK-zaak was. Ik vertelde dat tegen de
klippen op werd vastgehouden aan de onzin dat één kogel zowel JFK doodde als
gouverneur John Conally op verschillende plaatsen zou hebben geraakt. De Conally's
hadden zich hierbij onder ede aangesloten toen zij vorige week voor het eerst
getuigden in Washington.284 Medische experts hadden zich ook in deze zin uitgelaten,
behalve mijn oude vriend Cyril Wecht, de patholoog-anatoom uit Pittsburgh.285
Ik ontmoette bij Izvestia economisch redacteur E.I. Borodine en Sergei Zykov,
bijzonder correspondent. Zowel Tamara als Genia Makarova hielpen met vertalen.
Het werd een middelmatige vertoning.
Consuelo Molchanov gaf me een lieve brief van Volodja, die in het zuiden op
reportage is. Hij begeleidt Henk Hoekstra van de CPN. Hij begint aldus:
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Hij is nu 28 jaar en tolkt bij het leven, maar in werkelijkheid wil Volodja schrijven.
Hij wil niet dat zijn collega's en superieuren bij Novosti dit weten. ‘Dit is mijn
geheim.’ Hij had me enkele malen in Amsterdam proberen te bellen. ‘Maar de
telefoniste vertelde me dat jij niet met mij wilde spreken. Hoe vind je dat? Ik omhels
jou en kus jou. Wees voorzichtig met alle vreemde mensen overal ter wereld!’286 Zo
zie je maar hoe de BVD haar mandaat voortdurend schendt. Eigenlijk zou ik Van
Doeveren een aangetekend ultimatum over deze nieuwste ongeoorloofde interventie
moeten sturen. Inge Keijer, die ook in Moskou is, zei dat Dirk zijn activiteiten steeds
meer naar Zwitserland gaat verleggen ‘want hij wordt in Nederland gewoon
weggepest’.

12 september 1978
Ik schreef Peter gisteren over mijn droom. Hij was op een toneelrepetitie. Ik nam
afscheid van hem en mijn gezicht moet pijn en droefheid hebben uitgestraald dat we
weer uit elkaar moesten. Hij reageerde er onmiddellijk op en omhelsde me en kuste
me gepassioneerd. Dat is nu juist precies wat geen deel meer uitmaakt van onze
relatie. Onze liefde heeft dat niet nodig om gehandhaafd te blijven, en al zo lang niet!
Ik dacht er over na en realiseerde me dat een gepassioneerde kus voor Peter niet meer
in onze relatie past. Het zou heiligschennis zijn. Rob Soetenhorst belde al om 07.00
uur over de verschillende wijzigingen in ons programma. Het diner gisteravond met
Keijer, zijn zuster Betty - ik vertrouw haar ogen meer dan die van Dirk, maar
misschien belazert zij de kluit geraffineerder - en de heer Baehr was een absolute
ramp. Er kwam geen eind aan. Betty woont in de VS, doet hier dus ook zaken en
vertelde Marshall Shulman, de sovjetspecialist, te kennen. Zij zou een ontmoeting
regelen.287
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Heb anderhalf uur met de heer Fedijashin, ik vermoed de KGB chief bij APN Novosti,
gesproken. Een aardige kerel. We bespraken de details voor mijn komende
interviewboek. Ik bracht meteen een mogelijk boek met Georgii Arbatov ter sprake.
Hij vroeg me naar mijn mening, waarom Koude Oorlogssentimenten in het Westen
toenamen. Ik antwoordde dat met het oprichten van de CIA, het U-2 incident, en zelfs
Dallas, een kern van basterds in de top van het wereldmanagement bezig waren
détente op alle niveaus te saboteren. Dat vond hij maar een simpele interpretatie van
de werkelijkheid. Alexander Nikitin van Novosti luisterde mee, evenals Iamara
Nedbajev, die correspondent in Parijs wordt en Guennadi Ptaschinski. Ik vroeg
Fedijashin driemaal nader te verklaren waarom hij het woord ‘simpel’ voor mijn
antwoord gebruikte, maar ik kreeg geen antwoord. De vertaling zal er mee te maken
hebben.
