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Inleiding
Recently I was invited by the television company Het Gesprek to join the host Frits
Barend on the programme Dossier BVD.
The programme is designed to take a retrospective look at guests who had appeared
on the now legendary show, Barend en van Dorp and Willem Oltmans had been a
frequent guest. Clips were shown, discussed, and questions followed. Once again
the re-occurring theme reared its head. ‘Would Willem be remembered as a great
journalist or as a charlatan?’
Without presumption I say that I probably knew Willem better than anyone else,
and the word ‘charlatan’ does not enter my vocabulary. I saw Willem as a man who
hated lies, hypocrisy and cover-ups. His diaries, meticulously notated, and which he
himself referred to as ‘my brain’, speak for themselves. Willem was also capable of
being Spartan with detail when the noted facts were painful to him.
19th of May 1979, thirteen years exactly to the day that we first met, he writes of
a painful incident and refers to it simply as ‘a sort of rape’. I was the subject of that
rape and the same uninvited, explosive sexual attack was forced on me again two
weeks later in the home of his mother. We never spoke of it, and so I find it a revealing
characteristic of the complex Oltmans brain that he chose to acknowledge his darker
sides and demons, albeit without any emotion.
Willem was impressed with the study of ancient Greek homosexuality as written
by Professor K.L. Dover, and identified with the rite of passage between the older
and the younger man. The erotic association between the role model and the pupil
regarded as a ‘compound of an educational with a genital relationship’. Ideally the
beautiful young man should inspire love, but not give himself to his lover. Even
Aristophanes, known for his conservatism, would never describe love between men
as ‘unnatural’, placing modern religious ideologies with their violent aversion to
homosexual love, under a critical spotlight. Oltmans found anything pertaining to
organized religions repellent and described evangelist Billy Graham as an ‘American
ayatollah’. Esquire magazine called Graham ‘Christ's American Son’, prompting
Willem to write that it was all very sick and not something uplifting to read over
breakfast.
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Given the situation today with the Roman Catholic Church embroiled in sex-scandals
rocking its archaic and institutional foundations to the core, one wonders what
Willem's comments would have been? With his distinctive sardonic smile he would
no doubt have been inclined to quote Nietzsche, ‘Christianity gave Eros poison to
drink. However he did not die, but simply degenerated into vice’.
I recall a conversation I had with the great social anthropologist Dr Margaret Mead,
during which she said, ‘Peter, the Vatican needs a bomb’. That was many years ago
and now the boil is finally beginning to burst. What would Willem's vision have been
about the rising tide of Islam, the fall of the Dutch government and the ensuing
political chaos? The party's endless cacophony of confusing arguments, the lack of
leadership and the national identity dwindling under the pressures of absurd political
correctness.
The list is endless and at times like these we could all benefit from a dose of
Oltmans sanity and to hell with the cynics who sneered at his wisdom and doubted
his sincerity.
Willem was acutely aware that we have all, in larger and smaller degrees been
brainwashed and robotized by political slogans and misinformation. This struck a
certain fear in him and he spent many hours in discussion with his close friend
Professor Delgado whose views on robotization were alarming. Delgado reinforced
Willem's apprehensions that the tremendous force of communications and educational
media were forming or deforming our neutrons, our thoughts, our behaviour and our
biology.
Perhaps Willem's obsession with the brain made him forget that we also have a
heart. That love, in all its senses, seems to have eluded him is touchingly referred to
in his diary when he writes that even on his birthday he received no kiss from his
mother.
Had his mother ever kissed or hugged him, might he have seen the world through
different eyes?
As a journalist and writer, Willem's house was always home to a thousand books,
so it would be impossible to single out a favourite. But Freud's The Future of an
Illusion was one he often read and quoted. Freud's idea of maturity appealed to
Willem.
Between infancy and maturity one should gradually free oneself of the gods and
kings and myths and see them for what they really are. Vehicles to evade reality.
As Willem wrote, ‘Physics, chemistry and natural laws reign in the universe, not
Zeus and his associates’.
‘History is a set of fables agreed upon’ Voltaire
Peter van de Wouw, Amsterdam 2010
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Florida
4 april 1979
Deerfield Beach, Howard Johnson's
Zulfikar Ali Bhutto is opgehangen. Robert Trumbull meldde dat eerst nog de drie
villa's van de oud-premier van Pakistan door de politie waren doorzocht en ‘secret
documents of an extremely sensitive nature’ waren meegenomen. De coupgeneraals
zijn flink bezig geweest. Bhutto werd om 02.00 uur opgehangen en per vliegtuig
overgebracht naar Gari Khuda Baksh in de provincie Sind, om in een familiegraf te
worden bijgezet. Zijn vrouw en dochter bevinden zich in Rawalpindi nog steeds
onder huisarrest. The New York Times schrijft: ‘The way they did it is going to grow
into a legend that will some day backfire.’ Het herinnert allemaal aan de wijze waarop
Sukarno, na te zijn doodgepest door zijn generaals, werd weggemoffeld naar Blitar
in een uithoek van Oost-Java. Bernhard Weinraub presenteert een balanced view van
Bhutto in de The New York Times.1
Kots alweer over van alles om me heen. Het blad Esquire zette Billy Graham op
de omslag, ‘How “Christ's American Son” lost himself in the halls of power,’ met
zeven oud-presidenten om zich heen.2 Volgens Marshall Frady ziet de 60-jarige Billy
er uit als ‘some blond, gallant, crystal-eyed prince out of a Nordic fairy tale - young
Hansel grown to a stalwart golden manhood, unaging, changeless....’
‘You can say of Jesus Christ what you want,’ schreeuwt Billy in zijn preken, ‘you
can say He was a great revolutionary, you can say He was mad, you can say He was
the son of a loving God, He loves you, loves you, loves you!’
Graham is een Amerikaanse ayatollah. ‘To a lot of church-going folks in this
country, Billy has become nothing less than the nearest thing to Jesus on this earth,’
aldus een Baptistische predikant, die zijn kruistocht volgt. ‘He is sort of like Christ's
American son.’ Het is allemaal goed ziek en geen opkikker om bij het ontbijt te lezen.
Esquire is wel diep gezonken om op de markt te kunnen blijven.

1
2

Zie bijlage 1.
Esquire, 10 april 1979.
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Ik zit aan het strand en geniet van de ruwe zee en de geur van de golven. Met
weemoed denk ik hoe zalig het hier nu met Peter zou zijn. Jammer dat hij niet mee
kan genieten. Verwonder me over de snelheid waarmee pelikanen van vrij grote
hoogte in het water duiken. Die arme vissen won't know what hits them.
Dan Rather schrijft in Playboy dat de moord in Dallas de moeilijkste reportage
was geweest uit zijn carrière. Het blad publiceert een brief waarin schande wordt
gesproken dat de staat Ohio 675.000 dollar heeft uitbetaald aan de families van de
slachtoffers, waaronder vier vermoorde studenten, bij demonstraties tegen de oorlog
in Vietnam aan de Kent University in 1970.
Om 12.00 uur een lunch en daarna een lezing in Boca Raton Woman's Club, die
in de Royal Palm Yacht and Golf Club bijeenkomt. Ik wist het drukke gebabbel van
de dames te ontvluchten in een andere kamer, onder het mom dat ik me op de lezing
wilde voorbereiden. Waar zal ik het over hebben? Een dame, Rhoda Lund, lid van
het National Republican Women Committee, zei nog altijd niet te begrijpen waarom
Nixon de beruchte tapes niet in de Potomac had gesmeten. ‘We all still like Nixon....’
Een andere dame vroeg of ik het boek had gelezen waarin werd verklaard hoe de
Trilaterale Commissie van Rockefeller & Co via Jimmy Carter de macht in de VS
had overgenomen, ‘while Japan and West Germany are delivering the world to the
Communists.’ Mrs. Rufus Hedges legde uit dat de pers nooit werd uitgenodigd tot
een ‘lavish luncheon’, alhoewel mijn lezing wel in de pers werd aangekondigd.3
Na afloop nam ik een bus naar Miami en het vliegtuig naar Key West. Viel tijdens
de vlucht in slaap en droomde van Peter. Maar in tegenstelling tot Frederik van Eeden
weet ik dus nooit wat ik heb gedroomd, of bijna nooit. Hotel The Pines was vol dus
ben ik gaan overnachten in de lokale Thermos.

5 april 1979
Key- West
Vóór middernacht pakte ik een neger. Een blonde jongen voegde zich bij ons en het
werd een levendig trio.
The New York Times wijdt een hele pagina aan het ophangen van premier Zulfikar
Ali Bhutto. Ik blijf het zeer schokkend vinden. Met zijn dood heeft het militante
mohammedanisme weer een overwinning geboekt. Wanneer ik in Den Haag iets

3

Zie bijlage 2.
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in de melk te brokkelen zou hebben, zou ik de Pakistaanse ambassadeur prompt
hebben uitgewezen.
Ik belde in een emotionele bui Peter, die in Amerbos achter mijn bureau zat. Hij
stond op het punt naar zijn moeder in Tilburg te gaan.
In Psychology Today maakt B.F. Skinner zich zorgen over toekomstige
energieproblemen. Hij vertelt het tijdens een televisieoptreden samen met dr. Margaret
Mead oneens met haar te zijn geweest. Margaret had gezegd dat wanneer hij het
Amerikaanse volk de problemen maar behoorlijk uitlegde, men zich wel beperkingen
zou opleggen, ‘as they did during the war’. Volgens Skinner zal het publiek hier in
vredestijd niet bereid toe zijn en daar ben ik het mee eens.4 Ik heb Mead en Skinner
redelijk goed leren kennen. Het lijkt allemaal al zo lang geleden. Jimmy Carter sprak
op de televisie een speciale rede uit om er op aan te dringen energie te besparen. Hij
spoorde alle Amerikanen aan om vijftien mijlen per week minder auto te rijden. Een
redelijk verzoek. Maar wie zal het doen? Hier op Duval Street wordt 's avonds door
tientallen auto's op en neer gereden: the cruising for meat by the bored.
Reuters meldt dat Luns weer met man en macht in Brussel voor het sovjetgevaar
heeft gewaarschuwd. Tijdens een plechtigheid ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan
van de NAVO zei Luns dat het waanzin was om de verdediging van Europa te
verslappen omdat een politiek van detente werd gevoerd. Die man wordt betaald als
oorlogshitser, no more no less.
Norman Mailer heeft belastingproblemen. Zijn huis aan zee in Provincetown,
Massachusetts, moet worden geveild. De belastingdienst heeft het in beslag genomen.
Zijn vierde echtgenote Beverly Bentley Mailer eist duizend dollar per week. De man
heeft dus zijn pik niet onder controle gehad, als gewoonlijk.
The Warriors, van Paramount, heeft sinds februari al 20 miljoen dollar opgehaald.
De jeugd goes crazy over gangland movies.

6 april 1979
Als een blok geslapen. De hemel mag weten wat ik allemaal heb gedroomd. Peter?
Mam?
Senator Henry Jackson attaqueert Carter en waarschuwt dat het Congres niet zal
toestaan dat de oliemaatschappijen zwaarder worden belast. Waar haalt Carter de
moed vandaan om door te gaan? Zal wel via het geloof lopen. The Miami Herald
maakt onderaan de pagina in een paar regels melding van Car-

4

Psychology Today, maart 1979.
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ters energieplan. Een Amerikaanse president is eigenlijk machteloos, want hij ziet
zelfs geen kans de bazen van de kranten te beïnvloeden meer prominente aandacht
aan zijn goed bedoelde plannen te besteden. De ‘vrije’ Amerikaanse democratie is
eigenlijk een krankzinnig systeem. Ik lees dat psychiatrische patiënten 40 procent
van alle ziekenhuisbedden bezetten in de VS. Isaac Asimov beweert dat ‘computers
will make it possible to treat masses as individuals’.
Carter heeft toestemming gegeven om een moderne Sperry Rand-computer aan
het persbureau TASS te verkopen voor 6,8 miljoen dollar. Senator Henry Jackson en
senator Patrick Moynihan hebben dit onmiddellijk bestempeld als een ‘onverklaarbare
daad van zwakte en terugtocht’. Volgens deze heren zou TASS nauwe banden hebben
met de KGB en dan ken je het verhaal verder wel. Kan je met zoveel idioten zonder
hersens hoegenaamd wel regeren?
Intussen laat het Kremlin dit jaar blijkbaar 50.000 joden vertrekken, een
recordaantal. Dat zou de senatoren toch milder moeten stemmen.5

5

The New York Times, Bernard Gwertzman, 3 april 1979.
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Een artikel over de Los Angeles Times van David Halberstam, doet mijn gedachten
afdwalen naar hoe de VS over 30 of 50 jaar zullen worden bestuurd. Hoe kunnen ze
loskomen van de huidige sick operation en overgaan naar een systeem waarbij
enigermate de rechten van alle mensen een stem zullen krijgen? Hoe kunnen de
Sovjets ooit de redenaties van Carter volgen in dit tijdperk van computerkunde? Deze
twee werelden, USA en USSR zijn onoverbrugbaar. Welke samenleving zal het eerst
sneuvelen?

7 april 1979
Ontbijt. Ik hoorde een duif koeren. Ik weet uit de tijd van De Horst dat dit komende
regen betekent.
Ik schreef een artikel voor De Typhoon over Carters energie-plannen.
Een Bulgaarse psychiater, die een Research Institute of Suggestology oprichtte,
beweert technieken te hebben ontwikkeld die beloven ‘to open to all not only such
specific powers as superlearning and supermemory, but the full repertoire of
paranormal abilities as well’.6 Lijkt me sterk. Dr. Georgi Lozanov zegt zijn ideeën
te hebben ontleend aan yoga, hypnose, autogenetica, drama en parapsychologie, plus
de kalmerende ritmen van barokmuziek.7

Richard Restak beschrijft vindingen van hersenwetenschappers om via gevoelige
elektronische proeven na te gaan hoe besluitvorming in hersens plaats vindt. Via
geavanceerde computertechnologie en elektroencefalografie (het meten van de
elektrische activiteit in de hersens) schijnen psychobiologen er in te zijn geslaagd
gedachten van te voren te signaleren. De nieuwe techniek draagt de naam ‘evoked
6
7

Psychology Today, maart 1979.
Sheila Ostrander and Lynn Schroeder with Nancy Ostrande, Superlearning, Delacorte, New
York, 1979.

Willem Oltmans, Memoires 1979-A

potential’ waarbij een e(elektro) e(ncefalo) g(rafie) machine wordt gebruikt om de
reacties van de hersens te meten in ant-
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woord op experimenteel toegediende stimuli. Met een p300-golf kunnen
neurowetenschappers bestuderen wat er gebeurt wanneer een stimulus geen
voorspelbaar patroon vertoont. Emanuel Donchin van de University of Illinois
vermoedt, dat wanneer een p300-golf in beeld komt dit verband houdt met het afwegen
van een te nemen besluit in de hersens. Een onderbreking in de curve speelt zich in
honderden milli-seconden af. Langs deze weg kunnen mentale ziekten, leergebreken,
seniliteit, psychopathisch gedrag - het verschil tussen psychotische en neurotische
patiënten - worden gemeten.8
In Psychology Today is een questionaire opgenomen over vriendschap. Hoe worden
mensen vrienden? Hoe differentieer je soorten vriendschap? Wat vinden we prettig
en vervelend aan vriendschappen? Terwijl vriendschappen dikwijls belangrijk zijn
in levens wordt er in de psychologische literatuur nauwelijks aandacht aan dit aspect
gegeven. Dagelijks gebruiken we zinnen als ‘een vriend gaf me dit telefoonnummer’
of ‘mijn vriend en ik zagen gisteren een fantastische film samen’. We hebben vrienden
en bekenden, intieme vrienden en oppervlakkige vrienden, vrienden op het werk en
bevriende buren. Ga je er dieper op in dan verschillen interpretaties over wat
vriendschap is hemelsbreed. Ludwig Wittgenstein kwam tot de conclusie ‘that no
single set of characteristics completely defines a “game”.’ Filosofen, schrijvers en
dichters hebben geschreven over ‘the joys and sometimes the costs’ van vriendschap.
‘The concept of friendship is changing in a highly mobile society in which values
and institutions (particularly the family) are undergoing rapid transformations,’ aldus
het blad. E.F. Schumacher, auteur van het beroemde Small is beautiful, spreekt in
The Atlantic over ‘the pathological distribution of wealth’. GNP betekent niets voor
hem ‘because it is a purely quantative concept (...). How can anybody assert that
“growth” is a good thing? If my children grow, it is a very good thing; if I should
suddenly start growing, it would be a disaster (...). The quality of life - not the quantity
- is what matters. GNP, being a purely quantitative concept, bypasses the real question:
how to enhance the quality of life.’ Ja, en voor iedereen! Dat is de essentie van Limits
to growth van de Club van Rome. Ik ben er nog altijd trots op ben dit in Nederland
te hebben binnengebracht.
‘The moment we allow the economic calculus to invade everything, nothing
becomes worthwhile anymore,’ aldus Schuma-

8
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cher. Hij geeft het voorbeeld van hoe in het verleden kathedralen werden gebouwd
voor de glorie van God ‘worthy of the dignity of man’. Tijd en kosten werden niet
gespaard. Alleen het beste van het beste was goed genoeg te zijner ere. Er kwam
geen econoom aan te pas die ging becijferen wat de kosten waren wanneer aan de
bronzen deuren van een kathedraal 28 jaren werd gearbeid. Wat me doet herinneren
aan het ongeduld van Nikita Khrushchev, toen hij Midden-Java bezocht en Sukarno
hem de ateliers voor Javaans houtsnijwerk liet zien. Khrushchev vond dit waanzin.
Waarom niet hetzelfde gemaakt aan de lopende band met machines? Schumacher
roert dit hete hangijzer eveneens aan als hij vraagt: ‘What is the appropriate
technology for rural India?’ Hij spreekt over ‘intermediate technology’. In plaats van
grote industriële projecten pleit hij voor ‘mini plants’ om meer mensen aan het werk
te houden in plaats van machines. Nog erger, straks zullen computers het denkwerk
overnemen.
Wat me grenzeloos verbaast, is dat ook Schumacher, wanneer hij er niet uit komt,
zijn toevlucht zoekt bij de message of religion. Ook Schumacher concludeert: ‘I don't
know how it is, but I believe there is a Creator. I believe in this higher level, and it
would be most probable that the Creator could have put into life loquacious beings
like you and me and never say a word to us. He has actually communicated to us.
This is called revelation. The sacred books of mankind, which I have spent many,
many years studying, communicate to us by various means, in a subtle way, (ik
schreef in de kantlijn: Capitulation!), an educative way.’
‘Let us recall what a human person really is,’ aldus Schumacher. ‘First he comes
from the divine level into this earth. He is a son or a daughter of the divine. Secondly,
he is a social being, he doesn't come alone. He is put into a social context. And third,
he or she is an incomplete being. He has been sent here to complete himself.’ Dat is
dus klinkklare onzin, want daarvoor is het instrument van vervolmaking, the brain,
te chaotisch en leent het zich er niet voor het ooit onder de knie te krijgen. Zie maar
hoe Schumacher zelf naar religie uitglijdt bij gebrek aan een andere verklaring.
‘From this concept,’ als hierboven door Schumacher weergegeven, ‘have been
formulated all the ethics and all the instructions to the human race.9 As a divinely
arrived being, he is called upon to love God in a traditional language.10 As a social

9
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Dat is nu juist de oorzaak van de heersende chaos.
Hoe krijgt hij het door zijn keel.
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being, he is called upon to love his neighbor. And as an incomplete individual being,
he is called upon to love himself. If these three absolute needs are not fulfilled, he
becomes unhappy, destructive, a vandal, a suicidal maniac. The social, political and
economic organizations ought to reflect these needs.’ Wanneer ik zoiets lees, ben ik
het contact met het brein van Schumacher kwijt.11

8 april 1979
Ik had een walgelijke nachtmerrie over Peter en Casper Bake. Weet er niets meer
van, alleen dat ik zeer van streek was.
Lig zalig, rustig op het piertje in de zon en de wind, de zeelucht opsnuivend, terwijl
mijn gedachten constant bij Peter terugkeren.
Washington heeft dus handelsbetrekkingen met het Kremlin afhankelijk gemaakt
van het aantal Joden dat het land mag verlaten. The New York Times schrijft in een
hoofdartikel dat men onlangs de Chinese leider Deng Xiaoping dezelfde vraag stelde,
namelijk of hij bereid was dissidenten te laten vertrekken. ‘How about twenty
million?’ zou hij hebben geantwoord.12 Key-West is een gay-eldorado. Hier lopen
de lekkerste kerels rond. De plaats barst van de bars, cafés en restaurantjes als
ontmoetingsplaatsen. Gisteravond ben ik in Club Bath weer prima aan mijn trekken
gekomen. The New York Times komt met een zeskoloms, tendentieus verhaal dat
vertelt dat de lokale mensen de invasie van gay als een ellende ervaren. Ik heb er
absoluut niets van gemerkt. ‘Female impersonators and queers,’ herinnert zich een
bewoner van Key-West ‘were loaded into a deputy's automobile and shipped to the
county line.’ Onzin. Het is Key-West nog nooit zo voor de wind gegaan, sinds de
homo's van New York en de oostkust hier neerstreken om bruin te worden en naar
hartelust te rotzooien.
Erich Segal beschrijft K.J. Dovers studie over Griekse homoseksualiteit.13 De basis
van het klassieke Griekse onderwijssysteem was ‘an erotic association between the
teacher/role model (erastes) and his pupil/protegé (eromenos).’ In het oude
Griekenland werd ‘homosexual eros regarded as a compound of an educational with
a genital relationship’. De seksuele band tussen oudere en jongere mannen is een
rite de passage dat in vele culturen voor komt. Dan schrijft Segal: ‘Ideally, the
beautiful young man (Peter dus) should inspire love, but not give

11
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The New York Times, editorial, 6 april 1979.
The New York Times, Lifestyles, 7 april 1979.
The New York Times, 8 april 1979 (Literary magazine).
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himself to his lover.’ Dat is zoals de relatie met Peter zich exact heeft ontwikkeld.
Waar professor Dover verder op wijst, is dat in de oudheid geen morele oordelen
over de Griekse homoliefde werden uitgesproken. Niemand, zelfs niet Aristophanes,
een van Athene's bekendste schrijvers en vooral bekend om zijn conservatisme,
haalde het in zijn hoofd de liefde tussen mannen als ‘onnatuurlijk’ te bestempelen.
Ook de Griekse kunsten onderschrijven deze stelling, zoals Dover met talrijke
reproducties aantoont. In de vijfde eeuw was ongetwijfeld ‘de mooie jongeling’ de
pin-up bij uitstek.14 Er werd bijzondere aandacht besteed aan gespierde dijen, en
vooral ook aan de penis. ‘The smaller it was, the better the man....’ Segal: ‘The
Olympian gods were endowed with the penises of young boys.’ Dover stelt het voor
dat de samenleving die dagen was geobsedeerd door de schoonheid van naakte jonge
mannen, zo zelfs dat atleten naakt hun sporten beoefenden ook omdat ‘all male
spectators’ het liefste naar het hele lichaam keken.

9 april 1979
Ontwaakte uit een droom. Erik van der Leeden was in bed in onze bungalow in Huis
ter Heide. Ik sprong boven op het bed van Erik, omhelsde hem en zijn lichaam voelde
alsof ik hem het laatst gisteren nog in mijn vingers had gehad.15 Peter was er ook.
Het was of ik haast lichamelijk voelde hoe onrustig hij is over zijn toekomst. Ik was
er lang mee bezig. Wat kan ik doen om hem te ondersteunen, maar vooral om hem
te stimuleren? Rosalynn Carter vertelt in U.S. News & World Report hoe haar geloof
haar steeds tot steun is. ‘When we were in the Middle East recently for the peace
talks, we prayed continuously for an agreement between Egypt and Israel. The last
day, we thought the whole effort had failed. We went out to see the Dead Sea Scrolls.
Then word came from Cyrus Vance, that he met Dayan and that there was a glimmer
of hope.’ Jimmy had tegen een ontmoedigde Rosalynn gezegd: ‘You just don't have
enough faith.’ Daarop heeft de de vrouw van de Amerikaanse president opnieuw
gebeden ‘that it would work the way God wanted it to work and it did.’ Dat is dan
1979.
Professor Dover onderstreept in zijn studie over Griekse homoseksualiteit dat
vrouwen in de Griekse beschaving als inferieur werden beschouwd, ‘the myths
pronounced them lethal’.

14
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Zoals dit tegenwoordig bij Calvin Klein het geval is.
Erik was al heel wat jaren geleden in lucht opgegaan, maar hij bleef dus in mijn dromen.
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Eric Segal meent dat ‘Homer and Hesiod offer ample proof of a genuine pathology
in the Greek attitude towards women.’ Als gevolg van deze houding werden passieve
homo's (mannen) veracht, ‘as worse than women’. Pas tegen het midden van de
vierde eeuw kwam hier verandering in ‘and heterosexual love began to dominate the
poets and playwrights, although boy love is not condemned or totally abandoned’.
Een jongen in een open hemd, een krullenbol met een snor, beide handen in de
broekzakken verwelkomt me in de dining room met de woorden: ‘I am the maitre
d.’ Queer all the way. In de avond blijft het mooi buiten en het is bijna volle maan.
Leonid Brezhnev heeft het bezoek van president Valéry Giscard d'Estaing op het
laatste nippertje afgezegd vanwege een griep. Maar Craig Whitney meldt uit Moskou
dat het Kremlin gonst van verhalen over de gezondheid van de sovjetleider, die
bovendien een steeds slechtere verhouding met premier Aleksei Kosygin lijkt te
hebben.16 Kosygin, die in een aanzienlijk betere gezondheid verkeert - en volgens
mij qua intellect en sophistication superieur is aan Brezhnev -, probeert al een aantal
jaren af te treden omdat het Politburo gekant blijft tegen de economische
hervormingen die hij wil doorvoeren. Waar ik zeker van ben, is dat Jermen Gvishiani
hem hierin aanmoedigt, want uit alle gesprekken die ik met hem voerde, bleek klip
en klaar dat samenwerking met Westerse multinationals en ondernemingen bovenaan
zijn verlanglijstje stond.
Steven de Groote uit Zuid-Afrika heeft in Fort Worth, Texas het Van
Cliburn-pianoconcours gewonnen. Zag er een schitterende documentaire over.
Wanneer je luistert hoe deze jongens spelen, zou je nooit meer een hand op de piano
willen zetten. Later heb ik naar de Oscaruitreiking in Hollywood gekeken. Oliver
Stone kreeg een Oscar voor Midnight Express. Jon Voigt kreeg een Oscar voor zijn
rol in The Champ, een film die ik nog wil zien. Hij had echte tranen. Ik heb hem
altijd voor ‘echt’ aangezien.

10 april 1979
Oliver pleitte gisteravond bij de aanvaarding van zijn Oscar voor alle politieke
gevangenen in de wereld. Rona Barrett refereerde hier aan op ABC Good Morning
America, en terecht. Jan Cremer kleineert Stone omdat hij cocaïne snuift, en dat is
ook om te huilen. Maar Jan heeft van zijn levensdagen nog niet nagedacht over
politieke gevangenen. Ik ga Oliver schrijven en
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wil hem opnieuw wijzen op mijn George de Mohrenschildttekst inzake de
Dallas-moord.
Björn Borg heeft John McEnroe in de finale in Rotterdam met 6-4 en 6-2 verslagen.
Erik Eckholm van het Worldwatch Institute in Washington heeft een boeiend
rapport geschreven: Forrestry for human needs. ‘People easily forget their dependence
on trees,’ luidt de tweede regel. Terwijl driekwart van de wereldbevolking in
ontwikkelingslanden woont en over de helft van de nog beschikbare wouden beschikt,
verbruiken deze mensen slechts dertien procent van het zogenaamde ‘industrial
wood’. Jaarlijks verbruik van hout per hoofd van de bevolking in de
ontwikkelingslanden is zes kilogram tegenover 257 kilogram in de VS. Om de zaak
in evenwicht te houden moet tegen het jaar 2000 zo'n 20 tot 25 miljoen hectare bomen
worden uitgezet. Zoals het zich nu laat aanzien, zal slechts een tiende van wat nodig
is, worden bijgeplant. Pas de helft van de wouden in de wereld zijn gedetailleerd in
kaart gebracht. Door het gebruik van satellieten is dit werk nu vergemakkelijkt. Het
Amazone-gebied is bijvoorbeeld nu voor het eerst nauwkeurig onder de loep genomen.
In 1963 meldde de VN dat 29 procent van het aardoppervlak als forest land kon
worden beschouwd. Volgens gegevens van de FAO (Food and Agriculture
Organization) verliest Latijns-Amerika tien miljoen hectare woud per, jaar, Afrika
twee miljoen en Azië vijf miljoen.
Vorig jaar werd het achtste World Forest Congres in Djakarta georganiseerd.
Eckholm schrijft dat op Kalimantan, het voormalige Borneo, ‘the homeland of
Indonesia's lucrative timber boom’ het voorschrift gold dat volgens een ‘select-fell
system’ zou worden gekapt, waarbij alleen de grotere bomen gekapt zouden worden.
Met de voorschriften werd op grote schaal de hand gelicht. Van alle Indonesische,
Japanse, Koreaanse, Filipijnse en Amerikaanse bedrijven, die er op Kalimantan op
inhakken zou alleen Weyerhauser Company bezig zijn, zij het op bescheiden schaal,
met nieuwe bomen aan te planten waar werd gekapt. ‘These companies and many
individual Indonesians are getting rich of the timber trade and the national government
is taking in huge royalties that in theory can help finance the the nation's economic
development,’ aldus Eckholm. Help het je geloven. De opbrengst van de verkrachting
van Kalimantan komt uitsluitend in de zakken van Suharto en zijn militaire maatjes
en niet te vergeten zijn kinderen en naaste familie. Dit rapport bevat informatie van
onschatbare waarde. Wat doet men er mee? Niets.
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Wat te doen als je een jongen hebt met vrouwelijke neigingen? In het Journal of
Social Issues wordt op deze vraag door de psychologen Alexander Rosen, Peter
Bentler en George Rekers antwoord gegeven. Volgens Rosen gaat het er niet op de
eerste plaats om of het kind naar homoseksualiteit zal afglijden, ‘but to help a child
that is upset with its life’. Rosen en zijn collega's hebben de 25 jongens in hun project
trachten aan te moedigen wanneer ‘their gestures and mannerisms were not
stereotypically feminine’. De psychologen Stephen Morin en Stephen Schultz denken
er heel anders over. Zij zijn faliekant tegen dergelijke behandelingen gekant. ‘The
choice of an adult gay identity and lifestyle is a positive choice for many individuals,’
zeggen zij. ‘The success of any program to stamp out homosexuality is alarming and
appalling. Fortunately these efforts regularly fail.’
Morin en Schultz vinden zelfs ‘that a gay identity must be presented to children
as a viable developmental option (...). Children must be informed of the existence
of gay identified adults and of gay lifestyles. This can be accomplished through the
educational system and through television and other media.’ Volgens deze
psychologen zouden via sex education classes eveneens ‘positive models of gay life
styles’ onder de aandacht van jonge mensen moeten worden gebracht.
De zee ruikt zalig en is kalm vandaag. Waarom ga ik er eigenlijk nooit in? Ik
herinner me de problemen die het gaf als kind te Sprimont, België, in het opblaasbare
zwembad van mijn grootouders Poslavsky, te gaan. Er zijn om deze tijd 10.10 uur
gelukkig weinig mensen. De eerste dagen kwam hier een jongen die me intrigeerde.
Ik wilde hem steeds ontmoeten. Ik hoorde hem vertellen dat hij door de politie was
opgepikt. Zag hem een paar maal op z'n eentje in het dorp lopen. Ook al was hij
waarschijnlijk straight, ik zou hem graag hebben ontmoet. Soms betrap ik me er op
‘mam’ te mompelen en soms ‘Peter’. Lees te hooi en te gras.
Van Nieuwe Revu kreeg ik een cadeau De weg naar Peruwelz van Henri Knap.17
Een onzinroman dus. Begin er maar niet aan. Het Ik, heroïesch-individualistische
dagboekbladen van Lodewijk van Deyssel uit de reeks Privé-domein18 is bijna even
onleesbaar. De man kondigt aan vijfmaal Parijs te hebben bezocht. Het eerste wat
hem opviel toen hij met een vriend het Gare du Nord verliet: ‘...de ontzaggelijke
drukte van het straatle-
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Henri Knap, De weg naar Péruwelz, Elsevier, 1978.
Lodewijk van Deyssel, Het Ik, heroïesch-individualistische dagboekbladen, gevolgd door
Caesar, Arbeiderspers, Privé-domein Nr. 51, 1978.
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ven...’ Dan: ‘Hier in Parijs wil ik een bijzonder lotgeval, een gevaarlijke ontmoeting
hebben. Het is niet zo zeer om zeker te weten dat ik niet laf ben (...).’ Van Deyssel
zegt de dood niet te vrezen, want hij weet dat hij geen kwaad heeft gedaan. De eerste
mens die geen kwaad heeft gedaan, moet nog geboren worden, maar deze schrijver
vertelt: ‘Al weet ik het op dit tijdstip niet met levend weten - ik weet dat ik weet dat
ik geen kwaad heb gedaan, aangezien het voor mij alleen kwaad zoude zijn indien
het besef van het kwaad als kwaad reikte tot zo hoog als waar ik weet dat ik geen
kwaad heb gedaan.’ (Pagina 86.) Dan weet je het verder wel.19
‘Een meesterwerk, waarvan geen mens het uitzonderlijke heeft gezien (...). Dat
prachtige mengsel van kolderieke en ernstige bespiegeling, van nauwkeurige
waarneming, diepzinnigheid, fantasie en soms zeer kluchtige zelfspot,’ raaskalt W.F.
Hermans op de omslag ter vermeerdering van de verkoop.
Celeste Fremon sprak voor Playgirl20 met de acteur Jon Voight, de ster uit Midnight
Cowboy en nu de film The Champ, over de relatie tussen een bokser en diens zoontje
van vijf Jamie. Voight heeft al twee huwelijken achter de rug en zegt: ‘Life is
dangerous. I think I am a dangerous person in a relationship (...) telling everybody
everything is okay when it is not.’
Eigenlijk is het alles bij elkaar een vrij onbenullig verhaal en toch ben ik benieuwd
naar die film. Voight gaat uitvoerig in op de onzekerheid van mannen. Er is geen
vervangmiddel voor een erectie. Je bent het kwetsbaarst naakt in bed met de ander
en te nerveus om aan iets anders te denken dan ‘to fuck’ en je mist hierdoor de realiteit
van de ander. Allemaal Simplisties Verbondachtig. Playgirl vraagt of hij intiemere
relaties met mannen of met vrouwen heeft. ‘It is a real hard thing to say. I like things
to be sexual so I think I prefer women's company, just for fooling around, for relaxing
(...). I tend to get rowdy with men. You know? Roughneck and like a young bull,
testing my ground.’
Playgirl:
‘Yeah, men tend to do this sort of sniffing and peeing and establishing territory.’
Voight:
‘That's the kind of thing with men, you know. The challenge of each other. It's
like fighting. It is very primitive.’ Fremon vraagt dan of Voight monogaam is. ‘What
is that? Monogamy. I don't know. I think that is what our generation is doing questioning whether man is monogamous or woman - or you know. I mean, this
whole thing about people interre-
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Ik streepte nog meer onzin aan wat ik hier verder niet zal benoemen..
Playgirl, mei 1979.
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lating. There is a lot of sexual interrelation with people regardless of whether they
are monogamous or polygamous or whatever. When two people who are attracted
to each other come together, talking their body language they are sharing something.
You know, you can't stop people. You can't say, don't look at her, don't look at him,
don't smile at her, don't be enjoying her, don't laugh at the joke, don't be compatible
with him. Stop the vibes!’ Dat is het exact. Let the thousand vibes bloom! Lees heel
wat liever wat Jon Voight heeft te melden dan Lodewijk van Deyssel, of andere
Dutch cunts.

11 april 1979
Aan Yale University verricht Jerome Singer, psycholoog, onderzoek naar ‘de
verbeelding’. Hem wil ik gaan bezoeken.21 Singer en zijn vrouw Dorothy zijn nagegaan
of ‘television's rapid-fire delivery affects young children's capacity for imagination
and reflective thought.’ Prima om dit bij kinderen te onderzoeken, maar welk effect
heeft televisie op de breinen van volwassenen? Ik denk dat dit ingrijpend en
verstrekkend is en veel dieper ingrijpt op de neurofysiologie van mensen dan we ons
bewust zijn. De Singers lijken door hun onderzoek bezorgd te zijn geraakt over
‘extremely short action sequences, frequent interruptions, and drastic changes in the
visual field’. Afgezien daarvan werkt de constante stroom van onderbrekingen voor
reclame op de Amerikaanse televisie verwoestend op de mind, lijkt mij.
Producenten daarentegen, zoals van het kinderprogramma Sesamstraat, voeren
aan dat zij snelle beelden en afwisseling juist nodig hebben om de aandacht van de
kinderen te behouden. Ik vrees dat het om een vicieuze cirkel gaat. Ook de
reclamespots beginnen steeds sneller op elkaar volgende flitsen te bieden, waar je
in een reflex je hoofd juist van afwendt. Vooral kinderbreinen in het stadium van
leren en ervaringen opdoen, zouden niet moeten worden belast met bliksembeelden,
omdat ze geen tijd laten voor ‘response and reflection’.
Professor Gerald Lesser, psycholoog verbonden aan de Harvard Graduate School
of Education vindt het allemaal maar onzin. Zijn onderzoek heeft uitgewezen ‘that
we could find no evidence whatsoever that rapid television pacing has a negative
impact on preschool children's behavior. We were unable to find a reduction in
sustained effort: nor an increase in aggression or in unfocussed hyper activity’.22
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Psychology Today, april 1979.
Idem.
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Ik weet niet of de Singers of Lesser het bij rechte eind hebben. Vast staat dat mensen
met de dag meer mesjogge worden. Als het niet aan de televisie-drilling van het brein
ligt, waar komt deze negatieve trend dan vandaan?
Tennessee Williams woont aan Dundes Street. Ik aarzel hem te benaderen. Maar
als ik op mijn gat blijf zitten, gebeurt er niets. Dat is nu juist wat ik Peter steeds
probeer voor te houden, maar ik ben nauwelijks beter. Ben toch enigermate bezorgd
over Amerbos met Peter alleen daar. Hoop dat hij niemand mee naar huis neemt,
want vreemden zijn zelden voorzichtig met andermans spullen.
Worstel door Van Deyssel. Hij gelooft ‘dat ik boven de liefde ben. Het vermogen
om de liefde willekeurig in zich te doen ontstaan en te besturen, moet hoger van aard
dan de liefde zijn. Ik weet niet proefondervindelijk dat ik dit vermogen heb. Maar
ik heb dit vermogen voorzover het zich in het, uit mijzelf alleen geboren, besef ervan
bevindt. Ik leef iedere dag van de grootheid, die in mij is’. (pagina 164) Verdiep me
liever in Jon Voight.
Iedere dag arriveren nieuwe hordes van spierwitte lichamen, die dan eerst door
een rood-als-kreeft-fase heen moeten, om geleidelijk bruin te worden. Ik durf
nauwelijks aan de kuddes met Pasen te denken, die Ruhe ist hin.
Schreef een lange spontane brief aan mejuffrouw Boekhoudt en liet vooral mijn
zorgen over geld weg.

12 april 1979
Eindelijk is het zo ver. Zwaar bewolkt. Het werd tijd. Je hebt meer energie om veel
te doen en de huid krijgt de nodige rust. Toen ik een winkeltje binnenging met ontbloot
bovenlijf, werd ik er op gewezen dat het volgens een gemeenteverordening verplicht
was een hemd te dragen. Moet je je zoiets in Zandvoort voorstellen.
Hoe lang deed een brief van Multatuli aan zijn geliefde in Nederland er over per
boot? Stel je voor dat ik Peter vandaag zou schrijven en het ding arriveert na zes
weken? Wie gaat de psychohistorie van Multatuli schrijven? Zou Gerard Croiset
eens een foto van hem moeten tonen en zien wat hij er op te zeggen zou hebben.
Gisteren ergerde ik me dood aan twee mensen die met een hond in het water solden.
Het beest was doodsbang. Nu moet ik lijdzaam toezien hoe twee negerjongens een
klein meisje mee het water in slepen en constant terroriseren. Het kind schreeuwt
moord en brand. Wat kan ik doen? Talk sense to the senseless.
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Een absoluut schitterende Indiaanse jongen met lang golvend haar en een prachtig
lijf verkeert met een negermeisje met kaal geschoren hoofd. Ze hebben een dochtertje.
Dat kan natuurlijk helemaal niet.
Lees Liefdesbrieven van Multatuli.23 Ik verbaas me toch wel over een zin als deze:
‘Ik was ook verre van opregt in mijne kindsche jaren en nu schikt het redelijk wel
en ik herinner mij nog zeer goed welke prikkel mij tot rondheid heeft aangedreven.
Het was eergevoel. Ik begreep, dat het lafhartig was, de waarheid niet te durven
zeggen.’ (pagina 52). Dat maakt de man zichzelf wijs. Wat bedoelt hij dat hij moed
opbouwde om eerlijk te zijn? Misschien is het werkelijk bij hem ‘eergevoel’. Weet
het eigenlijk niet. Dat zou ik Peter moeten vragen.24
Wanneer Multatuli spreekt over ‘het huisje van Mevrouw Holle’ moet ik lachen.
Deze dame moet hebben gewoond op de theeplantage Bolang. Hoe kwam het dan
dat ik mam in een vertederende bui, vooral wanneer zij een hoofddoek droeg, Vrouw
Holle noemde? Dat kan ik alleen maar van mijn vader hebben overgenomen, die het
uit Max Havelaar zal hebben opgepikt. Mijn vader viel in 1966 vlak voor mijn moeder
dood van zijn stoel. Zij nam zichzelf jarenlang kwalijk, of betreurde het, dat zij nooit
meer de gelegenheid had hem te danken voor een prachtig leven samen. Waarom
heb ik mam nooit gezegd: ‘He knew that, don't worry about it.’
Ik zou De Kleine Johannes willen herlezen.
‘...dat menig hart nimmer een hart ontmoette, dat het verstond.’ - (Multatuli, pagina
67). Hij zal ‘brein’ bedoeld hebben. Maar dat bestaat dus wel.
Dit boek fascineert me. Voel me on basic points met hem verbonden. Ik wil Peter
eens schrijven dat in 1957 sommige Indonesiërs, zoals Wim Latumeten25 me wel
eens ‘de nieuwe Multatuli’ noemden. Lang geleden.
In Washington heeft de Coalition for Peace through Strength een rapport van 62
pagina's doen uitgaan, waarin wordt gewaarschuwd dat wanneer Washington en
Moskou SALT II zouden ondertekenen, ‘the United States would be locked into a
position of military inferiority for years to come’. De ratificatie van het verdrag zou
volgens deze heren ‘exceedingly dangerous and foolish’ zijn. Het is een andere club
dan de Committee on the Present Danger met Paul Nitze, Eugene Rostow, Elmo
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Multatuli, Liefdesbrieven, Arbeiderspers, Privé-domein Nr. 54, 1979.
Je kan nooit een eerlijk mens worden wanneer je het van huis uit niet bent. Multatuli
rationaliseert er maar op los.
Secretaris-generaal van het Indonesische ministerie van Voorlichting.
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Zumwalt en anderen. In deze groep zitten onder meer William Middendorf, eens
ambassadeur in Den Haag, admiraal Thomas Moorer, general Lyman Lemnitzer en
ook generaal majoor George Keegan. Keegan voegde er aan toe: ‘The Soviet Union
is in the midst of the most extensive war preparations.’ Washington onderschatte het
gevaar. Ik wil Keegan ontmoeten, ook omdat ik overtuigd ben dat de USSR andere
prioriteiten heeft dan een oorlog beginnen. Hoe leg je dit zo'n man uit?26
Volle maan. Schitterend gezicht. Luister naar Eugene Ormandy met La Mer.
Starsky en Hutch draaien ook nog altijd.

13 april 1979
Heb na lang aarzelen en vroeg opstaan Peter gebeld. ‘Ik kom hier op Amerbos
helemaal tot rust,’ zei hij met opgewekte stem. Hij heeft al een paar maal in de tuin
gezeten. Hij ging met Pasen met Theo Cammann samen dingen doen. Ik ben
gerustgesteld en blij dit gedaan te hebben. Vroeg hem mevrouw Hornkamp te bellen
om het huis in orde te komen maken.
Heb in de brievenbus van Tennessee Williams een brief gedaan met een
lezingenfolder. Ik hoop dat hij in de stemming is voor een ontmoeting en een gesprek.
Wanneer Multatuli schrijft dat er een tijd in zijn leven was ‘dat ik het gezelschap
van een inlands hoofd boven dat van Europeanen stelde’, dan weet ik exact waar hij
over spreekt. Mijn sterk Indische fase liep van de ontmoeting met Bertie Hilverdink
in 1950 tot 1965 ongeveer, toen ik na een lange reeks Indonesische vrienden eerst
bij Richard Thieuliette belandde en kort daarna Peter van de Wouw uit Tilburg leerde
kennen. Een volmaakter Hollandse jongen is nauwelijks denkbaar.27 Volgens Multatuli
had Everdine, zijn ‘Eefje’ hem zijn ‘Hollandse idees wedergeven’. Zoiets heb ik
eigenlijk ook doorgemaakt. Ik schreef Peter over mijn bevindingen in Multatuli's
brieven.
David Brinkley waarschuwt op televisie dat er voor de verkiezingen van 1980 zo
veel Republikeinen mee doen, welhaast genoeg om twee baseball teams mee te
vullen: achttien kandidaten. Waanzin.
Koning Hoessein acht de VS niet langer neutraal in het Nabije-
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The New York Times, 11 april 1979.
In 1981 ontmoette ik nog Eduard Voorbach, ook een Hollandse jongen, blond met blauwe
ogen.
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Oosten en is van mening dat de Sovjet-Unie zich langzamerhand met de zaken zal
moeten gaan bemoeien. Het sovjetschaakspel van terughoudendheid lijkt vruchten
te gaan afwerpen.
Christopher Lehmann-Haupt van The New York Times noemt zichzelf in een review
van een verschenen roman ‘a psychological plumber’.

14 april 1979
Een psychohistorische studie zou moeten aantonen waar Multatuli's extreme gevoel
voor rechtvaardigheid zijn oorsprong vond. Ik geloof niet dat hij ooit de afstand heeft
begrepen die er tussen mensen is en moet zijn, ongeacht welke gevoelens dan ook.
Hij blijft worstelen met het sprookje van alles willen geven in liefde. Dat zou pas
ware liefde zijn, wat dus onzin is. Alles kan niet want de scheiding is nooit te
overbruggen. Eigenlijk is het steeds zorgelijker met hem geworden. Multatuli's
brieven aan Tine waren nog te begrijpen en halfway normal. Maar de stroom van
woorden naar Mimi toe slaat nergens op. Eigenlijk heeft Multatuli nooit iets opgelost.
Ik zie geen vooruitgang.
‘Ik heb voelhorens...’ - (Multatuli, p. 234).
Ligt mijn brief aan Tennessee Williams in de prullenmand? Hij weet niet wat hij
mist.
Dat Multatuli zich op zijn 22ste beloofde een genie te zullen zijn, zullen we hem
maar vergeven. Maar dan komt een briljante passage (p. 270): ‘Over het geheel is
schrijven voor publiek iets indecents. Gij zoudt uw knie, uw enkel zelfs bedekken
voor een voorbijganger, en ik geef mijn ziel te koop... 't is infaam! Schrijven is
ontucht; want of men schrijft wat men meent of gevoelt, en dan is die intimiteit te
fijn voor vreemden, of men schrijft anders dan men gevoelt en 't wordt een laffe
flauwe kunstmakerij, als van een gemeene meid die voor geld zich in lokkend postuur
stelt of glimlacht. Maar 't publiek is zoo gewoon aan gekochte, en dus nagemaakte,
aandoeningen, dat het er niets van begrijpt als iemand zich geeft zooals hij is: De
Venus wordt voor vreemd aangezien omdat ze niet gekleed is door 'n modiste, enz.’
Uit het hart gegrepen.
‘De opgave is 't doorworstelen van een prozaisch leven.’ - Multatuli (pagina 275).
Ik houd mijn hart vast voor Brieven uit Rusland van de Marquis de Custine.28 Zo
waar, zo waar; wie duikt weer eens op met 22
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pagina's voorwoord?: de fameuze Karel van 't Reve, niet weg te branden als
‘Rusland-specialist’. Hij ventileert weer een stuk zwart-wit anti-Sovjet propaganda.
Hoeveel schade doet zo'n man eigenlijk aan de mogelijkheid coëxistentie zelfs maar
te benaderen?
De Custine was dus een nicht. In 1824 heeft hij een amoureus rendez-vous met
een kanonnier van de garde, wiens kameraden Custine overvallen en half
doodgeslagen achterlaten.
‘Ik ben van mening dat de wereldheerschappij voortaan niet toevalt aan onstuimige
volken, maar aan geduldige volken...’ - De Custine (pagina 47).
Wat zou ik mam - als zij nog had geleefd - nu graag een brief hebben geschreven.
De sjah van Iran is in Miami. Hij heeft voor het eerst sinds zijn vlucht uit Teheran
zijn mond open gedaan. ‘His Imperial Majesty,’ aldus zijn woordvoerder Bob Armal,
‘prayed for a return to order and an end to murder, anarchy and barbarism that sweep
a once proud land.’
Ik ben opnieuw naar 1431 Dundes Street gewandeld en heb weer een brief in de
oude zwarte brievenbus gedaan. Er brandden lichten. Ik hoorde mensen achter een
schutting praten.

15 april 1979
Pasen
Schreef naar Vrij Nederland naar aanleiding van het absolute geklets van Jeroen
Brouwers over de brieven van Multatuli.
Moet toch minstens één keer hier memoreren hoe dankbaar ik ben voor deze zalige
vakantie. Ik sprak vrijwel met niemand, behalve dan in gedachten met Eckholm,
Voight, Multatuli, Van Deyssel, De Custine en vele anderen. Ik miste mijn lieve
Peter het meeste.
Richard Barnet van het Institute for Policy Studies in Washington acht een
atoomoorlog steeds waarschijnlijker.
‘Carter prays,’ aldus Hugh Sidey in Time29 ‘but it is also noted that he sent aircraft
carrier “Constellation” to the Arabian Sea.’ Op de vraag of Carter bezig is meer een
figuur uit het Oude Testament te worden, lacht de president: ‘I think so....’ Sidey
over Carter: ‘This latter-day Isaiah is trying his best to beat some of our swords into
plowshares, but inside Jimmy Carter is the same belief found in most Americans that our might has done more to preserve modern peace than any other single force.’
Het defensiebudget gaat opnieuw met elf miljard omhoog
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naar 125,8 miljard dollar. De VS worden steeds meer een gigantische Krupp-fabriek.
Dat moet vroeg of laat ontsporen.
Tab Hunter is een aantrekkelijk baasje gebleven. Hij speelt in een film over surfers.

16 april 1979
Good Morning America begint met een nieuwe serie films over de mogelijkheid van
een atoomoorlog. Er worden zinnen uitgesproken als ‘...and while this first half hour
of television is over, the Soviet rockets would already have arrived. We would, of
course, counter-attack and within one hour 250.000.000 people would have been
killed.’ Daarop zie je dan Sandy Hill, met een hand aan haar voorhoofd de zucht
slaken: ‘How frightening.’ Volkomen onecht en opgesmukte onzin. Leeg geklets.
Amerika heeft al heel lang geen oorlog gehad. Ze begrijpen er niets van. Zoals
Georggi Arbatov eens tegen me zei: ‘Misschien is het nuttig dat Philip Handler30
zoveel kabaal maakt over 500 miljoen doden bij een atoomoorlog, misschien schrikt
het mensen af.’
Het weer is omgeslagen. Het is een juiste beslissing om nu naar New York te
vliegen.
De psycholoog Eugene Kennedy schrijft over wat hij noemt, ‘the foremost
American scholar in the field of Mythology’.31
‘Myth and symbol are fundamental and essential properties of all religions: they
are the special language of religious experience.’ Hij is in gesprek met Joseph
Campbell.
‘Myth has many functions,’ stelt Campbell. ‘The first we might term mystical, is
that myth makes a connection between our waking consciousness and the whole
mystery of the universe. That is its cosmological function. It allows us to see ourselves
in relationship to nature, as when we speak of Father Sky and Mother Nature.’ Hij
vervolgt: ‘There is also a sociological function for myth, in that it supports and
validates a certain social and moral order for us. The story of the Ten Commandments
given to Moses by God on Mount Sinai is an example of this. Lastly, myth has a
psychological function, in that it offers us a way of passing through, and dealing
with, the various stages of life from birth to death.’ Ik vind al heel lang dat
kletsverhalen en sprookjes slechts psychologische chaos veroorzaken, die de mens
alleen maar verder van huis brengen bij de pelgrimstocht van geboorte tot dood.
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President van de National Academy of Sciences in Washington.
The New York Times, 15 april 1979.
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Campbell geeft dus toe aan Kennedy dat mythen voortkomen uit ‘creative
imagination’. Dat mag gewerkt hebben in het tijdperk van de hunebedbouwers, maar
‘the space age demands that we change our ideas about ourselves.’ Het wordt de
hoogste tijd. Campbell signaleert tegelijkertijd dat die vernieuwing van denkbeelden
wordt tegengehouden door krampachtig aan het oude vast te houden, ‘that is why
there is a resurgence of old-fashioned orthodoxy in so many areas at the present time
(...) they pull back into one true church, or black power, or the unions, or the capitalist
class’. Het oude thema: ‘angst’.
‘We are in a free fall into the future and that is mysterious,’ meent Campbell. ‘It
is very fluid and this is disconcerting to many people. All you have to do is know
how to use a parachute.’
Hij adviseert: ‘First, we must move socially into a new system of symbols, because
the old ones do not work.’ En de symbolen waarvan de kudde klakkeloos aanneemt
dat ze nog wel werken (zoals het Huis van Oranje), brengen ons alleen maar verder
in het moeras der verwarring. Dat was mijn drijfveer bij de OPEN BRIEF AAN BEATRIX:
een achterhaald sprookjesconcept is schadelijk voor de volksgezondheid in alle
sectoren. En waarom houdt die man in godsnaam halsstarrig vast aan een nieuwe
‘set’ symbolen? Dat is nu juist wat spoorslags moet worden afgeschaft. We moeten
eindelijk in contact komen met de werkelijkheid van de wereld. We weten nu dat we
astronauten naar de maan kunnen brengen. Campbell ziet dit als volgt: ‘The mystical
theme of the space age is that the world as we know it is coming to an end. The world
as the center of the universe, the world divided from the heavens, the world bound
by horizons in which love is reserved for members of the in-group: that is the world
that is passing away.’
Campbell ziet mythologie als de coördinator van het bewustzijn met het onbewust
zijn. ‘The exclusivism of there being only one way in which we can be saved, the
idea that there is a single religious group that is in sole possession of the truth, that
is the world as we know it that must pass away. What is our Kingdom? It lies in our
realization of the ubiquity of the divine presence in our neighbors, in our enemies,
in all of us.’ Campbell is overtuigd dat de explosie van nationalisme en xenofobie
van Iran is terug te leiden naar de behoefte om de klok alsnog duizend jaar terug te
draaien en alle verbinding met andere groepen te verbreken. Ze verdommen om in
te zien ‘that our actual ultimate root is in our common humanity, not in our
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personal genealogy.’ Leg dat de ayatollahs maar eens uit, met hun bezetenheid van
Allah.
Symbolen vertegenwoordigen geen historische feiten, meent Campbell. Wat ze
zeker niet vertegenwoordigen, zijn wetenschappelijke feiten of de werkelijkheid. ‘A
symbol,’ meent Campbell, ‘contains a structure that awakens our consciousness to
a new awareness of the inner meaning of life and reality itself.’ Ik vind dat puur
geklets. Symbolen derailleren het bewustzijn op onherstelbare wijze en leiden
onherroepelijk tot nog meer verwarring en chaos. ‘Through symbols,’ aldus Campbell,
‘we enter emotionally into contact with our deepest selves, with each other, and with
God....’ Erger kan het niet. Campbell beschouwt het woord ‘God’ zelfs als een
symbool en citeert Meester Eckhart dat ‘the ultimate leave-taking is the leaving of
God for God.’
Professor Kennedy vraagt dus of onze symbolen als God, heilige Vader, de
historische Christus letterlijk geïnterpreteerd moeten worden of dat het slechts
mythische begrippen zouden moeten blijven waardoor we beter in contact met onszelf
zouden kunnen komen. Campbell somt de vraag op, met God zien als concreet object
en God als mystiek symbool. ‘In order to understand a concrete symbol we have to
let go of it. When you can let the literal meaning of a religious tradition die, then it
comes alive again.’ Dat begrijp ik dus niet. Wanneer je de ‘letterlijke God’ zou
loslaten en verlegt naar een ‘mystieke God’ dan zou een respect voor andere
godsdiensten vanzelf vrij komen. Dan zegt Campbell een zin, die ik prima voor de
OPEN BRIEF AAN BEATRIX had kunnen gebruiken, ‘You don't have to be afraid of
losing something when you let go of your tradition.’ Beatrix maakt zichzelf wijs,
haar hoog verheven taak door God opgelegd te hebben gekregen. Zonder zich dit
zichzelf te hebben aangepraat, zou ze waarschijnlijk nooit in staat zijn geweest de
troon te bestijgen. Wat zet je in plaats van God? Wat in plaats van koning? De
werkelijkheid? Daar ziet de kudde geen kans toe om mee in zee te gaan, want dan
lijkt alles nog slechts een volmaakt uit de hand gelopen gekkenhuis.
De kruisiging van Jezus is zuiver mythologisch bedoeld, volgens Campbell. ‘If
we think of the crucifixion only in historical terms we lose the reference of the symbol
immediately to ourselves. Jesus left his mortal body on the cross, the sign of earth,
to go to the father with whom he was one. We, similarly, are to identify with the
eternal life that is within us.’
Waarom vraagt Kennedy nu niet hoe hij dat zo zeker weet? Het kan waar zijn
maar het kan ook niet waar zijn. Campbell
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somt de scène op Golgotha als volgt op: ‘Thus the cross has a dual sense - one, our
going to the divine, and the other, the coming of the divine to us. It is a true crossing.’
Onzin. Wie zegt dat? Campbell, professor in de mythologie?
‘My favorite definition of mythology,’ zegt Campbell, ‘other people's religion.
My favorite definition of religion: misunderstanding of mythology.’ Hij spreekt over
de ‘remythologization’ van de religie, ‘the recapturing of the mythological meaning.
The misunderstanding consists in the reading of spiritual mythological symbols as
though they were primarily references to historical events. (...). The Kingdom of God
is within us. Easter and Passover remind us that we have to let go in order to enter
it.’ Ik blijf er bij, ‘let go’ ja, maar ‘re-enter’ nee. Mythologie is een pest, een ezelsbrug
die we zullen moeten zien te overwinnen, anders komen we er nooit.

17 april 1979
Miami, Club Bath
Ben gisteren aangekomen in mijn favoriete Amerikaanse neukclub. De dark room
is redecorated en veranderd in een soort serie van badhokjes. Er zitten gaten in de
houten wanden. Wanneer je je pik er door steekt, wordt die aan de andere zijde belikt
en gezogen. Ik heb uiteindelijk een nummer met een wilde, Cubaanse hengst gemaakt.
Soms word ik kotsmisselijk van dit soort plaatsen, vooral omringd door gillende
nichten. Ik vind trouwens steeds meer dat ik absoluut niets gemeen heb met dit land
van crooks. En dan de rotzooi, die ze in een coffeeshop als in Club Bath aan de man
brengen; een rek vol met in plastic verpakte chips, crackers en koekjes. Ik bestudeer
aan het ontbijt aan de overkant van Coral Way in Coral Gables een agent die zich
kennelijk lekker voelt in zijn omhulsel. Hij plet en plukt aan zijn haar, en bekijkt zijn
uniform. Onder zijn opgerolde mouwen komen bruine gespierde armen uit. Hij ziet
er geil uit, misschien 25 jaar. Ik eet een uitgebreid ontbijt van eieren, ham en all the
rest. Op het vliegveld zag ik dat dr. Arnold Hutschnecker een nieuw boek op de
markt heeft, The Will to Live. Toen ik op de achterzijde de bekende foto van dr.
Hutschnecker in witte smoking zag staan, dacht ik: nee, ik koop het niet. Op de foto
ziet hij er uit als een nazi-officier die zich schuilhoudt in Argentinië.
The Miami News bericht dat een zeventienjarige scholier van een middelbare
school in Cumberland, Rhode Island wordt verboden zijn oudere vriend mee naar
het junior prom te ne-
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men. Paul Huilbert (17) houdt van Edward Miskevich (22), die aan Brown University
studeert, maar de mop gaat dus niet door. De oude Grieken zouden op hun voorhoofd
hebben getikt.
Ik belde na al die jaren mijn oude vriendin en ex-vrouw Frieda Westerman eens
op. Zij stond in het telefoonboek. Ze reageerde buitengewoon plezierig. Zij heeft nu
drie kinderen, plus twee uit een vorig huwelijk van haar man. Haar ouders schijnen
bij haar in de buurt te wonen. Dit drama, mijn relatie met Frieda, speelde zich bijna
twintig jaar geleden af. Ben toch wel blij haar nu weer eens gesproken te hebben.
Haar spontane reactie was: ‘Where are you?’ alsof ze best een kop koffie ergens
wilde drinken. Toch scheen ze daar enigermate op terug te komen.
‘Where you gay?’ vroeg ze. ‘I don't know,’ antwoordde ik. ‘At the time we met
it was certainly not my intention to turn permanently to gay life. But there were a
number of considerations later. First: my social position moneywise. I was earning
very little money at the time, certainly not sufficient to raise a family. Second: my
situation in life did not really warrant the status of a breadwinner, or become father
of kids. We simply could not afford anything of a sort. Third: your family and their
rejection of a marriage between us, that did not help either. Fourth: our own
relationship, while basically attuned towards each other, we were missing some vital
links between us. On laughing and humor alone, we could not live forever. What I
tremendously resented was your almost total psychological dependence on me at the
time. True: the attitude of your family did not help to reduce your leaning on me,
which I experienced in a way as not normal. While you were constantly proclaiming
your undivided love for me, I do not think you really knew me, or even understood
the basic roerselen van mijn ziel. Therefore it all sounded too often unreal to me.’
Zit alleen aan het zwembad en lees. Het zou perfect zijn als die brullende radio
niet aanstond, met drums en gestamp, het drukt gewoon op mijn hoofd.
32
HOW GAY IS GAY?, vermeldt de omslag van Time met als ondertitel,
HOMOSEXUALITY IN AMERICA. Eigenlijk staat er weinig nieuws in en toch is dit
verhaal een soort doorbraak voor een blad als Time. Alfred Kinsey formuleerde een
homo als ‘anyone who has had more than six sexual experiences with a member of
the same gender’. Dertien procent van de mannen en vijf procent van de vrouwen
zouden gay zijn in Amerika.
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Time ziet 1969 als een keerpunt in de homobeweging in de VS toen 400 gays in
Greenwich Village in Manhattan de straat op gingen omdat de politie invallen deed
in de Stonewall Inn aan Christopher Street. De demonstraties tegen de oorlog in
Vietnam en andere demonstraties voor burgerrechten, hadden de homo's voor het
eerst vrij massaal op de been gebracht onder het motto: Wat zij kunnen kunnen wij
ook. In 39 Amerikaanse steden, waaronder Washington DC, Detroit en Minneapolis,
aanvaardden gemeentebesturen voor het eerst verordeningen waarbij het verboden
werd te discrimineren tegen homo's. In 1975 nam de Civil Service Commission naar
aanleiding van een gerechtelijke uitspraak een resolutie aan die bepaalde dat de
federale regering niet zou discrimineren jegens gays. Het ministerie van Buitenlandse
Zaken en de Agency for International Development namen soortgelijke besluiten.
Veertig congresleden sponsorden een aanvulling op de Civil Rights Act van 1964
welke iets dergelijks bepleitte. Zeker 120 multinationals en internationale bedrijven,
waaronder AT&T en IBM volgden. Films en televisie begonnen openlijker
homoseksuele thema's te behandelen. Sommige politionele apparaten namen homo's
in dienst, dit dus voor het eerst. Ook in de kerken kwam men steeds meer uit de kast.
Op Harvard University werd een Gay Student Association opgericht. Maar aan de
Harvard Business School houdt iedereen zijn ‘gay-zijn’ vooralsnog geheim. In de
jaren 1948-1950 dat ik aan Yale University in New Haven, Connecticut studeerde,
was iets dergelijks ondenkbaar. Ik wist trouwens toen nog altijd niet wat
homoseksualiteit was.
Time wijdt aandacht aan William Masters, gynaecoloog, en Virginia Johnson,
psychologe, die sedert 1954 sex research hebben gedaan. Zij hebben 7.000
sekstherapeuten opgeleid en 10.000 orgasmen in hun sekslaboratorium bestudeerd.
In 1966 publiceerden zij Human Sexual Response over de fysiologie van seks. Zij
doorbraken daarbij het taboe dat seksualiteit op een bepaalde leeftijd zou ophouden.
Nu hebben zij een boek geschreven over hun bevindingen met homo's, dat wil zeggen
op basis van vrij- en neukpartijen door hen in het laboratorium geobserveerd. Stel
je voor je daartoe te lenen! Dat kan alleen in Amerika. Masters vertelde Time dat hij
niet precies kon zeggen wat zich uiteindelijk tussen de lakens afspeelde.
Een opmerkelijke conclusie van Masters & Johnson is dat homo's die bijvoorbeeld
een jaar of langer samenwonen ‘have a more relaxed understanding of their partner's
sexual needs than most heterosexuals, married and unmarried, presumably
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because it is easier to understand one's own sex than the opposite sex’.
Een opmerkelijke ontdekking gaat over heteroseksuelen. ‘As Masters and Johnson
tell it, heterosexuals are generally bumblers in their lovemaking: they hurry sex,
misread signals and communicate poorly. Men usually assume, wrongly, that
lubrication of the vagina means that the woman is ready for intercourse. Many women
have no idea how men like to be touched sexually, and most men massage the female
genitals in a straightforward gung-ho style that women find harsh. And enjoyment
of sex is clouded by the fear of not reaching orgasm. Say Masters and Johnson:
“Preoccupation with orgasmic attainment was expressed time and again by
heterosexual men and women during interrogation after each testing session.”’
People lie about nothing in the world as much as about sex as a result of the asinine
mores and taboos, while the old Greeks had conquered all this infinite stupidity two
thousand years ago. How did they arrive at their enlightened views? And what
happened before?’ Ik zou dit artikel aan Adriaan van Dis moeten zenden, and make
sure he reads it.
Jimmy Carter heeft twee afgezanten naar de sjah van Iran op de Bahamas gezonden
om hem ‘te adviseren’ zich niet in Amerika te vestigen. Lijkt me een gezellige job.
Volgens Henry Kissinger zou de sjah op humanitaire gronden binnengelaten moeten
worden, zeker na al die jaren als trouwe bondgenoot van de VS te zijn opgetreden.
Wat dat betreft is Carter een verrader. Time wijdt een reportage aan Summary Justice
in Iran. Ook oud-premier Amir Abbas Hoveida33 is geëxecuteerd evenals grote
aantallen generaals en andere prominenten. ‘The roster of the doomed read like a
Who's Who of Iranian politics,’ aldus het weekblad. ‘Allahu Akbar!,’ God is groot,
riepen de dolzinnige kuddes in de straten van Teheran, terwijl de vuurpelotons op
volle toeren draaiden. Sommige terdoodveroordelingen werden tijdens hoorzittingen
in 60 minuten beslist.
Zelfs Richard Falk van Princeton University, een man die ik ook om zijn houding
ten opzichte van de oorlog in Vietnam zeer respecteerde,34 zegt nu dat hij als
rechtsgeleerde teleurgesteld is dat de processen in Teheran achter gesloten deuren
plaatsvonden, ‘but we must remember that those men executed were implicated in
crimes against their people. In that context, we can compare their punishments with
war criminals in Germany and Japan who were killed for their crimes against
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Na Bhutto is nu dus ook Hoveida vermoord. Zie bijlage 1.
Zie ook Grenzen aan de groei, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht, 1973.
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humanity.’35 Ik ben het daar allerminst mee eens. Wanneer je de maatstaven van
Neurenberg over het gedrag van Duitsers en Japanners zou gaan toepassen op andere
volkeren, kan je in vrijwel alle landen beginnen met executeren wegens met voeten

getreden mensenrechten. Een reden waarom er zo'n haast wordt gemaakt, aldus de
Iraanse professor Younes Benab, is dat de Islamitische revolutionairen bevreesd zijn
voor een pro-sjah coup en dat daarom voordien de voornaamste boosdoeners van het
vorige regime al een kopje kleiner moeten zijn gemaakt.
Time maakt van de gelegenheid gebruik een parallel te trekken met het jaar 1789
en de Franse Revolutie. Ik denk dat de kruistochten meer van toepassing zouden zijn
geweest, want in Iran vindt voornamelijk een godsdienstoorlog plaats.
Ben met tegenzin naar de film China Syndrome gegaan met Jane Fonda en Jack
Lemon. Michael Douglas speelde de cameraman. Magnificent movie. Eigenlijk is
die film een waarschuwing over een Three Miles Island-ramp. Zoals Vincent Canby
heeft gezegd, een film ‘less about laws of physics than about public and private
ethics’. Canby vindt vooral Jane Fonda een steeds betere actrice worden.36
Eigenlijk is China Syndrome dus een herhaling van de Woodward en
Bernstein-protesten, de Pentagon Papers, een felle aanklacht tegen de walgelijke
tegenstrijdigheden tussen wat overheden zeggen en wat ze doen, het gelieg, het
verdoezelen, de mensen die omdat ze de waarheid zeggen worden verwijderd en
kaltgestellt, zoals wat Luns en de zijnen met mij hebben gedaan over Nieuw-Guinea.
Deze film werpt andermaal het licht op die praktijken. Zal het resultaat afwerpen?
Ik vrees van niet. Erger, ik denk helemaal geen mallemoer. De chips in onze hoofden
zijn defect, schieten te kort. Ze worden om te beginnen met waanzin en onzin
geprogrammeerd. De klok zou alleen kunnen worden teruggedraaid als op het moment
dat de
35
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eerste neuronen worden ingevuld, wordt nagedacht en overwogen wat wel en wat
niet zal worden ingebracht in de ‘computer’ van kinderen. De input van minds heeft
een volledige heroverweging en revisie nodig. De symbolen, mythen en taboes zouden
letterlijk moeten worden vernietigd en uitgeroeid, met wortel en al. Zonder die wortel
bij de ouderen te verwijderen, zaaien de ‘vruchten’ zich automatisch opnieuw uit.
De situatie van de mensheid, na Einstein, het splitsen van de atomen, en nog een
paar van dergelijke dr. Faustus-experimenten, is de situatie zo volledig, zo drastisch
gewijzigd dat niemand, daadwerkelijk niemand in onze politieke en economische
instituties functioneert in de wereld zoals deze inmiddels is. Ook het Congress in
Washington (om van de Gouden Koets maar niet te spreken) staat niet met twee
benen in onze hedendaagse wereld.
Incidenteel hebben sommige mensen dit door, maar er is niemand die de State of
the World anno 1979 weet samen te vatten in een passend model voor de planeet in
haar geheel, zoals de Club van Rome, Aurelio Peccei en Jay Forrester wanhopig
hebben geprobeerd te realiseren. Bewezen zou moeten worden, zonder twijfel, beyond
the slightest doubt, dat er niet zoveel tijd meer is het tij te keren, dat we bezig zijn
als een steeds sneller voortstuwende lawine recht op onze ondergang af te stevenen.

18 april 1979
Club Bath
06.30 uur. Ben de dag begonnen met het uit het water vissen van een groot soort
bruine vlieg die in het zwembad op zijn rug lag te spartelen. Hij ligt zich nu met zijn
poten droog te wrijven. Droomde weer van Peter. Er was de gebruikelijke angst voor
concurrentie. Hij was weg. Ik zocht hem overal. Ik miste hem. Vreemd, het trauma
van onze eerste jaren blijft meespelen.
De deur van mijn cabine stond ook vannacht op een kier. Er waren de gebruikelijke
gentleman callers. Een van hen, een mooie jonge jongen, met een glad lijf en donker
haar, zoog mijn wiwimacher met de expertise die je alleen onder Yanks vindt. Hij
zei tot besluit: ‘Thank you very much.’
Het Hooggerechtshof heeft een wet bekrachtigd, of liever, heeft gesteld, dat de
Amerikaanse Grondwet niet inhoudt dat de federale politie of autoriteiten geen
invallen mogen ondernemen om legale elektronische afluisterapparatuur te installeren,
wanneer het gaat om zaken die voor gerechtshoven spe-
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len. Journalisten kunnen gedwongen worden persoonlijke notities, zelfs over wat zij
dachten, ten tijde dat zij aan geruchtmakende zaken werkten, af te staan. Dat is dus
exact wat Time reeds bij mij heeft uitgehaald. Een paar rechters waren het oneens
met het meerderheidsbesluit van zes tegen drie. Zij waren van mening dat het
uitsluitend diende te gaan over wat een journalist daadwerkelijk had geschreven en
niet wat hij terzijde in verband met zijn reportage wel of niet gedacht kon hebben.
Al het gelazer heeft te maken met de zaak van luitenant-kolonel Anthony Herbert,
die in het programma Sixty Minutes van CBS had gezegd dat hij uit zijn commando
was gezet, omdat hij oorlogsmisdaden door Amerikaanse militairen in Vietnam
bedreven, hogerop had gerapporteerd. Later heeft Barry Lando, CBS-producer, beweerd
dat hij twijfelde aan de verklaring van kolonel Herbert, die prompt een proces wegens
smaad begon voor 44 miljoen dollar. Lando beantwoordde 26 dagen lang vragen
voor de rechtbank. Dit verslag beslaat nu 3.000 pagina's. (De stukken in mijn
Time-proces beslaan pas 1.000 pagina's.) In journalistieke kringen wordt verwacht
dat het aantal smaadprocessen tegen journalisten door deze uitspraak verder zal
toenemen.37

Miami - Dallas, Braniff Airlines
William Shawcross schrijft een omslagverhaal over Henry Kissinger in Harper's,
disgusting indeed. Het is een voorpublicatie over een nieuw boek dat onder meer
aangeeft hoe misdadig Nixon en Kissinger tekeer zijn gegaan tegen het koninkrijk
Cambodja. ‘They manipulated the press, made secret alliances within the bureaucracy,
eliminated rivals from policy deliberation, and displayed a fondness for Gunning
normally attributed to Machiavelli's prince.’ Ik weet dit allemaal nog maar al te goed,
maar de meeste mensen zijn het allang vergeten. Nixon hield er een ‘Madman Theory
of War’ op na. Hij ging er hierbij van uit dat wanneer overzeese leiders maar dachten
dat hij getikt was, men sneller concessies jegens de VS zou doen. ‘I call it the Madman
Theory, Bob,’ zei hij tegen assistent Bob Haldeman. ‘I want the North Vietnamese
to believe I have reached the point where I might do anything to stop the war. We'll
just slip the word to them that “for God's sake, you know Nixon is obsessed about
Communism. We can't restrain him when he is angry - and he has his hand on the
nuclear button.” - and Ho Chi Minh himself will be in Paris in two days begging for
peace.’
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Ook zo typisch. Kissinger gedroeg zich in het bijzijn van Haldeman en John
Ehrlichman steeds kruiperig jegens Nixon. William Safire38 een van Nixons speech
writers, gaf hiervoor als excuus dat Kissinger een nieuwkomer was, die Nixon nooit
had getutoyeerd. Maar ook nadat Kissinger in de Nixon-groep was geaccepteerd,
bleef Henry kruiperig. ‘But in the privacy of his own office’ veegde Kissinger dan
de vloer aan met Nixon. Dan weet je toch wat voor vlees je in de kuip hebt? ‘He
would gossip about Nixon's instability, his loneliness, and his “meatball mind”. He
encouraged aides to listen in on Nixon's rambling phone calls,’ aldus William
Shawcross over ‘Henry the Great’.
Alexander Haig, die later Supreme Commander was voor de NAVO, roddelde over
‘the madness of the two men’ (Nixon en Kissinger).

Misschien wel het allerafschuwelijkste is om te lezen over 3.630 bombardementen
op de grens met Cambodja over een periode van veertien maanden door B-52
bommenwerpers, die gestationeerd waren op het eiland Guam. Twintig vliegende
superforten wierpen dan ‘sixty long strings of bombs’ af binnen Cambodja in
gebieden, die als ‘boxes’ waren gebrandmerkt, ‘about half a mile wide by two miles
long. As each bomb fell it threw up a fountain of earth, trees and bodies (let op de
volgorde!) until air above the targets was thick with dust and debris, and the ground
itself flashed with explosions and fire. For the first time in the war, so far is known,
48 such “boxes” were stamped upon neutral Cambodia by the express order of the
president of the United States’ Het gebeurde ‘in total secrecy’. Ik zal die heren zaeeren
nooit anders kunnen zien dan als oorlogsmisdadigers in de Hitler en Göring-klasse,
met het verschil dat Nixon en Kissinger ‘got away with it.’39
38
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De latere, fameuze commentator van The New York Times.
Ik voel me verplicht het hele artikel als bijlage 3 op te nemen, zo schandalig is de informatie.
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Rodeway Inn, Dallas
Belde Jeanne de Mohrenschildt. ‘I have to ask you a thousand questions,’ zei ze. ‘It
is better to ask you than to have them investigated. Some are very important.’ Zij
voegde er aan toe, ‘George is not here.’40 Ik kon mijn oren niet geloven en vroeg:
‘What do you say?’
‘George is not here,’ herhaalde zij. ‘Yes, I know, but I called to ask how you were.’
Zij vroeg of ik bij haar wilde komen, per taxi, twintig dollar enkele reis en dan zou
zij eten in haar flat laten komen. Ik ontweek een toezegging en discussieerde met
mezelf of het 40 of 45 dollar waard was. Zou George hebben gewild dat ik naar haar
toe ging? Zo dankbaar ben ik nu ook weer niet voor de relatie met Jeanne, die me
aanvankelijk beschuldigde de dood van haar man te hebben veroorzaakt.
Ik vroeg Patrick Russell om advies. ‘Well, I don't know. You are a journalist. I
think it might be interesting for you. You might hear something new.’ Ik belde Jeanne
de Mohrenschildt terug. ‘I waited two years to talk to you. I called Pat several times
to say, that I wanted to meet you. It will be more interesting for you then for me,’
zei Jeanne. Na enig over en weer gepraat kwamen we overeen elkaar te ontmoeten
in het Japanse Sakura restaurant, 5202 Maple Avenue. Dat leek me bovendien veiliger,
neutraal terrein.
Patrick zei nog dat hij vorige week bij mevrouw De Mohrenschildt was
weggelopen, omdat zij constant dronken was. ‘I smashed a glass on the floor and I
left, I had enough of it.’ Ook niet zo netjes. Die situatie duurt dus ook voort.

00.05 uur
Jeanne zat in de gang te wachten toen ik in Sakura arriveerde. Zij zag er zeer, zeer
goed uit, gebrand door de zon, redelijk goed verzorgd. Zij had een babysitter voor
de honden geregeld. Eindelijk zag ik haar na vijf jaar terug, na die laatste
afschuwelijke scène in Dallas, toen George nog leefde. Ik heb twee-en-een-half uur
met haar gesproken en geef toe dat ik in verwarring verkeer. Zij kwam volmaakt
overtuigend over. ‘I am the only living proof, that George is not guilty,’ zei ze. ‘Why
did you smear him? You should have left him alone. Could you not have made some
money on Sukarno! I told you not to come near him. They made him want to kill
himself.’ Ik zette geduldig uiteen dat ik hem uit belangstelling opbelde, omdat hij
en ik tenslotte vrienden waren en dat hij me in ver-
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trouwen had genomen, bekend had zich verantwoordelijk te voelen voor het gedrag
van Lee Harvey Oswald en overtuigd zijnde dat hij vermoord zou worden, me had
gesmeekt hem mee naar Holland te nemen, c'est tout.
Ik vroeg haar dus waarom zij hem in een psychiatrische kliniek had laten opnemen.
‘In het Parkland Hospitaal werd hij slechts met drugs behandeld,’ zei ze nogal
defensively. De arts die George had behandeld, Mendoza, was een naam die George
ook tegenover mij had genoemd en dus door haar werd bevestigd. Het vreemde was
dat die Mendoza maar een maand in Dallas ten tonele verscheen en prompt weer met
de noorderzon was vertrokken. Dat is dus verdacht geweest. Een CIA mind
manipulator?

19 april 1979
Het is duidelijk dat zowel David Rockefeller als Henry Kissinger geweigerd hebben
naar de Bahama's te vliegen om de sjah van Iran te vragen niet naar de VS te komen.
Cyrus Vance is uiteindelijk de lul, verantwoordelijk voor de weigering, uiteraard in
overleg met Carter.
In Libanon schijnen Nederlandse soldaten te zijn aangevallen, waarbij een militair
om het leven kwam en acht werden gewond. Holland in rep en roer.
Ik ben nog steeds met Jeanne de Mohrenschildt bezig. Overtuigde ze mij dat de
hele De Mohrenschildt-episode als betrokken te zijn geweest bij de moord in Dallas,
een volledig canard is geweest? Bij de koffie zal ik er nog eens diep over nadenken.
Belde Jeanne. ‘When I called my friends last night that I was home safely, they said:
“thank god, because if we had not heard from you by midnight, we would have come
out to get you.” And, I am not kidding, these are two, tall, muscular guys. If they kill
me now, my friends, and I mean some real honest journalists will continue the work
and help clear Mischka's honor and name.’ Ik vroeg me af wat ze die zogenaamde
vrienden allemaal vertelde? Alsof ik een gevaar voor haar vormde? Jeanne herhaalde
vele malen: ‘George was a sick man. How could you repeat what he said to you,
especially after he was dead? You should have left him alone. I told you not to come
near him ever again.’ Afgezien van het feit dat zij dit nooit heeft gezegd, beschouwde
ik van de twee haar the nut en niet George.
‘No, hardly. When we talked at Bishop College when he wanted to fly to Europe
he was petrified and damned scared that they would indeed kill him. He was being
terrorized. I was
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with him those days, not you.’ Daar antwoordde zij dan op: ‘How could you repeat
the words of a sick man?’ Daarom hadden ze hem in een ziekenhuis laten opnemen
voor mental imbalance om dit soort verhalen te kunnen ophangen.
Jeanne vertelde pogingen te hebben ondernomen er achter te komen waar die arts,
Mendoza, vandaan kwam en waar hij thuis hoorde. Waarschijnlijk was het niet eens
zijn echte naam. Zonder een batterij detectives was dit onmogelijk en zij had daar
het geld niet voor. Herhaaldelijk noemde zij George ‘otherwise normal’, behalve
wanneer het over Dallas ging. Hij was na juni 1976 pas werkelijk gestoord geraakt
over de moord op JFK.
‘Why do you think I put him in a hospital?’ zei Jeanne. ‘We had to protect him
from himself. But this doctor Mendoza worked on his mind, so that he would kill
himself. He almost did once, you know. How could there have been anything, I did
not know? We talked every night. George was a much better person than me. He
was so trustworthy. He believed everybody.41 How was he able to take care of himself,
without me? He could not. He simply had to get out of Dallas. So we went together
to California. But, he flew back, because he was afraid that they would steal our
money from our bank. So, I sent him my ring and said: “Bring it back to me!” He
had it in his briefcase when they found him dead in Palm Beach. I knew it. Why do
you think I still wear this wedding ring?’
Jeanne: ‘You are on top of my list. What you said about him, all those insinuations,
made him in the eyes of the public an assassin. And all this, for making some money.
The next man on my list is Edward Epstein, allthough, he did not print one word of
what Mischka told him those last days in Palm Beach. The only thing Epstein lied
about was, that we were in Guatemala at the time of the Bay of Pigs invasion. That
makes him a liar. Sometimes I don't want to look at all at this Dallas material. I am
so sick and tired of it.’
Zij gaf toe een bezoek aan Gallery magazine te hebben gebracht. ‘They were nice
to me and gave me the material they had published about this affair. But I did not
even look at it for many months. I even had a filming session for an entire week with
the BBC, when they came out here. I could not go to London to see the show. I had
a stroke at the time and was partly paralyzed. I was on the floor and could not walk.
It was sheer willpower that got me past this misery.’
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Jeanne vroeg zich af, ook al was zij zeker van Georges dood, waarom er geen autopsie
was verricht. Zij helt nog steeds over naar de mening dat De Mohrenschildt werd
vermoord. Zij vroeg mij de naam van maffiabaas Santos Traficante voor haar op te
schrijven. ‘But how can I prove that he was killed,’ vroeg zij zichzelf meewarig af.
‘The JFK assassination will never be proved. All we initially wanted to do is help
clear Lee Harvey Oswald's name. I still maintain that position. And look what we
got into. Lies, insinuations and accusations. Now George is an assassin. But the
Committee on Assassinations in Washington knows that my husband is not a killer.
In their latest findings he is absolutely cleared by the Government and the Committee
that he is not an assassin. If he was, how could he have traveled freely in and out of
the country?’
‘Even now,’ zei Jeanne, ‘you tell me, you always suspected him of being involved
with Dallas. Did you not know that he was joking? Didn't you know that he was a
sick man and all he said were the words of a sick man?’ Haar laatste ernstige verwijt
was dat toen George mij via David Russell in Houston vroeg hem te bellen, ik in
plaats daarvan het Committee on Assassinations in Washington waarschuwde dat
hij bij zijn dochter in Florida was. ‘Was that the attitude of a friend,’ vroeg Jeanne
verwijtend. Nadat de man weggelopen was in Brussel zonder ooit nog iets van zich
te laten horen was ik inderdaad niet in de mood om opnieuw contact met hem op te
nemen. Ik had gedaan wat hij me had gevraagd, zijn reis naar Europa gearrangeerd
en voor mij was dat het einde van het verhaal.
Het verbaasde me hoeveel zij wist van wat er na zijn vertrek naar Europa was
gebeurd. George was naar een vriend in Antwerpen gegaan. ‘Why did you not sent
his clothes to him?’ Ik vertelde zijn spullen nog een jaar te hebben bewaard en toen
te hebben weggegooid, behalve zijn pijp. Omdat ze opnieuw vroeg: ‘Is that the
behavior of a friend?’, begon ik maar niet met te vragen hoe en via wie verhalen in
omloop waren gekomen dat ik haar man in Brussel aan de KGB had willen uitleveren.

Dallas - Oklahoma City
Pat Russell, mijn advocaat in de Time-zaak had beloofd mij op het vliegveld te komen
spreken. Hij liet verstek gaan. Hoe kan ik ooit verder met die Time-affaire? Als ik
miljonair was zou hij de horlepiep voor me dansen. Jeanne had hem ook afgedankt
nadat er 2.000 dollar was uitgegeven voor de begrafenis van George, terwijl zij er
achter was gekomen dat deze slechts 600
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dollar zou hebben gekost. Kan dat? Dochter Alexandra de Mohrenschildt had het
geld wat er nog was, naar schatting 7.000 dollar, in beslag laten nemen.