Toen ik even bij Novosti explodeerde, kreeg Rob Soetenhorst een aanval van
hoofdpijn. Ik gaf hem een aspirine. Later moest hij zelfs overgeven en voelde zich
daarna opgeknapt, dus het had allemaal een andere oorzaak.
De Nederlandse stand op de Moskouse tentoonstelling was uitgebreid. Dirk Keijer
en zijn groep gaven er een miljoen aan uit. De Amerikanen hadden een uitstalling,
misschien een derde van de grote van Nederland. ‘Sommige machines vlogen als
kadetjes de deur uit,’ werd gezegd. Soetenhorst maakte de ronde en sprak met
iedereen. Wat zal hij er later over schrijven? Ik was het wel eens met de opmerkingen
van ene heer Nedermeijer van het Nederlandse Centrum voor Handelsbevordering,
die ook sprak over intriges van de ambassade. Coen Korver schijnt er een boek over
te schrijven. Op de receptie van Dirk was een lange blonde kerel van de ambassade.
De plaatsvervanger van ambassadeur Reinink kwam niet. Ik weet niet of ik Keijer
echt aardig vind. Ik heb weer om de 2.000 gulden moeten vragen. Misschien ontvang
ik ze donderdag.
Probeer achterstallige knipsels weg te werken. Het familielandgoed van Lev Tolstoj
‘Jasnaja Poljana’ huisvestte 20.000 boeken, in alle talen. Er stonden twee
concertvleugels - als op Villa Marronniers in Sprimont (de Ardennen) van mijn
grootouders Poslavsky. Tolstoj kon om muziek huilen ‘omdat hij er meer van hield
dan van alle andere kunsten’. Hij had als hij werkte absolute stilte nodig. Vreemd.
Ik heb muziek op de achtergrond nodig. Niet nodig, maar het is er nu eenmaal altijd,
en de stilte herinnert me er aan de plaat op te zetten.
Toen Tolstoj 81 jaar was en steeds slechter kon lezen, nam hij een 23-jarige
secretaris in dienst. Deze jongeman zei later: ‘Ik
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zag hoog op tegen het genie en de wijsheid van Tolstoj, maar tegelijkertijd was ik
mij er van bewust dat hij, een oude man, mij, een jonge vent, in alles begreep. En
“begreep” is nog zwak uitgedrukt. Hij voelde in alles met me mee als een gelijke.’
Hij vervolgde: ‘Tolstoj was gewoonweg een jonge man wat betreft zijn gevoelsleven,
de mate van zijn ontvankelijkheid voor alle levensindrukken en wat betreft zijn
verstand en zijn creatief vermogen.’ Over seks werd die dagen dus nog niet
gesproken.288 Ik kan me dit verschrikkelijk goed indenken.
Peter Handke heeft in dagboekvorm geschreven over solitair leven als schrijver.289
‘Ik geloof dat je niet besluiten kunt om
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alleen te gaan leven,’ zegt hij tegen Hermann Schreiber. Okay, maar dan: ‘Er moet
een soort catastrofe plaatsvinden.’ Dat begrijp ik niet. Zoiets gebeurt niet van de ene
op de andere dag. Een jeugd is een protracted catastrophe. Je groeit toe naar
alleenzijn, eenzaamheid aanvaarden en toch nog vrolijk verder marcheren. Alleen
leven is voor Handke een nieuwe realiteit, een nieuwe harmonie geworden, die niet
is uit te dragen maar hoogstens aanstekelijk kan werken. Een relatie ziet hij ‘als twee
tranen op reis - en hoe ieder daarvan zich in zijn eigen etui verschuilt’. Rousseau
merkte al op in Rêveries du promeneur solitaire hoe hij door alleen te leven pas ‘les
délices internes’, de kostbaarheden van het innerlijk heeft ontdekt. Die ontdekking
noemt Handke het ‘werkelijkheidsgeluk’. Ik acht het een geluk om de werkelijkheid
te ontdekken, wat niet wil zeggen dat die werkelijkheid an sich geluk zou betekenen.
Handke, Kellendonk, het zijn mensen waar ik alleen mee zou willen zijn

13 september 1978
Betty Keijer zei: ‘My father could sell sand to the Saudis.’
Toen ik Dirk Keijer vertelde dat Coen Korver een boek schreef over de ambassade
in Moskou, antwoordde hij vrijwel ogenblikkelijk: ‘Als ik merk dat ik er in sta dan
laat ik je door een Joegoslaaf doodschieten.’ Iedereen, die om ons heen stond lachte,
maar ik dacht onwillekeurig aan de bedreigingen van een andere geheime agent,
Werner Verrips, in 1961 en de jaren tot zijn dood in 1964. Ik antwoordde trouwens:
‘Je lijkt op een schrikachtige vogel. Je begint meteen te schelden en ik heb Coen
Korver al in geen drie jaar gezien.’
Had overigens een afschuwelijke droom. Peter kondigde aan dat hij Amerbos
voorgoed verliet en in de stad ging samenwonen met Gerard van de Boomen van De
Nieuwe Linie. Ik voelde me verpletterd. In mijn droom begon ik in mijn dagboek te
schrijven, maar kon niet meer schrijven en werd wanhopig uit onmacht. Al met al
had ik een nachtmerrie van proportie. Ook mam, en natuurlijk Keke verschenen in
de droom, evenals mijn auto die werd gestolen. Maar dat is allemaal vaag gebleven.
Betty Parker-Keijer zei ook nog dat haar broer altijd als de dood was dat zij teveel
vertelde, wat hij - volgens ambassadeur Romanov - zelf ook doet trouwens. Hans
Dieter Baehr en zijn advocaat, ook Keijers Rechtsanwalt, Helmut Groner houden
kantoor in Zug, Zwitserland. Ik vroeg Baehr om onze afspraken nu maar eens op
papier te zetten. Hij zou dit doen.
Bezocht met Soetenhorst de heer K.A. Demidov, hoofd van Foreign Relations van
het ministerie van de Gasindustrie. In
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nogal onbeholpen Engels vroeg Rob hoe de gasindustrie in de USSR zich had
ontwikkeld. De pijpleiding van 2.750 kilometer van Siberië naar de grens schijnt
vrijwel gereed te zijn. Er was een tweede Onassis nodig om het vervoer van gas naar
de westkust van de VS op gang te brengen. Zelf was hij in 1947 in dienst getreden
bij de olievelden te Baku en opgeklommen tot zijn huidige positie. Hij ontweek veel
vragen. Ik was het met Rob eens dat dit irritant was. Soetenhorst en ik beleven
trouwens genoeglijke dagen in elkaars gezelschap.
Ik nam hem mee naar het Pionierspaleis in de Leninheuvels, wat een succes werd.
Hij nam foto's. Hij was kennelijk onder de indruk wat ze, voor de communistische
jeugd althans, allemaal doen. Ik vond veel van de kinderen weer hartveroverend
onverpest. We bezochten bijvoorbeeld een klas met jongetjes van negen jaar, die
met mechanicadozen aan het werk waren. Ik begon gesprekjes. Een ventje wilde
hockeyspeler worden, een ander militair piloot. Wat me altijd weer opvalt, ook in
het Pionierspaleis, is hoe de mensen dikwijls gewoon stinken.
Rob is naar een ballet in het Kremlin Palace gegaan. Ik ben in mijn geliefde
Moskouse Conservatorium met pianomuziek van Grieg. Een moeder en een klein
jongetje dat een partituur bij zich heeft - beiden met engelachtige gezichten, totaal
onverpest - zitten al heel lang hand in hand, spelen met elkaars vingers en volgen de
noten op de voet. Zijn fonkelende oogjes waren in vervoering. Zelf vond ik dat de
pianist een vorm van pianodemagogie bedreef. Hij speelde het langzame deel ongeveer
vijftig procent langzamer dan de rest van de wereld, eigenlijk overdreven. Ook stelde
hij zich geregeld aan met zwierende bewegingen en de handen ten hemel geheven
bij het einde der Satzen. Ik werd zelf in vervoering gebracht en zou Peters hand
hebben willen grijpen.
Rob Soetenhorst liet een briefje achter. Hij wil om 08.30 uur ‘krijgsraad’ houden
om het programma te bespreken. ‘Ik verlang naar een rechts land waar men zich stipt
houdt aan gemaakte afspraken (...). Slaap lekker: droom mooi, je Rob.’