Oklahoma City, Hilton Inn
De paardebloemen staan hier bij duizenden in bloei. Ik denk dan altijd aan de tekening
die Bertie Hilverdink eens voor me maakte, van de kabouter die een paardebloem
uitblaast.
Schreef Peter een brief over de ontmoeting met Jeanne de Mohrenschildt.
Mijn vriend Lloyd deMause van het Psychohistorisch Instituut in New York schreef
3 februari 1979 dat ik de aan zijn groep verbonden joodse psychiater, Howard Stein,
hier zou kunnen ontmoeten op zijn introductie. Heb hem vanmiddag gesproken. Wat
ik denk? Hij is een muziek-freak met portretten van zijn vader, van Beethoven en
Toscanini aan de muur. Op zijn bureau stond zelfs een portret van Otto Klemperer.
In zijn overhemd staken vijf pennen. Hij ziet zichzelf als een onderwijzend mens,
als een soort dirigent op zijn gebied. Ik bracht naar voren dat de meeste studenten
waarschijnlijk gebruik maakten van niet zuiver afgestemde instrumenten waardoor
wellicht een onzuiver eindresultaat het gevolg zou zijn. Collega psychohistoricus
Henry Ebel had hem gevraagd me een fotokopie te geven van zijn tekeningen ‘What
did he do for an encore?’
Ik vroeg Stein waar die dringende behoefte aan symbolen, mythes en mascottes,
als een koningin, in hemelsnaam vandaan zou kunnen komen. ‘We are being taught
these idiotic totems as being normal states of affairs and once we have grown up we
are unable to rid ourselves from this nonsense,’ zei hij.
Sprookjes achtte hij een noodzaak voor kinderen ‘as a halfway house towards
growing up’. Maar waarom dan die bloedige verhalen enerzijds en de prins en prinses
leefden eeuwig gelukkig anderzijds? Stein: ‘Children themselves develop these tales.
The problem is, as we grow up we do not any longer need them. We could ask
ourselves, are we copying reality in fairy tales?’ Het was duidelijk voor me dat dr.
Stein improviseerde. Ik zei dat we sprookjes kunnen missen als kiespijn, omdat ze
het denken en beleven corrumperen nog voor de opgroeiende mens ook maar een
kans heeft gekregen ‘to come to terms with reality’. Daar was hij het mee eens. Ik
stelde voor dat er een nieuwe set sprookjes zou worden geschreven door intelligente
mensen, die wisten waar zij mee bezig waren en tenminste enige kennis hadden van
de neurofysiologie van een (kin-
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der)hoofd of de betekenis van neuronen als informatieverwerkers. ‘How can Jimmy
Carter establish peace in the Near-East if he cannot make contact with reality in his
own goddamn head? He kept praying the other day while in Cairo and Aswan.’
‘Yes, exactly, I agree. I don't disagree at all,’ zei psychiater Stein.
‘A child,’ vervolgde hij, ‘will invent fairy tales. It will invent details about his
family during the Oedipus stage, when the boy is for instance angry with his father
for the love of his mother, which he shares. The crucial point arrives though when
he or she comes to resolve these problems. Then the fairy tale stage is passed.’
Ik onderbrak hem: ‘But, in the mean time, the lasting damage is done. How can
the young person grasp reality after the pollution spread through nonsense?’
Stein: ‘What happens is, and that is why I spoke of the halfway house between
complete fantasy and eventual reality, that because of the different types of child
rearing other people do accept fantasy as reality. A person can become catatonic,
keeps repeating mistakes. Think of the myth of Cinderella, which is almost universal,
about the prince charming and the wicked stepmother. It all belongs to the experience
of growing up within the family. Now, the question could be asked indeed: do we
let go of these stories or have they become part of an automatism?’
Penetrating intelligence was Steins favoriete tekening van Henry Ebel.42 Mij
ontgaat overigens het bijzondere van de Ebel-bundel, evenals de clou van bijgevoegde
prent. Intussen omschreef dr. Stein zijn vriend en collega Ebel als ‘a borderline
psychotic’. ‘If children get the notion of a king or queen programmed in their “chip”
and reference cadre it is apparently willy-nilly impossible to erase it forever,’ stelde
ik.
‘But a king or queen are being used as a symbol to keep the herd together.’
‘But in doing so these herds behave worse than animals. We are supposed to have
outgrown apes, but we behave more crazily,’ antwoordde ik. Welke invloed heeft
de onzin van sprookjes op de hersens op de lange duur, dat was wat ik wilde weten.
Howard Stein: ‘The question how to stop wrong “input” in an early stage of
growing up presupposes an earlier decision by
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those who are adults at the time that they unanimously have agreed not to put bullshit
into the minds of kids.’
Ik vroeg, naar aanleiding van mijn gesprekken hierover met de neurofysioloog
José M.R. Delgado in Madrid: ‘Zou dit kunnen gebeuren via leercomputers en het
programmeren van dergelijke machines op een intelligente, rationele basis?’
‘Our latest totem is the computer. When you talk of the input a child receives in
terms of the output of parents, and how it would be possible to dewire concepts about
kings and queens, I am reminded of the metaphor of the onion. When they talk about
love for the queen, what they are really talking about is love for the mother. What
you would have to help them do though, for instance by psychoanalysis, is gradually
peel the layers of the onion, the symbol, the image, the myth. At the core of the onion
you find the meaning of the myth and the symbol. You would have to go and probe
all the way down to the core, and have them re-resolve what, in fact, they have never
resolved but only ritualized and symbolized. If that is done the need for all the other
outer layers of the onion evaporates. A lot of direct forms of modern psychotherapy,
like in encounter groups, amount to trying to help the patient deal with reality and
forget the core of the onion.’
‘Could people live without myths and fairy tales and leave those stories acted out
in paintings and operas, instead of having queens in golden carriages drive through
the streets in 1979?’ Dr. Stein looked puzzled. Ik vervolgde: ‘Is there not a danger
people become confused? Queen Juliana lives in a white palace. The symbol of the
White House became really besmurched through Richard Nixon. It brought the place
closer to reality. My worry is: what happens if people in general apply fairy tale
images and concepts to actual political power symbols that have to decide over life
and death of us all, even of the planet on the whole.’
Stein: ‘I do not agree with that. It is dangerous. The problem being, that a person
that attributes fairy tale values to the real world does not know he is doing it.’
‘Now, that is exactly the problem and the mortal danger!’
‘I return to the metaphor of the onion. Psychohistory is trying to understand
American history through taking off lager by lager of what actually happened,
including what occurs in the minds of the Nixons, Kissingers and Carters. When you
take a look at the past 4.000 or 5.000 years of history, you find an immense repetition
and compulsion to reenact the same myths for instance by the Jews.’
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‘That is what I am saying,’ zei ik. ‘Repetition of the same shit over and over again
must have a reason, a source. Therefore, deprogramming these myths, that can be
brought no longer in line with new realities, means that the people who live now,
have to be made cognizant of the simple fact that they represent the past, what was
perhaps relevant ages ago, and does no longer apply to the present. How to make
people realize we need this nonsense like a hole in the head?’
‘One way is through psychoanalysis and psychohistory.’
‘Yes, but we are talking of how to deprogram 14 million Dutchmen in accepting
the fairy tale of a queen for real. How to demythologize millions of people?’43
‘If I knew, I would have already done it,’ was Steins reactie. ‘You are here in shark
ridden waters. It is true that a model, a paradigm for culture or ethnicity is in fact in
itself largely pathological. Look at the University of Oklahoma getting together with
the University of Nebraska for their yearly football game. It is warfare ritualized. I
am aware of the studies by Alan Dundes and La Barre, my teacher, a hero of mine.
We should demythologize some of the defenses that we think defend us, while in
fact they make us more vulnerable. This is one of the paradoxes. And this goes, not
only for Jewish culture, but for culture per se. Why does the borderline between us
and them have to be drawn here? All negative aspects of childhood, mother, father,
family romance are being projected onto the alien group. How is it possible for a
group, for “an us” to exist? It is proven by history cross-culturally that “us” can exist
when there is a him. The way we have formed groups through group-antagonism is
inherent to group-information. There cannot be “an us” without simultaneous the
formation taking place of “a them”. I do not think this is a problem of “reprogramming
brains”.’
Hij vervolgde: ‘We project on to the child our own problems. We so mistrust the
infant. We seek to knock sense into it. The perception of the world of children is
mediated through childhood fantasy and fairy tales. Children need to see themselves
and in the process learn to see others.’
Uit het materiaal dat ik via de redactie van Behavior Today, het blad van het
Psychohistorisch Instituut in New York, had toegezonden gekregen, bleek dat een
aantal psychohistorici zich bezighield met de kwestie Israël, en de psychohistorie
van het zionisme. Professor Stanley Rothman van Smith College,
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bijvoorbeeld. Hij concludeerde, ‘that the relatively “matriarchal” Jewish family
structure may help to explain - in conjunction with other significant variables - some
of the characteristic achievements and problems that Jews have experienced as
members of modern industrial societies. De Rorschachtest en ander onderzoek wezen
uit: ‘The Christian radicals stressed intellect, mental organization, and inner control.
They exhibited a strong need to master their emotions (...). The Jewish radicals were
very different. Their Rorschach testing led to conclusions, also reinforced otherwise,
that they did not shun affective experience. Rather, they yearned for it. They seemed
to move toward people not as objects but as providers of, and occasions for,
excitement.’ Professor Colin Martindale, psycholoog aan de University of Maine,
kwam tot een andere conclusie. Zijn hypothese was ‘that Jewish subjects show a
relative superiority on tasks that are dependent on the left cerebral hemisphere and
a relative deficit on tasks that are dependent on the right cerebral hemisphere, whereas
Protestants show a similar but less extreme pattern and Catholics are relatively
balanced in their performance’.
Verbaas me dus ten zeerste over dit genre van wetenschappelijk onderzoek en had
geen idee dat het bestond. Professor Martindale: ‘Jewish and Protestant religious
rituals emphasize linguistic stimuli and deemphasize complex spatial stimuli such
as images, stained glass windows, and elaborate architectual detail. Just the opposite
is true of Catholic ritual. In old Hebrew, only consonants are written. Interestingly,
the superiority of the left hemisphere in recognition of linguistic material is strongest
for consonants. The right of the left writing of Hebrew is also consistent with the
finding that the right hemisphere weakness leads to perceptual left-side neglect.’
Martindale concludeert: ‘If the three groups Jews, Protestants and Catholics do in
fact tend to process and code information in the differential ways suggested, this
would shed some potentially helpful light on the reasons for their historical conflicts.’44
‘Is het met joden niet hetzelfde, dat zij al eeuwenlang dezelfde fabeltjes herhalen,
waar ze langzamerhand heilig in geloven en die borg staan voor eeuwigdurend
conflict,’ vroeg ik.
Howard Stein zweeg. Na een poosje zei hij: ‘Obviously, my silence is connected
with that I am not sure of what to say next. Leaders tell usually what the masses want
to hear. To do so, they tap into the so-called collective fantasy of the people. Psy-
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chohistorians try to discover what the greatest fear of the group is and gradually they
try to help in a collective way to peel their onion. You cannot simply address an
audience about these problems. I have done diagnostic work. I first listen to get to
know the problem. These are your defenses, this is your underlying conflict. Pay me
fifty dollars and go home. Therefore, therapy that will work has to be in touch with
the group-fantasy itself. It must help them articulate their greatest fears.’
‘Okay. Take a group that is possessed by hatred towards Arabs, where do you
start? I always think of the Werther effect after Goethe's book. How to attack
groupwise the group mythology?’
‘How do you halt an epidemic,’ antwoordde Stein. ‘By helping people to identify
what the sickness is. We should assist Jews to begin to become aware, to realize,
that what Jews see in Arabs as mirrors of themselves goes for all cultures of all times.
One of the first things we could do in the Israeli-Arab conflict is not to become panic
stricken when the patient is not getting better, but try to make the patient more
defensive. It is a matter of helping people to grow up, like a conductor’ - ik keek
naar het portret van Klemperer op zijn bureau - ‘who builds up his orchestra and
brings the best out of the musicians.’
Ik begreep uit wat hij vertelde dat men zijn inzichten, vooral ten aanzien van joodse
kwesties, niet erg waardeerde. Zijn artikelen werden in joodse publikaties geweerd.
Vreemd, want de man makes a lot of sense in that respect. ‘The way to disarming
your opponent,’ zei hij over de Israëlische en Arabische conflictmaterie, ‘is by first
disarming yourself. Show your strength by first admitting your own vulnerability.’
Wat Stein verontrustte illustreerde hij met het muziekale sprookje Peter en de wolf
van Sergei Prokofiev wat eigenlijk drieduizend jaar Russische historie symboliseerde.
Die geschiedenis werd gepersonifieerd door de grootvader, die bang is voor de
gevaarlijke wereld daar buiten, waar wolven rondzwerven die je verslinden. Maar
de kleine Peter wil op verkenning. ‘He is a little latency kid who is not afraid of
wolves. He learns to tame his “Id”. He learns to tame the wolf. He does not slaughter
the wolf but takes him to the zoo, in Petrograd. He brings the wolf to civilization.
Pjotr leaves the stockade. He trust his childhood. He wants to repress his impulses.
The grandfather wants to repress in himself what he sees in the child and what reminds
him of himself.’
Stein zegt dat dit verhaal hem aan zijn eigen situatie herinnert. ‘If the chairman
of this department of psychiatry says some-
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thing that makes me terribly uptight, then I have to ask myself: am I confusing him
with somebody else? That is where we need to begin and ask ourselves, where is the
borderline?’
‘Sorry, but I hope this does not pertain to people in the Soviet Union having to
ask their national symbol, Father Lenin, where the trouble originates. Or for that
matter, Dutchmen who are guided by “mother”, the queen on the throne?’
‘Let me use a phrase from psycho-anthropology. They cornered the term: culturally
constituted defense mechanism, like looking up to the queen on the throne or in the
golden carriage on her way to parliament. This term is particularly applicable to such
rituals and to games, like football, and we are back to Alan Dundes. We cannot go
out and tackle everybody we hate, but we can vicariously go to football games and
see others get banged and bashed around like in a football game. Here we see the
dichotomy between the arts, sports and warfare. They may be different volcanoes
but they spew the same underlying lava.’
Hij vervolgde: ‘It is possible to develop mental outlets, that sublimate rather than
act out impulses. Let me give an example. The Greek tragedians gave us an insight
in human nature. Sigmund Freud gave the Oedipus complex the name after the Greek
story. Greek tragedies offer an inside to nature, lots of music sports and arts, but this
is to deceive, not to give an insight. The distinction is to act out, not to sublimate.’
‘Without ending up in Greece, the symbols and mythology of the Netherlands go
back four hundred years, not four thousand years. Could Holland survive without
the totem of the House of Orange? An institution of kings and queens based on titles
they inherit, which is hardly a democratic way of life, they stand in no relation to the
reality of the 21st century. Those institutions came dancing through centuries and
are quite ridiculous now.’
Stein:
‘The history of institutions become our excuse. How, in god's name, can we change
institutions if they were passed on to us through childhood ever since the myths of
Abraham and Isaac? History is being condensed into having a sense of history, which
is ultimately what matters. How are we putting together past? What do we use it for?
We do not use it for what it was. The past seems so jumbled. We can make it anything
we want it to be.’
Ik:
‘Voltaire said history is a set of fables agreed upon.’
Stein:
‘The question is, how are we handling the baggage of history? Do we still need
it? We rationalize and say that was the
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history of our land, our people, the Kingdom of the Netherlands. We do this instead
of becoming aware that we carry around luggage we have unconsciously chosen to
carry around. In this sense, the Israelis gamble with fate like psychopaths. Since we
have in our hands nowadays the final means to destroy the planet, others flee back
into the Lord and the kingdom in Heaven.’
‘But isn't it sick,’ wilde ik weten.
‘As long as there is a consensus it is not regarded as sick. This, in fact, is the
ultimate perversion of majority rule. Actually: it is majority fool. What can you do
if an entire society shares the same group fantasy or the same delusional system?’
Ik:
‘The departure of the Shah in Iran turned the country back into the Middle Ages.’
‘To psychoanalyses Watergate is alright, because it is a cultural way of
scapegoating a bad guy. But to analyses Jimmy Carter in this way means to sabotage
the entire movement of those who are born again. If he is the one whom we have
sent into the holy of holies, the White House, how can we attack such purity now?
What you do is attack the attacker for being crazy or you neglect or ignore the man
because you do not know what to do with it. When you talk about events in Iran, and
the American reaction to it, I believe that psychohistory must become a clinical
discipline. What you do is, you help those from whom you have learned what you
have learned, to learn how to learn themselves, in other words, how to become their
own psychohistorians. That means to assist them to recognize that the subject of
history in reality is themselves, and how they are using their symbols, where these
come from, and that they are not inherited from “a historical past”, but rather from
“a childhood past”. What they are doing is reproject a childhood past onto the screen
of history. Consciously, they do not know where it all comes from. All they can see
is: I know it comes from out there.’
‘Het is toch een drama dat Israël en de Palestijnen elkaar na eeuwen van historisch
fabelwerk nog steeds naar de keel vliegen?’
‘De problemen van Israël kunnen pas worden opgelost wanneer de joden ophouden
zich eeuwig als slachtoffer van de mensheid en de wereld te zien. De Israëli's zullen
moeten gaan beseffen dat hun steeds moeilijker wordende positie in wezen direct is
terug te brengen tot de typisch joodse groepsfantasie. Dus tot de joodse cultuur, de
joodse geschiedenis, het joodse gezin en alles wat er mee verband houdt. Hun ogen
zouden
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moeten worden geopend voor de oorsprong van dit neurotische, zich eeuwig en altijd
als slachtoffer te zien. Pas dan zal dit holocaustcomplex kunnen worden verwerkt.
Pas dan zal er een einde kunnen komen aan de voortdurende martelgang van het
joodse volk. Want helaas is een vorm van op zelfvernietiging gerichte fantasie de
eigenlijke inhoud geworden van de joodse identiteit.’
‘Wilt u zeggen dat de joden zich goeddeels inbeelden door de rest van de wereld
te worden vervolgd?’
‘Wat we duidelijk moeten maken is hoe van generatie op generatie gevormde
groepsfantasieën verhinderen om de realiteit van een gewijzigde situatie onder ogen
te zien. Dergelijke door de eeuwen heen opgebouwde groepsdenkbeelden hebben
een verblindend effect. Je kunt pas verandering in deze toestand brengen als je erin
slaagt de noodzaak van deze door de traditie in stand gehouden denkbeelden weg te
nemen. Mensen vereenzelvigen zich hartstochtelijk met dit soort denkbeelden. Waar
het om gaat is het volgende: wat wordt er in het collectieve bewustzijn van een groep
mensen door deze fantasiebeelden aangericht.’
‘U nam dit aspect van het joodse volk beroepsmatig onder de loep?’
‘Ja. We wilden nagaan hoe vastgestelde mythen geleidelijk aan bij het joodse volk
tot onomstotelijk vaste waarheden waren geworden. Want het gevaar van dergelijke
misleidende ideeën is dat ze het zicht op de nieuwe werkelijkheid ontnemen. Volkeren
bewaren hun symbolische fantasieën en uiterst kostbaar geworden mythen op dezelfde
manier, zoals neurotici vasthouden aan de herhaling van hun dwangneigingen. Dit
pathologisch vasthouden aan een verwrongen verbeelding, die in geen enkel verband
meer staat met hoe de werkelijkheid evolueerde, levert misschien tijdelijke verlichting
op, maar staat in feite het oplossen van zeer moeilijke, nieuw ontstane vraagstukken
onoverkomelijk in de weg. Iedere nieuwe generatie zit met het probleem dat
klakkeloos overgenomen gebruiken en tradities uit een totaal andere tijd nog steeds
iets te maken zouden hebben met een nieuwe realiteit.’
‘Het lijkt me dat het Nederlandse volk al evenzeer met een aantal achterhaalde
symbolen en mythen zit opgescheept aangaande een groepsfantasie over Oranje,’
merkte ik op.
‘Dat wil ik allerminst bestrijden. Het is toch algemeen bekend dat wanneer een
natie of een volk massaal en luidruchtig uiting geeft aan liefde of aanhankelijkheid
voor de koning of koningin men in werkelijkheid uiting geeft aan innige gevoelens
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voor een denkbeeldige moeder, in dit geval dus de moeder des vaderlands, zoals in
Nederland.’
‘Hoe zouden volkeren kans moeten zien zonder symbolen en sprookjes van een
Witte Huis of vader Lenin op eigen benen in de wereld te staan?’
‘Wat we de laatste tweeduizend jaar waarnemen, is de eeuwige herhaling van
dezelfde stommiteiten aan de hand van dezelfde vertelsels. Onze groepsfantasieën
zullen op de psychische operatietafel moeten. We zullen de analyse van de problemen
moeten weten te combineren met de behandeling ervan. We zullen mensen moeten
leren op collectieve manier hun problemen op te lossen.’
‘U bent zelf jood,’ zei ik tegen Stein.
‘Ja, zeker. Waarom zijn joden doodsbang voor Arabieren? Wat maakt hen feitelijk
zo bevreesd? Symbolen stammen niet uit een historisch verleden alleen. Ze worden
door de cultuur heen van ouder op kind overgedragen en als realiteit op het scherm
van de geschiedenis geprojecteerd. Wat de psychohistorie nu doet is hen, aan wie
men heeft geleerd wat men moet geloven, te leren hoe zij mythe van werkelijkheid
kunnen onderscheiden. Psychohistorie is onderzoek waar mensen de heersende
symbolen vandaan halen, hoe die worden uitgelegd en in de wereld van vandaag
worden gebruikt. Ontmaskeren van de historie betekent het uitpluizen van mythen
en symbolen en wat zij in werkelijkheid betekenen.’
‘Zo zou je het onwrikbare gevoel van joden eeuwig te worden vervolgd onder de
loep moeten nemen,’ stelde ik.
‘Naar mijn mening heeft het specifieke karakter van het joodse geweten van dit
volk een eeuwig vervolgde en gemartelde natie gemaakt. Het allesoverheersende
groepsdenkbeeld van het Joodse volk is het slachtoffer te zijn van een onvermijdelijk
martelaarschap. Het offer van de eerstgeborene, het offeren van dieren, de
Sabbat-moraal en de intellectuele strengheid van het joodse denken, dat alles is een
vorm van gezamenlijke herhalingsdrang, die zijn oorsprong vindt in de psychische
noodzaak bestraft te willen worden. Vast staat, dat zolang de joden er niet in zullen
slagen hiervan los te komen, de geschiedenis van het Joodse volk gedoemd zal zijn
zich te blijven herhalen. Joden zoeken onbewust het lot dat keer op keer zo tragisch
uitpakt. Zij zijn onbewuste deelnemers aan de uitkomst van hun verdrietige verhaal.
Joden waren en zijn nog steeds slachtoffer van hun groepsdenkbeeld. Wat joden
denken dat niet-joden tegen hen ondernemen, is precies datgene wat joden zichzelf
sedert de oudheid hebben aangedaan. Israël vertoont ook vandaag een
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psychopathische drang om te gokken met zijn lot. Israël lijkt gedreven door een
obsessie voor collectieve zelfmoord. De les van de joodse geschiedenis is uiteindelijk
dat Israël nooit vrede zal kennen tot het moment dat de joden in staat zullen zijn hun
grimmige fascinatie met duizenden jaren van Auschwitz te laten varen. Dus, tot zij
hun drang tot zelfvernietiging, die zo nauw is verweven met de joodse identiteit als
groepsdenkbeeld, hebben weten te overwinnen.’
Professor Howard Stein wijdde nog uit over het notoire joodse Masada-complex,
een joodse vesting die in het begin van de jaartelling door Romeinen werd verwoest.
Masada is bij het Joodse volk een soort rechtvaardiging geworden voor het
diepgewortelde denkbeeld: dat zal ons nooit meer overkomen. Masada belichaamt
het gevoel dat de wereld het Joodse volk altijd weer in de steek zal laten. Waarom
verzuimden de geallieerden de treinen naar Auschwitz te bombarderen? Waarom
werd aanvankelijk emigratie naar Israël verhinderd? Een vrede in het Nabije-Oosten
wordt door dit Masada-complex mede verhinderd. Vandaar ook weer de woede in
Israël dat dezer dagen Willy Brandt en Bruno Kreisky in Wenen gesprekken voerden
met de voorzitter van de PLO, Yasser Arafat.45

20 april 1979
Oklahoma City
Gisteravond heb ik de Woman's Dinner Club van Oklakoma City toegesproken.
Hemeltje wat een ramp. Het publiek bestond uit ongeveer 180 oudere en bejaarde
dames. Een dame zei een gebed op, waarbij ik me in een soort mentale Sahara voelde.
Ben bovendien nog sceptischer dan voorheen geworden over het eerbetoon na afloop.
Wat was ik vroeger toch naïef, wanneer men na afloop van een lezing zei hoe geweldig
het was geweest en dat ik volgend jaar beslist moest terugkomen. Dat gebeurde
inderdaad een enkele keer, maar meestal was het loos geklets.
Mijn lichaam is volledig bruin. In dit jaargetijde betekent dit dus: voilà, ik ben in
Florida geweest, ik had het geld dit te doen, een statussymbool.

Oklahoma City - Washington DC
Jan van Wieringen, correspondent van de Volkskrant heeft me uitgenodigd. Verheug
me hem terug te zien.

45

14 juli 1979 werd in het Algemeen Dagblad het gesprek met Stein paginagroot gepubliceerd.
Heftige reacties uit joodse kringen volgden.
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Professor Hirsch Lazaar Silverman van Seton Hall University in New Jersey schrijft
in The New York Times over de moeilijkheid de attitudes van mensen bij te slijpen,
te veranderen en in overeenkomst met nieuwe realiteiten te brengen. ‘The shades of
stereotypic thinking - biased, prejudiced, bigoted, illogical - still come to the surface
after centuries of education. History and literature are replete with the utter stupidities
of the individual and even of whole nations with ignorant and uninformed thinking.
Human nature appears unchanging and unchangeable. What will it take - to say
nothing of how long - for peoples to learn the ways of peace? Behavior modification?
Insight therapy? Pragmatism? Legislation? Psychotherapy? Reality therapy?
Psychoanalysis? Religiosity? Education? To be sure, it will require a sufficient
accommodation of some of these in combination perhaps, plus sheer humanity and
intelligence, couple with true morality.’46
Dat is dus wat ik met Howard Stein besprak, en waarom ik eveneens aandacht
besteedde aan het gesprek met Joseph Campbell over de vernietigende kracht van
achterhaalde symbolen door de eeuwen heen op minds van mensen. Ik wil ook naar
de psychohistoricus Henry Ebel. Het sluit allemaal perfect aan op Hutschnecker,
Mazlish, deMause en Abrahamsen.

Washington DC
Jan van Wieringen verwelkomde me op de trap van zijn huis. Hij was bijna naar New
York gegaan op verzoek van de sportredactie in verband met een reportage over
Johan Cruijf.
Er was weer allerhande roddel uit de kringen van de Nederlandse ambassade, waar
mijn interview met ambassadeur Alexandr Romanov heftig was besproken. Een
diplomaat op de Nederlandse ambassade in Moskou had zelfs gezegd niet te begrijpen
dat de NRC het gesprek had geplaatst. Dat is dan de feedback die je over een simpel
interview veel later hoort en wat weer duidt op de gebruikelijke sabotage van
overheidszijde bij de NRC. Want geloof maar dat Rob Soetenhorst en André Spoor,
die mijn artikel er door hebben gedrukt, er het nodige over te horen hebben gekregen.
Ik heb zelfs nog steeds de indruk dat ook Jan op zijn hoede is voor me. We zullen
zien hoe zich dit ontwikkelt tijdens dit bezoek.
Persvrijheid staat weer in het middelpunt van de belangstelling. Er is intense heibel
ontstaan over de inval van politie op de redactie van The Stanford Daily, de krant
van de Stanford Univer-
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sity in Californië, een campus waar ik dagenlang kan doorbrengen, vooral in de
gigantische boekwinkel. Nadat zelfs het Hooggerechtshof met vijf tegen drie stemmen
de inval had goedgekeurd is er een golf van verzet opgestoken, die resulteerde in een
verzoek van de regering Carter het vooral opnieuw onder de loep te nemen.47
In San Francisco zijn The Examiner en twee journalisten veroordeeld 4,6 miljoen
dollar te betalen wegens laster. Twee politiebeambten dienden een klacht in nadat
het blad had geschreven dat de veroordeling van een lid van een jeugdbende uit de
Chinese onderwereld op onbehoorlijke wijze door de politie was afgedwongen. Er
was 30 miljoen gevraagd. Het blijft dus mogelijk miljoenen te claimen voor lasterlijke
beweringen in de pers, zoals in het geval van Time waar ik mee bezig ben.
Waar enorm veel over te doen is dat het Hooggerechtshof ‘the state of mind’ van
een journalist op het moment dat hij iets zei of schreef, relevant heeft gevonden voor
de beoordeling van toekomstige rechtszaken. Tom Wicker, een journalist die ik
afgelopen jaren heb leren respecteren, concludeert dan ook dat het besluit van de
opperrechters tot gevolg heeft dat redacties en journalisten zich dubbel zullen
bedenken voor zij iets schrijven over iemand, omdat de mogelijkheden voor
lasterprocessen op deze manier veel en veel groter zijn geworden. Het ergste is dat
de waakhondfunctie van de pers door de rechters nog meer aan banden is gelegd,
omdat nu een verhaal wat wellicht in een gerechtshof niet waterdicht is te bewijzen,
helemaal niet zal worden gedrukt uit vrees voor represailles, waarbij overigens blijkt
dat de gerechtshoven nog steeds niet aarzelen boetes van vele miljoenen op te leggen.48
Een ander onderwerp dat me al lang bezighoudt, is de schade toegebracht door
blèrende geluidsinstallaties en ander vervuilers van het leefmilieu. Zestien miljoen
Amerikanen lijden aan ‘noise caused hearing loss’. Nog eens 40 miljoen Amerikanen,
arbeiders in fabrieken of op andere werkplaatsen niet meegerekend, staan bloot aan
‘hazardous noise levels’. Ik denk al heel lang dat het een schadelijke zaak is. ‘Noise,
it is everyhwhere,’ aldus Jane Brody,49 ‘disturbing your peace, jarring your nerves,
damaging your hearing and, a growing body of evidence indicates, contributing to
a wide array of serious ailments end perhaps shortening your life.’
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The New York Times, 20 april 1979.
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‘The damaging effects of noise start at 75 decibels,’ schrijft Brody. ‘That is the level
of traffic noise at a major intersection. Chronic exposure to 75 decibels for about 40
years causes hearing loss (...). Noise injures and eventually destroys the delicate hair
cells in the inner ear which detect the different frequencies of sound and transmit
them to the brain's auditory center.’ In een jet zit je op 110 tot 120 decibel, een
rockband of discotheek 115, een motorfiets, die wat ronkt bij het starten 110, de
ondergrondse 90 tot 100, de elektrische grasmachine 96, een scheerapparaat 90, een
stofzuiger 85, terwijl een normaal gesprek 60 decibel voort moet brengen. Professor
Jack Westman van de University of Wisconsin waarschuwt dat te hoge doses geluid
mensen nerveus, moe en geïrriteerd maakt. Uiteindelijk leidt dit soort geluidsoverlast
tot toegenomen gevaar voor een hartaanval, te hoge bloeddruk, maagzweren en zelfs
diabetes. Psychologisch slagen mensen er in overlast aan geluid ‘af te draaien’, maar
dat voorkomt niet de fysieke nadelig gevolgen. Eindelijk ontmoette ik vanmiddag50
Richard Barnet, co-founder en co-director van het Institute for Policy Studies in
Washington DC. In 1977 schreef hij The Giants, Russia and America door Simon &
Schuster gepubliceerd. In 1977 schreef hij in de The New York Times51 dat de
spanningen tussen de supermachten inderdaad waren afgenomen, maar dat het gevaar
voor een atoomoorlog groter dan ooit was geworden. De persoonlijke contacten
tussen topsovjets en mensen uit het Westen zijn enorm toegenomen, constateerde
Barnet, maar de ‘military environment has become much more threatening to both
sides (...). For any rational political leader, war is indeed unthinkable, but huge
military bureaucracies in the two countries are paid to think about it every day.’
Barnet schreef over de constante race voor superioriteit via hoogwaardige
wapensystemen, kruisraketten, enzovoorts, waarbij het er om ging een ‘war winning
technology’ te ontwikkelen, die het zou winnen van de andere supermacht. Bovendien
zat Moskou in twee arms races: een met China en een met de VS. ‘We are living
with the illusions of continuity - that somehow we can continue to have an arms race
and avoid nuclear war in the next thirty years.’
Zes maanden later schreef Barnet eveneens in de Times52 dat Carter en zijn Koude
Oorlog-strateeg, Brzezinski, kennelijk hadden besloten ‘the Commies’ hun tanden
te laten zien. Hij
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waarschuwde dat je niet ongestraft de wapenwedloop verder kan opvoeren en er
vanuit gaan dat detente zou voortleven.
Wat ik in zijn boek belangrijk vond, was hoofdstuk 4, The Image of the Enemy,
omdat je altijd weer constateert dat de mensen die enigermate op de hoogte zijn van
wat er in het Kremlin werkelijk leeft, de Giants heel anders beoordelen dan de vaste
oorlogshitsers van een ander kaliber. Ik zat dus in het gesprek met professor Barnet
op de lijn van hoe de geesten in Oost en West enigszins met elkaar verzoend konden
worden.
Barnet: ‘A prominent US senator told me two years ago, that the whole strategy
of getting domestic support for SALT II was based on convincing people that you
really did not have to trust the Russians, but that you could trust these machines,
trust the satellites, trust the mechanical means of verification. Once you had that,
there was very little trusting of the USSR to do. First of all, this point of view was
untrue. It makes claims about verification, and the means to verify are very impressive
indeed, but they are surely not watertight. Second: by suggesting that it does, this
reinforces distrust and the real issues do not come into the picture.
‘The western record on playing trick and cheating is not lilly white either,’ merkte
ik op.
‘Why would it be in Soviet interest, to sign SALT II, to make all the domestic
changes that would have to be made, and then cheat? Unless you could cheat on a
sufficient scale to be able to obtain a decisive victory - and that is not possible - it
makes no sense. Once you cheat on that scale you open yourself up to detection.
Then, you have a first class crisis on your hands. Why do it? The situation is much
too uncertain on both sides, that either side could score a victory by cheating. But,
still, that is the mentality enforced in Washington.’
‘Do you consider a nuclear war possible or even likely?’
‘I think personally, a nuclear war is by no means impossible. If the arms-race goes
on, it is even manifestly more probable. Basically, my point is, that we are in a
different kind of arms race now compared to the period of 1945-1962. This is not
understood by most people. Most of the confidence, that we somehow will keep
going and maintain peace through escalating the arms race, or a controlled arms race
- if we are lucky - is based on the experience of previous generations. If we got
through that one, World War II for instance, why should it be any different. But it is
different. The times are passed that we could uphold the position of policeman of
the world, and were able to keep a lid on possible crises. This is no longer so.’
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Hij vervolgde: ‘There are some one hundred and fifty countries now. Aside from
that fact, certain issues developed or ripened over the last years, which are literally
life-and-death issues. The USSR and the US have nothing whatever worth destroying
each other for. In fact, I remember, at the time I was in the State Department, I once
asked, “what are the actual disputes between these two super powers?” What they
came up with was a Soviet debt of one hundred million dollars for Lendlease goods
during World War II. There was nothing at all worthwhile destroying the world for,
nothing at all. What was in dispute was mostly symbolic and in relation with the
overall competition between our nations, ideological perhaps, and so on. But nothing
insurmountable.’
‘What about the technological rivalry,’ vroeg ik hem.
‘The US is clearly in the lead,’ antwoordde Barnet. ‘We are moving more and more
towards counterforce technology, highly automated, and accompanied by military
doctrines which feature possibilities of limited exchanges, limited nuclear wars.’
‘But who believes in this late hour in limited nuclear wars?’
‘The Pentagon does.’
‘But they are absolutely crazy.’
‘Of course, they are crazy.’
‘Professor Philip Handler53 estimates that 24 hours of all out nuclear war could
net 500 million dead people. Georgii Arbatov in Moscow told me likewise, that
anyone talking that way, is raving mad. Once it starts, it spreads.’
‘The president of the United States and the president of the Soviet Union are both
on record saying exactly that. Nevertheless, you find in both countries at the level
of strategists and weapon designers lots of people who are operating on entirely
different assumptions.’
‘At least in Moscow they are under control. Here they are not. An invasion of
Cambodia by the USSR is impossible the way Nixon and Kissinger decided all alone
on that disaster,’ wierp ik terug.
‘But the Cambodia invasion was Nixon's decision and backed by the leadership
in Washington. What I am saying is, because of the nature of military technology,
both sides are developing weapons designed to get weapons. Highly automated
weapons. I am talking about missiles with highly accurate warheads. Whereas before,
submarine weapons for instance were only
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able to hit ad random targets or cities. Now the warheads are targeted on missiles.
This is significant. By definition, such a missile represents a “first strike” force. What
that means is increasing pressures on both sides to put weapons on warning alerts so
as to resolve any doubts. And there are still lots of doubts, like lots of beams on radar
screens in favor of deciding to shoot than rather not to shoot. Because the danger of
not shooting is too great. If you hesitate you can loose all your weapons. That is not
entirely true either, because there are always lots of weapons around still, but that is
the way they think anyway. That means that we are moving more and more towards
those decisions - not by Nixon, Carter, Kissinger, Brzezinski or Brezhnev and his
men - but they will be made by computers. That is really where we are going to.
Therefore, the opportunities of miscalculation grow day by day.’
‘Robert Jastrow is convinced that people have wiring defects, so perhaps, it is
safer to let computers decide,’ opperde ik.
‘I think not, certainly not by computers that we have now. That is why I am so
concerned about the Mx missiles and the Trident missiles on submarines. They are
terrible.54 The Polaris missile was excellent in comparison. A Polaris had a tremendous
range, was highly accurate. One crazy sub commander could destroy 480 cities. With
the MX or Trident we have commanders, who are theoretically under the command
of the president of the US, but he does not know if his commander in chief is dead
or alive. He is far out in the ocean. He's on the sub Rosalynn Carter, recently launched.
The Soviets are doing just the same. They are behind as usual. Moscow has no choice.
Military designers built missiles to destroy your missiles.’
‘That is a vicious circle and there is no solution to the madness?’
‘Unless we stop.’
‘How to deprogram, to decode the minds of the warmongers?’
‘You have got to stop, I tell you. This I have just written in the magazine Foreign
Affairs,’ was het antwoord van Barnet. ‘SALT II is here a political problem. It is too
minimal an agreement to gain passionate support of people who do believe in
disarmament. From the point of view of the hawks, it remains the question - regardless
the subject matter - can you trust the Russians? Do we want to enter into this
relationship? It could be about robots. It could be about anything. And that is what
general
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Keegan and admiral Zumwalt reason: why do it at all? What is really the matter is
that they say we are worrying about the Soviets cheating. They are not talking about
the Soviets cheating and starting a war. What they are worried about is the political
embarrassment of an administration that has committed itself in this hostile
environment to an agreement with the USSR. I am sure; the Soviet leadership is faced
with the same problem.’
‘Will SALT II be ratified?’
‘It's dubious.’
‘What is Edward Kennedy's position?’
‘He is for it.’
Hij vertelde nog als consultant door NBC televisie te zijn aangetrokken. Hij zou
vragen opstellen, indien NBC toch een gesprek met Leonid Brezhnev zou krijgen. Ik
adviseerde dat Georgii Arbatov de beste ingang voor het verkrijgen van een gesprek
met de sovjetpresident zou zijn.
Mijn volgende bezoek was bij Erik Eckholm van het Worldwatch Institute. Hij
leek wat afstandelijk, maar was heel wat aantrekkelijker dan op de foto die ik van
hem kreeg. In zijn ogen zag ik een soort verwarring, die betrekking op zijn
persoonlijkheid leek te hebben. Het ‘Ik versus de wereld’. Een bloem waarvan de
bladen nog maar gedeeltelijk waren uitgewaaierd. Geen waarneembare warmte van
binnenuit. Geen trouwring. Een mysterie dus. Nu heb ik hem ontmoet en kan over
hem schrijven en zijn onderzoek publiciteit geven.
Ik wilde naar The Champ met Jon Voight gaan, maar Jan van Wieringen gaf de
voorkeur aan bezoek bij vrienden. Okay. Wat me opvalt, is dat we over een aantal
zaken hetzelfde denken, afgezien dus van homoseksualiteit. Ook hij is het wel eens
dat ‘vrije marktseks’ meer kans heeft dan vaste relaties. Ik verlang steeds meer naar
Peter.

21 april 1979
Ik bid voor mijn lieve vader en moeder. Vader overleed vandaag dertien jaar geleden
aan een hartaanval. Hij had nog zoveel wensdromen en niet vervulde ideeën. Hij
stond altijd voor iedereen klaar en streefde naar totale integriteit. Hoe vertaal je de
emotie ‘vader’. Probeerde Peter vanmorgen te bellen. Hij was er niet. Jan draait een
plaat Hacia La Libertad - heel mooi. Hij werkte als journalist in Venezuela, waar
hij een love affair heeft gehad.
Belde Joe Borkin.55 Hij moet zich na zijn hartaanval strikt aan
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doktersvoorschrift houden. Hij zegt nu aan het boek over Bung Karno te zullen
beginnen.
Het is meer dan prachtig weer. Ga in de tuin van Jan van Wieringen lezen. Opeens
dacht ik: nu moet ik Peter bellen. Hij nam op en zei: ‘Ik wist dat jij het was. De Noor
die we in Parijs ontmoetten komt morgen naar Amerbos.’
Het was een rustige dag. Jan vroeg wat vrienden voor een drankje. Ik probeerde
ze aardig te vinden maar dat werkte dus niet. Ik was blij toen ze vertrokken waren.
Ik vind het met Jan alleen zeer prettig. Hij zei op een vertrouwelijk moment: ‘Maar
neemt men je wel au serieux?’
‘That is always the last card they play, when they can't fight someone on concrete
issues,’ antwoordde ik.56 Hij schijnt soms ook voor Vrij Nederland te schrijven.

22 april 1979
Een tandarts en zijn advocaat zijn door een federale rechter in Manhattan veroordeeld
tot een boete van 50.000 dollar in juridische kosten, omdat zij ten onrechte en ‘with
malice’ dus ‘in bad faith’ een proces hadden gevoerd tegen Barrons National Business
and Financial Weekly. Het is nu dus zover in de jungle der juristen en het ‘juridische
denken’ dat iemand, die zich door een publicatie beschadigd acht, een proces begint
en het verliest, ook nog eens de kans loopt veroordeeld te worden voor te kwader
trouw te hebben gehandeld. Stel je voor dat ‘kwade trouw’ voortaan geld zou kunnen
opleveren.
Jan van Wieringen zegt dat hij zeker weet dat de advocaat van koningin Juliana
in New York had geadviseerd geen druk uit te oefenen op uitgeverij Harcourt Brace
Jovanowich, waar de biografie van William Hoffman over de koningin zal uitkomen.
Het is toch treurig dat niet de hoog gesalarieerde batterij Nederlandse rijksambtenaren
in de VS ontdekten dat dit boek zou verschijnen, maar ik. Alhoewel, het was wel puur
toeval en een gevolg van dat ik me ‘encanailleerde’ met Gallery magazine.
Richard Reeves schrijft in Esquire:57 ‘Getting ready for war; Congress, the military,
and the press are pressing the macho line.’ Hij geeft een uitgebreid aantal voorbeelden
van de The New York Times, Newsweek, The Washington Post en Time die allemaal
artikelen plaatsten die op oorlogshitserij wezen. Hij noemt niet het nieuwste nummer
van National Lampoon waar ook nog eens de meest afschuwelijke verhalen en
cartoons -
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over bijvoorbeeld de MIG-38 - in staan.58 ‘The macho Congress,’ zoals Reeves schrijft
dat de volksvertegenwoordiging tegenwoordig wordt genoemd, ‘is persuading and
pushing the press, which is in turn pushing President and people toward another
Mayaguez incident, if not Armageddon.’ De zegeningen van een vrije pers zijn er
vele, maar er is veel voor te zeggen de vrijheid enigermate ‘te begeleiden’. Maar hoe
dan? Het sovjetsysteem is het andere uiterste; dat is het dus ook niet, vraag maar aan
Volodja Molchanov.
US News & World Report wijst op een nieuwe bedreiging voor de planeet: de
wedloop tussen Moskou en Washington met als doel de ‘Killer Beam’. Dat is wat
Gerard Croiset eens stelde, dat de Russen een straal op de maan zouden plaatsen, die
in de praktijk zou betekenen dat het Kremlin de wereld in de greep zou hebben en
zou kunnen chanteren.
Generaal-majoor George Keegan beweert dus dat de sovjets hier aan werken en
dat dit zogenaamde ‘particle beam weapon’ binnenkort beschikbaar komt. Waar
komt het op neer?
‘Fired from the ground, a beam weapon would create a blinding column of white
light that would be glued across the sky like a fire hose to wipe out incoming missiles.
Its operation might be accompanied by sound like thunder and the acrid smell of
ozone. Fired from a space ship, the weapon could destroy enemy missiles as they
began their climb into space, or the beam could flash out over hundreds of miles to
destroy or disable enemy satellites. Mounted on a Navy ship, it could be used to
defend against attacking planes and missiles, even artillery shells. Attacking pilots
would have no chance to take evasive action.’
Keegan: ‘In view of the advanced nature of their testing, it is my judgment that
the Soviet Union is within one to three years of the first operational deployment of
such weapons.’ Dat is niet niks! ‘A single such beam weapon could protect the entire
USSR and that would represent the greatest advance in military technology since the
atom bomb,’ aldus Keegan.
Ik belde de Persons. ‘Bernard komt morgen thuis,’ zei Ro Person. Hij was weer
een maand in twee ziekenhuizen geweest ‘voor hetzelfde’, whatever that may be.
Sinds haar eigen hartaanval heeft ook zij nog steeds veel pijn. ‘Als je kunt, kom dan
langs,’ zei ze, ‘want hij heeft zo'n behoefte aan contact.’
Ben naar The Champ geweest. T.J., het zoontje, wordt gespeeld door Rick Schroder,
die dat fantastisch doet. Faye Dunaway,
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altijd perfect, speelt Annie. Franco Zeffirelli heeft het schitterend gedaan. Als iemand
een Oscar moet krijgen is het zeker T.J. Wat een mooi, blond kind. Het gaat dus
vooral om de afschuwelijke beschadigingen die mensen elkaar toebrengen, omdat
zij hun pik niet onder controle hebben. Of omdat zij nooit het verschil hebben
begrepen tussen seks, eros, philia, agape of caritas.59 Ik moest vechten tegen de tranen
om te voorkomen dat wanneer de lichten aan zouden gaan, ik een griengezicht tentoon
zou spreiden. Zag overigens hordes dames die hun mascara dienden bij te werken.
Ik wil die film nog een keer zien, dan met Peter.60

23 april 1979
New York City
Sliep lang en diep. Bruis van de energie.
Nam contact op met Norman Bernstein, de tussenpersoon naar generaal Donald
Donaldson alias Dimiter Dimitrov. Hij vertelde vorig jaar juni een ontmoeting te
hebben geregeld tussen Donaldson en Tony Staffieri van Gallery in het Pan Am
Building. Tony zei daarentegen dat hij niet aannam ook werkelijk met Donaldson
een ontmoeting te hebben gehad zonder dat kolonel Fletcher Prouty bevestigde dat
de man inderdaad de mysterieuze Bulgaar was geweest. Bernstein vertelde dat
Donaldson nog steeds bezig was om het geld bijeen te krijgen om een film te maken
over de vermoorde Russische tsaar. Hij zou Dico vragen of hij bereid was na alles
wat er is gebeurd, mij weer te ontmoeten. Leeft Donaldson of is hij dood, that is the
question. Omdat Prouty de man is die bij hoog en laag beweerde dat Donaldson met
achttien kogelgaten was vermoord, is de kolonel een sleutelfiguur in de affaire.61
Lezingenbureau Keedick betaalt me voor de twee lezingen, na aftrek van de
commissie 934,47 dollar uit. Barbara Applegate waarschuwde al in Washington dat
Keedick petty thievery toepast door via dergelijke package deal-contracten voor
sprekers te sluiten. Ik moet daar inderdaad weg, maar wat dan?62
Ik heb op het Psychohistorisch Instituut aan Broadway deze keer langdurig met
Henry Ebel gesproken.63
‘It is painful to be a modern person,’ aldus Ebel. ‘The struggle to modernize is
severe and requires such a turn around from
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the past. Americans behave like maniacs when they engage in tourism in Europe.
They never got over the trauma throwing George in out. So they are fascinated by
royalty, kings and dukes, their marriages and the gossip that goes with it. Royals
offer an emotional consolation, a compensation to make life in the modern age more
bearable through an echo from the Middle Ages.’
‘The queen, the symbolic mother of the nation, the ultimate consolation and
reassurance,’ vroeg ik verbaasd.
‘Don't forget nations that gave up kings and czars got Stalin's, Hitler's and
Musolini's instead. The Germans, losing the Kaiser, turned to Hitler, with a roman
catholic background, an Austrian, almost a foreigner who spoke German with a heavy
accent. In an hour of danger, when society is in a critical stage, nations tend to search
for a modern leader. The Shah of Iran was such a progressive leader at first. Men
were wearing business suits and women abandoned the veil. Then, all of a sudden,
regression sets in and the entire progressive group disappears and the mindscape of
the Middle Ages returns.’
‘Why is modernisation and catching up on new realities, so heavy on the psyche?’
‘What did the old system mean? From 3.000 BC to 1.700 the world was ruled by
pharao's, emperors and kings. They were all a continuation of god. They had a sacred
role to fulfill. Pharao's were born from the gods. The grand Lama of Tibet came from
the gods. Everyone fantasized that monarchs were a version of god.’
‘Even today, royalty in Europe maintains their position was handed to them by
god. People do not question this at all, seem to be unaware of the nonsense.’
‘That makes it all the more powerful. Unconscious motivations in our behavior
are strongest. Why were powerful tyrants, kings, or today symbolically impressive
rulers, necessary for the psychological stability and the daily life in societies?’
‘European kings are figure heads only,’ antwoordde ik. ‘They are not supposed
to have an opinion let alone express what they truly think.’
‘That is typically an archaic arrangement,’ verklaarde Edel. ‘For example, queen
Elisabeth I, during the British Renaissance, was a very shrewd, subtle, an effective
diplomat and a ruler with a genuinely powerful personality and a genuinely powerful
mind. That part was basically concealed from the public. The public aspect of royalty
is that they should be
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mindless, ride horses, go to the races, wave to people, and say little to nothing,
because it would spoil their symbolic function, the function of the supreme ruler as
a god or goddess. Herbert Spencer wrote a long poem called The Fairy Queen in
which the queen was seen allegorically as a symbol of all the virtues, almost as an
embodiment of a goddess of an ancient world. The importance of the ruler is to serve
as a target, as an anchor or as a receiving point for tremendous feelings of veneration
or abasement on the part of those who are being ruled. What we do learn from the
history of rulership is how much essentially the people do need rulers and how
desperately important he or she is in the psychological life of masses.’
‘How come? Why is this?’
‘The psychological mainspring for this situation lays in the original deficits and
failures in family relations. We know this from studying the bistory of childhood.
Children do not receive the kind of complete support, the kind of complete nurturance
that they biologically need from their parents. This was historically so, and worse
perhaps 200, 300 and 400 years ago, but this continues to the present day. A vast
majority of children in the human species, have grown up prematurely or were pushed
out into the world without having received enough warmth, personal touching or
breastfeeding.’
‘So they became heavily damaged,’ concludeerde ik.
‘Precisely. The damage is enormous. When you have an entire population, all
having once been children, most of whom have been psychologically damaged in
this particular way, you find in turn commensurably and equally heavy needs for a
ruler, who acts as a symbolic parent.’
‘But it's wholly artificial.’
‘Yes, but very necessary, very, very much so. I call your attention to something
that is as true for the president of the United States as it is for the queen of the
Netherlands. Supposedly, we do not have a king in America. Still, he has many
functions like any of these European monarchs. One of those functions is one for
which you can find the exact origin at the beginning of the first book of the Bible,
when God creates the world. As you know, in the creation story, there is this sentence:
“And God saw what he has done and it was good.” God puts the seal of approval on
the world. He waves his hand over what he has created and he gives it a kind of
magical blessing. Many functions of the president are magical in exactly that way,
ceremonial. The fact, that he comes to a particular occasion and approves a certain
thing, means nothing in practical terms, but it is almost
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a magical kind of grace on these activities that would otherwise not be as sacred, or
not be as acceptable to the people themselves, without the president having made
the gesture. In fact, most of his life is like that: ceremonial meetings at the White
House; the Boy Scouts come over; his declaring this National Pickle Week. It has
nothing to do with providing food, clothing, shelter for the average person. These
actions have a purily sacred aspect.’
‘Nevertheless: the power of a modern US president is virtually that of Louis XIV.’
‘The power of George Washington was virtually equal to that of King George III.
After all, he was chosen to overthrow the king. There was no political party system
at the time, no opposition. After we got rid of the British king there was a tremendous
psychological vacuum, so we made our presidents almost equal to kings.’
‘Okay, but what is the effect of generation after generation of brainwashing with
long overdue fairytales about leaders that recall phantasms and chimeras about
pharao's?
‘In a very conservative family, where ideas of law and order prevail, where the
flag is holy, and where children undergo disciplinarian and authoritarian parenthood,
the president, the king will become very important - because in such families children
have less opportunity to act out their aggression. Aggressive feelings are being
suppressed. In a more liberal family with more emphasis on the autonomy of the
individual, and where kids are less guided by an authority figure, where they are
allowed a relative measure of freedom, also freedom to act out a bit, even hit back
at parents when they have negative feelings, you get a generation of youngsters more
rebellious towards institutions. It is the mysterious way of societies where you have
all these different types of programming children that exist, or co-exist simultaneously
at all levels. You find relatively authoritarian upbringings in one sector and more
libertarian in another. Eventually this shows in the political spectrum in congress or
parliament. Some generations are in need of a foreign enemy, like the Soviets for
instance. Others will feel more dovish towards Moscow and at the same time less
respectful for symbols of authority like the president or the king.’
‘I wonder what damage group fantasies of all kinds, about Lenin, ayatollahs, kings
and queens exert in the long run in an entirely different environment of a modern
world with urgent issues like nuclear energy or nuclear bombs.’
‘What you mean is where do new realities overlap diddle dad-
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dling kings and queens? We are obviously engaged on a planetary scale in a kind of
race between our technical expertise and our true self-awareness. I think, that the
very growth of political psychology demonstrates, that, at last, we are inquiring into
our group patterns. This amounts to a kind of society wide therapy. After all, three
hundred years ago, when you said in 1598 in a bar negative things about Elisabeth
I, you had your tongue pierced or your Bars clipped, or would be locked up for ten
years in the Tower of London, get flogged or God knows what. Except for
dictatorships, we can now say what was considered blasphemy in the past. That is a
tremendous step forward. Words are no longer regarded as having magical power.
The next step is to do what we tried to do in our book about Jimmy Carter,64 that is
figure out what are the individual psychologicaL needs that are served by a figure
in authority. That in turn is a step forward, namely getting these patterns under control,
so that we don't blow ourselves up one day and have an entire planet converted into
a nuclear wasteland.’
‘The twentieth century could be described as the race to become mentally aware
of reality or the race for nuclear survival?’ ‘Notice also how deeply related those
two races are. The capacity to analyses, which we developed since the Renaissance,
first applied to the physical world, to science and technology, or to construct railways,
to build engines, submarines and nuclear reactors. In the latter 19th, but more in the
20th century, these same analytic capacities have begun to be applied to the human
mind, as the term psychoanalysis indicates. Not these abilities are being used to figure
out, what we originally did with our analytic abilities. Why is it that we choose to
build atomic bombs and all the rest? What is here the deep continuity? We first
developed a new type of consciousness and now we actually turn that consciousness
around to look at the Self. We are in the process of becoming self-reflective about
our destructive capacities, which in turn came out of the analytic ability we developed
only a hundred years ago.’
‘I still ask: what damage do these fantasy worlds and fairy tales do to the modern
mind? Bruno Bettelheim and others advocate that we need the romances about life
and reality, but perhaps this works in the arts, but what about hard core daily life?’
‘Our concept of the arts as a separate domain is very recent and in many ways a
fiction as well. As soon as we go back to tradi-
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tional, primitive society, art does not exist as a separate category. Art is deeply
interconnected with religion, ritual and the total meaning of society. That a phase in
our development existed in which we invented a seperate box for the arts is a fiction
too.’ ‘In the mean time queen Juliana lasted some 31 years on the Dutch throne.’
‘When Dutch parents would fulfill the maximum of the needs of Dutch children,
and when these parents themselves would be able to overcome the damage done to
them in early childhood, the Dutch royal family would melt away by itself. Once
this happens it will seem the most natural thing in the world. Once, the Dutch people
would grow up in a severe sense: that what was considered rational, mature, normal,
social arrangements was in fact just about as crazy as what you might find in a
severely mutilating, primitive society, where they sqeeze heads between boards or
do other painful things; the Dutch would become aware rather then remain crazy.’
‘Is it possible to speed up the cure?’
‘You cannot do it from the outside. When individuals become calmer, less stressed,
less damaged, feeling less powerless as individuals, then you will see surface less of
a need for symbols of power, like the need for adoring royal families. People are
becoming self-reflective this day and age, which means that consciousness is already
being turned around and made to look at itself. People are becoming aware of their
destructive capacities, which in turn resulted from the analytic ability which was
developed over the past one hundred years. We could have designed also better
windmills instead of becoming dependent on oil. We could have developed
technologies that made it a pleasure to stay in one place. Instead we invented this
monster on four wheels polluting the world. A railway engine might have seemed
rational at the time. And so we have airplanes and missiles. They all express power.
Skyscrapers are widely irrational. Like building Brasilia in the middle of the Amazone
jungle. They are artistic expressions of the ambitious human spirit. Symbols of
national power are not there for rational reasons. All human culture is artistic, is
expressive. Art is involved in everything we do, from our wristwatch to jumbo's. We
create pseudophallic artifacts with which we fill the world. A handgun is being carried
around as a sort of exploding penis. There is nothing left to hunt spouting sperm
bullets. It becomes an obscenity when you don't feel powerless.’
‘The prime concern,’ benadrukte ik ‘should be how to change the growing up
process of future generations.’
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‘Over the last one hundred years we have moved back slowly and further and further
in terms of child development. That is to say: we did away with child labour. We
rubbed our Byes and saw eight and nine year olds work twelve hours a day in
factories. Then, we began to pay attention to child nutrition. We began to understand
that the development of the brain needs protein. We discovered child abuse and we
enabled medical doctors to report. In other words: we began to understand the child's
physical needs, and from that moved into studying needs in terms of receiving love,
care and a close, warm relationship with parents. And this amounts to the most
difficult phase of all, namely to convince parents of these needs of their children,
while a majority of them were deprived themselves of these vitally important aspects
of child rearing.’
‘It is a vicious circle, isn't it?’
‘Today, we see bumper stickers on automobiles asking: “Did you hug your child
today?” That this happens is amazing. Awareness is growing. People realize kids
need to be hugged in order for the child to feel strong. When it receives that kind of
support, you make a man out of a child. By not kissing children when they stand up
at three and walk, the child will fall over and over again and cry. Those parents
reason: do not hug the child because it will become weak. That is a terrible mistake.
It is exactly the other way around. For a young person to feel strong, confident and
genuinely capable, the young must be given support and affection especially when
they are small. In that case you will not raise adults who need guns, need aggressive
means in order to compensate for feelings of weakness, which in turn go back to
early stages of infancy.’
‘How would societies without the father or mother symbol be able to run? No
father Lenin, no mother Juliana?’
‘We see nowadays a growing number of adults in many countries, who do not
need to be regulated this way. That is the crucial part. We still live in societies whose
legal systems presuppose, that the individual is a dangerous, uncontrolled, erratic
and frightening thing, that has to be corralled and controlled and told what to do.
The model of a more autonomous human being, who is self-regulating and
self-programming is more and more coming to the fore. For such a man legal systems
are really almost irrelevant. He has literally no need for supreme rulers and kings.
As it stands, the majority of people still want a president, a system of judges and all
the rest because they feel incapable of handling their lives otherwise. They need
various controlling mechanisms up to red and green lights. Also they need
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them vis-à-vis others, on whom they project their own sense of dangerousness.’
Hij vervolgde later: ‘We live in a world filled with abstract images. Everything is
make-believe. We are creating a world of almost total fantasy, with movies in which
so called future possibilities are being portrayed under the aegis of science fiction.
The only way to stop all this, in effect is to let it go on so a catastrophe large enough
will be created so that no one can ever deny that these were the wrong ways to go.’
‘How crazy and how dangerous,’ reageerde ik.
‘It is supremely dangerous, but until something physical and tangible happens,
something that can be seen and felt, like for instance misformed babies being born
nowadays; we must be able to feel the connection first. Why did the war in Vietnam
last for so long? The majority of the people could not believe that what was going
on there was for real. Vietnam was also too far away. The Vietnamese were too alien.
Even us soldiers by the verg act of having gone there seemed unreal. Perhaps, when
there are corpses on Broadway, or that actual corpses are being carried out of the
White House, people will finally believe it is real.’
‘For years I have lectured to audiences in this country,’ vertelde ik Ebel. ‘I always
maintained, that in a way it was a shame that the us did not have a war for two hundred
years within its own borders. The ease with which Americans talk about war showed
to me how easy it was to bomb Hamburg or Leipzig, and how little it was understood
what it meant. Bombs on Boston or Philadelphia would quickly change the picture.’
‘Radiation is quite dangerous. Radiation goes through walls. After the Three Mile
Island accident near Harrisburg, people could not believe the disaster was for real,
because you can't see radiation. Ever since Hirosjima it is known what the long term
effects are. But, of course, that happened in faraway Japan. There is something in
the human mind that will not accept something that is invisible for real. Not until
your own sister or brother is dying from it.’65
‘Reading Freuds The future of an illusion,66 asked myself ever since what actually
must be done to make people lend priority to realities over illusions.’
‘Western anthropologists have since early times concluded that all tribes lived
inside fantasy systems of some kind. We have
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them today. Our entire technical apparatus is one huge fantasy system in which above
all the common denominator is power, or a sense of power. After all, the reason we
choose to exploit atomic energy and that we did not stop and said: “Oh, my God,
this stuff is dangerous, let us not even get involved with it, we will never be able to
get it under control,” was essential the search for more power. Power, electrical
power or technical power, it is really fantasy power. We need all these forms of
power in order to magnify ourselves. Even every time we get into a car, it means, I
now have made myself weigh 2.000 pounds, now I can go at seventy miles an hour.
If I choose to fly like a bird I can take a plane, look how powerful that makes me.
All those impulses presumably come out of that same sense of powerlessness which
connects with what is done to us as infants, as children, as adolescents.’
Hij vervolgde: ‘My God, go into an average High School in America. I know it
is worse in some parts of Europe, and look what is being done to fourteen or fifteen
year old boys. The way in which they are being manipulated, the way in which they
are being controlled, the insults that are being paid to their intelligence in the so-called
process of their éducation, when you see that, it alone explains why a boy like that,
for example, desperately wants a car. He has been mentally crippled. A car for him
is that necessary extension of his own feelings of impotence. To me, there is no
mystery in this technological nightmare we live in today.’
Vreemde kerel Henry Ebel. Ik legde uit dat men in de Sovjet-Unie een halve eeuw
achterloopt op gedachten zoals hij ze ontvouwde en dat hij eens met Georgii Arbatov
moest spreken, opdat het Institute of the USA and Canada in Moskou zich ook met
psychohistorie zou gaan bezighouden. Hij dicteerde op de plaats rust een brief voor
Arabatov (die hij adresseerde met ‘Mr’) en die ik zal overhandigen.
Peter stuurde een brief via Mora Henskens. Heerlijk bericht. Hij geniet intens van
het huis. ‘Je had zo lief voor alles gezorgd, dat alles er was.’ Hij komt weer in contact
met Amsterdam. ‘Er wordt ontzettend getippeld, maar ik vond eigenlijk niemand
leuk.’ Hij zit in mijn werkkamer te schrijven en zegt: ‘Deze kamer is eigenlijk zalig.
Het is een oase van rust. Alles wat je ziet en wat hier staat heeft een meaning en is
plezierig voor het oog.’ Ook wordt de telefoon weer herhaaldelijk, soms vijfmaal in
een gesprek afgebroken. Hij vertelt dat het plantje dat hij op de trap bij Adriaan van
Dis meepikte heel mooi bij het portret van mam staat. ‘Buiten zijn plotseling alle
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bomen groen uitgeschoten(...). Het is vreemd om alleen op te staan, koffie te zetten,
boodschappen te gaan doen en al die andere dingen, die ik gewend ben met jou te
doen.’ Peters handschrift is rustig en in balans.

24 april 1979
New York City - New Haven
‘Do scientists believe in God,’ vraagt Isaac Asimov in een artikel voor Gallery67
Asimov constateert dat wetenschappers de weg van ‘pure reason’ weer schijnen te
verlaten en dat wanneer dit zou doorzetten we in een nieuwe Dark Age terecht zullen
komen. Hij noemt als voorbeeld Robert Jastrow68 die God and the Astronomers schijnt
te hebben gepubliceerd. De Big Bang theory heeft de wetenschap geschokt, maar
theologen zijn verheugd, want de Bijbel spreekt van het plotselinge ontstaan van de
wereld toen God gezegd zou hebben: ‘Let there be light!’ Asimov is flabbergasted
dat Jastrow zich opeens lijkt te verschuilen achter een bijbeltekst. Volgens Asimov
staat in de Bijbel dat de aarde en het universum tegelijkertijd werden geschapen,
terwijl astronomen al heel lang weten dat het universum al tien miljard jaren moet
hebben bestaan voor de oerknal veertien miljard jaar geleden plaatsvond waardoor
de aarde uiteindelijk ontstond. De Bijbel stelt dat de Heer op de zesde dag de mens
zou hebben geschapen, terwijl biologen hebben getraceerd dat het eerste leven op
aarde ongeveer vier miljard jaren geleden verscheen en waaruit geleidelijk aan de
homo sapiens evolueerde. Theologen beweren dat de aarde in het jaar 4.004 voor
Christus werd geschapen, terwijl astronomen denken dat de planeet ongeveer vijf
miljard jaren geleden is ontstaan. De Bijbel stelt dat de wereld via het woord Gods
tot stand kwam. Wetenschappers stellen dat dit door natuurwetten is gebeurd. Asimov:
‘So what the devil is Jastrow talking about? Where is the similarity between the book
of Genesis and astronomical conclusion?’
Ik dacht dat ik Jastrow redelijk had leren kennen. Ik las zijn eerdere boeken, maar
wat hem nu bezielt mag de Heer weten. In The New York Times staat een artikel hoe
over de mogelijkheid van ‘extraterrestrial intelligence, that must be common in a
cosmos filled with trillions and trillions of stars’ wordt gefilosofeerd door
collega-astronomen, die er steeds meer van overtuigd raken dat wat hier op aarde
gebeurt ‘the only civilization of its kind’ moet zijn. Michael Hart van Trinity
University in San Antonio, Texas, heeft een computeranalyse gemaakt van hypo-
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thetische planeten. Hij vermoedt dat ons leven hier uniek is in het universum. ‘It was
remarked,’ vertelde professor Hart, ‘that since there was only one chance in fifty
million that a Frenchman could be king of France. But there was a king of France one sole king of France. Our earthly civilization could be in the same position utterly improbable but nevertheless there.’69

New-Haven, Connecticut.
À la recherche du temps perdu: Ik wandelde in de stralende zon via de New Green
en Wright Hall, waar ik in 1948 heb gewoond en waar het postkantoortje in 't
souterrain was waar ik iedere dag hoopte op brieven van De Horst, of van Henk
Hofland. Ik wandelde naar Pierson College, waar ik later woonde. Ik stond stil bij
het muurtje waar ik dertig jaar geleden foto's nam samen met Freddy Heath, Erling
Christophersen en Tony de Almeida Santos. Ik vroeg me af of ik in die dagen wel
voldoende besefte in welke geprivilegieerde situatie ik me bevond. Ik dacht aan mijn
cello, het New Haven Symphony Orchestra, waar ik in mee speelde, de kwartetten
in de Music School zoals het pianokwartet van Gabriel Fauré. En natuurlijk de oude
heer Wrozina, de lutier die mijn cello repareerde en welke reparatie ik niet kon
betalen. Een emotionele pèlerinage.
Ik ontmoette professor Jerome Singer, klinisch psycholoog en psychoanalyticus,
die zich vooral toelegt op ‘areas of research about fantasy and daydreaming’, ideaal
dus om met hem te spreken over wat me al enige tijd bezighoudt: hoe voorkomen
we dat minds al voor het zesde jaar worden gecodeerd met absolute onzin.
In zijn boek The innen world of daydreaming70 beschrijft hij gedachtewerelden als
‘pictures in the mind's eye’ door William James eens prachtig omschreven als ‘the
stream of consciousness’. Waar komt fantasie het spel binnen en hoe wordt de fantasie
van binnen- of van buitenuit aangezwengeld en tot wat leidt dit spelevaren met
monologues intérieurs? Wat is de mate van ‘inner mental activity?’ vraagt Singer
zich af. ‘Can we specify the conditions under which it is possible to increase or
decrease someone's awareness of an ongoing stream of thought? What function may
daydreaming serve in the structure of personality?’71 Singer verdiept zich verder in
de vraag welke rol fantasie
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speelt in de ontwikkeling van een kind. ‘Can we specify some of the conditions of
a child's experience that foster the development of increased responsiveness to inner
stimulation?’ vraagt hij zich af. ‘How does the child move from talking out all his
fantasies toward either giving them up completely or internalizing them in the form
of private daydreams? Is there a continuity between fantasy play in childhood and
the daydreams of adolescents and adults, and the whimsy of the humorist or novelist?
He may also carry this inquiry further by exploring some of the adaptive and
pathological characteristics of daydreaming in human beings. Is daydreaming
inevitably a sign of neurotic tendencies or personal disturbance, as has so often been
proposed - at least by American psychologists, psychiatrists and educators?’
Jerome Singer slaat voor mij de spijker op de kop. Dat wil zeggen: ik denk nog
steeds dat de vergiftiging van kinderbreinen met klinkklare onzin de vernietigende
basis legt voor een leven lang kakelen als kip zonder kop.
Ik vroeg professor Singer dus waarom kuddes mensen niet schenen te kunnen
existeren zonder totems van vader- of moederfiguren. ‘Is it related to programming
children with gods and kings or whatever?’
Singer: ‘You should read The Future of an Illusion of Sigmund Freud.72 That is
the way in which societies organize themselves. We are brought into this world, all
alone into a complex and extremely confusing environment. We need some ways to
organize this complex information.’
‘But why do we do this with absolutely infantile stories about the Queen in
Buckingham Palace watching over her flock day and night as the embodiment of
God?’
‘Because the first thing a child encounters and sees in life are the father and the
mother.’
‘But this is the nuclear age!’
‘You are posing a big question about the nature of humanity. I am not prepared
to answer you in detail now.’
Ik dacht: wanneer dan wel? In plaats daarvan zei ik: ‘U bent bezig met de
bestudering van hoe men de fantasie van kinderen kan stimuleren en hen te leren op
constructieve manier hun verbeelding en fantasie te gebruiken.’
‘Inderdaad,’ beaamde Singer.
‘Dan moet ik toch vragen hoe het mogelijk is dat we kinderen
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onveranderlijk dezelfde nonsens in blijven pompen, terwijl we langzamerhand beter
zouden moeten weten.’
‘What I am trying to suggest, is that we do need basic ways in organizing the
world. The simplest and most obvious way of organizing material, and this is most
powerful, tends to be in relation to the fact that the growing child, when it first grows
to become aware of the environment, is acquainted with the so-called awareness
figures, adult-figures that are in obvious power. They feed the children, they clean
them, they delight them by making faces at them, they laugh at them. They, the
parents, become vocal images. The child practices these images again and again in
it's own mind, while it has no alternative information or no alternative image at its
disposal. When you think about it in helping a child to organize its experiences, could
you tell him, a two year old, there is a congress or a parliament, the nation is ruled
by a prime minister? That means nothing to a child. The Queen in Buckingham Palace
does.’ ‘Yes, but the story of the queen is basically a hoax. It's a blatant lie. Monarchies
inherit the fairy tale and are caught in a vicious circle leaving royal subjects beyond
repair. Freud also said in The Future of in an Illusion that to mature meant that
between fancy and maturity one should gradually free himself of the gods, and kings
and myths notions and see them for what they are: vehicles to evade reality. In other
words: stop daydreaming forever!’ wierp ik tegen.
‘But the evidence is that people don't.’
‘Yes, obviously, but those who don't, have not outgrown infancy.’ En ik voegde
eraan toe, ‘Jimmy Carter turned the clock even back and became reborn in Jezus
Christ at the age of 47, and began his second infancy.’
‘You are talking overly simplistic’, reageerde Singer. ‘You are assuming that your
judgement about what is acceptable...’
‘I am simply quoting Freud from the book you yourself singled out and apply his
analysis and theory’, onderbrak ik hem. ‘But Freud could be wrong too. Would you
also argue, that Pascal or Descartes would be utterly idiotic individuals? They
happened to believe in God. Take Spinoza, a very profound thinker who was deeply
religiously motivated. Why not accept an organizing force in the universe like God?’
‘We all do believe in such a force,’ beaamde ik, ‘but should it be in our fantasty
and daydreams a man with a long white beard on a throne of gold? Why hold on to
the father-in-heaven image? Physics, chemistry and natural laws reign in the universe,
not Zeus and his associates like the old Greeks believed. Pascal,
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born in 1623, and Descartes in 1596 naturally believed in the leftovers of the Zeus
concept, because they never heard of the Big Bang in the universe, or the possibility
to split the atom, as we do now. Mental health in the 20th century is a different
proposition from the 16th or 17th.’
‘But a lot of people still believe in a father or a God image.’
‘That's what I am saying: they have not outgrown the asinine programming and
brainwashing from early childhood onwards.’
‘But do you think, that myths and folklore are causing these images in the minds
of people?’
‘That is the question I have been asking you, because you are the psychologist
studying and developing the imagination of children.’
Ik wilde niet al te hatelijk worden door de vraag te stellen: waar dacht u dan dat
al die onzin haar oorsprong vond?
‘Many people who are very imaginative and creative individuals...’
‘...get rid of this garbage,’ vulde ik hem aan.
‘Yes, and still continue to have a very rich imagination.’
‘Without a vivid imagination, the discovery of the universe, or the new frontiers
of the human mind, would not have been possible. But in the meantime, while we
are properly maturing, losing myths and fantasies and enter into concrete contact
with reality, we could use our imagination in a way that makes it clear to us, that
religion is what Carl Jung proposed “a form of psychological hygiene”, an escape
route for the unexplained, and turn our attention to what we have, what is there, not
what we always believed that was there. As Augustinus cautioned long ago, that “to
believe is to accept for the truth what cannot be proven”, or words to that extend,’
verklaarde ik me. ‘But then you have to ask the question the other way around,’
probeerde Singer, ‘don't we have to respect the seriousness and the profundity of
people, who do believe in these various forms of religious outlet and performance?’
‘Certainly. I am sure that the ayatollahs in Iran are perfectly convinced that they
have the divine right to execute those who do not believe in Allah and his tenets.
Jimmy Carter rang doorbells for more than one year to sell bibles to people, because
he felt he owed it to Jezus as a miserable sinner of the script. Fine. But this does not
alter the fact that we are dealing in reality with derailed minds. Somehow, these
people, whether ayatollahs or reborn Christians, these are individuals whose
development or maturing process got somehow stuck and even re-
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gressed. What I am asking you is: should the accent in guiding children to stop
daydreaming or fantazising not ultimately lay on developing intelligent ways to steer
them to get in touch with naked reality? All human disasters were caused by people
out of touch with the inescapable reality.’
‘Even a physicist will point out to you that, what we consider reality is still
essentially an imaginative construction. They put natural laws together under rules,
which I happen to respect, and which make these situations more testible. So, you
can also disprove a theory in physics. You cannot disprove a religious tenant or
theory. Sure, you cannot prove the word of God. What is my faith? My faith is
scientific, because the rules are the most democratic of rules. Still, any beginner can
criticize, and if he carries out the proper set of operations in the form of an experiment,
he can show systematically why the theory is inadequate or misdirected.’
‘How do you think does the Roman Catholic Church influence retardation by
stuffing all these antiquated notions into the minds of children?’
‘I think you point to the tremendous power of culture in which a person is reared.
It is almost imperative to brake oneself free.’
‘But then why do parents and teachers continue to first program the minds of the
young so utterly unintelligently and in violation of the real world?’
‘You may take that position, but it makes no sense.’
‘But look at the mess as a result of what is being done.’
‘Well, most people in Iran would not agree with your view, that Ayatollah
Khomeiny is a lunatic.’
‘Because the mental development of those who consider Ayatollah Khomeiny a
living god to be followed into death, are obviously mentally deranged, to put it mildly.
Their mental development is retarded and surely, most Iranians would have no idea
what we are talking about.’
‘There might be even Iranians who are highly educated and scientifically up to
date in Iran, who still worship the ayatollah Khomeiny.’
‘That can never go together, highly scientifically trained and worshipping medieval
idols.’73
‘Well, I am sorry. I do not agree. The human brain is so complex, and the human
mind so complicated in its functioning,
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that people can be on the one hand highly orthodox religious people or highly deferent
to a social system in which they are high authorities and have at the same time a
powerful capacity for scientific thinking. They can happen together. Why this takes
place? There are tremendous pressures in growing up; also people grow up in part
by taking images of their parents as part of their own personality. So that, they actually
grow up incorporating certain positive - what Freud called “ego ideals” - as their
own. These become guiding images for them that have a constructive force.
Imagination is an organizing force that helps you guide your way of organizing the
world in your own mind. But it still - some people could argue - is essentially an
imaginative system that could be changed drastically. After all, we know that Albert
Einstein's make-believe fantasy resulted in the discovery of the meaning of traveling
faster than the speed of light. Out of these questions grew his concepts. He quite
frankly said that the gift of fantasy is an important part of the scientific ability. So,
I think it is wrong to attack the imagination. You might want to attack a particular
cult setting in which part of the input of imagination is perhaps counter to the
development of individuals, as might be the case in an extremely religious orthodoxy,
or in a tightly structured class system, or things of that sort.’
‘How about the invention of learning computers by which parents and teachers,
and later children receive a planetary programming, the global village approach of
Marshall McLuhan, so that a sense of unity and sharing one's fate becomes a reality.’74
‘Who programs this computer?’ torpedeerde Singer deze gedachte.
Ik: ‘UNESCO.’
‘Since that organisation is being dominated by the Arabs75,’ stelde Singer, ‘that
means they will dominate the learning process. Who is making the decisions? You
are rushing things.’ ‘There is not much time left. We are in a hurry if the planet and
its cargo are to survive.’
‘That is the risk we run. Human beings grow slowly. You say we are still stuck
with 17th century concepts. But after all, the ideas of Voltaire have had an influence.
It took time, but his ideas have played a part in the emergence of human thought.
Take Bertrand Russell, a person I consider one of the most
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supreme rationalists of the 20th century. He has considerable influence. His thinking
is still being employed. I think, on an overall basis, and at least in the industrialized
countries, there has been a reduction in overt violent behavior.76 lt is true, we saw
horrible things happen during World War II. But maybe we have now moved in
western civilization beyond that point. There are less and less public executions. So,
there are more small signs of progress in that respect. The risk is, that technology
has become so powerful that even while reasonable rational persons are in charge
there are still sufficient numbers of irrational people under the influence of powerful
forces, who could destroy the entire world. I do not see a way around of that fact.’
‘How do you think, Hitler turned into an irrational fooi,’ vroeg ik Singer. ‘Were
it influences from his childhood that surfaced?’
‘I don't know whether Hitler was such an irrational person, I mean. I think, that
Hitler was a very unhappy, disorganized person, without any goals,77 when he was
a child. Once he became a young man, he did not find his vocation. He wanted to
become a painter, but he wasn't too Bood. He simply was a disorganized person, a
tramp of sorts, a hobo. He was just a lost soul, you might say. Something happened
to him during World War I where he discovered that through certain courageous
actions in the war itself, he was given a great deal of praise and reward. He was
promoted to be a corporal and suddenly he found a sense of identity in the war, in
the identification with the pover of the German race, as he used to call it. That began
to give his life a meaning and it created a fantasy of power, that he was unable to
use to good effect, because as it turned out, a surprising number of people in Germany
shared that fantasy. I don't know whether I would call Hitler really wildly irrational
or crazy.’
Ik: ‘I still consider religion an escape, a psychological bandage. Reality is
inescapable, especially in this stage of history. How to assist the young to establish
contact with this reality, instead of Snowwhite and the seven dwarfs?’
‘Wait a minute. You continue to make an assumption that there is an objective
reality and that you know for sure what that reality is. I am not so certain about
reality. It is not that simple. You are trying to rush forces of social change too fast.
I think, what has happened is that science has moved very rapid-
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ly, but it cannot bring that kind of rapid social change about, because there are so
many cultural patterns that are slow to change.’
‘We have not much time left to turn the tide. We behave too often as if this was
still the Middle Ages. Look at protestants and roman catholics in Ireland. You are
engaged in the study of the psychology of imagination. Now, what mechanisms could
be used and developed to improve the thinking of new generations?’
‘The thinking of children is tremendously being influenced by television. tv
provides a wide range of material that ordinarily would not be available. In the past,
children growing up in a small community would only listen to what their parents
or teachers would tell them. But now, they suddenly witness what happens all over
the world. This is confusing. It gives them desires and hopes that may not be fulfilled.
Some research is now being done showing that when television was being introduced
in various communities you had an increase in robberies and thefts because people
who were poor began to be attracted by all of the things they saw on the screen and
they wanted to get them. I believe, television creates its own ecological problems
just the same way any other scientific technology does.’
‘Jose Delgado even believes, that television changes the neurochemistry of the
brain. In other words the effect on the psyche is even more dangerous that the
environment,’ legde ik hem voor.
‘Well, I can believe that what Delgado postulates is possible. But I do not know
how he can demonstrate it.’
‘It has been demonstrated already. The chemistry changed by watching television,
which meant the reference cadre in the mind changes without people being aware of
this taking place at all. Delgado calls it, “Television enters the intimacy of the home”,
in other words, tv effects the mind.’
Singer: ‘Our position is, television joins the family, becomes another member of
the group. It influences growing up of kids and provides additional input. Television
does exactly the same thing as the parent or teacher does. Now, the only thing is,
American television is not uniform. Our television is complicated, confused and
mixed up. It does not necessarily provide a single message. So, it is not entirely clear
what it is doing. But, certainly, one message that television is providing is that there
is much more emphasis on violence than really exists in day to day society.’
Professor Singer zette uiteen dat onderzoek uitwees dat kinde-
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ren, soms van drie en vier jaar oud, steeds agressiever werden en dat de televisie en
wat men aan geweld op de beeldbuis thuis zag, hieraan ten grondslag lag. Hij bepleitte
drastische maatregelen hier een einde aan te maken.
Eerder had Singer eens geschreven: ‘The variety of make-believe play in children
tics in with many of the significant growth areas and conflict situations that develop
in the course of Childhood.’ Hij refereerde aan onderzoek van dr. Rosalin Gould,
die naar twee jonge jongens verwees, die vrouwen haatten en alleen met een prinses
wilden trouwen, want die zijn niet alleen mooier en aantrekkelijker maar die bezitten
juwelen en goud. De twee knapen waren daadwerkelijk op pad gegaan om een prinses
te vinden. Een meisje Olivia probeerde ze te paaien met de mededeling dat zij een
prachtig huwelijksgewaad had. Zij sloofde zich uit in de hoop dat de jongens haar
als een prinses zouden beschouwen. ‘The boys simply chased her away and went on
with their fantasy search,’ schreef Singer.
De psychiater David Levy vormde een soort poppentheater waarbij kinderen hun
fantasieën en dromerijen konden uitleven. Een leraar beschreef in Singers boek waar
kinderen van negen jaar in zijn klas over dagdroomden. Een meisje waande zich
soms als een prinses in een paleis waar zij wonderlijke dingen beleefde. Een ander
meisje fantaseerde dat de Prince Charming van haar dromen naar het paleis van haar
vader kwam. Maar er is een heks in haar verbeelding, die deze dagdromen uitwist
en dan herinnert zij zich niets meer. De heks had haar gezegd dat pas als de prins
haar een zoen gaf, zij zich alles weer zou herinneren, en meer van die onzin. Singer
interpreteert dit dan als interessant, want het meisje ontwikkelt een eerste onbewust
verlangen naar seks. Ik begrijp dus niet, tenzij Singer zelf een permanente
beschadiging van sprookjes op heeft gelopen, dat de psycholoog niet meteen
analyseerde hoe het kwam dat die kinderen in die klas allerlei bespottelijke beelden
voor de geest haalden. En dat is, mijns inziens, het droevige gevolg van fabeltjes als:
de prins en prinses leefden eeuwig gelukkig verder. Dat was dus ook waar ik het in
ons gesprek voortdurend op aanstuurde. Maar Singer trad dan in het defensief. Ik
gaf het op. De tape zegt het allemaal. Hij is een milde (eigenlijk nogal sterke)
teleurstelling voor me geweest.
In de trein terug naar Manhattan kwam een vrouw tegenover me zitten, die
vriendelijk naar me lachte. Ik heb haar compleet genegeerd, dus niet gereageerd op
die glimlach. Waarom doe ik dat? Ik betrap me er op en dat gebeurt dankzij Peter,
die me

Willem Oltmans, Memoires 1979-A

82
deze onvriendelijke spiegel meer dan eens heeft voorgehouden.
Terug in New York City heb ik Peter tweemaal opgebeld. Hij voelt zich kennelijk
zeer comfortabel op Amerbos. Ik belde eveneens Wicher de Marees van Swinderen,
die een grapje maakte over mijn OPEN BRIEF AAN BEATRIX. Hij bood alle mogelijke
hulp aan bij de aankoop van het huis in Los Angeles. Het viel me op dat hij er aan
dacht veel groeten aan Peter over te brengen.
Henry Ebel gaf me zijn boek, Leaves from a notebook in progress’78 waar ik in
heb gebladerd. Ik vermoed dat het daarbij blijft.
Waar ik wel graag naar toe zou gaan maar wat niet kan, is de jaarlijkse bijeenkomst
van de International Society of Political Psychology van 24 tot 26 mei 1979 in het
Washington Hilton. Een aantal van de deelnemers zou ik willen interviewen en zeker
een aantal van door hen gepubliceerde boeken willen lezen.79 Jerome Singer meende
trouwens dat Lloyd deMause en zijn groep psychohistorians ‘a bit too far’ gingen.
Ik antwoordde hem: ‘That is what they said seventy years ago of Sigmund Freud.’

25 april 1979
New York
Brandde twee kaarsen in hetzelfde hoekje van St. Patricks Cathedral waar ik al jaren
kom. Daar stonden ze, twee lichtpuntjes, vroeger voor Peter en mam, nu voor Peter
en mij, tot ze zullen doven. Maar wanneer? Wat is gebed anders dan naar binnen
keren? Wie heeft de stortvloed van woorden nodig, die intussen vanaf de kansel op
de mensen neerdaalde van een man in een knalrode Sinterklaas-outfit.
Ik bewonder Bertie Hilverdink80 ten zeerste, voor wat hij hier in New York heeft
bereikt en allemaal doet. Hij is nu een topvisagist in deze stad, verdient uitstekend,
heeft een aardige flat en is daarbij door zijn zware operaties in Parijs - na een val bij
een dans in het Lido met een Amerikaanse groep - nog altijd gedeeltelijk invalide.
Dat is nu echt een schoolvoorbeeld van een jongen that pulled himself up by his own
bootstraps.
The New York Times meldt dat, mijn goede vriend, de advocaat Mark Lane in Los
Angeles zal worden onderzocht op ‘allegations of possible grand theft in association
with the People's Temple of the Reverend Jim Jones.’ Hij zou 7.500 dollar van
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de sekte hebben aangenomen. Hij schreef ook dat Jones en zijn mensen door de CIA
werden lastiggevallen, dus dit onderzoek zal wel weer met andere overwegingen te
maken hebben.81
Karen Elliott House somt in The Wall Street Journal de positie van de USSR op.
Brezhnev lijkt soms ziek te zijn, al ontmoette hij vorige week een Amerikaanse
zakenman en nam hij tijdens het gesprek 15 stevige slokken wodka. Andrei Kirilenko
zou zijn meest waarschijnlijke opvolger zijn.
De twee voornaamste problemen in de Sovjet-Unie zijn een gebrek aan
arbeidskrachten en een gebrek aan energie The New York Times schrijft vanmorgen
nog dat de ayatollahs 11,3 miljard ‘cubic feet of natural gas’ aan het Kremlin hadden
geleverd. Uitersten als marxisten en islamitische fundamentalisten schijnen beter tot
zaken te kunnen komen dan ‘vrije ondernemers’
‘The Soviets don't have friends,’ aldus Zbigniew Brzezinsksi, de Pool die in het
Carter Witte Huis terecht kwam.. Die isolatie is verder versterkt door rapprochement
tussen China en Japan. Het is inderdaad de militaire kracht en macht die ontzag voor
het Kremlin in de wereld op peil houdt.82
James Fallows heeft zich teruggetrokken als presidentieële speech writer. Naast
een aantal eerbetuigingen zegt hij dat Carters presidentschap is als ‘a themeless
pudding, devoid of direction. I came to believe that Carter believes fifty things, but
no one thing.’ Zijn opvattingen over zonde en trots spelen hierbij een rol. ‘Carters
willful ignorance, his blissful tabula rasa, could - to me - be explained only by a
combination of arrogance, complacency, and - dread thought - insecurity at the core
of his mind and soul,’ aldus Fallows.83 Herboren worden in Christus brengt kennelijk
niet ‘de opluchting’ die werd gezocht.
Paul Shanley een rooms-katholieke priester in Boston, met lang haar en in
spijkerbroek, heeft zich jarenlang uitgesloofd om als ‘straatpriester’ homo's en
lesbiennes te hulp te komen, hen met ouders en familieleden te verzoenen en psychisch
op de been te houden. Onder kardinaal Cushing liep de zaak op rolletjes. In 1970
werd echter Humberto Medeiros tot kardinaal in Boston benoemd. Nu heeft deze
prelaat voor het werk van Paul een stokje gestoken. Hij moet ermee ophouden en is
overgeplaatst. ‘I am the only priest in the archdiocese working
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full-time with gays,’ aldus Shanley. ‘We catholics always need a scapegoat, and our
current scapegoat is the sexual minority. Most homosexuals left the established
church long ago, and I would say rightfully so. I tried to keep them in, and look what
happened to me.’84 Treurig. Ze vragen in Rome om hun ondergang.
Professor Paul Milvy van de Mount Sinai School of Medicine is me opgevallen
vanwege zijn waarschuwingen voor ‘the biological effects of radiation’, die tot
dusverre schromelijk werden onderschat. Bij het ongeluk in de atoomcentrale op
Three Mile Island zouden een miljoen mensen aan lichte doses straling blootgesteld
zijn geweest. Het duurt tussen de tien en sertig jaar voordat de gevolgen merkbaar
worden, bijvoorbeeld door optreden van kanker.
‘The initial exposure rates,’ schreef Milvy, ‘the news media reported, were about
15-30 milliroentgens per hour five to ten miles downwind. Assume that this exposure
rate lasted 12 hours: the dose absorbed by the body would be about 250 millirads.
The milliroentgen is a unit of transmitted radiation; the millirad is a unit of absorbed
radiation.’ Milvy schatte dat mensen aan 500 millirads waren blootgesteld gewest.
Normaal ondergaan alle mensen 100 millirads per jaar of 0.3 per dag van kosmische
straling, van kleine hoeveelheden radiumachtige elementen in stenen en zelfs van
radioactieve elementen in voedsel. De National Academy of Sciences becijferde in
1972 dat het ontvangen van een totaal van 1000 millirads 100 kankerslachtoffers per
een miljoen mensen zal vergen over een periode van 25 jaar.85
Paul Milvy bleek een aardige kerel te zijn, een jogging freak, ontdekte ik tijdens
onze ontmoeting.
‘I am a bio-physicist by training. Early on, I did vork on the effects of radiation
in DNA I am some sort of understanding of that field. I have done special studies
dealing with chemicals in the environment causing cancer. That is what this
department works on: industrial chemicals, pesticide, asbestos, hairdryers and the
like. The exposures are still largely unknown.’
‘My father was a chemical engineer,’ vertelde ik hem, ‘but really, to me, chemists
are a pest. Look what they do to our food? Drinking milk makes you nervous. Is
there radiation in it?’
‘It is a terribly complicated matter. Historically, we live longer today than 50, 100
or 150 years ago. Mortality is down.’
‘Paul Ehrlich told me that we will go down to an average of
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55 years again, because we are polluting ourselves to death.’
‘I cannot believe it will change that rapidly. We are polluting our environment:
yes. Like killing thirty years ago 100 million people in World War II. Pollution by
bombs, guns and bullets.’ ‘Don't forget Hirosjima.’
‘Also Dresden went up in flames. Not only war, but even preparation for war
pollutes the world.’
‘Like testing MX misiles or the notorious neutrom bombs.’
‘On the one hand the mortality rates are down. A famous physicist, now at MIT,
Philip Morrison, once said: “I am not worried about intended radiation - like the
Three Mile Island disaster at Harrisburg - but it are the intended effects of radiation,
like our means to blow up Moscow or New York with hydrogene bombs I am worried
about.”’
‘Philip Handler estimates an atomic war will cause 500 million victims the first
24 hours,’ legde ik Milvy voor.
‘He said that?’
‘Yes. To talk about that makes me truly think.’
‘Number one: I am speechless. Number two: I am appalled. Number three: I believe
that Handler should devote his life to opposing such an outcome, that is what morality
is about. If he could, he managed to help to postpone it, one day, even one hour,
would help. I do not know if I believe this figure, because I am scared to believe it.
It is just too shocking. The logic is there, but you can't even conceive it. We do
produce the nuclear commodities for such use. Part of our inflation is caused by the
production of 250 billion dollars worth of arms and they have not been used. God
forbid they will ever be used. Let's rather have inflation.’
‘Isn't it a vicious circle, inventing the N-bomb, and the Soviets finding an answer
to that and so on?’
‘Did Philip Handler really say that? Horrible. Not horrible that he said this, but
that it might be true. What will be the explanation when it comes to pass?’
‘What we are doing is crazy. Rosalynn Carter, reborn in Christ too launches subs
that are able to blow up forty cities with one shot. On Sunday she prays to the Lord.
Monday the Trident slides into the water,’ stelde ik.
‘And then, Rosalynn goes back to church again to thank the Lord for his wisdom.
I don't think people are even aware that all reactors are basically the same as the
nuclear reactor used in Harrisburg,’ zei Milvy, nog steeds in opperste verbazing.
‘Did you see the movie China Syndrome?’ vroeg ik Milvy.
‘They had last night on Sixty Minutes some officials from Har-
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risburg. They were too uncanny, just like they were portrayed in the movie. I have
some friends who saw that movie the night prior to the headlines in the papers about
the Three Mile accident.’
‘And then to realize that we now know that a so-called decent chap like Dwight
Eisenhower counseled not to inform the people.’
‘I think of myself as a realist. On the one hand I am shocked. On the other, when
that was made known about Eisenhower, I realized Ike had no alternative. I think by
the nature of things, a president of the United States has to be thoroughly immoral.
The last great president was Franklin Delano Roosevelt. From there on it has been
downhill all the way. Our foreign policy has been constantly consistent. Harry Truman
blew up Hirosjima and next he started the Korean War. Eisenhower ended it, they
said, but actually the Koreans did that. We could not beat the Communists. So, they
won. We did not really end the Vietnam War. They kicked us out. If we could have
won the Vietnam War, do you think Nixon would not have tried? He did try but
failed all the way. It is sick. But this kind of mental aberration and the objectives of
our foreign policy are compatible. In fact, maybe it is even a prerequisite. There is
too little room for manoeuvre in foreign policy, nor for starting a world war.
Supposedly, you can't do that, I don't think either that you can truly achieve
disarmament. One cannot change this situation. The imperative, the flow of history,
is as such that you have a very unstable equilibrium. I felt, at least, that the present
equilibrium is stable, but it could be a psychological necessity for me to think that
way. May be Philip Handler is right but I cannot contemplate a nuclear world war.’
Ik vroeg Milvy of hij kinderen heeft.
‘Of course.’
‘Why of course? The Second World War stopped me from ever having children
of my own. I do not accept that it is correct to put children into this madhouse.’
‘I have two children.’
‘The fear of bombs, dr. Milvy, convinced me then already not to multiply. Take
the Nevada atom testing. Did anybody calculate the cancer rates from that?’
‘It does take 30, 40 or 50 years to be sure about that. You smoke cigarettes now,
but 20, 30 or 40 years later you get long cancer. One needs to smoke 250.000
cigarettes to get cancer. Nevertheless one out of four smokers gets cancer and one
out of sixteen smokers dies of cancer. The Hirosjima bomb pro-
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duced leukemia in children when they were seven years old. It took seven years.
Childhood cancers are produced more quickly. For adults it may take 20 to 25 years.
In Nevada we are beginning to see more cancers than expected. But it is also possible
that they received a much higher dose of radiation then we were led to believe.’
‘Imagine to expose living people to radiation, like guinea pigs.’
‘Unbelievable. But the people knew. The information was given.’86
‘Just realize, this is a government by the people for the people.’ ‘It seems that way.
I always thought I was an optimist.’
‘You look like one too, healthy and suntanned.’
‘I wonder whether the real figures about Nevada were suppressed. Eisenhower
said “let's not confuse the public.” Edward Kennedy posed the question whether we
were perhaps fooled again about the disaster at Harrisburg,’ uitte Milvy zijn twijfels.
‘What happens if a reactor fifty miles from New York City explodes. Will Manhattan
be evacuated?’
‘For fifteen years I have agonized over the question whether nuclear power is good
or bad as idea. I never reached a conclusion. If it is one chance in a million - like a
large meteor falling on an open city - then the probability of a nuclear disaster is
minute. By the year two thousand we will have 5.000 nuclear reactors in the world,
which would mean one very serious accident every four years. How many people
will get killed? One hundred thousand? We have no real knowledge. Half will be
immediate death: the other half catches long term cancer. We don't know.’
Nadat de taperecorder al stil stond spraken we nog een kwartier, onder meer over
de USSR. Ik ben tevreden.
Kocht Vitamine E, Lecithine capsules, Vitamine B en A, capsules met tarwekiemen
en coconut hair conditioner voor Peter.
Ik wandelde binnen bij de uitgever van Gallery magazine en zei: ‘You look
different, and tired, with black lines under your eyes.’ Dit was een blunder van
formaat want hij riep: ‘No, I got my eyes lifted!’ Hij had, 48 jaar oud, de rimpels
laten wegnemen. Hoe haal je het in je hoofd?
Om 15.00 uur ontmoette ik Bill Hoffman in het Chinese restaurant nabij de
uitgeverij. Hij was ongeschoren, had vieze handen en leek zeer achterdochtig. Men
had hem vanuit Holland geadviseerd zijn boek niet bij Peter Loeb uit te geven. Om
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18.00 uur ontmoette ik hem opnieuw en overhandigde hij me een exemplaar van zijn
manuscript. Hij leek erg onzeker en wachtte geduldig tot ik pagina na pagina omsloeg.
Was nog al geshockeerd om te zien dat hij inderdaad informatie van Wim Klinkenberg
en mij, telefonisch op het nippertje doorgegeven, behoorlijk heeft gebruikt. Dat is
een flimsy manier van werken. Ik adviseerde hem dus Klinkenberg ook maar eens
te bellen, die de verleiding niet heeft kunnen weerstaan om een link te leggen tussen
Dewi Sukarno en Pussy Grinda, de prinselijke vriendin in Parijs. Gelukkig heeft hij
wel mijn met nadruk meegedeelde informatie afgedrukt dat Juliana beslist niet de
rijkste vrouw ter wereld was. Ik maakte hem echter duidelijk het niet eens te zijn dat
hij Wim en mij in een adem noemde in verband met Grinda en Lockheed. Dat was
gewoon niet waar. Overigens denk ik dat dit boek niet al te veel schokkende informatie
bevat. In het algemeen lijkt me zijn relaas acceptabel. Anyway, ik heb de tekst nu en
ga er snel iets mee doen.87
Leopold Quarles zal Willem de Koning, die 75 jaar is geworden, tot Officier in
de Orde van Oranje-Nassau benoemen tijdens een receptie in het Guggenheim
Museum.
Jurist Harry Torczyner bevestigde dat de jongste uitspraak inzake laster en de
consequenties daarvan door het Opperste Gerechtshof geheel in mijn voordeel is wat
betreft de zaak tegen Time. ‘They all shed crocodile tears, except us from the press,’
zei hij.
Lloyd deMause analyseerde in een artikel van 70 pagina's Historical Group
Fantasies. Hij is hier al enige tijd mee bezig en ik vind dit belangwekkend ook met
het oog op de Hollandse verdazing over een Oranjehuis. Lloyd deMause somt ze
alsvolgt op:
‘1) Massive displacements onto the public stage of feelings connected with the
individual's search for love.
2) Allowing people to use groups to relieve shared private feelings.
3) To act out and defend against repressed desires, rages and prohibitions which
have their origins in childhoods common to the group.
4) Using the same ego mechanisms of splitting, condensation, reaction information,
etcetera, as in personal fantasy formation.
5) Forged public discussion (resulting from 4)
6) Discussion out of materials provided by recent historical events.
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7) Distributing group roles by psycho-class.
8) Producing group dynamics which can lead to a break-down in group fantasy, a
period of paranoid collapse, and an attempted restitution through the formation
of a group-delusion.
9) Group delusion results in group trance which may require discharge in violent
historical action.’
Verderop schrijft hij: ‘That historical group-fantasies are displacements of private
emotion onto the public stage has been commonplace ever since Freud wrote the
world's first psychohistorical article: Leonardo da Vinci and a Memory of His
Childhood88 almost seventy years ago.’
‘My reasoning has been that since group-fantasies have such a large defensive
function, they are inherently unstable, and, like personal defensive structures, are
subject to eventual breakdown due both to the return of the repressed and to the
inability of reality to live up to the requirements of the fantasty content.’
Hij trekt een parallel met de vraag: ‘Where is the oedipus complex in history (...)?
Who is the father and who is the mother in historical group-fantasies (...)? I now
believe that the fantasy-leader is usually the imagined father and the group itself is
usually the mother in group dynamics.’
DeMause beschrijft de emotionele taak van de fantasieleider alsvolgt: ‘He must
be masochistic enough to take on the continuous oedipal hatred of individuals within
the group. He must also be sadistic enough both to be able to identify with the group's
hatred of himself and also to be able to convince the group it should displace some
of its rage onto others (...). In addition, the leader must find enough gratification in
“crazy” thought and action to allow himself to be acceptable for the continuous
psychotic projections of the group, including various levels of unreality, splitting,
paranoid suspicion, grandiosity, violent rage and other forms of psychotic anxiety.
The only thing a fantasy-leader need not be is mature. Leaders every day are
“successful” though extremely disturbed emotionally - witness the Napoleons and
Stalins of every age in every country.’ Hoe verder ik lees en het werk van Lloyd
bestudeer, hoe meer ik me afvraag hoe de groepsfantasie van Nederlanders psychisch
functioneert rond de appeltjes van Oranje, wat natuurlijk au fond de grootst denkbare
lariekoek is.
DeMause analyseert de psychologische voordelen voor mensen om zich in groepen
te verenigen en binden.
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‘That historical group-fantasies are absolutely essential to the psychic well-being of
individuals is unquestionable. People stripped of important group fantasies - even
though their private fantasy system remains intact - nevertheless feel they are going
crazy. The most dramatic examples, perhaps, are those found in anthropologists'
accounts of groups who are suddenly “deculturated”, who lose their rituals and belief;
through traumatic contact with western or other cultures. This dramatic loss of
traditional group fantasies generally leads to such severe outbreaks of personal
anxieties that new group-fantasies with apocalyptic and millenarian content are
usually quickly formed to replace them. It appears that being without a set of group
fantasies is one of the most dangerous conditions which can be experienced.’
DeMause verwijst naar een studie van Rudolph Binion,89 over hoe Duitsers
reageerden op het verlies van de Eerste Wereldoorlog in 1918 via ‘paralyzing terror’,
‘a genuine panic’, ‘a fearful moral breakdown’ met ‘effects so catastrophic and
consequences so fateful’ dat zelfs de vervanging door een nieuwe groepsfantasie van
de steek in de rug via binnenlandse vijanden door het uitbreken van angstgevoelens
verder werd bemoeilijkt. Het plotseling wegvallen van het gevoel dat Duitsland
onoverwinnelijk was had traumatische gevolgen. De psychologische gevolgen van
een dergelijke ontmanteling van een bestaande groepsfantasie gaat veel en veel verder
dan de materiële schade die de oorlog veroorzaakte. Psychohistorici decoderen
groepsfantasieën via kennis van ego, afweermechanismen waarmee persoonlijk
fantasieën, dromen en mythen worden geïnterpreteerd. Onder dergelijke
fantasiewerelden rangschikt deMause ‘the crusades’, ‘Protestant martyrdom’, ‘the
Dreyfus affair’, ‘the Cuban Missile crisis’ en ook ‘the Divine Right of Kings’, dus
het Huis van Oranje.
In dit verband schrijft deMause: ‘Since group fantasies require that the
fantasy-leader is under continuous attack for his possession of the group, and since
the leader's attempt to counter these attacks through magical and heroic efforts to
prop up his image (Gouden Koets en Troonrede) are doomed to fail, every
group-fantasy eventually reaches a “collapse” stage where the leader is experienced
as being extremely weak, unable to nurture the country and increasingly powerless
to contain the growing rage and anxiety within the group (...). In preparanoid
individuals it often happens that some new life situation removes an important
authoritarian “leader” figure from the
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person's emotional life, someone who previously had served to direct, organize and
give meaning to his or her life. This lack of direction and containment produces a
collapse structure in the individual - a collapse from which the new paranoid delusion
itself is in effect an attempt of restitution.’90
‘With historical groups, this “paranoid collapse” of an important group-fantasy
produces a historical moment of extreme anxiety, narcissistic rage and confusion.
Since one function of historical group-fantasies is to redistribute anxieties through
historical role-taking. The collapse of the effective fantasy threatens both to release
ID and superego elements which it had previously bound and to produce a threat of
total disintegration of the self. Objectless paranoid fears, often with religious
apocalyptic overtones, sweep through the group.’
Aldus verklaart deMause het verschijnen van politieke anarchie. Hij omschrijft
deze ontwikkeling als de ‘paranoid collapse’ periode, ‘when groups split into opposing
camps even more hostile to each other than usual. Each sub-group claims the other
is the real threat to order, hierarchy and authority (...). As the fantasy-leader appears
at this stage to be extremely weak and helpless, these “crazy” delegate groups appear
to be both uncontrollable and yet somehow extremely meaninful - whether they are
Nazi youth groups, or Hitlerite millenarians or Bolshevik revolutionaries or
McCarthyite paranoids, they are able to hypnotize the public body far beyond their
tiny size. This is because they reflect the main emotional conflicts of the moment of
paranoid collapse far better than does the more prosaic fantasy-leader.’
DeMause legt vervolgens uit wat een ‘group delusion’ is, namelijk ‘a more
irrational and violent group fantasy adopted by individuals in order to ward off
feelings of paranoid collapse’. Op die manier wordt verlichting bereikt ‘from what
feels like an intolerable state of emotional dissonance between the relatively calm
external world and the turmoil of the internal world’. Dan volgt een conclusie, die
je een paar maal moet lezen: ‘The intolerable ambivalence of the collapse stage is
now avoided by splitting: the repressed narcissistic rage gets directed toward the
enemy, while the unfulfilled love and grandiosity are prof ected onto the group itself.
The country is now seen as infinitely precious and superior, but endangered from
the outside, not from one's own hostility.’
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‘Like the formation of an individual delusion, the formation of a group delusion is
always restitutional,’ schrijft deMause. ‘Often, it is formed during one dramatic
incident, one which might be termed a “moment of group-psychotic insight”, when
specific concrete enemies are suddenly perceived as the cause of one's present painful
condition (...). The group delusion then takes over and structures the needed
authoritarian component of the old group-fantasy, only in a new, more fixed, less
rational and more violent form.’
Ook het concept group-trance verklaart deMause nader. Compleet nieuw, voor
mij althans, en van toepassing, lijkt me, op een absurd sprookje als de Gouden Koets.
Had ik maar over deze informatie beschikt, toen ik de OPEN BRIEF AAN BEATRIX
samenstelde. DeMause is de ontdekker van de notie, ‘that people in the midst of
group delusions are themselves in a grouptrance, in which normal rules of logic are
suspended’. Hij vervolgt: ‘The group-trance contains all the primary process attributes
of individual delusional thinking, using many of the mechanisms of what the (Melanie)
Kleinian school calls the paranoid-schizoid position, but with the illogical thinking
confirmed even further by group consensus. This is why group craziness is so much
more powerful - and less studied - than individual craziness.’
DeMause somt dit gedeelte van zijn analyse aldus op: ‘The concept of historical
group-fantasies includes a theory of history as consisting of evolving cycles of
attempts by individuals to form large groups organized around shared fantasy systems,
based on displacements of personal psychosexual conflicts from successively higher
psycho classes, each cycle culminating in a paranoid collapse of the group-fantasy
and the acting out of a group-delusion to relieved shared feelings of inner chaos and
rage. These cycles take place because of the group's psychohistorical dynamics, in
a sphere of the psyche independent from that of individual neurosis, but drawing
upon its content.’
‘Were the Germans really sick in following Hitler? Did America go crazy during
the Vietnam war?’
DeMause: ‘The same population of individuals - with the same level of maturity,
personal psychic distress, and rates of psychosis - at one point in a group-fantasy
cycle can manage successfully to bind their anxieties under a “strong” fantasy-leader.
At the same time several years later, the same group, without their individual
psychodynamics or “personal health” changing at all, can march off to war. We grow
“crazy” together in group-fantasy cycles in accordance with psychohistorical
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group-dynamics, and quite independent of cycles of personal distress, of changes in
childrearing patterns, or of any other criteria (...). I do not believe that going through
successive group-fantasy cycles is therapeutic. No-one ever seems to learn anything
from wars and revolutions, and acting out group-delusional projects seems to leave
the personality structure as immature as before. In fact, group-delusional violence
is actually traumatic to the individual, the family, and to the parents' ability to pass
on a more mature psychic structure to the next generation. History can therefore be
viewed as a race between the therapy of family evolution and the traumas of
group-delusional violence.’
Ik belde Lloyd deMause, ook om te spreken over het interview met zijn collega
Henry Ebel. Hij vertelde dat een correspondent van het sovjetpersbureau TASS hem
inderdaad was komen spreken, waar ik in Moskou dus al enige tijd op heb
aangedrongen. Ik heb een sterk gevoel dat de specialisten van het Psychohistorisch
Instituut op 2315 Broadway niet alleen op een belangwekkend spoor zitten, maar
wel eens gelijk zouden kunnen hebben met deze benadering van de handel en wandel
van kuddes. Lloyd vond de kritiek van psycholoog Singer van Yale dat hij en zijn
vrienden ‘te ver’ gingen absurd. En hij heeft natuurlijk gelijk. Maar de media negeren
de publicaties van dit instituut volkomen.91 Wat de boer niet (her)kent, vreet hij niet.

26 april 1979
Ik heb duizend dollar in gloednieuwe biljetten voor Peter opzij gezet om mee naar
Madrid te kunnen nemen. Het kan eigenlijk helemaal niet, maar je leeft maar een
keer. Zo gaf mam mij in 1955 zeshonderd dollar om me als journalist in Rome te
vestigen, waar mijn leven ingrijpend zou veranderen, omdat ik er in 1956 Sukarno
zou ontmoeten.
Gedragskundige B.F. Skinner schreef in 1976 een boek over zijn leven. Nu is On
Becoming Carl Rogers verschenen,92 een variant op de titel On Becoming a Person,
de bestseller van Carl Rogers uit 1961 waar mijn oom Alexander Poslavsky me attent
op maakte. Skinners levensverhaal vond ik een ramp met ellenlang geklets over
voorouders en familie. Kirschenbaum behandelt de eerst 26 jaar van Rogers leven
in 43 pagina's. Ben benieuwd. Ik herinner me beide heren uitstekend. Rogers won
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het, die ik maar een dag meemaakte in gesprek in La Jolla, Californië.
Ik bracht een bezoek van anderhalf uur aan de Persons. Ze lopen nu beiden met
stokken. Ik dacht met weemoed aan andere tijden, 1957 en de jaren zestig. Ik
probeerde hen op te vrolijken en van alles te vertellen. Ro Person benadrukte dat zij
geïsoleerd waren geraakt. Beiden stelden zij het ten zeerste op prijs dat ik was
gekomen. ‘We hebben zo wat afleiding gekregen,’ waarop mevrouw Person begon
te huilen, wat me zeer verdrietig maakte. Dan te bedenken dat zij sedert de Tweede
Wereldoorlog altijd tot de top van de Nederlandse journalisten in de VS hebben
behoord. Het lijkt me geen aangename zaak in Manhattan oud te worden en te worden
afgeschreven. Zal ik de Persons terug zien?
Ik legde contact tussen William Hoffman en Jan van Wieringen van de Volkskrant
in Washington. Jan en ik spraken af dat hij mij een voorsprong zou geven om mijn
verhaal over het nieuwe Julianaboek eerst te publiceren in het lieve vaderland. Schreef
de koningin trouwens dat als zij het manuscript wilde hebben ik dit aan hofmaarschalk
Pim Osieck zou kunnen over handigen.93 In het julinummer gaat Gallery een reportage
van 32 pagina's publiceren over de JFK-affaire in Dallas waar de lezer gratis een 33
1/3 toerenopname bij ontvangt van de schoten, zoals deze bij de moord op de president
werden afgevuurd. Veel mij bekende onderzoekers werkten mee, zoals L. Fletcher
Prouty, Richard Sprague en Cyril Wecht, maar Mark Lane schittert als afwezige.
Ging met Tage Domela Nieuwenhuis wat eten in The Bagel, mijn favoriete
restaurantje in The Village sinds de dagen dat ik bij Richard Thieuliette woonde.
Tage zit in de laatste spurt voor zijn masters degree in International Law aan de
Columbia University. Na de zomer gaat hij naar Ghana om het juridische systeem
daar te bestuderen. Hij overweegt zich te vestigen aan de faculteit van
Rechtswetenschappen te Leiden.

27 april 1979
Haalde het boek van Percy Black, The Mystique of Modern Monarchy, uit de
bibliotheek. Het werd in 1953 geschreven en is kort en hanteerbaar. Het lijkt prachtig
aan te sluiten bij de analyse van de psychohistorici, die koningen en koninginnen
onder ‘fantasieleiders’ rangschikken.
Ontmoette bij de uitgever MacMillan de heer George Walsh.
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Mijn twee Club van Rome interviewboeken lagen op zijn bureau plus de lange lijst
van vragen, die ik voor een interviewboek met Georggi Arbatov had opgesteld. ‘You
covered really everything. We like your project. We would be shooting to publish
your book with Arbatov in the spring of 1980. We would bring it out and announce
it as a special publication. It would be 400 pages of 250 words a page. It could sell
20.000 hardcovers and it could only sell 2.000, we have no way of telling. But the
editors of Time are saying that surveys show, that the interview format is very popular
with the public.’94
Ik had opnieuw de advocaat voor literaire zaken, Ron Taft95 gebeld, die Walsh ook
bleek te kennen. Een voorschot van MacMillan om naar Moskou te reizen en om de
interviews met Arbatov te beginnen zou via Ron Taft aan mij worden overgemaakt.
Dit project begint eindelijk vorm te krijgen, ook financieel. Kan niet wachten het
Peter te vertellen. Ik schreef Arbatov over deze ontwikking. Voel me enorm opgelucht
dat dit nu eindelijk schijnt te lukken.96

kl 642, New York - Amsterdam
Heb het boek van Hoffman over Juliana uit. Het is uitstekend, vrijwel rimpelloos en
alles bij elkaar best aardig over de koningin.
Lees Myth and Meaning van Claude Lévi-Strauss.97 Het is een absoluut kletsverhaal
van 54 pagina's en heeft niets om het lijf. ‘The problem is: where does mythology
end and where does history start,’ is een hoogtepunt in zijn relaas. Aan het slot zegt
hij componist of dirigent te hebben willen worden. Hij vroeg eens aan Darius Milhaud
hoe hij componist was geworden. Milhaud vertelde al bij het slapen gaan als kind
muziek in zijn hoofd te hebben gehoord, die hij nooit eerder had beluisterd en dat
bleek dus het bewijs te zijn geweest dat hij als kind al aan het componeren was
geslagen. Ik heb Lévi-Strauss, ook na de ontmoeting met hem in Parijs, altijd als een
lichtgewicht gezien en dat wordt andermaal bevestigd.
Na lange afwegingen doe ik bij Peters vliegbiljet voor Madrid niet duizend maar
vijfhonderd dollar. Dan is hij wellicht zuiniger en zal ik hem in juni de tweede
vijfhonderd dollar zenden.
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Amsterdam
28 april 1979
Amerbos
Er lag een welkomstbriefje van Peter en er stonden overal verse tulpen ter
verwelkoming.98 Zelf sliep hij nog.
Ik opende de envelop van de AMRO en zag dat ik nog maar tweeduizend gulden
op mijn rekening heb, wat me zeer nerveus maakt, want het zou 5.000 hebben moeten
zijn. Begrijp er niets van. Ook een telefoonrekening van duizend gulden. Absurd.
Vernu Reizen vraagt om 15.000 gulden voor achterstallige tickets. Problemen. Ik sta
in totaal 119.000 gulden in het krijt bij de AMRO, een bedrag gedekt door de
ACF-aandelen. Wat moet ik doen? Ik heb zowat het punt bereikt dat ik dit huis moet
verkopen.
J.J. van Hoeve, oud-Nijenrode collega en indertijd voorzitter van het NOIB
studentencorps, schrijft: ‘Onze Gert is overleden.’99 Dat vind ik inderdaad een droevig
bericht. Ik herinner me hem als ex-marinier en prototype van de veelbelovende
Hollandse jongen, die het ver zou brengen. De lange reeks beroertes en de lijdensweg
die hij heeft moeten afleggen hebben hem 21 april op 53-jarige leeftijd het leven
gekost. Jan schreef een in memoriam. Hij is de slijmjurk gebleven zoals ik me die
van Nij enrode herinner, wat hem bij de studenten primus inter pares maakte, alhoewel
niet bij mij. Aan Gert behoud ik een zeer positieve herinnering, ook nadat ik hem
later in Djakarta weer ontmoette.
Herman Wigbold, hoofdredacteur van Het Vrije Volk, zond op 5 april een brief of
ik met andere Nederlanders een felicitatie voor de 70ste verjaardag van de koningin
in zijn krant wilde zetten. Nu is het natuurlijk telaat daarvoor. Niet meer dan honderd
woorden.
Ellen Thomassen en Han Blom hebben een jongetje uit de Filippijnen geadopteerd:
Michiel David. Onbegrijpelijk.
Uit Key West heb ik een brief geschreven naar Vrij Nederland over het geklets
van Jeroen Brouwers over Liefdesbrieven van Multatuli. ‘Het is een bekend feit dat
“critici” van belangrijke
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psychohistorische werken maar al te dikwijls niet passen in de kleine teen van het
genie, waar zij over moeten schrijven.’ Ik vervolgde: ‘Als Multatuli ergens de schurft
aan had dan was het lafheid, middelmatigheid, domheid, onwaarheid en onoprechtheid.
Hiermee is alle onzin die Brouwers over Liefdesbrieven over twee hele pagina's in
de boekenbijlage van VN van 31 maart 1979 heeft bijeengegaard, voldoende
gekarakteriseerd. De redacteuren van de boekenbijlage zouden zich wellicht kunnen
afvragen of lezers er prijs op stellen een dosis roddel en bagatellen voorgezet te
krijgen, wanneer het gaat om een literair oeuvre dat uniek mag worden genoemd in
de geschiedenis van de 19de eeuw.’
Rinus Ferdinandusse, hoofdredacteur van Vrij Nederland, antwoordde 23 april
dat hij de bemerkingen van Brouwers op de brieven van Multatuli, als gepresenteerd
door Paul van 't Veer, helemaal geen muggenzifterij vond. ‘Ik vind het onzin dat je
Brouwers in de schoenen schuift dat hij niet (werkelijk) over Multatuli schreef.
Brouwers schreef over de bezorging van zijn brieven (door Van 't Veer).’
Ferdinandusse zelf is de ultimate mediocrity. Daarom zit hij op die post van
eeuwigheid tot zaligheid.
Verder is er de nodige fan mail ook in reactie op de OPEN BRIEF AAN BEATRIX.
Cees Meijer zal bij De Typhoon worden opgevolgd door een Parool-figuur, Jan
de Vries. Er schijnt een zeer democratische procedure te zijn gevolgd om over de
opvolging te beslissen met inspraak van de redactie. De Journalist spreekt over een
‘voorbeeldige’ gang van zaken.100 Ik kan die krant verder wel vergeten als Cees weg
gaat. Weer een outlet minder.
Vreemd dat ik bij alle reizen naar Wenen nooit het huis van Sigmund Freud in
Berggasse 19 ben gaan bezoeken. Hij heeft er bijna een halve eeuw gewoond en
gewerkt alvorens voor de Nazi's naar Parijs, en later Londen te vluchten. Gary Yerkey
schrijft er over in de International Herald Tribune.101
R. Groen van het Eindhovens Dagblad kreeg op zijn redactie bezoek van de
manager van de golfclub in Sint Oedenrode en werd in zijn gezicht geslagen, omdat
de lezer het niet eens was met een artikel over prins Bernhard. De prins had tijdens
een partijtje golf tegen een voorbijschietende motorcrosser ‘rotzak’ geroepen vanwege
de overlast door motorgeronk.
De journalist Martin van Amerongen is in Oostenrijk veroor-
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deeld tot betaling van een boete van 1.800 gulden wegens belediging van kanselier
Bruno Kreisky. Volgens Van Amerongen zou Kreisky de nazi-jager Simon Wiesenthal
‘een joodse fascist’ hebben genoemd. Ook zou Van Amerongen hebben geschreven:
‘Wie Mauthausen heeft overleefd zal Kreisky ook overleven.’ Volgens de Nederlander
was Kreisky ‘een paradejood’. Hoe krijg je dergelijke kwalificaties in je geschrijf
voor elkaar? Heb van deze Van Amerongen nooit een hoge pet op gehad.
De pers staat bol van berichten over de 70ste verjaardag van koningin Juliana.
Herman Felderhof sprak met prominenten over hare majesteit in Elseviers Magazine:
Toon Hermans, oudburgemeester jhr. C.J.A. de Ranitz en diens echtgenote, de oude
hoge commissaris van Indonesië dr. Mohammed Rum, mr. D.U. Stikker, de
commissaris van de koningin in Friesland mr. H.P. Linthorst Homan, oud-premier
Willem Drees, de secretaris-generaal van de NAVO Joseph Luns en mr. J. Lachmon,
politicus uit Suriname.
Professor mr. I.A. Diepenhorst wijdt een beschouwing aan Juliana en het
koningsschap.102 Anton Koolhaas heeft een film van 109 minuten over haar gemaakt
met muziek van Rogier van Otterloo. Producent Govert Veldt van Cinecentrum in
Hilversum vertelde het Algemeen Dagblad dat de vorstin de drie keer dat zij
ondervraagd werd over haar leven, zeer vermoeiend was geweest. ‘Ook met
formuleren was zij uiterst voorzichtig. Zij kon heel kritisch zijn. Als een opname
wat minder goed uit de verf kwam zei zij direct laten we het overdoen (...). Soms
had zij het emotioneel wel eens moeilijk. Toen zij oude filmbeelden bekeek zag zij
dingen terug, die zij was vergeten of gebeurtenissen die een diepe indruk op haar
hadden gemaakt. Vergeet niet, deze film gaat terug tot haar jongste jaren.’ De koningin
lijkt geregeld naar Cinecentrum te zijn gegaan om de vorderingen te bekijken. ‘Haar
goed recht, want zij is tenslotte de grote actrice,’ aldus Veldt. Ook opnamen van
prins Bernhard zijn aan de film toegevoegd.
Vandaag heeft de Volkskrant een bijvoegsel van vele pagina's aan het koningshuis
geweid. NRC Handelsblad zal zich wel wachten voor een dergelijk experiment voor
een tweede maal binnen enkele maanden. Lezers protesteerden massaal. De
groepsfantasie moet immers levend worden gehouden?
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29 april 1979
Gisteren was ik doodmoe en erg van streek van alle rekeningen en de wankele
financiële situatie.
Vandaag benaderde ik Dirk Keijer, die met geen woord repte over de toegezegde
5.000 gulden. Dat zou verlichting brengen. Met Abdelkadir Chanderli waren nog
geen zaken gesloten (als het waar is). Intussen had in het Dolder Hotel te Zurich een
uitstekende bespreking plaatsgehad over de plannen met Soedan. Dirk zo de komende
maand een delegatie van 23 man naar Moskou leiden. Ik zal hem daar spreken.
Ik lichtte Gerard Croiset in over de gesprekken met Jeanne de Mohrenschildt en
de toch wel enige twijfels, die deze gesprekken bij mij hadden gezaaid. ‘Ik heb die
man gezien,’ aldus de paragnost, ‘daar blijf ik bij.’ Ik antwoordde dat Gerard
inderdaad juist had voorspeld dat George de Mohrenschildt jegens mij betrokkenheid
met de moord in Dallas zou gaan bekennen. George voelde zich op een of andere
manier verantwoordelijk. Maar gesteld dat De Mohrenschildt zich die
verantwoordelijkheid slechts verbeeldde, zoals zijn vrouw scheen te denken, zou het
dan kunnen dat Croiset het ziektebeeld tien jaar geleden had ‘gezien’ en niet de
werkelijkheid? Ik vertelde Croiset ook over de mysterieuze dokter Mendoza, die
opdook en vervolgens in lucht op ging, na de zogenaamde ‘behandeling’ van De
Mohrenschildt. Op deze informatie reageerde Gerard nogal stil en besluiteloos. Ik
hoorde hem denken.

30 april 1979
Ik moedigde Peter aan zijn vriendin Mary Webber in Madrid te bellen. Na het gesprek
ging hij zitten en leek er onderste boven van. Hij had haar gevraagd of hij, wanneer
hij naar Madrid terugzou gaan, bij haar zou kunnen wonen tot hij een eigen plek
heeft gevonden. Hij wil ook modellenbureaus aflopen in Madrid.
Het defilé op Soestdijk is in volle gang. Volkomen abnormaal en pathologisch, a
product of fear zouden de psychohistorici zeggen. Gisteravond in bed heb ik lang
tegen Peter gesproken over hoe ik het leven beschouw. Hij zei vanmorgen er niet
van te hebben kunnen slapen, ‘Ik lachte me kapot, Willem.’
De beelden van de ‘eerste familie des lands’ met een koningin die in een boerenkar,
omringd met kleinkinderen, de hoek om gaat, kunnen ‘roerend’ genoemd worden.
Het is wel uniek maar je moet je er voor hoeden niet aan de collectieve waanzin ten
deel te vallen.
We dineerden in Le Musicien. Ik zal Peter erg missen als hij
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weer weg is. Hij ging nog even de stad in. Hij liever dan ik: het is een gekkenhuis
op Koninginnedag. We keken naar het gala voor Hare Majesteit met de hele
koninklijke familie, waarbij duizend kindertjes vanaf het podium haar toezongen,
‘Slaap zacht: de koningin waakt dag en nacht.’ In de roos! Dat is nu exact mijn
analyse van de koningsfantasie en het fata morgana van een koningshuis. Het toont
aan hoe kinderen, lang voor ze zelfstandig kunnen denken, al geprogrammeerd en
vergiftigd raken met klinkklare onzin. Ook Wim Hoogenkamp trad op. Hij deed voor
een keer gewoon gelukkig.
James Fallows, die als speechwriter van Jimmy Carter ontslag heeft genomen,
heeft in The Atlantic103 over vijftien pagina's zijn besluit toegelicht. Een dergelijk
openheid over de gang van zaken aan de top is in Den Haag volkomen ondenkbaar.
‘He is a stable, personally confident man whose quirks are few,’ aldus Fallows.104
‘I left his service feeling that when moral choices faced him, he would resolve them
fairly: that when questions of life and death, of nuclear war and human destruction
were laid upon his desk, he would act on them calmly, with self-knowledge, free of
interior demons105 that might tempt him to act rashly or to prove at terrible cost that
he was a man (...). Of all the contenders on the horizon, none would be saner or surer
than Carter in those moments.’ Dat was dus de rechtvaardiging voor Fallows zelf
dat hij voor Carter was gaan werken. Maar nu de rest.
‘I began to realize,’ aldus Fallows, ‘that the absence of passion was as serious a
weakness as the lack of sophistication. I started to wonder about the difference
between a good man and an inspiring one: about why Jimmy Carter, who would
surely outshine most other leaders in the judgement of the Lord, had such trouble
generating excitement, not only in the nation but even among the members of his
own staff. One explanation is that Carter has not given us an idea to follow (...). I
came to think that Carter believes fifty things, but no one thing (...). Carter thinks in
lists, not arguments: as long as the items are there, their order does not matter, nor
does the hierarchy among them (...). Carters style of thought cripples him (...). Carter
cannot explain what he is doing. He is an easy mark for a Patrick Moynihan, a Ronald
Reagan or a John Connally who can speak with passion about the decline of American
power.’ Dan vertelt Fallows hoe Carter het presteerde tijdens een be-
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langrijke rede in juni 1978 voor de Naval Academy, waarin hij de bedoeling, had de
Amerikaanse politiek tegenover de Sovjet-Unie uiteen te zetten, de boot te missen.
De speech werd een ramp. Carter had aan zijn naaste medewerkers om suggesties
gevraagd, onder wie Zbigniew Brzezinski, Cyrus Vance, Andrew Young, Stansfield
Turner. Fallows vertelt: ‘Carter assembled his speech essentially by stapling Vance's
memo's to Brzezinski's without examining the tensions between them. When he
finished rewording the memos, the speech was done. It had an obvious break in the
middle, like the splice in film.’ Het effect was dat na gebruik van het materiaal van
Vance, dat op verzoening was gericht, hij overging in de benadering van Brzezinski,
dat er op neer kwam: ‘And now - war!’ The Washington Post wees natuurlijk
onmiddellijk op de presidentiële rede, die uit twee tegenovergestelde delen bestond.
Jimmy Carter zelf had er niets van gemerkt.
Tijdens zijn laatste jaar op het Witte Huis vroeg Fallows zich voortdurend af:
‘Why should a man as well-meaning and intelligent as Carter blithely forgot the
lessons of experience and insist on rediscovering fire, the lever, the wheel.’ Fallows
zocht het antwoord in ‘the cast of mind’ van Carter. ‘His view of problems as
technical, not historical, his lack of curiosity about how the story turned out before,’
was een reden. Een tweede oorzaak was dat ‘beneath the jokes about peanuts106 and
grits, lurked the notion of the southern as moron. Carter was determined to prove
that he and his associates had not stepped straight out of the Dogpatch (...). The
Georgians saw this prejudice behind every slight - in the use of the phrase “the
Georgians” itself, in Brother Billy's rise as the stereotypical idiot from the South,
and, most of all in the savagery visited upon Bert Lance.’107
Fallows: ‘Carter's problem as he took office was like Ghana's on the eve of
modernization: how to get the technical know-how without accepting the cultural
detritus (...). Carter needed the insider's wisdom about the power game if he was to
succeed in office (...). The tragedy of Jimmy Carter was that he knew either.’
‘Carter's willful ignorance, his blissful tabula rasa, could - to me - be explained
only by a combination of arrogance, complacency and - dread thought - insecurity
at the core of his mind and soul,’ concludeerde Fallows. Hij citeert Walter Lippmann
aldus: ‘An effective president must be articulate. He
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must be able to talk in language which is not the lowest common denominator, but
the best. What you must lead in the country are the best in the country and they will
carry it on down. There is no use of the president trying to talk down to a fellow who
can just about read and write. Let somebody else do that. He must talk to the people
who teach the man to read and write.’ Ik zou in dit verband psychiater Arnold
Hutschnecker andermaal aan het woord hebben gelaten, die al jarenlang pleit voor
selectie van presidentiële kandidaten, zoals men topmanagers voor multinationals
als Shell, IBM en Mannesmann op de korrel neemt en van a tot z doorlicht op hun
geschiktheid voor de functie. Zou General Motors of Boeing Jimmy Carter een
betrekking hebben aangeboden? Ik denk in geen duizend jaar.

1 mei 1979
Handelsblad schrijft in een hoofdartikel108 VERJAARDAG dat de koningin ‘zo
lang en zo duidelijk’ staatsmansinzicht had getoond. Als constitutionele monarch
heb je geen moer aan zogenaamd au courant zijn wat speelt. Juliana was, met
Bernhard, tegen de Nieuw-Guinea-politiek van Luns. Het was Bernhard die de
kastanjes uit het vuur haalde en de eer van het vaderland enigermate redde. Juliana
was compleet machteloos. Het defilé op Soestdijk heeft drieënhalf uur geduurd, dit
jaar in ijzige koude en met een bewolkte lucht. ‘Prins Claus en zijn tweede zoon
Friso hielden het snel voor gezien. Zij bleven niet in de rij, maar maakten een eigen
rondgang (...). Later, samen met vader Claus, rende Friso voor de massa uit en dat
leverde hem ver voor zijn broers en neefjes een paar klompen op van de gemeente
Culemborg (...)’, aldus een GPD-verslag.
Vandaag is de tweede zoon van mevrouw Indira Gandhi, Sanjay in New Delhi
gearresteerd tijdens een protestdemonstratie tegen het inrichten van een speciaal
gerechtshof om zijn moeder te berechten wegens corruptie tijdens haar
regeringsperiode van negentien maanden.
De ACF zegt tevreden te zijn over 1978, maar is somber over de te verwachten
resultaten van 1979. Alleen al de sterke daling van de prijs van kinabast op de
wereldmarkt leverde het concern een verlies van veertien miljoen gulden op. Wat
moet ik toch met mams aandelen beginnen? Ze zullen steeds verder in waarde dalen.
Ik heb een rustige dag. Verdiep me in achterstallige knipsels.
NRC
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Zbigniew Brezinski zegt in US News & World Report109 dat er meer en dieper moet
worden nagedacht over de renaissance van de islam. Hij ziet het als ‘a vital
civilization, an important religion, a way of life for a very high percentage of the
world's population (...). It is a religious phenomenon rooted in certain basic values
which are not alien to the Christian tradition. And, yet, many Americans are
instinctively perplexed by this development.’ Brezinski zou met mijn vrienden van
het Psychohistorisch Instituut moeten spreken, maar dat zal niet in zijn kraam te pas
komen. Want de vraag is: waarom heeft juist op dit moment, bijvoorbeeld in Iran,
dit ‘terugdraaien van de klok’ op massale schaal plaats? Waarom juist nu een terugkeer
naar een religieuze fantasieleider en het oude sprookje van de islam?
Time schrijft dat het Supreme Court zegt: ‘The mind of ajour-nalist is fair game
in libel cases.’110 Daar heb ik ook rechtstreeks mee te maken in mijn affaire met Time.
‘The Courts can take journalists notes, take telephone records and the police can
march into the newsroom,’ aldus Jack Landau van het Reporters Committee for
Freedom of the Press. ‘Now libel lawyers can go into your brain.’
In mijn zaak tegen Time (volgens Time zou ik een door Moskou georkestreerde
campagne tegen prins Bernhard of het Huis van Oranje leiden) gaat het erom aan te
tonen dat malice (boosaardigheid) in het spel is. Voorheen konden media vrijwel
alles over iemand zeggen of drukken wanneer die persoon a publicly well-known
personality was. In Dallas hebben de juristen van Time alles in het werk gesteld om
aan te tonen dat ik een bekende persoonlijkheid ben. Dat geldt hoogstens enigermate
voor Nederland maar zeker niet voor de VS, waar Time de onzin van een PINK HOUSE
OF ORANGE immers eveneens rondbazuinde? Daar is nu bijgekomen dat Amerikaanse
rechters juristen naar Amerbos hebben kunnen sturen om in mijn dagboeken (my
brain) te snuffelen. The New York Times besprak de beslissing van het Opperste
Gerechtshof in Washington in een hoofdartikel: ‘It left journalists vulnerable to
litigation that is not only costly but also disruptive and to some degree intimidating.’111
En wat helpt het geschrijf in de Times? Geen mallemoer.
Mijn oude vriend Eric Hoffer heeft weer een nieuw boek geschreven. William
Buckley citeert eruit in de The New York
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Times. Hoffer heeft zijn vooroordelen ‘the testicles of my mind’ genoemd. Hoffer
acht à priori-denken een schadelijk vooroordeel. ‘A priori logic assumes that poverty
breeds crime, that necessity is the mother of invention, that permissive upbringing
will produce self-reliant adults, that authority hampers change. The logic of events
shows the opposite to be true.’ Hoffer noemt ook enkele zaken die hem duister zijn
gebleven. ‘I cannot understand the passion for immortality: the illusion that there is
a cure for all the world's ills; Hitler's rise to power; the morbid hatred of some
intellectuals for America; the belief of many people that good things will come to
pass without effort; that so many well-educated people consider Lenin a great man.’112
Vijftien procent van de Amerikanen, twintig miljoen mannen en vrouwen, hebben
te eniger tijd hulp nodig als gevolg van psychologische problemen, aldus meent de
President's Com-mission on Mental Health. Niet minder dan een kwart van het
Amerikaanse volk ‘is under the kind of emotional stress that results in symptoms of
depression and anxiety’.113 Professor Sheila Akabas, van Columbia University zegt:
‘Companies recruit workers but they get human beings(...). And human beings bring
problems with them not necessarily created by the work place.’ Amerikaanse bedrijven
beginnen advocaten, psychiaters en sociaal werkers in dienst te nemen om de
problemen van werknemers te helpen het hoofd te bieden.
Brendan Jones interviewde Michael Forrestal, president van de us-USSR Trade and
Economic Council waar 150 sovjet- en 300 Amerikaanse bedrijven bij zijn
aangesloten.114 Hij beklaagt zich dat de handel met de Sovjet-Unie de afgelopen twee
jaar met vijftig procent is gedaald. Het totaal van de handel tussen de beide
grootmachten is twee miljard dollar, waarvan meer dan een miljard de leveranties
van graan uit de VS betreft. De handel wordt dan ook opzettelijk door Amerikaanse
wetgeving sterk beperkt en bemoeilijkt en dit op grond van het feit dat Moskou niet
voldoende joden laat vertrekken. Het is een dankbaar smoesje om te voorkomen dat
in de marxistische kolos werkelijke vooruitgang wordt geboekt. De houding van de
VS ten opzichte van het Kremlin is een variant op de blokkade van Cuba. De Sovjets
mogen nooit slagen met hun socialistische experiment.
Er zijn in Amerika weer eens drie boeken over Richard Wag-
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ner verschenen waaronder een biografie door Curt von Westernhagen.115 Tussen 1865
en 1882 schreef Wagner wat hij noemde ‘een bruin boek’, een apart dagboek voor
Cosima Wagner dat wordt omschreven als ‘an intimate chronicle of their married
life’. Ik heb dit met een aantal delen, ik geloof in 1968, voor Peter gedaan.
‘His career strikes me as being in “variation form”’, noteerde Wagner eens over
Franz Liszt. ‘Nothing exists except the one theme, repeated afresh over and over
again, but slightly changed each time, ornamented, decorated, refurbished, now the
virtuoso, now the diplomat, now bellicose, now spiritual, always the artist, always
endearing, always himself (...). I have nothing against variation form: I think
Beethoven used it to the most wonderful creative ends.’116 Je zult met het schrijven
van dergelijke onzin de geschiedenis in gaan.

2 mei 1979
De brief van Henry Ebel117 heb ik aan Georgii Arbatov doorgezonden.
Willem Smitt van Privé arriveerde voor een tweede ontmoeting op Amerbos. Mijn
OPEN BRIEF AAN BEATRIX vond hij ‘aanmatigend’, ‘al was ik het met veel van wat
je schreef eens. Ook was de tekst over de hoofden van de lezers van de Nieuwe Revu
geschreven. Ik zou hebben afgeraden die brief te publiceren.’
Ik antwoordde: ‘Daarom zit jij waar je zit en ik op Amerbos. Trouwens, waarom
zou je altijd in artikelen het oog moeten richtten op lezers die niet kunnen lezen of
schrijven?’ Hij vond mijn interviews in de NRC uitstekend, ‘maar je bent te pro Indira
Gandhi’.
‘Wat weet je van haar af?’
‘Ik heb laatst een televisiegesprek met haar gezien. Zij is een heks,’ aldus Smitt.
Hij bevestigde dat Privé zeker geen onaangename zaken over de koninklijke familie
kon publiceren, want de meeste lezers waren royalisten.
Peter ergerde zich groen en geel aan het geklets van Smitt. Hij ging de polders in.
Terwijl we spraken belde Jan van Wieringen uit Washington. Hij zal niet voor 12
mei het Juliana-boek in de Volkskrant bespreken.
Toen ik Smitt uitgeleide deed, vertrouwde hij me toe: ‘Weet
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je dat de BVD wist dat ik bij jou was geweest.’ Ik dacht: verdomme, ze zijn dus nog
steeds bezig.118
Hij zei overigens 2.000 gulden te zullen over maken voor de tip dat Gerard Croiset
de moeder van prins Bernhard behandelt om pijnen, veroorzaakt door kanker, te
helpen verzachten. Ook gaat hij de informatie gebruiken dat koningin Juliana met
de grootste moeite moest worden tegengehouden toen Molukkers de Indonesische
ambassadeur gijzelden in verband met een bezoek van president Suharto aan Den
Haag.
Volodja Molchanov schrijft uit Moskou dat mijn reis naar de USSR doorgaat. Hij
sluit mijn artikel over Luns voor de The Moscow News bij.119

3 mei 1979
Op 10 april schreef de topjurist van Time aan Nieuwe Revu dat Wibo van de Linde
niets met de idiote reportage PINK HOUSE OF ORANGE, gedateerd 15 maart 1976, te
maken had gehad.120 Samen met Hans Wilbrink heb ik een antwoord voor Time op
gesteld. Ik zette er dus in dat Van de Linde Time uitdrukkelijk had geadviseerd de
rotzooi niet af te drukken.121 En hoe kon Wibo niets met een artikel te maken hebben
dat het Nederlandse koningshuis betrof, terwijl hij juist correspondent van Time in
het koninkrijk was? Het is duidelijk: we zijn weer eens getuige van een rondje
schrijven, aangeboden door de inlichtingendiensten via een louche figuur als Robert
Kroon.
Tamara Sachnazarova van APN in Moskou belde om me er aan te herinneren dat
ik bij mijn komende reis de kosten zelf zou moeten dekken. Dirk Keijer had deze
uitgaven toegezegd als tegenprestatie voor de contacten die ik hem bezorgde. Ik
belde zijn secretaresse, juffrouw Loes, die zei dat Keijer op reis was. Toen ik de villa
belde (op hetzelfde terrein dus) kwam Dirk aan de telefoon. Er worden dus weer
spelletjes gespeeld. Dat zijn dan je ‘partners’. Het maakt me misselijk wanneer ik
iedere keer zoiets ondervind en me realiseer wat a fucking world we live in. Iedere
keer verbazen deze dingen me opnieuw.
Ik reed er heen. Hij begon met te melden dat toen ik Wil Boezeman van de
Vereniging Nederland-USSR had verteld dat Keijer de groep met 120.000 gulden had
geholpen en daarom vond dat ze mij nu maar eens, om hem een plezier te doen,
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vliegbiljetten moesten geven, Wim Hulst in de problemen was geraakt. Via Boezeman
was er een onderzoekje gekomen en was gebleken dat Hulst de nodige centen in
eigen zak had gestoken. Er was een rapportje over gezonden naar de ambassade in
Den Haag. Wanneer dit alles de heer Pankov in Moskou ter oren zou komen, zwaaide
er wat.
Keijer: ‘Je speelt met vuur, Willem. Je bent in financiële problemen en je flipt.
Het is allemaal levensgevaarlijk.’ Keijer had Hulst en Boezeman, om zich eruit te
redden, wijs gemaakt dat ik de informatie van ambassadeur Romanov had gekregen.
Hij vertelde nu dat hij vrienden met me was geworden op advies van Romanov. Het
enige wat hij wilde doen, is me een mazzeltje bezorgen, omdat we dezelfde
standpunten huldigden. ‘Wijl en mijn familie mogen je graag. We beschouwen jou
als een vriend. Ik zal je helpen, maar je moet rustig blijven. Je vertelt mijn zuster in
New York dat je met MacMillan een boek met Arbatov gaat schrijven. Dan vertelt
zij dit rond en zegt dat je een vriend van haar bent. Uiteindelijk bereikt zo'n nieuwtje
ambassadeur Anatoly Dobrynin in Washington. Die gaat dan alarm slaan en geeft
door aan Moskou: ‘Beter van niet.’ Keijer: ‘Ik geef je alleen maar een voorbeeld en
wat koop je er voor?’ Hij gaf me het gevoel eerlijk en als vriend te spreken. ‘Heeft
je moeder je deze dingen nooit verteld?’
‘Inderdaad,’ antwoordde ik, ‘als mijn moeder me iets op het hart gedrukt heeft,
dan is het wel om nooit iemand te vertrouwen, nooit aan iemand confidenties te doen,
want niemand zou ons ooit echt helpen.’
‘Ik zal je helpen,’ zei Keijer. ‘We zullen 5.000 gulden aan Vernu betalen zodat
het lijkt alsof je het geld zelf hebt overgemaakt. Ik zal zorgen dat je in Moskou nog
eens 3.000 gulden krijgt.’ Deze 8.000 gulden was dan een vergoeding voor het feit
dat ik de heer Baehr en Agrartechnik bij Italconsult en Aurelio Peccei in Rome had
binnengebracht. ‘Je prostitueert de namen van je vrienden. Je verkoopt Peccei
zodoende aan ons.’ Ik dacht dat is wel een heel smerige manier om public relations
te omschrijven, waar hij zijn voordeel mee kan doen. Ik kots eigenlijk van de hele
gang van zaken, maar ik heb geen keuze. Door de val van de ACF-aandelen bezit ik
200.000 gulden minder. Ik moet compensatie vinden via dit soort finder's fees. Vast
staat dat ik Dirk Keijer uit mijn ‘computer’ moet halen en nooit meer mijn contacten
tegenover hem moet noemen.
Niente. Finish.122
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In de hal frommelde Keijer een prop papier in mijn hand, een briefje van duizend.
Ik was perplex.
Josje Hagers van De Telegraaf kwam uren te laat naar Amerbos. Ze stelde zich
zeer kritisch op jegens prins Claus. Zij is mee geweest naar Jordanië. Zij had de
fotograaf gelast tenminste een plaatje te schieten waarop Claus en Beatrix op zijn
minst intiem met elkaar leken om te gaan en aardig te zijn, maar ook dat was absoluut
niet gelukt. Ze waren juist koel en afstandelijk jegens elkaar geweest. ‘Misschien
had Claus de pest in,’ zei Josje, ‘want het interesseerde hem allemaal niets.’ Tijdens
het officiële diner waren er geschenken uitgewisseld. Terwijl het prinselijk paar
kostbare cadeaus had gekregen, hadden Beatrix en Claus slechts een boek uit 1923
uit Den Haag meegebracht, geschreven door iemand die toen Jordanië had bezocht.
Het was zeer genant geweest. Een hofmaarschalk had haar zelfs toevertrouwd dat
iedereen blij was dat de Oranjes weer ophoepelden, want men was finaal uitgepraat
geraakt en had geen nieuwe onderwerpen meer weten te bedenken.
Zij vertelde dat zij ergens bij Maison zus en zo in Den Haag visitekaartjes had
laten drukken en bij die gelegenheid door een boek met voorbeelden had gebladerd.
Tot haar verbazing trof zij een kaartje aan van Walter Wunderlich, een voormalige
vriend en commandant van prins Bernhard bij de gemotoriseerde afdeling van de
Reiter-SS in Berlijn, nu woonachtig op Nieuwe Parklaan 114. De man stond gewoon
in het telefoonboek. ‘Henk van de Meijden,’ zei Josje ‘durft zoiets niet. Onze lezers
zouden teveel abonnementen opzeggen. Wij hebben domme lezers bij De Telegraaf.
De Haagsche Courant zou ermee openen.’ Haar adjunct-hoofdredacteur J.G. Heitink
omschreef zij als ‘een man, die achter iedere boom een KGB-agent ziet’. Ik kan ervan
mee spreken. Daarom is hij een gemakkelijk werktuig voor inlichtingendiensten,
ook in Den Haag, die de Koude Oorlog bedrijven.
Ik belde Willem Klinkenberg, die ik in Arti bereikte. Hij werkt aan een boek over
prins Bernhard. Hij was stomverbaasd en meende te weten dat het bewuste huis
voorheen in bezit van de koninklijke familie was geweest. Hij had de zaak reeds
nagetrokken. Wunderlich woonde er inderdaad.
Intussen heeft persattaché Prokchorov geregeld dat ik de nieuwe ambassadeur
Tolstikov voor NRC Handelsblad kan interviewen. Ik moet vragen inleveren.
Op 24 maart 1979 heeft Hervormd Nederland anderhalve pagina opgenomen over
mijn laatste gesprek met Gerard Croiset en diens toekomstvisie van de wereld. In
een bijvoegsel van NRC
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Handelsblad van 14 april 1979 heeft Paul Abbey, wat een nom de plume is voor een
of andere idioot, gemeend de paragnostiek de grond in te moeten schrijven. Hervormd
Nederland wordt erin omschreven als ‘een oecumenisch opinieweekblad voor kerk,
cultuur en samenleving (...) dat volle pagina's wijdt aan de ene charlatan na de andere’.
Gerard Croiset wordt met name genoemd en als ‘mentale flessentrekker’ omschreven.
‘In feite hoort hij thuis in het schemerrijk van de middeleeuwse piskijkers (...) nog
nooit is iemand van Gerard Croiset ene mallemoer wijzer geworden (...) de hele man
kan naar het rijk der fabelen worden verwezen, waar hij thuishoort.’ Ook professor
W.H.C. Tenhaeff wordt door Abbey naar de mestvaalt gedirigeerd.123
Ik ken Gerard. Hij is een ernstig en consciëntieus mens op wie een woord als
charlatan in de verste verten niet toepasbaar is. Dat de NRC zulke onzin afdrukt zonder
de geringste kennis van zaken in te brengen, is op zichzelf je reinste kwakzalverij.
Nooit zal ik de lange rijen van moedelozen, invaliden en radelozen vergeten die
daadwerkelijk verlichting zochten en vonden in de spreekkamer aan de Willem de
Zwijgerlaan in Utrecht. Evenmin zal ik ooit vergeten dat Peter zijn nek was ontzet
door een duik van een schip in de Adriatische Zee. Wij belden Croiset uit een
restaurant in Breda, die zei naar welke bottentrekker in Rotterdam we dienden te
gaan omdat zijn 4e en 5e nekwervel ontzet waren. Nadat Peters nek was
rechtgetrokken, bleek wat Croiset had ‘gezien’ vanuit zijn woning in Utrecht exact
de juiste diagnose te zijn geweest. Hoe dit werkt? Wij weten het niet, maar om het
als ‘mentale flessentrekkerij’ af te doen, zegt meer over Abbey dan over Gerard
Croiset.

4 mei 1979
Een lieve brief van mijn oude vriend Jonathan Raymond uit Chicago. Zijn zoon
Adam brengt de weekends met hem door. Hij heeft een uitstekende relatie met hem
opgebouwd. Hij heeft een huis gekocht wat hij nu aan het verbouwen en opknappen
is. Ik schreef hem door zijn brief een heerlijk gevoel te hebben gekregen waardoor
veel herinneringen van tijden dat we samen waren boven kwamen borrelen. Ik schreef
hem dat Peter naar Madrid zou gaan om in een film te spelen en dat wij ook steeds
beter op elkaar afgestemd raken.
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Ik weet honderd procent zeker dat ‘de les’ van Dirk Keijer vruchten zal afwerpen.
Ik vertelde hem bijvoorbeeld niet, zoals ik vroeger zou hebben gedaan, dat Walter
Wunderlich in Den Haag woont. Wim Klinkenberg is er bovendien met een fotograaf
op afgegaan, ook omdat de zaak al via de telefoon was besproken (en dus afgeluisterd)
maar de in Den Haag wonende Wunderlich had niets te maken met ‘de’ Wunderlich,
eens het SS-vriendje van prins Bernhard. Deze Wunderlich was twintig jaar jonger
dan de andere.
Op het sovjetconsulaat weigerde een juffrouw aan de balie drie foto's en mijn
formulier in ontvangst tez nemen. Ik liet ze dus gewoon achter en begaf me naar
Prokchorov. Zijn vrouw serveerde koffie en bleek een arts te zijn, die zich met
kankeronderzoek bezighield. Ambassadeur Tolstikov had hem en de tweede man
Yuri Timofiev om advies gevraagd over een interview met mij. ‘De heer Timofiev
heeft de ambassadeur gezegd,’ aldus Prokchorov, ‘dat wanneer wij zijn eerste
persgesprek aan iemand anders zouden geven u zeer ontevreden zou zijn.’
Ik antwoordde: ‘Sorry, ik zou ook teleurgesteld zijn geweest. Immers is de NRC
voor een dergelijk gesprek de belangrijkste krant. Het is dus in het belang van de
ambassadeur zijn mening aldaar te verkondigen.’
Prokchorov had gisteren als sovj etpersattaché een persconferentie van Ed van
Thijn bijgewoond. Hij vond dat de ongeveer vijftig journalisten een duidelijk beter
niveau hadden dan de parlementariërs die hij ontmoette. Maandag zou de nieuwe
ambassadeur een aantal parlementariërs ter kennismaking ontmoeten.
‘In his shoes, I would not have dreamt to spent time with these idiots,’ was mijn
reactie. Maar Tolstikov moet natuurlijk. Toen Casper van den Wall Bake me uitlegde
hoe zijn ‘society’-huwelijk in elkaar zou zitten, lachte ik hem in zijn gezicht uit en
zei: ‘Count me out.’ Hij weet heel goed dat zolang zijn ouders mij als ‘een schadelijke
schurk voor hun zoon zien’, ik nooit een pas in hun richting zal zetten. Maar ik moet
hem toch eens vragen wat hij nu eigenlijk van al zijn reizen naar Namibië,
Zuid-Afrika, Mozambique of Suriname heeft geleerd.
Gerard Croiset belde dat professor Tenhaeff wil dat hij deze Paul Abbey in rechten
voor diens geschrijf aanspreekt. Croiset piekert er niet over en heeft gelijk. Nu is
Tenhaeff uit zijn humeur jegens Croiset.
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In The New York Times124 adverteert een aantal mensen, die zeggen van
homoseksualiteit te zijn genezen. Lijk me sterk. Mijn oom, professor Alexander
Poslavsky, zei al in 1950 over mijn vriend Bertie Hilverdink dat hij homoseksueel
was, er gelukkig mee was en dit met rust moest worden gelaten. Ik heb dat advies
ter harte genomen en dat was de enige juiste beslissing ten aanzien van een ware
geaardheid.
De FBI onderzoekt de betrekkingen tussen Billy Carter en de Lybische regering.
Er is voor het eerst een studentenstop voor de rechtswetenschappen afgekondigd.
The New York Times125 schrijft een hoofdartikel WHEN A STATE GOES INSANE. Het
gaat deze keer niet over Iran waar ayatollah Khomeiny 31 maart per referendum 99,7
procent van de stemmen kreeg, wat niet anders dan gelogen kan zijn. Er is eigenlijk
geen verschil hoe politieke gelovigen (marxisten) en religieuze gelovigen (islamieten)
zogenaamde verkiezingsoverwinningen voorstellen. De Times meldt over Oeganda
dat Idi Amin in acht jaar tijd 300.000 mensen zou hebben vermoord, een amateur
dus vergeleken bij Suharto. ‘Mostly they disappeared, one at the time, to be shot or
starved, bludgeoned with car axes, sledgehammers and machetes or thrown to
crocodiles.’ Toen militairen uit Tanzania onlangs de gevangenissen te Kampala
betraden, vonden ze ondergrondse cellen, volgepakt met lijken, ‘only a few skeletai
figures had survived by drinking their own urine and eating the flesh of the dead’.
De krant wijst er op dat veel Oegandezen exact wisten wat er aan de hand was maar
uit angst hun bek hielden ‘in a conspiracy of silence’. Precies als in Indonesië in
1965-1966 toen Suharto en zijn gangsters honderdduizenden Indonesiërs
vermoordden.
Op 4 april maakte NRC Handelsblad trouwens bekend dat de Inter-Gouvernementele
Groep voor Indonesië (IGGI) reeds 25 miljard gulden in het moordende Suharto-regime
heeft gepompt. Nederland is vaste voorzitter en Australië, Oostenrijk, België, Canada,
Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Engeland en
de VS, met het IMF, de Wereldbank en andere geldschieters, financieren de
coupgeneraals. Een sukkel als minister Jan de Koning (Ontwikkelingshulp) opende
de 22ste IGGI-conferentie in het peperdure Amstel Hotel met de mededeling dat nu
Suharto het nieuwe vijfjaren plan heeft aangekondigd om de armoede aan te pak-
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ken, er meer geld cadeau moet worden gedaan aan dit fascistische regime. Nederland
zal de bijdrage verhogen van 130 naar 150 miljoen gulden. Professor Wim Wertheim
heeft weer geprotesteerd door er op te wijzen dat 60 procent van de
plattelandsbevolking van Java van ongeveer 40 miljoen mensen beneden de
armoedegrens van tien gulden per hoofd van de bevolking per maand leeft. Zoiets
is onvoorstelbaar. Intussen doen defensiefirma's als Philips en Fokker goede zaken
met de generaals door het leveren van vuurleidingen en radar, F-27's voor
troepentransport en Rijn-Schelde-Verolme gaat marinekorvetten leveren.
Frits de Ridder heeft foto's van Peter gemaakt.
Soms heb ik met Ton Kors vervelende ervaringen. Hij had beloofd vanuit de
redactie van Nieuwe Revu voor mij een afspraak in New York te maken met S.
Amerasinghe, president van de Law of the Sea Conferentie in New York, bij wie ik
via oud-minister Tissa Wijeyeratne van Sri Lanka werd geïntroduceerd. Ik belde of
het was gelukt. Hij zei dat hij niet langs de secretaresse had kunnen komen. ‘Je laat
je toch niet afschepen,’ zei ik, waarop hij de hoorn op de haak smeet. ‘Doe het dan
zelf maar,’ riep hij ook nog. Hij belde me nog terug. Ik heb hem er maar niet op
gewezen dat hij bij de NRC zat dankzij mij.
Gisteren sprak ik opnieuw met hem. Hij vertelde de job bij Nieuwe Revu voorlopig
voor drie maanden te hebben aangenomen, ‘want het was een constante dans door
mijnenvelden’, althans, zo interpreteerde ik wat hij zei. Hij zei heel voorzichtig te
moeten zijn vanwege onze vriendschap. Eigenlijk zie je met open ogen, hoe die
mensen zelf worden meegezogen in de rottigheid die hen dag in dag uit in de
werkplaats omringt. En ze blijven daar slechts zitten terwille van hun eigen
levensbehoud.126
Misschien moet ik vermelden dat twee dagen geleden toen ik Dirk Keijer in de
hal van het Hotel de l'Europe ontmoette, er vrijwel meteen een man niet ver van ons
af kwam zitten. We stonden op, Dirk met zijn cognac en ik met een blad met koffie,
en verhuisden naar de bar. Dirk doet alsof hij zich bespied en achtervolgd door de
BVD voelt. Het kan waar zijn want John Massaut van de ACF heeft bevestigd dat de
127
BVD vrijwel onmiddellijk na Keijers bezoek daar voor de deur stond.
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Dirk maakt opmerkingen tegen mij, die ik aanvankelijk eigenlijk niet eens wilde
noteren, zoals: ‘Wanneer je dat doet, dan zullen we je moeten laten doodschieten,’
of, ‘...dan laat ik je kop afhakken’. Het doet me angstvallig levendig denken aan de
gesprekken met Werner Verrips, die zelf vroegtijdig aan zijn einde kwam. In ieder
geval heb ik een ding grondig geleerd: het onderwerp geld is met Dirk Keijer voorgoed
taboe, totaal en compleet.
Ik hoorde op de radio een imitatie van prins Bernhard, wat absoluut voortreffelijk
was gedaan, alleen de tekst was beneden peil. Hetzelfde gold voor een imitatie van
Juliana. Dat is dus niet mijn benadering van kritiek op het bestaan van een vorstenhuis.
Ik volg een andere route.
Aardige brief van Howard Stein.128

5 mei 1979
De Volkskrant heeft een advertentie op de voorpagina voor een elpee met de absolute
onzin die ze kinderen hebben laten zingen ter ere van Juliana.

Ik heb de opnames van het gesprek met Henry Ebel uitgewerkt. Ik heb de uitwerking
bij Adriaan van Dis thuis afgegeven in de hoop dat we er iets mee zullen kunnen
doen.
Voor de zoveelste maal werd een telefoongesprek verbroken, nu met Jan van Beek
van de GPD. De idioten. Jan zei later dat het ook binnenshuis verbroken had kunnen
worden, maar hij was alleen in zijn woning, net als ik hier, dus wie dan?
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Harry Diemel van de afdeling reserveringen bij KLM belde en zei de OPEN BRIEF AAN
BEATRIX te hebben gelezen ‘Ik begrijp niet hoe je het durft.’ Ik legde uit dat een
mening hebben, zonder aanzien des persoons, weinig met ‘durven’ te maken heeft.
Die reactie komt voort uit de aloude visie dat men met een bovenaards wezen heeft
te maken, wat Beatrix zelf overigens ook schijnt te denken.
Peter is in Tilburg. Hij belde. Zijn moesje had meteen gezegd dat hij er na die
weken Amerbos veel beter uit zag, kleur had en was aangekomen. Ik ben tevreden.
Ik mis hem al weer erg. Ambassadeur Tolstikov heeft het verdomd om voor de
jaarlijkse herdenking van omgekomen sovjetkrijgsgevangenen op Texel per boot
vanuit Den Oever te reizen in plaats van rechtstreeks vanuit Den Helder. Hij is
helemaal niet gegaan. Zelfs de burgemeester van Texel, J. Engelvaart, heeft kritiek
op de Koude Oorlog-mentaliteit van ambtenaren van Buitenlandse Zaken in Den
Haag, waardoor een traditie van dertig jaar is onderbroken. Ze zijn stapelmesjogge.
De vraag is echter hoe Van der Klaauw zich door zijn ambtenaren steeds maar weer
een oor kan laten aannaaien. Zonder een slappeling te zijn en in de pas te lopen, word
je natuurlijk ook geen minister van Buitenlandse Zaken. De van Luns geërfde kliek
maakt nog steeds de dienst uit.
Ik zie dat mijn goede vriend Antonio de Almeida129 op het zevende Cervantes
Festival in Mexico collega-dirigent Leonard Bernstein is gaan vervangen. Tony
maakt toch wel een carrière.

6 mei 1979
De Duitse televisie toont een film over Urho Kekkonen en noemt hem ‘ijsbreker
tussen de groot-machten’. Dat is hij dus ook precies. Hij wordt met De Gaulle
vergeleken maar schijnt steeds meer geïsoleerd te raken. Hij blijft aan, omdat hij het
vertrouwen van Moskou heeft, maar het aantal vijanden neemt toe.
Hugh Sidey schrijft dat Rosalynn Carter de tweede machtigste persoon in Amerika
130
is. Dit is het gevolg van ‘the unstructured nature of Carter's leadership (...). She is
the first woman in the club’ en schijnt meer invloed op Carter te hebben dan zelfs
Eleanor Roosevelt had op haar man. ‘She sits in on Cabinet meetings, has dropped
around to hear national security discussions. “She is more of a realist than the
President,” says one
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aide. “She does not exaggerate like Jimmy (...). The president is nuts about her.”’
Wanneer ik zoiets lees, grijp ik terug naar de aanbevelingen van psychiater Arnold
Hutschnecker, die al jaren bepleit dat kandidaten voor het Witte Huis dienen te
worden geselecteerd na een grondig psychotechnisch onderzoek.
Time meldt verder dat buitenlandse journalisten in Moskou het doelwit zijn van
pesterijen, soms in elkaar worden geslagen, ervan beschuldigd worden voor de CIA
te werken of homoseksueel te zijn. Craig Whitney van The New York Times en Harold
Piper van The Baltimore Sun zijn zelfs voor het gerecht gebracht wegens ‘slander
and defamation’. Tot dusverre ben ik er blijkbaar doorgerold in de USSR.
In India wordt een onderzoek geëist inzake activiteiten van de CIA. Senator Patrick
Moynihan heeft in een boek over zijn ambassadeurschap in New Delhi gemeld dat
de CIA rechtstreeks en op verzoek geld heeft gegeven aan mevrouw Gandhi's Congress
Party ‘Once the money was given to Mrs. Gandhi herself who was then a party
official.’ Mevrouw Indira Gandhi heeft de mededeling van Moynihan afgedaan als
‘malicious, motivated and absolutely baseless’. Om haar van zoiets te verdenken,
staat voor mij gelijk aan een even absurd verhaal als zou Sukarno zich ooit
verwaardigd hebben geld van de CIA te aanvaarden of in handen te nemen. In het
gunstigste geval is Moynihan zelf in het ootje genomen door zijn eigen
inlichtingendienst. In Washington is een Federal Grand jury begonnen aan een
onderzoek over smeergelden van Ford aan Indonesische generaals. Van een hoge
militair van Suharto zou vast staan dat hij een miljoen kreeg. De advocaat Roy Cohn,
berucht geworden als medewerker van communistenjager senator Joseph McCarthy,
is een rechtzaak begonnen namens een aantal aandeelhouders van Ford. Ook andere
smeergelden aan het Suharto-regime door Hughes Aircraft en een Amerikaans
telecombedrijf zullen worden onderzocht.131
In Oostenrijk is 90 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus gegaan.
Kanselier Bruno Kreisky behaalde een nieuwe overwinning en begint zijn vierde
termijn als kanselier. Zijn Socialistische Partij steeg van 93 naar 96 zetels. Een triomf
voor de 68 jarige politiek leider, die ik bewonder voor zijn beleid van neutraliteit
tussen Oost en West.
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7 mei 1979
Volodja Molchanov belde al vroeg uit Moskou vanmorgen. Mijn werk en interviews
zijn geregeld, maar ze houden de poot stijf: ik moet mijn eigen reiskosten betalen.
Ik ben in onderhandeling gegaan met Vernu om te zienof er iets geritseld kan worden.
Later bleek dat Wim Hulst wat zal regelen, dankzij mijn relatie met Dirk Keijer; dus
toch een waardevol contact.
Tante Yuut Mennega-Oltmans132 vertelde zich in haar prachtige verzorgingsflat in
Soest steeds eenzamer te voelen, omdat steeds meer kennissen en oorspronkelijke
vrienden zijn overleden. ‘Je bent op mijn leeftijd overbodig geworden,’ zei ze. Zij
is nu 83 jaar. Ik vroeg of er dan geen nieuwe contacten waren te leggen in de flat.
‘Ja, maar de mensen die in aanmerking zouden kunnen komen lezen de Volkskrant.’133
Ik heb haar een kleine cadens gegeven dat dit toch geen barrière mocht zijn.

8 mei 1979
Volodja Molchanov belde weer vroeg en wilde dat ik materiaal zou meebrengen om
in een gesprek met Komsomolskaya Pravda over ‘jeugd’ te spreken.
Gisterenavond heb ik een lezing gegeven voor de Rotary in Bilthoven ten huize
van dr. Sj. H.M. Vrind, de specialist die mam behandelde. Ik heb hem er altijd van
verdacht dat nalatigheid van zijn personeel de plotselinge dood van mijn moeder
veroorzaakte en dat hij nooit echt eerlijk is geweest in zijn informatie over wat er
die fatale dag in 1974 gebeurde. Hij liet me de tuin zien en stelde me aan de kinderen
voor. Maar door mijn hoofd ging de gedachte, dat hij de laatste persoon was, tegen
wie mijn moeder had geglimlacht voor zij stierf, zoals hij me indertijd vertelde. Het
huis liep vol. Ik sprak anderhalf uur en kreeg een fles Courvoisier. Mam zou gewild
hebben, dat ik aan zijn verzoek te komen spreken, zou voldoen.
Ik reed in dertig minuten van Bilthoven terug naar Amerbos. De lichten brandden
toen ik thuis kwam. Peter was terug uit Tilburg en keek televisie in mijn werkkamer.
Ik had me voorgenomen niet opnieuw de conversatie te monopoliseren, maar er
kwam weinig van terecht. Ik had hem zoveel te vertellen. Hij had zalige dagen bij
zijn moeder gehad. Zijn fiets was gestolen voor het huis van een vriend, wat hem
zeer raakte, ‘want mijn moesje had het ding laten opknappen omdat ik thuis kwam’.
In bed begon ik hem te vertellen over tante
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Yuut, hoe oud en overbodig zij zich voelde en hoe triest ik dit vond. ‘Weet je nog
iets gezelligers te vertellen,’ vroeg hij. Dus ik heb het weer helemaal fout gedaan.
Vanmorgen zei ik tegen Peter: ‘Ik ben nog altijd niet lief genoeg voor je.’
‘Nee, je luistert niet altijd,’ zei hij.
Hans Wilbrink van Nieuwe Revu zei me: ‘Je bent je eigen fan-club behoorlijk aan
het uitdunnen.’ Ton Kors schijnt nog steeds pissig te zijn dat ik hem de mantel heb
uitgeveegd voor slapheid en slechte afwerking van een simpel verzoekje.
Het Centrale Comité van de CPSU in Moskou heeft een decreet uitgevaardigd dat
kranten, radio en televisie levendiger, moediger en minder eenzijdig moeten worden.
‘Geen enkele vraag, die de arbeiders verontrust, mag onbeantwoord blijven,’ wordt
er gezegd. Ook wil men in Moskou dat ‘het antivolkse karakter van het huidige
kapitalisme en de schijnheiligheid van de verdedigers van rechten en vrijheden van
burgers’ beter worden gepopulariseerd en voor het brede publiek verduidelijkt
worden.134 Dat is toch opzienbarend in het licht van de sovjetverhoudingen.
Ik bezocht Cees Meijer in Zaandam voor een uitsmijtertje in een café tegenover
De Typhoon. Hij verzekerde me dat mijn contact met de krant zou blijven bestaan.
Naast de huizenhandel en beleggingen wil hij in antiek gaan handelen en een zaak
vestigen op het eiland Guernsey, waar oudste zoon Jan Kees dan drie maanden per
jaar het directeurschap van zal vervullen. Cees toonde me met trots een hoofdartikel
over het verbod aan de sovjetambassadeur om via Den Helder naar Texel te reizen.
Hij herinnert er aan dat Nederlandse diplomaten in de Sovjet-Unie ook
bewegingsbeperkingen worden opgelegd, ‘maar moeten wij dan van de weeromstuit
diezelfde kleinzieligheid toepassen?’135 Het zijn altijd weer de vaste ambtenaren van
de bureaucratie, die de naam en faam van het vaderland verpesten, terwijl zogenaamde
bewindslieden slappelingen zijn die zich laten koeieneren.