14 september 1978
Al vroeg reed ik met Rob Soetenhorst naar Hotel Berlin, waar hij ook even met Dirk
Keijer sprak. Daarna nam Dirk me mee naar een bank, waar hij 25.000 gulden wilde
ophalen, die er niet waren, dus nam hij met 25.000 D-mark genoegen en door de
transactie schoot ik er 200 gulden bij in.
Hij vertelde dat operaties van buitenlandse bedrijven in Moskou ieder jaar per
vergunning worden verlengd. Dat is dan
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steeds weer een groot gevecht. Er mag maar één Nederlands bedrijf in Moskou
geaccrediteerd zijn en dat is momenteel Stork. Een vertegenwoordiger van Stork
wist Soetenhorst reeds te vertellen dat Keijers vergunning zou worden ingetrokken.
Keijer gaat er van uit dat hij geen vergunning meer nodig heeft, omdat hij hier al
zolang werkt. Hij gaf me een stapeltje visitekaartjes en begon weer te zeuren of ik
dr. Jermen Gvishiani zijn kaartje niet kon geven en erbij benadrukken dat hij bevriend
was met Shitikov (van de Opperste Sovjet), Ruben (dito), Prosmolov, burgemeester
van Moskou, Pankov, Romanov, etcetera. Hij benadrukte dat ik aan deze move
topprioriteit behoorde te geven. ‘After all, you are doing things for Gvishiani
(contacten bij Philips aanzwengelen) so you can ask him to do this for you.’ Keijer
wil Rachmani, de chef protocol van het ministerie van Buitenlandse Handel,
ontmoeten. ‘Rachmani schrikt als hij door Gvishiani wordt gebeld,’ zei Dirk. Vrij
bot er bovenop vroeg hij wat mijn probleem met Vernu Reizen was. Ik zei er 15.000
gulden in het krijt te staan. ‘Okay,’ zei Keijer, ‘als we in Genève bij Abdelkadir
Chanderli zijn geweest en het is succesvol, dan zal ik 7.500 gulden naar Wim Hulst
overmaken om de druk daar voor je weg te nemen.
Het is natuurlijk wel een feit dat ik al heel wat public relations voor helemaal niets
tot stand heb gebracht zoals bijvoorbeeld de bijeenkomst van Dewi Sukarno in
Hilversum met de verschillende contacten van Keijer zelf. Daarom zal ik Baehr toch
per brief duidelijk maken een voorschot van 50.000 D-mark te verwachten. Ik zou
Napoleon von Moskawa om advies kunnen vragen. Dirk vertelde dat deze man
onlangs twee miljoen D-mark opstreek, omdat hij had gezorgd dat een contract met
Iran van 84 miljoen rond kwam. Dirk: ‘Over twee jaar moet je wel trouwen en
kinderen krijgen om al je geld aan na te laten.’ Rob is naar het Olympisch Comité.
Een sportredacteur had hem absoluut belachelijke vragen meegegeven. Rob vindt
dat de man ontslagen dient te worden. Daarna lunchte hij met de plaatsvervanger
van Reinink, ene heer Vitringa. Hij vertelt me een en ander over zijn vrouw en gezin
en specificeert er steeds bij: ‘Niet voor je dagboek.’ Sommige verhalen over
echtgenote Jacqueline waren voor mij althans schokkend. Hij noemt me ‘een geboren
fixer’. Ik antwoordde: ‘Onthoudt het maar, ik ben voornamelijk an idea man die de
technieken van een “fixer” aanwendt. Dus een “fixer” in laatste instantie.’
Dirk Keijer: ‘Zeg maar aan Soetenhorst dat hij me voor een NRC-jaarabonnement
noteert. Of eigenlijk zou hij me dat
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moeten aanbieden, na mijn uitnodiging voor de ontvangst en het bezoek aan de
tentoonstelling.’290
‘Dat is niet chique Dirk, zoiets moet je niet zeggen of denken.’
Hij antwoordde: ‘Okay, het was maar een suggestie.’
Maar zo opereren ‘zakenmensen’.
Eelke de Jong besteedt zeven pagina's in Haagse Post291 aan het geheime landgoed
van Gerard Reve op het Massif Central in Frankrijk en waarom Jakhals er niet en
Matroosje Vos er wel zou wonen. Ik blijf die man totaal onbelangrijk vinden.