9 mei 1979
Time136 meldde dat de VS in 1950 5.800 psychiaters telde; in 1979 niet minder dan
27.000. ‘Psychiatrists themselves acknowledge that their profession often smacks of
modern alchemy - full of jargon, obfuscation and mystification, but precious
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little real knowledge.’ In het proces van de ontvoerde Patty Hearst getuigde een
batterij psychiaters dat het meisje ziek was, een andere groep sprak dit tegen. ‘To
radicals, feminists and homosexuals, psychiatry is just one more villainous agent of
the status quo.’
Thomas Szasz, ‘the most outspoken gadfly of his profession’, houdt vol dat er
geen ‘mental illness’ bestaat. Collega E. Fuller Torrey, een andere anti-psychiatrie
psychiater, volhardt in de overtuiging dat er hersenziekten zijn, zoals schizofrenie,
‘but they can be treated with only a handful of drugs that could be administered by
general practitioners or internists’. R.D. Laing daarentegen is er zeker van dat
schizofrenie reëel is ‘and it is good for you. It is a kind of psychedelic epiphany, far
superior to normal experience.’
Time wijst er op dat er in de VS meer dan tweehonderd vervangende therapieën in
omloop zijn geraakt, ‘each day millions of Americans, talk, scream, confront, jump,
paint, dance, strip, tickle and grope their way toward emotional fulfillment, from
self-help as biofeedback to Transcendental Meditation (...) Freudian psychoanalysts
in particular count for only ten per cent of the nation's psychiatrists.’ Dat er een
nieuwe wind waait, staat vast, vandaar dat het omslagverhaal van Time de titel kreeg:
PSYCHIATRY ON THE COUCH.
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Er bestaat een tendens om psychische problemen snel met chemische middelen te
bestrijden. Middelen als valium, librium, lithium en ook thorazine voor de behandeling
van schizofrenie komen steeds meer massaal in gebruik. Sommige van deze middelen
verstoren het denken en hebben verslavende en andere bijeffecten. Sommige middelen
veranderen mensen in zombies.
Professor Solomon Snyder van Johns Hopkins University (farmacologie en
psychiatrie) voorspelt: ‘As a result of psychopharmacology, psychiatry has come
from behind the other medical sciences to a position of leadership. We have got a
whole new psychiatry.’ Zijn we bezig in een nieuwe Brave New World van mind
controlling drugs terecht te komen? ‘We will learn to think of ourselves,’ voorspelt
Arnold Mandell, professor in psychiatrie aan de University of Californië, ‘as an
orchestra of chemical voices in our heads. Psychiatry will become the most
scientifically precise of medical specialties, relying not only on subjective judgement.’
Time concludeert: ‘Undoubtedly, these rapidly opening bio-chemical avenues will
place awesome powers in the hands of psychiatrists. The prospective drugs of the
future could, of course, be used to create a Huxleian nightmare. But, in capable hands
and under public scrutiny, they need not. At the very least, the drugs may give
psychiatry the bold new tools that will enable it to shake off its own current depression
and fulfill the high hopes that Freud and his followers correctly held out for it.’
Ton Kors belt dat Nieuwe Revu niet van plan is mij naar de Olympische Spelen
in Moskou te zenden, zoals ik enige weken bepleitte. Hij heeft blijkbaar voor elkaar
dat hij de interviewpagina, die ik verzorgde, mag gaan schrijven, maar dan wel over
lokale grootheden. Hij interviewde drs. A.H. Paape, de nieuwe directeur voor het
Rijksinstituut voor Oorlogsdo-cumentatie.137
Peter heeft weer eens last van een stijve nek. Het windt hem ook op dat er nog
geen brief van Edwin is.
Ik bood Jan van Beek van de GPD een verhaal aan over het boek van William
Hoffman over Juliana. Hij heeft als de bliksem zijn eigen correspondent in
Washington, Henk Kolb, gebeld.138 Nu wordt gezegd dat de vrouw van Kolb contact
had met de agente van Hoffman, Lisa Collier. Ik was woedend. Voor de zoveelste
maal heb ik eigen belangen te luchthartig
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behandeld, liet ik teveel los en nu maken ze de reportage zelf. Als ik mijn bek stijf
dicht had gehouden, zoals Dirk Keijer steeds adviseert, dan had ik de opdracht in de
wacht kunnen slepen. Peter vindt ook dat ik altijd veel te open ben.
‘Waarom belt Prokchorov nu niet over mijn vertrek naar Moskou,’ zei ik tegen
Peter.
‘Hij belt wel,’ antwoordde hij en op hetzelfde moment klingelde de telefoon. Het
interview met ambassadeur Tolstikov zal nu ook definitief plaats vinden en de tijd
zal me spoedig worden doorgegeven.
Intussen heb ik een artikel over Hoffmans boek grondig herschreven. Adriaan van
Dis belde dat het nu prima was. Hij had het per taxi naar de redactie laten brengen.
In Teheran zijn opnieuw 21 personen geëxecuteerd, waaronder twee voormalige
ministers en een generaal. Ook agenten van de geheime dienst die gemarteld en
gemoord hadden, werden tegen de muur gezet. Naar schatting werden al tweehonderd
Iraniërs terechtgesteld.139

10 mei 1979
Opnieuw zijn zeven personen in Teheran geëxecuteerd, waaronder enkele industriëlen
en een generaal. Premier Mehdi Bazargan heeft geprotesteerd tegen de gang van
zaken. ‘As we staged a revolution against tyranny, we should not be tyrannical
ourselves, we should be just the reverse. Power and responsibility must be restored
to the people.’ Bazargan is een roepende in de woestijn.
In Washington werd bekendgemaakt dat er met Moskou overeenstemming werd
bereikt over SALT II. Leonid Brezhnev en Jimmy Carter zullen spoedig hun
handtekeningen zetten tijdens een topontmoeting.
Prins Bernhard heeft de nieuwe studentenflats op Nijenrode in gebruik gesteld.
Onvoorstelbaar wat er allemaal is bijgebouwd. ‘Nijenrode wil af van bla-bla image’,
schreef W.G.J. Bavelaar in Elseviers Magazine.140 Het NOIB zou een wat bekakt
schooltje zijn voor de wat zwakkere rijkeluiszoontjes. Het beeld van de school: ‘Het
zijn vaak bla-bla jongens, met weinig achtergrond maar wel met een goeie babbel.’
In onze tijd, 1946-1948, kostte het 2.500 gulden om Nijenrode te volgen. Nu is het
7.800 gulden per jaar.
‘De bekende criminoloog professor Buikhuisen vertoefde op Nijenrode,’ meldde
Bavelaar, ‘evenals de schrijver-dichter
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journalist Michiel van der Plas, de commentator Hofland, de reclameman Gregor
Frenkel Frank, de grootgrutter Albert Heijn, de journalist Willem Oltmans en ook
Wim Kok, voorzitter van het FNV, leerde er bedrijfskunde en ontwikkelde er zijn
sociale en verbale vaardigheden. Niet allemaal bla-bla dus.’ Dat vind ik dus ook
zeker niet.
John Jansen van Galen en Herman Vuijsje hebben in de Haagse Post in vijf pagina's
een uitstekend overzicht gegeven van de rol van Drees inzake Indonesië.141 Zij
bewijzen wat ik al jaren verkondig, namelijk dat Luns hoofdschuldige is door zijn
gelieg en bedrieg, maar dat Drees door grenzeloze naïviteit en onkunde inzake het
voormalige Indië, even schuldig is aan het debacle in de voormalige Aziatische
koloniën.
Drees zegt nu nota bene er spijt van te hebben dat de oorlog tegen Indonesië als
politionele actie werd aangekondigd. ‘We hadden eenvoudig (!) zonder enig gerucht
te maken, moeten doen wat de tegenpartij ook deed, namelijk het bestand verbreken.
En als men ons daarover aanviel, hadden we kunnen zeggen: “dat is nu juist wat de
republiek ook doet”.’ Keurige mijnheer die Drees. Na gezegd te hebben dat de
politionele acties tot verruiming van de toevoermogelijkheden dienden, vertelt hij
nu, 22 jaar later, dat de militaire bevelhebber Spoor en de
luitenant-gouverneur-generaal Van Mook er op aandrongen meteen de republiek in
Djokja te bezetten. Dat was in strijd met wat Drees de socialisten had toegezegd.
Maar Beel (KVP)
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was er voor en uit vrees voor een kabinetscrisis in Den Haag moest de Republiek
van Sukarno voor de bijl.
De tweede politionele actie in Indonesië noemt Drees nu ‘een noodlottig
misverstand’. Hij voegt er aan toe: ‘Op het krankzinnige af’. Dan vertelt de
oud-premier dat de ministerraad besloot Djokja aan te vallen. Door een boodschap
van de Indonesische vice-president Mohammed Hatta, wilde Drees dit besluit eerst
terugdraaien. Hij belde stad en land die avond en nacht af maar kreeg niet voor elkaar
dat de aanval werd afgelast. Pas de volgende ochtend bleek dat door ‘telefonische
belemmeringen’ de opdracht tot oprukken nog niet was uitgegaan. Socialistische
ministers wilden een nieuw ultimatum op stellen, maar een meerderheid in het kabinet
wees dit van de hand. Eerst dreigde Drees nog met aftreden maar toen puntje bij
paaltje kwam, ging ook hij akkoord met de tweede politionele actie.
Wat mij mateloos in het artikel van beide collega's interesseert, is andermaal de
bevestiging dat Drees eigenlijk in de grond van de zaak een onwetende Hollandse
burgerman was. Hij zag Sukarno als een schurk met wie men niet hoorde te praten.
Hoe kwam de man aan die ‘wijsheid’, op grond van welke informatie en argumenten?
Drees: ‘De kwestie was dat Sukarno de bondgenoot was geweest niet alleen van
Japan, maar van Duitsland en Italië, dat hij Mussolini en Hitler had verheerlijkt, hen
zijn vrienden had genoemd, en de wens had uitgesproken dat Engeland en Amerika
zouden worden verpletterd. Dat vonden we niet de man die als eerste de bevrijder
van Indonesië moest wezen en meteen zeggenschap over het hele land kon opeisen.
Dat was voor ons uitgesloten.’
Toen Japan Indië binnentrok was Sukarno voor het eerst in elf en een half jaar een
vrij man. Dat zijn sympathie bij zijn bevrijders lag, en niet bij Den Haag, zou zelfs
Drees moeten hebben kunnen begrijpen. Dat Sukarno aanvankelijk vanuit een
ballingsoord op Sumatra gedacht moet hebben dat de nazi's en Japan de oorlog
dreigden te winnen, is aannemelijk vooral gegeven de berichtgeving uit die tijd in
de binnenlanden van Indië. De oer-Hollandse Drees ging strikt uit van Haagse normen,
die wat hem betrof voor de rest van het universum golden. De man wist noch van
Indië, noch van de wereld ene mallemoer. Daarvoor dreef hij op Luns. In de visie
van Drees was Sukarno een boef, die niet paste in de Haagse opvattingen van fatsoen.
Je ziet weer het verschil in het functioneren van verschillende breinen wanneer
geïnterviewden als Sicco Mansholt of Dirk U. Stikker over de kwestie spreken en
Drees of Romme.
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Mansholt, partijgenoot van Drees, onderstreept dat Drees steeds van mening was dat
Indonesië geen recht had op Nieuw-Guinea. ‘Voor de toekomst van onze jongens
zit daar op Nieuw-Guinea nog wel wat in,’ aldus Drees. De voorman van de KVP
professor Romme: ‘Drees was er aanvankelijk voorstander van dat Nieuw-Guinea
bij Nederland zou blijven. Ik ook, ten onrechte.’ Maar Drees zelf beweert in 1979
nog altijd: ‘Ik zeg nog, Nederland had moreel gelijk door het niet over te dragen. De
Papoea's waren veel beter af wanneer ze voorlopig onder beheer van Nederland
kwamen.’ In 1956 ging Den Haag er zelfs toe over Nieuw-Guinea weer grondwettelijk
tot het koninkrijk te rekenen. Aangezien ik die dagen bepleitte de laatste moot uit de
Indische taart ook aan de nationalistische Indonesiërs over te dragen, was ik volgens
Luns een landverrader, die een deel van het koninkrijk aan Sukarno gegeven wilde
zien.
Vrijwel alle gesprekspartners van Jansen van Galen en Vuysje geven hun ongelijk
toe en betuigen spijt met uit zondering van Willem Drees. Mansholt zegt hierover:
‘Het is merkwaardig maar typerend voor Drees dat hij nooit heeft ingezien dat we
daar kardinale fouten hebben gemaakt. In dat verband was hij niet “de grote
staatsman”, maar beperkt en wantrouwend.’ Ik begrijp wel dat Mansholt zijn
partijgenoot niet helemaal wil afvallen, maar voor mij is Drees wat Indonesië betreft
een nationale ramp geweest. Door prutsers als Drees en Luns, en vele, vele anderen
natuurlijk - maar zij hadden de leiding in handen - is de dekolonisatie van Indië op
een ‘treurspel der gemiste kansen’ (Jacques de Kadt) uitgelopen. Drees gaat zijn graf
in, overtuigd zijnde dat hij ‘moreel’ jegens Indië en Sukarno juist heeft gehandeld.
Het geeft exact aan met welk brein de man zat opgezadeld, en daarmee ook wij.
Daarentegen zegt oud-minister Stikker nu tenminste: ‘Ik ben mij er van bewust dat
mede onder mijn verantwoordelijkheid vele mensen zijn gesneuveld. Dat drukt op
mij. Dat hoort te drukken. Ik had vlak voor de tweede politionele actie een
kabinetscrisis kunnen veroorzaken. Maar ik dacht toen dat ik daardoor grotere
moeilijkheden zou creëren, ook in termen van mensenlevens.’
Ik overwoog na het lezen van al dit geklets opnieuw aan Drees te schrijven. Maar
wat haalt het uit? De man is stokoud en je verandert zijn gedachten toch niet meer,
laat staan dat hij in zal zien dat hij met kameraad Luns rampen heeft veroorzaakt. Ik
moest wel aan mijn vrienden en medestrijders professor Pieter Drost en Emile van
Konijnenburg van de KLM denken, die er allang niet meer zijn. Ik heb altijd het gevoel
ook voor hen te
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moeten opkomen, maar er helpt geen lieve vadertje of moedertje aan: de geschiedenis
zal eeuwig vervalst worden.
In 1994 ben ik er diep van overtuigd dat toen in 1961 een nieuwe, derde
politionele actie tussen Nederland en Indonesië dreigde en Luns bereid
leek het op een militair conflict aan te sturen, ik er goed aan heb gedaan
een initiatief in Washington te ontwikkelen dat tot een snelle detonatie
van die tijdbom heeft geleid. Via veiligheidsadviseur Walt Rostov van
president John F. Kennedy vestigde ik de aandacht op het bestaan van de
groep vrienden van prins Bernhard. JFK zou later in een geheim telegram
aan koningin Juliana142 bevestigen via de prins de juiste en vitale informatie
te hebben ontvangen om het besluit te nemen Luns en consorten opdracht
te geven Nieuw-Guinea binnen de kortste keren te ontruimen en aan
Indonesië over te dragen. In Memoires 1961 heb ik de nodige details
vermeld en later zal in 1992 hierover meer volgen.
Peter Loeb is van mening, dat Johan Polak ‘een ontzettend lieve man’ is, ‘maar zijn
gevoel voor commercialiteit vertrouw ik niet erg’. Peter en ik bezochten Polak en
zijn vriend Rik gisteren. Polak vond dat Loeb het boek over Juliana wel moest
uitgeven. Ik dus niet en ik heb het afgeraden. Laat Elsevier het maar publiceren.
Antoine Bodart wandelde bij Polak binnen toen we er waren. Hij is niet meer zo'n
mooie jongen als hij eens was. Hij begreep helemaal niets van mijn uiteenzetting
over mythen en symbolen, of fantasiefiguren als een paus of koning.143 Polak en Rik,
zijn aangenomen zoon, blijven vreemde vogels.
Ik maakte bonje met Prokchorov. ‘Wat denken jullie wel, dat ik een dansje maak
voor een sovjetvisum. Wanneer ik mijn paspoort inlever wens ik mijn visum op een
zilveren presenteerblad te krijgen, wat denken ze wel.’
Hij antwoordde: ‘De ambassadeur heeft gezegd dat u een visum als iedereen op
de normale manier moet krijgen.’
‘Ik ga helemaal niet naar Moskou, wanneer dit visum vandaag niet in mijn paspoort
staat!’
‘Alleen de ambassadeur kan u op staande voet een visum geven,’ aldus Prokcharov,
‘want consul Abramov houdt zich aan de regels en er staan tien dagen voor.’
Yuri Timofiev werd erbij gehaald. Er was niets aan te veranderen, maar hij
adviseerde dat ik aan het einde van het interview voor NRC Handelsblad een
persoonlijk beroep op de ambassa-
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deur zou doen het visum meteen uit te geven. Ik was woedend en zei dat ik geen zin
had in een knieval voor een lousy visa en vroeg of dit de dank was van de Sovjet-Unie
dat ik me had uitgesloofd eens wat andere informatie door te geven dan de standaard
anti-propaganda.
Prokchorov: ‘Ik ben maar een zwakke persattaché. Ik heb moeite voor u gedaan
dit eerste interview met de ambassadeur te bewerkstelligen, doet u het dan voor mij.’
Prokchorov vertelde dat Tolstikov zeer hard aan mijn vragen had gewerkt. Over
het Den Helder-incident wilde hij niet meer spreken want de ambassade had er al
een persverklaring aan gewijd. ‘Toen Ed van Thij n hier met een parlementaire
delegatie bij de ambassadeur was,’ aldus Prokchorov, ‘gedroeg hij zich als een kind.
We hebben gehoord dat Van Thijn nu vragen wil stellen aan de regering over de
kwestie Den Helder.’ Eindelijk heeft dus het gesprek met ambassadeur Tolstikov
voor NRC Handelsblad plaatsgehad. Vincent Mentzel was aanwezig om foto's te
nemen. Tolstikov had het zitje dat vroeger in de voorkamer stond naar de eetkamer
verplaatst. Het interview nam ik op band op en aan het einde vroeg ik dus om een
visum.
Na afloop roerde een medewerker van Tolstikov het Time-proces aan, vanwege
mijn KGB-connecties. Ik zei dat ik de opbrengst vrijwillig met de KGB zou delen als
ik de zaak in Dallas zou winnen. Tolstikov zelf verliet het vertrek onmiddellijk na
afloop van het interview. Die begrijpt van public relations geen moer. Waarschijnlijk
een stugge, oude stalinist.
Van de sovjetambassade reed ik regelrecht naar sauna Thermos, waar Peter al was,
die me verwelkomde met de woorden: ‘Ik dacht zonet nog, God was Willem er maar.’
Later heb ik de tape meteen aan mijn bureau uitgewerkt. Peter was gaan joggen
en zette de televisie in mijn werkkamer aan. Er was een verslag over terreur in Italië.
Ik raakte geïrriteerd want ik concentreerde me op Tolstikov en gaf hem aan dat hij
beter in zijn kamer beneden televisie kon gaan kijken. Ik zei er bij dat ik moe was
van al het gelazer vandaag ‘...en ik doe niet de hele dag niets, zoals jij!’ Dat was
weer helemaal verkeerd van me, en ik zal er morgen met hem over spreken.

11 mei 1979
Het interview met ambassadeur Tolstikov heb ik naar NRC Handelsblad doorgebeld.
Rob Soetenhorst zei: ‘André moet het beslist eerst lezen.’ Spoor heeft een
voorhoofdholte-ontsteking en moet in een ziekenhuis worden ‘doorgespoeld’.
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Hoe is het toch mogelijk dat je nasty bent tegen degenen van wie je het meeste houdt.
Ik moet met Peter spreken. Casper van den Wall Bake belde dat hij met Carine ook
al geregeld botsingen heeft.
Ik heb vanmorgen met Jan van Wieringen van de Volkskrant in Washington gebeld.
Hij vertelde met collega Henk Kolb van de GPD een flinke botsing te hebben gehad
over het Julianaboek van Hoffman. Jan heeft zich stipt aan onze afspraak gehouden.
Hij gaat nu pas over het Juliana-boek schrijven. Ik ontmoette Jan van Beek in de
poffertjeskraam op het Malieveld. Na lang getouwtrek is het dan zover: ik heb voor
7.500 gulden het Hoffman-manuscript aan de GPD overgedragen.
Ik zie dat ene Mink van Rijsdijk van Trouw een column schreef: ORANJEHUIS
144
TOTEMPAAL? Hij zegt van Sonja Barend mijn OPEN BRIEF AAN BEATRIX te hebben
ontvangen. Eigenlijk had hij liever niet over me geschreven, want hij had in zijn
adresboekje namen staan van journalisten die hij meer bewonderde dan mij. ‘Mijn
voorkeur gaat uit naar meer bescheiden mensen, naar vaklieden, die niet zo ijdel en
praatziek zijn als hij,’ aldus Rijsdijk. Ik kan me niet herinneren de man ooit ontmoet
of gesproken te hebben. Hij vindt ook het opsieren van de brief aan Beatrix met het
familiewapen van Oltmans volstrekt overbodig, wat waar is. Misschien moet ik
onderstrepen dat ik hetzelf belachelijk vond, maar dat Nieuwe Revu-medewerkers
dat wapen, La vie est un pélerinage, in mijn werkkamer zagen hangen en vroegen
of het gebruikt mocht worden. Ik was hier falikant tegen, maar na enig aandringen
ging ik overstag. Ik wilde niet dat het project zou afketsen. Bij het verschijnen van
het blad en het constateren dat ze het wapen boven iedere pagina hadden geplaatst
was ik werkelijk stupéfait. Hoe verzin je zoiets? Daar moet je een Nieuwe Revu mind
voor hebben om dat te bedenken. Geen haar op mijn hoofd had aan die mogelijkheid
zelfs gedacht. Uit de rest van Rijsdijks kritiek blijkt dat hij letterlijk niets van mijn
verhaal heeft begrepen. Waarschijnlijk ben ik nog steeds niet helder en duidelijk
genoeg geweest. Adriaan van Dis belde dat de redactrice van het Z-Bijvoegsel hem
had gezegd: ‘Het stuk van Oltmans over het Hoffmanboek komt over mijn lijk in de
krant.’ Adriaan vervolgde: ‘En sinds de kapitein (André Spoor) ziek te bed ligt met
een bronchiale longonsteking en de matrozen muiten (...). Ik kan wel zeggen: this is
an order, maar dan lopen de zaken bij mijn afwezigheid uit de hand.’ Adriaan gaf
te kennen, zoals Ton Kors dit
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meldde over Nieuwe Revu, dat hij helemaal dol werd van de constante, onderlinge
gevechten op de redactie.
Van Oscar Wilde wordt verteld dat hij bij aankomst in New York door de douane
werd gevraagd of hij iets had aan te geven. ‘Niets behalve mijn genie,’ zei hij.145
Driehonderd van zijn brieven zijn door Oxford University uitgegeven, bezorgd door
Rupert Hart-Davis. Ze werden op ‘literaire waarde’ geselecteerd. Wat een onzin.
Eigenlijk was Wilde geen schrijver, maar eerder een converseur. Hij was een briljant
causeur, schreef gedichten en toneelstukken en pas nadat hij in 1884 met Constance
Lloyd huwde, is hij gaan schrijven om de kost te verdienen. Ik denk dat de
zogenaamde niet-literaire communicaties een belangrijker waarde vertegenwoordigen
bij het bestuderen van een persoonlijkheid. Dat zal in ieder geval voor mij gelden,
want voor mij geldt het omzetten en vertalen van gedachten en gevoelens in literair
jargon als het dragen van een pak met vest en das om er zogenaamd ‘netjes’ uit te
zien. Ik ben een blue jeans fanaat en het liefste een schrobberdebonk kleder, wat een
overblijfsel is van al die jaren New York. Hetzelfde geldt voor het in beweging zetten
van mijn hand om te schrijven: ik heb een natuurlijke flow, wars van iedere
gekunsteldheid.
Paul Marijnis herinnert aan De Profundis als Wilde's meesterwerk. Dat schreef
hij dus in de gevangenis van Reading waar hij na zijn ongelukkige affaire met Bosie,
Lord Alfred Douglas, terecht was gekomen. Ik zie dat ik het op 28 november 1971
onderweg van Kopenhagen naar Moskou begon te lezen. Ik pak het uit de kast en
inderdaad, er staan prachtige uitspraken in, ‘Niemand is het waardig om bemind te
worden.’ (pagina 108),146 waarover alleen al een verhandeling van tientallen pagina's
zou zijn samen te stellen.
F.M. Dirkx van Transol in Rotterdam belde dat er voor het toestel naar Genève al
32 standby's waren. ‘Is het niet mogelijk dat we iemand anders voor een gesprek met
ambassadeur Chanderli sturen, bijvoorbeeld onze vertegenwoordigers in Brussel?’
Ik zei natuurlijk: ‘Nee, op die manier verlies ik al mijn relaties. Dat is geen niveau.
Het gaat erom persoonlijk contact te leggen tussen u en de heer Chanderli.’ Ik belde
even later de KLM zelf en boekte voor ons beiden zonder enig probleem voor 14 mei.
Ik telefoneerde Dirkx het nieuws. ‘Wat,’ riep hij uit. ‘Zijn ze helemaal gek. Ik zal
onmiddellijk mijn reisbureau bellen.’
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Prettig om met dergelijke leugenaars om te moeten gaan. Dirkx belde terug: ‘Er stond
inderdaad een reisgezelschap op dat toestel, maar die hebben gecancelled.’ Geniale
vondst, mijnheer Dirkx, maar ik geloof er geen woord van.
Jan van Beek vertelde dat Henk Kolb de schrijver William Hoffman in Delaware
had opgezocht en geen hoge pet van hem op had. ‘De garnalen, die ze aten, waren
ook niet al te best.’
‘De druiven zijn zuur Jan, voor mijnheer Kolb, die als gewoonlijk heeft zitten
slapen.’ Fred Sanders leest het Julianaboek. De GPD-bladen beginnen er woensdag
met een serie artikelen over.
Jan Sampiemon belde dat Tolstikov morgen op de opiniepagina van NRC
Handelsblad zal verschijnen.
Intussen zal Hervormd Nederland147 een pagina publiceren over mijn gesprek met
Henry Ebel van het Psychohistorisch Instituut in New York.
Dewi Sukarno telefoneerde uit Parijs met een uitvoerig verhaal dat het graf van
Bung Karno in Blitar was verfraaid en dat er op de sterfdag, 6 juni, een herdenking
zal worden gehouden welke geen enkel lid van Bung Karno's familie zal bijwonen.148
Ik informeerde Jan van Beek van de GPD dat NRC Handelsblad mijn verhaaltje
over het Juliana-boek definitief niet meeneemt, omdat redactrice Vera Illés dit beslist
niet wil. Wim Klinkenberg zegt: ‘Die juffrouw is een kreng.’ Hij keerde terug van
een journalistenconferentie in Liechtenstein. Hij zei compleet gedegouteerd te zijn
over de Koude Oorlog-agitatoren, die daar (als journalisten) aanwezig waren.
Jaap van Meekren wees premier Dries van Agt er op dat alleen Nederland van de
EEG-landen een ambassade in Jeruzalem heeft. Saoedie-Arabië en andere landen
zullen hen boycotten, die hun ambassades daar handhaven. En wat antwoordde het
rund Van Agt? ‘We laten ons niet door derde landen de wet voor schrijven.’ Typisch
Hollandse arrogantie gebaseerd op onkunde en gebrek aan ter zake doende informatie.
Maar wat wil je ook met een figuur als Van Agt? Dat noemt men anno 1979 politiek
beleid voeren!
Peter en ik zijn eerst de film van Bert Haanstra geschreven door Anton Koolhaas
ter gelegenheid van Juliana's 70ste verjaardag gaan zien. Koolhaas vertelde Carolijn
Visser trouwens dat ‘de mens achter de Koningin geheel was zoekgeraakt,’ in
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tegenstelling tot wat men had willen maken.149 Vrijwel alle medewerkers, als Jan
Roelands, Ton Ruys en Robert Klinkert, vinden het eindproduct ‘een vertekening
van de vaderlandse geschiedenis’. Hare Majesteit is een aantal malen in de studio's
komen kijken en schijnt heel wat passages te hebben laten schrappen. ‘Ik wilde zo
graag dat mens laten zien,’ aldus Koolhaas, ‘maar daar is bitter weinig van
overgebleven. Juist over haar persoonlijke leven wilde ze niets zeggen. Ze was bang
dat ze iemand zou kwetsen. Ik had haar graag naar de eenzaamheid van haarjeugd
willen vragen. Ik voel me zo genomen door de omstandigheden. We kwamen op den
duur zo in tijdnood. Die film hebben we met de duivel op onze hielen gemaakt (...).
Bij de première zei de Koningin tegen me dat ik haar nooit meer kon zien. Dat wijst
niet bepaald op het ontstaan van een persoonlijke relatie nee.’ Er onstond iedere keer
als HM naar de vorderingen kwam kijken ‘grote verwarring’. Er moest bijvoorbeeld
een beeld uit van oom Egbert, die bij de begrafenis van koningin Emma de Hitler-groet
had gebracht voor het Nederlandse vaandel. Koningin Juliana schijnt ook te zeggen
dat zij het altijd heel onplezierig vond om via Duitsland naar Zwitserland te reizen.
Mam, die de Eerste Wereldoorlog grotendeels in Luik had doorgebracht, weigerde
pertinent een stap in Hitler Duitsland te zetten. We reisden voor 1940 altijd via de
Franse Vogezen naar Zwitserland. Een keer ben ik met mijn vader samen in een
cadillac door Duitsland teruggereden. We namen een paar Hitler-kerels met
hakenkruizen op de armen als lifters mee.150
Peter en ik vonden Juliana erg vreemd geworden, maar dat wisten we eigenlijk al.
Een zeer onvolledig en amateuristisch geheel. Ik wilde notities maken, maar er viel
niets over op te schrijven. We dineerden gezellig in restaurant Indonesia. ‘Wanneer
zullen we hier weer eten,’ vroeg Peter. Hij zei dat hij vroeger op Amerbos dikwijls
het gevoel had gekregen op bezoek te zijn. Nu was het huis ook meer van hem
geworden. Ik zei hem dat het niet in orde was geweest dat ik blew my lid gisterenavond
over de televisie en dat ik met mijn schrijfmachine in de keuken had kunnen gaan
zitten. Hij zei vooral mijn tone of voice onaagenaam te hebben gevonden. Ik
onderstreepte dat ik er geen moeite mee had hem duizend dollar mee naar Madrid
te geven, maar dat ik ondanks alle houden-van-verklaringen zoiets eenvoudigs als
een inconvenience over de televisie
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nogaltijd niet over mijn kant liet gaan. Ik ben niet gerust voor ik mij tegenover hem
heb verontschuldigd.

12 mei 1979
Ik heb besloten de bejaarde vader Drees naar aanleiding van zijn uitlatingen in Haagse
Post alsnog een briefje te schrijven:
Zeer geachte heer Drees,
U bent nu de grand old man van Nederland en ik schrijf U dan ook met
alle respect voor de vele grote diensten die U dit land bewees.
Maar als ik de verhalen in de HP lees, en vooral het sukkelachtige,
kleinburgerlijke Hollandse gedoe van U en de Uwen (vooral Luns) in de
kwestie Indonesië, dan moet het me van het hart, dat U toch wel 100
procent hebt misgekleund in die affaire. Tot mijn verbijstering blijft U
zich achter Uw moraliteit verschuilen en rechtvaardigen en U gaat vrolijk
door met Sukarno geheel anders af te schilderen dan hij was, en ook politiek
historisch is geweest. Maar U weet dan ook absoluut niet waarover u praat.
U wilde mij in 1958 niet ontvangen en schreef een misselijk briefje over
mijn ‘activiteiten’ in Indonesië, die overigens werden gesteund door ZKH
prins Bernhard, Paul Rijkens en vele anderen. Stikker lamenteert nu, dat
hij gewetensbezwaren heeft over de Nederlanders, die hij mee hielp de
dood in te zenden. En U? U spreekt hier geen woord over. Laat staan de
heer Beel, die eens tegen mij pochte er trots op te zijn koningin Juliana de
tweede politionele actie te hebben aanbevolen.
De geschiedenis begint zich meer en meer te corrigeren en heel langzaam
komen de feiten steeds meer naar voren.
Het was gemakkelijk voor U en Uw regering om mij te dwarsbomen als
journalist.151 De BVD kwam bij de heer Planten, hoofdredacteur van het
Algemeen Handelsblad in Amsterdam en adviseerde mij te ontslaan. Ik
verloor al mijn kranten en vestigde mij in de VS met alleen via Vrij
Nederland en Mathieu Smedts nog een kanaaltje open.152 En zelfs daar
vervoegde ambassadeur
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Van Roijen zich bij de president van het lezingenbureau waar ik een
contract had getekend, om opnieuw te voorkomen dat ik zou slagen in
mijn broodwinning.
U en de Uwen hebben een grote mond over praktijken in de Sovjet-Unie
jegens dissidenten, die worden vervolgd vanwege afwijkende denkbeelden.
Wij waren de landverraders, omdat wij voorstonden een vreedzame regeling
te treffen met Sukarno over de Papoea's. Ik geloof dat men vanwege Uw
hoogbejaarde leeftijd er niet toe overgaat de zaken bij de naam te noemen
en vele historische documenten worden vooralsnog geheim gehouden.
Maar U zult zich toch niet kunnen verwonderen, dat ik voor die sector van
Uw beleid als staatsman de diepste minachting koester. Ik zal nooit
vergeten welke ononrechtvaardige, ondemocratische en smerige praktijken
door Uw regering en door Luns werden gehanteerd om de oppositie de
mond te snoeren. En dan lees je pas in 1979 dat steeds meer hoge Haagse
heren inzien, dat we volkomen gelijk hadden, alleen U verdomt het dit toe
te geven.
Willem Oltmans.
Prokchorov belde: mijn visum is gereed. Hij adviseerde: ‘Noemt u liever niet de
naam van ambassadeur Romanov om in Moskou interviews te krijgen, ook niet met
uw pogingen de heer Brezhnev te interviewen.’ Ik begreep hier niets van. Hij dacht
dat de vice-voorzitter van de Opperste Sovjet, Ruben, zou kunnen helpen. Hij vertelde
verder dat Romanov toen ik hem interviewde voor NRC Handelsblad alle antwoorden
alleen en op zichzelf had opgesteld, want hij beschouwde zijn staf als assholes; dat
wist ik. Tolstikov daarentegen, zou ruimschoots advies aan de staf hebben gevraagd.
Haal je de duivel. Romanov was vele jaren in Den Haag geweest. Ik kende hem door
en door bij dat interview. Tolstikov is hier pas en weet van toeten noch blazen. Ik
herinner me dat halverwege het interview de kok binnenkwam om te vragen of we
nog koffie of thee wensten of wat anders. De wijze waarop Tolstikov de man
wegwuifde, was absoluut walgelijk. Een blue blood zou het niet in zijn hoofd hebben
gehaald personeel aldus te bejegenen. Romanov had er trouwens ook een handje van.
Dat noemen ze dan van het volk voor het volk.
153
NRC Handelsblad heeft het gesprek met ambassadeur Tolsti-
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kov gepubliceerd. Waar ik dus als kop voor het interview de politieke missie van
Tolstikov als Leitmotif had genomen, heeft de redactie dit zonder overleg gewijzigd.
De uitsmijter dat Moskou alle akties van mensenrechtenactivisten rond de Olympische
Spelen als muggenbeten beschouwde, is opgevoerd als headline. Walgelijk. En zoiets
voor de krant welke pretendeert nummer één in de politieke hoek te zijn. Bovendien
hebben ze naast mijn interview een doodernstig hoofdartikel juist over mensenrechten
geplaatst. Wat is dit dus? Sommige vragen ontbreken helemaal en wanneer ik zeg
in Leningrad een film te hebben gezien, hebben ze mijn woorden gewoon bij het
antwoord van Tolstikov getrokken. Zulke zaken maken me wanhopig. Ik kan er niets
tegen uitrichten.

13 mei 1979
Peter hoestte weer en ging om die reden in de logeerkamer slapen. Ik lag er wakker
van en dacht over zijn aanstaande vertrek naar Spanje. Ik voelde me verdrietig.
We zijn naar Zeezicht gereden en hebben als vanouds een zalige strandwandeling
gemaakt. Peter ging joggen. Ik las in Stendhals A Roman Journal. Ik zie dat het in
Kaapstad is gekocht dus het moet een boek van mijn ouders zijn geweest.
‘Small souls, which cannot elevate themselves will be charmed by the noble air
of kings.’ - Stendhal, blz. 37.
‘I believe, because it is absurd.’ - Stendhal, blz. 40.
Van de week had ik de roze bruidsschoentjes van mam weer eens in mijn handen.
Ik vroeg me af welke maat ze waren. Ik stak mijn hand er in. Had mijn moeder zulke
kleine voeten? Ik haalde ook de donkerblauwe kinderschoentjes, die mam van me
bewaarde, tevoorschijn. Ik weet nog exact wat een gelazer ik altijd had met het lipje
en de knoop. Peter vindt ook dat ik ze moet laten verkoperen.
Liep Peter later op het strand tegemoet. We maakten een rit via Bennebroek naar
huis. Als ik aan ons afscheid denk slaat het op mijn maag. Iedere gedachte eraan
maakt me ellendig, ook omdat we zo'n positieve en constructieve periode
doormaakten. Wim Klinkenberg belde dat het gesprek met Tolstikov zeer belangrijk
was geweest. ‘Wat zullen er weer een aantal mensen razend zijn,’ zei hij. Hij achtte
de tijd voor een boek met Georgii Arbatov ‘zeer rijp’.

14 mei 1979
Peter hielp me met alles. Hij zeulde met mijn zware koffer. Ik liep achter hem aan
op de perrons en was hem zo dankbaar. Ik
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keek naar zijn blonde haar en dacht aan een tekst van Mahler. Peter ging opnieuw
door naar het strand.

Schiphol
Op weg naar Genève, Zürich en Moskou.
De Sjah van Iran en Farah Diba zijn door Khomeiny en consorten ‘vogelvrij’
verklaard. We zijn terug in de vijfteinde eeuw. China zegt - met Taiwan - nu 960
miljoen zielen te tellen, of bijna een kwart van de wereldbevolking.
Nederland is in New York gekozen tot lid van de Commissie voor de Rechten van
de Mens in de VN. Oud-minister Max van der Stoel zal er voor Nederland zitting in
nemen. Die mijnheer is voor ieders mensenrechten behalve de mijne, zoals hij in
Moskou bewees, toen ik als lid van een NOS-televisie team niet de Nederlandse
ambassade mocht betreden. Onbegrijpelijk hoe zo'n lul altijd weer aan de bak komt.154
Na 25 jaar televisie is Willem Duys dus eindelijk met zijn gemeenplaatsen en
overdreven geklets opgekrast. Frits Abrahams vertelt in de Volkskrant dat Duys in
roerend goed gaat doen. ‘De handel is op zichzelf een boeiend vak.’ Ook Abrahams
spreekt over ‘de quasi spontane wijze’ die Duys altijd gekenmerkt heeft. Zijn
opvolger: Willem Ruis. Even erg. Het volk heeft de televisiepresentatoren die het
verdient.
Stendhal zegt ergens dat de gevoelens van schoonheid die sommige schilderijen
opwekken, niet in woorden zijn uit te drukken. Hoe in woorden samen te vatten wat
er in je omgaat, zoals bijvoorbeeld gisteren, die laatste dag met Peter op het strand?

Amsterdam-Genève
F.M. Dirkx, in een donkerblauw kostuum met een streepje en het geijkte leren
koffertje, is een rechts mannetje. Margaret Thatcher is nodig; in Cuba wordt de
rotzooi alleen maar groter; Dries van Agt en zijn team zijn prima; Transol organiseert
volgende week een exportdag in Soest waar prins Bernhard en Hans Wiegel aanwezig
zullen zijn; hij sloot contracten over de hele wereld; tot dusverre was Dirk Keijer
onfortuinlijk geweest met oliecontracten in Nigerië.
Door het geklets van Dirkx heb ik geen tijd gehad verdrietig te zijn over het
afscheid van Peter.
Bij aankomst op Cointrin belde ik Abdelkadir Chanderli. ‘Bonjour cher ami!’ Hij
vroeg ons naar hotel d'Angleterre te
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gaan. Om 10.20 uur arriveerde hij daar in gezelschap van Djamal Lakhdari, voormalig
directeur-generaal van Sonatrach en momenteel advocaat hij het Hoge Gerechtshof
in Algiers. Hij was gisteravond gearriveerd en zou om 12.30 uur naar Algiers
terugvliegen. Chanderli legde uit dat de heer Lakhdari namens een hoge autoriteit
in een Arabisch land sprak, die een toppositie bekleedde en tekeningsbevoegdheid
had voor het sluiten van contracten. ‘Daarom heb ik gewacht,’ aldus Chanderli, ‘tot
ik jullie een werkelijk uitstekend aanbod kon doen.’ Hij had ook in de bar van het
Churchill Hotel in Londen een dijk aan Arabische oliehandelaren kunnen brengen,
die allemaal crude aan te bieden hadden, ‘maar geen van hen was in een positie
werkelijk een contract te tekenen’.
De heer Lakhdari wilde (van Dirkx) antwoord op de volgende vragen hebben:
1) What is the maximum price acceptable above the OPEC price, now at 18 dollar
and something? Dirkx zat te zeuren over de kwaliteit.
‘If you want 28, you can get as much as you want, but 34-36 indicates top quality,’
aldus Lakhdari, wat dat ook betekend mag hebben.
2) By what route would the commission be paid, (ik spitste mijn oren), because
the signed price on the contract would not be ‘the’ price, the ceiling price.
Dirkx antwoordde ‘Via a letter of credit on a Swiss Bank.’ Tegen mij zei Dirkx:
‘We worden volledig gedekt door AMRO want we zijn een eerste klas bedrijf.’
Djamal Lakhdari antwoordde: ‘If I was your lawyer, I would advise you another
way.’ Omdat niemand hierop reageerde, bracht ik dit punt later nog eens naar voren,
maar er werd niet op ingegaan. Het zou een letter of credit worden.
3) Welke hoeveelheden wilde Dirkx hebben?
Dirkx: ‘This depends on the port and the composition’. Er volgde meer
over-en-weer gepraat. Vervolgens zette Chanderli uiteen, die een soort
voorzitterspositie bekleedde bij het gesprek tussen Lakhdari en Dirkx, dat de
hoeveelheid 30.000 vaten per dag zou kunnen zijn of 1,2 miljoen ton in een jaar.
Later zei hij tegen mij: ‘Dat zou een bedrag van 140 miljoen dollar betekenen.’
Lakhdari benadrukte dat zijn opdrachtgever deze olie in drie tot vier maanden verkocht
wilde hebben, wat Dirkx prima scheen te vinden. Later zei Chanderli tegen Dirkx:
‘I worked with these people155 for a long time. If all
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goes well, they will come back to you with a similar deal in seven months. In my
opinion you have an excellent agreement here. I have to make a speech in Houston,
but I probably will invent an illness, because I want to see how this is coming along.’
4) Lakhdari vroeg welke leveringstijd Dirkx verwachtte.
Dirkx wilde op zijn beurt weten of met mammoettankers zou worden gewerkt.
Dat was het geval. Chanderli verduidelijkte: ‘If for instance Lybia had such an
offer, the crude would go to Spain and Dirkx could refine the oil there. If he was
getting oil from some Arabian country instead, the refining would be done elsewhere,
what would cut down transportation costs.’
Daar zat ik dan als toehoorder in Genève van een oliecontract met mensen, die ik
had samen gebracht. Ambassadeur Chanderli kende ik al in sinds de jaren vijftig
toen hij vertegenwoordiger was van Algerije bij de Verenigde Naties in New York.
Dirkx had ik via Keijer opgepikt. Het uiteindelijke doel: een commissie opstrijken
om mijn financiën eindelijk te kunnen oppeppen.156 Lakhdari wees er op dat zijn
client ‘a fast, clean deal’ wenste, ‘totally protected from a legal point of view and
one million tons would not attract attention. It will be dealt with by third parties on
a highly confidential basis.’ Dirkx vroeg of het op de naam van Chanderli zou
gebeuren. ‘Not even that, because I deal through a company name.’ Refererend aan
zijn eigen commissie zei de oud-ambassadeur: ‘And I am cheap.’
Onder vier ogen vertelde Chandeli dat Algiers hem de post van ambassadeur in
Mexico had aangeboden, maar hij wil als burger in Genève blijven wonen. Hij zei
ook dat de heer Baehr (partner van Keijer) hem eindelijk had opgebeld. ‘If it is true
what he said, that the president of Togo knows about a threenation deal for 100
million d-Mark, there is a chance the deal will come off, because I told Baehr we are
ready to bring in 40 million. Once you have that, the rest will follow easily.’
Chanderli zei ook dat een Amerikaan een boek had geschreven om aan te tonen
hoeveel wereldleiders tegenwoordig eigenlijk ziek zijn, te beginnen bij Brezhnev.
‘But, I think these people are sick in the head,’ en hij tikte aan zijn voorhoofd.
ayatollah Khomeiny achtte hij Torquemada, Rasputin en Robespierre all in one.
‘They all ended bad, but I think so will the Shah and so
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will Khomeiny: they will both end their lives through assassinations.’157 Dirkx vroeg
hem of hij dacht dat ook de Sjah vermoord zou worden. ‘Surely,’ aldus Chanderli,
‘they will find a way.’

Genève-Zurich, Swiss Air
Ik denk terug aan diner met Peter gisteravond, hoe hij onder het genot van een
Macon-wijntje over zijn vader vertelde.158 Hij moet zo jaloers zijn geweest, dat hij
zelfs niet wilde dat een arts zijn moeder onderzocht. ‘Als mijn moeder159 geen zin in
seks had, sprak hij dagenlang niet. Ik wist als kind wat er haperde. I simply learned
to turn off and go away. Als mijn ouders een scène hadden, dan rende ik naar mijn
tante, de zuster van mijn moeder, die in dezelfde straat woonde. Deze vond het zalig
als er weer sensatie en wat te kletsen was.’ Toch heeft Peter zich met zijn vader
verzoend toen deze in het ziekenhuis stervende was. ‘Ik ben blij, dat je bent gekomen,’
had hij gezegd. Ik kon niet alleen zien, maar vooral kon ik diep aanvoelen, hoe het
feit dat hij me dit vertelde, hem zeer emotioneerde, maar ik was er zeker van dat hij
zijn werkelijke emoties probeerde te verbergen. Ik kon er verder niets over zeggen
als gevolg van mijn eigen hang-ups uit mijn jeugd. We spraken verder. Er volgde
een aantal details over zijn vele zussen, hun huwelijken en problemen.160

Holiday Inn, Room 929
Cyrus Eaton is overleden. In 1901 als loopjongen begonnen bij John Rockefeller
senior. De man was vóór bruggen bouwen naar de Sovjet-Unie en China. Hij had
gelijk.

15 mei 1979
Zürich
Ik wekte Peter als gevraagd om 07.00 uur want hij wilde weer naar het strand gaan.
Chanderli herinnerde er overigens terecht aan dat Jimmy Carter zich pas openlijk
had uitgesproken tegen executies in Iran nadat een vooraanstaande Iraanse jood werd
vermoord. Nadat Dirkx had gezegd dat er de afgelopen 25 jaar weinig in de
petroleumsituatie in de wereld was veranderd, merkte Lakhdari op: ‘You are forgetting
that oil producing nations then were
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De Sjah stierf aan kanker, Khomeiny van ouderdom.
Toen Peter werd geboren, was zijn vader al 61 jaar.
Ik heb altijd het gevoel gehad namens zijn vader te moeten handelen.
Peter had negen oudere zussen en een jongere broer.
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still being looted and exploited.’ Ik voegde er aan toe: ‘Yes, now they also think in
western terms and are fastly copying western imperialistic methods just like the
Soviets are doing.’ De beide Algerijnen meenden overigens dat de Rotterdamse
oliehandel een zeer slechte naam had in oliekringen. Regeringen waren dieven. In
Frankrijk was de belasting op petroleum van FF 2,80 per liter niet minder dan FF 2,35.
In Holland ging er 49 cent naar de belasting op fl 1,20 per liter. Zo hoor je nog eens
wat. Transol bestaat elf jaar. Aanvankelijk kocht Dirkx natuurlijk een Rolls Royce
om zijn successen te onderstrepen, maar hij vond dat die auto's slecht op de weg
lagen en deed de wagen van de hand.

14.00 uur, Zürich- Warchau
Time gaat uitvoerig in op SALT II.161 Wat een volmaakt absurde geschiedenis als je
de getallen op de kaart van Nigel Holmes bekijkt. Tanks: US 12.100 - USSR 50.000.
Erger: 2.026.345 Amerikaanse soldaten versus 4.400.000 sovjetsoldaten, enzo-voorts.
Van 16 tot 18 juni zullen Brezhnev en Carter in Wenen bijeenkomen en het nieuwe
akkoord ondertekenen waar zes jaar over is onderhandeld. ‘What it seeks to do,’
aldus Time, ‘is maintain a strategic balance that deters nuclear war by allowing each
super power a force that could suffer a surprise atomic attack and still be capable of
launching a devastating and acceptably destructive counterattack.’ En verder: ‘More
important perhaps the new treaty establishes a psychological climate for better
relations between Moscow and Washington.’ Help het je geloven.
Frank Trippett schreef al vorige week: ‘The calculations that measure national
strength in military terms are as impenetrable to the civilian-on-the-street as the
formulas of the ancient alchemists’162 Het nieuwe nummer van Time spelt in detail
uit - over achttien pagina's - hoe de onderhandelingen zijn gelopen. Een
adembenemend verhaal. Bijvoorbeeld: Andrei Gromyko bezocht Carter op het Witte
Huis om opnieuw beperkingen van aantallen raketten te bespreken. ‘Jimmy Carter
tried a bit of poker himself. Carter told Gromyko he welcomed the progress that had
been achieved and expressed the hope that the remaining differences could be
narrowed. The Soviets ultimately got their way on the overall aggregate of 2.250 for
total strategic systems, while the US got its way on the MIRV aggre-
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gate of 1.200 (...). At the end of the meeting, both sides considered a major
breakthrough, Carter showed Gromyko a plastic model of us and Soviet ICBM's.’
‘Now you see why it is so important to limit these things,’ zei Carter tegen Gromyko,
alsof deze niet wist waar het over ging. Gromyko zit notabene al sinds 1939 in de
buitenlandse dienst van de USSR.
In Genève werd vorig jaar juli gehakketakt over hoeveel kruisraketten per
bommenwerper zouden zijn toegestaan. ‘The Russians wanted a limit of 20 cruise
missiles per plane. Under their formula, a B-52 with 20 cruise missiles would count
as one launcher against the subceiling of 1.320; a modified Boeing 747 armed with
80 cruise missiles would count for four launchers. The US wanted an “averaging
approach” pegged to the number of 35, so that taken together a B-52 with 20 missiles
and a 747 with 50 would count as two launchers, since 20 and 50 average out to 35
per plane. After relentless haggling, the Soviets inched up to 25 and the US inched
down to 30 as the base number.’ Dit leest als Alice in Wonderland stuff. Wanneer je
zo'n verslag nauwkeurig leest, gaan je haren over-eind staan.
Ik verdiep me liever in dr. Lewis Thomas, bioloog en onderzoeker, nu chief
executive van het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York. Zijn The
lives of a cell: Notes of a Biology Watcher heb ik in 1974 gelezen. Prachtig. Paul
Gray vraagt zich af ‘what in the world can Thomas find to be so hopeful about?’163
‘As it turns out, almost everything. Most simply, Thomas argues (in: The Medusa
and the Snail: More potes of a Biology Watcher) that the overwhelming tendency in
nature is toward symbiosis, union, harmony. The post-Darwinian view of life as a
constant murderous struggle (...) do not match the facts that Thomas has seen. Even
what looks like random slaughter may be the opposite. “Take,” Thomas suggets,
“the case of the nudibranch (a sea slug) and the medusa (a jellyfish) that live in the
Bay of Naples. The slug lives with a tiny fragment of the medusa permanently and
parasitically attached to his mouth. The vestigial jellyfish apparently is still able to
reproduce: its offspring swim off and become normal adult jellyfish. The slug also
produces larvae, but these are rather quickly trapped and subsumed by the new
jellyfish.” Aha, one would think, the jellyfish are getting back at the slugs for prior
mutilations. No such thing. “Soon the snails,” Thomas writes, “undigested and
insatiable, begin to eat, browsing away first at the ra-
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dial canals, then the borders of the rim, finally the tentacles, until the jellyfish becomes
reduced in substance by being Baten, while the snail grows correspondingly in size.”
At the end, the jellyfish are once again tiny parasites, and the whole cycle begins
anew. Which one is the predator then, and which one the prey? This underwater
dance lends Thomas' new book its title and occupies the first essay: its implications
echo through all that follows. Life may not be a matter of eat or be eaten: it may boil
down to eating and being eaten.’ Eigenlijk is het net zo'n vervelend verhaal als de
raketten van Brezhnev, Carter, Vance en Gromyko.
Lewis Thomas heeft, mede gebaseerd op ervaringen in ziekenhuizen, zich verdiept
in het verschijnsel ‘dood’. Het zou wel eens helemaal niet het angstaanjagende
gebeuren kunnen zijn, waar vele mensen zo bevreesd voor zijn. Hij baseert zijn
gedachten op ervaringen van mensen die dicht bij de dood kwamen voor zij werden
gered. ‘Their testimony suggests a peaceful experience. When death is imminent,
the brain apparently realizes that pain can no longer be useful as an alarm to spur
escape. So, the pain is turned off and replaced by a kind of blissful surrender.’ Thomas
schrijft: ‘If I had to design an ecosystem in which creatures had to live off each other
and in which dying was an indispensable part of living, I couldn't think of a better
way to manage.’
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Moskou
16 mei 1979
Moskou, Ukraina Hotel
Volodja Molchanov haalde me van het vliegveld in zijn Lada en reed me naar dit
afschuwelijke, kazerneachtige hotel. Hij vertelde dat NRC Handelsblad-redacteur
Raymond van den Bogaert naar Moskou wil komen om er te werken. De NRC-redactie
had mijn artikel over de Stalin-herdenking niet geplaatst, ‘want hij (Raymond) is
nog jong,’ zei Volodja, ‘en ze willen niet dat oude mijnheren hen voor zijn.’ Dus zo
wordt er door de nieuwkomers over je gesproken wanneer je 25 jaar in het vak bent.
Mijn programma is uitgebreid en gedetailleerd,164 en Leningrad is ook opgenomen,
alhoewel Volodja adviseerde er niet naar toe te gaan. Ze zijn hier au fond altijd liever
lui dan moe. Ik heb trouwens niet alles gekregen waar ik om gevraagd heb.
We gebruikten wat in de koffiekamer op de negende verdieping, en werkelijk, als
je de vitrines met koopwaar bekijkt, denk je dat je in de Tweede Wereldoorlog
verzeild bent geraakt. Er was niets kouds (uit de koelkast) te krijgen, er was geen
melk, geen mineraalwater. We namen twee worstjes met boontjes en thee. Toen ik
in de kamer terugkwam, bleek er in de badkamer een waterballet te zijn, wat dus
eerst moest worden opgeruimd.
Ik wilde Peter in Amsterdam bellen maar de telephone operator zei zo onbeschoft
mogelijk: ‘all booked, tomorrow.’ Ik vroeg Volodja in te grijpen, wat hij vanuit zijn
huis deed via 8-16. Ik kreeg rond 23.30 uur contact met Amerbos. Ruud van der
Linden, fotograaf van De Telegraaf, heeft een serie opnamen van Peter gemaakt. Er
was nog steeds geen brief van Edwin van Wijk uit Londen en ik weet dat hem dat
beroert. Taktiek. Hij had het heerlijk op het strand gehad en zei bruin verbrand te
zijn.
Volodja vertelde in zijn vakantie, zonder zijn vrouw Consuelo, naar Polen te gaan
waar Pieter Menten veel mensen zou hebben vermoord. Hij wil proberen nieuwe
getuigen te vinden. Ik
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bepleitte bij hem zijn tijd anders te besteden en die zaken te laten rusten en liever te
vergeten. Dat is juist waarom ik gruwelijk de pest heb aan zogenaamde nazi jagers
als Simon Wiesenthal. Wat zou mijn vriend Howard Stein165 over dit soort niet
verwerkte ziektebeelden te zeggen hebben? ‘Besef je wel, hoeveel mensen er in de
naam van het Koninkrijk der Nederlanden in Indië zijn vermoord, omdat Nederlandse
breinen achter liepen op nieuwe realiteiten in Azië? Of, besef je wel hoeveel Russen
er door je eigen Joseph Stalin werden omgebracht? Vertel me maar welk verschil er
is tussen wat Hermann Göring heeft uitgevreten of Henry Kissinger?’ Volodja leek
overdonderd. Ik noemde dus ook het voorbeeld van Rudolf Hess, die nog altijd door
het Kremlin achter tralies wordt gehouden, wat volkomen absurd is. Je ziet maar
weer wat programmering in een brein kan uitrichten. Maar goed, dankzij Volodja
kon ik met Peter spreken en nu sliep ik in ieder geval een stuk geruster. Als een blok
as a matter of fact.
Volodja vertelde dat in mijn artikel voor The Moscow News over Luns was
weggestreept dat Bonn ook wel van Luns af wil. Ook de botsing van Luns met de
West-Duitse minister van Defensie was zogenaamd weggevallen. Het weekblad
Ogonek, met een oplage van vele miljoenen, had een serie van drie artikelen
gepubliceerd over Dallas en JFK. Ze maakten ruimschoots van materiaal gebruik dat
ik aan Volodja had gegeven, wat hij in zijn artikelen had verwerkt, en nu door Ogonek
was overgenomen op een wijze alsof zij ook met mij hadden gesproken. Zo keurig
zijn de journalisten hier dus ook weer niet. Ze beginnen al aardig Westerse trucjes
over te nemen.
Vanmorgen ontmoetten we om te beginnen Georgi Fedjashin, vice-president van
APN. Hij zal wel de KGB-kerel zijn daar. Iedereen was aanwezig, ‘protocol’, het hoofd
van de West-Europa-desk en natuurlijk de onvergetelijke tolk Tamara Sachnazarova.
Alles verliep prettig en vlot. Ik vroeg protocol met klem of ze me konden verhuizen
naar het National Hotel aan het Kremlinplein, wat klein is, maar overzichtelijker.
Vroeger had Tage Domela Nieuwenhuis er een kamer.
Volodja vertelde toen we bij APN zaten te wachten, dat alle Nederlandse journalisten
die naar Moskou komen op mij afgeven. Hij zegt gewoonlijk te antwoorden:
‘Misschien is er kritiek op hem, maar ga eerst maar zelf schrijven en probeer op het
niveau te komen waarop Oltmans zich bevindt.’ Hij vertelde me bovendien een
misselijkmakend verhaal over hoe hij laatst door
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de Nederlandse BVD naar Antwerpen was nagereisd en hoe hem financiële voordelen
in het vooruitzicht waren gesteld wanneer hij politiek asiel in Nederland zou vragen.166
‘Ook niet aan Peter vertellen,’ zei hij.
Het is heerlijk zonnig weer. Wat dat betreft is het een plezier om in Moskou te
zijn.
Om 12.00 uur brachten we een bezoek aan het ministerie van Buitenlandse Handel,
waar een gesprek was gearrangeerd met een assistent van minister Patolichev, die al
twintig jaar minister is. Hij had guitige oogjes, maar ik werd er niet veel wijzer van.
Hij kwam zelf uit het gebied bij de Kaspische Zee en behoorde tot een stam van
160.000 mensen. In de jaren dertig kon niemand er lezen of schrijven. Nu komen er
200 geleerden vandaan en de man sprak met patriottistisch vuur. Ik begreep meteen
al dat ik er weinig mee zou kunnen doen. Maar ik heb geleerd om overal op af te
gaan en uiteindelijk tref je belangwekkende mensen.
Om half drie waren we bij mijn oude vriend professor Mikhail Sladkovsky,
directeur van het Institute for the Far East. Ook professor Leo Sukhanov, directeur
van de afdeling internationale samenwerking van het instituut was eveneens
aanwezig.167 ‘De Sovjet-Unie lijkt wat paranoïde over China,’ stelde ik tegenover
Sladkovsky.
‘Er is geen grond om dit zo te stellen.’
‘Ik stel dat omdat de USSR militair en technologisch een supermacht is vergeleken
bij Peking. De staalindustrie van China is gelijk aan die van Engeland.’
‘Men moet de doelstellingen van het Maoïsme niet onderschatten,’ legde
Sladkovsky uit. ‘Wanneer die staalproductie zo laag zou blijven als zij momenteel
is, dan zouden weinigen vragen stellen of verontrust raken. Het huidige economische
potentieel van China is corrupt. Maar er is gevaar, omdat Chinees overwicht en
hegemonie het doel is. Ook al is het potentieel nog klein, ze zijn gevaarlijk vanwege
hun provocaties. China is gevaarlijk op het gebied van de oorlogvoering. Het gaat
er dus niet om hoeveel tonnen staal ze produceren, maar dat China in handen van
gevaarlijke mensen is. Bovendien kan in dit verband worden gesteld dat China een
teveel aan mensen heeft.’ ‘Maar de leiding van Mao is toch langzamerhand door
hervormers over genomen?’
‘Ik ben van mening dat deze zogenaamde nieuwe leiding
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hoogstens haar taktiek heeft gewijzigd. De strategie van de huidige besluitvormers
verschilt niet van die van Mao. Alle veranderingen van de laatste tijd werden
doorgevoerd in het strikte kader van Mao's oorspronkelijke strategie.’
‘China trekt gewoon India binnen, en recentelijk zelfs Vietnam,’ gaf ik als
voorbeeld.
‘Ik spreek meer in algemene zin,’ vervolgde Sladkovsky, ‘al noemt u episoden
die een uitstekende illustratie zijn van de werkelijke koers van China. Dat is niet
alles. De algemene strategische koers van China is er een van onbetrouwbare relaties
met nabij wonende volkeren. Daarom zien we dat als een koers gericht op hegemonie.
De laatste paar jaar propageert men een verenigde Chinese natie. Ze beweren dat het
land meer dan 5.000 jaar geleden ontstond. Volgens deze historische theorie is de
Han-dynastie de oorspronkelijke wortel van het land. Alle andere volkeren zijn er
van afgeleid. Vanuit die optiek geeft mijnheer Deng Xiaoping lessen aan Vietnam,
want Vietnam is immers maar een tak van de Chinese boom...?’
‘Hoever gaan die takken? Tot en met Indonesië?’
‘De Maoïsten zijn niet de werkelijke auteurs van deze benadering. Zij werd reeds
bepleit door Tsjang Kai-Shek, bijvoorbeeld in zijn boek Zielen van China. Hij
bespreekt daarin de geo-politieke doctrine der volkeren gerekend tot het gele ras.’
‘Hoort Japan daarbij?’
‘Volgens deze theorie zit Japan er ook in. Bestudeer maar de brieven van de keizers
van de Ming-dynastie (1368-1644). Daaruit leer je dat de Japanners als onderdanig
aan Chinezen werden gekenschetst. Vooral briefwisselingen uit 1413 zijn in dit
opzicht bijzonder interessant.’
‘In Japan ben ik er aan herinnerd dat men het gemakkelijker vindt met Chinezen
om te gaan dan met Russen, omdat Japan en China Confucius begrijpen.’
‘De historische ervaring leert ons dat ook al is men van gezamenlijke origine, dus
het gele ras, dit niet betekent dat vanzelfsprekend een fundament zou bestaan voor
sociale of politieke solidariteit. Ras vormt geen fundament voor goede nabuurschap.
De geschiedenis van Japan van voor de Tweede Wereldoorlog werd gekenmerkt
door de algehele sfeer van het Oosten en de Oosterse rassengemeenschap. Maar in
werkelijkheid nam Japan hier op eigen houtje een leidende rol in. Dat betekende in
de praktijk reeds in de jaren dertig, dat China door Japan onderdrukt zou moeten
worden.’
‘Duitsland was in 1941 bij de invasie van de Sovjet-Unie technisch superieur.
Toch heeft Stalin Hitler verslagen.’
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‘In de oorlog tegen Hitler was de motor van ons volk niet alleen de techniek. De
belangrijkste drijfveer was dat onze vaderlandse bodem voor een deel was bezet.
Hitler bedreigde ons bestaan. Maoïsten kunnen misschien het Chinese volk dwingen
tegen ons op te staan, maar in werkelijkheid hebben wij geen scherpe tegenstellingen
met China.’
‘U hebt toch ook grensgeschillen met Peking?’
‘Deze incidenten zijn historisch te verklaren. Na afloop van de Culturele Revolutie
volgden de Maoïsten de koers een militaire staat te organiseren. Het Chinese volk
had hiertoe weinig middelen. Een methode om de oorlogsinspanning die werd geëist
er toch door te drukken, was door het Chinese volk te vertellen over de sovjetdreiging.
Een tweede gedragslijn met het zoeken naar nauwere banden met kapitalistische
landen was het verder aanwakkeren van anti-sovjetisme. Hierdoor kon men
binnenlands de krachten organiseren die voor nieuwe inspanningen nodig waren.
Anderzijds zou het buitenland eerder geneigd zijn geld te geven nu Peking een nieuwe
strategische positie innam. In de lente van 1969 tijdens het negende Partij Congres
is men begonnen het Chinese volk tegen de USSR op te zetten om dit doel te bereiken.’
‘Zijn de Chinezen echt bang voor de Sovjet-Unie?’
‘Ik denk van niet. Niet echt. Het is een zeer ingewikkeld vraagstuk. Misschien dat
een deel van het Chinese volk langzamerhand bang is geworden als gevolg van de
propaganda tegen ons. Maar als men de intelligentsia zou vragen, zullen zij niet in
een Sovjetdreiging geloven.’
‘Hoe absurd. Denkende mensen in China vrezen de USSR niet. Denkende mensen
in de Sovjet-Unie vrezen China niet. Waarom dan al die heisa en vreselijke
toestanden?’
‘Allereerst: laat mij een gemakkelijke vraag stellen. Zouden we China echt bang
voor ons willen laten zijn, dan zouden wij toch inderdaad eerst hebben moeten
optreden tegen de territoriale pretenties die Peking jegens ons heeft? Is het niet zo,
dat als mensen echt bang zijn voor iets, zij er juist het zwijgen toe doen? Hun grote
mond en hun gedrag geeft eerder aan dat de Chinese leiders zeer goed begrijpen dat
de Sovjet-Unie geen plannen heeft voor een invasie en dat wij geen dreiging voor
hen vormen.’
‘Maar het is toch een levensgevaarlijke zaak dat een land als China bij de huidige
wereldverhoudingen zogenaamde strafexpedities onderneemt zoals onlangs tegen
Vietnam?’
‘Volkomen juist. De gevechten in Vietnam scheppen een uiterst gevaarlijk situatie.
Ik geloof dat niet alleen wij, maar alle
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vredelievende landen bereid zijn om China te tonen, dat een werkelijke provocatie
niet zonder antwoord zou blijven. Wanneer de publieke opinie in de wereld eensgezind
zal zijn, zal Peking deze acties beëindigen.’
‘U ziet,’ ging Sladkovsky verder, ‘hoe nodig het is voor de leiding in Peking om
te doen of ze echt bang zijn voor ons, vooral om kredieten uit het Westen te krijgen.
In werkelijkheid kennen zij onze buitenlandse politiek exact. Zij weten deksels goed
dat het juist onze gedragslijn is om de betrekkingen met hen te proberen te verbeteren.
Daarom vormen we helemaal geen dreiging voor China. Als u wilt, de Chinese actie
tegen Vietnam is een bewijs dat ze precies weten dat de USSR alleen op het allerlaatste
moment werkelijk zal ingrijpen. Wanneer ze ons als dreiging zouden zien, zouden
ze in Vietnam niet durven doen wat zij zich nu permiteren. Dat China bang voor ons
zou zijn, is een idee dat in het Westen en vooral Amerika zwaar wordt ondersteund,
maar dat nergens op slaat.’ ‘Dat uitspelen door Washington van de zogenaamde
“Chinakaart” tegen Moskou blijft een dubieuze politiek,’ merkte ik op.
‘Zowel Amerikanen als reactionaire kringen in Japan zijn verheugd met de
anti-sovjetpositie van Peking. Toch zijn Amenkanen pragmatisch genoeg om de
werkelijkheid niet uit het oog te verliezen. Of ze echt zeker zijn van Deng Xiaoping
en de huidige leiding is maar de vraag. Er was immers onder Mao een bende van
vier? Wie weet bestaat er nu wel een bende van tien. Bovendien blijft de kwestie
Taiwan een belemmering voor de betrekkingen tussen Peking en Washington. Tot
nu toe heerst er een krachtige pro-Taiwan stemming in het Congres. Indien ze Taiwan
zouden laten schieten, kan niemand zeggen wie er in Peking aan de macht zou komen.
Amerika vindt het niet prettig wanneer wij blijven verklaren dat we geen principiële
tegenstellingen met China hebben.’
‘En Japan?’
‘Voor Japan zou het bestaan van een sterk China uiterst gevaarlijk kunnen zijn.
China zal ingangen van Japan naar Zuidoost-Azië proberen af te sluiten. Het gaat
dus om een groot spel. Men speelt een aantal verschillende kaarten. Men moet exact
analyseren waar men over spreekt en welke de realiteit van de situatie is. Tot 15 juni
kan China nog nieuwe spanningen scheppen. Echter geen annexatie van Vietnam
want ze zijn bang voor dat land. In militair opzicht is Vietnam zeer sterk. Ze kunnen
wel nieuwe provocaties ondernemen.’
‘Omdat op 15 juni SALT II wordt getekend?’
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‘Ja.’
‘Toch begrijp ik van een man als Sabura Okita, een soort Japanse McNamara, dat
Peking de hulp inroept van Tokio, ook bij de hervormingen.’
‘Dat Japan daar op in gaat is duidelijk. Ze willen de Chinese markt niet verliezen.
Japan wil China niet van zich verwijderen want ze willen dat er een anti-sovjet China
zal zijn. Daarom, als ik spreek over het feit dat Japan liever geen sterk China zou
zien, dan heb ik het over een toekomstige strategie. In deze strategie zit Japan af te
rekenen met de mogelijkheid dat er een nieuwe grote Japans-Chinese oorlog zou
kunnen ontstaan. De Japanners gokken op de innerlijke verdeeldheid van China.’
‘Ik stelde deze vraag aan Saburo Okita: “Was Japan niet bezorgd over de groei
naar enkele miljarden mensen als naaste buren?” Hij antwoordde dat de komende
vijftien jaar alles okay zou zijn maar dat er misschien later problemen zouden kunnen
ontstaan.’
‘Okita zei dit in de hoop dat er in die vijftien jaar belangrijke veranderingen in
China zullen komen.’
‘Ik vroeg me echter af of een analyse niet beter over 50 of 100 jaar gemaakt kan
worden, dan over vijftien.’
‘In ieder geval denkt niet iedereen over de toekomst zoals ik dit doe,’ zei
Sladkovsky. ‘Ik ken Japan. Ik ben er zeker van dat Japanners niet zitten te dromen
en dat zij er zeker van zijn dat China niet gereed is om tot een politieke eenheid te
komen. Via die politieke instabiliteit komen de Japanners tot een conclusie. Volgens
hun berekeningen, en die van Okita, zouden zich in China radicale veranderingen
kunnen voltrekken. China heeft Japan bijvoorbeeld gevraagd om in Mantsoerije met
joint ventures te beginnen. In de Japanse optiek betekent dit een terugkeer naar China.
Uw vraag is zeer interessant. Voor Japan, nog meer voor de Amerikanen en op
sommige niveaus voor een aantal West-Europese regeringen, bestaat de karakteristieke
wens zover mogelijk in de toekomst te kijken. Ook de buitenlandse politiek van
China kent verre doeleinden. Wie verstandig wil analyseren moet inderdaad ver in
de toekomst proberen te zien.’
‘Dat lange termijn denken is iets wat ik eigenlijk in Moskou heb geleerd,’ zei ik
hem. ‘Het Westen financiert dikwijls allerlei projecten op korte termijn.’
‘Wanneer we over de kern van de anti-sovjet politiek gaan spreken, dan moet ik
onderstrepen dat onze successen worden gezien als een bedreiging van de reactionaire
klassen in Japan. Ze zijn bang voor wat we zijn en vooral voor wat we zullen
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worden. Voor iedere Japanner is het zonder meer duidelijk dat de USSR de komende
tien jaar168 verder zal groeien. We zijn nu bezig met de Baikal-Amur spoorweg
(BAM-project) naar Siberië. We werken aan de opbouw van ons Verre Oosten,
Yakutsk, enzovoorts. In dat verband zijn de betrekkingen met Japan van groot belang,
want Japan is een hoog ontwikkelde industriemogendheid, gereed om elders te
investeren. Aan de andere kant zijn de regerende monopolistische klassen van Japan
bevreesd voor de ontwikkeling, groei en expansie van de USSR.’
‘Als ik naar u luister, besef ik dat we in het Westen nog altijd te oppervlakkig zijn
en te weinig doordenken.’
‘Dat bedoelt u niet voor uzelf.’
‘In Japan hoor ik dat ze de sovjets ruw en tactloos vinden, maar er is veel meer
aan de hand.’
‘Natuurlijk, niemand vindt het prettig dat de Sovjet-Unie aan macht en invloed
wint. Ze zien dat de groep van socialistische landen een dreiging vormt. Maar dat is
niet onze fout of onze schuld. Het enige wat we ze wel zeggen is dat we geen
socialisten naar hen zullen exporteren.’
‘Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ideeën hebben benen zei Marx geloof
ik,’ wierp ik op.
‘Dan spreken we over een objectief historisch proces en dat hangt niet van ons
af.’
‘Uit gesprekken met mevrouw Indira Gandhi heb ik begrepen dat u normale
betrekkingen met India heeft?’
‘Ongetwijfeld. India weet zeer goed dat wij geen bedreiging vormen. Tegelijkertijd
weten ze dat China zeer gevaarlijk is.’
‘Deng Xiaoping wil 10.000 studenten naar het Westen zenden. Dat zal zijn invloed
op het thuisfront niet missen.’
‘We hebben die praatjes ook gehoord. Toen ze ontdekten dat dit 5.000 dollar per
man zou kosten ontstond er tegenstand. Men ging doordenken welke invloed dit zou
kunnen hebben op de Chinese jeugd als geheel. Maar objectief gezien is het voor
China dringend nodig om behoorlijk opgeleide mensen te krijgen. Ze zijn zelf niet
in staat om snel hooggekwalificeerde mensen op te leiden. Het lot van in het Westen
opgeleide mensen is twijfelachtig bij terugkeer in China. Want bij de eerste
revolutionaire schok zal men juist met hen het eerste afrekenen.’
Het was prettig de oude baas terug te zien.
Om 17.00 uur hadden we een afspraak met Aleksei P. Chiti-
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kov, de voorzitter van de Opperste Sovjet. Het was toch wel een belevenis om
eindelijk en voor het eerst samen met Volodja het Kremlin binnen te gaan. De controle
was overweldigend. Lange gangen, alle deuren gesloten, zware lipsloten overal. Het
leek wel een sanatorium waar absolute rust moet heersen. Er was een doodse stilte,
als in een plechtig klooster. Geen rondvliegende secretaressen of dames met
koffiekarretjes. ‘Dit was tenslotte vroeger een paleis,’ zei Volodja. Moet je deze
regeringszetel vergelijken met de levendige gang van zaken in de bijgebouwen van
het Witte Huis in Washington? Terwijl we wachtten vertelde Molchanov dat Interpol
Moskou had gewaarschuwd dat minstens 10.000 bekende misdadigers en oplichters
zouden proberen de Sovjet-Unie binnen te komen ten tijde van de Olympische Spelen.
Interpol had in dit verband voorgesteld een bureau in Moskou te openen en samen
te werken. Volodja dacht dat de KGB had besloten de zaak op eigen kracht af te
wikkelen.
Het bezoek aan Chitikov werd een ramp. Aardige man, robuust en zeer Russisch
gesecundeerd door Vassily V. Evgeniev, zijn assistent. Hij had een tekst voor zich
in het Russisch, die hij gedurende veertig minuten in zijn geheel voorlas, daarop aan
mij overhandigde en de visite was afgelopen. Het was een volmaakt wonder dat hij
me als Nederlands journalist had willen ontvangen, maar ik kwam volkomen
gedegouteerd uit dit zogenaamde ‘interview’. Van Volodja begreep ik dat hij kritiek
heeft geuit op het gedrag van Kamervoorzitter Vondeling, die hem eerder met een
delegatie bezocht, maar wat moet ik er mee? Laten vertalen?169
Volodja ging mee terug naar het Ukraina Hotel. Hij vertelde dat Vladimir Feltsman
5 en 6 juni met het Moskou Filharmonisch Orkest het eerste pianoconcert van
Tchaikovsky zal spelen en vervolgens het concert voor de linkerhand van Ravel. Hij
vertelde eveneens dat de dag nadat de sovjetregering het burgerschap van de cellist
Rostropovich had ingetrokken, twee afgezanten van de prins van Monaco hem hadden
bezocht en hem en zijn vrouw diplomatieke paspoorten hadden aangeboden. De
dirigent Herbert von Karajan moest vijftien jaar wachten voor hem een diplomatiek
paspoort uit Monaco werd verleend.
Later belde Dirk Keijer tot mijn verrassing. Hij was in Moskou gearriveerd. ‘Nu
kunnen we eindelijk eens praten zonder te worden afgeluisterd.’ Ik dacht: zonder
van onze kant te wor-
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den afgeluisterd, nu luistert de sovjetkant mee. Hij wist letterlijk alles wat ik al hier
heb gedaan, zelfs dat ik morgenavond bij Molchanov ga eten. Inge Keijer had mijn
interview met Tolstikov in NRC Handelsblad mee naar Monte Carlo gebracht. ‘Het
is geen Rom,’ zei Keijer. Ik zei dat Tolstikov wel mee viel. Ik vertelde hem ook dat
de ontmoeting van zijn vriend Dirkx met Chanderli in Genève positief was geweest.
Ik benadrukte dat zijn waarschuwingen om veel minder te zeggen en geen open boek
te zijn, vruchten had afgeworpen en dat ik mezelf voortdurend censureerde. Voor
een keer zei hij uit zichzelf: ‘Je krijgt nog geld van me.’ Ik zal hem vertellen mijn
vliegticket te hebben gekocht van het verfrommelde duizend-guldenbiljet dat hij me
in de l'Europe in de hand gaf.
De dag begon met twinig minuten in de rij staan voor een bordje yoghurt. De
douche werkte in het geheel niet. Op het postkantoortje in het hotel kon men geen
60 kopeken teruggeven na betaling met één roebel, daar die er niet waren. De toiletten
van het Ukraina Hotel zijn ongeveer zo smerig als op een station in Amerika Er was
natuurlijk geen actuele buiten-landse krant, geen International Herald Tribune ook
geen oude, alleen een Le Monde van 12 mei. Volodj a merkte meteen mijn ergernis
toen hij me kwam halen. Laat ik maar dankbaar zijn voor de zon.
Om 10.00 uur bezochten we het staatscomité voor economische betrekkingen met
Azië en Afrika. Ze werken hier met 79 landen in de wereld, waaronder 64
ontwikkelingslanden. Wat me wel opviel was dat Moskou acht projecten in Indonesië
helpt financieren, terwijl het Suharto-regime eventjes honderd duizenden PKI'ers om
zeep heeft geholpen. Ik vond het een raar verhaal en schreef er weinig over op.
Om 13.00 uur waren we bij GOSPLAN. Ik vond het dermate oninteressant dat we
na een half uur opstapten.
Het was een heksentoer om in het hartje van Moskou tegen 14.00 uur de eerste
kop koffie van de dag te vinden. Een kilo koffie kost hier 60 gulden, of 20 roebel.
Ik zei tegen Volodja: ‘Waarom vragen jullie David Rockefeller niet om een jaartje
op het Politburo te komen zitten. Je zou eens zien hoe de zaken hier veranderden.’
Je moet het Peking nageven dat ze Saburo Okita uit Japan verzochten eens een kijkje
te komen nemen en zijn ideeën over verbeteringen te ontvouwen in het economische
leven van het land.
Om 15.00 uur waren we op het ministerie van Onderwijs en spraken met Vladimir
Mhasnikov, de man die zich met het middelbaar onderwijs bezighoudt. Het land leidt
150.000 man
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onderwijzend personeel per jaar op. Ik probeerde door te vragen over hoe de breinen
van kinderen worden behandeld, naast de vaste dosis onoverkomenlijke Marxistische
hersenspoeling. Ik kreeg natuurlijk geen enkel antwoord, want het lijkt wel of deze
onderwerpen niet in hun kraam te pas komen. Ik heb aangedrongen op een gesprek
met de minister van Onderwijs zelf, Mikhail Prokofiev.
Bij thuiskomst in het Ukraina was er nu in de douche een miezerig straaltje water
wat nergens op leek. Voldo] a vertelde dat dezelfde kamer voor Russen drie of vier
roebels kost. Ik betaal als buitenlander 75 roebel voor dit soort derderangs
accommodatie. Totale nep. Ik heb opnieuw bij Volodja en Tamara stampij gemaakt
om naar het National Hotel te kunnen verhuizen. ‘Laat me je adviseren hoe je je
volgende schandaal hier eigenlijk moet regelen,’ zei hij. ‘Je moet je wensen duidelijk,
maar zeer afstandelijk kenbaar maken.’
Ik had een gezellige avond in de flat van Volodja. Consuelo had zelfs vlees bereid,
met radijs, wat plakjes komkommer en gepofte aardappeltjes. Het was zeer sobertjes
want tomaten waren onbetaalbaar.
Een zekere Mischa kwam op bezoek, die drie jaar in diplomatieke dienst in Cairo
had gewerkt en nu op een Instituut voor Economie zit. Omdat de benzine van Volodja
op was reed deze Mischa me terug naar het hotel. Aardige kerel.170 Ze lachten zich
tranen toen ik hen ‘the elites of the future noemde....’ Die reactie verbaasde me
overigens ten zeerste.
Volodja vertelde dat toen een bekende sovjetpianist vanuit München naar de
minister van Cultuur schreef dat hij een paar jaar in het westen wilde blijven, twee
dagen later al twee afgezanten uit Moskou arriveerden en een deal werd afgesloten.
De pianist zou eerst naar Moskou terugkeren, aldaar een aantal concerten geven en
daarna mocht hij in het westen gaan wonen en spelen. Nu keert hij ieder jaar naar
Moskou terug, geeft een paar concerten en vertrekt weer. De communisten zijn toch
in staat moeilijke problemen pragmatisch weg te poetsen. ‘We leveren op die manier
al onze beste mensen aan het westen,’ aldus Molchanov. Hij nam een gitaar, wilde
gaan spelen en zei een mooie stem te hebben. Ik keek ongelovig en dacht: ‘Je vraagt
me ook nooit op Amerbos voor jou te spelen’ en hij zei toen, ‘maar voor jou zing ik
niet.’
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18 mei 1979
De koffieshop opent om 08.00 uur. Als je een paar minuten te vroeg bent word je
afgesnauwd. Stel je eens voor, een Amerikaans hotel en geen koffie om 06.00 uur?
Ze weten gewoon niet wat werken is in dit arbeidersparadijs.
Era Boutilskaya behandelt mijn hotelkamer bij Novosti. Ga na nog meer gedonder
vandaag eindelijk over naar het National Hotel.
Volodja vertelde dat Mischa had gezegd het niet te begrijpen dat ik ‘zo naïef’ over
Jimmy Carter sprak. Consuelo had hem gezegd: ‘Wat? Willem is minder naïef dan
jij en Volodja samen.’ Ze begrijpen hier natuurlijk ook niet hoe het mogelijk is dat
een in Jezus herboren halfbakken dominee als Carter, überhaupt de hoogste functie
in een grootmacht als Amerika te pakken kan krijgen.
Vandaag ontving ik mijn eerste honorarium in de Sovjet-Unie verdiend (voor het
Luns-stukje). De buit bedroeg 29 roebels en wat kopeken.
Op de Academie voor Pedagogie ontmoette ik professor Nikolai Volkov.171
Op het Instituut voor Marxisme en Leninisme spraken we met de medewerker van
de bekende Marxistische theoreticus Alexander Sobolev. Wat ik hier vooral wil
proberen te ontdekken is hoe men zich voorstelt ‘een nieuwe Marxistische mens’ in
het leven te roepen. Sobolev is partijfilosoof par excellence. Die moet ik dus hebben,
waarschijnlijk volgende week.
Vanmiddag vielen we nog binnen bij het State Committee on Religion waar ik het
advies kreeg een interview te maken met aartsbisschop Pitirim en daarna een bezoek
aan Zagorsk te brengen.
De voormalige PKI'er en journalist Surjono, al vele jaren op de vlucht voor Suharto,
kwam naar het hotel. We spraken twee uurtjes. Hij zag er welvarend en goed uit. Ik
moet een artikel van hem meenemen dat hij over zijn verblijf in China schreef voor
Ben Anderson aan Cornell University. Hij had Den Vaderland Getrouwe nog een
keer uitgespeld en noemde dit boek ‘een monument voor Indonesië’. Hij zegt
trouwens: ‘Ik woon en leef in deze metropolis zonder een echte vriend.’ Die man
moet hier weg, maar hoe?
In het weekblad Nieuwsnet had op 24 maart 1979 een omslagverhaal gestaan over
WAAROM MOSKOU MENTEN WIL. Volodja Molchanov had vier pagina's geschreven
om uit te leggen
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waarom Moskou belangstelling had voor de affaire Pieter Menten. John Roozen en
Dick Hellingman namen twee van Volodja's pagina's over en publiceerden deze alsof
het hun eigen verhaal was. Alleen de vierde pagina werd als een soort bijdrage van
Volodja opgenomen, waar hij overigens geen honorarium voor kreeg, en wat hij
bovendien van Novosti toch niet in ontvangst had mogen nemen. Maar hij was nijdig
over de twee pagina's: ‘Die ze hebben gestolen!’
Ik vroeg een telefoon gesprek met Peter in Nederland aan. ‘The line is out of
order,’ snauwde de telefoniste en hing op. Na eindeloos gezeur werd ik met een
verkeerd nummer verbonden. Ook om eten op de kamer geserveerd te krijgen, waren
er weer eerst allerlei kunstgrepen en scheldpartijen nodig.

19 mei 1979
Dertien jaar geleden (vandaag) ontmoette ik Peter. Ik zie het allemaal weer voor me.
Nam hem mee naar de toenmalige Thermos in de Egelantierstraat en een soort rape
volgde. Ik dacht toen: zal ik hem ooit terug zien? Ik droomde trouwens vannacht
intens van mam, maar als gewoonlijk weet ik er niets meer van. Ik neem haar
kleurenfoto in mijn handen en krijg tranen in mijn ogen.
Ik bracht een bezoek van twee en een half uur aan ambassadeur Kasper Reinink.
Ik ontmoette hem bijna twintig jaar geleden in Cuba, een serieuze en capabele
diplomaat. Een uitzondering dus, in mijn ervaring althans. Een marechaussee, blond,
met een lekker lijf, deed de deur van de residentie open, terwijl een Russische
politieman weer vrij onbeschoft zich bemoeide met het feit dat ik de ambassade in
wilde. Ik betrad dus de mij bekende werkkamer van de ambassadeur. Gelukkig was
er een pot koffie.
Reinink had mijn interview met Tolstikov in NRC Handelsblad gelezen. Als
Tolstikov onbenutte kansen binnen bestaande mogelijkheden had bedoeld, kon
Reinink het daarmee eens zijn. Er waren tenslotte 100 ministeries in Moskou.
Prioriteiten waren vastomlijnd. Toen hij 22 jaar geleden ook diplomaat in Moskou
was, werd voor 2 miljoen gulden aan bloembollen verkocht. Dit bedrag is nog altijd
hetzelfde. De Sovjet-Unie verkoopt voor een miljard aan Nederland en koopt voor
500 miljoen uit Nederland. ‘Bidprentjes of Bally-schoenen krijg je er hier niet in,’
aldus de ambassadeur. ‘De financiering brengt dikwijls het doorverkopen van
Russische producten naar derden met zich mee.’ Hij vertelde dat een eerste
‘show-project’ voor een platform in de Kaspische Zee er door was. Ook enke-
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le baggermolens waren aan de Sovjet-Unie verkocht en er waren kansen voor een
vorm van Deltawerken nabij Leningrad. Reinink is naar de heren Vladimir Kirillin
en termen Gvishiani toe gestapt, respectievelijk de belangrijkste assistent en de
schoonzoon van premier Aleksei Kosygin, en heeft gezegd: ‘We praten veel maar
er gebeurt eigenlijk niets.’ Hij had Den Haag gevraagd om staatssecretaris K.H.
Beijen er eens tegenaan te gooien. In antwoord had men de agenda van Beijen getoond
waaruit bleek dat hij nog 74 landen moest bezoeken. Maar nu was dan toch besloten
om oud-premier Piet de jong met een zware handelsdelegatie in het najaar naar
Moskou te zenden.
Ik toonde hem mijn programma, wat hij indrukwekkend vond. Hij adviseerde
vooral zo kritisch mogelijk te blijven. Ik stak een cadens af over een mogelijk bezoek
van koningin Juliana aan de Sovjet-Unie. ‘Dat zijn zeer delicate aangelegenheden,’
aldus Reinink, ‘en die vallen onder de discretie van het Koninklijk Huis.’ Maar hij
gaf aan dat wanneer hij voor overleg naar Den Haag zou reizen, hij zeker ook de
koningin zou spreken. ‘Dan is het een zaak van God, hare majesteit en u wanneer u
dit zou aankaarten,’ zei ik, ‘en ik hoop dat u het zal doen.’ Ik was al in overweging
of ik hofdame freule Röell hierover zou schrijven.
Als pendant van Tolstikov was Reinink zeker bereid een interview aan NRC
Handelsblad te geven. (Heb hierover meteen een memo naar Andre Spoor en Rob
Soetenhorst gezonden.) Hij raadde aan ook eens naar Mongolië te gaan. Hij had Coen
Korver meegenomen toen hij daar geloofsbrieven ging overhandigen, ‘maar ik vond
het ongelukkig dat Korver pas vele maanden later met een paar stukjes kwam’. De
journalist Lachman was met Giscard d'Estaing mee naar Moskou gekomen en had
Reinink bezocht. Hij was verheugd dat NRC Handelsblad nu een vaste correspondent
naar Moskou zou sturen.
Hij deed me, lurkend aan zijn pijp, aan mijn oom, professor G. Meijer uit Wassenaar
denken. De zitting van zijn leren fauteuil was gescheurd en hij kan met een soort
pret in de ogen lachen, want zo'n gesprek pep je op met wat vrolijke anekdoten. Toen
ik vertrok zei hij zelfs: ‘U hebt geen koekjes gegeten.’ Hij vroeg me of ik in juli
kwam lunchen.
Volodja had een prachtige stoel voor me verzorgd vanavond in het conservatorium.
Zelf zat hij niet zo best met Consuelo. Het was een Beethoven-programma van een
69 jarige Amerikaanse pianist, leraar uit Boston, die door Hurok opnieuw ontdekt
schijnt te zijn.
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Toen hij begon te spelen was mijn eerste indruk dat hij te lang geen begeleiding meer
heeft gehad. De overgangen zijn dikwijls inachevée en niet smooth. Soms vraag ik
me zelfs af of hij wel speelt wat er staat. Er zijn passages bij die op Debussy lijken.
Enkele jongeren laten luid kritiek horen waarop andere mensen omdraaien en hen
manen stil te zijn. Toen de pauze begon ontstond er een incidentje met een milde
schreeuwpartij.
Na de vierde of de vijfde variatie hield de brave pianist op met spelen en zei:
‘Excuse me one minute...,’ en verdween in de coulissen. Er ging geroezemoes door
de zaal. Hij keerde terug met een blauw partituurboekje, plaatste het op de lessenaar
in de vleugel, zette zijn bril op en zei: ‘I begin at the beginning, if you don't mind.’
Applaus. Dat was beslist de eerste keer dat ik zoiets bij een recital meemaakte. Bij
een variatie raakte hij opnieuw de kluts kwijt en begon keihard van voren af aan
opnieuw, waarop ik overal in de zaal glimlachende en gezichten vol medelijden zag.
En dan nota bene in het beroemde conservatorium van Moskou waar een dergelijke
vertoning ondenkbaar is. Hij bleef knoeien. Hij gaf drie toegiften, waaronder een
rampzalige prelude van Chopin.
Volodja is na afloop naar de solistenkamer gegaan. De impressario van het recital
was wanhopig en vroeg Molchanov om raad. ‘Kijk maar hoe hij straks in Leningrad
speelt en anders moet je de rest van de concerten afzeggen.’ Volodja vertelde dat dit
soort plotseling geheugenverlies zelfs de grote Sviatoslav Richter is overkomen, ook
in deze concertzaal. ‘Richter haalde de muziek en speelde een van zijn mooiste
concerten.’
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We reden van het conservatorium naar het Huis van Componisten waar Aram
Khatchaturian in een der zalen een diner aanbood. We hebben er een paar uur zitten
praten. Wat ik allemaal heb gehoord is onvoorstelbaar. De KGB heeft Vladimir
Feltsman vijf jaar lang tegengehouden om concerten in het buitenland te kunnen
geven. Zijn vrouw Anja mag alleen met hem mee op tournee naar socialistische
landen, zoals vorige week naar Praag. Vladimir en Anja zijn allebei joods. Ze willen
in juni een verzoek indienen om naar Israël te mogen emigreren. Anja's vader is een
vooraanstaande androloog in Leningrad. Haar broer Alex werd aangeraden om niet
te proberen in het Medische Instituut, dat door zijn grootvader werd opgericht, te
gaan studeren omdat hij joods is. Hun vader is nu 61. Hem werd eveneens verteld
dat hij beter kon ophoepelen. Alex emigreert nu in juni naar Israël om vervolgens in
de VS te gaan studeren. Wat een intens menselijk drama. Eerst de jongen naar Amerika
en straks Vladimir en Anja. In Leningrad ontvangt een jood een uitreisvisum in twee
maanden. In Moskou kan het tien maanden duren. De Nederlandse ambassade
behartigt de belangen van joden.

20 mei 1979
Vladimir Feltsman spreekt eigenlijk veel aardiger over Volodja Molchanov dan
omgekeerd.
Ik probeerde Feltsman te overtuigen dat er toch hervormingen in de lucht lijken
te hangen en dat mogelijk nieuwe apparatsjiks in Moskou soepeler en redelijker
zullen zijn. Hij wordt dan echt agressief. ‘No, Willem, you don't understand. These
guys like Mikhail Suslov [partij-ideoloog, W.O.] and the rest have still some idealism
left. The ones that come now to the fore, they are killers, they will be worse.’ Hij gaf
me een voorbeeld van een KGB-officier, die in de privésfeer heel plezierig was, maar
op het moment dat hij zijn bureau betrad op maandagochtend veranderde in een
moordenaar. ‘And, they will do anything to hold on to their chairs, believe me, I
know.’
Ik heb opnieuw een brief geschreven aan mijn vriend in Leningrad, Alexander
Drozzin en eveneens aan Kosterenko in Kiev. Eigenlijk zou Bob in Yerevan ook een
brief moeten hebben. Ik ben een beetje uit mijn doen, omdat ik Peter maar niet op
Amerbos kan bereiken en dus niet echt weet waar hij nu is.
Ze staan er weer: duizenden mensen in een lange rij voor het mausoleum van
Vader Lenin. Autobussen brengen steeds meer mensen voor wie deze bedevaart
uitzonderlijke betekenis heeft. De fantasy leader van de Amerikaanse psychohistorici
aan
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het werk. Vanaf de kleuterklas wordt deze mensen voorgehouden dat hun welvaart
en goede doen te danken is aan deze ene man. Ze denken dit nu langzamerhand ook
echt. Als ‘schapen’ die een vadersymbool aanbidden. Het is een gigantische grap.
Het is een stralende dag. De zon schijnt en gelukkig staat er ook wat wind. Je ziet
hier toch wel erg veel mislukte lijven rondlopen, inteelt, no doubt, en anders wel
volgezopen en ongezonde penzen.
Ik lunchte buiten Moskou met professor Alexander Yefremov, diens vrouw en
Tamara Sachnazarova van Novosti. Als was te verwachten, werd dit uitje een kleine
ramp. Om te beginnen was het oude restaurant met uitzicht op de Moskou-rivier
gesloten toen we arriveerden. Maar Tamara heeft er een handje van zodanig met haar
pasje te wapperen dat we werden binnengelaten en een vrij miserabele lunch kregen
voorgeschoteld, met veel champignons en nog meer Georgische wijn, teveel eigenlijk.
We waren in een voorstad waar het wemelde van de villa's en grote huizen.
‘Regeringsfunctionarissen en generaals,’ aldus Yefremov, wiens Engels enigermate
vooruit was gegaan. Alleen mevrouw Yefremov sprak geen Engels, dus alles moest
ook nog eens voor haar vertaald worden. Yefremov schijnt momenteel naar
ontwapeningsconferenties te worden gezonden om verslagen te schrijven. Hij was
juist vandaag bezig met een artikel voor Pravda. Sprekend over de mensen voor het
mausoleum, verzekerde hij me dat alle mensen een totem nodig hadden om rustig te
kunnen leven, ‘like you yourself have queen Juliana’.
‘Yes,’ antwoordde ik, ‘but did you ever think how the totem itself might feel?’
Wie weet moeten we het universum en al die miljoenen Melkwegen maar tot ons
aller totem bestempelen.
Op de terugweg werden we overvallen door onweer. Professor Yefremov moest
in de stromende regen de auto uit om de ruitenwissers te bevestigen. Wie ze op zijn
auto laat zitten, is ze binnen enkele seconden kwijt in dit arbeidersparadijs.
Ik bereikte Peter in Tilburg. Zijn foto is in De Telegraaf verschenen172 met de
mededeling dat hij Blue Boy in Florida gaat aanpakken voor ongeoorloofd en
onbetaald gebruik van zijn foto's. Hij had het als altijd heerlijk bij zijn moesje, ook
met zijn zussen. Hij keert spoedig naar Madrid terug. Hij dacht er ook aan te vragen
hoe het met mijn plan voor een boek ‘met die mijnheer’ - hij doelde op Arbatov was gegaan.
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21 mei 1979
Het is opnieuw stralend lenteweer.
The Moscow News meldt dat de wereld één miljard dollar per dag uitgeeft ter
voorbereiding van een totale vernietigingsoorlog en hiertoe 22 miljoen soldaten op
de been houdt. Zestig miljoen mensen werken in de oorlogsindustrie en 40 procent
van alle uitgaven voor technisch wetenschappelijk onderzoek dienen de
oorlogsindustrie. Het zijn maar vijf regeltjes, weggemoffeld in het rubriekje TODAY,
maar wat zegt dit van de stand der breinen in 1979?
Er stond een ontmoeting gepland met Oleg Gazenko, directeur van het Institute
of Medical-Biology. We hadden haast, maar Volodja ontdekte dat de benzine op
was. Hij leende vijf roebel en legde uit dat er in Moskou, hoofdstad van een
grootmacht, anno 1979 maar twee tankstations waren waar men contant kon betalen.
Overal elders kan je slechts benzine krijgen met speciale coupons, alleen verkrijgbaar
in daarvoor bestemde kiosken. Het station waar we contant konden betalen bleek
gewild te zijn: er stonden zeker 25 automobielen te wachten. Dit is toch niet te
geloven. We kwamen dus te laat. Geen Gazenko.
Een aan bovengenoemd instituut verbonden professor legde in grote lijnen het
werk van Gazenko en zijn staf uit, wat onder meer bestond uit de bestudering van
de omstandigheden waaronder kosmonauten verkeren tijdens ruimtevluchten. Er
worden ook experimenten over gewichtloosheid uitgevoerd, sommige in
samenwerking met de Amerikanen. Ratten, die aan boord van Russische ruimtestations
waren geweest, werden aan de Amerikanen beschikbaar gesteld om eigen testen uit
te voeren. De uiteenzetting was voornamelijk bedoeld ter voorbereiding van een
gesprek met professor Gazenko in juli, als ik terugkom.
Wilhelm Reich schreef The Murder of Christ.173 Ik ben er opnieuw in begonnen.
De ondertitel: The emotional plague of mankind. ‘Man is born free, yet he goes
through life as a slave,’ aldus Reich. Een slaaf van fabeltjes en fantasiefiguren,
inbegrepen de brave Jezus. De emotionele plaag, die de mens teistert, is diens talent
om zich te laten afleiden van waar het werkelijk om gaat via ezelsbruggetjes als een
heer in de hemel die over ons allen waakt (zoals Juliana over de kinderen van
Nederland). ‘If it's true that God takes care of every sparrow in the universe,’ aldus
Reich, ‘then in paradise he would take care of them as well’ (p. 21) Dat is dan ook
inderdaad gelul in de ruimte.
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‘No attempt to remove this plague has ever succeeded. Humanity has developed
many kinds of religions (...). Yet, after three thousand years of search and worry and
heartbreak and murder for heresy and persecution of seeming error, it has arrived at
little more than a few comforts for a small sector of humanity (...) with a confession
of utter ignorance.’ Hij noemt het eerste hoofdstuk: THE TRAP. Locke, Hume, Kant,
Hegel, Marx, Spencer, Freud en zovele andere denkers hebben de mens im Großen
und Ganzen onberoerd gelaten. Ook Plato, Socrates, of Epicurus slaagden er niet in
de mens voldoende inzicht in zichzelf te geven om het rijk der fabelen ter vergulding
van de bittere pil, het menselijk leven, voor altijd te kunnen verlaten. We zitten dus
met z'n allen in een val. Ten einde uit die val te komen, zullen we eerst moeten
erkennen dat we gevangen zitten. ‘The trap is man's emotional structure, his character
structure (...). The great problem of life and the origin of life is a psychiatric one: it
is a problem of character structure of man who succeeded for so long to evade its
solution.’ Mijns inziens moet daar niet ‘its solution’ staan maar reality. ‘The keys
to the exit of the trap are cemented into your own character armor and into the
mechanical) (ik zou zeggen mental) rigidity of your body and soul.’ Nog exacter:
deze ‘rigidity’ wordt vanaf het bewustworden ingeprogrammeerd.
Reich schreef dit boek ‘to the children of the future’ in 1952. Net als ik dit met
professor Delgado in Madrid, Lloyd deMause en Henry Ebel in New York op het
Psychohistorisch Instituut - en in mijn OPEN BRIEF AAN BEATRIX - heb gedaan, vroeg
Reich zich af hoe je een groei van ‘general awareness of life’ zou kunnen ontwikkelen,
in ‘newtype’ kinderen verspreid over de hele wereld. Delgado opperde
computerprogramma's voor alle kinderen te ontwikkelen, die geënt moeten zijn op
de ‘global village’ visie van Marshall McLuhan. Gericht dus op wat ons bindt, niet
op wat ons scheidt. ‘The reshaping of the human character,’ schreef Reich, ‘through
a radical change in the total aspect and practice of raising children, deals with life
itself.’ Het gaat er dus om mindscapes en input in kinderbreinen ‘early in the game’
anders en meer in overeenstemming met de nieuwe werkelijkheid van de wereld of nieuwe kennis van de neurofysiologie van hoofden - te brengen. Dan vallen pausen,
ayatollahs, koningen en andere ‘fantasiefiguren’ automatisch weg. Amusant, om in
dit land dat om het totem Lenin draait, juist dit boek te lezen.
‘Man derives from paradise and keeps longing for paradise. Man has somehow
emerged from the universe and he yearns to
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return to it,’ schreef Reich. Letterlijk schrijft hij dat de idee van succes is ‘to suit the
big Führer of the nation or the big leader of the people or the great father of the great
Russians in greater Russia in the greater part of the globe.’ (p.p. 27) ‘Old cancer
pathology began with the intention of solving the riddle of the origin of the cancer
cell, and bogged down in airgerms. The riddle was solved exactly where it was least
sought for: in the observation of silly grassblades soaking in silly simple water. Life
does not start writing a book with the title and preface. The preface and the title are
the last things to be written since they are to encompass the whole, and one cannot
survey the whole before it is finished.’ Ook al is hij soms verwarrend en
scatterbrained, Reich schrijft over de pathologie van het ‘leadership symbol
syndrome’.
Tijdens de lunch kwam een Nederlander aan onze tafel zitten, die hier een
symposium over aardappels bijwoont. Het was trouwens voor de zoveelste keer nodig
een juffrouw van het Intourist bureau naar de eetzaal te halen om te zorgen dat we
bediening kregen.
Vervolgens reden we naar Vladimir Popov, voormalig vice-minister van Cultuur
en nu aan de top van het Sovjet Olympische Comité. Volodja waarschuwde dat
wanneer ik in zou gaan op verzoeken tot dienstverlening tijdens de Olympische
Spelen, Popov zeker de top van APN Novosti zou bellen met de vraag: ‘Waarom
hebben jullie me die man gestuurd?’ De werkkamer van deze mijnheer betredende,
besefte ik dat ik hem eens toevallig in de VIP room had ontmoet en dat ambassadeur
Romanov ons bij die gelegenheid had voorgesteld. Aardige man, maar het gesprek
was een niemendalletje.
Ik bleef de rest van de middag over Molchanov geirriteerd, omdat hij nog iets had
gezegd, een bedreiging, dat als ik de verkeerde zaken bij Popov zou aansnijden, deze
APN zou bellen ‘en dan wordt de rest van je bezoek gecancelled’. Hij zei wel: ‘Schrijf
er gerust over, maar spreek er niet met Popov over,’ bijvoorbeeld hoe ze zouden
verzorgen dat buitenlandse kranten tijdens de spelen voor een keer beschikbaar
zouden zijn voor bezoekers van de Sovjet-Unie. Ik dacht dat ik Volodja kende, maar
op zulke momenten verschijnen toch weer addertjes onder het gras. Hoe kon hij, als
mijn tolk, zoiets zelfs suggereren? Ik heb het maar niet aangesneden, omdat ik er
eerst over wil nadenken.
Van wonen en leven in de USSR zou ik mesjogge worden. Volodja denkt
bijvoorbeeld dat Anja de aanstichtster is van het verzoek van Feltsman te mogen
emigreren. ‘Hij zal niet weg gaan, want het zou de dood van zijn ouders betekenen.’
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‘Maar waarom heeft de vader van Anja, prominent chirurg in Leningrad, dan zoveel
problemen met de autoriteiten?’ vroeg ik.
‘Dat heeft niets met zijn jood zijn te maken,’ aldus Molchanov. Wie te geloven?
Na het diner snakte ik naar een kopje koffie. Maar er was weer absoluut niet aan
melk te komen. Wat is toch het onderliggende probleem van dit land? Het is niet
alleen maar het systeem dat shit is. Het is de psyche, de mentaliteit waar deze kolos
aan ten grondslag ligt, die er een gekkenhuis van heeft gemaakt. Van de Moskouse
straten kan je eten. Dat is waar. Daar wordt voor gezorgd. Maar om eenvoudige
persoonlijke conveniences te regelen, daar zijn ze niet toe in staat, terwijl de regelaars
zelf natuurlijk over alles beschikken wat hun hartje begeert.
Op televisie was een afschuwelijke film over een hond, de lieveling van een
zeeman, aan boord van een schip. Tijdens een bezoek aan een haven gaat het beest
met een andere hond spelen en je ziet de boot vertrekken, de hond hoort de
scheepshoorn rent, terug, maar te laat. Hij gaat schooien en bedelen, krijgt trappen,
redt een kind uit het water, je gaat steeds meer van het beest houden. En andere
jongen neemt hem mee naar huis. De hond wordt aan een ketting gelegd. Ze zetten
een bak eten zo neer, dat hij er net niet bij kan. Ik raakte er overstuur van (chemische
reactie van mijn body) en zette de televisie af. Even later dacht ik, hoe loopt het af.
Er was een opname van een man met paard en wagen. De man lokte honden met
botten om ze daarna te vangen en als varkens te fileren. Ik sprong opnieuw uit bed
en zette de zaak af. Kreeg tranen in mijn ogen. Ik begon in mijn dagboek te schrijven
maar wilde toch weten of het misschien goed afliep. Het schip verliet opnieuw de
haven. De hond rende opnieuw naar de pier. Deze keer zag de zeeman hem en riep
hem. De hond plonste in het water, een reddingsboot werd uitgezet en het beest werd
aan boord gehesen. Een vrouw kwam met een kom melk: Happy end. Ik denk dat
het me door Keke allemaal zo beroerde en dat zal ik dus wel voor altijd behouden,
die tik.
Nu is er een uitvoering van La Bohème op televisie. Meer beroering. Het is mijn
stemming vanavond.

22 mei 1979
Heb erg naar van Peter gedroomd. Hij leefde samen met een ander en er was een
reeks verdrietige zaken. De nieuwe liefde lachte me uit toen ik zei dat Peter altijd
bij mij zou terugkomen.
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Dirk Keijer belde. Peter had me gezegd dat Joop van Tijn over mijn
Tolstikov-interview positief had geschreven. Zo begreep ik het. Nu blijkt dat Vrij
Nederland de man heeft afgekraakt, zijn cronique scandaleuse heeft gelicht en heeft
opgesomd wie hij allemaal als baas van Leningrad indertijd naar strafkampen in
Siberië had gezonden. Het is duidelijk dat de BVD, de inlichtingendiensten, misschien
wel Karel van 't Reve of bepaalde joodse belangen hier achter hebben gezeten. Hoe
komt van Tijn aan zulk materiaal? De zet de nieuwe sovjetambassadeur aan het
woord te laten, heeft een tegenzet veroorzaakt om hem bij voorbaat iedere luister of
prestige te ontnemen.
Verder vroeg Dirk Keijer of ik wilde uitzoeken waar Mr. S.G.J. van Voorst tot
Voorst was gebleven, die als economische attaché op de ambassade in Moskou was
opgevolgd door Willem Bentinck van Schoonheten. ‘Dan beginnen we een
hondenkennel naast zijn huis,’ aldus Keijer.
Volodja kwam me halen voor het gesprek met de atoomgeleerde academicus M.A.
Markov. Hij had gedroomd dat Consuelo, zijn vrouw, was overleden. Men kwam
om de doodskist gereed te maken, toen zij plotseling oprees en vroeg: ‘Zal ik koffie
zetten?’ waarop hij kletsnat van de transpiratie wakker werd. Ik begrijp nooit iets
van dromen, maar dit moet iets te maken hebben met zijn kwade geweten vanwege
zijn andere vriendinnen.
De ontmoeting met professor Markov was geen onverdeeld succes. Hij is voorzitter
van het Sovjet Pugwash Comité, lid van het presidium van de USSR Academy of
Sciences en voorzitter van de atoomwetenschappen in de Sovjet-Unie. Hij bleek
echter in het Bulletin of the Atomic Scientists in Chicago174 een boeiend artikel over
Albert Einstein en diens ideeën over oorlog en vrede te hebben gepubliceerd. Men
is gewend hem in het kader van zijn vakgebied te plaatsen maar in werkelijkheid
hield Einstein zich, net als Sir Bertrand Russell, bezig met ontwapening en stelde
dat indien er opnieuw oorlog zou komen: ‘I would unconditionally refuse all war
service, direct or indirect, and would seek to persuade my friends to adopt the same
position, regardless of how I might feel about the causes of any particular war.’ Lijkt
mosterd na de maaltijd wanneer diezelfde geleerden eerst de vernietigingswapens
hebben uitgedacht die door hun toedoen massaal in productie zijn gebracht. Het zou
pas zin hebben wanneer 50 procent van alle geleerden in de wereld, die nu voor de
bewapening werken, er het bijltje
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bij neer zouden leggen. Maar dat gebeurt niet, want wie prefereert werkloos te zijn
boven een neutronenwapen fabriceren? Einstein hield zich zelfs bezig met de
dringende noodzakelijkheid van ‘a world government.’ ‘Do I fear the tyranny of a
world government?’ schreef hij. ‘Of course, I do. But I fear still more the coming of
another war. Any government is preferable to the far greater evil of wars, particularly
when viewed in the context of the intensified destructiveness of war.’
Einstein voorzag een unieke wereldfederatie van staten, die zich niet met elkaars
binnenlandse aangelegenheden zouden bemoeien. Hij bepleitte de bestudering van
de economische factoren die aan oorlogen ten grondslag lagen.175 ‘The fundamental
difficulty lies in the selfish desire of people who put profit before humanity,’ schreef
hij. Hij besteedde bijzondere aandacht aan het verschijnsel Sovjet-Unie. ‘For many
years our press has misled us about the efforts and achievements of the Russian
people and their government (...). We must particularly emphasize the fact that the
Russian government has labored more honestly and unequivocally to promote
international security than any of the other great powers.176 Her foreign policy was
consistently directed toward this goal until shortly before the outbreak of war.’ Stalin
was inderdaad in 1941 totaal onvoorbereid op de Nazi-invasie.
Professor Markov herinnerde aan een gesprek uit 1946 van Albert Einstein met
de The New York Times waarin hij stelde: ‘Before the raid on Hirosjima, leading
physicists urged the War Department not to use the bomb against defenseless women
and children. The war could have been won without it. The decision was made in
consideration of possible loss of American lives. But now we have to consider the
possible loss, in future atomic bombings, of millions of lives. The American decision
may have been a fatal error, for men accustom themselves to thinking that a weapon
which was used once can be used again.’
In een brief uit 1951 aan dr. Eugene Rabinowitch, redacteur van het Bulletin of
the Atomic Scientists schreef Einstein zelfs, ‘I will say, however, that in my opinion
the present policy of the United States constitutes a more serious obstacle to peace
in the world than of Russia. The current fighting is in Korea, not Alaska. Russia is
exposed to a vastly greater threat than the United States, and everyone knows it. I
find it hard to under-
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stand why people here accept the fable that we are in peril.177 I can only assume that
it is because of their lack of political experience.178 While the government policy is
apparently directed towards preventive war, there is, at the same time, a concerted
attempt to make it appear as though the Soviet Union is the aggressor.’ En dan ben
je terug bij de ware motieven van de oorlogsindustrie: to make profit. Winst, desnoods
over de lijken van miljoenen.
Professor Markov wees erop dat Einstein dikwijls extreem kritisch was op
binnenlandse toestanden en ontwikkelingen in de Sovjet-Unie.
In het Russell-Einstein Manifesto over oorlog en vrede duiken zinnen op als: ‘We
have to learn to think in a new way.’ Zij vervolgden: ‘We have to learn to ask
ourselves, not what steps can be taken to give military victory to whatever group we
prefer, for there are no longer such steps. The question we do have to ask ourselves:
what steps can be taken to prevent a military contest of which the issue must be
disastrous to all parties?’ Einstein zegt zelfs, ‘I am convinced that even if the United
States and Russia were both capitalist countries - or communist, or monarchist, for
that matter - their rivalries and conflicting interests and jealousies would result in
strains similar to those existing between the two countries today.’ Dat lijkt me een
waarheid als een koe. Waar Washington en Moskou nu al hun energie in stoppen is,
wat Einstein noemde, ‘how to make an impossible war possible.’ Dat is de essentie
van de krankzinnige Koude Oorlog. Bah.
Volodja stelde voor dat we langs het laboratorium van een van zijn beste vrienden,
een patholoog-anatoom, Mischa zouden rijden. Een aardige jonge kerel, die in de VS
was geboren, waar zijn vader een sovjetbedrijf vertegenwoordigde. Hij is daarom
nauwelijks een greep uit de massa. Hij kwam op zijn zevende jaar in Moskou terug
en is nu 36 jaar. Hij lachte bij de veronderstelling dat er een nieuwe Marxistische
mens in het leven was geroepen. ‘Mijn zoon is elf en weet er absoluut niets van, heeft
Marx nooit gelezen, evenmin als ik zelf.’
‘Maar daar staat de buste van Lenin,’ zei ik.
‘Ja, maar dit is dus niet mijn werkkamer. In mijn vertrek zal je Lenin niet
aantreffen.’
‘Dus,’ vroeg ik, ‘communisme schept cynici en geen marxisten?’
‘Mijn zoon is totaal cynisch,’ aldus Mischa.
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‘Maar het symbool van de vader van de natie in het mausoleum leeft onder de massa.’
‘Ja,’ zei Mischa, ‘maar hoe meer mensen weten hoe minder zij een dergelijk
symbool nodig hebben.’
‘Je zou ook kunnen zeggen, hoe volwassener mensen worden hoe minder ze naar
het Kremlin opmacheren,’ antwoordde ik. Volodja Molchanov was gebelgd over
Prokchorov, de persattaché in Den Haag, omdat hij het vernietigende artikel over
Tolstikov van Joop van Tijn niet aan APN had toegezonden. Maar zo werkt het al
sinds Multatuli. ‘De regering van Nederlands Indië schrijft bij voorkeur aan haar
meesters in het moederland dat alles naar wens gaat. De residenten melden dit gaarne
aan de regering. De assistent-residenten, die zelf van hun controleurs bijna niets dan
gunstige berichten ontvangen, zenden ook op hun beurt liefst geen onaangename
tijdingen aan de residenten (...). Kortom, de officiele berichten van de beambten aan
het (Indische) Gouvernement en ook de daarop gegronde rapporten aan de regering
in het moederland, zijn voor het grootste en belangrijkste gedeelte onwaar.’
Mischa, die zich specialiseert in onderzoek naar dode kinderen, zei overtuigd te
zijn dat de wereld een ramp staat te wachten: te veel mensen, te veel gedrang om
ruimte en grondgebied en ten slotte China. ‘Hitler was ook superieur aan de USSR
op technologisch gebied en toch verloor hij de oorlog. Wij zijn technisch superieur
aan China, maar we hebben een te groot grondgebied en te veel vijanden; dat moet
verkeerd aflopen.’ Ik weet niet of die vlieger op gaat. Als Hitler zichzelf niet had
overschat en op twee fronten was gaan knokken, maar eerst Engeland onder voet
had gelopen en daarna Rusland had aangepakt, dan weet ik nog niet hoe het zou zijn
afgelopen.
Vanmorgen was er een International Herald Tribune te koop van 5 mei l.l. Vandaag
is het 22 mei.
Molchanov sprak met de man op het ministerie van Buitenlandse Zaken, die de
Dutch desk behandelt. Hij was niet bekend met mijn gesprek met Tolstikov en de
kritiek van Vrij Nederland hierop, noch met een eventuele uitspraak in het proces
Menten. Het verwonderde Volodja nauwelijks. Mischa zei ons trouwens, als
voormalige inwoner van Leningrad dat de heer Tolstikov ‘een oude, babbelende lul
was, niet in een positie iemand ooit naar Siberië te zenden’.
Later in Volodja's flat wandelde buurman en pianist Vladimir Feltsman binnen.
Hij nam me mee naar zijn eigen huis en stelde me aan zijn vrouw Anja en haar broer
Alex voor, een lieve jongen, die in New York gaat studeren. Ze maakten zich zor-
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gen over hun spullen, antieke prenten en juwelen, schilderijen en andere zaken ter
waarde van 30.000 dollar. Ik bood aan een doos met hun kostbaarste juwelen en
familie-aandenkens mee naar Nederland te nemen, opdat ze tenminste als joodse
emigranten iets van waarde in het buitenland zouden hebben. Vladimir werd
emotioneel door dit aanbod en zei: ‘Je weet wat er met je gebeurt als dit wordt
ontdekt? Niemand zal je kunnen helpen, ook je ambassadeur niet. Je komt in een
gevangenis te zitten, helemaal alleen en op jezelf aangewezen.’ Ik zei me dit min of
meer te realiseren, maar dat ik toch bereid was te helpen.
Intussen tetterde Anja Feltsman verder over kostbare antieke lampen uit de dagen
van Catherina de Grote, wat Vladimir kennelijk zeer irriteerde. Hij had trouwens het
snoer van de telefoon uit de muur getrokken aan het begin van ons gesprek. Volodja
Molchanov doet iets dergelijks als ik bij hen ben. Hij neemt het toestel en zet het
ergens achter in de gang met het grapje: ‘Ik heb al genoeg gezegd om naar Siberië
te kunnen worden gezonden.’ Hij vertelde bovendien dat zijn geheime vriendin
volgende maandag een abortus moet hebben. ‘Ik heb altijd gedacht dat het aan mij
lag dat Consuelo en ik geen kinderen kregen. Nu weet ik beter.’
‘Ja, maar je bent blijkbaar even ver,’ zei ik.179 Die vriendin schijnt trouwens op
een andere verdieping in hetzelfde gebouw te verblijven, wanneer Volodja een tijdje
met haar wil vrijen. Griezelige bedriegerij.
Toen ik terugkeerde uit de flat van Feltsman zei Molchanov, intuïtief als hij is:
‘Je moet alles vergeten wat hij heeft gezegd.’ ‘Hij heeft me niets bijzonders verteld,
Volodja.’
‘Dat is niet waar. Hij heeft jou gevraagd te helpen met die broer van Anja,
Alexander.’ Ik ontkende dit wat waar was. Het was veel erger. Ik zit binnenkort in
de juwelen- en kostbare prentensmokkel. Ik stelde Molchanov enigszins gerust door
te zeggen, dat Alex al een adres in New York had van een schermleraar waar hij zou
gaan wonen. Ik zal niet vergeten dat Vladimir Feltsman tranen in zijn ogen had, toen
ik hem verliet en omarmde.
Na heel veel gelazer heb ik negen minuten met Peter kunnen telefoneren. Af en
toe viel het gesprek natuurlijk weg. Ook An Salomonson schijnt nu in NRC
Handelsblad een stuk tegen Tolstikov te hebben geschreven. De inlichtingendiensten
kennen hun pappenheimers exact. Mij zullen ze dergelijke anti-propa-
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ganda niet durven leveren, want ik zet de volgende dag in de krant dat ze het hebben
geprobeerd. Lodewijk van Gorkum, directeur-generaal Internationale Samenwerking
bij Buitenlandse Zaken, had verklaard dat Tolstikov nog te weinig begreep en wist
van Nederlandse verhoudingen. Peter herhaalde dat zijn informatie juist was en Van
Tijn had gesproken ‘over het boeiende interview’ van Oltmans met Tolstikov. Dat
zal waar zijn, maar wat schreef de jongen verder? Peter zou alles verzamelen en
gereed leggen. Hij had eindelijk een brief van Edwin van Wijk uit London, die hem
gerust scheen te stellen. Hij herhaalde hoe comfortabel en prettig hij zich op Amerbos
had gevoeld. Thank God, thank God: eindelijk voelt hij er zich helemaal thuis. Het
is mijn schuld dat dit tien jaar heeft geduurd.
Het is eigenlijk geen doen om in Moskou te zijn. Ik sta door tal van irritaties weer
op ontploffen.

23 mei 1979
Le Monde180 meldde dat een geoloog, Vladimir Skvirsky vijf jaar in ballingschap
naar het binnenland werd gezonden omdat hij ‘une association libre interprofessionelle
des travailleurs’ had opgericht. Het commentaar van Molchanov: ‘Ach, het enige
wat iemand bij ons behoeft te doen om beroemd in het Westen te worden, is een
verklaring af te leggen tegen een Westerse journalist.’ Er is natuurlijk meer aan de
hand.
Bij het ontbijt was weer geen sap of kaas te krijgen. ‘Niet,’ snauwde de ober. Ik
kon slechts wat paket kefir, yoghurt, vinden.
De avonden met Volodja en Consuelo - die helder en politiek denkt - en hun
vrienden verbazen me voortdurend. Wanneer ik er achter probeer te komen waar het
algemeen heersende cynisme vandaan komt, wordt gezegd, zoals de
patholoog-anatoom deed: ‘Lack of faith in symbols.’ Hij gaf toe dat het totems als
het Kremlin en Lenin waren, die het land in balans hielden. Ik antwoordde dat wij
zo met Soestdijk en Juliana zaten opgescheept. Hoe meer ik over goden, pausen en
tsaren nadenk, hoe meer ik me afvraag of we alle uit de oudheid en middeleeuwen
overerfde symboliek niet langzamerhand moeten gaan vervangen, gebaseerd op
nieuwe kennis van feiten, door opzien naar en geloof in het universum. Dus
vasthouden, niet aan man made gods and collective fantasy leaders, but look up and
accept as inescapable reality those billions and billions of planets and
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stars out there clotted in toxic fumes and gasses, racing at dazzling speed to nowhere
in particular.
Meningen over Dallas liepen uiteen van ‘Het was een politieke moord op JFK en
zijn medestanders,’ tot ‘Dallas had een politioneel aspect en een politiek aspect.
George de Mohrenschildt en Lee Harvey Oswald waren slechts de instrumenten van
de politieke groep, die wenste dat de VS de anti-sovjetkant op zouden blijven gaan.
Het was dus zonder meer een politieke moord.’ Toen ik vervolgens Watergate noemde,
bleek dit een nieuwe injectie in het gesprek. ‘Claro,’ zeiden ze, ‘Watergate was een
logisch vervolg van Dallas.’ Ik probeerde vooral ook te onderstrepen dat de oorlog
in Vietnam, en dus de strijd tegen communisme, everywhere, en niet alleen in de
Sovjet-Unie, een belangrijke rol in Dallas en Watergate had gespeeld. Wat me opviel
was ook dat ze overtuigd waren dat studenten in de USSR een bredere opvoeding
ontvingen dan studenten in het Westen en dat sovjetjongeren daardoor anders
functioneerden. Alleen de patholoog-anatoom Sacha was het met me eens dat de
input van sovjetstudenten zeer veel beperkter was vergeleken bij studenten in de VS.
Het is erg moeilijk zulke gesprekken te reconstrueren, door het vele onderlinge
geschreeuw in het Russisch tussen de bedrijven door. Ik dacht herhaaldelijk aan de
Russische tak van mijn familie in Nederland en zou willen dat zij eens konden
constateren wat er gaande was in hun oorspronkelijke vaderland aan het einde van
deze eeuw. Sacha vroeg bijvoorbeeld spottend of ik wel eens om 08.45 uur uit de
ramen van mijn kamer in het National Hotel had gekeken en had gezien hoe al het
verkeer rond het Kremlinplein tot stilstand komt omdat Yuri Andropov van de KGB
naar zijn kantoor, wat iets verderop ligt, rijdt. Ik had het inderdaad gezien en me
afgevraagd voor wie het machtsvertoon was geweest.
Zij bleken het er over eens dat toekomstige leiders van de USSR nog rotter zullen
worden dan de huidige bewindvoerders en nog strengere maatregelen zullen nemen
om hun macht niet te te verliezen. De communisten zullen met hand en tand hun
voorrechten verdedigen. Ik herinner me trouwens dat pianist Feltsman tegen me zei:
‘Je vriend Molchanov heeft maatregelen genomen om je tijdens je bezoeken hier
extra bescherming te geven.’ Wat zou dat betekenen?
Ik sprak met de onderdirecteur en stafleden van dit hotel om duidelijk te maken
dat de toestanden die ik hier meemaakte me de keel begonnen uit te hangen. Hij putte
zich uit in verontschuldigingen. Ik zei: ‘I do not want your apologies, I want
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service. You want me to pay, then give it. What would you do in my case?’ Stilte en
stomme gezichten vielen mij ten deel.
Ik telefoneerde met Jan Sampiemon op de redactie van NRC Handelsblad. Hij
vertelde dat de ambassade een verklaring van Tolstikov had uitgegeven, dat was
opgenomen in het artikel van An Salomonson, waarin wordt gesteld dat mijn interview
niet echt weergeeft wat de ambassadeur heeft gezegd en dat het oorspronkelijke
interview door de redactie werd bekort. ‘Dus ze distantiëren zich van jou,’ vatte
Sampiemon samen. Hij vroeg om mijn reactie telefonisch op de dictafoon te zetten.
Ik kon de exacte data niet vinden, want ik had geen agenda bij de hand.181 Ik begreep
trouwens dat Tolstikov naar Van Gorkum op het ministerie van Buitenlandse Zaken
was geweest na de opmerkingen van BZ over zijn onbegrip over Nederlandse
standpunten naar aanleiding van mijn gesprek met Tolstikov.182 Wat me bijzonder
ergert, is dat NRC Handelsblad inderdaad mijn gesprek en kopij zodanig veranderde,
dat er wel een rel van moest komen, zeker met de kop dat Tolstikov
mensenrechtenprotesten als muggenbeten beschouwde. De standaardreactie op
dergelijke vervalsingen, is de schuld te leggen bij de koppenmakers van ingeleverde
kopij.
Sampiemon gaf wel het groene licht voor een interview met de heer Reinink, nog
deze reis. Ik belde de secretaresse van de ambassadeur om deze opdracht door te
geven.
Vanmorgen bracht ik met Volodja een bezoek aan het hoofdkwartier van de
KOMSOMOL en voerde een gesprek met drie jonge partijleiders, waarvan er een een
bliksemcarrière scheen te hebben gemaakt. Hij was afkomstig uit Brezhnevs district.183
Om 13.00 uur brachten we een bezoek aan Zoya Yankova, van het Institute of
Concrete Social Studies.184 We bespraken tijd en plaats om opnieuw een diepgaand
gesprek te kunnen hebben, desnoods in juli aanstaande.
Om 14.00 uur zette Volodja me af bij Hotel Berlin, waar Dirk Keijer een vaste
suite heeft, nr. 216. Ook oud-ambassadeur Alexandr Romanov was aanwezig, die
verrast scheen toen ik binnenkwam. Dirk schonk wijn in. Ik vertelde allereerst wat
zich rond het Tolstikov-gesprek had afgespeeld. Keijer zei dat ik schriftelijk had
moeten bedingen dat er niets door de redactie zou worden gewijzigd. ‘Juist omdat
het met Rom zo goed
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is gegaan, had je een tweede keer voorzichtiger moeten zijn.’ Het gebruikelijke
nakaarten! Romanov adviseerde niet te reageren, een bezoek aan Tolstikov te brengen
en hem te vragen wat er allemaal is gebeurd. Hij voegde er aan toe: ‘Tolstikov had
no experience. It was his first interview in his carreer.’
Keijer reageerde: ‘I think it was a mistake to give the interview at all. Vrij
Nederland published an entire list of people Tolstikov supposedly sent to Siberia. It
was clear what they were trying to do.’
Dirk Keijer, die in Nigerië al zijn topcontacten opbouwde dankzij Romanov,185
vertelde dat de Nederlandse ambassadeur nu in regeringskringen te Lagos tegen hem
had gewaarschuwd, ‘maar ze zijn te laat’. Hij zei zich zelfs doorgaans daar uit te
geven voor tandarts, waar niemand vragen over stelt, of anders dat hij in de chicken
farms business was, wat bovendien waar is. De Zwitser Horst kwam binnen met een
enveloppe186 en Keijer vroeg de ambassadeur het document van zeven of acht pagina's
te lezen. Tenslotte vroeg de ambassadeur: ‘Is it signed?’
‘No, it will be,’ aldus Keijer.
‘But has it been paraphed,’ vroeg Romanov opnieuw.
‘No, but we will have a meeting’, en hij noemde tijd en plaats. Daarop zei de
oud-ambassadeur Keijer recht in zijn gezicht vooral niet te optimistisch te zijn. Hij
voegde er aan toe hem al zo dikwijls hiervoor te hebben gewaarschuwd. Dirk zei
meesmuilend: ‘Well, these were lessons to be learned.’
Ik vertelde Romanov dat ik Reinink wilde interviewen. ‘What is the use?’ vroeg
hij. ‘He will probably say that he agrees with Tolstikov! For five years I tried best
to improve Soviet-Dutch relations and got nowhere. You ask Reinink: why don't you
remove items from the embargo list towards the USSR? Why don't they change their
licensing policies? Why don't they let Soviet business freely come into the
Netherlands, like the Belgians do? Or why don't they allow a consulate in Rotterdam?’
Rom vroeg naar de stand van zaken rondom het boek dat ik met professor Arbatov
wilde schrijven. Hij was verbaasd dat de voorzitter van de Opperste Sovjet mij 16
mei niet voor een echt gesprek had ontvangen, zoals door hem en de heer Pankov
tijdens een gesprek met de heer Chitikov was afgesproken. Hij zou het verder
uitzoeken en me laten weten.
Om 15.30 uur vertrok Rom, Dirk schoot zijn colbert aan en deed hem uitgeleide.
Keijer vertelde voor niet minder dan
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50.000 gulden een advertentiepagina in een sovjetzakenblad te hebben gekocht,
teneinde de activiteiten van Investronic en zijn partners meer publiciteit te bezorgen.
‘Waar haal je de moed vandaan om met alle tegenwind en shit in dit land door te
gaan met zaken doen?’
‘Het is het spel: ik houd er niet van op te geven.’ Hij had zich nu geheel uit
Nederland teruggetrokken en opereerde uitsluitend vanuit het buitenland, zoals Zürich
(Zug) en Monte Carlo. ‘Alleen de kinderen zijn nog daar om hun school af te maken
en daarom houd ik het huis in Hilversum vast, al was het maar om de autoriteiten te
pesten.’
Na Keijer belde ik ambassadeur Reinink. Hij had mijn boodschap over een
interview voor NRC Handelsblad gekregen, maar wilde er geen gevolg aan geven,
‘om het niet te doen lijken of ik in een polemiek treed met de heer Tolstikov in Den
Haag’. Het leek hem beter tot juli te wachten en dan op de achtergrond André Spoor
over een aantal zaken in te lichten. ‘Misschien zijn wij, diplomaten wat ouderwets,
maar we blijven doorgaans in de achtergrond. In ieder geval hoop ik u in juli te zien
en u komt dan hier lunchen.’
In de late middag ontmoetten Volodja en ik andermaal professor Sladkovsky.
Volodja Molchanov zei zich zorgen te maken over mijn reis in juli. ‘Tolstikov is
geen Romanov en wanneer ze gewoon “vergeten” je een visum te geven is er niemand
die er iets aan kan veranderen,’ zei hij. Ook vertelde hij dat APN Novosti me eigenlijk
nog niet officieel uitnodigde voor juli, terwijl ik dacht dat die reis al in kannen en
kruiken was. Als ik een reis met APN maak, geldt deze voor twaalf dagen. De rest
moet uit mijn eigen zak komen. Ik verdoe trouwens veel te veel tijd, ook nu weer,
omdat er geen programma is gemaakt voor interviews. Ik ga langs het kantoor van
Arbatov op wie ik wel gesteld ben geraakt, maar...
Ik nam contact op met mijn oude vriendin van Pravda, Olga Chechotkina. Ze
waarschuwde al door de telefoon: ‘I have become so old, you won't recognize me.’187

24 mei 1979
Dirk Keijer belde dat zijn assistent zijn paspoort had vergeten toen hij naar de bank
ging. ‘Je overleeft het wel even. Ik zal je in Holland 5.000 gulden geven. Doe maar
rustig aan. Ik zal je meer helpen, dan je nu nog beseft.’ Hij vond het ook beter om
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elkaar in Holland niet te ontmoeten en ook Inge Keijer niet te bellen, ‘want dan gaan
ze denken: die twee spelen een lekker spelletje via Keijer met zijn poen.’ Hij ging
nu eerst drie weken naar Nigerië en ontweek Holland waar mogelijk. Hij zou per
vliegtuig plekken gaan zoeken om kippenfokkerijen te bouwen. Overigens zei hij in
het bijzijn van Romanov dat hij Rob Soetenhorst en mij in het najaar zou uitnodigen
op zijn kosten de Nederlandse expositie in Moskou te bezoeken. Ik dacht: ja
mijnheertje, maar ik hoorde van Wim Hulst dat je je vorige uitnodiging nog niet
overmaakte (aan reisbureau Vernu). Verder bagatelliseerde hij zelf het project in
Togo, door zijn partner Baehr aangezwengeld. Hij waarschuwde voorzichtig te zijn
met een andere relatie, bij wie hij me binnenbracht, namelijk de heer Dirkx van
Transol. ‘Ik heb hier veel meer plezier van Romanov, dan vroeger in Holland,’ zei
hij. Hij had nieuwe tennisballen voor ambassadeur Romanov meegebracht. Ze zouden
bij zijn volgende reis een beslissende match spelen. Romanov zei: ‘Dirk says he will
destroy me, I say I will beat him.’
Ze doen in dit hotel nu zo overdreven gedienstig tegen me na het protest bij de
directie dat ik naar de Intourist Office ben gegaan om duidelijk te maken dat ze me
niet behoeven te behandelen als de oude keizer Haile Selassie van Ethiopië, maar
‘gewoon’. De obers in de eetzaal vliegen nu voor me, belachelijk. Volodja Molchanov
waarschuwde toen hij al mijn spullen open en bloot in mijn kamer zag liggen, dat ik
mijn taperecorder beter bij hem thuis zou kunnen bewaren, ‘want dan kunnen “ze”
er niets mee uithalen’. Hij vertelde dat drie van de vijf films over de
neutronenbomdemonstratie in Amsterdam bij aankomst in Moskou bleken te zijn
gewist.
Het eerste gesprek was vandaag met Vladimir Kudryavtsev, directeur van het
Institute of State and Law van de USSR Academy of Sciences, een type als Kenneth
Galbraith, alleen lelijk als de nacht.
Ik vroeg hem of het mogelijk was de verschillen tussen de Westerse opvattingen
over mensenrechten en de sovjetstandpunten ergens te overbruggen. Hij zag geen
reëele problemen dienaangaande.
‘Maar wij lijken een geheel andere inhoud aan het woord mensenrechten te geven
dan u,’ legde ik hem voor.
‘Dat zegt u. Dat is uw indruk, maar niet de mijne.’
‘In het Westen hebben we geheel andere opvattingen over persoonlijke vrijheid
bijvoorbeeld.’
‘Er zijn een aantal internationale overeenkomsten dienaan-
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gaande gesloten en de vraag is nu wie zich aan die pacten houdt en wie er van afwijkt.
Zoals u weet hebben de VS nog steeds geweigerd deze overeenkomsten te
ondertekenen. Misschien zie ik het verkeerd, maar ook al zijn wij ideologische
tegenstanders, ik geloof dat de verschillen overbrugbaar zijn. Ik heb tweemaal
bijeenkomsten van de Verenigde Naties over deze kwesties bijgewoond. Ik heb
gezien hoe socialistische en burgerlijke afgevaardigden uitstekende contacten konden
opbouwen.’
‘Maar we geven waarschijnlijk niet steeds dezelfde inhoud aan bepaalde woorden.’
‘Via de VN kunnen die begrippen worden bepaald en algemeen worden aanvaard.’
‘Toch vrees ik dat het denken in het Westen zo totaal anders worden ingevuld en
geprogrammeerd dan hier.’
‘Wat bedoelt u?’
‘Wanneer je alleen al kijkt naar de beschikbare input voor het brede publiek. Ik
zoek al tien dagen vergeefs naar de International Herald Tribune in Moskou.’
‘Ik was onlangs in Parijs en kon nergens de Izvetsia vinden,’ antwoordde
Kudryavtsev.
‘Vind u dat een eerlijke vergelijking?’
‘U zoekt naar een International Herald Tribune, een krant die niet slechter is dan
Izvestia.’
‘Dat is geen antwoord. De International Herald Tribune is geen gecensureerde
partijkrant, althans, niet vergelijkbaar met enige krant in uw land.’
‘Ik vind niet dat u daar een bewijs voor levert of een basis voor een discussie.’
‘We sloten zogenaamde Akkoorden van Helsinki, door de Sovjet-Unie mede
ondertekend, maar ik geloof niet dat uw land zich daar in de verste verten aan houdt.’
‘U opent a can of worms. Ik wil u niet confronteren met praktijken van Westerse
journalisten, en ik bedoel dit hier niet als kritiek op u persoonlijk, maar wanneer we
zouden spreken over in het Westen circulerende informatie inzake de Sovjet-Unie,
dus over kwantiteit en kwaliteit, dan krijgt de Westerse krantenlezer niet voorgezet
wat hem toekomt. Het is voor mij een pijnlijke ervaring geweest om te constateren
dat mijn land in uw pers altijd in een verkeerd daglicht werd gesteld.’
‘Daar ben ik het tot op zekere hoogte mee eens en daarom werk ik al acht jaar in
Moskou om een bijdrage te leveren hier verandering in te brengen.’
‘Om even terug te keren naar mijn bezoek aan Parijs onlangs,
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ik heb geconstateerd hoe Franse media en televisie ons land voorstellen, wat in de
verste verten niets heeft te maken met een objectieve voorstelling van de realiteit.’
‘Professor, ik kan hier van mee spreken. Ik werd onlangs in Time nog afgeschilderd
als een collaborateur van de KGB.’
‘Daar geeft u zelf een voorbeeld.’
‘In mijn eigen land leent de populairste ochtendkrant zich voor
anti-sovjetpropaganda met het volle medeweten van de hoofdredactie.’
‘Het doet me denken,’ zei Kudryavtsev, ‘aan de periode van vóór de Tweede
Wereldoorlog. De hoofdredactie van De Telegraaf zal zich de methode van Herr
Goebbels uitstekend herinneren. Ze vroegen Goebbels wel eens of de media in Nazi
Duitsland zich niet al teveel aan laster blootstelden, want tenslotte is het een feit, dat
daar altijd iets van blijft hangen.’
‘Ik kan er van meespreken. Ambassadeur Tolstikov is dezer dagen, nauwelijks als
ambassadeur in Den Haag gearriveerd, in het weekblad Vrij Nederland uitvoerig
belasterd, gebaseerd op gegevens verspreid door inlichtingendiensten, die de Koude
Oorlog moeten bevorderen. Daar lenen journalisten zich gewoon voor.’
‘De dissident Yuri Orlov,’ gaf Kudryavtsev als voorbeeld, ‘had in een van zijn
brieven naar de VS gemeld dat er door ons een aantal mensen in Letland was
gearresteerd. Natuurlijk ging in Amerika meteen een campagne van start om die
mensen te bevrijden. Hier is men daarop alles gaan natrekken en de meeste van de
door Orlov genoemde personen bestonden niet eens. Anderen bestonden inderdaad,
maar bleken nooit gearresteerd te zijn geweest. Weer anderen waren onbekend met
het feit dat zij op de door Orlov geproduceerde lijst voorkwamen. Niemand heeft
natuurlijk in het Westen onze bevindingen dienaangaande gepubliceerd en de
Orlov-campagne in Amerika tegen ons ging vrolijk verder.’
‘Tolstikov schijnt niet eens de bevoegdheid te hebben gehad mensen naar Siberië
te zenden, zoals in Vrij Nederland is beweerd.’
‘Ongetwijfeld had Tolstikov die bevoegdheid niet,’ zei Kudryavtsev. ‘Bovendien
zijn dergelijke maatregelen nooit genomen. Wanneer iemand wegens laster tegen de
staat uit de gemeenschap wordt verwijderd, kan dit alleen maar plaatsvinden via de
rechter en via een proces.’
Aan het einde van het gesprek spraken we af dat we elkaar in juli opnieuw en dan
langduriger zouden ontmoeten.
Ik las een rede van Mikhail Solomentsev, kandidaat-lid voor
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het Politbureau van de CPSU en voorzitter van de Raad van Ministers van de Russische
Federatie. Ik ben het met een aantal standpunten eens.188 Hij sprak over ‘the creation
of a qualitatively new system of social relations, whose highest value is the working
man, and whose supreme goal is free and all-round development of the personality’.
Dat zou dan de niet te keren attractie en kracht van leninisme zijn. Op papier klinkt
het fantastisch, maar wat komt er van terecht?
Het is wel waar dat het Kremlin op de ontwapeningstoer zit en het liefste zou zitten
om de volle aandacht aan andere zaken, als meer consumptiegoederen, te besteden.
Hij herinnerde aan de sovjetcampagnes om het neutronenwapen tegen te houden.
Natuurlijk kreeg China een veeg uit de pan en de taal waarin Leonid Brezhnev in
het zonnetje werd gezet, deed kinderlijk aan. ‘Due to his tireless exceptionally fruitful
work for the benifit of the working people, for peace on earth, Leonid Brezhnev has
won the highest esteem and profound gratitude of the Soviet people.’ Trouwens in
gesprekken met Volodja en Consuelo Molchanov en hun vrienden, wordt Brezhnev
afgeschilderd als een wandelend wrak.
Gisteren zei Molchanov dat we al 800 kilometer samen hadden rondgereden voor
de verschillende interviews. Ik gaf hem daarom een cheque voor 100 gulden, maar
hij werd woedend en voelde zich beledigd. Althans hij deed als of.
In het Huis van de Vriendschap ontmoette ik toevallig oud-ambassadeur Romanov,
wie ik vertelde een uitstekend gesprek met professor Kudryavtsev te hebben gehad
en dat ik de oortjes van Joop van Tijn bij Vrij Nederland wel eens even zou wassen.
Maar Romanov drong er met kracht op aan de zaak te laten rusten en niet nog meer
stof te doen opwaaien. Een aanval van mij op Van Tijn zou het schandaal slechts
groter maken, waarbij Tolstikov tussen vechtende kemphanen bekneld zou raken.
‘Willem, do absolutely nothing,’ vroeg hij dringend. ‘If you continue to write about
this subject, Tolstikov might interpret this, as that you are instigating all his trouble.’
‘But you know, I don't.’
‘Of course, I know,’ zei hij.
Ik bracht enkele uren door met studenten, die colleges in het Nederlands volgden
in het House of Friendship. Het was weer een hele klus ze ‘los’ te maken. Twee gaan
waarschijnlijk drie weken naar Nijenrode.
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Ik zag op een kast een boekje staan, Economic Growth and Resources, met artikelen
onder meer van Vladimir Kirillin, precies het materiaal waar ik APN om had gevraagd.
Daar hadden ze gezegd (te lui om moeite te doen) dat het niet voorradig was. Nu kan
ik prima vragen voor Kirillin opstellen.
Volodja zei bij het niet aannemen van mijn AMRO-cheque: ‘Wat denk je dat mijn
mijnheer van de BVD zal doen wanneer ik er mee naar een bank zou stappen?’
Ik sprak tien minuten met Peter op Amerbos. Hij gaat pas zaterdag naar Madrid.
Ik liet niet merken dat ik teleurgesteld was dat hij zijn vertrek weer had uitgesteld,
want het is natuurlijk zijn beslissing. Hij zei veel alleen thuis te zijn. Hij had vanavond
in de polders gefietst. ‘Willem, ik heb een van de mooiste zonsondergangen van mijn
leven gezien op de dijk.’ Ik was helemaal ontroerd. Ik vroeg me af of die ontroering
verband hield met zijn te nemen sprong naar Madrid? ‘Do you still love Amerbos,’
vroeg ik.
‘Steeds meer,’ antwoordde hij.
Ben nog wat later vanavond op straat gaan lopen en prompt waren er ventjes die
weer aanpapten. Ze willen alles wat los en vast aan je zit opkopen. Jeans zou ik voor
50 tot 70 roebel kunnen verkopen. Ze zien er trouwens steeds beter gekleed uit.
Russische jongeren beginnen ook vaker lange haren te dragen. Westerse invloeden
nemen toe.

In bed
Peters spontane opmerking over de ondergaande zon beschouw ik als een mooi
geschenk, een glimpje opgevangen van zijn diepste wezen. Wie kent hem zo intens?
Voor ik naar bed ging, ben ik nog een brief aan hem op de post gaan doen. Was het
maar waar dat je elkaar in de hemel terug zou zien. Ik zou mijn ouders veel willen
vragen en nog meer willen vertellen. Mijn grootvader, Willem Oltmans, was heilig
overtuigd, zoals hij me aan het einde van zijn leven vertelde, dat we in de hemel
terecht zouden komen. Hoe: als sterren? Lijkt me waarschijnlijker dan engeltjes.

25 mei 1979
De eerste ontmoeting vandaag was met professor Alexander Sobolev, een der
voornaamste theoretici van de CPSU. Een geweldige man met een handdruk van staal.
Ik zie de mogelijkheid voor een nieuw boek, na het Arbatov-project.
Ik vroeg hem hoe men denkt te verwezenlijken dat er een nieuwe Marxistische
mens komt?
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‘Dat is een veelzijdig en ingewikkeld proces,’ aldus Sobolev, ‘dat alle aspecten van
het leven in een socialistische samenleving omvat. De Griekse filosofen zagen de
mens als een samenraapsel van alle bestaande dingen. Eeuwenlang heeft men de
betekenis van dit concept niet begrepen. Wij, marxisten, hebben geconcludeerd dat
de mens alles wat leeft en bestaat in zich verenigt. Lenin leerde dat om het socialisme
veilig te stellen, alle harmonieuze en zedige aspecten van een individu ontwikkeld
dienden te worden. Hobbes wees er al op dat de mens alles belichaamt als een oorlog
van alles tegen alles. Hoe kwam de wereld die door de eeuwen heen door strijd en
oorlog werd beheerst tot stand? Wij zijn van mening dat privébezit van de
productiemiddelen een overheersende factor is geweest. Ook de wereldliteratuur
weerspiegelt deze oorlog van mens tegen mens om bezit, dus het streven om rijk te
worden, het gevecht om geld, waardoor de haat van mens tegen mens verder
toeneemt.’
‘De koopman van Venetië,’ merkte ik op.
‘Ja, en Dante, Balzac, noem maar op. Wij, marxisten, hebben besloten dat het
noodzakelijk was om al deze erfenissen tijdens de opvoeding met man en macht te
bestrijden en te proberen te liquideren. Het was nodig om de psychologie van
dagelijkse zeden en gewoonten te veranderen. Na zesduizend jaar van oorlog van
mens tot mens hebben wij in de Sovjet-Unie thans een zestigtal jaren aan de
transformatie van mensen gewerkt en geprobeerd de huidige levenssituatie daarbij
aan te passen. Dit werk is nauwelijks ongestoord verlopen. In onze burgeroorlog
kregen wij een pak slaag van Amerikanen, Japanners, Duitsers, Fransen, Polen, noem
maar op. Zij intervenieerden in onze strijd om sociale rechtvaardigheid te vestigen.
Uiteindelijk hebben we de indringers weten te verdrijven en te verslaan. Maar dit
soort botsingen dragen nauwlijks bij tot de opvoeding van een vredelievende mens
of de groei van een daarbij horende psyche.
Tijdens de oorlog met Hitler werden hier nog eens 20 miljoen mensen gedood.
Toch slaagden we er in de nazi's te vernietigen. Maar dit kweekt haat. Bij de aanvang
van de Duitse invasie vroegen de kinderen en de jeugdige arbeiders verenigd in de
KOMSOMOL ons: “Waarom moeten wij deze soldaten vermoorden Het zijn immers
arbeiders, net als wij?” Ons antwoord was: “Jullie moeten niet de Duitsers haten,
maar het fascisme. Vergeet niet dat deze mensen een cultuur vertegenwoordigen,
die Goethe en Heine heeft voortgebracht. Maar ze zijn gekomen om jullie te
vermoorden. We moeten deze fascisten doodschie-
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[Afbeeldingen]

Key West 1979.

Willem Oltmans, Memoires 1979-A

*2

A man and a boy get into position for intercrural copulation.
Uit: Greek Homosexuality, van K.J. Dover.

Erik Eckholm, World Watch Institute.
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Professor Jerome Singer, Yale University.

Professor Howard Stein.
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Wilhelm Reich.

Professor Timom Rhabushkin.
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Peter (1979)
(foto: Frits de Ridder)
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Peter jogging: foto verscheen in De Telegraaf
(foto: Ruud van der Linden)
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Lunch met professor Yefremov en diens vrouw begeleid door Tamara Sachnazarova van Novosti in
Moskou.
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Lange gesprekken met professor Oleg Gazenko via diens Engels sprekende tolk (hij signeerde de
opname).
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Vladimir Popov, belast met het organiseren van de Olympische Spelen in Moskou.

Professor V.N. Stoletov, president Insituut Peadagogie van de USSR.
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Vladimir Kirillin

Lex Tolkunov
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CPSU

filosoof Alexander Sobolev (64).

Olga Chechotkina (Pravda) gaf me deze foto uit 1957 op een schip in Oost Indonesië. Zij zit links
van Bungkarno, rechts mevrouw Cole (Australië), de ambassadeur van Iran, de fameuze professor
Guy Pauker (CIA) en een journaliste uit Peking. Zelf sta ik in licht shirt in de achtergrond.
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Professor Luis Alberto Machado, minister van Ontwikkeling van Intelligentie van Venezuela, Club
van Rome vergadering, Salzburg.

Broer Theo en Nellie in hun kantoor in Lugano.
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*11

Componist/pianist Rodion Sjtsjedrin.

Anatoly Karpov.
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*12

Guruh Sukarno, tweede zoon van Bungkarno.
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[Moskou (vervolg)]
ten.” U ziet dus onder welke omstandigheden we een begin maakten met het scheppen
van een nieuwe Marxistische mens. In beginsel hebben we de problemen echter
opgelost, nog niet helemaal of totaal, er zal nog veel moeten worden gedaan, maar
de voornaamste basis is gelegd. Het privébezit in de sector van de productiemiddelen
en de industrie is verdwenen. In de roman van Émile Zola, Het Land, vermoordde
een kind zijn vader om het bezit van een stukje land. Al deze problemen zijn bij ons
verdwenen. Ons standpunt is dat alleen tussen mensen, die bevrijd werden van
betrekkingen die elkaar exploiteren, een nieuw leven van wederzijdse hulp en
vriendschap zullen kunnen leiden.’
‘Maar heeft u hiermee de alledaagse menselijke problemen van naijver, afgunst,
roddelen, elkaar de loef af willen steken, meer willen hebben dan een ander, werkelijk
opgelost en uitgebannen,’ vroeg ik hem vertwijfeld.
‘Zeker hebben we nog geen ideale toestand bereikt. Ik kom op uw vraag terug.
Maar eerst wil ik uiteenzetten wat de basisbegrippen van onze samenleving zijn.
Burgerlijke sociologen beschuldigen ons ervan dat we zouden streven naar een grijze,
uniforme wereld met allemaal dezelfde gezichten en gewoonten.’
‘Socialistische robots, maar is dit niet een beetje waar,’ wilde ik weten.
‘Ja, ze denken dikwijls dat een communist een robot zou zijn. We zijn dit helemaal
niet. Ons collectivisme in de arbeid loopt parallel met de aanmoediging en opbloei
van individuele kansen en mogelijkheden. We werken in een collectief, maar we
dwingen de mens niet. In tegendeel, het individu komt tot ontwikkeling in een
collectieve samenleving.’
‘Is dat zo? Als iedereen vrijwel hetzelfde verdient, als het leven zodanig wordt
genivelleerd als hier gebeurt, ontstaat een sombere situatie, een indruk die ik danook
aan bezoeken van grote industrieën heb overgehouden.’
‘Collectivisme betekent gelijkheid in één zin. Iedereen is gelijk wat particulier
bezit betreft. Niemand mag bij ons een ander exploiteren voor eigen gewin. Bij
collectieve arbeidsverhoudingen is iedereen voor de wet gelijk. Iedereen heeft dezelfde
plichten om te werken. Wat niet wegneemt, dat verschillende individuele
mogelijkheden, verschillende resultaten zullen voortbrengen.’
‘Worden deze verschillen tussen individuen en hun prestaties ook materieel
uitgedrukt?’
‘Zeker. Maar ik probeer u eerst uiteen te zetten hoe we er van
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zijn uitgegaan, dat bij het overschakelen van privébezit van productiemiddelen op
collectief staatseigendom, we de betrekkingen tussen de mensen afzonderlijk hebben
gezuiverd en veredeld. Dit is misschien wel het belangrijkste aspect van het leven
in de Sovjet Unie. Met het omvormen van de materiële basis van leven alléén kom
je er natuurlijk niet bij de vorming van een nieuwe Marxistische mens. Het is slechts
een eerste stap. Een volgende belangrijke vraag is hoe mensen elkaar opvoeden. Ik
ben professor. Ik bezoek vele bedrijven. Ik leer veel van gesprekken met arbeiders
en wie zal zeggen of arbeiders ook van mij leren? Ik was zelf een boerenzoon uit
midden-Rusland en begon op mijn achtste jaar te werken. Ik leerde het alfabet wanneer
de koeien gingen slapen. Op mijn veertiende jaar, toen ik in fabrieken ging werken,
had ik de kennis van een jongen van de vierde klas van de lagere school. Terwijl ik
overdag aan draaibanken stond, liep ik's avonds de middelbare school af. Via een
schriftelijke cursus volgde ik een pedagogische opleiding. Nu zit ik dan hier, zoals
u ziet, als hoofd voor het Instituut voor Marxisme en Leninisme en ben ik
hoofdredacteur van een tijdschrift. Ook ik ben een product van onze socialistische
samenleving.’
‘Niet bepaald een kamergeleerde,’ constateerde ik nuchter.
‘Burgerlijke sociologen begrijpen deze kanten van onze samenleving niet. Zeker,
wij hadden ook lanterfanters en mensen die gedreven werden door winstbejag. Het
komt nog wel voor. Maar we voelden minachting voor hen. We wilden niet met hen
aan dezelfde draaibank staan of van dezelfde tafel eten. Wanneer zij onze morele
haat voelden, gingen zij ergens anders werken. We noemen hen “halers van de lange
roebels”. Deze mensen zijn de dragers van oude achterhaalde gewoonten en traditie's,
van oude zeden, die wij juist willen veranderen. Het proces van de vorming van
nieuwe mensen wordt enerzijds gebaseerd op de geestelijke en intellectuele
ontwikkeling van het individu. Anderzijds gaat het er om ons de culturele prestaties
der geschiedenis werkelijk eigen te maken. Lenin heeft eens tijdens het derde congres
van de KOMSOMOL-jeugd gezegd, toen iedereen verwachtte dat hij zou aansporen tot
nieuwe revolutionaire strijd, “Weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten leren,
leren en nog eens leren. Je wordt alléén dan een communist wanneer je je geest
verrijkt met alle rijkdommen van de menselijke cultuur.”’
‘Onze ideëen van communisme liggen immers vast in de diepte van de
wereldcultuur,’ meent Sobolev en hij verwijst naar Aristoteles, Hegel, de Bijbel en
de Koran.
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‘Maar uw opvattingen en de onzen over wat “democratie” betekent liggen, lijkt me,
hemelsbreed uiteen,’ zei ik.
‘Dat is duidelijk,’ aldus Sobolev. ‘Wij verstaan onder democratie, dat de arbeider
- of ik - zich de baas voelt van de samenleving en niet andersom. Ik weet dat mijn
rechten niet zullen worden geschonden. Ik ken mijn rechten. Als verdediger van deze
rechten, treedt de maatschappij in haar geheel op. Mijn werk wordt door de staat
gegarandeerd. Het beginsel van werk voor iedereen, ligt vast in de grondwet. Ik kan
kritiek leveren. Iedereen kan dit. Ik heb een gevoel van sociaal optimisme en zekerheid
in de toekomst. Iedere arbeider bij ons heeft dit.’
‘Professor Andrei Sacharov zal het niet met u eens zijn,’ zei ik hem.
‘Sacharov was een belangrijke geleerde maar een slechte politicus,’ stelde Sobolev.
‘Wanneer iemand zich wil uitleven door het socialisme aan te vallen, een socialisme
dat we met bloed en miljoenen mensenlevens hebben opgebouwd, dan kan ik dit niet
begrijpen. Sacharov is een vreemdeling voor mij. Ik heb u iets van ons revolutionaire
panorama beschreven. Dan duikt plotseling deze Sacharov op, die alles slecht vindt
aan onze samenleving. Waar komt dit verschijnsel vandaan? Dissidenten critiseren
alléén maar. Ze hebben allerlei kritiek. De openbare diensten zijn niet in orde, ze
kunnen geen auto kopen, noem maar op, niemand van deze dissidenten heeft ooit
met één woord gerept hoe het dan wel moet. Hoe we de samenleving zouden moeten
verbeteren. Als deze critici met reële sociale en economische voorstellen zouden
komen, die een politiek en economisch effect zouden kunnen sorteren, dan zouden
we ze zeker bestuderen.’
‘Alexander Solzhenitsyn heeft onlangs in zijn doctorale rede voor de Harvard
University gezegd,’ zei ik, ‘dat hij tot de conclusie was gekomen, dat hij het
Sovjetvolk niet kon adviseren de kant van de Amerikanen op te gaan. Prompt
kritiseerde mevrouw Rosalynn Carter hem in een rede voor de persclub in Washington
en nu wordt hij in Amerika doodgezwegen.’ ‘Dat weten wij,’ reageerde Sobolev.
‘Wat heeft Solzhenitsyn ons aangeboden? Een soort theocratische staat. Hij is naar
het Westen gegaan. Hij is nu een echte, rijke kapitalist. Hij is een hater van gewone
mensen geworden, vandaar dat we slechte betrekkingen met hem hebben. Wij
vervolgen Lenins richtlijnen. Wij eisen duurzame groei van politieke en
maatschappelijke activiteit van de massa. Welke zijn de reële idealen van de mensen
waar Solzhenitsyn nu woont? Ze hebben ze niet. Wij
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bevorderen juist de zedelijke, morele, esthetische en harmonische kanten van de
mens. Anton Tsjechov heeft eens gezegd: “In een mens moet alles mooi zijn: zijn
gezicht, zijn kleding, zijn gevoelens, zijn denken”’.
‘Moeten we dit niet omkeren? Denken, gevoelens, kleding, gezicht?’
‘Ik citeerde slechts wat Tsjechov heeft gezegd.’
‘Misschien moeten we hem corrigeren,’ vond ik ‘want het gaat immers om het
stellen van prioriteiten?’
‘Dat moeten we zeker. Een ander aspect bij de vorming van de Marxistische mens,
en dat men dikwijls niet van ons kent, is het accent op het overbruggen van geestelijke
en fysieke arbeid. We hebben leerplicht voor de middelbare school. Naast de
traditionele hogere onderwijsinstellingen en universiteiten functioneren vele van
onze bedrijven en industrieën als hogescholen. Ze kunnen een volwaardige
universitaire opleiding volgen, terwijl ze als arbeiders werken.’
‘We wonen maar twee uur vliegen van elkaar, maar daar weten we in het Westen
niets van af.’
‘Daarom vraag ik u aandacht te besteden aan wat hier concreet wordt gedaan. Via
een polytechnische opleiding vervolgen we zodoende de overbrugging van geestelijke
en fysieke arbeid in de fabrieken.
‘Hoe worden deze mentale processen begeleid?’
‘Sigmund Freud was van mening, dat het onderbewustzijn het menselijke gedrag
bepaalde. Burgerlijke geleerden gaven dikwijls aan Freuds leer reactionaire
interpretaties. Zij verkrachtten zijn gedachten, alsof Freud er vanuit zou zijn gegaan,
dat agressie onvermijdelijk is en voort komt uit onderbewuste dierlijke driften. Alsof
oorlog en de haat van mens tot mens voor altijd onvermijdelijk zou zijn. Onze Pavlov
heeft gezegd, dat de menselijke hersenen uit twee lagen bestaan: in de bovenlaag
ontstaan zuivere denkprocessen, in de onderlaag bevinden zich de genetische aspecten,
de instincten. Wij geloven, dat het mogelijk is bij de vorming van mensen, de natuur,
de driften en biologische gegevens met de bovenlaag in de hersenen onder controle
te brengen.’
‘En kunt u daarmee ook het heersende cynisme bij jongere generaties in de Sovjet
Unie wegwerken?’
‘We hebben nog vele moeilijkheden te overwinnen. Zeker. We hebben nog lang
niet al onze problemen opgelost. We functioneren pas 30 jaar zonder
oorlogsinterventies en in vrede. We hebben na duizenden jaren van verkeerd
programmeren nu miljoenen mensen anders opgevoed. Er zijn zeker nog
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negatieve zaken, ook in onze socialistische samenleving. Waar komen ze uit voort?
Zoals Hegel al heeft gezegd: “De tradities van de doden beheersen ons, levende
mensen”. De kloof met de kapitalistische wereld is niet zo groot. Er bestaan duizenden
draden en contacten naar het Westen. Dit oefent invloed uit op een deel van de
sovjetjeugd. De kinderen hebben diep respect en bewondering voor onze generatie,
die uit de revolutie is voortgekomen. Maar ze willen dikwijls tegemoet komen aan
natuurlijke wensen om gemakkelijk te leven en privébehoeften te bevredigen.’
‘Parasiteren?’
‘Nee, dat is te scherp gesteld. Ik heb drie kinderen, twee zonen. De één heeft aan
de universiteit gestudeerd. De ander werkt op een fabriek waar hij tevens universitair
onderwijs volgt. Deze arbeider-zoon vroeg me hem te helpen bij de aankoop van een
auto. Ik heb hem geholpen, want hij werkt. Hij voorziet in zijn eigen bestaan. Maar
onder mijn kennissen zijn kinderen die niet willen werken, die toch in auto's rijden
en in restaurants eten, die soms van buitenlanders kleren vragen. Dat veroordelen
wij. Dat zien we als criminaliteit. We dwingen zulke elementen om te werken. We
verbannen ze. Er bestaat bij ons een socialistische leuze aan de Bijbel ontleend: “Wie
niet werkt, zal niet eten”. Misschien brengen wij, communisten, de aanbevelingen
in de Bijbel meer in praktijk dan de christenen uit het kapitalistische Westen. Wij
voeren oorlog tegen deze klaplopersmentaliteit, die wij als een misdaad zien. Intussen
blijft onze grondslag voor de vorming van een nieuwe mens, het marxisme-leninisme.
Arbeid is de basis. We zijn bovendien optimisten. We zien de toekomst met zekerheid
tegemoet. Er moet nog veel werk worden verzet. Moeilijkheden zullen moeten worden
overwonnen.’179
Bij vertrek mompelde Volodja Molchanov: ‘Ik zou toleranter zijn.’
Onze volgende stop was bij de directeur van het Instituut voor Sociaal
Wetenschappelijk Onderzoek, de heer Timom Ryabushkin, een kleine, nogal lelijk
ogende man, die alles wat hij had te vertellen van papier op las. Hij vertelde dat hij
met zijn medewerkers concreet sociaal onderzoek verrichtte. ‘Maar laat ik u iets over
mezelf vertellen. Ik werd in 1914 te Moskou geboren en studeerde statistiek. Ik streed
in de oorlog tegen de nazi's en werd leraar. Ik voltooide mijn doctorale proefschrift
op het onderwerp “Statistische methoden bij de bestudering
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Dit gesprek verscheen in Hervormd Nederland op 30 juni 1979.
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van de volkshuishouding”. Tussen 1948 en 1960 ben ik ook internationaal bezig
geweest, zoals bij de commissie voor statistiek van de Verenigde Naties en ik heb
vele internationale congressen bijgewoond.’
‘Hoe voltrok zich het proces van het verdwijnen van klassen in de Sovjet-Unie?’
‘Dit is begonnen met de grote Oktober Revolutie,’ vertelde Ryabushkin. ‘Toen
werd het privé-eigendom van productiemiddelen afgeschaft en werd een rigoreus
einde gemaakt aan de exploitatie van de ene mens door de andere.190 Op dat moment
liquideerden wij met het socialisme het klasse-antagonisme. Maar aanvankelijk
handhaafden klasseverschillen zich tot we de samenleving, zoals door Lenin geleid
en voorgesteld, werkelijk tot stand brachten. Die verschillen zouden we thans kunnen
identificeren als eigendommen van coöperaties en eigendommen die aan het volk
behoren. Klasseverschillen worden bepaald door de plaats van mensen in het sociale
systeem, het stelsel van maatschappelijke productie, en de betrekkingen die zij hebben
tot productieve middelen, volgens hun rol in het proces van maatschappelijke arbeid
of volgens het systeem van inkomsten of een deel er van. Het accent ligt duidelijk
op de arbeidersklasse, op de kolchoz-boeren en op de volksintelligentsia, die via
gemeenschappelijke doeleinden met elkaar verenigd zijn.
1) De arbeidersklasse vormt nu tweederde van de werkende bevolking van de
USSR, (170 miljoen mensen).
2) De intelligentsia telt ongeveer 40 miljoen mensen.
3) Kolchoz-boeren ongeveer 16 miljoen.’
‘Tesamen vormen zij de sociale basisstructuur van de Sovjetsamenleving?’
‘Het is een geleidelijk proces, met een accent op het woord “geleidelijk”. Het is
een langdurig proces waarbij klasseverschillen zullen moeten gaan verdwijnen.
Wanneer een lid van een kolchoz de coöperatie gaat verlaten, zal zijn aandeel in het
gemeenschappelijke bezit van hem blijven, maar hij kan het niet verzilverd krijgen
of meenemen. Hetzelfde geldt bij staatsindustriëen. Een arbeider die weg gaat, kan
niet zijn deel van het totaal meenemen.’
Hij babbelde maar door, en wat hij vertelde was dikwijls onduidelijk, en na een
vertaling van Volodja was er weinig meer van te begrijpen. Ik vermoed dat Molchanov
het een afschuwelijk onderwerp vond en eigenlijk geen zin in die vertaling had. We
zijn tenslotte maar weg gegaan. Jammer eigenlijk.
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Hierbij moest ik aan Sukarno denken. Hij hanteerde deze stelling steeds als hij het over het
kolonialisme/imperialisme had.
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Vervolgens had ik een ontmoeting met professor Vladimir Gantman van het Institute
of World Economy and International Relations van de USSR Academy of Sciences.
Hij vertelde in 1925 in Moskou te zijn geboren. We waren dus even oud. Hij is belast
met de afdeling theoretische problemen bij internationale betrekkingen en heeft veel
gepubliceerd en veel gereisd.
Ik vroeg hem of hij van mening is dat de opkomst van het socialisme belangrijke
wijzigingen in de wereldeconomie heeft gebracht.
‘Ik ben geen econoom,’ antwoordde Gantman ‘maar gespecialiseerd in
internationale politieke vraagstukken. Als mens geloof ik in de invloed die u noemt.
En dat zeg ik op basis van persoonlijke ervaring bij socialisme in de praktijk. Wij
hebben hier dus juist onderzocht wat er gebeurde op het gebied van internationale
betrekkingen met de opkomst van socialisme in de wereld. Sedertdien is men gaan
spreken van een bipolaire wereld. Maar wij doen dit volstrekt verschillend van het
Westen. Wanneer wij dit constateren gaan we ervan uit dat er twee sociale systemen
bestaan, socialisme en kapitalisme. Samen bepalen zij het karakter van internationale
betrekkingen. Hierdoor is de leidraad van peaceful coexistence ontstaan. Dit is de
objectieve uitdaging van ons epok.’
Hij vervolgde: ‘De historische twist van deze twee systemen moeten we onder
alle omstandigheden oplossen via de weg van vreedzame concurrentie, als een
wedstrijd. We gaan er namenlijk allereerst vanuit iedere bedreiging van een nieuwe
wereldoorlog te voorkomen. Het is danook opmerkelijk dat tijdens deze groei en
opkomst van het socialisme er geen oorlogen werden beraamd om internationale
problemen op te lossen.’
‘China wandelt thans rustig het socialistische broederland Vietnam binnen en u
zelf hebt invasies in Hongarije en Tsjecho-Slowakije uitgevoerd,’ merkte ik verbaasd
op.
‘We spreken nu over betrekkingen tussen kapitalisme en socialisme, de twee grote
tegengestelde systemen. We spreken over de historische twist tussen deze systemen.
In historisch verband gezien: wie van de twee zal overwinnen?’
‘Dus binnen de socialistische groep van landen bestaan zodanige tegenstellingen
dat wapengekletter soms noodzakelijk is?’ ‘In het Westen wordt gesteld, dat de USSR
van plan zou zijn die tweestrijd te eniger tijd met militaire middelen op te lossen en
tot een besluit te brengen. Dat is in uw wereld de gebruikelijke redenering. Ik wil
benadrukken dat dergelijke gedachten hier
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niet worden gekoesterd. Een dergelijke benadering van die concurrentiestrijd past
noch in onze partijfilosofie noch in ons staatsdenken. Zo redeneren we in de praktijk
even min. Het Westen kan over de afgelopen zestig jaar geen enkel voorbeeld geven,
waaruit blijkt dat we probeerden de problemen tussen het Westen en ons met militaire
middelen op te lossen. Intussen heeft het Westen wel degelijk geprobeerd twisten
met het socialisme op het slagveld te beslechten. Het begon al tijdens onze revolutie,
toen veertien mogendheden zich gezamenlijk tegen ons keerden en hier
intervenieerden. Wat niet in het Westen wordt begrepen, is dat wij de politieke en
sociale functie van het socialistische denken om de vrede en maatschappelijke
vooruitgang te helpen bevorderen, als hoofdlijn zien in het buitenlandse beleid. Geen
enkel probleem tussen ons en het Westen zou met militaire middelen kunnen worden
opgelost. Daarom geloof ik dat onze bijdrage aan het systeem van internationale
betrekkingen principieel belangrijk is. U hebt in ons een permanente vredespartner.
Ik denk ook, dat men dit in het Westen terdege beseft, ook al luidt de propaganda
tegen ons anders.
‘Ik wil u best geloven maar wanneer ik dan denk aan een recent gesprek met
admiraal Elmo Zumwalt, vraag ik me af hoe we een man als hij moeten overtuigen.’
‘Misschien herinnert u zich hoe oud-minister van Defensie James Forrestal in
Washington uit het raam sprong met de woorden: “De Russen komen!” Wij zijn niet
verantwoordelijk voor het feit dat de man dit misschien meende. Sovjettanks waren
nergens grenzen over gegaan. Het is de uiting van een persoonlijk pathologisch
probleem van de man. Hij was gek geworden. De houding van admiraal Zumwalt
doet me hieraan denken. Woorden over een Sovjetdreiging leven slechts in zijn
ziekelijke fantasie. Wanneer iemand hier in de USSR iets dergelijks zou schreeuwen
over de komst van Amerikaanse tanks, dan roepen we een arts. Waarom heeft niemand
in de VS deze Zumwalt laten nakijken? Ik heb zelf vele malen de VS bezocht, er een
aantal maanden gewoond, universiteiten en centra voor sovjetstudies bezocht,...’
‘Was u ook op het Hoover Instituut aan Stanford,’ onderbrak ik hem.
‘Zeker, ik was daar tijdens een verkiezingscampagne. De situatie is dan scherp en
toegespitst en niet vruchtbaar voor ontspanning. Ik heb zéér veel verstandige
specialisten in Amerika ontmoet, die zeker niet geloven in een militaire dreiging van
de Sovjet-Unie. In ieder geval zou ik maar weinig namen kun-
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nen noemen van Amerikanen die de idiote ideeën van Zumwalt zouden willen
overnemen. Hoe kunnen we bewijzen dat deze man geen been heeft om op te staan?
Met onze praktijk van onze buitenlandse politiek. Sedert 1945 kunt u zelf constateren,
dat alles wat we op militair gebied ondernamen defensief gericht was en in reactie
op activiteiten van het Westen. Wat werd eerder opgericht: de NAVO of het Warschau
Pact? Wat is eerder tot stand gekomen: een Amerikaans atoomwapen of een
sovjet-atoombom? U moet bekijken hoe de modernste systemen van bewapening
historisch gezien tot stand kwamen. U zult dan zien dat onze systemen steeds een
antwoord op eerdere bewapeningssystemen in het Westen zijn geweest. Het is daarom
belachelijk dat sommigen in het Westen bepleiten dat wij het zijn die het Westen
zouden willen binnentrekken.’
‘Toen ik in 1948 Holland verliet om aan Yale te gaan studeren, was ik honderd
procent overtuigd, dat de Sovjet-Unie Europa onder de voet zou lopen. Hoe kwam
dat?’
‘Vorig jaar bezocht ik Nederland met een groep mensen van het Comité voor vrede
en veiligheid. Er waren sovjet-vlooteenheden in uw land op bezoek. We zijn feestelijk
ontvangen. Niemand had het gevoel dat onze marine van plan was langer dan
voorgenomen in uw land te blijven.’
‘Waar zit toch exact de wortel van al dit anti-sovjet gif?’
‘De wortel zit bij u thuis. Het Nederlandse volk leest kranten, luistert naar de radio,
kijkt naar televisie. De wereld van vandaag zit aldus in elkaar, dat de massamedia
allerlei praatjes en onzin via enorme oplagen binnen de menselijke hersenen kunnen
brengen. Dit is bezig een zéér ernstig verschijnsel in onze tijd te worden. Zelfs een
groot land als Amerik lijkt geen tijd te hebben om internationale betrekkingen ernstig
en op de keper - zonder propaganda - te beschouwen. Een man als Walter Cronkite
brengt iedere dag het internationale nieuws voor miljoenen kijkers op televisie. De
mensen beginnen ongemerkt de wereld te zien zoals deze door hem wordt
gepresenteerd. Men neemt die zienswijzen klakkeloos over en in gesprekken vind
je de stereotypen terug die massaal op televisie werden gepresenteerd. Dit is daarom
zo erg, omdat zo enorm veel afhangt van de informatie die mensen krijgen
voorgeschoteld. Ondanks de Slotakte van Helsinki blijft men in het Westen het brede
publiek vijandigheid jegens ons inpompen.’
‘Ik weet, bijvoorbeeld,’ gaf ik als voorbeeld bij zijn betoog, ‘dat de Nederlandse
BVD naar het hoofd van de programmadienst van de NOS, de heer Carel Enkelaar, is
gegaan om te vra-
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gen of het nieuws niet meer pro-Amerika en anti-Sovjet-Unie kon worden
gepresenteerd.’
‘Daar ligt de wortel van de angst in bepaalde kringen in uw land jegens ons. De
mensen in het Westen kennen ons leven en ons denken niet.’
‘En we wonen zo dicht bij elkaar,’ constateerde ik.
‘Precies. Dat is punt één. Punt twee is: dit streven om het leven in ons land onwaar
voor te stellen. Punt drie: ons voorstellen als à priori anti-Westen. Wanneer je de
punten 1, 2 en 3 bij elkaar optelt ontstaat een situatie die het Zumwalt-complex
verklaart, of waar de heer Forrestal zenuwziek van werd. Wanneer ik in het Westen
reis, krijg ik altijd vragen: “Waar wilt u ons aanvallen?” Dan stel ik de wedervraag:
“Waar hebt u die indruk opgedaan?” of: “Waarom denkt u dat u aanvallen voor ons
nodig zou zijn?” Je hoort dan altijd, dat ze die indruk uit de massamedia hebben
gehaald. Daarom dragen de massamedia een beslissende verantwoordelijkheid voor
de verkrachting van informatie.’
‘Is SALT II een stap vooorwaarts?’
‘Vrede en veiligheid kunnen in Europa alléén worden gegarandeerd wanneer
détente verder zal worden ontwikkeld. Dat is mijn diepe overtuiging. Als
wetenschappelijk medewerker bij de bestudering van het proces van ontspanning en
als lid van het Sovjet Comité voor Europese Vrede en Samenwerking, span ik me in
dit te bevorderen op maatschappelijk niveau. Er bestaat geen belangrijker proces in
de moderne wereld dan juist dit. Men dient voortdurend nieuwe impulsen te geven.
Zoals sportlieden zeggen: ontspanning moet een tweede adem krijgen. In dit verband
zou de ondertekening van SALT II een zéér opmerkelijke stap voorwaarts kunnen
zijn. Het is een reëel verdrag over de vermindering van strategische wapens. Het
regelt betrekkingen tussen landen die strategische wapens bezitten en schept om die
reden optimisme en hoop. SALT II betreft het moeilijkste gedeelte van détente. Nu
het na alle perioden van moeilijkheden en problemen toch is gelukt zover te komen,
zal men ook ander problemen gemakkelijker kunnen oplossen, dus het is een positief
teken.’
‘Zal SALT II van invloed zijn op het project van de neutronenbom?’
‘In principe wel. Maar we kunnen het gedrag en de mentaliteit van de VS in deze
kwestie niet voorspellen.’
‘Kohl en Strauss zijn er anders vóór.’
‘Helmut Kohl is nog geen kanselier. Laten we hopen dat men dit onderwerp in de
Bondsrepubliek evenwichtig zal benade-
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ren. Voor een aantal mensen is het neutronenwapen een voordelige zaak. Maar er
zijn ook veel mensen tegen. SALT II geeft dit vraagstuk een andere dimensie. Het
opent een nieuw alternatief en dit moet West-Europa inzien. Als het wordt
geratificeerd, zullen veel vraagstukken in een ander licht komen te staan. Zelfs bij
die mensen die tegen détente zijn. Ook bij hen die nog aan de nostalgie van de Koude
Oorlog lijden. Dit soort mensen is met de Slotakte van Helsinki in het Westen
allerminst verdwenen. Maar zelfs zij zullen om de aanstaande top in Wenen niet heen
kunnen. Ondanks alle kwade invloeden en opzettelijke obstructies, is men er toch in
geslaagd SALT II vorm te geven. Dat moet zelfs de aanhangers van de Koude Oorlog
iets zeggen. De wijsheid van Brezhnev en Carter moet de beoordeling van de situatie
in heel Europa verder tot inspiratie zijn. Europa is immers maar een klein stukje van
de wereld, dat dicht is bevolkt en wanneer hier een conflict zou uitbreken, betekent
dit immers een levensgevaarlijke situatie. De neutronenbom zou mensen doden en
fabrieken laten staan. Wij beschouwen het dan ook als een anti-mens wapen, dat
mensen dood en de materie zou laten voort bestaan.’
‘De vader van de neutronenbom, mijnheer Cohen, beweert dat het slechts als
afschrikkings wapen is bedoeld.’
‘Meneer Cohen mag een uitstekende fysicus zijn,’ wierp Gantman tegen, ‘maar
hij is een slecht politicus. En de man is nog ongeschikter voor de sociologie. Ik denk
bovendien dat hij niet van mensen houdt. Zo'n wapen wordt alléén door een
misantroop bedacht. Trouwens, als hij dacht ons er mee bang te maken, dan heeft
hij het falikant mis. Maar de neutronenbom is absoluut niet gemaakt om angst te
wekken. Wij kennen de geschiedenis van dit wapen. Minister van Defensie Harold
Brown stond als fysicus aan het hoofd van de ontwikkeling van dit vernietigings
middel.’
‘Meestal is het Edward Teller die onheilspellende wapens uitdenkt,’ merkte ik
cynisch op.
‘Hij is hier ook uitstekend bekend. De mensen, die dit onding in productie willen
brengen, gaan er van uit dat zij in militair opzicht hierdoor overwicht behalen ten
opzichte van ons, dat hopen ze tenminste. In politiek opzicht is de neutronenbom
een anachronisme, want men zal er geen politieke winst mee kunnen boeken. Men
zal niet met behulp van het neutronenwapen politiek jegens de Sovjet-Unie kunnen
bedrijven.’
‘Chantage?’
‘Ja, dat bedoel ik. Zelfs dat is een politiek anachronisme, want de neutronenbom
valt weg in de context van de internationale
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betrekkingen, zoals deze zich ontwikkelen. Ik ken de beweging in Nederland tegen
dit wapen. Het is een bewijs dat een klein land de moed kan opbrengen te weigeren
zich van dergelijke wapens te gaan bedienen.’191
In de late middag slaagde Volodja er in me samen te brengen met de hoogste baas
van APN Nosvosti, Lev Tolkunov, de hoofdredacteur. Ik weet dat het zelden lukt hem
te pakken te krijgen.
‘Ik geloof dat de rol van massamedia in een moeilijke, dynamische, moderne
wereld, waarin tal van sociale krachten tot ontwikkeling komen, aanzienlijk is
vergroot,’ zei Tolkunov ‘Waarom? Ten eerste, omdat het niveau van ontwikkeling
van de massa is verbreed. Men begrijpt veel beter wat er in de wereld aan de hand
is. Daarnaast wachten honderden miljoenen mensen in ontwikkelingslanden op een
beter leven. Ze willen weten wat er wordt gedaan in deze richting. Dus de toekomstige
betrekkingen tussen volkeren zijn afhankelijk van de rol van de media. Een concreet
voorbeeld is hoe Westerse persorganen activiteiten ontwikkelen om de mythe van
een sovjetdreiging nieuw leven in te blazen.’
‘Wat hier smalend “burgerlijk objectivisme” wordt genoemd,’ benoemde ik.
‘Ja. Deze mythe is bedoeld om bepaalde politieke doeleinden na te streven,
doeleinden gericht op versteviging van de NAVO. Verder moeten zodoende de banden
tussen de VS en West-Europa worden aangehaald waardoor imperialistische landen
zekere strategische punten verder kunnen versterken. Er bestaat hiertoe zelfs een
bepaalde samenwerking met Peking en de Chinese massamedia. De Sovjet-Unie zou
gereed staan China binnen te vallen. Via een geheel van verdraaide en verkrachte
informaties, wordt in het Westen opzettelijk een vertekend beeld gepresenteerd over
de doelstellingen van onze buitenlandse politiek. Het schept voor de meest militair
georiënteerde politici in het Westen de gelegenheid via reactionaire kringen de situatie
tegen ons te beheersen. Dat is natuurlijk zéér gevaarlijk. Daarom zien wij er op toe
dat de massamedia de waarheid presenteren.’
‘We horen niet echt alles over de Sovjet-Unie in het Westen, ook niet buiten
anti-propaganda om.’
‘Zeker, we hebben binnenlandse problemen. Hierover informeren we onze lezers
en kijkers. U kent waarschijnlijk deze problemen. We boeken successen, maar we
hebben ook seri-
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euze moeilijkheden. We bouwen tenslotte een absoluut nieuwe vorm van samenleving,
waaraan we in 1917 zijn begonnen. We waren toen op een nulpunt. Daarom is het
des te meer nodig de bevoking veelzijdig voor te lichten. Zeker omdat tegelijkertijd
vanuit het Westen een keiharde anti-campagne per radio wordt gevoerd. Het doel is
om via leugens en geruchten de betrekkingen tussen de talrijke volkeren van de
Sovjet-Unie op scherp te zetten. Er wordt gericht propaganda gezonden naar Armenië,
Azerbeidzjan en andere gebieden in ons land. De Voice of America ontwerpt zelfs
speciale programma's, gericht op onze jeugd die in het verre Siberië werkt.’
‘Naïef,’ merkte ik nuchter op.
‘Misschien,’ antwoordde Tolkunov, ‘maar het kan op een deel van de jeugd wel
degelijk invloed hebben. Dat deel wordt opzettelijk verkeerd geïnformeerd maar
neemt het wel voor waar aan. Daarom richten wij ons zelf op zowel de presentatie
van prestaties als van tekortkomingen. Het volk moet de mogelijkheid hebben hierover
na te denken. Men moet een mening kunnen vormen, dat is ons uitgangspunt. We
verbreden onze informatie voortdurend. We presenteren nieuwe televisieprogramma's
met dit doel. Ook bieden we op televisie steeds meer commentaren, ook over recente
internationale gebeurtenissen’.
‘Er worden dus geen programma's gemaakt waardoor mensen tegen elkaar worden
opgezet, zoals dit in de VS gebeurt bijvoorbeeld tussen blanken en negers?’
‘Natuurlijk niet! Binnen onze grenzen wonen meer dan honderd natie's samen.
Dit zijn voor ons delicate onderwerpen. We hebben een rijke ervaring om nationale
tradities, gevoelens en gewoonten tactvol te behandelen. Het vormt één van de
grondbeginselen van onze nieuwe beschaving en samenleving.’
‘Ik ontmoet geregeld Westerse journalisten,’ vervolgde Tolkunov, ‘zoals onlangs
bij een conferentie op Capri. Er wordt ons dan verweten dat we te weinig informatie
verschaffen. Het is wáár dat we inderdaad niet over alles informatie geven. Het zal
u niet zijn ontgaan dat onze media zich verre houden van het opblazen van moorden,
misdaden en verkrachtingen bijvoorbeeld.’
‘Of de liefdesaffaires van Jacqueline Kennedy,’ vulde ik hem aan.
‘Inderdaad, dit soort non-informatie wekt gevoelens en emoties op waar geen mens
iets mee opschiet. We vragen liever aandacht voor de meest dringende, serieuze,
sociale vraagstuk-
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ken. Wat niet weg neemt dat ik u kan verzekeren dat ons publiek uitstekend is
geïnformeerd over het nieuwe kabinet van Margaret Thatcher, of wat in Rhodesië,
Iran of Latijns-Amerika gebeurt.’
‘U spreekt over het beleid van een verantwoordelijke journalistiek,’ probeerde ik
samen te vatten.
‘Precies.’
‘Time noemde mij op 15 maart 1976 een werktuig van de KGB om een actie tegen
prins Bernhard te ontketenen. Als ik me hierover bij Goeman Borgesius,
hoofdredacteur van De Telegraaf, die het bericht overnam en op de voorpagina zette,
beklaag, zegt hij niet meer dan dat hij het “een leuk bericht” vond.’
‘U ziet het: dit soort afwijkingen van waarachtige journalistiek is gedurende vele
jaren, misschien zelfs honderden jaren gevormd. Het heeft allemaal te maken met
de monopoliesituatie in de Westerse pers, waarbij een commerciële afhankelijkheid
is ontstaan van grote monopolies, via reclame en andere methoden van ongeoorloofde
beïnvloeding. Een bepaalde groep journalisten beschouwt dit als een acceptabele
norm voor journalistiek bedrijven. Subjectief gezien kan een journalist best een eerlijk
mens zijn, maar wanneer er aan de top van zijn krant iemand is neergezet, die
gespecialiseerd is in het bieden van laster en sensatie, dan is zo'n journalist
machteloos. Wij hebben dit vraagstuk bij het opzetten van de pers in de USSR aan de
orde gesteld. Het resultaat is, dat we nauwkeurig overwegen of een bericht voldoet
aan de normen die we ons hebben gesteld. Nieuws gaat dus soms van het ene
redactionele bureau naar het andere om nauwkeurig te worden afgewogen.’
‘Toch reageert APN Novosti sneller op wereldnieuws dan vroeger.’
‘We proberen dit inderdaad te doen,’ bevestigde Tolkunov. ‘Bij ons komt verificatie
van feiten op de eerste plaats en we gaan zorgvuldig te werk. Daar verliezen we tijd
mee. Soms is TASS nog bezig met verifiëren en heeft Pravda met zijn oplage van
tien miljoen het bericht al gebracht. Ook zijn we technisch nog achter op Westerse
persbureaus, maar we zijn bezig te moderniseren.’
‘Toen ik in Irkutsk in Siberië was, verscheen Pravda gelijk met de krant in
Moskou.’
‘Dit geldt voor ons hele land wat dagbladen en persbureaus betreft. Met tijdschriften
hebben we meer technische problemen, ook wat distributie betreft.’
‘Wat me opvalt, is dat Pravda maar zes pagina's telt. The New
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York Times komt al gauw doordeweeks met honderd en zondags met honderden
pagina's uit.’
‘Pravda zou natuurlijk acht of tien pagina's moeten hebben,’ beaamde Tolkunov.
‘Maar dat zal komen. Omdat we met miljoenen oplagen zitten, is het moeilijk deze
productie in het hele land te verzorgen.’192
‘Uw krant ontbeert advertentie's en adverteerders, maar die zouden de zaak enorm
vergemakkelijken.’ ‘Men zou vooral de productie van papier massaal moeten
opvoeren.’
‘Er staan erg weinig foto's in uw kranten, waarom is dit?’
‘Dat gebeurt uit economische overwegingen.193 Het heeft ook te maken met de
plaats die foto's op zes pagina's zouden innemen. We hebben meer dan genoeg
fotografen. Daar ligt het dus niet aan. Ik ben elf jaar hoofdredacteur van Izvestia
geweest. Foto's waren voor mij een dagelijks terugkerend probleem, namenlijk waar
en hoeveel foto's te plaatsen. Informatie die noodzakelijk was, verdrong steeds de
foto's. Ik kon er maar één of twee plaatsen.’
‘Dus u verwacht geleidelijk aan dikkere sovjetkranten?’
‘Zeker. Misschien niet in 1980 maar daarna zeker. Komsomolskaya Pravda
bijvoorbeeld heeft maar vier pagina's. Die krant zal zeker dikker worden want de
belangstelling bij de jeugd is groot.’
‘Trouwens,’ vulde hij zichzelf aan, ‘wanneer je onze weekbladen vergelijkt met
Time en Newsweek, dan zult u zien dat wij geen artikelen publiceren over mogelijke
kernoorlogen en massavernietigingswapens, laat staan over oorlogen in het
universum.’
‘Mij is hier in Moskou wel eens gezegd, dat één reden dit niet te doen, is om
mensen die toch al een zenuwinstorting nabij zijn, niet nog gekker te maken,’
reageerde ik.
‘Het hoofddoel van de gezamenlijke wereldpers zou moeten zijn om een kernoorlog,
of de mogelijkheid daartoe, tegen te gaan. En niet als het te laat is, maar nu, vóór de
bommen zijn gevallen. Wat nu gebeurt, is dat met hetzerige oorlogsartikelen de
historische perspectieven geweld worden aangedaan. Alle journalisten in de wereld
zouden tot de conclusie moeten komen dat een kernoorlog verboden zou moeten
zijn. Om de mogelijkheid van een kernoorlog uit te schakelen, zal men een bepaald
psychologisch klimaat van wederzijdse betrouwbaarheid moeten scheppen. Hoe kan
dit ooit tot stand worden ge-
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bracht, wanneer de wereldpers blijft rond trompetteren dat wederzijdse vernietiging
niet is uitgesloten. Wanneer de pers maar de verschrikkingen van een atoomoorlog
zou blijven verspreiden, dan zullen lezers op den duur waarachtig geschokt zijn.’ ‘Ik
herinner me uit het begin van de jaren veertig,’ ging Tolkunov verder, ‘toen een
aanvang werd gemaakt met het massaal produceren van wapens, dat hierover zodanig
in de Amerikaanse pers werd bericht, dat zelfs de eerste chef van het Pentagon, James
Forrestal, uit het raam sprong met de woorden: “De Sovjets komen.” We moeten
alles op alles zetten om de bestaande vraagstukken langs de weg van vreedzaam
overleg en onderhandelingen op te lossen. Ik geloof ook dat we dáár onze krachten
aan moeten geven en niet aan het verder opwekken van een oorlogspsychose, welke
trouwens de vastberadenheid in de militaire kracht van naties zou vergroten.’
‘Wereldwijd wordt vierhonderd miljard dollar aan oorlogsdoeleinden uitgegeven,’
legde ik hem voor.
‘Ik denk dat het minder is, want in dit bedrag is ongeveer 150 miljard roebel
opgenomen, maar zoveel geven wij niet per jaar voor militaire doeleinden uit. Ons
budget spreekt van 17,2 miljard roebel. Dit is aantoonbaar volgens de serieuze cijfers
van de begroting. Onze militaire technologie is niet zo kostbaar als in Amerika en
onze militairen krijgen niet zo'n hoge wedde als in de VS. De kosten van militaire
middelen liggen in de VS tien tot twaalf maal hoger dan bij ons. Ons militair industriële
complex maakt bovendien geen winst. Dus die 400 miljard is, wanneer wij worden
meegerekend, veel te hoog geschat, en dus opnieuw een vertekening van de feiten.
Wanneer we deze enorme bedragen nu eens uittrokken om in de sociale behoeften
en noden van de mensheid te voorzien, zou de wereld er zo anders uit zien. In ons
land zouden we die gelden kunnen benutten om Siberië verder te ontwikkelen, of
om onze landbouwgebieden uit te breiden, dat zou veel beter zijn. Het geld zou
eveneens kunnen worden gebruikt om in de Derde Wereld ziekten en honger te
bestrijden. We hebben met de bazen van onze oorlogsindustrie hier wel eens over
gesproken. Dit is het Jaar van het kind. Hoeveel kinderen sterven niet van honger en
door ziekten? We zouden dit kunnen bestrijden. Wanneer er toch een wereldoorlog
zou komen, verandert de planeet in een ruïne. Daarom geloof ik dat propaganda in
Westerse media met griezelverhalen over een atoomoorlog slechts een nerveuze sfeer
schept, die nergens toe dient. Wij zijn sterk en bewapenen ons, want we moeten met
de mogelijkheid van een confrontatie rekening houden al zullen we alles in het
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werk stellen deze te voorkomen. Spookverhalen over wat er zou gebeuren indien we
gaan vechten, zijn natuurlijk ook bedoeld om de gelden voor de oorlogsindustrie op
peil te houden. Rechtse en reactionaire kringen varen wel bij nervositeit over oorlog.
Het valt me op dat sommige Amerikaanse persorganen naar dit soort oorlogsverhalen
lijken te kijken als naar een voetbalwedstrijd. Dat is een gevaarlijke benadering.’
Tolkunov vervolgde: ‘Ik herhaal nogmaals dat onze voornaamste geleerden en
militairen hebben onderstreept, dat het militaire potentieel van de VS en de USSR
voldoende is om niet alléén onze eigen landen te vernietigen maar tegelijkertijd een
belangrijk deel van de planeet. Daarom vinden wij het element van concurrentie in
dit gebeuren buitengewoon onaangenaam. We kijken hier allerminst naar een
wedstrijd. Daarom zetten we ons met man en macht voor SALT II in. Onafgebroken
doen wij voorstellen tot wereldwijde ontwapening en dat moet in het Westen niet
worden gezien als propaganda: het is ons diepste wens.’
Na gesproken te hebben over de rol van UNESCO en de massamedia vroeg ik
Tolkunov hoe de pers zou kunnen helpen bij het afnemen van van spanningen tussen
Oost en West en het verder wegwerken van wantrouwen.
Tolkunov: ‘Ongetwijfeld zullen we er in moeten slagen meer informatie naar
waarheid over elkaar te verspreiden. Hoe minder elementen van psychologische
oorlogsvoeging bij die informatie zouden binnen kruipen, hoe meer de belangen van
détente zouden winnen.’
‘Maar dit geldt ook hier. Want op 5 mei, de Dag der journalisten in de Sovjet-Unie,
heeft de heer Brezhnev nogal kritiek op uw eigen media geuit, zoals dat men vooral
“moediger” diende te zijn.’
‘President Brezhnev doelde op een besluit van het Centrale Comité van de CPSU.
Men verwees naar prestatie's van de massamedia maar men sprak ook over
schaduwzijden. Er werd bijvoorbeeld gesproken over “de kazerne-stijl” van onze
propaganda. Dat betekent, dat wat we vertellen, niet voldoende levendig en in een
voldoende interessante stijl wordt overgebracht. Het publiek wordt er niet werkelijk
door geboeid. We dragen waardevol materiaal aan met de verkeerde toonzetting. Er
wordt teveel op uiterlijk vertoon gelet in plaats dat de inhoud wordt uitgediept, of
dat via zelfkritiek voorstellen verder worden verbeterd. Onze journalisten hebben
nog te veel de neiging over onze prestaties te schrijven. Dit is juist. Dat moet zeker
besproken worden. Maar we weten nu wel wat we heb-
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ben bereikt. Dat ligt vast. Iedereen kan dit met eigen ogen zien. Onze doelstellingen
liggen eveneens vast. Die zijn overigens niet eenvoudig. Daar hapert nog wel eens
iets aan.’
‘Het gaat er dus om de zelfkritiek op te voeren?’
‘Precies. Daarom moeten de geschreven media en televisie meer kritiek op eigen
functioneren ontwikkelen. Er moet meer smaak worden ontwikkeled om kritisch de
resultaten van eigen activiteiten te begeleiden. Wanneer u bijvoorbeeld de artikelen
van Lenin bestudeert, die hij in de eerste jaren van onze revolutie heeft geschreven,
toen dus alles hier nog verwoest was, heeft hij zéér scherpe bewoordingen gebruikt
om de verworvenheden van de revolutie aan de kaak te stellen. Het doel was mensen
te mobiliseren om de problemen te overwinnen. Nu hebben we een ontwikkeld land
met een krachtig economisch potentieel, maar we mogen er niet aan voorbij gaan,
dat onze revolutionaire missie nog niet is volbracht en vele problemen nog niet zijn
opgelost. Daarom is het de taak van de media de mensen deze ontwikkelingen juist
te doen inschatten en waarderen en te helpen de juiste wegen te zoeken om de nadelen
van de revolutie te helpen overwinnen. Ik zal u openhartig zeggen, dat het
noodzakelijk is in de media meer discussie op gang te brengen in gewone menselijke
taal, waarbij alledaagse vraagstukken aan de orde worden gesteld. We hebben de
neiging in kranten en ook op televisie op een te hoog niveau te opereren, wat
misschien begrijpelijk is, maar wat de mensen niet werkelijk aanspreekt of raakt.
Journalisten zullen via eigen geest en hart een zodanige toon moeten zien te vinden
dat de gesprekspartner, “het publiek”, werkelijk wordt bereikt.’
Toen we APN na het gesprek met de heer Tolkunov verlieten, haddden we een dag
lang gewerkt, waarbij we de lunch hadden overgeslagen. Ik had behoefte aan iets
kouds. Er was nergens in de buurt iets open of een snack te krijgen. ‘Hoe is dit
mogelijk,’ klaagde ik. Volodja, ook moe van een dag lang tolken zei terecht: ‘Dat
zeg je iedere dag maar ik kan er ook niets aan doen.’ Ik vond Tolkunov een zéér
aardige, ernstige man en tegelijkertijd vrij ontspannen. Bij het weggaan (zonder
bandopname) vroeg ik hem hoe het mogelijk was dat je in Moskou anno 1979 nog
altijd geen recente buitenlandse kranten kon kopen en hoe nadelig het zou zijn,
wanneer daar bij de Olympische Spelen geen verandering in werd gebracht. Hij vond,
dat ik hier gelijk in had. Hij was voorzitter van de publiciteitcommissie voor de
Olympische Spelen en zegde toe dit punt te zullen aansnijden. ‘Als u er niet voor
zou zorgen dat sporters bij het ontbijt de International Herald Tribune hebben,
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dan staat de Sovjet-Unie opnieuw voor aap,’ vroeg ik Volodja om in het Russisch te
vertalen, ook al sprak ik natuurlijk voortdurend Engels met de man, die in het Russisch
antwoordde. Frits Schaling van de NRC Handelsblad belde. Hij had van ambassadeur
Reinink gehoord dat ik in Moskou was. Het was zijn eerste reis na twaalf jaar. ‘Jij
bent op de Russische toer,’ zei hij, ‘ik blijf behoren bij ons deel van de wereld’
Notabene! Waar haalt zo'n man de onzin vandaan, alsof ik niet bij het Westen blijf
horen. ‘Vergeet niet Frits, ik ben 54 jaar. Als Indira Gandhi mij ontvangt, ben ik dan
op de Indiase toer? Of Sukarno? Ja, toen was ik op de Indonesische toer.
Landverrader! En als ik in Washington met Walt Rostow, Paul Nitze, Richard Pipes
of Elmo Zumwalt spreek, ben ik dan op de Amerikaanse toer? Allemaal projecties
mijn brave, bovendien in juni komt een boek van mij over de VS uit.’ Het oude verhaal
van het half volle en het half lege glas.
Ik liet het avondeten boven komen, omdat het afschuwelijke, luiddruchtige orkestje
in de eetzaal niet om te harden is.
Om 21:40 uur kreeg ik eindelijk Peter aan de lijn. Hij was thuis want hij voelde
zich niet goed. Soms ben ik bang dat de dijken pillen en vitaminen die hij altijd
inneemt eigenlijk helemaal niet in orde zijn. Ik ben er langzaamaan zelf ook een
beetje mee begonnen. Hij zei, dat er een telegram was, maar toen werd de verbinding
verbroken. Op datzelfde moment wandelde Frits Schaling mijn kamer binnen. Peter
belde me terug via een slechte lijn en uiteindelijk werd gezegd dat alle lijnen naar
Nederland voor twee dagen waren stopgezet. Peter vertelde, dat in Madrid drie hoge
militairen waren vermoord. Hij aarzelt te gaan en de nervositeit over die sprong naar
Spanje zal een rol spelen bij het feit dat hij zich niet goed voelt. Ik bid dat dit het
enige is.
Schaling zei dat hij zijn meningen over mij op mijn schrifturen baseerde, maar al
spoedig bleek, dat hij absoluut geen enkel boek van me had gelezen, zelfs niet mijn
boekje over de USSR uit 1976. Dus zijn geklets, dat ik me door de sovjets in de luren
zou laten leggen, sloeg nergens op. Ik gaf hem een tour d'horizon over mijn werk,
mijn attitudes jegens de Sovjet-Unie en wie ik eigenlijk ben.
‘Ja, maar je spreekt intussen wel over die idioten die altijd maar op mensenrechten
hameren,’ zei hij.
‘Dat doe ik ook. Ik noem ze niet voor niets idioten. Er gebeurt hier echt wel wat
anders dan dissidenten opsluiten en naar Siberië zenden.’
‘Ja maar de kwestie van de mensenrechten speelt toch bij het
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publiek in het Westen en de lezers van kranten,’ zei hij ook nog tot overmaat van
ramp.
‘Ja, omdat de fucking newspapers de zaak hoog opspelen en omdat Westerse
journalisten (en ik dacht: zoals jij Schaling) zich hiertoe lenen.’
Ik bekritiseerde scherp de smerige streek van de redactie van NRC Handelsblad
om uit het interview dat ik met ambassadeur Tolstikov maakte, de zin dat hij de
protesten over mensenrechten als ‘een muggebeet’ beschouwde, tot de kop van het
gehele interview had verheven, wat a) geen recht deed aan de werkelijke boodschap
van dit gesprek, en b) alléén maar op een goedkope manier inspeelde op de heersende
sentimenten over mensenrechtenkwesties. Wie weet is Schaling wel de man geweest,
die deze vervalsing doorvoerde. Hij riposteerde, dat de redactie onder alle
omstandigheden het recht had een zinsnede uit een interview tot kop over de hele
pagina te verheffen. Ik antwoordde, dat de werkelijke boodschap in het gesprek met
Tolstikov was, dat hij zich als ambassadeur ten doel had gesteld de politieke dialoog
tussen Moskou en Den Haag weer op gang te brengen. De muggenbeet aan het einde
van het verhaal was ook een beetje tongue in cheek gezegd, voorzover Russen daartoe
in staat zijn. Ik beklemtoonde dus, dat een redacteur van een serieuze krant als NRC
Handelsblad niet het recht had een kop boven een vraaggesprek te zetten, welke niet
in de verste verten recht deed aan wat de ondervraagde persoon had te vertellen.
Misschien had ik moeten zeggen: een zichzelf respecterende redacteur. Nu is er een
tendentieuze, sensationele draai aan het gesprek gegeven, die inspeelt op de
misvattingen en projecties die het klimaat tussen beide landen verder verzieken.
Schaling was het natuurlijk volkomen met me oneens. Ik zei hem in zijn gezicht:
‘Dit stelt me zéér in je teleur en laten we er maar over ophouden: we staan diametraal
tegenover elkaar.’ Desalniettemin diep treurig, want die man is op zogenaamde
dienstreis voor NRC Handelsblad. Hij wil hier twee jaar als correspondent voor de
gaan functioneren. Ik zei zes dagen Moskou al een ramp te vinden. Ik zou over een
dergelijke opdracht danook niet eens willen nadenken.