De rechter in Virginia heeft dus uiteindelijk toch bepaald dat Frank Snepp, de
CIA-man die over Vietnam de waarheid en de feiten schreef, de inkomsten van zijn
boek, nu zeker 60.000 dollar, aan de overheid moet terug betalen. Robert Bernstein,
de uitgever van Random House, heeft er op gewezen dat er twee categorieën
Amerikanen zijn: de selecte groep van Nixon en Kissinger die met geheim materiaal
kunnen doen en laten wat ze willen, en een andere groep ‘the legitimate
whistle-blowers, including Frank Snepp, die alarm slaan en dan er voor moeten
boeten’. Ik ken die situatie al sedert 1957. Ze zijn in Den Haag geen haar beter.
Tom Wicker zette in de The New York Times uiteen dat er in de eerste 203 jaren
van de Amerikaanse Republiek twaalf maal een redactiekantoor van een krant door
Justitie was onderzocht. Daarentegen hebben de eerste 195 jaar geen invallen bij
journalisten plaats gehad. Nu dus twaalf in de laatste acht jaar en drie de afgelopen
twaalf maanden. Wicker signaleert een alarmerende trend in het regeringsbeleid ten
aanzien van de media en de persvrijheid. Indien ten tijde van Watergate dergelijke
invallen al gewoon zouden zijn geweest, zou de regering Nixon er waarschijnlijk
achter hebben kunnen komen wie deep throat was, die via journalisten van The
Washington Post gegevens naar buiten bracht waardoor Nixon ten onder is gegaan.
De Zwitser Horst, is Dirks manusje-van-alles in Moskou. Ik zag hem Dirk Keijer
een stapeltje van tienduizend D-mark-biljetten overhandigen. ‘Het is handig zo'n
rekening, ongrijpbaar voor de Hollandse fiscus,’ zei Dirk. Ik kan er over meepraten
als ingezetene van de VS, alleen ik bezit vrijwel niets meer.
Zond Peter in Madrid een telegrammetje dat ik er naar verlangde hem te zien. Als
hij maar niet schrikt en denkt dat er iets met zijn moeder is gebeurd.
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Om 16.00 uur ontmoette ik dr. Jermen Gvishiani. Hij was zeer goed gemutst. Ik
vertelde dat professor Arbatov in principe ook een boek met me zou maken. Hij
antwoordde altijd bezorgd te zijn vanwege aangegane verplichtingen. Ik vertelde
ook over het mogelijke bezoek van admiraal Zumwalt, en dat ik via Ray Price bezig
was een bezoek van Nixon aan Moskou aan te zwengelen. Omdat medewerker
Serdiouk aanwezig was, verbeeldde ik me een moment dat deze openhartigheid
Gvishiani enigszins in verlegenheid bracht. Hij zou in december 50 jaar worden en
de Academie van Wetenschappen prepareerde een bibliografie en een artikel over
hem. Ook roerde ik ABC-televisie aan, waar Sullivan inmiddels was vertrokken. Ik
vreesde dat er van een ABC-coproductie in de USSR via mij niets meer terecht zou
komen. Ik legde uit dat Francesco Paesa ernstige problemen had gekregen vanwege
zijn handelscontacten met de Sovjet Unie, met name over de beruchte oven om
elektronische horloges te kunnen bakken. En terwijl het onderzoek naar hem in volle
gang was, regende het telegrammen uit Moskou, wat alles nog verdachter maakte.
Gvishiani scheen het amusant te vinden, wat me bevreemdde.
Ik bewaarde Dirk Keijer voor het laatst. ‘Will you please see him. He is a friend
of Romanov and a special friend of mine.’ Serdiouk nam Keijers kaartje in ontvangst.
‘Yes, I will see him,’ aldus Gvishiani. Ik rapporteerde dit aan Dirk. ‘Je bent een
kreng. Ik moet nu neuken,’ was zijn eerste antwoord. Daarop: ‘Je bent toch slimmer
dan ik dacht. Ik neem jou mee naar Gvishiani. Ik zorg voor jou.’
Rob Soetenhorst had intussen geluncht met de heer Vitringa van de ambassade,
die Keijer en zijn directeur ‘fout’ had genoemd in de Elorg-computerzaak292, maar
ook had gezegd dat Keijer hem wel intrigeerde. Ik wees Rob er op niet klakkeloos
aan te nemen dat Vitringa gelijk had en dat hij ook Keijers kant van het verhaal
diende te horen, een affaire die mij verder trouwens geen bal kan schelen. Keijer
heeft nu een landbouwtentoonstelling voor Nederland in elkaar gedraaid en daarmee
basta.