26 mei 1979
Ik stond op met un coeur serré over Peter en diens onzekerheid en angstige
voorgevoelens over Madrid. Hij twijfelt er altijd zo heel diep aan of hij zal slagen.
Ik ben er nu niet om hem af te leiden en moed in te spreken. Hij gaat straks naar het
vliegveld
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met zoveel twijfels. Ik gaf hem het telefoonnummer van professor en mevrouw
Delgado. Ik schreef hem snel een brief.
Ik heb vier uur gesproken met ir. J. Sluiten van Philips in het restaurant van het
National Hotel. Ze schijnen toch wel actief te zijn. Hij is met een stand op een
plaatselijke tentoonstelling. Hij reist heen-en-weer tussen Eindhoven en Moskou met
als taak contacten op te bouwen. Ook de heer Glastra schijnt zich hier nog mee bezig
te houden al zit hij tegen pensioen aan.
Ik bracht drie uur door met mijn oude vriendin Olga Chechotkina van Pravda. We
dronken thee niet ver hier vandaag in het gebouw van het Vrouwen Comité van de
CPSU, waar zij vice-voorzitster van is. Zij gaf me een brief die ik in 1957 op de boot
naar de VS aan haar had geschreven plus een foto van de reis met Sukarno naar de
Molukken in de zomer van 1957, op het dek van één der schepen genomen.
In 1965 is Olga in Indonesië terug geweest. Zij sprak over de gruwelijkheden op
Bali, dus de moorden van het Suharto-regime. Zij had president Sukarno op paleis
Bogor ontmoet en gesproken. Bapak had gevraagd naar Podgorny en Mikoyan, maar
ze waren door iemand onderbroken voor zij een behoorlijk antwoord kon geven. ‘He
was already no longer free. He overestimated his position,’ en met dit laatste was ik
het wel eens. Bungkarno deed dit in 1966 nog steeds, toen ik bij hem was en overigens
wekenlang dikwijls onder vier ogen met hem sprak. Olga werd toen natuurlijk als
communiste door de Suhartokliek in de gaten gehouden. Ik verzekerde Olga, dat de
president er nooit achter was gekomen wat er precies op 30 september 1965 was
gebeurd. ‘Do you think he was honest with you,’ vroeg ze. Hoe kon ik haar
overtuigen? Ik liet het dus maar zitten. Zij wilde alles weten van mijn werk in de
Sovjet-Unie en het plan een boek met Georgii Arbatov te schrijven. Ook met haar
besprak ik de treurige stand van zaken in de sovjetpers. Zij was het er mee eens, dat
verbeteringen noodzakelijk waren en dat het achterhouden van wereldnieuws geen
zin had. ‘Everybody listens to the Voice of America anyway,’ zei Olga Chechotkina,
dochter van een commissar in de Revolutie. ‘Many women from the countryside
come to Moscow and do not know what service is,’ zei ze in verdediging van mijn
klacht, dat het bedienend personeel in de hotels van toeten noch blazen weet en
eigenlijk niet is te harden. Ze onderstreepte de stelling van de honderd
Sovjetrepublieken met ieder een eigen cultuur en eigen gewoonten. Daarom gedroegen
zij zich dus boers.
Bij een bezoek van een vrouwendelegatie uit Canada hadden de dames dermate
virulent jegens Richard Nixon geageerd,
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‘that we had to try to restrain them’. Zij vervolgde: ‘Also we had to watch out, because
it could be turned into a pretext, that they expected us to do the same towards our
leaders.’ Ik vond dat een curieuze afterthought.
Ik luister naar een prachtig recital van een laureaat van het Tchaichovsky-concours.
Hij speelt al heel lang (voor nationale televisie dus) van Liszt-Paganini, naar
Prokofiev, Scriabin, Mendelssohn en Bach. Die jongen is misschien 24 jaar.
Ongelooflijk. Waar hoor je zoiets bij ons? Laat staan dat zo'n recital urenlang op
televisie zou worden uitgezonden - of in Amerika.
Het is na middernacht. Dit land is vol contradicties. Je toilet werkt niet behoorlijk,
maar ze zijn zojuist begonnen met sproeiwagens het Kremlinplein te wassen. Vanwege
de droogte en het mooie weer zag ik deze week dat ze die wagens gebruiken om
stadsbomen water te geven. Ik ging nog even buiten lopen. De hoertjes bieden zich
bij drommen aan. Auto's stoppen om ze mee te nemen.
Mijn gedachten zijn deze lenteavond bij Peter. Hoe kan ik hem de vibes zenden,
die hij nodig heeft op avontuur in Madrid?

27 mei 1979
Ben basically van slag door het vertrek van Peter naar Spanje en door deze
‘gevangenschap’ hier. Geen kranten, geen normale contacten, geen seks, al met al
disgusting. Twee gesprekken zijn echt van niveau: met Sobolev en Tolkunov; een
magere oogst. Herbert Marcuse (81) is in een ziekenhuis in Frankfurt opgenomen.
Ik heb eens een lang gesprek met hem gehad bij hem thuis in Californië. Ik zie de
man nog levendig voor me.
Volodja haalde me alleen af. Consuelo moest werken met een Spaanse delegatie.
We reden naar een bos en evenals vorige zondag waren veel mensen er op
uitgetrokken om buiten te zijn. Er kwam onweer en we reden naar een coffeeshop.
Later bezochten we zijn moeder, wat ik een zeer bijzondere aangelegenheid vond.
Zij bleek totaal anders dan ik me had voorgesteld. Ze was levendig en opgewekt. Op
zeker moment arriveerden de kinderen van Volodja's zusje. Vanaf dat moment was
er geen rustig gesprek meer mogelijk. Het ruime, chique apartement van zijn moeder
deed je in Wenen wanen. Volodja liet me al zijn tennismedailles van vroeger zien.
Zijn zuster is ook een tenniskampioene. Er stond een ongelooflijk mooie plant uit
India, met prachtige bladeren en als het gaat regenen, vallen er druppels van die plant
naar beneden. Ik kreeg van zijn
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moeder een stek die ik mee naar Holland ga nemen in een poging die tot wasdom te
brengen.
We haalden Frits Schaling op en spraken anderhalf uur in een coffeeshop. Ik wilde
dat Frits tenminste één uitstekend contact had. Uit dank nam Schaling me mee uit
eten - wat hij natuurlijk afschrijft. Ik probeerde hem met man en macht in een andere
benaderingsroute van de USSR te brengen maar er kwamen weerzinnetjes uit als: ‘Jij
geilt op hoge autoriteiten.’ Praten tegen Schaling is in dit geval als het tekenen van
bloemen op water. Hij weet alles al. Hij zal zich aan zijn rotsvaste vooroordelen
vastklampen. Er is niets van zijn geschrijf te verwachten. Hij zei bijvoorbeeld: ‘Jij
krijgt alles van ze gedaan, omdat je bruikbaar voor ze bent.’ Was dit wat Reinink
hem had ingefluisterd? Waar kwam de onzin vandaan? Als ik een boek met Arbatov
schrijf dan ‘gebruiken’ we immers elkaar? Als je dit gebruiken wilt noemen. Wat
moet ik met een man als Schaling? Er is geen land mee te bezeilen.
Toen ik Schaling naar de metro begeleidde, kwamen er drie jongens aan, één was
donker en bijzonder aantrekkelijk. Ik zei tegen Frits: ‘Die jongen zou ik wel in mijn
poten willen hebben.’ Geloof het of niet, juist die jongen hield stil, draaide zich om,
kwam me achterop en gaf te kennen dat hij mijn jeans wilde kopen. Ik maakte ter
verkenning een praatje, maar zag dat hij een rotte bek had en heb hem gedag gezegd.
Ik moet hier vermelden dat Raymond van den Bogaert Frits had verteld, dat de
BVD contact met hem had opgenomen in een poging om een samenwerking tot stand
te brengen toen hij Oost-Europa ging doen bij NRC Handelsblad. Zo gaat dat! Toen
Frits Schaling verhalen zat te vertellen over hoe hij in Roemenië was achtervolgd
door de politie, zei Volodja Molchanov: ‘Onze vertegenwoordiger van APN Nosvosti
in Parijs wordt dag en nacht door twee man gevolgd.’

28 mei 1979
Aan het ontbijt zat een aardige jongen uit Tilburg, Peters geboorteplaats. ‘Are you
a writer,’ vroeg hij. Nadat ik dat bevestigde, zei hij: ‘Zie je wel, ik kende uw gezicht.’
Hij had zijn spaarcentjes gebruikt voor een trip met de Trans-Siberië Ex-pres. ‘Ik
zie Nederland nu met andere ogen,’ zei hij.
Vanmorgen begint de dag met een interview met Vladimir Kirillin, voorzitter van
het State Committee for Science and Technology. Dat is belangrijk. Ik heb er erg
veel zin in. Hij is de uiteindelijke baas van mijn longtime vriend dr. Jermen Gvishiani.
Ik wilde met hem praten over de energievoorzieningen in de
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wereld. ‘De Sovjet-Unie gedraagt zich of men zich geen zorgen maakt over energie.’
‘Tot de oliecrisis van 1974 had de wereld 9.000 miljoen ton traditionele energie
opgebruikt,’ begon Kirillin. ‘De meeste specialisten zijn het er over eens dat de aarde
nog over op zijn minst 12.800.000 miljoen ton olie, gas, en steenkool beschikt.
Steenkool wordt op 11.000.000 ton geschat, olie op 700.000 miljoen en aardgas op
600.000 miljoen ton. We hebben mogelijk al de helft van de aanwezige olie verbruikt
en 80 procent van het aardgas. Wat steenkool betreft beschikt de mensheid nog over
enorme hoeveelheden. Alleen al in één van onze steenkoolrijke gebieden in de
Sovjet-Unie hebben we minstens nog één triljoen ton liggen.’
‘Dus U maakt zich geen zorgen?’
‘Wij weten absoluut niet waar de grondslagen voor pessimisme in het Westen
vandaan komen. Er bestaan geen werkelijke redenen voor deze ongerustheid. De
komende 150 jaar beschikken we nog over meer dan voldoende energievoorraden
om nu al van een crisistoestand te moeten spreken. Bovendien zijn nog niet al onze
voorraden nauwkeurig bestudeerd. Stel dat we over twintig jaar in totaal 25.000
miljoen ton energie hebben verbruikt, dan is er voldoende tijd om andere
energiebronnen aan te boren. Tenslotte heeft onze planeet meer uranium dan
steenkool, olie en gas samen.’
‘In het Westen bestaat een neiging de atoomenergie een halt toe te roepen, vooral
na het incident in Harrisburg.’
‘De moderne industrie moet juist overschakelen op snelle kweekreactoren. Het
incident in de VS is voortgekomen uit het niet functioneren van enkele pompen en
een aantal domme menselijke fouten. Maar dit behoeft niet te betekenen dat de
begrijpelijke onrust van het publiek moet omslaan in een anti-atoomenergie stemming.
Men moet het werk in Amerika alleen met meer stiptheid uitvoeren. En men moet
niet met vage ideeën over snelle kweekreactoren blijven spelen maar tot beslissingen
komen. In de Sovjet-Unie, Frankrijk en ook in West-Duitsland wordt al sinds enige
tijd met snelle kweekreactoren gewerkt. De resultaten zijn uitstekend. We hebben
geen belangrijke incidenten gehad met dit soort reactoren, die we BN-350 noemen.194
De Fransen zijn trouwens gereed gekomen met een ontwerp voor een nieuwe
kweekreactor van één miljoen kilo-
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Door een slecht voorbereide proef zou in 1986 door een stoomontploffing het dak van de
kernreactor type RBMK in Tsernobyl worden weggeblazen, waarna brand ontstond. Vervolgens
maakte een radioactieve rookwolk de wijde omgeving onleefbaar. Rond 2 mei bereikte de
radioactieve wolk Nederland en België.
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watt. Ze hebben ons de proeven ter bestudering toegezonden. Op dit gebied werken
we met de Fransen nauw samen.’
‘Dat doet u met Frankrijk ook op economisch gebied. Die samenwerking bestaat
ook niet met alle Westerse landen.’
‘We willen onze economische betrekkingen in alle richtingen uitbreiden en
verbreden op basis van wederzijdse akkoorden.’ ‘Westerse zakenlieden raken hier
wel eens de weg kwijt in een stad met honderd ministeries. Dat werkt zéér vertragend,’
merkte ik op.
‘We hebben inderdaad honderd ministeries, maar slechts veertig hiervan zijn
interessant voor Westerse zakenlieden. Bovendien is de buitenlandse handel in één
ministerie geconcentreerd samen met het Staatscomité voor Wetenschap en Techniek
waar ik voorzitter van ben.’
‘Is West-Duitsland niet uw voornaamste handelspartner? Kleine landen hebben
wel eens het gevoel er bij in te schieten.’
‘We hebben met een aantal bedrijven en ondernemingen in Nederland zéér goede
contacten. Maar soms laten die contacten ook te wensen over. Men beschikt kennelijk
niet over dezelfde bedoelingen of dezelfde wil om tot zaken te komen. Met uw
gespecialiseerde en voortreffelijke bedrijf Philips hebben we enkele overeenkomsten.
Maar verder worden onze betrekkingen met Philips gekenmerkt door het afleggen
van wederzijdse bezoeken. Veel prettige woorden maar weinig concrete resultaten.
‘Toch blijft Bonn nummer één,’zei ik opnieuw.
‘Inderdaad is onze handel met West-Duitsland groot; groter dan met Frankrijk. Ik
zal u openhartig zeggen wat daarvan de reden is. Het technische niveau van
West-Duitse installaties is zéér hoog, wat de aankoop van machines voor ons zo
interessant maakt.’
‘Zou het mogelijk zijn ijzererts uit de Sovjet-Unie naar Hoogovens te zenden en
dat Nederland bijvoorbeeld staal naar Jakoetsk stuurt?’
‘In principe zou dit mogelijk zijn. Maar wat men bij een dergelijke transactie
nauwkeurig zal moeten nagaan, is wat de economische consequenties daarvan zullen
zijn. De meeste landen geven er de voorkeur aan niet hun grondstoffen maar
afgewerkte producten te verkopen. Wij streven daar ook naar. Wanneer je echter de
werkelijke situatie bij ons bekijkt, verkopen we nog steeds grondstoffen, zoals
ongeveer 100 miljoen ton ruwe olie per jaar. Dat is voor ons niet gunstig. Het zou
veel voordeliger zijn om bijvoorbeeld een eindproduct als kerosine te verkopen. Maar
daarvoor zouden we eerst onze olieverwerkende industrie
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aanzienlijk moeten uitbreiden. Dat vergt tijd. Bovendien zijn de raffinaderijen in het
Westen al volledig ontwikkeld, en geeft men er dus de voorkeur aan ruwe olie van
ons te kopen om daar zelf kerosine te fabriceren.’
‘Zou het energievraagstuk de basis voor een economische crisis kunnen vormen,’
wilde ik van Kirillin weten.
‘Wij zien geen wetenschappelijke basis voor al dit pessimisme. De vraag of de
energieproblemen opgelost kunnen worden, kan in vijf tot tien jaar worden
beantwoord. Het is niet een zaak van vijftig jaar. Met snelle kweekreactoren, die
aanzienlijk minder straling dan andere reactoren geven, komen we een heel eind.’
‘En geven die ook minder radioactieve afval?’
‘Veel minder. We stellen ons hier op het standpunt dat we in de onmiddellijke
nabijheid van snelle kweekreactoren de fabrieken zullen moeten neerzetten die het
radioactieve afval zullen verwerken.’
‘President Urho Kekkonen van Finland heeft me gezegd, dat zij het radioactieve
afval naar uw land afvoeren. Ik vroeg hem wat er daar mee gebeurde. “Dat weet ik
niet en zou ik ook liever niet willen weten,” antwoordde hij.’
‘Ik kan u precies zeggen wat wij er mee doen. Het afval van de Finse reactor wordt
hier verwerkt en het uiteindelijke kleine restant dat radioactief blijft en economisch
onbruikbaar is, krijgt een zéér veilige vaste begraafplaats.’
‘In zoutmijnen?’
‘Nee, het gaat niet om de diepte. We bergen het in bepaalde aardlagen op, zodat
er geen gevaar bestaat voor besmetting van het grondwater. We hebben dergelijke
veilige plaatsen in ons land.’
‘En als er een aardbeving komt?’
‘Bij deze plaatsen in de bergen bestaat geen aardbevingsgevaar. We blijven er dus
bij, dat wanneer we het oog op de 21e eeuw richten, we meer dan voldoende energie
hebben om in alle behoeften van steden en de industrie te voorzien.’195
De heer Kirillin was een oudere, ernstige en zéér vriendelijke heer, die al meteen
aankondigde alle tijd voor ons gesprek te hebben uitgetrokken. Na één uur, zoals ik
altijd doe, bood ik aan te vertrekken. ‘Nee, nee, we kunnen verder spreken.’ Ik vond
hem behoedzamer in zijn uitspraken dan dr. Gvishiani, maar die is bijna voortdurend
in Westerse landen. Ik ken hem natuurlijk ook veel en veel beter. Ik heb Kirillin
natuurlijk gevraagd naar
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Van dit gesprek verscheen een artikel in Algemeen Dagblad, 20 juni 1979.
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de pijnlijke affaires met Shell en Philips, die opzettelijk door Max van der Stoel
werden gederailleerd. Uit alles wat hij zei, bleek dat ambassadeur Romanov de spijker
op de kop had geslagen. En niet, zoals Den Haag in perskringen rond liet kletsen,
dat ambassadeur Romanov een ‘fantast’ was, zoals zelfs André Spoor zich liet
aanpraten. Ik belde Rom trouwens op om te vertellen, dat de heer Kirillin alles had
bevestigd wat ik vroeger heb geschreven en gezegd over de Shell-affaire. Heb er
nooit aan getwijfeld maar nu weet ik het dus helemaal zeker. Romanov wenste me
goede reis terug en riep ‘Happy landing!’
Bij het verlaten van het kantoor van de heren Kirillin en Gvishiani liepen Volodja
en ik tegen diens vader aan, de componist - en directeur van de Bolshoi - Molchanov.
Hij zag er blakend van gezondheid uit. Volodja was zijn evenbeeld. Zij omhelsden
elkaar, maar niet echt warm, eerder koud. De vader was niet op zijn gemak in
tegenstelling tot zijn zoon. Het was een genante ontmoeting, maar Volodja keurt de
scheiding van zijn ouders danook scherp af en is totaal op de hand van zijn moeder.
De vader keek nog drie maal om naar zijn enige zoon. Ik zal nooit de derde en laatste
maal vergeten. Vader Molchanov stond in de deuropening van zijn flat.. Hoe pijnlijk.
Volodja vertelde, hoe zijn moeder voor het eerst verliefd was geworden op zijn
vader, een mooie soldaat in Russische laarzen. Omdat zijn moeder van een oude,
adellijke familie was, introduceerde zij hem in hogere kringen en had hem feitelijk
gestimuleerd in de richting van zijn huidige prominente positie. ‘Soms zegt mijn
vader: “Volodja, hier heb je tweeduizend roebel.” Maar ik bedank hem daar vriendelijk
voor. Ik neem niets van hem aan. Je kent onze situatie. Consuela en ik hebben soms
nauwlijks genoeg geld om rond te komen, maar van hem wil ik niets hebben.’ De
breuk tussen zijn ouders zit hem hoog. Maar als ik zie hoe Volodja zijn eigen vrouw
eigenlijk voortdurend beduvelt dan valt de appel warempel niet al te ver van de boom.
De vrouw van Vladimir Kirillin is enkele jaren geleden overleden en werd dicht bij
het graf van Volodja's grootmoeder begraven. Kirillin en Volodja's moeder hebben
elkaar blijkbaar per toeval tijdens een bezoek aan de graven ontmoet. Kirillin liet via
een assistent navragen wie de onbekende dame was geweest. ‘Misschien overweegt
hij wel mijn moeder het hof te maken, maar zij wil er niet eens over denken,’ zei
Volodja.
Van het kantoor van Kirillin reden we naar de Dynamo Club voor een gesprek
met een turnster uit Tasjkent, Elvira X. Het werd een ramp. Ik zag in één oogopslag
dat zij niet geïnterviewed wilde worden en dan moet je er ook niet aan beginnen.V
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Maar maak dat maar eens duidelijk. Bovendien, via een tolk is het helemaal
onbegonnen werk. In het Engels zou ik er wat van hebben kunnen maken via vrije
improvisaties. Er liep ook een hermafrodiete sportster - ‘Een vrouw met een penis,’
verduidelijkte Volodja giechelend - rond, die turnkampioen was geweest. Behalve
hermafrodiet was ze ook zo scheel was als een kwartel. Zag kans binnen de kortste
keren de plaat te poetsen. Volodja riep uit, ‘Willem ik herkende jou niet!’
Na een korte ontmoeting in een ziekenhuis voor hartoperaties, waar we
mogelijkheden voor een interview onderzochten, en een bezoek aan een herseninstituut
weer aan een andere kant van deze metropolis, was het 15:45 uur. Ik stierf van de
honger. We doken een coffeeshop in: geen melk bij de koffie, geen mineraalwater,
geen bier, maar we hadden tenminste iets achter de kiezen.
Vervolgens ontmoette ik de minister van Onderwijs van de Sovjet-Unie, professor
dr. Mikhail Prokofiev. Afgezien van het feit dat het bijzonder was deze hoge piet te
pakken te hebben gekregen, werd het een prettige ontmoeting. Prokofiev was een
oudere man met zéér vriendelijke ogen. Ik bedankte hem voor de uitstekende
samenwerking met een jonge assistent, die dit gesprek mogelijk had gemaakt. Ik
begon gemakkelijk, om aan elkaar te wennen.
‘Gelooft u dat het bestaande onderwijssysteem voldoende van deze tijd is? Zou
het nodig zijn sommige vakken de rug toe te keren en door andere te vervangen?’
‘We hebben een dynamisch ontwikkeld onderwijssysteem,’ antwordde Prokofiev.
‘Het houdt rekening met maatschappelijke behoeften en de taak van het onderwijzen
en opvoeden van jonge generaties. In samenhang met de invoering van universeel
verplicht middelbaar onderwijs zijn er de afgelopen paar jaar wezenlijk nieuwe
elementen in het werk op sovjetscholen toegevoegd. Omdat een belangrijk deel van
onze scholieren na het behalen van een diploma in de industriële productie zullen
werken, leggen scholen meer nadruk op opleidingen voor arbeidskrachten. Hetzelfde
gebeurd bij ouderejaars studenten in relatie tot beroepsoriëntatie.’
De minister gaf aan, dat na onderzoek en advies van opvoedkundigen en
psychologen inderdaad het onderwijssysteem in de Sovjet-Unie voortdurend werd
aangepast.
‘Dit gaf ons vanaf 1969 de gelegenheid het basisonderwijs van vier tot drie jaar
terug te brengen en al in de vierde in plaats van de vijfde klas een begin te maken
met systematisch onderwijs in de grondbeginselen van de wetenschap.
Dienovereenkom-
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stig wordt er nu ook meer tijd uitgetrokken voor vreemde talen, literatuur, wiskunde
en enkele andere vakken. Ook de leerplannen en leerboeken voor deze vakken zijn
veelomvattender geworden. Ze zijn aangepast aan de moderne wetenschap,
technologie en cultuur.’
‘Wat zijn de mogelijkheden voor het versnellen van het tempo bij het ten uitvoer
leggen van leerprogramma's en zou dit een schadelijk effect hebben op de psyche
van leerlingen? Ik vraag dit omdat breinen langzaam werken in de Sovjet-Unie.’
‘Versneld afgewerkte programma's leiden in de regel tot intensivering van
onderwijs. Wanneer beide factoren - versnelde onderwijstij en grotere
onderwijsintensiteit - met elkaar in overeenstemming zijn, kunnen we positieve
resultaten verwachten. We kunnen echter pas met zekerheid over goede resultaten
spreken wanneer we alle nuances van de methodologie en haar psychologische
grondslag kennen. Neem versnelde muzikale scholing. Muziekonderwijs verzet zich
tegen versnelling van het leerproces, omdat je te maken heb met een manifestatie
van een individuele persoonlijkheid. Met andere woorden, muziekonderricht is niet
los te maken van de ontwikkeling van de artistieke persoonlijkheid. Programma's
voor versneld onderwijs zouden een heleboel voor elkaar brengen wanneer ze bij het
kind alléén al een esthetisch gevoel, of een artistieke aandrang zouden aanwakkeren.’
Hij vervolgde: ‘Wat betreft de invloed van versnelde instructie op de psyche van
het kind, hangt alles af van hoe de instructie is opgezet. Als we er op toezien dat:
a) het kind zijn opgaven niet moeilijk en onbegrijpelijk vindt;
b) het kind niet gedwongen wordt tot het maken van de opgaven maar dat de leraar
zijn of haar belangstelling opwekt (het spelen van viool zou echt als spel
voorgesteld moeten worden, iets dat je met plezier en voldoening doet);
c) het kind niet overladen wordt met overbodige informatie;
d) men het kind niet langer dan 30 tot 40 minuten achtereen zonder onderbreking
laat studeren of niet meer dan twee lessen op één dag geeft;
e) de leerling zijn leraar aardig vindt.
Wanneer deze voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen kunnen we er zeker
van zijn dat er geen schade aan de psyche van het kind wordt berokkend.’
‘Wanneer we erkennen dat de bevolking van ontwikkelingslanden achterlijk kan
worden genoemd,196 gelooft u dan dat
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met behulp van wetenschappelijke methodes en programma's uitgewerkt door
behavioristen, psychologen en deskundigen op het gebied van hersenfuncties, hier
verbetering in kan worden gebracht?’
‘Mensen in ontwikkelingslanden hebben door de eeuwen heen hun eigen
oorspronkelijke cultuur gevormd en in niet mindere mate blijk gegeven van hoge
intelligentie, vindingrijkheid, wilskracht en andere opmerkelijke, menselijke
eigenschappen. Niettemin bevonden historische culturen van deze mensen zich in
de twintigste eeuw - het tijdvak van intensieve wederzijdse beinvloeding van landen
en continenten - in een ongelijke positie.’
Hij vervolgde: ‘De Amerikaanse geleerden Michael Cowl en Sylvia Scribner
hebben in hun boek Culture and Thought op overtuigende wijze aangetoond hoe
onjuist het kan zijn om tegenwoordig de term “geestelijk achtergebleven” te gebruiken
met betrekking tot de bewoners van ontwikkelingslanden.197
Bovendien moeten we extra voorzichtig zijn met het vergelijken van specifieke
kenmerken van verschillende culturen. Natuurlijk, als we vanaf het allereerste begin
rekenen en het onrechtvaardige gezichtspunt dat de ontwikkeling van technologie
en aan haar onderhorige wetenschappen de enige indicatie zou zijn van een
geavanceerde levenswijze en een dienovereenkomstige cultuur, dan zijn volkeren
die gedurende duizenden jaren hun eigen culturele waarden hebben gevormd of
begaafdheden hebben ontwikkeld in een wedloop met Europese waarden en cultuur,
aan de verliezende hand. Ik betwijfel echter of iemand er vandaag de dag behoefte
aan heeft om de verworvenheden van de oude geestelijke cultuur van India af te
meten naar de hoeveelheid elektronische huishoudelijke apparatuur die over een
geheel land in gebruik zou zijn. Pogingen van de kant van deskundigen om
rechtstreeks de psyche of het intellect van de bevolking van ontwikkelingslanden te
beinvloeden, zouden schadelijk zijn en vruchteloos. Voor hen is de enige weg van
een normale ontwikkeling, het behoud van hun oorspronkelijke cultuur, die natuurlijke
en geleidelijke veranderingen behoort te ondergaan als gevolg van een vrije
wisselwerking met andere culturen. Iets heel anders is dat achter fundamentele sociale
en historische omstandigheden de schepping schuil gaat van een modern systeem
van onderwijs. Bij dit buitengewoon belangwekkende proces zijn inderdaad
opvoeddeskundigen, psychologen en andere wetenschappers betrokken.’
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Hij leek toch te begrijpen welke richting ik in wilde.
‘De historische ontwikkeling van voorheen achtergebleven volkeren van de
Sovjet-Unie,’ vervolgde Prokofiev, ‘vormt een overtuigend bewijs dat een
socialistische maatschappij een algemeen onderwijssysteem kan voortbrengen dat
de hele bevolking in staat stelt naar een harmonieuze, psychologische en intellectuele
ontwikkeling op te klimmen, die bovendien in overeenstemming is met de eisen van
de tijd.’
Minister Prokofiev meende dat men bij de mentale ontwikkeling van mensen niet
voorbij mocht gaan aan individuele verschillen. ‘In een aantal gevallen zijn deze
verschillen niet afhankelijk van de levenswijze, de leermiddelen en
onderwijsmethoden of opvoeding, maar van resultaten van pathologischorganische
veranderingen in het zenuwstelsel. Natuurlijk vereist dit inspanningen van
deskundigen - doktoren, psychologen en opvoedkundigen - om duidelijke gevallen
van geestelijke achterlijkheid, die terug gaat naar individuele somatische oorzaken,
te boven te komen.’
Ik dacht nog steeds: ik krijg hem niet waar ik hem wil hebben. ‘Wat is precies uw
persoonlijke benadering van onderwijs,’ vroeg ik.
‘We moeten hier twee hoofdvragen stellen,’ meende Prokofiev. ‘Ze hebben beiden
te maken met de voornaamste en fundamentele percepties waarop de ontwikkeling
van de moderne mens berust. Ten eerste is er de biologische factor. Wat heeft de
natuur de mens te bieden? Welke genetische factoren bepalen zijn lot? En ten tweede:
wat heeft het milieu, de samenleving de mens te bieden? Het is sperma dat de mens
voorbrengt. De kleur van ogen is genetisch bepaald. Algemene kenmerken worden
geërfd van grootouders, vader en moeder. Een kind neemt de gave voor muziek
gelijktijdig in zich op met de melk van zijn moeder.198 Nemen we verder de
ontwikkeling van de mens in zijn geheel onder de loep, dan zien we dat de omgeving
een rol van vitaal belang speelt. Sommige geleerden zijn van mening, dat biologie
het belangrijkste element binnen het onderwijs is. Wij zijn daarentegen van mening
dat succes of falen van onderwijs voor 80 tot 90 procent afhangt van de input van
de samenleving op het individu. Alles wat van buitenaf gebeurt, is van beslissende
invloed op hem of haar.’
‘Ja en er wordt van buitenaf dikwijls onherstelbare schade toegebracht,’ benadrukte
ik.
‘Misschien, maar ik spreek op de eerste plaats over het pro-
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grammeren van kinderen. Vanaf de vroegste jaren van het kind, mikken we op het
scheppen van een programma, een methode, een onderwijssysteem. We willen slagen
om jonge mensen de basiskennis te verschaffen om objectieve wetten te leren kennen
die de ontwikkeling van de natuur en de samenleving bepalen. Wat we allereerst
proberen duidelijk te maken, is dat een kind of j ong mens binnen een collectief leeft.
We benadrukken dat dit collectief, de samenleving, vele functies ten behoeve van
het individu vervult. Voedsel, kleding, onderwijs, wetenschappelijke kennis, boeken,
concerten, toneelstukken, sporten, alles wordt voor hem of haar door anderen gedaan.
We maken duidelijk hoe leven in een collectief van invloed is op de eenling. Daarom
zijn we van mening dat, binnen het onderwijs, het onze primaire taak is deze
kenmerken te stimuleren. Zij zullen uiteindelijk het individu aanmoedigen zijn eigen
aandeel te leveren ten bate van het goede, of in het belang van het collectief. Met
andere woorden, men heeft de plicht een bijdrage te leveren in het belang van het
volk in het algemeen.’
‘Is dit niet een te edel doel, wat te utopisch?’
‘U wilde meer weten over ons onderwijssysteem.’
‘Leidt uw systeem niet tot het ontmoedigen van privé-initiatief? Het wekt voor
mij de schijn de persoonlijkheid af te stompen tot iets onherkenbaars.’
‘Het zou duidelijk moeten zijn, dat wanneer we het hebben over een
onderwijssysteem gericht op collectieve maatschappelijke belangen, we op generlei
wijze het plan koesteren individuele kenmerken of bijzondere gaven van een bepaald
individu te onderdrukken. We hebben in het geheel niet het voornemen alle leden
van de samenleving naar een bepaalde ontwikkelingsgraad te nivelleren. Integendeel.
In welk collectief dan ook, komt juist duidelijk naar voren dat sommige leden van
de groep in een bepaalde richting uitblinken. We beschouwen het als een
onherroepelijke taak van het collectief om, als zulke talenten ontdekt worden, al het
mogelijke te doen om ze juist te stimuleren.’
Toch wilde ik de minister in de richting van het totem Lenin en de hersenspoeling
van de grote vader in het Kremlinmausoleum sturen, dus ik begon er stap voor stap
naar toe te werken. Eerst memoreerde ik de kleuterklassen, die ik in de Oekraïne had
aanschouwd.
‘Kinderen in de USSR krijgen vanaf het moment dat zij hun eerste denkbeelden
ontwikkelen, socialistische gedachten onder ogen. Dat gebeurt eerst in het gezin,
daarna, zoals u zegt,
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op crèches en daarna op kleuterscholen. We maken deze gedachten voor verschillende
leeftijdsgroepen op verschillende manieren begrijpelijk. Eén van de grondbeginselen
van ons onderwijssysteem is, dat werken een plicht is voor alle burgers. We beginnen
deze stelregel al op zéér j onge leeftijd toe te lichten. Er zitten naar schatting alleen
al op kleuterscholen dertien miljoen kinderen. Het is een kostbare post op de
staatsbegroting. We laten een aanbevelingsprogramma rond gaan voor
onderwijsactiviteiten binnen de kleuterinstellingen. Ze bevatten elementen van morele
beginselen, hygiëne, de wetten der natuur, arbeidersprincipes, en we vertellen over
Lenin.’
Het lag het puntje van mijn tong te zeggen: nu begrijp ik waarom jonggehuwden
naar Lenins mausoleum hollen. Dat ging niet, het zou hem hebben gekwetst.
In plaats daarvan zei ik: ‘Het viel me op dat de kleinste kinderen in uw land reeds
kleurendia's van Lenin voorgeschoteld krijgen als de vader des vaderlands voor alle
mensen.’
‘Ja, het bijbrengen van respect en liefde voor Lenin loopt als een rode draad door
ons hele onderwijssysteem. Het is noodzakelijk jonge generaties idealen als model
voor te houden, die ze kunnen volgen en koesteren. We bereiken dit doel op
verschillende manieren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bijvoorbeeld een
groep jonge gardisten op beestachtige wijze afgeslacht door binnenvallende nazi's.
Eén van onze beroemde schrijvers koos deze tragische gebeurtenis als thema voor
een roman. We maken danook gebruik van boeken, toneelstukken en films om de
mensen te inspireren tot de bereidheid van het verdedigen van het vaderland wanneer
zich een kritieke situatie zou voordoen. Wij geloven dat onze kinderen tijdens hun
schooljaren voorbeelden voorgeschoteld dienen te krijgen, die zij als idealen kunnen
gebruiken. We maken ook van literatuur en kunst gebruik om dit doel te bereiken.’
‘Ik vraag me dikwijls af of jonge mensen werkelijk illusoire symbolen als Lenin,
Jezus, de koningin van Engeland of de ayatollah Khomeiny nodig hebben, of dat
dergelijke totems onoverbrugbare hindernissen in hun brein vormen om in contact
te treden met de werkelijkheid in het nucleaire tijdperk.’
‘Wij geloven, dat iedere groep mensen, iedere staat, onderwijspatronen volgt, die
op één lijn liggen met de geest en idealen van de desbetreffende staat. Dat lijkt bekend.
Lenin benadrukte, dat het een duidelijke leugen zou zijn om te stellen dat de school
buiten de politiek of het openbare leven gehouden dient te worden. Ik denk, dat het
de functie van de staat is om de grondbeginselen waarop zij is gefundeerd, te verdedi-
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gen. Iedere staat zal zelf ontworpen symbolen gebruiken. Iedere staat zal trachten
haar jongeren naar eigen idealen en geest te vormen. Vanuit onze gunstige positie
geloven wij dat de gehele wereld zich langzaam maar zeker in de richting van het
communisme beweegt, wat wil zeggen: een gemeenschap bevrijd van
klasseverschillen.’199
‘Misschien is het tijdperk van rijke edelen en hogere standen voorbij, maar
klasseverschillen schijnen zelfs in de USSR te hebben standgehouden.’
‘Natuurlijk zullen er altijd verschillen tussen mensen zijn. Als we spreken over
een klasseloze samenleving, bedoelen wij een maatschappij waarin alle
produktiemiddelen de staat toebehoren. Er zullen altijd verstandige en minder
verstandige mensen zijn, maar we spreken hier over de maatschappelijke
infrastructuur. Wij zijn diep overtuigd van de rechtvaardigheid van het communisme.
Maar over symbolen gesproken, welke voorbeelden en welke idealen zullen jongeren
volgen bij het vormgeven aan eigen toekomst? Sommige mensen zullen misschien
geen behoefte hebben aan nationale symbolen en hun eigen weg volgen, maar er
zullen nu eenmaal altijd meer intelligente en minder intelligente mensen bestaan.’
‘Wilt u daarmee zeggen dat nationale symbolen zullen verdwijnen of overbodig
worden wanneer eenmaal de collectieve mentale rijpheid van een volk ongekende
hoogten heeft bereikt?’
‘Misschien zullen sommige symbolen tenslotte geleidelijk aan verdwijnen, maar
er zullen andere voor in de plaats komen,’ meende Prokofiev.
‘Het blijft me een raadsel waarom mensen überhaupt symbolen nodig hebben voor
de psychologische inrichting van hun ziel en verstand.’
‘Is dat niet altijd zo geweest?200 Vergeet niet, dat wanneer we Lenin opvoeren als
symbool voor onze jeugd, we het beeld van een mens presenteren. Deze mens heeft
met zijn vrienden de partij opgericht en samen hebben zij de revolutie bevochten en
gewonnen. Deze partij heeft de fundamenten van onze staat opgebouwd. Lenin is
geen figuur als Jezus Christus, maar het beeld van een mens die onder ons heeft
geleefd en de besluiten heeft ondertekend die de grondslag vormen van bijvoorbeeld
ons schoolsysteem. Hij heeft de basis gelegd voor onze nieuwe staat.’
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‘George Washington heeft Amerika bevrijd en zijn beeld staat nog op de bankbiljetten.
Maar na tweehonderd jaar lijkt zo'n symbool leeg en zonder echte betekenis. Vanuit
de ramen van mijn hotelkamer kan ik de pasgehuwde paren op het Rode Plein de
pelgrimstocht naar de tombe van Lenin zien maken,’ vergeleek ik.
‘Ik zou hier niet de historische betekenis van Washington of staatshoofden van
andere landen ter discussie willen stellen. Maar wat Lenin betreft: onze jongeren
komen inderdaad het graf van Lenin en dat van onze onbekende soldaat bezoeken.
Ze nemen bloemen mee. Dit om dankbaarheid uit te drukken aan diegenen die er
niet meer zijn. Zij blijven dankbaar voor het ontstaan van ons leven en de vele
mogelijkheden die we tegenwoordig hebben voor een beter leven dan dat van onze
verre voorouders.’
‘Vindt u dat het moderne onderwijssysteem de ontwikkeling van het brein in
overweging zou moeten nemen om als vak op scholen toe te voegen?’
‘Zeker. Niet alleen zouden we onze jongeren de fundamentele biologische feiten
over het brein moeten bijbrengen, maar ze zouden ook moeten weten hoe menselijke
organismen werken. We weten hier niet genoeg van en tot op heden dragen we in
deze sector onvoldoende kennis over. Je zou kunnen zeggen dat deze heel nieuwe
wetenschap, die we tot dusverre nog onvoldoende hebben ontwikkeld waardoor we
er eigenlijk nog niet echt over kunnen beschikken, uiteindelijk aan ons leerplan
behoort te worden toegevoegd.’201
‘Stelt u dit ook voor?’
‘Ja. Hoe kan iemand ooit een uitstekend leraar worden zonder een grondige kennis
te bezitten van de biologische functies van de mens, het brein inbegrepen?’
‘Zonder die kennis zullen we kinderen vanaf hun vroegste ontwikkeling eeuwig
letsel toebrengen,’ zei ik en dacht daarbij: met het doorprogrammeren van de grootste
onzin die door de eeuwen heen tot ons is gekomen.
‘Precies. En dit ten nadele van onszelf en de gemeenschap in haar geheel. We
zullen nooit invloed op jongeren krijgen zonder de biologische functies van het
menselijk lichaam te kennen. Of, die van het brein. Binnen de hedendaagse
psychologie loopt het storm op dit onderwerp. Daar sta ik achter. Onze onderwijzers
krijgen les in algemene psychologie, de psychologie van het individu, de psychologie
van schoolgaande jongeren,
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sociale psychologie van het collectief, de psychologie van menselijke relaties,
psychopathologie en andere aanverwante vakken. We doen een poging onze leraren
en onderwijzend personeel zodanig toe te rusten, dat ze vrijwel een afgestudeerd
wetenschappelijk onderzoeker zijn. We vertellen hen dat leerboeken onmogelijk alle
antwoorden kunnen geven. Hier heb je de kinderen: kijk zelf, let goed op ze en trek
eigen conclusies. Als je voor een klas van 35 leerlingen staat, onthoud dan dat het
niet 35 machines zijn, maar 35 levende mensen. We hebben jullie de grondbeginselen
van de verscheiden moderne disciplines en wetenschappen aangereikt. Zorg er voor
dat je mensen de samenleving binnenleidt. Een bekwame leraar is tezelfdertijd een
uitnemend psycholoog. Impopulaire leraren noemen we “lesgevers”’
‘Als ik naar u luister,’ zei ik hem, ‘denk ik aan New York City waar onlangs 1,4
miljoen kinderen thuis moesten blijven omdat de begroting voor scholen was
opgebruikt. Is zoiets in Moskou denkbaar?’
‘Ik geef er de voorkeur aan geen mening te verkondigen over gebeurtenissen in
New York, maar ik moet wel zeggen dat een soortgelijke situatie hier niet mogelijk
zou zijn. Omdat het ministerie van Financiën onze middelen verschaft, hebben we
zeker onze eigen moeilijkheden, omdat we niet altijd de gelden kunnen krijgen die
we zouden willen hebben. We zouden bijvoorbeeld meer Pioniersscholen willen
opzetten, maar dit is afhankelijk van de begroting van de staat.’ Hij gaf aan dat de
rest soepel en gesmeerd verliep.
‘Vindt u dat het sovjetonderwijssysteem genoeg ruimte laat voor volledige
individuele groei en de ontwikkeling van alle persoonlijke gaven?’
‘Dat vind ik zeker. We drukken onze leraren op het hart te letten op de individuele
expressie van artistieke vaardigheden. We vragen ze onze leerlingen te begeleiden
bij de ontwikkeling daarvan. Als een kind belangstelling toont voor schaken, moedigen
we hem via de plaatselijke Pioniersschool aan, wat tenslotte exact is wat met Anatoly
Karpov is gebeurd. Onze kinderen nemen ook deel aan internationale spelen, zoals
de Muziek Olympiade die onlangs in Engeland werd gehouden. In 1979 organiseerden
wij een Olympiade voor studenten chemie in Leningrad. De ervaring heeft geleerd
dat onze kinderen van deze evenementen terugkomen met misschien niet de eerste
prijs, maar gewoonlijk wel met één van de drie hoogste prijzen.’
‘Het verschil tussen Oost en West lijkt, ook op het gebied van
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onderwijs, in verband te staan met de sociale grondslag van de staat. In het Westen
denkt men dat de communistische jeugd hier wordt onderdrukt. In socialistische
landen zegt men: “We wapenen jongeren om beter in het collectief te kunnen
functioneren.”’
‘En wie moet je geloven? Uw lezers zullen geneigd zijn te geloven wat u te zeggen
hebt. Hun reactie op mijn woorden zal hoogst waarschijnlijk zijn: “Nou ja, het is
tenslotte een communist die het zegt.”’202
We haastten ons van minister Prokofiev naar een oude bekende, Sergei Lossev,
directeur-generaal van TASS. Het nieuwe gebouw van dit persbureau is modern en
massief. We werden op de zesde verdieping hartelijk door Lossev begroet. Een andere
kennis van Molchanov, Mischa Sokolov, voegde zich bij ons, dus Volodja ging naar
huis en Sokolov vertaalde waar nodig, want Lossev en ik spreken vooral Engels.
Later nodigde Lossev me uit voor gebakken lever in het Huis voor Journalisten dat
een vriendschappelijk samenzijn werd.
Hij was levendig geïnteresseerd in Dallas en de moord op JFK en stelde dozijnen
vragen. Was Jim Garrison, de officier van justitie in New Orleans wel een serieuze
man? ‘Volledig,’ antwoordde ik. Lossev was in New Orleans geweest en had ook
mevrouw Garrison en de kinderen ontmoet. Hij is verder gekomen, dan ik in 1968,
toen ik Garrison 45 minuten voor de NOS filmde. Lossev had eveneens een interview
gemaakt met Clay Shaw, de zakenman uit New Orleans, door Garrison verdacht van
betrokkenheid bij Dallas. Hij omschreef George en Jeanne de Mohrenschildt als
‘babysitters’ voor Lee Harvey Oswald, wat dus ook de lezing van de meeste
Dallas-buffs is. Hij wilde verder alles weten over Donald Donaldson, alias Dimitri
Dimitrov, en vroeg: ‘Are you sure Donaldson is dead?’ Ik vertelde hem hoe ik via
het Marriott Hotel in Amsterdam, Norman Bernstein in New York had gevonden en
hoe deze ‘vriend’ van Donaldson deed alsof de man gewoon leefde. Dit dus in
flagrante strijd met de beweringen in woord en geschrift van kolonel Fletcher Prouty.
We bespraken ook Jimmy Carter. Lossev was totaal onbekend met de informatie,
dat de huidige Amerikaanse president, na een verkiezingsdebakel in Georgia, op
advies van zijn zuster, de evangeliste Ruth Carter, bijna twee jaar met een vriend als
boetedoening voor zijn zonden bijbels deur aan deur is gaan verkopen. Ook zette ik
hem mijn proces tegen Time in Dallas
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uiteen en hoe die actie tot stand was gekomen. Ik vond dat ze zich snel door allerlei
bijkomstigheden lieten afleiden. Dwars door mijn uiteenzetting heen werd er tegen
obers gesproken over het te verorberen voedsel. We zaten trouwens in een aparte,
gereserveerde afdeling van het restaurant.
Lossev vroeg ook of een Nederlands dagblad geinteresseerd zou zijn in een
abonnement op TASS. ‘We could telex all our news, political documents, everything.’
Ze schenen bij TASS het Algemeen Dagblad te lezen, maar Nederlandse studenten
hadden op een festival in Cuba tegen de sovjets gezegd dat het AD ‘stonk’, aldus
Mischa Sokolov. Ik drong erop aan contact met NRC Handelsblad op te nemen als
meest zinvolle outlet voor TASS in Nederland. Toen ik dit aan Molchanov vertelde,
en zei TASS-correspondent Vadim Leonov in Den Haag naar Amerbos te zullen
uitnodigen, zei hij: ‘Pas op Willem!’
Bij vertrek stonden er drie limousines van TASS te wachten. Lossev vertrok met
de eerste. De derde was voor Sokolov, maar hij besloot met mij in de tweede limousine
te vertrekken en nadat ik bij het National Hotel was afgezet, reed hij verder. Volodja
adviseerde om vragen voor een mogelijk gesprek met Leonid Brezhnev voor te
bereiden nu ik ook de heer V.P. Ruben, de voorzitter van de Opperste Sovjet voor
de diverse Nationaliteiten in de USSR nog te spreken zal krijgen. Ambassadeur
Romanov zei hiertoe ook zelf met Ruben te hebben gesproken. Ik had de volgende
vragen opgesteld:
1: What are your expectations of signing SALT II next month in Vienna in relation
to disarmament?
2: What are the setbacks in Europe since Helsinki in 1975 or is there progress?
3: What is in your view the importance of summits?
4: How do you view the thesis of Charles de Gaulle for a Europe from the Atlantic
to the Ural?
5: Are you prepared to welcome Queen Juliana to the USSR?
Na deze intensieve dag van gesprekken heb ik eerst een brief aan Peter geschreven.
Volodja Feltsman, de pianist, heeft drie dagen geleden emigratie naar Israël
aangevraagd. Hij had benadrukt liever concerten in de Sovjet-Unie te geven. Ze
waren vriendelijk geweest op het ministerie van Cultuur en zouden bekijken of dit
mogelijk was. Feltsman vroeg me met klem contact met Dolf van Dantzig van het
Concertgebouw op te nemen, wat ik natuurlijk zal doen. Ik houd Molchanov hier
verder strikt buiten om hem niet in moeilijkheden te brengen. Volodja zou Prokchorov
een telex sturen, dat Anatoly Karpov mij een exclusief interview in Den Haag moest
geven ‘...en
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niet die kletskousen bij De Telegraaf’. Ook dat heeft Romanov eigenlijk geregeld.
Frits Schaling schijnt ergens een klein afgelegen hotelletje te hebben gekregen.
Hij beschouwt het als een bewuste poging van Sovjetzijde hem vijandig te behandelen,
wat in strijd is met zijn positie en het belang van de krant die hij vertegenwoordigt.
De druiven zijn zuur, want ik zit in National, tenslotte het Des Indes van Moskou.
Ik heb hem geprobeerd te overtuigen, dat het Kremlin echt niet in actie is gekomen
om hem te schofferen, maar hij is dus overtuigd dat dit wèl het geval is geweest.
Misschien moet ik vermelden dat er langzamerhand wel een bepaalde affectie tussen
Volodja Molchanov en mij aan het groeien is. We doen ook eigenlijk alles samen.
Hij zegt veel van mijn methoden van met autoriteiten omgaan en hen te leren te
interviewen. Volgens Schaling is een dergelijke relatie met geen enkele
Sovjetfunctionaris mogelijk, omdat alles en alles door de KGB zou zijn bestuurd en
gearrangeerd. Natuurlijk gebeurt dit ook, maar het is de kunst om er doorheen te
breken.

29 mei 1979
‘Dat ze één of andere idioot weg sturen, dat kan me niet schelen, maar het geval van
Mstislav Rostropovich was een fout. Hij is toch één van onze grootste kunstenaars
en een stukje van onze cultuur’, zei Volodja gisteren.
Het wordt vandaag warm en drukkend. Ik pik zowat de mooiste tijd van het jaar
in Moskou mee.
Wat public relations betreft leeft Moskou in de achttiende eeuw. Zelfs bij de heer
Kirillin werd, toen ik om een foto vroeg, gezegd dat ik daar voor terug moest komen.
Dat deed ik vanmorgen. Ik kreeg een pasfoto. Op mijn vraag om zijn curriculum
vitae werd bot geantwoord: ‘Zoekt u dat maar op in de Sovjet Encyclopedie.’
‘Zou Prokchorov in Den Haag zo'n ding hebben,’ vroeg ik aan Molchanov.
‘Ik denk het niet,’ was zijn reactie.
Vervolgens tamboereerde ik dus bij Tamara Sachnazarova van APN Nosvosti op
foto's en informatie. ‘Don't ask me, ask Fedjashin,’ was het bitse antwoord. Later
vroeg ik haar om materiaal over de kosmonaute Valentina Teresjkova, de voorzitster
van de Sovjet Vrouwenbeweging. Ik wil haar via Olga interviewen. Ik ontmoette
tenslotte haar man in Den Haag. Toen ze ook dat niet kon leveren, ben ik echt ontploft.
Ik heb een waar schandaal veroorzaakt op het thema: ik vertrek niet voor de problemen
zijn opgelost. Volodja voegde me toe: ‘Soms
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zou ik je willen vermoorden.’ Dat zal wel, maar deze mensen hebben geen flauw
benul van hoe zaken geregeld behoren te zijn. Volodja zei tussen haakjes dat Sergei
Lossev van TASS, diens gezicht dus, hem deed denken aan de varkens die ergens in
de buurt van de Molchanov dacha werden gehouden.
Om één uur ontmoetten wij de vicerector van het Maxim Gorky Literatuur Instituut,
Eugeny Sidorov.203
Vervolgens ontmoetten we dus V.P. Ruben van de Opperste Sovjet, een weerzien,
want ik heb hem eerder in Den Haag ontmoet en geinterviewed.
‘Leven betekent strijden. Ik kan me het niet anders voorstellen,’ stelde Ruben.
‘Ik kan er van meespreken. Ik publiceerde een gesprek met ambassadeur Tolstikov
en prompt verschenen de meest smerige beschuldigingen tegen hem in een weekblad.’
‘Wij leggen zo'n aanval niet uit als een aanval op één persoon, maar als aanval op
de Sovjet-Unie en ons socialistische stelsel. Kort gezegd: het is gewoon ordinair
anti-sovjetisme. Men zal niet veel bereiken met dergelijke methoden, want er komen
steeds meer mensen op deze planeet die realistisch naar de Sovjet-Unie kijken. Veel
van die mensen, ondanks de praatjes, komen ons bezoeken. Steeds meer zal objectieve
informatie worden uitgewisseld. Tot ons ongeluk worden over ons veel legenden
verspreid. U weet ook wel, als schrijver en journalist, waartoe dergelijke praatjes
dienen. Ze trekken de aandacht van het brede publiek en scheppen aureolen van
romantiek. Toch lijken mensen meer en meer er op uit te trekken om de realiteiten
elders zelf in ogenschouw te nemen. Soms zitten bezoekers hier aan deze lange tafel
en vertellen mij dat ze niet verwacht hadden in ons land te zullen zien wat ze hebben
gezien. Ook wanneer ze hier vanuit mijn ramen naar de kathedralen in het Kremlin
kijken, zeggen ze: “We dachten dat u alle kerken had vernietigd.” Ik antwoord dan:
“U ziet, dat hebben we dus niet gedaan. We hebben ze zelfs nieuwe gouden koepels
gegeven, want wij waarderen juist de cultuur en architectuur van ons land.” Andere
bezoekers verwijten ons dat we ons tot de tanden toe bewapenen. We zijn een
bedreiging voor hen. Maar vanuit mijn ramen ziet u zelf bouwkranen. Daar vervaardig
je geen kanonnen mee. Ze begrijpen dat we bouwen en ons uiteindelijke doel echt
niet het voeren van een wereldwijde vernietigingsoorlog is. Zo is het, mijnheer
Oltmans, en wanneer ze spreken over de zogenaamde vrije pers in het Westen, dan
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begrijpen wij terdege dat iedere pers in de wereld de belangen van eigen klassen
dient. We verwachten dus ook niet dat onze politieke en ideologische tegenstanders
werkelijk objectief over ons zouden berichten. Dergelijke reportages zouden
bovendien in het Westen geen geld opbrengen. Wie wil geld uitgeven voor een eerlijk
verslag over de USSR? Alléén antipropaganda brengt kapitalen op.’
‘Mijn boekje over de Sovjet-Unie werd ook afgekraakt,’ vertelde ik. ‘Ik raakte het
aan de straatstenen niet kwijt.’
‘Vroeger bestonden de regerende klassen alleen maar uit kapitalisten, die
ongehinderd de dienst uitmaakten. Nu zijn er ook een aantal socialistische staten op
het wereldtoneel verschenen. De kapitalistische landen verloren hierdoor hun
monopolie positie. We zijn er trots op dat we in 1977 onze vierde grondwet hebben
afgekondigd tijdens een zitting van de Opperste Sovjet.’
Ruben vervolgde: ‘Soms zitten aan deze lange tafel parlementaire delegaties uit
andere landen. Men vraagt mij dan: “Mijnheer Ruben, waarom bestaat uw land pas
60 jaren en heeft u al een vierde grondwet afgekondigd?” Ik antwoord dan: “We zijn
geen bewaarders van oude stellingen en systemen. Het socialistische stelsel is een
dynamisch proces. Daarom leven we al aan de hand van een vierde vernieuwde
grondwet. De eerste grondwet werd in 1918 uitgeroepen. Dit betekende een nieuwe
vorm van machtsuitoefening. Zij werd vooral bepaald door de werkende massa. De
tweede grondwet werd in 1924 uitgeroepen bij de totstandkoming van de
Socialistische Sovjet Republieken. De derde grondwet stamt uit 1936, het jaar dat
de antagonistische klassen werden vernietigd. Toen begon eigenlijk de opbouw van
het socialisme. Zij vormde de basis voor verdere stappen in de richting van
communisme. Daarom hebben we in 1977 de vierde grondwet afgekondigd. Dit
betekende een de facto tot stand komen van het socialisme.” Zo leven wij, al zijn er
mensen in de wereld, die dit vervelend vinden. Op 4 maart 1979 hebben we
verkiezingen gehad. Ik kon me gelukkig prijzen dat ik weer als afgevaardigde van
Letland werd gekozen. Ik ben even gelukkig, dat ik opnieuw de Raad voor
Nationaliteiten van de Opperste Sovjet voorzit. Het biedt mij de basis voor een gevuld
en volwaardig leven, terwijl ik kan strijden voor onze idealen. Soms, moet ik toegeven,
kost het me mijn humeur. Toen uw landgenoot Anne Vondeling hier was, mijn goede
vriend, kwam hij mij bezoeken. Ik geloof, dat dit weerzien hem ziek heeft gemaakt.
Ik schijn hem negatief te beïnvloeden, maar dit is niet geschikt om in de pers te
vermel-
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den. Ik spreek er met u echter over als met een vriend. Het is allerminst mijn bedoeling
om communistische ideeën op te dringen wanneer iemand mij bezoekt. Dat is de
formele kant. Maar daarnaast kan men vriendschappelijke en menselijke ideeën
uitwisselen, bijvoorbeeld wanneer we met bezoekende politici over vrede in de wereld
spreken. Wij krijgen dan bezoek van politici die het willen hebben over mensenrechten
in de USSR. Het zijn dikwijls figuren, die wèl een hand geven aan de heer Pinochet
in Chili...’
‘Ja, of aan generaal Suharto in Indonesië, die een massamoordenaar is,’ vulde ik
aan.
‘Precies. Of Somoza in Nicaragua en Pol Pot in Cambodja. Het is voor mij
onbegrijpelijk dat er mensen in de wereld zijn die huilen over de val van Pol Pot.204
Zij schijnen niet te begrijpen, dat zij zichzelf compromitteren door het voor deze
mijnheer op te nemen.’
‘Inderdaad. De verdedigers van Pol Pot maken zich volmaakt belachelijk. Maar
iets anders,’ probeerde ik. ‘Is er door de CPSU gezorgd dat er een nieuwe generatie
jonge communistische leiders gereed staat om het roer over te nemen? Hoe draagt
men uw geest en enthousiasme zodanig over, dat voortzetting is gegarandeerd?’
‘Kijk, mijnheer Oltmans, tot mijn spijt moet ik u waarschijnlijk teleurstellen, want
persoonlijk ben ik niet in een positie contacten met de jeugd te hebben. U weet. ik
ben een protocollair mens en houdt me aan de activiteiten die me zijn opgelegd en
gevraagd door de Opperste Sovjet. Desalniettemin geloof ik toch in bepaalde mate
een eigen bijdrage aan de kwestie van de opvoeding van onze jeugd te kunnen leveren.
Ik zal een voorbeeld geven. Het gebeurde na de eerste zitting van de Opperste Sovjet.
Ik gaf een referaat met als onderwerp: HET STELSEL VAN NATIONALITEITEN VAN
ONZE STAAT. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Vereniging Kennis. Mijn
thema was dus vriendschap tussen de volkeren. Ik wist niet precies wie er in de zaal
aanwezig waren, maar in ieder geval zag ik veel jongeren. Ik geloof dat veel van wat
ik daar te berde heb gebracht, is blijven hangen in hun “computer” zoals ze dit
tegenwoordig noemen. Dat was een bescheiden bijdrage tot de jeugd. Ik leg ook veel
bezoeken af om met kiezers te spreken. Zo bezocht ik onlangs een biochemisch
bedrijf waar veel jonge mensen werken. Ik gaf een lezing en vertelde over mijn
activiteiten als voorzitter van de Raad voor Nationaliteiten. Ik ver-
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telde over mijn reizen, zoals naar Nederland en gesprekken met parlementariërs en
politici in Den Haag.’
‘Gezien uw treurige ervaringen in het hartje van de Haagse politiek, had u dit
mischien beter niet kunnen doen,’ merkte ik op.
‘In ieder geval heb ik ze verteld wat ik in Holland allemaal heb gezien, zoals het
bezoek dat de Sovjetdelegatie aan radio- en televisiecentra in Hilversum bracht.’
‘Waar u trouwens ook al niet erg sympathieke vragen werden gesteld.’
‘Ja. Toen ik uit Nederland terugkeerde, moest ik wel over die minder fraaie
indrukken, als in Hilversum, spreken. Men luisterde met grote belangstelling. Ik heb
een veelzijdig leven gehad. Ik was onderwijzer en landbouwkundige. Ik heb hier nog
steeds brieven van leerlingen uit de tijd dat ik les gaf. Velen van hen was ik tot mijn
spijt eigenlijk al vergeten. Ze bedanken me nu voor de lessen die ik 35 of 40 jaar
geleden aan hen gaf. Ik ontmoet dus jeugd in verschillende situaties, en ook uit
verschillende republieken van de USSR. Vorig jaar bezocht ik Georgië en ik kreeg
veel vragen over Letland.’
‘Waar komt toch het huidige cynisme van de sovjetjeugd vandaan?’
‘Ik ben niet zo bang voor dit vermeende cynisme, want de grote meerderheid van
jonge mensen schijnen mij blij toe. We hebben ons bloed en vele levens verloren om
dit land op te bouwen. Die jonge mensen ontvangen van ons deze estafette en zullen
die overnemen. U vertelt, dat ambassadeur Tolstikov zich schuldig zou hebben
gemaakt aan het verbannen van mensen naar Siberië. Je ziet het maar weer, ieder
feit kan vervalst en verdraaid worden te eigen bate. We zien grote groepen jongeren
vol enthousiasme naar Siberië vertrekken om aan de BAM-spoorlijn te werken, of om
in het noordwesten nieuwe dorpen te bouwen en land te ontginnen. Ik krijg juist een
uitstekende indruk van onze jonge mensen, patriotten uit eigen vaderland en producten
van ons sociale stelsel. Ze ontmoeten daar in de taiga oneindige obstakels en
moeilijkheden want Siberië is leeg. Het zijn geen cynici die daar naartoe trekken om
te helpen.’
‘Ze kunnen in ieder geval 's avonds niet uitgaan, dansen of vertier hebben.’
‘Nee, maar er wordt zoveel mogelijk gedaan om het hen zo aangenaam mogelijk
te maken via recreatie, radio en televisie. Dus dat is één kant van onze optimistische
jeugd. Er zijn ook jonge mensen, die naar Israël willen emigreren. Alsjeblieft, ze
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kunnen gaan. Maar velen vragen later om weer naar huis te mogen. We hebben
onlangs in de Opperste Sovjet een aantal verzoeken om terug te kunnen komen in
behandeling genomen. Wie vertrekt, prima, maar hij of zij verliest wel het
Sovjetburgerschap. Tegenwoordig geven we in een aantal gevallen toestemming
terug te keren en het burgerschap weer hersteld te krijgen. Wat kan men doen als
men een fout heeft gemaakt?’
‘Ambassadeur Reinink vertelde me, dat u de indruk had gegeven dat Nederland
welkom was om zich bezig te houden met de plannen voor deltawerken en
drooglegging van een moerasgebied rond Leningrad. Wat zouden we daar kunnen
doen?’ ‘Dat is inderdaad een interessant vraagstuk dat opgelost moet worden. We
zijn zéér onder de indruk van de schaal waarop Nederland zich heeft veiliggesteld
tegen de zee. Ik herinner me niet exact wat ik in mijn rapport over de reis naar
Nederland hierover heb opgenomen, maar in ieder geval: er zijn contacten tussen
onze en Nederlandse specialisten over deze aangelegenheid.’
Na afloop van dit gesprek probeerde ik zijn steun te bemachtigen voor een interview
met Leonid Brezhnev, maar hij hield zich veilig op de vlakte.
Het volgende gesprek was met de president van de USSR Academy of Pedagogical
Sciences, V.N. Stoletov. Dit werd een nieuwe ramp. Ik probeerde hem op alle
mogelijke manieren uit zijn tent te lokken maar hij was niet in staat iets anders te
leveren dan stereotype propaganda, die je even gemakkelijk van Radio Moskou kan
oppikken.
‘Opvoeding is gerelateerd aan de betrekkingen die mensen onderling met elkaar
ontwikkelen en in de samenleving behoren te hebben,’ meende Stoletov. ‘Het is
immers niet voor te stellen dat er geen relaties tussen mensen zouden zijn? Wij stellen
ons dus primair de vraag: welke betrekkingen behoren er tussen mensen te zijn voor
een normale en acceptabele ontwikkeling van de maatschappij?’
‘Anders wordt het een dierentuin,’ maakte ik de conclusie levendig.
‘Precies. Een belangrijk aspect van onze opvoedingsmethoden betreft de wetten
waar menselijke relaties aan ten grondslag behoren te liggen.’
‘Hoe we ons ook toeleggen op het vestigen van gezonde en sociaal verantwoorde
betrekkingen tussen mensen, er komt een moment dat je je afvraagt wat de zin van
het leven überhaupt is. Het streven is dus ook om de zin van het leven te begrijpen.
Zelfs kleine kinderen hebben die belangstelling al. Dit
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begint al vroeg. Wat is de reden dat een mens bestaat? Wij hebben een systeem van
inzichten opgebouwd. Vorig jaar was ik in Amerika en heb vele pedagogen ontmoet.
Ook daar hield men zich in dit verband bezig met de vraag: waar zit de zin van leven?
Mij werd dáár gezegd, dat de zin van de opvoeding onder meer behoorde te zijn, de
jonge mens te leren hoe hij geld moet uitgeven. Of hoe hij geld moet verdienen. Dus
dit betekent allereerst eigen mogelijkheden verwezenlijken. Natuurlijk heeft een
mens geld nodig om te kunnen leven. Ook wij gebruiken geld als ruilmiddel in de
samenleving. Maar wanneer je een kind primair zou leren, dat de zin van het leven
geld verdienen is... Wij doen dit dus niet. Wij hebben een zodanig systeem van geld
verdienen opgebouwd, dat ons sociaal stelsel weinig voordelen biedt indien men
meer geld zou bezitten dan de meeste andere mensen. Voor ons betekent het menselijk
leven: het dienen van de gemeenschap. Het is de samenleving, die de mens heeft
voortgebracht, die de mens heeft opgevoed en opgeleid en die de mens leert hier iets
voor terug te geven. In het kort aldus: onze scholen stellen zich ten doel het menselijk
individu te vormen en wel voornamenlijk om een mens een mens te laten zijn. Een
mens verschijnt niet in deze wereld primair om zijn medemensen te vlug af te zijn
of zelfs te vernietigen te eigen bate.’
‘Of te exploiteren,’ vulde ik hem aan.
‘Ja, of op welke manier ook de mede mens uit te buiten. In tegendeel: wat de
samenleving van ieder mens eigenlijk verlangt en eist, is slechts om te arbeiden.
Wanneer een mens werkt, draagt hij niet alleen bij tot eigen leven maar levert hij
een steentje bij tot het functioneren van de maatschappij in haar geheel. Daarom is
voor ons de menselijke ethiek een zéér belangrijk deel van het opvoedingsproces.
We beginnen met deze lessen in kleuterklassen. We vervolgen deze methode tot en
met de laatste klassen van middelbare scholen en tijdens het hoger onderwijs gaan
we er mee door. Daarnaast besteden we aandacht aan esthetica, de studie over
schoonheid in kunst, literatuur, muziek, en niet te vergeten het milieu. Hier gaat het
om het volle begrip van die schoonheid. Ook stimuleren wij deze gevoelens van
schoonheid en het in acht nemen van esthetische emoties jegens de medemens.’
Hij vervolgde: ‘De geschiedenis heeft bewezen, dat de mens met bepaalde en ook
beperkte mogelijkheden ter wereld komt. De één zal met succes wetenschappelijke
activiteiten kunnen ontplooien, de ander heeft meer aanleg tot literator of uitvoering
der schone kunsten. Weer een ander zal in de ruimtevaart
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terecht komen. Wij noemen “een goede meester”, die mens, die gouden handen heeft.
Dus wanneer hij de neiging heeft op te bouwen, en wanneer hij er dan ook nog gevoel
voor heeft, dan zal zo iemand mooie kunstwerken scheppen, die weer voor andere
mensen van nut zijn. In ons opvoedingssysteem proberen wij een helpende hand te
bieden de mens te doen ontdekken wat voor hem interssant zou kunnen zijn, want
iemand met echte belangstelling en enthousiasme voor wat hij doet, zal gelukkig
zijn. Verschillen in activiteiten leiden bij ons trouwens niet tot verschillende salarissen,
want de vergoeding voor verschillend werk is gelijk.’
‘Dat heb ik in stomme verbazing geconstateerd,’ zei ik verbijsterd. ‘Een
buschauffeur of vrachtrijder van gevaarlijke stoffen (zoals benzine), lijkt hier meer
te verdienen dan een wetenschappelijk medewerker op een laboratorium.’
‘Alles is terug te leiden tot vraagstukken van opvoeding. We richten ons op een
harmonische verbinding tussen het opvoedingsproces en het studieproces. Beter
gezegd: de opgeleide scholier van zeventien of achttien jaar moet reeds zodanig
opgeleid zijn, dat wanneer hem het recht toekomt zijn toekomst te kiezen, hij hiertoe
ook in staat zal zijn.’
‘Past u geen testen voor beroepskeuze toe?’
‘Psychologen bij ons hebben in het verleden dezelfde fouten gemaakt als in het
Westen. Ons onderwijs besteedt nu ook meer en meer aandacht aan
beroepsdiagnostiek, in tegenstelling tot voorheen. Psychologische testmogelijkheden
zijn kwesties die ik ook in de VS uitvoerig heb besproken. Op theoretisch gebied
hadden we geen verschillen van mening. Maar wanneer een test dus perfect zou zijn,
moet je deze uitvoeren en toepassen. Wij menen, dat men naast het testen van
jongeren, wel degelijk ook de levende mens moet bestuderen met alle positieve en
negatieve kwaliteiten die aan hem of haar verbonden kunnen zijn. Die bestudering
begint al op de kleuterschool en zet zich tijdens het lager en middelbaar onderwijs
voort. Men kan dus een beeld krijgen om de vinger op te leggen wanneer er problemen
zijn.’
Ik vroeg me af, maar hield mijn mond, of het communistische systeem dit
bestuderen van kinderen en scholieren op de eerste plaats benutte om na te gaan wie
van de jongelui ‘geschikte en veelbelovende communisten’ zouden kunnen worden,
dus wie er ‘bruikbaar’ zouden zijn voor het machtssysteem.
Professor Stoletov stond op het standpunt dat psychologische testen alléén niet
voldoende waren ‘om de waarachtige kwaliteit van mensen’ te bepalen.
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‘Aan de hand van zulke testen is dit zelfs onmogelijk,’ zei hij. ‘Maar psychologische
testen kunnen dikwijls ouders en begeleiders informatie bieden waardoor ze jongeren
meer in hun eigen richting kan helpen sturen.’205
‘Dat ben ik met u eens. Daarnaast bestaat nog een gebied van ons werk waar we
grote aandacht aan besteden. Dit is een zodanige situatie op scholen scheppen waarbij
leerlingen worden verplicht een aantal vraagstukken zelf op te lossen. We hebben
dus een bepaald systeem van zelfbestuur ontwikkeld. Er zijn problemen die door de
leerlingen zelf van a tot z worden bestudeerd. Dan zie je welke scholieren
leiderskwaliteiten hebben. We proberen dit bij leerlingen, die hier minder duidelijk
over beschikken, alsnog te stimuleren. Aanleg tot leiding geven komt immers met
de geboorte mee? Met de juiste stimulans kan dit dus geleidelijk aan ontwikkeld
worden. Dat is één der doeleinden van onze scholen, kinderen leren zichzelf te
besturen. Want bij zijn achttiende jaar krijgt hij alle burgerrechten en kan zelfs in
het plaatselijke of landelijke bestuur gekozen worden.’
‘Tot en met de Opperste Sovjet, heb ik begrepen.’
‘Ja, inderdaad, nà zijn achttiende jaar kan dit. Bij de laatste verkiezingen voor de
Opperste Sovjet werden 300 afgevaardigden tussen de 18 en 28 jaar gekozen.206 In
de Opperste Sovjet van de Nationaliteiten (van de heer Ruben dus) zitten duizenden
jonge mensen. In plaatselijke organen en gemeenteraden zitten zeker honderdduizend
jonge mensen.’
‘Welke rol speel psychologie in uw werk en in uw instituut?’ ‘De psychologie
vormt de grondslag voor de pedagogie. We moeten dus eerst de psyche van het kind
kennen en leren begrijpen vóór we de inhoud van opvoedingssystemen kunnen
bepalen. Daar hangt dus ook weer onze methode van lesgeven vanaf. Zonder kennis
van de psyche is het onmogelijk betrekkingen tussen mensen te ontwikkelen en
vestigen, zoals ik eerder uiteenzette als ons basisdoel. We besteden dan ook steeds
meer aandacht aan betrekkingen tussen onze scholieren onderling. Vroeger, wanneer
een scholier er de kantjes afliep en slechte resultaten had, werd hij van school
verwijderd. Zo'n jong mens ging dan naar de fabrieken en de industrie en werd
arbeider. Hij kwam dan in het arbeiderscollectief terecht en kreeg vanzelf de
opvoeding die hij nodig had om volwaardig mens in de maatschappij te worden. Nu
is het allemaal anders.

205
206

Zoals ik Peter - overigens tevergeefs - stimuleerde zijn studie psychologie door te zetten.
Ze waren wel afkomstig uit de KOMSOMOL natuurlijk.
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Leerlingen zijn nu eenmaal verschillend. Vooral na de vierde en vijfde klas krijgen
we de moeilijke gevallen van slecht leren.’
‘Dat was ook bij mij het geval. Na de vierde klas haalde ik vijven en zessen alléén
dankzij bijlessen,’ biechtte ik op.
‘Dat zou je anders van u niet zeggen. Bij de moeilijke gevallen is het vooral
belangrijk dat het onderwijzend personeel kennis van psychologie heeft. De vraag
is natuurlijk: waarom kregen deze kinderen problemen met leren?’
‘In Amerika gaat men er van uit dat zowel moeilijk meekomende leerlingen als
de haantje-de-voorsten allemaal een dosis psychologie moeten krijgen.’
‘Denkt u dat de scholier die uitstekend kan leren meer behoefte zou hebben aan
kennis,’ vroeg Stoletov me.
‘Psychologische problemen hebben met het vergaren van kennis niets te maken.
Die staan daar buiten. U spreekt erg veel over knap en dom, kennis en onwetend,
maar dat, lijkt me, heeft niets met psychische stoornissen te maken.’
‘U bedoelt, dat het niet met psychische gezondheid heeft te maken?’
‘Een leerling kan zich inspannen en leeropdrachten proberen uit te voeren, maar
wanneer hij psychische problemen heeft, bijvoorbeeld door disharmonie in zijn
omgeving, zal hij zich niet echt kunnen concentreren en lopen zijn cijfers in de soep.’
‘Ik denk dat we met grenzen aan deze zaken rekening moeten houden,’ meende
Stoletov. ‘Naast theoretische kennis op scholen laten we grote aandacht besteden
aan arbeid, productieve bezigheden en lichamelijke oefeningen, om dus de hele mens
te ontplooien.’
‘Komen leerlingen met psychische problemen naar hun onderwijzer toe?’
‘Ongetwijfeld. We stellen ons ten doel dat de leraar voor een leerling betrouwbaar
moet zijn. Dat is immers het karakteristiek voor een goede leraar? We benadrukken
dus wel degelijk de psychologie tussen leerlingen onderling, maar ook tussen
onderwijzend personeel en scholieren. Een kind voelt immers wanneer een leraar
niet echt open voor hem staat?’
‘Kennis van de psychologie is dus verplicht bij lerarenopleidingen?’
‘Zeker, het is een verplichte studie. We zijn zelfs van mening dat in deze moderne
tijd, men meer dan ooit aandacht aan psychologische en pedagogische vraagstukken
behoort te besteden. We hebben nu vele instituten om de kwalificaties van lera-
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ren in dit opzicht te verbeteren. Onderwijzend personeel ontvangt in dit opzicht
bijscholing. Er zijn cursussen van verschillende lengten, maar ook de bijscholing is
in principe verplicht.’
‘Sinds 1958 woon ik al in Amerika. U weet, de gedragskunde beleeft daar
explosieve uitbreidingen.’
‘We hebben een vaste discussiegroep, die de ontwikkelingen in de wereld op ons
gebied op de voet volgt. Amerikaanse wetenschappers komen hier. Wij gaan naar
de VS. In december 1978 hielden we een seminar hier in Moskou waar twaalf
Amerikanen aan deelnamen. Het onderwerp was: Welke inhoud behoort de
pedagogische opleiding te hebben? In Californië was het thema, toen wij hen
bezochten: Problemen bij het bestuderen van gedragingen van leerlingen.’
‘Welke was uw voornaamste indruk, die u over hebt gehouden aan de ontmoeting
met Amerikaanse collega's in Los Angeles?’
Er volgde een lange stilte.
‘Ik heb er vele aspecten aan overgehouden waar aandacht aan moet worden besteed.
Amerikanen zijn goede organisatoren. Zij doen belangrijk werk op dit gebied. Wat
me enorm verbaasde tijdens dat bezoek, was de invloed die de media in de VS schijnen
te hebben. Ik denk hierbij vooral aan het gehamer van massamedia op de bedreiging
die wij voor Amerika zouden vormen.’
‘Eigenlijk doel ik dus niet op de propaganda-oorlog over en weer. Openden de
contacten met Amerikaanse geleerden nieuwe gezichtspunten in uw vak?’
‘In de grond van de zaak lijken alle wetenschappers in de wereld op elkaar.
Wanneer je dus in je vak naar diepere waarheden zoekt, zal je soortgelijke collega's
vinden, tenzij ze natuurlijk in de vangnetten van de politiek zitten en vergiftigd zijn.
U kent ze zelf, zoals sommige professoren aan zogenaamde instituten in de VS die
ons land en ons systeem bestuderen.’
‘Dat zijn cellen van negatieve krachten in de Amerikaanse maatschappij, die je
overal ter wereld aantreft. Laat ze maar. Het zou jammer zijn dit gesprek er mee te
bederven. Wat jammer is in de uitwisseling met Amerikanen, dat u hen niet duidelijk
kunt maken, dat het individu, zoals u dit zojuist hebt uiteengezet, in de Sovjet-Unie
niet wordt onderdrukt. U stelt een ideologisch fundament vast en van daaruit wil u
de jeugd tot volle bloei brengen.’
‘U vat het juist samen. Ik ben van mening dat het bij de opvoeding van één mens
belangrijk is de betrekkingen van mens
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tot mens, maar ook die van natie tot natie in het centrum van de opvoeding te plaatsen.
Dat is absoluut de basis van de opvoeding in de USSR.’
‘Dus ook internationale solidariteit bijbrengen?’
‘Precies. Vriendschap met alle volkeren. Misschien hebben we hier zelfs iets teveel
het accent op gelegd en dienaangaande te overdreven gehandeld. Toen de nazi's ons
in 1941 aanvielen, hadden we al zovele jaren bepleit dat alle mensen onze vrienden
waren, dat we er bij onze eigen bevolking last van ondervonden, omdat men
aanvankelijk niet begreep waarom men opeens Duitsers diende te doden. Respect
voor alle mensen is naar onze mening een onmisbare grondslag voor de opvoeding
van het werkelijk vrije individu. Wij leren dat alle naties op onze liefde en respect
kunnen rekenen.’
‘Ongeacht politieke systemen?’
‘Ongeacht, want politieke systemen kunnen veranderen, maar de trots van naties
blijft.’
‘Toch heeft u behoorlijk last van politieke dissidenten in eigen land, die het systeem
ook hier willen veranderen.’
‘Lenin heeft al in 1919 en 1920 gewaarschuwd dat we bij onze revolutie ook
klassevijanden zouden hebben. Hij zei dat we dus voor het eerst een socialistische
samenleving opzetten en dat er, ook in de toekomst, verraders onder ons zouden
zijn.’
‘U bedoelt dus verraders van socialistische idealen?’
‘Ja. Het was immers nieuw en buitengewoon wat we deden. We bepaalden een
nieuwe zin voor het leven, namenlijk dat men leeft voor het geluk ook van andere
mensen, want die andere mensen leven ook voor mijn geluk. Ga er maar even aan
staan om die boodschap in de opvoeding van nieuwe generaties over te brengen.’
‘Jezus probeerde het tweeduizend jaar geleden en faalde.’
‘Toen liepen de mensen nog achter.’
‘Het is u ook niet gelukt de mensen van dit land eeuwige broederschap bij te
brengen, want net als in Amsterdam of New York, bij jaywalking word je ook in
Moskou gewoon doodgereden.’
‘Als u zich aan de verkeersregels houdt, zal niemand u hier overrijden.’
‘Maar zou een ware marxist niet aan het geluk van de voetganger moeten denken?’
‘Juist. De Franse materialisten van de achttiende eeuw heb ik vele jaren geleden
eens bestudeerd. Eigenlijk gaan hun uitgangspunten ook vandaag nog op. We proberen
de programma's voor scholen zodanig op te stellen dat leerlingen zich alle
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eigendommen van kennis, die tot het geluk van de mens dienen, eigen kunnen maken.
Wij zijn tegen te vroege specialisatie van studenten. Hij zou een uitstekende specialist
worden, maar geen werkelijk, volledig ontplooid mens zijn. Wiskundelessen mogen
niet ten koste gaan van de overdracht van geestelijke rijkdommen. Stel je voor dat
men geen kennis zou nemen van literatuur en kunst als toekomstig wiskundige, wat
voor mens zou ons dat geven? De inhoud van bolsjewisme zou men als een symbiose
van ons opvoedingssysteem in de breedte, met het Amerikaanse gevoel voor zaken
doen, moeten zien.
‘Dat is een fraaie leuze om ontspanning tussen Oost en West mee aan de man te
brengen.’
‘Daarom zijn er nog altijd diepe verschillen tussen onze scholen en de Amerikaanse
scholen. Want een beperkt gevoel voor zakelijkheid is tegengesteld aan de vrijheid
van het individu in de Amerikaanse optiek. Daar kan men een uitstekende zakenman
zijn, maar voor de rest van het leven heeft men oogkleppen op. Amerikanen zijn
doelgericht.’
‘Ja, en absoluut niet maatschappijgericht, ieder voor zich, God voor ons allen.’ Ik
wilde niet zeggen: hier is het Lenin voor u allen.
‘Wanneer de Amerikaanse mens geen gevoel heeft voor de belangen van de
gemeenschap in haar geheel,’ vervolgde Stoletov, ‘dan zijn de politici heer en meester
over dat volk. Zij kunnen het volk ik weet niet wat op de mouw spelden en er op los
liegen. De burger neemt in zo'n samenleving als een zuigeling en kritiekloos alles
voor wáár aan wat de politici de massa voorschotelen. Laten we het even niet over
pedagogie hebben. Als je naar New York reist, zie je overal de rijkdom en de mooie
huizen en gebouwen in Manhattan Maar wie gaat een kijkje nemen in de krotten van
Harlem, of andere straatarme districten? Mijn neef is ingenieur. Hij was een paar
maanden voor mij naar de VS gegaan. Hij kwam zéér enthousiast terug. Ik heb hem
gezegd: “Je reageert als ingenieur. Je bent niet verder gaan kijken dan je neus lang
is.” Ik heb dus moeite gedaan om zoveel mogelijk in Amerika te zien, en niet alléén
de fraaie buitenkant.’
Professor Stoletov vervolgde: ‘Men roemt de zogenaamde Amerikaanse gelijkheid
tussen alle mensen. Maar wanneer je oog hebt voor de werkelijke, onoverbrugbare
tegenstellingen in de Amerikaanse samenleving - dus tussen rijk en arm - dan realiseer
je je terdege hoe anders ons begrip over gelijkheid tussen alle mensen is. Natuurlijk
hebben wij in de Sovjet-Unie bijvoorbeeld woningproblemen. Ze zijn verre van
opgelost.’
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‘Er wordt altijd vergeten dat uw land nog maar 35 jaar geleden tot aan Stalingrad in
puin geschoten werd,’ onderbrak ik hem. ‘Inderdaad. Toch zeg ik u, dat ik in New
York krottenwijken heb gezien die in de USSR ondenkbaar zijn. Niemand in ons land
zou in dergelijke onderkomens willen wonen en niemand hoeft dat te doen. Bij
thuiskomst heb ik hier danook met mijn neef over gesproken.’
‘Ter afsluiting vraag ik me af hoe uw werk in enkele woorden samen te vatten.’
‘De strijd voor vrede in de wereld is terug te leiden tot de wetten over het leven,
die gelden op onze scholen. Wanneer eenmaal de noodzakelijkheid voor een
gigantische defensie zal verdwijnen, zal onze jeugd pas echt gelukkig worden. Het
gedrag van kinderen hangt af van de competentie van onze leraren en opvoedkundigen.
Er komen nog altijd rechtsschendingen onder opvoeders voor waarvoor we terecht
worden bekritiseerd. Dat is danook juist. Maar veel hangt van onze scholen af, evenals
van het gezin en het milieu waar het kind in opgroeit. We streven naar een partnership
tussen gezin en school. We blijven er op vertrouwen dat we van jaar tot jaar met
behulp van steeds verbeterende pedagogie en kennis ons werk zullen verbeteren.’
Ik verloor niet alleen bijna mijn geduld tijdens dit gesprek, maar had de grootste
moeite niet in slaap te vallen. Hierdoor raakte ik deze laatste dag verwikkeld in een
naar twistgesprek met Volodja Molchanov. Maar we omhelsden elkaar toch weer in
de auto voor het National Hotel.
De avond heb ik doorgebracht in het appartement van de componist Rodion
Sjtsjedrin, die is gehuwd met de danseres Maja Plisetskaja, die momenteel in Parijs
optreedt. Hij stond op het punt naar Japan te reizen.
Sjtsjedrin: ‘Ik droom nu al van de meren en de bossen daar en om te gaan vissen
en jagen. Daar houd ik van. Wij hebben een dacha 50 kilometer buiten Moskou.
Maar mijn eigenlijke ouderlijk huis staat 450 kilometer van hier, omdat mijn moeder
daar werd geboren. Het is een eenvoudig huis aan een rivier en een meer, maar
absuluut verrukkelijk.’
‘Waarschijnlijk begon u daar op uw vierde piano te spelen.’
‘Nee,’ zei Sjtsjedrin, ‘daar begon ik pas mee tijdens de oorlog. Maar ik ben in
1963 eerst in een jongenskoor terechtgekomen, waar ik veel van hield. Daarna kwam
de piano.’
‘Van de piano naar componeren?’
‘Dat gebied, waar we de zomer doorbrengen (hij ging er gewoon niet op in, maar
het kan ook aan de tolk hebben gele-
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gen, want Volodja was naar huis gegaan, die kende Sjtsjedrin te goed), is
onbeschrijflijk. Ik kan daar rustig met mijn speedboot dertig kilometer op de rivier
varen zonder een sterveling tegen te komen. Het is een fantastisch gebied. Het lijkt
me niet mogelijk om die wijdse ruimte aan Hollanders of Belgen uit te leggen.’
‘Ligt uw droomhuis in de richting van de Oeral?’
‘Nee, tussen Moskou en Riga. Moskou is geen Rusland. U moet naar andere streken
reizen om ons land echt te leren kennen.207 De natuur is nog op vele plaatsen ongerept.
Wij zullen in ons dorp Skop nooit een deur afsluiten. We rijden er in zes uren naar
toe. Er liggen oude kloosters in de buurt waar monikken nog rustig wonen.’
‘Wat kennen we elkaar toch eigenlijk nog weinig ondanks moderne vliegtuigen
en de televisie. Ik vind vooral uw muzikale programma's op televisie first class.’
‘Ze zijn beter dan first class. Toch ben ik van mening dat onze conservatoria niet
werkelijk opleiden, maar uitsluitend uitblinkers en laureaten afleveren. Het woord
musicus heeft voor mij een veel bredere betekenis. Musicus zijn, betekent kennis
van muziek, literatuur, kunst en menswetenschappen en niet het eeuwig zich
concentreren op oefenen en nog eens oefenen.’ ‘Als ik naar de minister van Onderwijs
luister of vooraanstaande pedagogen in uw land, dan is dit nu juist exact wat het
opvoedingssysteem beoogt.’
‘Begrip voor schoonheid is niet aan te leren. Alléén wanneer iemand biologisch
in die richting is geaard, dan komt inzicht in beauty vanzelf, op natuurlijke wijze.
Dan ziet hij een tak seringen en erkent er de schoonheid van. Dat is niet via
wetenschappelijke kennis uit te leggen of aan te leren. Het kunstenaarschap heeft
veel te maken met natuurlijke begaafdheid. Het moet van binnenuit worden gevoeld.’
‘Heeft u ook baletten gecomponeerd zoals Aram Khatchaturian Spartacus schreef?’
‘Eerst heb ik piano gestudeerd. Ik had uitstekende leraren. Maar de laatste tijd doe
ik weinig aan de piano. Ik heb een goed gehoor en geheugen, het komt allemaal
vanzelf. Dat is, wat ik noem, een biologisch talent voor muziek. Mijn leraar nam me
mee naar Jakov Flier, een beroemde pianopedagoog Hij had capaciteiten vergelijkbaar
met W.A. Mozart. Zijn belangstelling in het leven was eveneens heel breed, en hij
haatte vingeroefeningen.’

207

Ik vertelde hem dat ik al veel in de USSR had gereisd, ook in Siberië.
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‘Leeft hij nog?’
‘Hij is twee jaar geleden gestorven.’
‘Volodja Feltsman heeft ook bij hem gestudeerd.’
‘Ja, hij is zijn leerling. Eén van zijn laatste.’
‘Volodja vertelde me, dat toen professor Flier overleed, hij het gevoel had of zijn
vader was heengegaan.
Ik beleefde zijn dood ook zo,’ vertelde Sjtsjedrin. ‘Het was een ware tragedie. Hij
was voorzitter van de International Tchaikovsky Competition. De leraar van mijn
middelbare school bracht me bij professor Flier. Hij zat geduldig te luisteren. Ik
speelde de moeilijkste stukken die ik kende, maar wel zéér slecht. Ik zag hoe zijn
gezichtsuitdrukking veranderde. Ik dacht: hij zal me nooit als leerling nemen. Als
allerlaatste troef gebruikte mijn leraar van school het argument: “Maar hij schrijft
ook muziek.” Daarop heb ik een étude gespeeld die ik zelf had gecomponeerd. Op
dat moment scheen professor Flier te hebben besloten mijn pianopedagoog te willen
worden. Hij vroeg om nog enkele eigen composities voor te dragen. En toen kwam
het hoge woord er uit, “Ik neem die jongen.” Dit was het keerpunt in mijn leven,
want ik werd opgenomen in een kring van wereldberoemde musici. Flier wist zijn
talent en vurige energie op zijn leerlingen over te dragen. De tragedie in zijn latere
leven was, dat zijn eigen vingers niet meer wilden. Nu ben ik misschien het bekendst
als componist maar in mijn herinnering zal Jacov Flier altijd bovenaan staan bij alles
wat ik doe of heb bereikt.’
‘Toen ik begon te componeren,’ vervolgde hij, ‘maakte ik moeilijke tijden mee,
omdat Prokofiev, Shostakovich en Khatchaturian als de zogenaamde “formalistische
school” de toon aangaven. Wij waren dus figuren van een lagere statuur.’ ‘Hoe staat
het met het muziekonderwijs?’
‘Het algemene intellectuele peil van onze muziekstudenten is zéér vooruit gegaan,
ik kan zelfs zeggen is zéér hoog.’
‘U maakt de indruk een gezond en optimistisch mens te zijn.’
‘Vandaag zeker, want ik vertrek nog vanavond naar Parijs om me bij mijn vrouw
te voegen. Ik heb ook mijn “zwarte dagen”.’
‘Gaat u concerten geven?’
‘Ja; in Genève, Lausanne, Bern en Frankfurt.’
Hij gaf me bij mijn vertrek twee van zijn platen cadeau.

30 mei 1979
Het is fantastisch mooi weer.
Ik zit al om 06:30 uur in een auto naar vliegveld Sheremetje-
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wo. Ik droomde vannacht van mejuffrouw Büringh Boekhoudt. We gingen ergens
samen dineren. Ik wil straks eerst naar het graf van mijn ouders. Kan ik meteen
controleren of er nieuwe plantjes zijn gezet.
Ben doodmoe.

Moskou - Amsterdam, KL 302
Ik krijg een brok in mijn keel als ik aan Amerbos denk, dat nu leeg is, zonder Peter,
die in Madrid is. Alles ademt natuurlijk zijn aanwezigheid. Laat ik maar dankbaar
zijn dat we deze laatste maanden veel samen hebben genoten en hij meer aan ons
gezamenlijke ‘nest’ verknocht is geraakt. Ik hoop dat hij er nog lang zal zijn nadat
ik al vertrokken ben.
Verademing om weer normaal kranten te hebben. De aandelen ACF staan op 76
gulden; damn it.
Naast me zit een Indische dame die vertelt dat ik eens in haar huis was om collega
Aristides Kartopo van Sinar Harapan in Djakarta te ontmoeten. Hij zit nu bij een
uitgeverij, want hij mocht geen journalist meer zijn.
Ik lees The Social Construction of Reality van Peter Berger en Thomas Luckmann.208
Er wordt betoogd ‘that reality is socially constructed and that the sociology of
knowledge must analyse the process in which this occurs’. Werkelijkheid wordt
gedefinieerd ‘as a quality appertaining to phenomena that we recognize as being
independent of our own volition.’ ‘Phenomena are real and they possess specific
characteristics.’
De hamvraag: What is real? How is one to know? (...) Is a man free? What is
responsibility? Where are the limits of responsibility? How can one know these
things? Mooie vragen voor mijn sovjetgesprekspartners.
‘What is “real” to a Tibetan monk may not be real to an American businessman,’
schrijven Berger en Luckmann. ‘The “knowledge” of the criminal differs from the
“knowledge” of the criminologist. It follows that specific agglomerations of “reality”
and “knowledge” pertain to specific social contacts, and that these relationships will
have to be included in an adequate sociological analysis of these contexts. (...) The
sociology of knowledge is concerned with the analysis of the social construction of
reality.’
Marx was van mening ‘that man's consciousness is determined by his social being.
(...) What concerned Marx was that human
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thought is founded in human activity - “labour” in the widest sense of the word - and
in the social relations brought about by this activity.’ Dan verwijzen beide sociologen
naar Nietzsche die een theorie van ‘false consciousness’ ontwikkelde en inging op
de betekenis van ‘deception and self-deception.’ Dat is natuurlijk belangrijk, omdat
Nietzsche dus het belang onderstreepte van ‘illusion as a necessary condition of life’.
Ik ben het er dus niet mee eens. Nietzsche mag in 1879 tot deze conclusie zijn
gekomen maar het wordt de hoogste tijd, dat we er in 1979 definitief mee afrekenen.
Illusies, make-belief-toestan-den en andere onzin, vergroten nodeloos de verwarring
en werken als zacht heelmeesters, die stinkende wonden maken. Berger en Luckmann
schreven een boek om duidelijk te maken, dat de homo sapiens ‘always, and in the
same measure’, ook homo socius is. Deze stelling zou de heren Prokofiev en Stoletov
als muziek in de oren klinken. ‘Society is a human product. Society is an objective
reality. Man is a social product (...) any analysis of the social world that leaves out
any one of these three moments will be distortive.’ Er is een afzonderlijk hoofdstuk
over roles.
‘Institutions are embodied in individual experience by means of roles. The roles,
objectified linguistically, are an essential ingredient of the objectively available world
of any society. By playing roles, the individual participates in a social world. By
internalizing these roles, the same world becomes subj ectively real to him. (...) The
origins of roles lie in the same fundamental process of habitualization and
objectivation as the origins of institutions. (...) All institutionalized conduct involves
roles. (...) Some roles, however, symbolically represent that (institutionalized) order
in its totality more than others. Such roles are of great strategic importance in a
society, since they represent not only this or that institution, but the integration of
all institutions in a meaningful world. (...) Some roles have no functions other than
this symbolic representation of the institutional order as an integrated totality, others
take on this function from time to time in addition to the less exalted functions they
routinely perform. The judge, for instance, may, on occasion, in some particularly
important case, represent the total integration in society in this way. The monarch
does so all the time and indeed, in a constitutional monarchy, may have no other
function than “a living symbol” for all levels of society, down to the man in the street.
Historically, roles that symbolically represent the total institutional order have been
most commonly located in political and religious institutions.’ (pag 94).
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Hemeltje, ik zou hier tientallen pagina's uit deze analyse willen opnemen, zoals het
ontleden van een absurde notie als divine will. Er zijn immers in dit late uur nog hele
volkstammen - inbegrepen Beatrix zelf - die althans mummelen, dat zij een van God
gekregen taak zouden vervullen? ‘I have no choice in the matter, I have to act this
way because of my position...’ Een illusionaire drogreden, die leden van koninklijke
families doorgaans aanvoeren als raison d'être om het recht te hebben in een gouden
koets voor aap te zitten.
Berger en Luckmann spreken over ‘symbolic universes’ als ‘bodies of theoretical
tradition that integrate different provinces of meaning and encompass the institutional
order in a symbolic totality’. Verderop schrijven zij: ‘The entire historic society and
the entire biography of the individual are seen as events taking place within this
universe.’ Het zijn situaties die doorgaans voortkomen uit fantasieën en dromen en
weinig te maken hebben met het dagelijks leven. Zij verkrijgen een eigen soort
werkelijkheid. ‘Within the symbolic universe these detached realms of reality are
integrated within a meaningful totality that “explains”, perhaps also justifies them.
(...) Symbolic universes are social products with a history.’ Huis van Oranje, een
collectieve fantasie voor één groep mensen vanuit de historie aangereikt en
meegesleept. Ik moet lachen als ik aan Beatrix denk die straks majesteit moet worden
wanneer er staat: ‘The individual can live in society with some assurance that he
really is what he considers himself to be as he plays his routine social roles in broad
daylight and under the eyes of significant others. (...) The symbolic universe orders
history. (...) All the members of a society can now conceive of themselves as
belonging to a meaningful universe, which was there before they were born and will
be there after they die. (...) All societies are constructions in the face of chaos. (...)
The dread that accompanies the death of a king, especially if it occurs with sudden
violence, expresses terror. (...) Symbolic universes, which proclaim that all reality
is humanly meaningful and call upon the entire cosmos to signify the validity of
human existence, constitute the furthest reaches of a projection (...)’
Het up-to-date denken is een verademing voor me, na mijn ervaringen in de
Sovjet-Unie.
Ik ga een brief schrijven aan Peter.
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Amsterdam
30 mei 1979
Amerbos
Er lag een lief welkomstbriefje van Peter wat hij voor me heeft achtergelaten voor
zijn vertrek naar Madrid.
Nu zie ik de waanzin, die Joop van Tijn zich op 19 mei in Vrij Nederland
permitteerde ten aanzien van ambassadeur Tolstikov. Collega Van Tijn begint met
mij verdacht te maken naar aanleiding van de interviews met Tolstikov en eerder
ambassadeur Romanov, als ‘de man die volgens Time en De Telegraaf ons
kroonprinselijk paar in korte tijd tot het communisme wist te bekeren’. Van Tijn
toont met die aanloop aan op het oorlogspad te zijn via volstrekte onzin, die hem
goed van pas komt bij het in de grond schrijven van Tolstikov. Natuurlijk met
voorbedachte rade want: a) bij Vrij Nederland minachten ze De Telegraaf, behalve
wanneer die BVD-krant Van Tijn van pas komt en b) alsof Rom ook maar in de verste
verte Beatrix en Claus tot het communisme zou hebben willen - of kunnen - bekeren.
Van Tijn verlaagt zich tot riooljournalistiek, en eens in de goot, altijd in de goot.
De aanval op Tolstikov is gebaseerd op het boek van professor Efim Etkind, een
dissidente Rus, letterkundige, schrijver en vertaler, die in Parijs het boek Dissident
malgré lui publiceerde. Hij zou in 1974 gedwongen zijn de Sovjet-Unie te verlaten.
Volgens hem was de ambassadeur in Den Haag ‘de kleine tsaar van Leningrad als
eerste secretaris van de partij aldaar’. Volgens Van Tijn was hij ‘de kleine tiran van
Leningrad’ bovendien. Ik weet niet wat Vrij Nederland heeft willen bereiken met dit
drek scheppen. Ik zie Tolstikov niet als een lieverdje, maar de verhalen van professor
Etkind neem ik evenmin voor zoete koek aan. En wat Van Tijn over Romanov te
berde brengt en wat ik uit hoofde van vijf jaar ervaring met die man kan controleren,
is je reinste bullshit.209
Ik had een lang telefoongesprek met Peter. Het was heerlijk zijn stem te horen.
‘Ik omhels je heel lief,’ zei hij. Het onweert. Keke zou doodsangsten hebben
uitgestaan.
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31 mei 1979
Er is een uitnodiging voor de vergadering van de Club van Rome in Salzburg op 6
juni 1979. Daar zal ik heen gaan.
Ik ontving een brief van Henry Ebel van Behavior Today. Hij was eigenlijk niet
te lezen, totaal verward. Psychiater Howard Stem noemde hem een ‘borderline mental
case’. Toch zegt Henry interessante dingen. Hij vindt dat Hollanders ‘a miniature,
even childish quality’ hebben, Hans Brinker en zijn zilveren schaatsjes, geschilderde
tegels ‘as if the country allowed no one to develop past the age of five. Why this
persistent infantilization, or projection of infantile feelings?’ Hij noemt ‘the tenacity
with which the Dutch have held on to their royal family’ de nationale expressie van
een ‘dependency pattern that goes with intense socialization’. Hollanders hebben
door de eeuwen heen met de zee gevochten ‘and so much work concentrated for so
many generations on such a tiny stretch of the planet’, dat ‘without dependency
patterns that keep individuals locked into their families’ dit allemaal niet mogelijk
zou zijn geweest. Vandaar de behoefte aan ‘a royal “mega-family” to give the whole
system a sacred flavor’.
Ebel gaat ook in op Nederland en Zuid-Afrika. Hij schrijft:
‘It often seemed to me that there is something very significant about the
turn taken by Afrikaaner culture as compared witti the earlier reputation
of the Dutch for tolerance and (relative) enlightenment. The problem of
aggression, in Dutch society, must be simply gigantic. Where the American
picks up a rifle and goes off to shoot deer (or people, in some cases!), the
Netherlands appear to offer, historically and contemporaneously, very few
outlets for hostile feeling. The imperialist phase in the 17th century,
especially since it was built on a less strong foundation than that of
England, suggests a release of energy that may have relieved pressures of
this kind, and perhaps the verkraempte Afrikaaner is in lome way the
“expression” of this side of the Dutch personality - so that a connecting
cord runs from the docile streets of Amsterdam and The Hague to the
primitive drama on the African veldt. Also, everybody has noted the ways
in which Dutch habits assisted the Nazis in the extermination program
aimed at Dutch Jews (keeping the trains running on time, etc.). Usually
this is presented as a sort of regrettable historical gaffe or faux pas. But
psychohistory encourages us not to accept the notion that anything in
history is random, accidental, or undetermined. Perhaps the
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Dutch are a classic illustration of Freud's theme about “civilization and its
discontents” - and therefore much less tolerant than the external
self-discipline suggests. Again, this is a theme that may already have been
explored by writers in the Netherlands - and I suspect, though I haven't
been in the Netherlands since about 1966, that much more aggression and
overt unhappiness than formerly has probably surfaced. Perhaps the Dutch
are in the process of undergoing a group psychoanalysis dealing with these
historically-conditioned patterns, and perhaps the really interesting question
is how they wilt be able to do this and stilt attend to the needs (dikes, etc.)
of a vulnerable society.’
Robert Keedick schrijft, dat ik enkele honderden dollars kwijt ben. De dames in Fort
Worth verdommen het om me schadeloos te stellen, voor het feit dat ik voor niets
naar hen toe reisde. Er was daar onverwachts een dik pak sneeuw gevallen, wat daar
nog nooit gebeurd was. Toen ik ter plekke arriveerde, was mijn lezing geannuleerd
in verband met het winterweer. Afgezien van het mislopen van mijn honorarium had
ik kosten gemaakt - en tijd uitgetrokken - om naar Texas te reizen. Keedick heeft
vergeefs geprobeerd betaling te krijgen. ‘We tried repeatedly to get payment, partial
payment or at least a rescheduling of your lecture - but to no avail.’ Dus wie draait
er voor op: ik.
Op 23 mei is in NRC Handelsblad een foto verschenen van prins Bernhard, Hans
Wiegel, Frits Philips en andere tycoons samen met de grote baas van Transol, Jan
Onderdijk, die als gastheer optrad bij de onthulling van een monument voor de
Nederlandse ondernemer. Dat is dus de kliek waar Dirk Keijer me binnenbracht met
als resultaat de onderhandeling in Genève met Dirkx van Transol. Wynold Verwey
schreef er een aardig stukje bij. Ik belde naar Dirkx die zei druk met ambassadeur
Abdelkadir Chanderli in Genève bezig te zijn. Chanderli zelf vertelde me zojuist dat
de Transol-contacten ‘une belle affaire’ bleven, maar plotseling waren de prijzen
‘enflammées’. Er zat geen schot in. Gisteravond sprak hij vier uur met Keijers partner
Baehr, ‘he left very pleased and the hall is now in his court’.
Rob Soetenhorst wil het gesprek met Vladimir Kirillin niet publiceren ‘want wat
zegt hij eigenlijk?’210 Hij deed of alles wat Kirillin verteld had, allang in zijn krant
had gestaan. Ik ben toen
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maar eens van leer getrokken door me te beklagen over de wijze waarop het interview
met Tolstikov verdraaid en gewijzigd in de krant was verschenen. Hij kon voor mijn
bezwaren begrip opbrengen, maar evenmin als Jan Sampiemon gisteren, zei ook
Soetenhorst dus niet dat het hem speet. Het is altijd vechten en nog eens vechten
geblazen, nooit zal iets glad en in vertrouwde en betrouwbare samenwerking verlopen.
Mevrouw Martorell211 was op de hoogte van de rel rond Tolstikov door Joop van
Tijn geïnitieerd. Zij scheen oprecht bezorgd. De Hongaarse ambassadrice, Anna
Bebrits, was er ook van op de hoogte en bevestigde dat zij soortgelijke Koude
Oorlog-ervaringen had opgedaan.
Het stekje van de plant van Volodja Molchanovs moeder heeft de reis overleefd,
denk ik. Het groeit. Ik belde Volodja op. Ik vertelde hem dat Pieter Menten weer in
voorarrest moest en per ambulance zou worden afgevoerd.
Nederland heeft een schuld van 240 miljard gulden, of 17.000 gulden per hoofd
van de bevolking. Het hek is van de dam.
Paul van 't Veer is 15 mei overleden. Hij was wel aardig, maar teveel ingekapseld
in het systeem en niet erg onafhankelijk en sterk.
Minister G.M.V. van Aardenne van Economische Zaken is naar het Suharto-regime
gereisd en teruggekomen met de mededeling dat op het gebied van industriële
technologie, samenwerking mogelijk is. Ze blijven met die schurken in zee gaan.
Wim Klinkenberg gaf Lisette Lewin een interview van twee pagina's voor Vrij
Nederland.212 ‘Ik ben één van de laatste vertegenwoordigers van het bolsjewistische
communisme en daar ben ik trots op’ staat er in koeienletters boven.
Wim schijnt al in 1944 kind aan huis te zijn geweest bij M.M. van der Goes van
Naters, de latere fractievoorzitter van de PvdA. Van der Goes had Wim altijd
voorgehouden, dat zolang hij aan de touwtjes trok, er geen oorlog tegen Indonesië
zou worden gevoerd. Hij zou Romme wel in bedwang houden, maar het tegendeel
gebeurde. Wims affectie voor Van der Goes van Naters sloeg om in minachting en
haat. Hij klapte in een artikel voor De Vlam dermate uit de school, dat er een breuk
ontstond.
Wims soortgelijke haat voor prins Bernhard verbaast me. Hij zegt tegen Lewin,
‘Ik veracht hem. Ik heb hem één keer op Soestdijk ontmoet. Een nare, platte,
ongecultiveerde, humorloze mof. Ik houd niet van dat woord maar hij is het.’ Het
lijkt
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me een ongelukkige uitspraak als je op het punt staat een biografie over de prins te
publiceren. Hij heeft blijkbaar wel het nodige speurwerk naar de handel en wandel
van de prins-gemaal gedaan en wat hij ontdekte is niet mis. De prins zou
verantwoordelijk zijn voor de dood van een aantal mensen, die vanuit Londen als
agent naar bezet gebied werden gezonden. Ik wist niet dat de latere professor J.A.
van Hamel al in 1940 naar Nederland werd gezonden met een opdracht van de prins
voor de bankier E. Menten. Vreemd allemaal. Ook houdt Klinkenberg vol, dat
Bernhard betrokken is bij de affaire KingKong en de nederlaag van de
luchtlandingsoperatie bij Arnhem. Helemaal absurd lijkt me, dat de prins aan een
dame op Mallorca in 1942 zou hebben geschreven, dat hij zich als stadhouder van
Nederland aan Hitler aanbood.
Newsweek is natuurlijk ook met een omslagverhaal over SALT II gekomen. Ze
hebben een gesprek gevoerd met ‘duif’ Paul Warnke en ‘havik’ Paul Nitze, wat weer
eens illustreert hoe belangrijk de input in minds is. De genoemde getallen zijn gewoon
mind-boggling.

Jan Foudraine zegt: ‘De mensen verkeren niet alléén in een metafysische slaap, soms
zelfs in een metafysisch coma (...). Gevoel, intuïtie en vertrouwen zijn positieve en
belangrijke waarden. Veel mensen zijn daarmee niet verbonden, ook publicisten niet,
die daardoor, voor zover ze dat doen, de status quo van de geestelijke slaap van de
massa bevestigen. Deze slaap brengt ons snel naar de afgrond. Slapende en
niet-bewuste politici, priesters en persmensen verpesten de wereld. Ze weten geen
raad met de werkelijke wijsheid en verlichting, dat is, met bewustwording. Zij geven
stenen voor brood.’ Maar als Foudraine over zijn nieuwe meester Bhagwan Shree
Raj neesh
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spreekt, doet hij of hij met een god te maken heeft gehad en dat bezorgt me koude
rillingen. ‘(...) Omdat ik mezelf onwaardig vond om zelfs maar te kijken naar het
wezen Bhagwan, met zulk een hoogheid van zijn.’ Dat is nuts!213
B.F. Skinner heeft een aanvullend deel op zijn biografie geschreven.214 Rosemary
Dinnage schrijft in de The New York Times:215 ‘It's a very dull book indeed.’ Ik heb
de man zelf ook eigenlijk boring gevonden de keren dat ik hem ontmoette, dus ik
sla dit over.
Mijn goede vriend admiraal Elmo Zumwalt is met Paul Nitze en Senator Jake
Garn (Utah) bij NBC in Meet the press gegaan en heeft benadrukt ernstige bedenkingen
te hebben over SALT II. Als hij tekeer gaat tegen de USSR, kan ik er nooit aan voorbij
gaan dat zijn vrouw een Russische prinses is.216
Er is een fikse rel rond Bram van der Lek (PSP) ontstaan in verband met geklets
van de hoofdredacteur van De Stem, L. Leijendekker, en de oud-hoofdredacteur van
De Limburger, F. Hulskorte. Elseviers had in 1976 een stuk gepubliceerd waarin
werd gesuggereerd dat een progressief kamerlid voor de KGB zou werken. De Stem
en De Limburger schreven vervolgens dat daarmee Bram van der Lek bedoeld zou
worden. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie aan Van der Lek toegewezen en
de lasteraars moeten 36.500 gulden betalen, welke voor een nobel doel zullen worden
besteed.217 Eigenlijk had ik in het verleden veel feller moeten reageren op soortgelijk
geklets over mij in De Telegraaf.
Dries van Agt opende vanmorgen de Noord-Atlantische Raad in de Ridderzaal en
sprak zijn diepe bezorgdheid uit over de kwaliteit en kwantiteit van de
sovjetoorlogsmachine. Hoe moet de NAVO een antwoord vinden op de toenemende
dreiging van sovjet kernwapens voor Europa? Ik denk dus dat die dreiging er niet
is.
Nixon mag dan à la Graf Spee zijn ondergegaan, zijn ministers handhaven zich
als multimiljonairs. Henry Kissinger verdient vijf miljoen dollar aan zijn memoires
The White House Years, binnenkort te publiceren, en krijgt 15.000 dollar voor praatjes
van een half uur. Hij is adviseur van NBC en Goldman Sachs & Company en wordt
nijdig als hem naar zijn miljoenen wordt gevraagd. William Simon, minister van
Financiën van Nixon,
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is goed voor een tien tot twintig miljoen dollar. De man zwemt in de adviseurschappen
en lucratieve bijbaantjes. Daar klopt natuurlijk niets van en het systeem stinkt.218
Luns haalde de omslag van een nieuw tijdschrift, Nieuwsnet.219 De oud-bewindsman
meent dat de Raad van Kerken zich ook maar eens met Russische wapens zou moeten
bemoeien in plaats van zich op te winden over de neutronenbom. Hij schets een beeld
van ‘hoogst effectieve Sovjet nucleaire vernietigingswapens’ als de SS-20 met een
draagwijdte van 4.000 kilometer en gericht op West-Europa, terwijl wij geen tegen
wapens zouden bezitten waarmee de USSR zou kunnen worden bestreken. ‘De alliantie
heeft vliegtuigen die tactische wapens kunnen vervoeren en gebruiken, maar die
wapens zijn op het slagveld gericht en niet op de Sovjet-Unie.’ Probeer daar Brezhnev
& Co maar eens van te overtuigen. De 65-jarige Luns wordt ook gevraagd wanneer
hij eindelijk oplazert van het oorlogophitserstoneel, maar dat beslist hij zelf, meent
hij. ‘Vooral van Nederlandse zijde wordt al drie of vier jaar gepraat wanneer ik
tenslotte eens weg zal gaan,’ zegt hij ook nog.
In het meinummer van Zero staat een reisbrief van Jan Cremer uit Indonesië. Hij
beschrijft de zwerfhonden op Bali en hoe hij bij toeval zag hoe een zwart-witte hond
via een valstrik door een man werd gevangen en ‘in doodsnood spartelde om uit de
dodende strop te komen’. Hij bevrijdde het dier, terwijl de zijkant van de nek finaal
was doorgesneden. ‘Uit zijn bek droop een straal bloed naast zijn uitpuilende tong
(...). Groeten uit het prachtige rijk van Insulinde dat zich daar slingert om de
evenaar...’ Jans affectie voor dieren is echt, dat weet ik.

1 juni 1979
Het weer is volledig van slag. Het stortregende en bliksemde gisteravond. Life hurries
and hurries along. Ik droomde van mam. Het was mijn verjaardag en mijn broer Theo
arriveerde. Ik omhelsde hem, waardoor hij zéér in verlegenheid was gebracht. Ik
herinner me zijn gezichtsuitdrukking uit mijn droom. Met Peter is dit de gewoonste
zaak van de wereld. Ik droomde zelfs van Keke, die me vertelde, dat hij niet meer
mee kon gaan wandelen, want hij was te oud en te moe.
Het is stil op Amerbos, maar I like it.
Veronica heeft eindelijk een kort onderwerp over de Olympische Spelen in Moskou
uitgezonden. Toen ik Henry Remmers vroeg wat ik er voor zou krijgen zei hij:
‘Honderd gulden plus

218
219

The New York Times, 27 mei 1979.
Nieuwsnet, 26 mei 1979.

Willem Oltmans, Memoires 1979-A

241
kosten.’ Ik moest lachen. Mijn kosten om naar Moskou te gaan?
Ik weeg weer 84 kilo, zes kilo minder in acht weken tijd. Ik moet er op blijven
letten.
In 1978 waren er nog elf ooievaarsparen in Nederland, die negen jongen baarden.
Naar om te zien en te horen hoe ooievaars muizen verorberen.
Victor Louis is zogenaamd Moskou-correspondent van het The Evening News.
Hij schreef, THE COMING DECLINE OF THE CHINESE EMPIRE, waarin hij stelt dat 60
procent van het Chinese grondgebied door mensen wordt bewoond die zich los willen
maken van Peking. Het uiteenvallen van China kon ieder moment gebeuren en dan
zouden ‘Russische vrijwilligers’ daarbij helpen. Time merkt er bij op: ‘Louis' fantastic
speculations provide strange insides into Soviet thinking about China and the Chinese.’
Het Instituut van professor Mikhail Sladkovsky draagt in Moskou hier de
verantwoordelijkheid voor.220
Mijn oude vriend Joseph Kraft is ook weer eens in China geweest. ‘I didn't go ape
on the Chinese or the new Maoist man or anything like that,’ vertelde hij aan Time.
Ik herinner me Kraft als vriend van Abdelkadir Chanderli in de VN en aanhanger van
onafhankelijkheid voor Algerije - net als ik. ‘Once tagged a liberal, he now considers
himself an “anti-populist” and believes that egalitarianism can breed mediocrity.’
Over China zegt hij nu: ‘This country eats up élites for breakfast. Yet it is necessary
to preserve some kind of quality - quality of éducation, of birth, of leadership,
whatever.’221 Ik denk dat wanneer je, zoals in de USSR, naar meer gelijkheid voor
iedereen streeft, een vorm van ‘egalitarianism en mediocrity’ in de eerste fasen
onvermijdelijk is, wat overigens allerminst betekent dat topprestaties in wetenschap
en techniek, cultuur en sport zijn uitgesloten.
Harold Schonberg heeft onderzoek gedaan naar HOW SEX PLAYS A ROLE AT THE
222
PIANO. Ik verwachtte dus, dat zoals ik wel eens heb gelezen, bewezen zou kunnen
worden dat piano spelen een vorm van sublimatie van sexuele gevoelens zou zijn.
Integendeel. Schonberg wilde bewijzen, dat mannen anders spelen dan vrouwen. Het
publiek werd betrokken bij de beoordeling. Een stuk van Schumann werd door een
pianist ‘clear and direct’ voorgedragen. ‘The other was more highly inflected, full
of delicately applied rubatoes and variations in the
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musical line. Almost everyone in the audience concluded the inflected performance
was female, and it was.’ Ik vraag me af of mannen niet inflected (met verandering
in toonsoort) kunnen piano spelen. Ik weet dit wel zeker.

2 juni 1979
Ik schreef André Spoor en Rob Soetenhorst een memo, dat Sergei Lossev van TASS
een abonnement wilde verkopen aan een Nederlandse krant en of het iets was voor
NRC Handelsblad. Jan Blokker heeft samen met het college van hoofdredacteuren
gelunched met Beatrix en Claus. Een zéér discriminerende affaire trouwens. Waarom
alléén de bazen? Hij neemt het kroonprinselijk paar op de korrel voor mededelingen,
dat ze aan carpools doen op kasteel Drakensteyn, nooit eten weggooien en dat men
zich zoveel mogelijk houdt aan de snelheidsgrens van 100 kilometer per uur.
Bagatellen.223
Peter Loeb kondigt aan dat mijn boek over Amerika inderdaad in juli zal uitkomen.
De omslag is nu ook gereed. ‘We zijn er zelf zéér tevreden over!’
Sint Nikolaas de paus is in Polen gearriveerd.
Minister C.A. van der Klaauw heeft op vragen uit het parlement geantwoord, dat
de reisbeperkingen voor Sovjetdiplomaten en hun gezinsleden in Nederland niet
versoepeld zullen worden. De vragen werden gesteld, omdat de Sovjetambassadeur
nog altijd niet via Den Helder naar Texel mag reizen. Absurd. En die idioterie wordt
dan gerechtvaardigd, met het argument dat onze mensen in de Sovjet-Unie ook niet
overal mogen komen, alsof dit vergelijkbaar zou zijn.

3 juni 1979
Casper en Carine van den Wall Bake kwamen langs. Casper vergat zijn CV voor
Aurelio Peccei, wat ik wil geven om te zien of Aurelio een opening weet. Ze kregen
wrijving over geld. Ik zag het gezicht van Casper betrekken, wat ik maar al te goed
van hem ken. Zij probeerde er overheen te praten met een lach. Maar zal Carine
kunnen leven met Caspers tot-hier-en-niet-verder-karakter van vrijwel totale
geslotenheid? Hij zag er als altijd buitengewoon aantrekkelijk uit, iets te dik misschien.
Jan Kikkert uit Hoogeveen logeerde hier en is nu alleen naar het strand. Hij heeft
een zalig lijf. Toch raakte ik hem in bed niet aan.
Ik hoor een koekoek. Hij heeft de barre winter overleefd.
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Er is een recital op televisie van S. Richter. Daarne komt Ondine van Debussy.
De paus in Polen is een variant op ayatollah Khomeiny en de klok terug draaien.
Hopeloos.
Ik had als tractatie voor Pinksteren naar het Vondelpark willen gaan, maar er komt
een donderwolk aan.

4 juni 1979
Wendell Rawls meldt in The New York Times, dat na een onderzoek van tweeënhalf
jaar en het spenderen van vijf miljoen dollar, het House Select Committee on
Assassinations heeft geconcludeerd ‘that a conspiracy, perhaps involving organized
crime figures, led to the assassination of JFK’.224 Robert Blakey, chief counsel and
staff director of the committee, heeft tegen Rawls gezegd: ‘I think the mob did it.’
Het onderzoek in het Congres heeft dus uitgewezen dat de Warren Commissie onzin
kletste inzake Oswald: ‘No longer are we able to accept the judgement of the Warren
Commission that President Kennedy was killed by a loner who was a lone assassin.’
En wat gebeurt er verder? Niets.
The Observer meent dat het bezoek van de paus aan Polen vier zaken duidelijk
maakt:
‘1) You cannot kill the human spirit except by destroying the mind with drugs or
the body by torture.
2) Neither Edward Gierek or Leonid Brezhnev knew how to stop the Pope coming
to Poland,225
3) Europe is bigger than the EEC.
4) Although Poles are a special case, Czechs, Hungarians and others are not much
more reliable from Moscow's point of view.’
Het blad meent ‘that future manifestations of the spirit are unpredictable: that is the
spectre now haunting eastern Europe’, mede dankzij de paus. Frits Schaling schrijft
uit Warschau dat het bezoek van zijne heiligheid ‘een psychologische aardbeving’
heeft veroorzaakt, waarvan de uitwerking nog onduidelijk is. Maar hij citeert hierbij
dus kardinaal König uit Wenen (mij wel bekend). Die man is al jaren uit op het
veroorzaken van rooms-katholieke schokken in Oost-Europa.
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weren.
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5 juni 1979
Amsterdam - Salzburg
Opvallend dat media-attentie ligt bij de paus in Polen in plaats van bij de helden in
Nicaragua, die knokken om die stinkende dictator Somoza te verjagen.
In San Francisco zijn homo's razend geworden over de uitspraak inzake Dan White,
de man die in een vlaag van woede zowel burgemeester George Moscone als diens
rechterhand Harvey Milk doodschoot. Milk was een bekende homo. De verdediging
van White voerde aan dat hij door drugsgebruik in een depressie had verkeerd en
daardoor minder toerekeningsvatbaar was geweest. Hij kreeg vijf jaar voor die twee
moorden terwijl de gaskamer voor moord met voorbedachte rade was geëist. NIGHT
226
OF GAY RAGE, aldus Newsweek. Vijf duizend homo's en andere mensen gingen de
straat op, staken twaalf politieauto's in brand en 119 mensen raakten gewond,
waaronder 59 agenten. De nieuwe burgemeester Dianne Feinstein, die de
doodgeschoten Harvey Milk het eerste had gevonden, betuigde spijt dat de moordenaar
er met een dergelijke, lichte straf was afgekomen. Het slaat ook nergens op.
Maxwell Geismar, een schrijver en vriend van Anaïs Nin, noemt haar ‘the best
known diarist since Samuel Pepys’. Ik denk niet dat dit waar is, maar vooruit. Hij is
van mening echter, dat haar dagboeken ‘doctored’ zijn, ‘because she entrusted many
of the original volumes to me for safekeeping in the early 1950's’. Mevrouw Nin
schijnt 200 delen ‘unexpurgated prose’ te hebben geschreven. Dan ben ik toch wel
een beetje anders bezig geweest. Geismar meent, dat wat ze uiteindelijk voor
dagboeken heeft laten doorgaan, niet helemaal overeenkomstig de geschiedkundige
realiteit is verschenen. ‘They often include concocted situations and events that never
happened in the way she describes them. Other incidents were left out.’ Geismar
vindt haar gepubliceerde dagboeken geen ‘brutally honest account of her struggle
for fulfillment...’ maar een reconstructie. Natuurlijk is een dagboek uitgeven een
vorm van reconstructie.
Wanneer ik dit in 1994 lees bij het bewerken van mijn dagboek, geloof ik
in alle eerlijkheid te kunnen stellen dat ik helemaal nooit één gebeurtenis
of herinnering uit mijn duim heb gezogen of gefantaseerd. Hier en daar
voeg ik wel eens een regeltje toe, of een gedachte, omdat ik tenslotte deze
dagboekaantekeningen ‘uit de
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vrije hand’ noteerde en er soms één en ander aan moet worden bewerkt
om ze publicabel te maken. Maar ik verzin niets, nimmer. Bovendien, de
originele dagboeken zijn tot 1977 reeds in de Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag. Geismar schrijft dat het dagboek van Nin gedeeltelijk een
imitatie van Henry Millers dagboeken zou zijn geweest. Als mijn dagboek
één invloed heeft gehad in de zin van ‘ik wil ook zoiets doen’ is het André
Gide geweest, wiens Journal me altijd buitengewoon aansprak.
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Salzburg
6 juni 1979
Salzburg, Hotel Österreichischer Hof
Vandaag is de geboortedag van Bungkarno.
De vergadering van de Club van Rome heeft als thema: HUMAN LEARNING. Een
kolfje naar mijn hand.227
Bij aankomst gisteren liep ik vrijwel meteen tegen Aurelio Peccei aan, die er
bruingebrand en prima uit zag. Onvoorstelbaar dat we hier vier of vijf jaar geleden
eveneens bijeen zijn gekomen. Aurelio en ik stonden te praten toen een jonge
Amerikaan me vroeg: ‘Are you dr. Peccei?’
‘Nee,’ zei ik, ‘this gentleman is.’
‘Oh, you are his son,’ zei het rund ook nog. Anna Pignocchi, Aurelio's trouwe
secretaresse, lachte zich kapot. Ik vroeg of Jonathan Power zou komen ‘No,’ zei
Aurelio, ‘I did not invite him. He wrote such a stupid article...’ Ik ben het met hem
eens. Power schreef inderdaad nonsens. Gelukkig komt professor José M.R. Delgado,
en dat alléén maakt deze trip al de moeite waard. Aurelio zei Delgado vorig jaar
ontmoet te hebben. Hij denkt nu ook mee in het werk van de Club van Rome, iets
wat ik steeds weer heb bepleit.
Ik ontbeet met professor Hugo Thiemann, die van mening is dat het rapport van
de Club van Rome over learning niet erg indrukwekkend is en in vijf pagina's kon
worden opgesomd. Alexander King zei me dat hij er oorspronkelijk van uit was
gegaan dat de Club van Rome een tijdelijke lobby zou zijn. ‘Yet, because of his
nature, Aurelio will not make such arrangements. He runs an autocratic organization.
I support him in this, it's the only way to do it.’ Professor King heeft één jaar
gedoceerd aan Brandeis University bij Boston. Hij had vijftien procent van de
undergraduates als gehoor. Hij gaf me een exemplaar van zijn Clifford Clark
Memorial Lectures in 1978.228
Omdat ik gelezen had dat mevrouw Indira Gandhi volgens Kasturf Rangan ‘battled
to stay in politics’229, schoot ik direct mijn goede vriend Romesh Thapar uit New
Delhi aan, die zonder
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blikken of blozen zei: ‘That woman will never be back. She has seized to be a
consensus figure and as you well know, Indian politics can't function without it.’230
Robert Maxwell loopt hier rond. Hij was van mening dat dr. Jermen Gvishiani
wèl had moeten komen, maar Aurelio zei dat hij afwezig was vanwege nierproblemen,
kennelijk een smoesje. Het wil nog maar niet vlotten met de sovjetparticipatie. Ze
vinden dit in Moskou natuurlijk een exclusieve, kapitalistische club; reuzestom. Over
het boek, dat ik dus verondersteld word voor Pergamon Press met Gvishiani te
schrijven, zei Maxwell overigens geen woord, terwijl ik een getekend contract heb.231
Ik zal een brein als dat van Maxwell nooit begrijpen.
Aanwezig is wel de Venezolaanse minister voor de Ontwikkeling van Intelligentie,
professor Luis Alberto Machado. Dat lijkt een curieus ministerschap. Die man wil
ik tegen iedere prijs ontmoeten en spreken.
Om 10:00 uur opende president Rudolf Kirschschläger de bijeenkomst. ‘Die
Stimme des Club of Rome ist hörbar in allen Bereichen: im wirtschaftlichen, im
wissenschaftlichen und vor allem in eigentlichen menslichen Bereich.’ Ook Aurelio
hield een korte speech bij de opening van Salzburg II.232
Tijdens daarop volgende lunch zat ik met professor Delgado, en Aurelio's dochter,
Paolo Keller,233 en enkele ander mensen.
‘Have you ever been bored,’ vroeg Delgado mij.
‘No.’ zei ik.
‘What a pity. Try it. It is good for you.’
Ik verveel me eigenlijk alleen als ik niets te lezen heb, niet naar muziek kan
luisteren of geen schrijfmateriaal bij me heb. Een zoon van Aurelio werkt als
atoomwetenschapper op het Max Planck Instituut in München. Aurelio heeft een
paar weken geleden in New York de Lindbergh Award ontvangen voor ‘promoting
human understanding’.
Mijn oude vriend Kenneth Dadzie las een boodschap voor van secretaris-generaal
Kurt Waldheim van de VN. Vanmiddag is dus het learning project van de Club van
Rome, door Mircea Malitza (Roemenië) James Botkin (USA) en Mahdi Elmandjra
(Marokko) aangeboden en besproken.
Later ben ik weggeglipt en ben naar een Dampfbad genaamd Paracelsus gegaan,
waarvan ik een advertentie in de gay guide had gezien. Ik knapte snel af op deze tent,
die gevuld was met
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afzichtelijke oude mannen met handdoeken als beddenlakens. Ik heb na een kwartier
weer de plaat gepoetst.
Professor Adam Schaff (Polen) zei over de reis van de paus: ‘No, this visit can't
turn the clock back, but it means fire. He is indeed influencing public opinion. It
could mean disturbances later.’ Ik zei dat de vertoning op televisie me deed denken
aan beelden uit Iran. ‘No,’ aldus Schaff, ‘Khomeiny is a lunatic dictator. The pope
is an intelligent man, who knows what he is doing.’
Ik omhelsde mevrouw Peccei die in gezelschap was van een kleinzoon. Een andere
kleinzoon is al op Harvard. De kinderen van Paolo zijn verg good looking, allemaal
zonen, klein, maar met perfecte lijven.
Om 20:00 uur ben ik tegen heug en meug in een smoking naar de ontvangst op
Klessheim Palace gegaan. Ik haat zoiets.
Ik liep opnieuw tegen Maxwell aan, die op een taxi stond te wachten. Ik sneed dus
zelf het onderwerp van het boek met Gvishiani aan. ‘I am sorry about Gvishiani, not
having replied as yet, but I did write those notes to Moscow supporting your
interviews. I should have sent you copies. I will still do so. Send me the material.’234
Daarop sprong hij in zijn taxi. Ik dacht: met die man wil ik eigenlijk helemaal geen
zaken doen.
Na twintig minuten op de receptie te zijn geweest, ben ik terug naar het hotel
gegaan. Het stopte met regenen en de maan stond aan de hemel. Ik heb dus jeans
aangetrokken en ben naar Mirabel park gelopen. Ik werd al gauw aangesproken door
twee guys, een kleine jongen en een wat oudere met een aardig hoofd. Ik had geen
geld bij me, maar beloofde hen morgenochtend ieder 100 Schilling te geven, als ik
dan maar mee ging naar een hotelletje in de buurt. Het bleek echter nogal ver weg
te zijn. Toen we een kamer wilden nemen, bleek het vol. We vonden tenslotte een
ander hotel, waar een kamer 280 Schilling kostte, waar ik niet over peinsde. Ik zei
de boys dus gedag. De kleine vroeg nog geld om bier te kopen maar daar ging ik ook
niet op in. Terug in het park stond er plotseling een krullebol in de duisternis voor
me, misschien 19 of 21 jaar, vlammende ogen, een sweatshirt over zijn blote lijf. Ik
volgde hem meteen en pakte hem toen hij op het gras stil stond. ‘Let's go somewhere
else,’ zei hij. Het was een Yank. Onder aan de heuvel voelde hij mijn Wiwimacher,
maakte mijn jeans los en gaf me een absoluut zalige blow job. Waar leren
Amerikaanse
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jongens dit op jeugdige leeftijd? Hij verdween weer even raadselachtig als hij was
gekomen. Die jongen wist van wanten. De avond kreeg hierdoor een onverwacht
glorieus einde.

7 juni 1979
Ik stond op met zorgelijke gedachten over Peters toekomst. In augustus wordt hij 34
jaar. What to do? Ik heb zelf eigenlijk geen professionele carrière gemaakt, dat wil
zeggen, niet zoals ik zou willen dat Peter had gedaan: psychologie studeren en dan
verder, zoals zijn broer Jan. Maar, ik ben wel sinds 1953 met één vak bezig. Misschien
heb ik hem wel benadeeld door hem steeds te helpen, opdat zijn dromen werkelijkheid
werden, zoals nu Madrid. Eigenlijk heeft Gerard Croiset hier ook voor gewaarschuwd.
Henry Kamm stelt in de International Herald Tribune de vraag of Indonesië de
kant van Iran op zou kunnen gaan. Van de 7.000 studenten aan de Technische
Hogeschool in Bandung zouden er 4.000, zoals de Koran voorschrijft, vijfmaal per
dag bidden. Ik vind het maar beangstigend. Delgado zegt dat er meer tijd nodig is
om mensen van dit soort afwijkingen te verlossen. Maar hoeveel tijd hebben we nog?
Ik ben het trouwens niet met hem eens, want hij beschouwt het hebben van een gods
dienst als een nuttige zaak.235
Er loopt hier een Belgisch ventje rond, Gunther Pauli, een vondst van Aurelio.
Ik slaagde er in met professor Delgado en professor Machado samen te lunchen,
twee vliegen in één klap. Ik vertelde Machado dat ik de eerst was geweest, die een
televisiefilm over het rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome had
vervaardigd en bereid was hetzelfde te doen met zijn project in Venezuela. Later
confronteerde ik Machado met Aurelio die gaarne aan hem bevestigde, dat ik de
eerste film over de Club van Rome had gedraaid en mij warm aanbeveelde hetzelfde
in Caracas te doen. Ook Romesh Thapar zat aan onze tafel. Hij noemde de crisis in
India en China het gevolg van ‘wanting to be what others are’; dus het Westen willen
imiteren. ‘Take my country and China: they try to duplicate the vulgar, the wasteful
behavior of consumer societies of the West, which practically will be impossible to
duplicate for all mankind.’
‘How then to put the poor, the masses of this world, into the picture,’ vroeg een
Thaise afgevaardigde.
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Delgado antwoordde: ‘Knowledge is not authoritarian. It is right there.’
Maar Thapar zei: ‘We are watching the rich world. We know they are in crisis.
We do not envy them like we used to, otherwise we are following you like sheep to
your grave.’
Thapar hamert op futiele pogingen van ontwikkelingslanden het Westen na te
apen. ‘Look, for instance, what the West has been doing to passion,’ vervolgde hij.
‘We have to attack the worst of all industries: tourism, which is being changed into
airconditioned artificiality.’
‘I had a meeting with King Juan Carlos,’ reageerde Delgado. ‘When we discussed
my work, I told him, a king cannot have a normal brain. Brains are being shaped by
sensory inputs, because the brain of a child has nothing inside. The environment in
which the crown prince grew up was different. Sensory inputs modify chemicals in
the brain. Electrical inputs cause different anatomical characteristics in the brain of
a prince.’
‘Lloyd deMause and his friends call a monarchy a collective hallucination, since
it has nothing to do with reality: it's a distortion of reality,’ zei ik.
Delgado was het daar niet mee eens. ‘No, belief in a monarchy only means the
application of a different frame of reference. This does not mean, we are talking here
about a hallucination. Look for it in Webster.’
‘A hallucination is to see something what is not there at all: they project a king,
but in reality he is a man like any other chap,’ legde ik uit.
‘An illusion is a misperception of reality,’ vond Delgado. ‘If I say: you are a
beautiful girl, then I distort my interpretation of reality. When I talk, my words are
related to a frame of reference. Maybe I am wrong, but nevertheless I am perceiving
and interpreting through my frame of reference which was shaped through previous
encounters. Education creates chemical reactions in the brain.’
‘Is it possible to identify sensory inputs and subsequent chemical reactions,’ vroeg
ik Delgado.
‘No we cannot, not like we broke the secret codes of the Germans in World War
II. You know what I miss in this report on learning by the Club of Rome? Man himself
is missing. Not how to improve methods of learning is of primary importance, but
we should try to answer questions like: How do we learn? Why are you learning?
What is man? What is the purpose of our existence? Do we need more mathematics?
Do we need more automobiles? Which kind of world do we like to save?
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And what for? Why do we possess power? Do we have the capability to structure a
new kind of human being? Can we educate and shape a new Man?’
Ik moet zeggen dat ik mijn oren spitste, zeker na alle gesprekken de afgelopen
weken in Moskou over de mogelijkheid een nieuwe Marxistische mens in de wereld
neer te zetten. ‘Personalities,’ ging Delgado verder, ‘are from the verg beginning
being structured by culture, like the mind of King Juan Carlos. The following factors
are at play here:
1) There is your genetic structure, you did not chose your genes,
2) There is your language, with your citizenship. You did not chose the nation in
which you were born, and
3) There are your initial ideas passed on through the immediate family and
environment, including schools.
All this shapes your initial personality. And we do not control this process. If we
did, we could direct the structuring of our own personality. We do not possess the
tools. Of course, these are philosophical questions. The Club of Rome achieved a
step forward with this report on Learning, but it is a partial step.’
‘And now arrived a Venezuelan minister for the Development of Intelligence.’
‘Most people consider this a yoke. But it is not a yoke,’ verklaarde Delgado.
‘Professor Machado is trying to reach the ministeries of Education of all the countries
in the world to find a new approach in developing intelligent thinking. He is trying
the political route. I am following the biological approach. I certainly would like to
join his effort and provide some ideas about what he is trying to achieve.’
‘Educating is communication,’ merkte ik op.
‘When I talk to you,’ was Delgado's reactie, ‘I produce vibrations and sounds that
transform into codes in your brain. Language consists of symbols. When I talk to
you my words react in your membranes. I can utter the word “glass” in Spanish, in
Dutch in whatever language. The same word enters minds through many different
sensory inputs. It enters through material carriers, while the symbol itself, the glass,
is non material. The mind is shaped by sensory inputs. This is a principle aspect. We
are transmaterial carriers of information. It is not you and me that matters, it is the
information that does. This information flows through the centuries from mind to
mind, until we perish. We are most transitory, but what is permanent is the RNA (ribo
nucleic acid) the giant protein molecules in the cell nuclei, that act as messengers
and transfer agents in the genetic
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development of a new organism. Let's try to be human when we talk about learning.
And remember, your own life is not so important. You are immortal via the RNA
which includes the creation of thoughts.’
‘I always say, I live on, my mind survives, because of the books, that are my
babies,’ zei ik.
‘Your link with life is in the genes, not your mother alone. What you want to
achieve with your books, is to manipulate your life after death. You plan to stay alive
just as you are many years after death.’
‘Why do people need totems to hold on to like kings and popes?’
‘People are at a loss to understand the purpose of life. Arts alone is not enough.
Marxism did not give people a better choice than them who believe in the pope. The
pope is more helpful to mankind than Marx. To hold on to the findings of science
alone is too cold. You cannot make people feel better by explaining scientific findings
alone to them. People need emotions. Scientific findings feed a more objective faith.
Science deals with facts. Science lacks emotionality and does not fill the emotional
needs of humans. We need a new science, a science of passion, of fire of
emotionality.’
Hij vervolgde: ‘My question is: do we accept people as they are or would we like
to structure a new kind of human being? Can we do it? The answer is: yes. We know
that all brains on this earth are the same, regardless race, culture or economics. The
origin of all brains is identical. Therefore, our mam purpose is to establish learning
principles to help produce a new kind of human being. This is not the responsibility
of the individual. This is the responsibility, I would say, of the state. At the same
time, and I do realize that my words sound very dangerous, I am speaking about the
basis of biological facts. The individual has no mental capacity at the beginning of
his life to structure his own mind. There is no discussion in the world about this,
because apparently people refuse to enter into what is considered ‘a dangerous area’.
There are indeed tremendous risks. But what we must do, is accept biological reality.
And then redirect our purposes of learning.’
‘How to achieve this goal,’ wilde ik weten. ‘There are many ways but let me
mention one or two. Let's first of all not forget, that freedom is not a natural gift.
Freedom is the highest accomplishment of nature. If you like an individual to be free,
it is the state and the educators that should teach people how to be free. Therefore,
if we desire free individuals,
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we must educate the individual to be free. At the same time we must hand the
individual tools to react against the state and even the educators. Therefore, part of
this freedom is to teach the imprinting necessary for biological reasons so that in
later years, the individual is able to react once the individual gained the mental
capacity to think intelligently. Only then he can be truly free, creative and original.
But, I repeat, this is not possible for anyone, unless he is properly instructed along
these lines. Therefore, in my opinion, this would be one of the most important global
issues which relate to the individual, namely the structuring of the individual mind.
Another very important aspect of modern learning is to teach the individual to be
happy. I think we have the technology, the intellect and even the mechanical power.
Now, which is the way to reach the decision makers, governments and also the people
themselves? All of them? What I propose is not verg expensive. You do not need
big machines, nor big organizations. What we need is to provide the proper
information to the individual. My proposal is to advise the whole world to introduce
into the curriculum a minor subject. No drastic, no revolutionary changes, just to
introduce a new subject, The Learning of Learning. This new learning I call Psycho
Genesis, which is the genesis of the psyche. But we could give it another name. This
would provide the individual with the necessary information to redirect his own life
in agreement with the cultural set. Therefore, I would add, in agreement with your
cultural identity, the personal identity and the means to modify the cultural set given
by culture. In other words, to enable the individual through proper learning and
training to handle personal freedom and to modify the set of culture.’
‘Remains the cardinal question: what is the purpose of human life?’
‘Indeed, how can you deal with the issue of learning unless you deal with the
question what for? So, what kind of human beings would you like to structure? Unless
you are clear on that issue, I think, you will not succeed to teach anything.’
‘Learning must be in line with the biological basis of global issues, of life itself,’
meende ik.
‘If you do that,’ zei Delgado, ‘it explains likewise why my ideas are neither
dictatorial nor fascist, as some, also at this conference, seem to fear. We are only
talking here about the laws of biology. I have not invented them. These are facts.
The brain needs oxygen and the brain needs sensory inputs. The early imprinting of
the brain will determine personal behavior.
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I have not invented this. In this report by the Club of Rome on Learning, all these
aspects are missing. We cannot discuss global issues unless we do understand this
biological basis.’
Professor Bruno Fritsch van het Institut für Wirtschaftsforschung in Zürich, die
bij ons aan tafel zit, ondersteunt Delgado.
‘All of us should be aware,’ vervolgde Delgado, ‘that it would be naave to try to
solve the problems of the technology of behavior or the biological basis of intelligence
in ten minutes.’
‘If you would pose one question, which one would it be,’ vroeg ik Delgado.
‘Should we play the role of God, or should we not? My specific comment here is:
shall we accept blindly man-made artificiality? This means: the human interventions
in human lives, the human interventions in nature are inescapable. Or, the other
choice would be, to accept natural virginity. My statement is: we cannot accept
natural virginity. If we did, most of us would be dead. When people hear me say this
and say: “You are a fascist” or “You are trying to impose your ideas on our children”,
I reply to them: “We cannot change the laws of biology.” We must first of all know
these laws and then use them intelligently. What most people are not aware off is
that we are only speaking here of biological facts, nothing else. Here are the facts of
nature. You need to educate the minds of babies and children by external sensory
inputs. The person you are educating has not yet developed sufficiently to be able
to choose his own system of beliefs, his own ideas, his own civilization. Who is free
then? No one! Therefore, it should be realized, that the newly born brain has the total
biological necessity to receive sensory inputs from the outside, or he will be a mentally
deficient child.’
Delgado onderstreepte, dat wanneer je dus geen mentaal misvormde kinderen
wenste, ‘the society, the parents, the teachers need to provide this information. It has
absolutely nothing to do with fascism or dictatorial thinking. We are dealing here
with biological facts. Most people are unaware of this.’
Na Delgado's toespraak was vrijwel iedereen zichtbaar geïrriteerd. Bespottelijk.
Ze begrijpen het gewoon niet. Toen ik het onderwerp bij Mircea Malitza, de Roemeen,
aansneed werd hij boos. Zelfs Aurelio Peccei zei later tegen me ‘The film project
with Machado is fine, but be careful with Del-gado's ideas.’ Ik ben naar kamer 408
gegaan om Delgado te vertellen, dat er een soort massale angst bestond voor zijn
ideeën. Zelfs een Amerikaanse professor in politieke wetenschappen zei later aan
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tafel: ‘I stopped listening to Delgado, because I did not know what he was talking
about.’ Stel je voor! Delgado zei blij te zijn dat ik hem waarschuwde. Het is natuurlijk
een feit, dat ik al bijna tien jaar met hem bezig ben en een lange aanlooptijd heb
gehad zijn ideeën te doorgronden.
Professor Machado kwam naar me toe en had kennelijk met Robert Maxwell
gesproken, want hij zei dat hij zéér onder de indruk van de man was geraakt. We
moesten mijn filmproject ook in een boek bij Pergamon omzetten. Ik ken dat van
Maxwell.
Eén keer heb ik mijn mond open gedaan, namenlijk tijdens een discussie in groep
ii, toen de Amerikaan James Botkin indirect professor Machado voor idioot uitmaakte
door zijn werk op te hangen aan de ideeën van professor Richard Herrnstein van
Harvard University. Ik benadrukte al vele jaren in contact te hebben gestaan met
Harvard en de leerstoel van B.F. Skinner en dat het Harvard-team dat Machado
bijstond uit een aantal disciplines was samengesteld. ‘And why do you survey in
your report only us commercial television as if there are no other nations in the world?
There are socialist nations too, you know.’ Toen hij met een soort halfslachtig verweer
kwam zei ik: ‘When I listen well to you, I find that you really know nothing about
it.’ Die opmerking overviel hem niet alleen, maar hij raakte er van in de war. Maar
ik had die man al eerder geobserveerd en aangehoord en dacht aan de uitspraak van
Noam Chomsky tegen mij over Skinner: ‘The man wasn't worth my time.’
Ik heb het verder wel gezien. Ik wil weg. Aurelio adviseerde te blijven want UNESCO
zou morgen een belangrijke verklaring afleggen, maar die lees ik later wel. Eerst wil
ik nog vaste afspraken met professor Machado maken. Ik had met hem een uitgebreid
gesprek.
‘As there should not exist perhaps such a divine right to be king or queen, we feel
in Venezuela, that there should be a divine right to be intelligent,’ aldus deze professor
in politieke wetenschappen aan de Universiteit van Caracas. ‘We feel that everyone
should be informed and it is possible to achieve this goal. Man has the potential to
be developed. We know this can be done, so we do not accept the notion of superior
or inferior races and countries. But history put us in a position that the world is indeed
faced with developed and underdeveloped intelligence of people. So our intention
is to assist each individual in our country to become intelligent. This is not an ideology
of my government, it is the intent to take science up and devel-
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op man. We consider this a very democratic step. Actually, it corresponds with the
Club of Rome calls of innovating, learning and trying to develop man. We take the
scientific facts, make a political decision and take it to the people. That's why I am
now Minister of State for the Formation of Intelligence.’ ‘Who's baby is this,’ vroeg
ik Machado.
‘When President Luis Herrera Campins took office two months ago, he invited
me immediately to this job, which is now barely two months old.’
‘Was this his idea?’
‘The idea is his idea and belongs completely to him. My post and the name of my
job is shocking perhaps. He could have nominated me too as Minister of State for
the Development of Human Potentials. But, he preferred this name. He wanted to
be sincere and preferred this name since it says exactly what we are trying to do.’
‘What developed the idea?’
‘The president and I have been friends for thirty years. We have been talking about
this idea for many years and now we are able to do it.’
‘President Campins is 53 years old.’
‘Yes, and I am 47. I wrote two books on this subject. Ten years ago I developed
the first ideas about this project. I began my orientation then. At the time, I was
secretary general of the Venezuelan presidency. I am a politician, a lawyer and a
sociologist by training. I spent eight years studying this project and concluded that
intelligence can be taught. I read many books on the subject. There were a thousand
studies saying it could be done. I thought, if that is true, we have in our hands the
biggest revolution in our history. I decided to write the book Revolution of
Intelligence. Intelligence can be taught like grammar, geography and mathematics.’
‘Where does the IQ come into all this?’
‘Every normal person has the same capacities. If a person is subnormal, he deserves
a special therapy. But each normal individual has the capacity to develop his
intelligence. But trying to educate people without a method - you and I were educated
the old way, without any pre-established method - lead to chaos. Those days, no one
realized it was possible to develop a man's intelligence. The intelligence we now
operate with was formed without any method, no system behind it.’
‘Like an unguided missile.’
‘You can learn music by ear. But everything that can be learned without method
can also be learned with a method. It
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is the same thing with intelligence. Science is the methodologization of methods.
The problem of humanity is, that you can teach a method through which you can
develop your intelligence. There are books explaining this and explaining by which
methods it could be achieved as well. If you can teach one person to become
intelligent, you can teach millions also and in thirty years you could change the course
of the entire humanity. Imagine when we teach children from kindergarten onwards
through the schools and universities to think intelligently, what will the effect be in
a few decades from now? The program must begin from the earliest possible days
we can teach a young person anything. Also, if we spread this program to other
countries, if you have a thousand intelligent people now, you will have a thousand
million intelligent people in thirty years from now. Genius is something that can be
taught. It is a matter of a political decision and you will achieve the biggest
transformation of people in history.’
‘So, your president was convinced of this, appointed you Cabinet Minister for
Intelligence and what happened? Do you have an office, a real ministry?’
‘When the president made the first announcement of this decision, reactions were
terrible. I became immediately the most criticized minister in the Cabinet in the
history of Venezuela.’
‘You were the new dictator, or big brother. Because they did not understand.’
‘I was accused of everything under the sun,’ vertelde Machado. ‘People said, it
was ridiculous. To raise intelligence levels was impossible. I was made a fool. Of
course, we intend to use all media means, including radio and television to spread
the message and explain what we intend to do. We have begun already special
programs in our reformatories. Special therapies are given in creativity in music,
painting, poetry. We want to spread these ideas to all countries.’
‘It does sound Orwellian.’
‘On the contrary. Biological facts are there, they exist. Likewise, the knowledge
to teach intelligence exists. We must teach how to improve personal and mental
capabilities of individuals and spread these methods everywhere. As it stands now,
only very few privileged people are benifiting by coincidence of the development
of their intelligence, because as privileged groups they can afford a better éducation
than the masses. We must democratize science. We must spread the knowledge we
possess in this respect to millions and millions of people in the world.’
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Op dit moment voegde professor Delgado zich bij ons. Ik realiseerde me dat de ideeën
van hem en Machado sterk paralel liepen.
Machado vervolgde: ‘There is nowadays sufficient information available for early
stimulation of babies from the very beginning of their lives. Psychologists know a
lot about this. But so far, this knowledge has not been put to practical use. We have
to teach mothers how to handle children or special talents from early onward in their
children's lives. Otherwise we will forever remain in the vicious circle we are in now.
In Caracas, we are planning television programs to tell mothers how to improve
handling their babies...’
‘Instead of hurting and damaging them for life out of pure ignorance of what they
are really doing,’ onderbrak ik hem.
‘Precisely! We aim at three ways of learning:
1) We intend to reform the educational system by adding a new subject. We are
going to create courses for expectant mothers and mothers. We aim at changing the
nation by informing women. They have to become first of all cognizant of their
profession of being a mother. They also will have to know what to do and what they
should not do. We can do this, since much research is now available.
2) We will use radio and national television to spread our message, including
advertising short spots dealing with one specific short subject.’
‘That is a splendid idea,’ zei professor Delgado.
‘3) We will advertise widely about the information we have on the subject of
raising people's intelligence, why and how.’
Hij gaf me een brief van de rector van de Bar-Ilan University in Israël, gericht aan
de president van Venezuela, waarin professor Shlomo Eckstein onder meer schreef:
‘We congratulate you for the perspicacity and vision you demonstrated by establishing
a ministry dedicated to the development of human intelligence, which has no match
anywhere in the world.’ Professor Machado had deze universiteit bezocht, welke de
‘widest cooperation’ aanbood om bij het Venezolaanse programma te helpen waar
mogelijk ‘to attain the fulfillment of these very important ideas’.
Ook gaf Machado me een verklaring van professor Richard Herrnstein van Harvard
die hij had afgelegd na een eerste bezoek aan Caracas. Herrnstein spreekt van een
‘uniek initiatief’. ‘In a world with television, high speed electronic computers, and
other advances in communication and information processing, there are unparalleled
opportunities for making public
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education more accessible and effective. Minister Machado's conception of
intelligence is as timely as it is bold. He and the Venezuelan Government in general,
deserve support and encouragement for this important program.’236

8 juni 1979
Ik vertrek. Professor Delgado doet hetzelfde. Ik sprak met de Roemeen Malitza
tijdens het ontbijt, die, komende uit een politiestaat, schichtig om zich heen keek of
we niet werden afgeluisterd. Belachelijk. Delgado kwam naar hem toe en zei: ‘You
people seem to think I am dangerous. I will have to write a new paper to make myself
more clear.’
Ik reis met Delgado en Bruno Fritsch van Salzburg naar Zürich. Het kostte Delgado
opnieuw veel moeite om ook aan Fritsch duidelijk te maken, dat het brein van babies,
zoals het vandaag de dag gebeurt, ‘in a highly amateurish and frivolous way is being
programmed’.
Salzburger Volkszeitung237 heeft de teneur van deze bijeenkomst van de Club van
Rome, waar voor het eerst wordt stilgestaan bij de geesten, die Grenzen aan de Groei
zullen moeten hanteren, uitstekend op de voorpagina samengevat: KAMPF MIT
GEISTIGEN WAFFEN, en daarom waren Delgado en Machado nu aanwezig. Eindelijk.
Ik heb jarenlang Aurelio dikwijls op dit onontbeerlijke aspect bij het ‘omgooien van
de roeren’ gewezen.
Ik lees nu pas de tekst van de toespraak van kardinaal König. Ik weet dat hij al
jaren gesprekken voert met Aurelio. Hij begint prachtig: ‘To adapt man to new
conditions means to concentrate on man. (...) We yearn for a spiritual-intellectual
revolution of Copernican dimensions. Such a revolution can come about only if we
decisively opt for the road of spiritual values. Only if we succeed in proceeding along
this road will the world be able to avoid self-destruction.’ Ik ben het hier niet met
hem eens. Welke zijn die ‘spiritual values’? Fata morgana's van lang achterhaalde
droombeelden over verlossers en goden die alléén in de verbeelding van mensen
bestaan. En dan belandt de eminentie natuurlijk onvermijdelijk bij de religie als ‘a
permanent sign indicating the world of the spirit’. Hij zegt tot overmaat van ramp
ook nog: ‘All religions appeal to man's capacity to divine a state beyond the limits
of mortality, to experience the absolute.’ Dat is dus gevaarlijk geklets en is precies
welke kant we absoluut niet op moeten, de abracadabra van bovennatuurlijke
waanzinbeelden. Die kunnen ons niet
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anders dan verder in de soep helpen. König vervolgde: ‘Man hungers after meaning
and truth, he is endowed with a sense for absolute duty and responsibility, he thirsts
for final knowledge, that is to say, for answers and questions: who am I?’
Die vraag prefereer ik met Delgado en niet met König te bespreken, want König
gaat niet uit van de biologie of neurofysiologie van het brein, waar we uiteindelijk
mee te maken hebben, maar van achterhaalde fabeltjes die geen ene moer met de
werkelijkheid van de twintigste eeuw te maken hebben. ‘We should promote the
influence of religion among educators, politicians, industrialists, journalists and
philosophers; we must promote such influence in the sphere of the public media.’
König is een brave borst maar het prototype van een hoogst schadelijke
mind-vervuiler.
In de taxi naar de luchthaven zei Delgado dat zijn werk hem bezighield met apenen soms met mensenbreinen. ‘Could you use my mind some day for an experiment,’
vroeg ik hem. Hij antwoordde: ‘Your mind is much too precious to be tempered with
my friend.’ Hij bladerde door het boek van Hannah Arendt, The Life of the Mind,
dat ik bij me had. Bij de index merkte hij op: ‘These philosophers always speak of
the past, Aristotle, Kant, fine, but they talk to little of the future.’ Ik liet Fritsch maar
naast Delgado zitten om mijn vriend niet teveel te monopoliseren. Herinner me een
opmerking van professor Machado. Hij had alle ambassadeurs die in Caracas waren
geaccrediteerd één voor één ontvangen om hen zijn werk uit te leggen. Hij had ze
gezegd: ‘My president is not crazy. If your president does not move on this, he is
crazy.’
Anaïs Nin heeft een liefdesaffaire gehad met de psycho-analyticus Otto Rank
(1884-1939). Ik moet nog steeds Beyond Psychology van hem lezen. Nin schijnt
overigens met iedere shrink waar ze naar toe is geweest ook in de koffer te zijn
gedoken. Ik heb die dame nooit gemogen en niets van haar gelezen.
The Wall Street Journal238 schrijft in een hoofdartikel dat het bezoek van paus
Johannes Paulus II aan Warschau niet alléén in Polen een aardbeving veroorzaakt,
maar natrillingen heeft tot in het Kremlin. Het is een feit dat Edward Gierik, de rode
baas van het land, geen 500.000 mensen kan zien opdraven wanneer hij zijn verhaal
afsteekt, zoals nu met de paus is gebeurd. ‘Leaders who command no divisions but
who can awaken the human spirit and stir genuine passions are always a threat to
their regimes.’
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Trein Zürich - Lugano
Er stond een blond ventje op het perron: om linea recta naar Amerbos te importeren.
Maar om dan ook na één dag weer genoeg van hem te krijgen. The kid was
sensationally beautiful. Conducteurs hebben hier nog altijd mooie rood lederen tassen
over de schouder, zoals wij dit vóór de oorlog kenden.
Ik schreef een brief aan Peter. Ik was vergeten hoe mooi het Zwitserse landschap
is. Mooie avondzon over nevelige bergen.
Lees in Machado's The Revolution of Intelligence.
De Spaanse psycholoog professor José Luis Pinillos,239 noemde de initiatieven van
minister Machado ‘geen UFO die in de ruimte bengelt’.
‘His proposals are not up in the air, but rather have a basis and are well-grounded
on things which have been and are being done. All in all, what concerns psychology
in many ways is the animus or the soul, which is what allows man to take an initiative
and not be just another among many things. Thus, I feel that Machado's vision of
human knowledge is correct in including this aspect of the initiative that man has in
order not to be just another object. This was what Leibnitz stated: “Nisi intellectus
ipse” - except the intellect itself - which means what is not in the senses, that is the
basis of intellectual output, the basis of intellectual behavior.’
Ook professor Delgado is op deze pagina's aanwezig. ‘In our present-day world,’
aldus Delgado, ‘so mechanically robotized, there is a further dependence which we
may not realize: the mental robotization of our brains. The tremendous force of the
communications media and the educational media have a powerful impact. They are
forming or deforming our neurons, our thoughts and our behavior. What could be
of transcendental importance in the work of Machado, is the becoming aware of the
pover of the sensorial medium surrounding us with its possibilities, its risks and
above all with the danger of robotized brains. We must realize, that a large number
of our students are mental robots. A large number of the working masses are likewise
robotized also by political slogans. In the present revolution of intelligence as
suggested by Machado, it will be necessary to teach our students and our working
people to think, to assess the information given to them, remembering that there are
two aspects in establishing contact with the world around us: one is to receive
information and the other is to evaluate this information. The present time could be
crucial in the his-
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tory of man, if we could free ourselves of our mental robotism, of our automated
culture. This could be part of Machado's prophetic mission.’
Henry Kamm heeft andermaal de corruptie van de familie Suharto onderstreept
in The New York Times.240 Hij zegt dat sinds de druk van het generaalsregime
aanhoudt, de bevolking in een vorm van sublimatie over ontevredenheid en verzet
zich steeds meer tot de islam richt, en 90 procent van de Indonesiërs is dan ook,
althans in naam, islamitisch. Generaal Abdul Haris Nasution schijnt in een lezing
zelfs een parallel getrokken te hebben met de revolutie in Iran. Nasution heeft er zijn
hele leven altijd naast gezeten en is voor Indonesië even rampzalig geweest als
Suharto.