Vitringa had eveneens aan Soetenhorst gezegd mij te hebben gezien bij het concert
van Grieg en dat ik een opvallende persoonlijkheid was en dat hij best begreep dat
ik goede contacten had die nuttig voor de sovjets waren. ‘En omgekeerd,’ vulde ik
aan. Vitringa had toegegeven dat ze op de Nederlandse ambassade niet aan heren als
Arbatov of Gvishiani toe kwamen.
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Dat is dus het grote verschil tussen activiteiten van diplomaten en journalisten. Ik
dank nog altijd de hemel journalist te zijn en niet de opleiding van Nijenrode tot
diplomaat au sérieux te hebben genomen à la Roosdorp of Van der Tas.
Rob Soetenhorst en mij werd een etentje aangeboden door Tamara en Sacha Nikitin
in het journalistenclubhuis waar ook Coen Korver verscheen, die vroeg waarom ik
nooit meer contact met hem had opgenomen. Wat zeg je dan? Zonde van mijn tijd?
Hij schijnt voor de AVRO en andere media voor twee ton per jaar in Moskou te zitten.
Ik werk met bedragen van 7.500 gulden voor public relations-activiteiten, omdat ik
als journalist nog altijd niet ‘acceptabel’ ben in het vaderland.

15 september 1978
Op het vliegveld ontmoetten we Dirk en Inge Keijer (met tennisrackets) op weg naar
Zwitserland. Soetenhorst besprak de informaties van Vitringa met Dirk. ‘Laten ze
dan zeggen wat die spionage is geweest,’ zei Keijer.
Ook de delegatie van zes man van het ministerie van Landbouw reisde terug. De
delegatieleider kwam bij me zitten, maar ik regelde dat hij bij Soetenhorst
terechtkwam, omdat ik geen zin had in gezeik van Moskou tot Amsterdam. Bovendien
heb je kans dat er via Rob wat van door sijpelde naar de krant. De pers staat vol over
het afzeggen van de reis naar Moskou van de parlementaire delegatie, omdat
Gualthérie van Weezel geen visum kreeg. De ambassade van Romanov heeft
meegedeeld dat door het gelazer de betrekkingen er niet beter op zijn geworden. Van
Weezel heeft volgens Henk Waltmans druk uitgeoefend op het andere CDA-lid dat
mee zou gaan, de militair Ton Frinking, om ook af te zeggen. Daarna viel de hele
onderneming in het water. De Volkskrant meldt dat Van Weezel vijf kwartier op de
sovjetambassade zat te wachten zonder iemand te spreken te krijgen. Delegatieleider
Klaas de Vries deed daarop een beroep op Romanov toch een visum te verstrekken,
maar de mop ging niet door.
Suharto gebruikt op Timor Amerikaanse ontbladeringsmiddelen om het verzet te
bestrijden. Er zijn tienduizenden mensen omgekomen, aldus is in het Australische
parlement meegedeeld. Ze moeten nog eens zeggen dat Suharto geen puppet van de
CIA is.
Intussen vertelde de leider van de landbouwdelegatie, G. Postma, het ‘zeer
bevreemdend’ te vinden dat de overheid geen subsidie had willen geven voor
deelname aan de tentoonstelling in Moskou. Onze deelname was een der grootste en
de
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enige zonder regeringssteun. ‘Onze diplomatie loopt op alle fronten achter,’ beaamde
Dirk Keijer.
Ik schreef Gualthérie van Weezel al in het toestel een briefje verder niets te doen
en samen te praten als ik terug ben van mijn komende reis. Ik liet de brief nog aan
Rob Soetenhorst lezen. ‘En wat als Van Weezel die brief van jou in de publiciteit
brengt?’ Van zo'n antwoord begrijp ik dan helemaal niets. Stak er iets verkeerds in
toe te zeggen te willen bemiddelen om de reis alsnog doorgang te laten vinden? Waar
zijn ‘journalisten’ toch bang voor, zolang je eerlijk bezig bent?
Wordt vervolgd
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