9 juni 1979
Canobbio, Tessin
Ik logeer bij broer Theo en Nellie. Theo wachtte me gisteren bij het perron op. Ik
lette op zijn gezichtsuitdrukking en wat me opviel dat deze koud en onverschillig
was, eigenlijk zoals altijd. Ik heb wel een kamer voor mezelf genomen in een hotel
om meer privacy te hebben. Theo runt nog steeds een textielfabriekje dat hij heeft
gekocht. De problemen met de arbeiders, velen van over de grens uit Italië, zijn legio.
Nellie schijnt de administratie te doen. Ze zijn vrijwel nooit meer thuis. Ik vraag me
af hoe hun leven verder zal verlopen.
In de avond kwamen Amerikaanse vrienden, de Charoff's, op bezoek. We schonken
een fles Russische champagne die ik had meegebracht.
Waarom lieten de sovjets Cosmos 1105 in de ruimte los?
Een dijk Amerikaanse psychiaters heeft generaal majoor Pjotr Grigorenko, die in
Moskou mesjogge was verklaard - en die nu als politieke vluchteling in Amerika is
- ‘as solid as Kremlin walls’ verklaard. De psychiater Walter Reich uit Washington,
de psychiaters Alan Stone van Harvard en Lawrence Kolb van Columbia hebben de
zeventigjarige officier onderzocht en de man mentaal in orde bevonden.
‘Misdiagnoses,’ aldus de sovjet psychiater Andrei Snezhnevsky.241

10 juni 1979
Het is mijn 54e verjaardag. Theo zong vanmorgen het volledige Happy birthday. Hij
hield daarbij iets in een doek gewikkeld.
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Het bleek de barometer te zijn, die vroeger in de hal op De Horst hing. Ik ben er zéér
blij mee. Hij had ook negen fouten uit het curriculum vitae van Casper van den Wall
Bake gehaald. Ik heb Peter geschreven en hem later vanuit Theo's fabriekje opgebeld.
Hij heeft al een paar commercials gedaan en gaat zes dagen naar het noorden van
Spanje voor meer opnamen. ‘Ik zal het nog druk krijgen,’ zei hij. ‘Het is eigenlijk
niet leuk, maar het is nodig.’ Hij benadrukte hoe blij hij was met mijn brieven.
De paus gaat door to cook up mischief in Polen. Klassieke zieltjes winnen en
onderhands het communisme bestrijden. In Kraków waren een miljoen mensen op
de been. Ze vluchten daar waarschijnlijk, zoals de Indonesiërs in islam voor de
fascisten van Suharto, in de Roomse leer voor de communisten van Gierek. ‘You
must be strong dear brothers and sisters,’ aldus Johannes Paulus II. ‘You must be
strong with the strength that comes from faith. You must be faithful. Today more
than in any other age you need this strength.’242
John Vinocur meldt uit Kraków dat de paus zichzelf heeft opgeworpen als ‘a totally
novel and incalculable element in future East-West relations.’ Het is exact wat
kardinaal Franz König me al een paar jaar geleden toevertrouwde, dat Rome op zijn
achterste benen zou staan om Oost-Europa via de kerk te helpen ondermijnen, dus
in de optiek van Zijne Heiligheid zelf natuurlijk ‘te helpen bevrijden’. In werkelijkheid
zal al dit gedoe de klok andermaal een eeuw terugdraaien, omdat de com-munisten
er niet in zijn geslaagd het bijgeloof te decoderen. De paus is zelf eens aartsbisschop
van Kraków geweest. Geen wonder dus dat de onderdrukte Polen zich en masse aan
hem ‘overgeven’. Zo vlogen de massa's in Iran de ayatollah Khomeiny om de hals
toen ze genoeg van de sjah hadden. Wat ze niet schijnen te beseffen, is dat ze mentaal
terug naar de middeleeuwen draaien.243
Ook mijn oude vriendin, Hella Pick van The Guardian is blijkbaar in Kraków. Zij
rommelt al jaren in Oost-Europa en is altijd aanwezig op de eerste rij als er
bewegingen zijn in de ‘goede richting’. Hella schrijft dat de paus een verzoenend
gebaar maakte naar de andere kerken - niet naar het goddeloze marxisme natuurlijk
- en zei te beloven om alle mensen te willen ontmoeten ‘who are serving Him and
seeking God’. Met goden is het of je door de hond of de kat wordt gebeten. Go-
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den als Marx en Lenin zijn even bezopen als religieuze goden, inbegrepen de paus
zelf eigenlijk.
We hebben op een terras van een trattoria gedineerd. Het was plezierig. De
atmosfeer was intiem en soms zelfs betekenisvol. We kwamen tot werkelijke
gesprekken. Het vervelende is alleen dat ik mijn broer Theo voortdurend met Peter
aanspreek. Hoe werkt dit in godsnaam? Dat zal Delgado wel weten. Maar ik ben blij
dat ik deze verjaardag hier met hen doorbracht. We moeten elkaar toch zo vaak
mogelijk zien als laatste der Mohikanen van De Horst. Eén incident is me bijgebleven.
Theo tekende een serie brieven waarvan er enkele per expresse weg moesten. De
expressestrookjes waren op. Theo merkte op: ‘Ze wachten altijd tot ze er niet meer
zijn en dan op een holletje naar het postkantoor.’ Nellie antwoordde: ‘Jij kan mensen
altijd zo krenken, vooral wanneer zij hun uiterste best doen.’ Ik hield mijn adem in
en realiseerde me dat ik eigenlijk geen haar beter ben dan Theo. Het maakte me
droevig.
We hebben naar een tenniswedstrij d tussen Björn Borg en Victor Pecci, zoon van
een arts uit Paraguay, gekeken. Wat een uitzonderlijk lekker ventje. Een gouden
knop in zijn rechter oor, lekkere bek, goed lijf, quite something. Borg heeft gewonnen,
omdat hij taaier is en meer ervaring heeft. Maar Pecci heeft het ver geschopt.

11 juni 1979
Lugano - Zürich
Het is stralend weer. De fabriek gaat al om 07:00 uur open, dus Theo was al vroeg
op pad. Nellie bracht me naar de trein en wandelde mee naar het perron. Het is een
schat. Ze heeft het niet gemakkelijk bij mijn broer. Theo liet me de tekeningen zien
van het huis dat hij in Florida laat bouwen op een van de twee percelen die hij daar
al jaren geleden kocht.
De paus is terug in het Vaticaan. In een hoofdartikel van The Washington Post
wordt gesteld dat ‘the power of faith is more than equal to the power that tries to
deny it’.244 Ja, helaas is dat nog steeds zo. Er zit dan ook geen vooruitgang in de
kuddes. ‘There were gods before there were governments,’ zegt de Post. Er helpt
geen lieve vadertje of moedertje aan, maar pas als het gefantaseer over goden ophoudt,
hebben we een kans in een nieuwe fase terecht te komen, een fase waar in Salzburg
door sommigen op werd gewezen, en door Delgado en Machado op werd gehamerd.
Het Amerikaanse blad schrijft
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dat, al hebben de communisten steeds voorgewend dat God dood was in Polen, het
bezoek van de paus heeft aangetoond ‘beyond doubt how strong and resilient Polish
Catholicism remams’. Sterk en veerkrachtig notabene, als ware dit een overwinning
en zou het gewenst zijn. Het is natuurlijk een ramp, maar dat schrijft The Washington
Post niet, want dan verkopen ze geen kranten.
De Neue Zürcher Zeitung heeft een bericht uit Moskou, dat de eerste secretaris
van de CPSU in de Oekraïne, Schtscherbizki heeft gezegd, dat het regime in Kiev als naaste buren van Polen - zich opnieuw tot het uiterste zal inspannen om de eigen
bevolking met het atheïsme op te voeden. Too little, too late? Ze moeten zich met
onze vrienden van de Club van Rome in verbinding stellen.
The Observer245 wijdt een artikel aan Juan Carlos. Robin Smyth beschrijft hoe de
Spaanse televisie iedere avond nà het spelen van het volkslied de koning in beeld
brengt, de ene keer als straaljagerpiloot, de andere keer als spreker tijdens een diner,
om de burgers er aan te herinneren dat ze een vorst hebben. Toen generaal Franco
in 1975 overleed, zei de communist Santiago Carrillo: ‘Juan Carlos has had a fascist
upbringing. He has not the slightest idea what democracy is.’ Smyth schrijft dat het
gedrag van de koning en de risico's die hij aandurfde in het belang van de democratie,
links hebben genoodzaakt ‘to eat their words in large helpings’. Het is een interessante
reportage. Het lijkt me best een aardige man, maar at the end of the day een koning
is een koning. Santiago Carrillo woont nu recepties op het paleis bij. Juan Carlos
riep hem onlangs toe: ‘Don Santiago, kom langs en vertel me over je jongste bezoek
aan Moskou.’ De oude communistische vos heeft tegen Smyth gezegd, dat hij zich
in de koning had vergist. Voor een communist schijnt het totem Lenin weinig verschil
te maken met het totem Juan Carlos. Monarchisten, communisten, gelovigen: het
totem is lood om oud ijzer zolang er maar iets is om je aan vast te klemmen.

Luchthaven Zürich
Soms jeuken mijn vingers om eindelijk met het schrijven van mijn dagboeken te
beginnen. Ik moet er met Jan Buis van Bruna over spreken.
Ik belde Peter in Madrid. Hij woont bij zijn Australische vriendin Merry Webber.
Hij was net terug van een photo job met twee meisjes ergens buiten de stad.
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De sjah van Iran staat op een foto in Newsweek, aan het pootjebaden op Paradise
Island in de Bahama's. Yasser Arafat heeft gezworen hem te zullen kidnappen. Nancy
Kissinger is langs geweest voor lunch, waarschijnlijk om uit te leggen waarom Henry
het beter vond dat de vorst niet in Californië ging wonen.246
Jimmy Carter heeft nog maar steun van 30 procent van de bevolking en slechts
23 procent wil hem terug als president. In Europa is het al even bereoerd gesteld.
Van de 180 miljoen stemgerechtigden hebben slechts 50 procent voor de eerste
Europese verkiezingen gestemd. Ik begrijp Yves Laulan niet, die er op aandringt,
zoals JFK vijftien jaar geleden al zei, dat Europa zijn identiteit moet vaststellen, wil
het West-Europese schiereiland überhaupt een rol spelen bij de SALT II
onderhandelingen. Amerika en de Sovjet-Unie bedisselen alles, inbegrepen het lot
van West-Europa. We hebben immers niets in de melk te brokkelen! We steunen al
sinds jaren op de Amerikaanse atoomparaplu. Yves kan kletsen wat hij wil: Europese
eenheid is een sprookje van moeder de gans.
Carter gaat dus in Wenen Brezhnev ontmoeten. Een herhaling van JFK-Khrushchev
in 1961? James Reston besprak die top indertijd met Kennedy onder vier ogen.
Khrushchev beschouwde zijn Amerikaanse tegenspeler, mede door het mislukken
van de invasie op Cuba bij de Varkensbaai, als een dilettant. De Amerikaan begreep
dus, dat hij het Kremlin duidelijk moest maken geen pushover te zijn. Kennedy zond
prompt een extra divisie naar Europa en verhoogde het aantal ‘adviseurs’ in Vietnam
tot 16.000. Khrushchev en zijn makkers daarentegen, waagden het atoomwapens
naar Fidel Castro te zenden, wat dus to de levensgevaarlijke eyeball to eyeball
confrontatie tussen Moskou en Washington leidde, resulterend in een wat smadelijke
aftocht van de sovjets op Cuba, dit tot grenzeloze ergernis van Castro. Reston
memoreert aan JFK's woorden over zijn top in Wenen zeventien jaar geleden: ‘Neither
of us tried to please the other (...). We have wholly different views of right and wrong,
of what is an internal affair and what is agression, and above all, we have a wholly
different concept of where the world is and where it is going... But both of us were
in Vienna, I think, because we realized that each nation has the poger to inflict
enormous damage on the other, that a war could and should be avoided if at all
possible, since it would settle no dispute, and prove no doctrine.’247
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Amsterdam
12 juni 1979
Amerbos
Ik vond een lieve felicitatie van mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt. De 35e keer!
Een half leven.248
Nicolai Kosterenko uit Kiev schreef. Maar ook zijn Amerikaanse vriendin Barbara,
uit San Francisco, die advies wil hebben over wat ze moet doen. Zij zou hem willen
terug zien, maar vraagt zich af hoe gevaarlijk dit voor Nikolai zou zijn.
Er lag ook een aardige brief van Max Westerman uit New York.249 ‘Ik vond het
zeker even zo leuk jou weer te zien, als jij zei dat je het vond mij te zien’ - wat een
kromme, on-journalistieke zin! Het gaat hem, ook met zijn studie, voor de wind. Ik
had niet anders verwacht. Zijn moeder komt. Ze willen samen naar Daytona Beach
gaan. Er wordt een feest voor haar georganiseerd. ‘Jammer dat je er niet bij kan zijn.
Jullie konden het zo goed met elkaar vinden aan de telefoon.’
Henk Waltmans (PPR) heeft naar aanleiding van mijn interview met ambassadeur
Tolstikov aan minister C.A. van der Klaauw inlichtingen gevraagd met betrekking
tot de goedkeuring van het Verdrag tot verbod op biologische wapens. Het
antwoorluidde:
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Henry Kissinger heeft gezegd, dat hij op gronden van ‘national dignity’ en morele
waarden geholpen heeft om de Sjah van Iran permanent in Mexico te vestigen. ‘It
was a question of humanity not a question of political support,’ aldus deze
schijnheilige smiecht.
Gerard Schuijt van de NVJ laat weten dat de vakorganisatie nog altijd geen antwoord
kreeg van de Indonesische ambassade over mijn visumaanvraag.250 Rob Soetenhorst
deelde schriftelijk mee dat het gesprek met Kirrillin ‘niet erg interessant’ was. Adriaan
van Dis vertelde, dat Vera Illés voor de zoveelste maal een artikel van mij voor het
Zaterdag Bijvoegsel had tegengehouden.251 Zij had namenlijk een Nederlandse
hoogleraar gevraagd of hij van het Psychohistorisch Instituut op de hoogte was. Deze
had gezegd, dat het geen organisatie van belang was. Ik wilde juist aandacht vragen
voor het Second Annual Congres van 7 tot 9 Juni in New York City. Van Dis had
over de botte afwijzing van freule Illés nog met André Spoor gebeld, die had gezegd:
‘Je kunt haar als eindredacteur natuurlijk sommeren het te plaatsen...,’ maar uit
dergelijk hout is ook Adriaan niet gesneden. Wat te doen? Zo'n juffrouw weet van
toeten noch blazen en de lezers van NRC Handelsblad moeten de informatie ontberen.
Ik herinner me trouwens, dat broer Theo me in Cannobio zei het vrijwel geheel
eens te zijn met mijn OPEN BRIEF AAN BEATRIX voor Nieuwe Revu. Juist voor Theo's
mening voelde ik me een beetje onzeker. Er komen natuurlijk de meest beestachtige
brieven bij Nieuwe Revu binnen, sommige niet ondertekend, ook met de woorden
‘krijg de pleuris’. F. Schoenmaker uit Rotterdam schreef onder meer, dat ik een
Playboy-journalist ben ‘die destijds bij onthullingen van de moordaanslag op JFK
letterlijk over lijken ging’. Dat moet een toespeling zijn op de mafia-CIA moord op
George de Mohrenschildt, die hier dus mij in de schoenen wordt geschoven.
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Ik lees sinds een paar dagen in George Painters biografie over Proust.252 Er staan toch
wel veel irrelevante details in. Daar moet ik later voor oppassen. Painter schrijft, dat
Proust op zijn zevende jaar - stel je voor - tot de conclusie kwam ‘that love is doomed
and happiness does not exist...’ Wat een onzin. Je doet er tientallen jaren over en na
talloze malen je neus te hebben gestoten, kom je misschien tot de conclusie, dat ook
het verhaal van de prins en prinses leefden eeuwig gelukkig samen, tot het rijk der
fabelen behoort waar onze arme hoofden vanaf de eerste jaren mee worden vergiftigd.
Bepaald too much is de binding van Proust met zijn moeder, ‘Ma petite maman...’
Hij vocht om een zoen van haar en hield er een trauma aan over, schijnt het. Ik
herinner me ook eens als jongen in mijn dagboek geschreven te hebben, zelfs van
mam op mijn verjaardag geen zoen te hebben gekregen. Uiteraard gaat zoiets aan
geen enkel kind voorbij. Painter noemt de gemankeerde zoen ‘the decisive trauma’
van Prousts eerste jaren. Maar hij voegt er meteen aan toe, dat dit een te gemakkelijke
simplificatie is. ‘Psycho-analysts might even regard it as “screen memory”, partly
hiding and partly revealing some still earlier and deeper memory.’ Proust schijnt
haar dit nooit te hebben vergeven wat bepaald geen reclame is voor het niveau van
de mans mind.
Proust viel aanvankelijk op meisjes, waarvan Marie de Benardaky de laatste was.
Toen volgde een leven van homoseksuele contacten en verliefdheden. ‘His
unconscious mind had deliberately made a heterosexual choice which was certain
to fail, in order to set itself free for its true desire.’ Dat zou wel eens waar kunnen
zijn. Is het met Micheline Vernier, Inez Röell en Frieda Westerman ook zo gegaan?
‘In every homosexual, perhaps, there is a heterosexual double, uppermost at first,
who must be imprisoned and made powerless before his stronger brother can come
to life,’ schrijft Painter terzake. ‘Marcel had tried to be “normal” (...). But there was
a rejected part of himself, forever prevented by stronger forces from coming to
power.’ Frankrijk gaat computers leveren aan de Sovjet-Unie. Ze hebben groot gelijk.
CII Honeywell Bull in Parijs, voor 53 procent in Franse handen, zodat de Amerikanen
de zaken niet tegen kunnen houden, gaat de USSR te hulp komen, waar op dit moment
pas 15.000 ‘medium sized computers’ in operatie zijn, waardoor men in de verste
verte de sovjet industrie niet naar behoren kan bedienen. Nadat Carter vorig jaar
weigerde om
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Sperry Rand een Univac computer aan Moskou te laten leveren zijn de sovjets terecht
met de Fransen in zee gegaan.253
In de VS zijn zes tot tien diefstallen van uranium en plutonium gemeld, wat
Washington noemt, door ‘souvenirjagers’. Help het je geloven!
Ik ontving een brief van mijn oude vriend Dick Sprague, the Kennedy buff par
excellence. Hij schreef dat hij van professor Jack Gordon van Western New England
College in Springfield, Massachusetts had gehoord, dat een gerucht de ronde deed
dat ik door de CIA zou zijn vermoord. Gordon vertelde dit overigens ook aan zijn
studenten. Wel ja, alles is mogelijk in Amerika.
Beatrix schijnt tijdens een optocht door kinderen tegen milieuvervuiling, als
verslaggeefster voor een filmploeg te zijn opgetreden. Wat ze al niet doen om haar
populariteit op te veizelen. Robert de Niro en John Savage spelen in een nieuwe
oorlogsfilm over Vietnam, The Deer Hunter. Janet Maslin waarschuwt,254 dat dit
nieuwste Hollywoodproduct ‘brutalizes its audience by interspersing such explicit
gore with material that is otherwise schematic and sedate. Does a movie have any
business depicting such sickening violence if its style is essentially to tame?’ Er
schijnen afschuwelijke Russisch roulette scènes in voor te komen door desperate
militairen in Saigon, waarbij uiteraard één soldaat zich uiteindelijk voor zijn harses
schiet.
Ik ben naar Rotterdam gegaan om mijn oude vriend, de Indonesische dichter W.S.
Rendra, op het Poetry International te ontmoeten. The Deer Hunter werd vertoond.
Ik zat naast Rendra, die me trouwens toefluisterde, dat de werkelijkheid van Vietnam
wellicht nog erger was geweest dan de film liet zien. Beelden van in doodstrijd
verkerende dieren vind ik altijd weer ondragelijk, en vooral wanneer zo'n schitterend
edel dier alléén maar wordt vermoord om het bioscooppubliek bezig te houden of te
shockeren. Ik heb van de meer dan drie uren durende film een afschuwelijke hoofdpijn
overgehouden. Rendra was diep geschokt.
We troffen elkaar om 13:50 uur en gingen meteen naar deze film. Daarna raakten
we in gesprek. Hij is diep bezorgd over de armoede en het achterblijven van de
mensen in zijn land. Hij zei dat het Suharto-regime eigenlijk exact deed wat vroeger
het koloniale gouvernement had gedaan, ‘they are selling the masses massively short
and keep them dumb’. Vorig jaar was een
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anti-Suharto-coup tachtig procent zeker, maar het leger kroop in haar schulp toen
het er op aan kwam. ‘May be that is why the array held back. They asked themselves,
if we get involved in action it will result in bloodshed, because we see here in
Vietnam, that action amounts to, disaster.’ Rendra was aan het einde van de film
gewoon in tranen. Heerlijk dat een man van 44 jaar zo zichzelf kan zijn. Hij droeg
een bril tijdens de film. Ik was ook emotioneel, maar vocht tegen al te openlijke
waterlanders.
‘A coup will not succeed without Army participation,’ meent Rendra. Hij spreekt
ervan dat Suharto dient te worden vermoord en dat de fondsen die hij en zijn familie
naar zich toe hebben getrokken in beslag dienen te worden genomen. ‘D.N. Aidit
and his group were also priai's,’255 zei hij.
‘Denk je niet dat er altijd een elite zal blijven,’ vroeg ik hem. Ik gaf hem als
voorbeeld de Sovjet-Unie, waar de communistische elite zich grotendeels gedraagt
als een nieuwe uitverkoren, tsaristische klasse. Breinen zullen altijd verschillen. En
anders intelligentie wel.

W.S. Rendra
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Gebogen over een gebakken schol in het Hilton Hotel gaf ik hem een exposé over
mind en mijn jongste ervaringen in Moskou en Salzburg. Ook wijdde ik uit over
Delgado's analyse, dat de breinen van kinderen al vanaf hun prilste jeugd volgestopt
worden met complete onzin. Rendra keek steeds bezorgder. Daarna zei hij: ‘Now, I
understand Willem, why Ardjuna256 waited so long before he killed.’ Ik vroeg hem,
met zijn zorgen om zijn volk, of hij niet een heldensage voor zijn landgenoten kon
schrijven, afgestemd op de situatie van nu in Indonesië, waarbij de mensheid dus in
haar geheel naar het epok van computers en de ruimtevaart toe schuift.
Hij had zijn laatste gedichten voorgedragen voor de studenten in Bandung. Ook
onze gezamenlijke vriend Harisanto, de architect, was aanwezig geweest: ‘But he
does not want to involve himself with politics’. Dat ken ik van Santo. Dat is jammer.
Rendra oogstte succes bij de studenten. ‘But I told them I hope your applause is
meant for the idea of action I expounded and not for me. Then, of course, I was again
arrested, but only for three days.’ Rendra heeft ook een affaire met Sukmawati
Sukarno gehad, maar omdat Sukma had geëist, dat hij van zijn tweede vrouw zou
scheiden, waar hij niet toe bereid was, duurde dat niet lang. Hij beschouwt de kinderen
van Bungkarno als gedegenereerd, wat natuurlijk niet waar is.
Ik denk dat ik Rendra in de war bracht door te stellen, dat al bestreed ik Suharto
als journalist, ik niet op bloed uit was. ‘Just think of that perfectly nice guy, Nick,
from The Deer Hunter, who became stuck on Russian roulette after all these horrific
experiences in the Vietnam jungles. He went catatonic and became mentally disturbed.
It happened to Hitler, to Nixon, to Suharto. Do you want to kill someone for being
clinically mad?’ Hij gaf me een exemplaar van Pamfletten van een dichter. Theo
belde uit Zwitserland. ‘Je hebt in de roos geschoten,’ zei hij. Hij had de plaat van
Prokofiev gekocht, die ik hem aanraadde.

14 juni 1979257
Dag in dag uit sta je in dit land op met sombere wolken aan de hemel. Opnieuw veel
regen.
Henk Aben van het Algemeen Dagblad zegt, dat Ron Abram mijn interview met
Kirillin in Moskou wilde hebben. Ik heb het meteen opnieuw geschreven. Fuck
Soetenhorst!
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Jan Cremer belde. Bij Veronica hadden ze één derde van zijn film over de eskimo's
weggesneden, vooral de beelden waarop de sledehonden werden afgemaakt. Jan de
hondenliefhebber in de slagersbusiness. Hoe heeft hij dit aan kunnen zien of er bij
kunnen zijn? Stoer doen tegenover anderen.
Ik lees opnieuw een aantal uitermate lucide deducties van Lloyd deMause met
betrekking tot groepsfantasieën.
‘Like the formation of an individual delusion, the formation of a group delusion
is always restitutional. Often, it is formed during one dramatic incident, one which
might be termed a “moment of group psychotic insight”, when specific concrete
enemies are suddenly perceived as the cause for one's present painful condition.’ Hij
vervolgt: ‘Assassinations, for instance, are favorite organisers of group delusions.
Whether they lead to war, like “the shot at Sarajevo” or to internal persecution, like
the assassination of Von Rath which produced Kristallnacht and intensified the
persecution of jews.’ DeMause komt tot de conclusie: ‘I began to suspect that people
in the midst of group delusions are themselves in a group trance, in which normal
rules of logic are suspended. (...) The group trance contains all the primary process
attributes of individual delusional thinking, using many of the mechanisms of what
the Kleinian school calls the paranoid-schizoid position, but with the illogical thinking
confirmed even further by group consensus. This is why group craziness is so much
more powerful - and less studied - than individual craziness.’
DeMause somt op: ‘The concept of historical group fantasies includes a theory of
history as consisting of evolving cycles of attempts by individuals to form large
groups organized around shared fantasy systems, based on displacements of personal
psychosexual conflicts from successively higher psychoclasses, each cycle culminating
in a paranoid collapse of the group fantasy and acting out of a group delusion to
relieve shared feelings of inner chaos and rage. These cycles take place because of
the group's psychohistorical dynamics, in a sphere of the psyche independent from
that of individual neurosis, but drawing upon its content. (...) Where the Germans
really sick in following Hitler? Or did America go crazy during the Vietnam War?
(...) We go crazy together in group fantasy cycles...’ en nog veel meer.258 DeMause
denkt uniek, maar is zijn tijd decennia vooruit.
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15 juni 1979
Casper van den Wall Bake trouwt 22 juni met Carine Ertman. Ik heb hem duidelijk
gemaakt niet aanwezig te willen zijn. Ik heb zijn ouders bijvoorbeeld nooit ontmoet,
terwijl Casper mam natuurlijk wèl heeft gekend, en ook Theo en Nellie. Die mensen
geloven liever De Telegraaf en de achterklap van officieel Den Haag, dat ik een
schurk en een homo ben, of erger, een communist en Beatrix-hater. Ik heb geen zin
daar tussen te gaan zitten.
‘Ik begrijp je wel,’ zei mijn vriend.
Eindelijk weer een uurtje serieus achter de piano gezeten.
Maakte een radiopraatje voor Veronica over het bestaan en het werk van minister
Luis Alberto Machado van Venezuela en zijn ministerie voor de Ontwikkeling van
Intelligentie.
Mikhail Baryshnikov, de danser, heeft (notabene) een eredoctoraat aan Yale
gekregen. Als voormalig lid van de Yale Class van 1950 heb ik president A. Bartlett
Giamatti van Yale geschreven het onbegrijpelijk te vinden dat Yale zich heeft laten
bespelen voor een Koude Oorlog-thema om die jongen eredoctor te maken. In wat?
In tegen het communisme zijn?
Dewi Sukarno belde uit Parijs. Zij wilde Dirk Keijer en partners introduceren aan
de zoon van Koning Saoed, die de scepter zwaait over de landbouwsector en industrie.
‘I have heard him daily on the phone with Prince Fahd,’ zei Dewi. ‘Do you know
who he is?’
‘Yes, he is the Foreign Minister.’
‘Well, he will be in Geneva or in Cannes.’
De groep Keijer diende haar een brief te brengen, geadresseerd aan haar persoonlijk,
waarbij werd bevestigd dat op ieder via haar en de Saoedi's gesloten contract, vijf
procent commissie diende te worden betaald, onmiddellijk, en op een door haar aan
te geven bankrekening. Na de instructies voor deze brief nog eens nauwkeurig te
hebben herhaald, vroeg zij notabene: ‘Do you think they will pay me five percent?’
Zij wilde ook nog meer brochures van Agrar Technik hebben, want Alzear de Sabran
had ze allemaal mee naar zijn bureau genomen. Zij wilde hem geen documentatie
vragen. Vervolgens spelde zij de naam prins Baldal El-Saud bin Abdul Azis. Dat
was ‘haar’ speciale contact.
Inge Keijer vertelde dat Dirk tot eind juni in Nigeria zou zijn, dus wat kan ik doen?
De Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan heeft aan kardinaal
Willebrands om een verklaring gevraagd waarin ‘de bisschoppen van Nederland op
duidelijke en instructieve wijze het standpunt tegenover de homoseksualiteit
samenvatten’. De
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Congregatie voor de Geloofsleer is de curie-instantie die over de zuiverheid van het
rooms-katholieke geloof waakt. Ze zijn bij Willebrands en co. aan een fijn adres.
André Spoor, Friso Endt en W.Th. Verweij zijn naar groepsdirecteur André Bénard
van SHELL gestapt om de fameuze affaire van Max van der Stoel en premier Aleksei
Kosygin van de Sovjet-Unie na te trekken. In 1974 had Kosygin minister Van der
Stoel op officieel bezoek in Moskou immers formeel voorgesteld om in joint venture
met SHELL naar olie en gas te zoeken in de Barentszzee, de Kaspische Zee en de
Zwarte Zee. Max hield de zaak (dit formele voorstel) geheim. Nadat ambassadeur
Romanov de affaire naar mij toe lekte en ik met behulp van Igor Cornelissen deze
schandalige gang van zaken via Vrij Nederland naar buiten bracht, lag de affaire
weliswaar op straat, maar er gebeurde nog niets. In mijn afscheidsgesprek met
ambassadeur Romanov voor NRC Handelsblad had Romanov een en ander nog eens
opgerakeld en op een rijtje gezet. De drie journalisten beginnen nu dus uit het
interview met de sovjetambassadeur te citeren en vertellen hoe Romanov ook op het
ministerie van Buitenlandse Zaken nul op het rekest had gekregen.
De drie heren vragen maanden nadat Romanov lang en breed naar Moskou is
vertrokken aan de heer Bénard van SHELL wat hij van één en ander vindt. Zonder
met één woord in te gaan op de mededelingen van ambassadeur Romanov, aan wie
nu dus niets meer ter verificatie gevraagd kan worden, zegt de SHELL-man: ‘Romanov
heeft uitlatingen gedaan over gebrek aan wil tot samenwerking van de kant van
SHELL. Dat is niet juist. Wij hebben juist onze uiterste best gedaan om over exploratie
en productie tot zaken te komen. In feite hebben de eerste besprekingen over
activiteiten al in 1970 plaatsgevonden.’
Later komen Spoor en zijn medewerkers er nog eens op terug. Ze willen weten
hoe het dan kan, dat in het systeem van de sovjets, waar toeval geen rol speelt, de
sovjetambassadeur in Den Haag zijn kritiek op Van der Stoel lanceerde. ‘Wat steekt
er achter?’
‘Ik weet het niet,’ aldus de SHELL-mijnheer. ‘Ik hoop dat het eigenlijk betekent
“we willen jullie toch graag hebben.” Dat noem ik dan de rozengeur-en-maneschijn
uitleg. In dat geval blijven ook wij zeer geinteresseerd.’ Zo gaan die dingen bij de
Nederlandse pers. De SHELL-rel tussen Romanov en Van der Stoel speelde in de
zomer van 1974. Vijf jaar later, als Romanov lang en breed vertrokken is, menen de
heren de puntjes
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op de i te moeten zetten. Allemaal gelul in de ruimte. Romanov heeft exact gezegd
waar het op stond en wat er dank zij Max van der Stoel was gebeurd.259

16 juni 1979
Trouwens, SHELL heeft van haar kant ook gewacht tot Romanov weg was om haar
straatje schoon te vegen over deze zaak. Ik wil met Yuri Timofiev overleggen wat
ik hier straks in Moskou tegen zou kunnen doen.
Pieter Nouwen van Elseviers heeft inderdaad vandaag twee pagina's aan de
vergadering van de Club van Rome in Salzburg gewijd. Ik heb hem in contact gebracht
met professor Delgado. Prompt meldt Nouwen, dat een deel van de aanwezigen hem
‘unethical’ vond. Hij voegt er aan toe: ‘Griezelig was hij wel.’ Dan weet je het wel
weer. Nouwen heeft Delgado niet begrepen. Volgens Elseviers zou Delgado vorig
jaar - het was bijna twintig jaar geleden - met een kastje met knoppen in zijn hand
een van elektroden en een ontvanger voorziene stier door een arena hebben laten
draven als ware het beest een speelgoed autootje. Dergelijk onzin verschijnt dan
achteloos in Elseviers. Delgado toonde twintig jaar geleden aan via radiogolven de
hersens van een stier te kunnen beïnvloeden door hem vóór een aanval op de rode
doek tot stilstand te brengen. Een professor Buikhuisen uit Leiden, zo vervolgt
Nouwen, zou Delgado een ‘aan het ongrijpbare griezel’ hebben genoemd.
Tenslotte wordt ook Luis Alberto Machado opgevoerd, waar de schrijver voor
Elseviers al even weinig van blijkt te hebben begrepen. Hoe kunnen ze zo'n man naar
een dergelijke bijeenkomst afvaardigen? Wat had ik niet allemaal aan informatie aan
de lezers van Elseviers kunnen bezorgen als ik niet in Den Haag in het verdomboekje
zou staan?
Er wordt al tien jaar geredekaveld bij de VN over chemische wapens. Het Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI) heeft opnieuw vier dagen over deze
vraagstukken gesproken. De militaire chemische technologie heeft een hele nieuwe
generatie binary nerve-gas weapons aan de diverse arsenalen toegevoegd. Het tiende
SIPRI Yearbook is verschenen. Frank Barnaby en zijn mensen zijn helden.
Helmut Schmidt heeft in Time260 zijn vraagtekens bij Jimmy Carter laten
doorschemeren. Hij staat kritisch tegenover de ‘preachy fanaticism’ en de ‘narrow
evangelistic approach’ van
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Carter, bijvoorbeeld jegens het vraagstuk van ‘nuclear proliferation’. Hij waarschuwt
eveneens voor het gevaar ‘that if nuclear energy is not developed fast enough, wars
may become possible for the single reason of competition for oil and natural gas’.
Hij bestrijdt de gangbare slogan over militaire superioriteit van het Oostblok.
‘Therefore I don't have any inferiority complexes right now about Eastern military
power.’
Schmidt beschouw ik als één der belangrijkste politici van het na-oorlogse
Duitsland. De wereld leeft ver boven haar stand, ‘consumes more than we produce,
and to fill the gap the world prints money’. Vervolgens was er de explosie van
olieprijzen wat resulteerde in het drukken van nog meer geld, waardoor nog meer
inflatie ontstond. De landen van de Derde Wereld zijn aan het industrialiseren,
vervaardigen massaal textiel, zelfs computers en de geavanceerde wereld past zich
niet snel genoeg bij dez nieuwe situatie aan. Tegen de Bondsdag zei Schmidt: ‘We,
the older generation, should perhaps just stop for a moment, and with a bit of
astonishment say to ourselves: this nation already has its own bistory. And it is, I
believe, the best and most dignified part of German history.’ Dat laatste kan wel wat
overdreven zijn.
West-Duitsland heeft al 3,9 miljoen gastarbeiders, meestal mensen uit Turkije,
Joegoslavië, Italië, Griekenland en Portugal. Als die voorgoed blijven, verandert het
hele Übergermaanse plaatje waar Herr Hitler zo tuk op was.
Jan van Beek van de GPD retourneert mijn reportage over de Club van Rome in
Salzburg en schrijft: ‘Symposia leveren vrijwel nooit nieuws op.’ Ze zijn ook ‘nooit
interessant genoeg voor een verslag’. Iets anders is dat je mensen ontmoet, geschikt
voor een interview. Misschien had ik gewoon professor Machado als gesprek moeten
inzenden.
Erik Eckholm gaat World Watch Institute verlaten en gaat naar de policy planning
staff van het State Department. Ik wil die jongen volgen. Hij is bijzonder.261
Willy Duchemin van Oranje heeft in Nieuwe Revu een antwoord bedacht op mijn
brief aan Beatrix, wat de prinses mogelijk geantwoord zou hebben, ware het niet dat
ik evenveel gemeen heb met Hare Hoogheid als een gek met Napoleon...
Dewi Sukarno belde uit Parijs of er nog nieuws was over onze zakelijke plannen.
De Saoedische prins zou naar Frankrijk komen. Over Alzear de Sabran, haar laatste
lover, zei ze nu: ‘Don't count as a partner on him. He is not a gentleman with women.
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I know many fine gentlemen. If they are gentlemen with their family, they are also
gentlemen in business.’ Zij is dus weer eens op het off-again circuit met De Sabran.
Dewi vervolgde: ‘Keep it to your own mind, but in three years, Alzear never
concluded a single deal in Saudi Arabia. He always speaks of it, but I never saw a
contract concluded.’ Ik zei dat ik haar zou terugbellen wanneer ik meer wist, maar
zo zie je hoe je geleidelijk aan door de mores van de zakenwereld wordt aangetast.
Ik ben niet van plan er aan mee te doen. Het haalt met Dewi allemaal niets uit en het
spaart een telefoontje naar Parijs uit.
Vannacht liet ik weer eens de garagedeur beneden wagenwijd open staan. Als
Peter het had gedaan, zou ik woedend zijn geweest. Ik moet ook weer aan Keke
denken. Vorig jaar was het beestje nog om me heen.
Ik heb voor Hervormd Nederland een artikel over José M.R. Delgado geschreven.
De bomen ruiken zo fris en heerlijk na alle regen. Het was koud vanavond in het
park. Sinds het zalige jongetje in Salzburg is er niets meer gebeurd. Ik werd benaderd
door verschillende kerels, maar nee, er was niemand bij. Later raakte ik betrokken
bij een gang bang van leer-jongens.
Dikwijls als ik in de nacht naar de bomen staar, wachtend op een mogelijke prooi,
denk ik aan de woorden van Vladimir Kouznetsov262, die me adviseerde als monument
voor mam een kind te krijgen. Ik denk dat het leven uit een aantal episoden bestaat
en wanneer je vrijwel onopgemerkt een volgende fase betreedt, dan vervagen
herinneringen van vorige perioden. Zo zijn Martin Portier, Henk Hofland en zelfs
Loet Kilian steeds meer herinneringen geworden.

17 juni 1979
Ik bladerde weer eens in Man and his Symbols van Carl G. Jung.263 Dit boek vormt
een schat van informatie en waardevolle gedachten. Er is geen beginnen aan er hier
ook maar een fractie van weer te geven. ‘Our psyche is part of nature, and its enigma
is as limitless,’ aldus Jung. Delgado en Machado zouden hieraan toevoegen: zie je
wel, dat het waanzin is aan de biologie en neurofysiologie van de mind voorbij te
gaan bij het keren van de heersende waanzin in de wereld?
Kolonel Muammar Khadaffi is de derde belangrijkste leverancier van crude oil
aan de VS. Lybië heeft een aantal vliegtuigen,
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acht Hercules C-130 toestellen en drie Boeing 747's in Amerika gekocht en betaald,
maar het Congres heeft de leverantie tegen gehouden. Khadaffi dreigt met een
olie-embargo als antwoord. Het bezoek van Billy Carter aan Tripoli heeft weinig aan
de situatie veranderd. Khadaffi constateert dat het Amerikaanse Congres vrijwel
nooit weet waar het over spreekt en helemaal niet doet wat Amerikanen zelf zouden
willen dat er gebeurde. Eine alte Geschichte aber immer wieder neu. ‘Socially
speaking, America is not even living in the Middle Ages, but in the pre-Middle Ages.
But because they are a superpower nobody dares to expel them from the United
Nations and put them on trial where they deserve to be. That's the real truth. If the
practices America resorts to, were done by a small country, it would be voted out of
the UN and blacklisted and boycotted by the rest of the world. But because it is done
by a superpower, they are immune...’264 De man heeft eigenlijk gelijk.265
The Times meldde dat Billy Carter werd gevraagd op een receptie van de Lybische
delegatie bij de VN hoe hij de kritiek uit joodse kringen op zijn reis naar Tripoli
opvatte. Zijn antwoord: ‘They (the Jews) can kiss my ass as far as I am concerned.’
Hij voegde er aan toe: ‘Lybians are friends of mine and will remain friends of mine.’
Ik schreef Adriaan van Dis opnieuw een briefje, dat al zijn verzekeringen van ‘we
gaan samen iets doen’ nog altijd op niets waren uitgelopen, omdat hij kennelijk de
backbone mist - zoals André Spoor adviseerde, notabene zelf een zwakke broeder redactieleden te sommeren een artikel dat hij geplaatst wil zien ook daadwerkelijk
te publiceren. Ook het gesprek met dr. José M.R. Delgado liepen de lezers van NRC
Handelsblad mis dankzij het ‘genie’ Rozendaal, medewerker der wetenschapsredactie.
Peter vertelde, dat hij op een avond bij zijn flat in Madrid werd opgewacht door twee
kerels en een vrouw, waarvan hij voelde dat zij iets kwaads in de zin hadden. Hij
liep dus weg. Ze kwamen hem achterna. Peet sprong in een taxi. Zij bonkten nog op
de ramen. Hij is ergens anders gaan slapen. ‘Je hebt geen idee hoe primitief het
karakter van Spanjaarden is, vooral als er een wijf bij is,’ zei hij. Hij vertrekt morgen
naar het noorden voor een fotosessie.
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18 juni 1979
Er is een weg bij Petten geblokkeerd door mensen die willen voorkomen dat
radioactief materiaal door Nederland in de Atlantische Oceaan wordt gedumpt. Die
paar mensen zetten de regering, het parlement en de pers eigenlijk voor schut. Maar
het establishment is dan ook een yoke.
De voorzitter van de Iraanse revolutionaire gerechtshoven, ayatollah Sadegh
Khalkhali, heeft formeel aangekondigd leden van de fedayeen de wereld in gezonden
te hebben om de Sjah en leden van zijn gezin te vermoorden. Dit is 1979.
Ik werd woedend toen ik op televisie Benazir Bhutto zag huilen, omdat zij door
de verraders van haar vader voor het gerecht zal worden gesleept. Ik schreef de
Pakistaanse ambassadeur in Den Haag. In Punjab hebben acht Pakistani zichzelf in
brand gestoken in een poging Ali Bhutto te redden.

19 juni 1979
Ik luister naar een strijkkwartet van Dvorak, wat we vroeger op De Horst uitvoerden.
Ik kan me niet meer voorstellen, dat ik eens de cellopartij in mijn vingers heb gehad.
The Washington Post266 meldt, dat het meest geheime materiaal van het House
Select Committee on Assassinations het doelwit is geweest van ongewenste
‘nieuwsgierigheid’ van de CIA. Pas nu is bekend gemaakt, dat een spion van de CIA
vorige zomer vroegtijdig werd ontdekt, die kans had gezien de meest geheime kluis
van het comité van onderzoek te openen en documenten en bewijsmateriaal over de
moord op JFK aan een onderzoek te onderwerpen. Er zou niets worden vermist. Robert
Blakey, de voornaamste advocaat van het comité, wilde geen commentaar geven.
Voorzitter Richardson Preyer, met wie ik kennis maakte toen ik zelf voor het comité
verscheen, verklaart echter tot op heden er niets van te hebben geweten. En de CIA
zelf doet of er geen vuiltje aan de lucht is. De betrokken CIA-beambte was ‘te
nieuwsgierig’ en is ontslagen.
Ik lees, Optimism: The Biology of Hope van Lionel Tiger. Anatole Broyard noemde
het in The New York Times ‘a brilliant raid on contemporary thinking in biology,
anthropology and sociology’.267
Optimisme ziet Tiger als een biologisch verschijnsel. ‘Religion is deeply
intertwined with optimism, clearly I think religion is a biological phenomenon, rooted
in human genes.’ Dat lijkt me
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klinklare onzin. Je wordt niet geboren als islamiet of als christen. Professor Tiger is
antropoloog. Zou hij zich verdiept hebben in het aanverwante gebied der biologie?
Hoe verder ik lees, hoe sterker ik het gevoel krijg met een gediplomeerde kletsmajoor
van doen te hebben.
Ron Abram schrijft, dat het Algemeen Dagblad mijn gesprek met de
plaatsvervangend premier van de Sovjet-Unie, Vladimir Kirillin, gaat plaatsen. Ik
krijg er 450 gulden voor, notabene, alsof ik een gesprekje in Tietjerksradeel ben gaan
maken.
Ik sprak anderhalf uur met Yuri Timofiev en persattaché Prokchorov op de
sovjetambassade. Zij hadden zich absoluut niet van mijn gesprek met ambassadeur
Tolstikov gedistantieerd. An Salomonson kon schrijven wat zij wilde, het was niet
wáár. De ambassade had slechts geconstateerd, dat passages over de Nederlandse
positie ten aanzien van ontwapening door de redactie eenzijdig (en zonder overleg
met mij) waren bekort. Het geklets van Joop van Tijn in dit verband in Vrij Nederland
noemde Timofiev ‘absulute onzin’.
Na de afspraak van Rob Soetenhorst en mij in Moskou had Novosti een tiental
commentaren naar Rotterdam gezonden, waar er slechts twee of drie van waren
gepubliceerd. Het was Timofiev en Prokchorov ook een raadsel waarom NRC
Handelsblad nu nog eens op de geschiedenis van Kosygin, Van der Stoel en Romanov
was teruggekomen door een directeur van SHELL hierover aan te spreken. ‘Realiseert
SHELL zich uiteindelijk dat zij de boot hebben gemist,’ zo vroeg Timofiev zich af.
‘Het kan geen toeval zijn,’ vervolgde hij, ‘dat die affaire juist nu weer wordt
opgerakeld. Misschien wil SHELL aangeven, dat zij alsnog tot zaken met ons willen
komen. Misschien hebben zij hun standpunt gewijzigd.’ Timofiev zei nog dezer
dagen exact te hebben vertaald wat premier Kosygin in werkelijkheid over de
samenwerking met SHELL tegen Max van der Stoel had gezegd. Hij ging er verder
niet op in, maar beide heren herhaalden dat de mededelingen van oud-ambassadeur
Romanov dienaangaande tegen mij exact juist waren geweest.
Ik bezocht vervolgens Nel Oosthout, die een lijstje met vragen gereed had liggen.
Zou Bibeb haar willen interviewen? Ze vroeg of ik Jan Pieter Visser wil vragen of
men haar stem zou willen gebruiken voor opnames van theaterstukken die jarenlang
op haar repertoire hadden gestaan? En of Josje Hagers van Privé haar zou kunnen
interviewen? Het leek me typisch joods, om wanneer je op een vriendschappelijk
bezoek kwam, er een commercieel slaatje uit te slaan. Zij zag er gebruind en prima
uit. Zij zou met een knapzak een voettocht over de Veluwe
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gaan maken. Haar vrienden hadden gezegd dat ik me bij Sonja Barend als een
kwajongen had gedragen.
Vervolgens naar Cor en Anne Knulst. Ik vroeg hem waar zijn anti-sovjet gevoelens
vandaan waren gekomen. Cor vertelde in de oorlog dienst te hebben gedaan als jonge
luitenant op de Nederlandse ambassade in Zweden. Hij was belast met intelligence
en hem werd gevraagd contact te leggen met de Sovjetambassade in Stockholm. De
sovjets hadden hem nooit iets van enig belang gemeld en hadden voortdurend
geprobeerd hem te bezatten. Zoon Rob, die ik later naar Leiden bracht, vertelde dat
zijn vader hem altijd reeksen verhalen had verteld waarin hij zei juist geprobeerd te
hebben de tegenpartij dronken te krijgen. Ik wees Cor er trouwens op, dat terwijl alle
andere landen de USSR in de jaren dertig hadden erkend tot en met België en
Luxemburg toe, Nederland had gewacht tot Moskou een bondgenoot in de oorlog
was geworden.
Soms heb ik ernstige twijfels over mijn vriend de generaal. Hij behandelt zijn
vrouw al te dikwijls als oud vuil. Dit is niet om aan te zien. In hoeverre zij dit uitlokt,
weet ik niet. Rob zei: ‘Mijn moeder is uitgekookt: dit soort incidenten vindt plaats
als er gasten zijn.’ Soms doet Cor vreemd. Hij doet de hele dag niets, was vanmorgen
met zijn moeder in de dierentuin, kookt en maakt de flat schoon, terwijl Anne werkt.

20 juni 1979
Het Algemeen Dagblad heeft het gesprek met Kirillin geplaatst maar er weer het
nodige uit weggelaten.
Ik ben naar het graf van mijn ouders op Den en Rust geweest. Het rook heerlijk
op de begraafplaats. De tuinman had rode bloemetjes op het graf geplaatst.
Morgen zou mam jarig zijn geweest. Bij het slapen gaan nam ik mijn dagboeken
uit mei, juni en juli 1974 ter hand, de maanden voor zij stierf. Ik besef opnieuw hoe
afschuwelijk slecht de betrekkingen met mijn moeder vlak voor haar dood eigenlijk
waren en raak er compleet overstuur van. Het hele conflict begon met het verdomde
kinine-geld. Juist omdat ik me altijd anders had opgesteld dan mijn broers ten aanzien
van de erfenis, was zij misschien in een afschuwelijke depressie geraakt nu ook ik
over mogelijkheden sprak later minder belasting over haar geld te hoeven betalen.
Misschien is zij met haar sterk negatieve benadering van buitenstaanders, en zelfs
jegens ons, gaan denken: ze zijn alléén maar bezig mij geld af te troggelen. Wat
absoluut niet waar was, ook niet voor Henk en Theo, maar wat zij mogelijk toch
heeft gedacht. Heeft zij gere-
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ageerd met: ze kunnen alles hebben; waarom zou ik nog langer leven, ik kan net zo
goed dood gaan? Zij was 21 juni 1974, haar laatste verjaardag, moederziel alleen
toen ik kwam en had zichzelf niet echt verzorgd. Het verontrustte me. Ik zal nooit
weten wat er echt is gebeurd. Ik ben diep ontdaan. In welke mate heeft die slechte
verhouding met mij die laatste maanden tot haar plotselinge dood bijgedragen?
Zonder dit dagboek zouden de herinneringen ongetwijfeld weggemoffeld, verdrongen
en vervalst zijn geweest. Nu weet ik met enige zekerheid welk een drama die maanden
voor haar eigenlijk moeten zijn geweest.

21 juni 1979
Mams verjaardag. Terwijl ik in de vroege nacht in totale verwarring verkeerde, heb
ik desondanks als een blok geslapen. Ik ben totaal op mijn moeder geconcentreerd.
H.J. Schuurmans van Elsevier Focus schrijft niet geïnteresseerd te zijn om een
uitgave van interviews met sovjettoppers te verzorgen.
NRC Handelsblad heeft gisteravond toch een pieterig klein stukje uit mijn reportages
uit Salzburg gepubliceerd. Ze honoreren hiermee, kennelijk contrecoeur, de gemaakte
afspraak.
Ik ontmoette Joop Swart die in zijn eentje Zero runt op een budget van 60.000
gulden per nummer. Hij kan geen 1.000 gulden per pagina betalen. Hij was aardig
en wellicht zullen we eens samenwerken.
Suharto zal vandaag in Blitar een gereed gekomen mausoleum voor wijlen president
Sukarno inwijden. De gebeurtenis is volgens NRC Handelsblad ‘de officiële
rehabilitatie van de grondlegger van de Republiek’. Rehabilitatie voor wat? Door
wie? Door de officieren die hoogverraad tegenover Sukarno pleegden? Het is te
bespottelijk voor woorden.268
Op Duitse televisie wordt getoond, hoe Bill Stewart van ABC-televisie in Managua
door een lid van Somoza's Nationale Garde in koelen bloede werd geëxecuteerd.
Prompt komt het NOS Journaal met de beelden en Televizier gaat er ook nog eens op
in. Het is dead wrong. Stel je voor dat het om je vader, je man of je lover gaat? Het
vertonen van dergelijke beelden, wat geen dodelijk schot in een Hollywoodstudio is
maar een bloed ernstige moord, zou verboden moeten zijn.
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22 juni 1979
Casper van den Wall Bake trouwt vandaag. De zon breekt door.
Ik ontving een lange brief van tien kantjes van Peter uit Madrid, waar ik erg blij
mee ben. Wat zou ik kunnen doen om sommige zaken duidelijker voor hem te maken?
Hij twijfelt nog steeds aan het nut van waar hij mee bezig is: model staan, ook al
bezorgt het hem fondsen en een prettig leventje in Spanje. Mary Webber beschouwt
hij als een jongere zus. Zij is verliefd op een oudere jazzzangeres, maar probeert ook
bij tijd en wijle Peter in de koffer te krijgen, wat dus niet lukt.
Vanmorgen staan de foto's van de executie van Bill Stewart van ABC in een serie
op de voorpagina van de International Herald Tribune. Men steekt elkaar aan met
dit soort sensatiezucht en immoreel gedoe om over lijken te gaan.
Ik bezocht mejuffrouw Büringh Boekhoudt in Baarn, wat een uitermate geslaagde
ontmoeting werd. Er is geen spoor meer over van onze botsing over Beatrix. Zij
maakt het goed, maar heeft ademnood als zij loopt en voelt zich zwak.
Aunty is het om alle redenen die ik in mijn OPEN BRIEF AAN BEATRIX opnoemde,
met me eens dat een koningstraditie uit de tijd is. ‘Maar wat is het alternatief met
onze 41 partijtjes?’ vroeg zij. ‘Dan zouden we voor de koning een politieke man in
de plaats krijgen, zoals Luns of noem maar op. Die types zijn niet getraind om boven
de partijen te staan. Dan krijg je eindeloos geduvel. Maar, ik ben het met je eens, het
is jammer dat Beatrix niets mag zeggen. Want reken maar, dat zij haar opinies heeft.
Het zou best eens kunnen, dat zij bij een regeringswisseling inderdaad om een
referendum zal vragen of men het koningshuis nog wil. Laatst vertelde ze mij, dat
zij de Duitser Walter Scheel een enige man vond, omdat hij citeerde uit de klassieken.
Kijk, dan zie je toch weer, dat zij een A-opleiding heeft. Wij zeiden vroeger op school
altijd tegen elkaar (op het Baarns Lyceum) “wat zonde dat zij een prinses is, want
zij heeft capaciteiten om de wereld in beweging te zetten”. Zij is in wezen erg
verlegen, en bij een televisieoptreden komt zij zo krampachtig over, omdat ze
doodsbang is. Zij compenseert die verlegenheid met een dosis arrogantie en dat komt
verkeerd over bij de mensen, want zo is ze helemaal niet.’
‘Als de koningin (Juliana) uit de kerk komt en een praatje maakt, vraag ik haar
juist niet om een kopje koffie te komen drinken. Ik word aan het hof zo gerespecteerd,
omdat ik me altijd op de achtergrond heb gehouden. Laatst schreef Beatrix me nog
een briefje waarin stond, dat zij iets wat ik in kritische zin
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had gezegd, zo apprecieerde. Net zoals ik bij jou doe, Wimpje. Ze schreef: “Dat moet
U altijd blijven doen,”’
Toen Aunty dit zei, kreeg zij tranen in de ogen, wat ik zo erg goed van haar ken.
Ik weet dat zij dat speciale gevoel van verbondenheid met Beatrix en mij deelt. Ik
ken haar nu meer dan 35 jaar en hoe dikwijls liet zij haar diepe affectie, ook voor
mij, niet met tranen blijken?
Zij vindt mijn inzichten over koningshuizen en totems als de Paus of Lenin te ver
gaan.
‘Mensen hangen zich aan dergelijke psychische piespaaltjes op ter compensatie
van beschadigde emoties en relaties in eigen leven,’ zei ik.
‘Maar misschien is dit dus bij jou ook wel het geval,’ zei ze tot mijn verbazing.
‘Maar ik wijs dergelijke totems en de aanbidding ervan juist scherp af.
Volwassenheid betekent, in contact treden met de onverbiddelijke werkelijkheid.’
Zij antwoordde: ‘De wereld is juist veel te nuchter deze tijd. Waar zijn romantiek
en mystiek gebleven?’
Ik vertelde haar over de analyse van het Psychohistorisch Instituut in New York.
Het gesprek met Henry Ebel voor Hervormd Nederland had zij gelezen, maar kijkend
naar de foto van Ebel had zij tegen zichzelf gezegd,: misschien is het juist wat de
man beweert, maar mijn intuïtieve sixth sense zei me: die man, daar is iets mee.
Eigenlijk had ik zelf een soortgelijke reactie toen ik de foto zag die Ebel me toezond.
Het vertonen van de executie van een Amerikaanse journalist op televisie vond
zij ook volkomen onacceptabel. ‘Ik sluit gewoon mijn ogen,’ zei ze. Zij las momenteel
Een vlucht regenwulpen van Maarten 't Hart. Het is ‘goed’ geschreven. Wat zij er
mee bedoelde? ‘Dat het verhaal geloofwaardig over komt. Dat je je de figuren van
de roman kunt indenken.’
Ook Jerome Heldring laat zich gebruiken voor Koude-Oorlogdoeleinden in zijn
commentaar voor de NRC Handelsblad, gebaseerd op zogenaamde inlichtingen van
de inlichtingen-diensten en BuZa. Hij meldt, dat ambassadeur Alexandr Romanov
kort na zijn terugkeer in Moskou een hoge onderscheiding had ontvangen ‘met de
vermelding, dat hij haar had verdiend wegens zijn bijdrage tot de bewustwording
van de Nederlandse bevolking in haar verzet tegen de neutronenbom’.
Heldring noemt Romanovs vermeende optreden om de N-bom te helpen
tegenhouden ‘een aardig staaltje van inmenging in andermans aangelegenheden. (...)
De Nederlandse regering
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kan zoiets moeilijk over haar kant laten gaan.’ Nederlanders die eveneens tegen de
N-bom hebben geageerd, zouden volgens Heldring nu te boek zijn komen te staan
‘als meelopers van de Russische machtspolitiek’. Die man is niet goed. Verontrustend
is, uit welke hoek dit soort artikelen aan prestigieuze commentatoren wordt aangereikt.
Casper en Carine van den Wall Bake zijn op huwelijksreis naar Parijs. Keep my
fingers crossed.
Intussen is een proces begonnen tegen nachtclubeigenaresse Régine in Parijs, die
Dewi toegang tot haar club zou hebben geweigerd.

23 juni 1979
The Economist zette de zoenpartij tussen Carter en Brezhnev in Wenen op de omslag.
‘President Carter has been wasting Christian kisses on a heathen idol's foot,’ begint
het bijbehorende hoofdartikel. ‘The only other item in Mr. Carter's home coming
briefcase, nestling alongside the signed Salt treaty, was that photograph of the
president yielding to a well planned Brezhnev kiss: misleading symbol of peacemaking
that did not happen.’

24 juni 1979
Het is de geboortedag van mijn vader.
In de Haagse Post is Lieve Joris in gesprek met Nederlandse militairen. Een heeft
gezegd: ‘Die stomme joden hebben in het jaar 3.000 nog oorlog.’ Een ander zei, ‘Ze
hebben maar één ding verkeerd gedaan in 1945. Ze hadden de gaskamers open moeten
houden. Die vier miljoen joden hadden er ook nog bij gekund.’ Deze opmerking
werd bij het Nederlandse bataljon in Libanon met instemming en hoongelach onthaald.
De teneur van het zes pagina's tellende artikel is, dat onze militairen veelal als
pro-Israël naar het Nabije Oosten vertrokken om ter plekke tot geheel andere
gedachten te komen ten aanzien van wat er werkelijk rond de Palestijnen speelde.
‘Zolang je in Nederland zit begrijp je er niets van,’ zegt een ander. ‘Eerst moet je
hier naartoe komen, dan maak je het zelf mee, dan zie je het, dan begin je het pas
door te krijgen.’ Het is immers dezelfde ervaring, die ik een leven lang als journalist
heb opgedaan, te beginnen in Djakarta in 1956 en de kwestie Nieuw-Guinea? Den
Haag is in rep en roer over de affaire. Minister van der Klaauw vindt het
onbegrijpelijk, dat ‘een Nederlandse militair rascistische uitspraken heeft gedaan’.
De waarheid zeggen over het wangedrag van Israël interpreteert een rund als Van
der Klaauw als ‘rascistisch’.
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Ik ontmoette Dolf van Dantzig, zakelijk manager van het Concertgebouw en vriend
van Vladimir Feltsman. Een buitenhuisje bij Rotterdam wordt beschikbaar gehouden
als de joodse pianist en zijn vrouw toestemming krijgen de USSR te verlaten. Hij wil
een optreden voor Volodja met het Concertgebouw voor volgend jaar mei of juni
reserveren.
Ik interviewde Anatoly Karpov op de Sovjetambassade. Hij is 28 jaar, heeft kleine
handen, dunne polsen, is klein en tenger, maar lijkt stevig in controle van zijn zaken.
Grijs pak, loafers, een kleurloze das, nogal bleek, alsof hij absoluut nooit in de zon
zit. Ik vroeg of het nodig was dat Prokchorov en een attaché voor sport en cultuur
er bij bleven zitten, dus die twee raakte ik spoorslags kwijt.269

25 juni 1979
Bij de Haagse Post zijn de ruiten ingegooid vanwege de reportage vanuit Libanon
met scherpe kritiek van militairen op Israël.
André Spoor lichtte vandaag toe hoe de curieuze, en zéér verlate reportage met
de heer Benard van SHELL tot stand was gekomen, bedoeld om oud-ambassadeur
Romanov te desavoueren en het eigen straatje schoon te vegen. Spoor ontmoette
Benard aanvankelijk op het zakencongres in Davos. André wilde aanvankelijk de
Romanov - Van der Stoel affaire over SHELL niet opnieuw oprakelen. Na veel
aandrang van de zijde van SHELL had hij tenslotte toegestemd in een interview voor
NRC Handelsblad over handel met het Oostblok in het algemeen. Tot Spoors verbazing
was Benard alsnog uitgebreid over de affaire Romanov - Van der Stoel begonnen.
Ik beloofde Spoor zelf op de affaire te zullen terugkomen want de lafbekken komen
er mee als Romanov zich niet langer kan verdedigen, gepensioneerd zijnde in Moskou.
Ik vroeg ook waar de opmerking in NRC Handelsblad vandaan kwam, dat Tolstikov
zich van het gesprek met mij zou hebben gedistantieerd. Timofiev en Prokchorov
bevestigden het tegendeel. ‘Oh,’ zei Spoor doodgemoedereerd, ‘dan is die verklaring
zeker afkomstig van de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in
Den Haag.’

26 juni 1979
Tijdens het gesprek met Spoor hoorde ik gekrijs van een baby op de achtergrond,
dus bood ik aan terug te bellen. ‘Nee, dat is
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Ik heb er niet over geschreven daar ik vond dat hij weinig te melden had.

Willem Oltmans, Memoires 1979-A

288
niet nodig,’ aldus André, ‘dat is mijn buitenechtelijk kind, anders niet.’ Je hebt
blijkbaar mensen, die met trots hun scheve schaatsen adverteren. Het lijkt me
bovendien voor Jessica Spoor minder gezellig om aldus over deze laatste telg in de
Spoor-reeks te horen spreken. Zelf schijnt André in het ziekenhuis ander bloed nodig
te hebben gehad, ‘Ik heb nu blauw bloed genomen,’ was zijn cryptische commentaar.

27 juni 1979
Mink van Rijsdijk schijnt in Trouw270 in te zijn gegaan op mijn OPEN BRIEF AAN
BEATRIX, waarin ik haar opriep het ambt van majesteit aan haar voorbij te laten gaan
ten behoeve van de algemene geestelijke gezondheidstoestand van het volk. Mink
ziet koningin spelen als een vak ‘net als verpleegkundige of postbode. We mauwen
tegen onze briefbesteller ook niet dat we weinig van hem weten. Daar wordt niemand
wijzer van. De man moet gewoon zijn werk doen.’ Ik praat dikwijls met mijn postbode
in Noord, die bijvoorbeeld twee buitenlandse kinderen heeft aangenomen en zulks
uit christelijke overtuiging deed. Ook geef ik hem wel eens een flesje wijn, als hij
weer postzakken met The New York Times aflevert. Wat mevrouw van Rijsdijk, wie
dat ook moge zijn, blijkbaar niet begrijpt, is dat het ambt van majesteit als psychische
moeder des vaderlands voor miljoenen, die met oranje petten en dassen te hoop lopen
tot en met voetbalwedstrijden toe, echt iets anders doet aan de collectieve geest van
het volk, dan de plaatselijke postbode of verpleegkundige. Mink kletst maar wat en
heeft kennelijk nooit verder over het exotische verschijnsel ‘koningshuis’ nagedacht
dan haar neus lang is.
In Djakarta is Pak Said Reksohadiprodjo overleden, weer een oude getrouwe
minder, die niet langer kan getuigen over wat er werkelijk in Indonesië tijdens of na
Sukarno is gebeurd.

De Speeldoos, Zaandam
Ik woonde het afscheid van Cees Meijer, zo'n achttien jaar mijn hoofdredacteur in
Zaandam, bij. Het was een sentimentele affaire. Ron Abram van het Algemeen
Dagblad kwam bij me zitten, wat me mee viel, want meestal word ik met de nek
door ‘prominenten’ aangekeken. De hele vertoning was dermate cliché, dat ik het
liefst meteen weer was vertrokken. Alléén de jongeren - en ik - waren in jeans, de
rest had zich opgedoft. Jan Kees Meijer blijft een aantrekkelijke knul, hij zit alleen
aan
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een trutterige juffrouw vast. Ik hoop nooit in een dergelijke ‘show’ terecht te zullen
komen als Cees vandaag.
Ik nam deel aan een forum georganiseerd door Stan van Houcke van STAD Radio
Amsterdam. De jurist Jacques Vermeulen kwam vertellen dat wat de militairen in
Libanon hadden gezegd ten aanzien van joden, crimineel gedrag en een strafbaar feit
was geweest volgens het Wetboek van Strafrecht. Ik vroeg dus waarom men niet
anti-Israel en anti-jood mocht zijn en wèl anti-sovjet. De vraag was bedoeld voor de
aanwezige Hans Knoop, die ruiten ingooien bij de Haagse Post. prima vond en mij
toe schreeuwde: ‘Pas maar op, want dan kom ik bij jou werkelijk de ruiten ingooien.’
Wat zich afspeelde was nauwlijks te geloven. De drie joodse heren aan de overkant
van de tafel wonden zich steeds meer op. En hoe meer ik hen beschuldigde als
fanatieke amateurs zonder politiek benul te spreken, hoe razender zij werden. Stan
vroeg me een korte uiteenzetting te geven van mijn gesprek met de joodse psychiater
Howard Stein in de VS. Maar de stenensmijters bleven volhouden dat ik alle joden
lichtelijk kierewiet had genoemd. Zij overwogen een klacht in te dienen. Hans Knoop
was zelfs dermate buiten zichzelf, dat hij voorstelde dat we buiten Café Schiller op
de vuist zouden gaan. Eigenlijk vind ik, als je naar dergelijke joodse redeneringen
luistert, dat ze als nazi's spreken. Ze zijn bovendien honderd procent van het eigen
gelijk overtuigd. Israël heeft het volste recht de Arabische wereld ‘uit zelfverdediging’
plat te gooien, menen deze mensen met a straight face.
Ton van Dijk, eveneens aanwezig, wilde per se in mijn dagboek lezen, wat dus
niet doorging. ‘Dan maak ik geen interview samen met Daan Dijksman met je.’ Daar
voel ik toch niets voor.
Er staan nog zoveel boeken in mijn kasten, ook uit het ouderlijk huis, zoals de
collectie Latijnse geschriften over keizer Justinianus, waar mijn vader zich in
verdiepte. Er liggen nog vele notities van hem in. Ik kan Peter later toch niet met dit
alles opschepen? Ik vond een boek dat mijn grootmoeder als ereprijs ontving op 14
juni 1890 te Semarang op een particuliere school onder directie van de Zusters
Franciscanessen, getekend: ‘De Supérieure, Mère Alphonse.’ De titel: Uncle Ned's
Stories for Boys and Girls.

28 juni 1979
Hervormd Nederland arriveerde. Ik zag in één oogopslag dat de uitspraak ‘Sacharov
was een groot geleerde maar een armzalig
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politcus,’ gewoon was geschrapt. Wat zijn het toch een sukkels. Kamerleden van de
VVD willen meer weten over ‘het lintje’ voor ambassadeur Romanov. Rob Soetenhorst
vertelde me zojuist dat Prokchorov zich bij hem was komen beklagen over het geklets
van Heldring hierover. ‘Het was natuurlijk ook een vervelend stuk,’ voegde
Soetenhorst toe. Nee, het was door de vijanden van de Sovjet-Unie ingegeven
misinformatie, verkocht onder de paraplu van de zogenaamd onkreukbare Heldring.
Rob had het gesprek met Tolkunov teruggezonden. ‘Ik weet niet goed in welk kader
ik een gesprek met een hoofdredacteur van een persbureau in Moskou moet plaatsen.’

Dolf van Dantzig belde om te zeggen dat hij met dirigent Kondrashin over de komst
van Volodja Feltsman had gesproken. Hij was enthousiast geweest. Ze zouden samen
van alles kunnen doen. Ook zou een recital in De Doelen in Rotterdam mogelijk
zijn. Iedereen was bereid te helpen, ook met geld.
Ik heb me vergist. De zin over Sacharov is niet uit het interview met professor
Sobolev geschrapt.
Dewi Sukarno wil offertes voor de bouw van kassen hebben, zowel voor groeten
als bloemen. Daarnaast heeft ze ogenblikkelijk machines nodig die autowrakken
kunnen vernietigen. De dame is van alle markten thuis indeed.
Mao deed tijdens de culturele revolutie de psychologie in de ban als een ‘bogus
bourgeois science’. Daar is nu verandering in gekomen. De Amerikaanse minister
van Gezondheid, Jo-
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seph Califano, heeft met een delegatie het grootste psychiatrische ziekenhuis van
Shanghai mogen bezoeken, met duizend bedden en een staf van 92 Chinese
psychiaters. In het verleden was een dergelijke visite taboe, omdat het communisme
alle sociale problemen in de samenleving immers had opgelost wat dan ook voorkwam
dat Chinezen nog geestelijke stroornissen opliepen...271
Paul Nitze, de eeuwige dwarsligger, heeft The Wall Street Journal meegedeeld,
dat het onlangs door Carter en Brezhnev ondertekende SALT II-verdrag de kans op
een oorlog allerminst had verkleind, maar juist vergroot. Het verdrag noodzaakt de
VS naar een plaats van militaire inferioriteit te bewegen, terwijl het Kremlin door
kan gaan wereldoverheersing nà te streven.272
Dr. Charles Socarides, de New Yorkse psychiater die zich opwerpt als specialist
op het gebied van homoseksualiteit, analyseert de moordenaar van Robert Kennedy,
Sirhan Sirhan. ‘Beneath his outer superiority, Sirhan was intensely afraid of people,
feared contact with women, and craved masculine achievement and admiration from
both men and women. Simultaneously he harbored conscious and unconscious
homosexual wishes.’ Je moet het lef maar hebben om dergelijke kwalificaties aan
iemand toe te dienen. Hij zegt zelf, deze Socarides, voornamenlijk te zijn afgegaan
op de mededelingen van Robert Kaiser in diens boek RFK must die, gebaseerd op
gesprekken van die schrijver met Sirhan Sirhan in de gevangenis. Het verhaal van
Socarides beslaat tien pagina's, die hij heeft voorgelezen tijdens een symposium over
agressie van de American Psychoanalytic Association.

30 juni 1979
Dirk Keijer wil met Holland niets meer te maken hebben. Het lintje van Romanov,
of mijn gesprek met Tolstikov door NRC Handelsblad geweigerd, interesseert hem
allemaal geen bal meer. Daarentegen liet hij een document zien, geadresseerd aan
de Vice Chairman of the Council of Ministers in Moskou en getekend door een
Nigeriaanse generaal, waarbij plannen zullen worden ondertekend om een
staalcomplex ter waarde van twee miljard dollar neer te zetten. De sovjets zouden
niet minder dan 6.000 arbeiders naar Nigerië zenden om het project ter hand te nemen.
Hij verwachtte vroeg of laat internationale publiciteit over dit reuzenproject in Afrika,
maar wilde zelf
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al het mogelijk doen om buiten schot te blijven, ook al was hij er nauw bij betrokken.
‘Ik laat je dit zien, zodat je kunt zien waar ik mee bezig ben. Houd je rustig. Alles
komt goed,’ waarmee hij impliceerde me te zullen helpen mijn financiën op te krikken.
Hij vroeg opnieuw vooral Inge Keijer niet te benaderen, omdat de BVD direct zou
concluderen dat ‘Keijer finances Oltmans at the request of Moscow.’ Hij waarschuwde
dat het een gevaarlijke zaak was met interviews maken door te gaan in Moskou, of
kritisch te schrijven over het koningshuis: ‘tenzij je schatrijk zou zijn, en dat ben je
dus niet’. Ik zie het verband niet.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt belde, dat zij met veel belangstelling mijn gesprek
met professor Sobolev had gelezen ‘maar gek, die foto met dat fijn geknepen mondje
er bij’. Ze vond mijn vragen ook goed. Ik zei verheugd te zijn met haar telefonische
compliment.
Dewi Sukarno belde uit Parijs met de vraag waar de informatie over de broeikassen
bleef. Ze had geen tijd te verliezen. Er kwam een gesprek uit Djakarta binnen. Zij
hing op zonder verdere plichtplegingen. Soms wilde ik dat ik niets met deze mensen
te maken had.

1 juli 1979
Gerard Croiset houdt een pleidooi per telefoon, dat licht eigenlijk donker is, waardoor
we God niet zouden kunnen zien. Ik begrijp er niets van.
Henri Knap schijnt in het blad Ons Koningshuis mijn OPEN BRIEF AAN BEATRIX
ontleed te hebben.

2 juli 1979
Parijs, Hotel Vendôme
De Volkskrant meldt dat Israël aanzienlijk meer burgers verliest in het verkeer dan
in de oorlog tegen de Arabieren. Wat me verder grenzeloos ergert is, dat Israël, met
een goedkeurend knikje van Jimmy Carter, wapens en vliegtuigen aan het fascistische
Somoza-regime in Nicaragua verpatst.
Dewi kwam haar appartement in met een dienblad gevuld met koffie. Mevrouw
Azuma is in Sicilië. Kartika is bij een familie in Engeland om de Engelse taal machtig
te worden via een speciale cursus. Het kind wil dat haar moeder haar weghaalt, want
zij vindt het daar een ramp. Dewi heeft toegezegd haar iedere twee dagen te zullen
opbellen, en als haar Engels vooruit gaat, komt ze haar dochter ophalen.
Het laatste nieuws is, dat mevrouw Sukarno nu in de consulting
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business is gestapt met een partner uit Genève, ‘two hundred percent a gentleman’
(ik dacht: waar heb ik dat eerder gehoord), die getrouwd was en kinderen had. Dewi
herhaalde, dat haar vorige lover Francesco Paesa vier van de 37 kisten die zij had
ingepakt, had achter gehouden. Alle documenten waren weg.
‘Wat voor documenten,’ vroeg ik.
‘All Bapak's letters.’
Ik kon het niet geloven. Tot een dergelijke stomme streek is zij niet in staat. Heeft
zij de Bungkarno brieven aan het regime in Djakarta verkocht? Wat kan er zijn
gebeurd? Alzear de Sabran was ook naïef en niet geschikt voor zaken. Hij belde haar.
Zij deed koel, maar ze maakte toch een afspraak om met hem en vrienden naar
Maxims te gaan.
Zij liet een brief van 12 oktober 1978 lezen, ondertekend door de Chief of Staff
van Kopkamtib in Djakarta, waarbij het haar verboden werd Indonesië binnen te
reizen vanwege uitspraken op een persconferentie in het buitenland. Zij vertelde dat
Adam Malik naar het graf van Bungkarno in Blitar was geweest. Ik liet merken niet
onder de indruk te zijn, vooral omdat Malik behoort tot de verraders van Sukarno.
‘Well, what you want him to do,’ vroeg Dewi. ‘Malik lives there, so its better to
be at the top anyway. Furthermore, he had the guts to officially receive me at the
palace.’
Het graf van Sukarno in Blitar schijnt in een soort toeristische attractie te zijn
veranderd. Zelfs de pers had er kritiek op geuit. Geen enkel lid van de familie Sukarno
was laatst bij de opening van het mausoleum aanwezig geweest.
Om 21:00 uur ontmoette ik Pak Hanafi273 in het Intercontinental Hotel. Hij was
eerst aarzelend over mijn bandopnameapparaat, maar uiteindelijk maakte ik een
opname van twee uur. We gingen na middernacht uit elkaar.
Men had hem uit Djakarta enkele honderden pagina's van de getuigenis van Kolonel
Latief toegezonden, de man die tot twee keer toe aan generaal Suharto rapporteerde,
dat kolonel Untung van plan was een aantal subversieve rechtse generaals op te
pakken. ‘Suharto zat met één been in de Untung-coup en met het andere in de Dewan
Jenderal (Raad van Generaals). Suharto verzweeg zijn rol voor Latief. Hij speelde
zijn eigen spel. In ieder geval had hij de moed zijn leider, Sukarno, zodoende te
verraden,’ aldus Pak Hanafi.

273

Oud-minister en oud-ambassadeur, als vluchteling voor het generaalsregime in Parijs
verblijvend.

Willem Oltmans, Memoires 1979-A

294
De oud-ambassadeur was deze avond zéér geïnspireerd. Zijn ogen flikkerden van
woede, at times. Hij trok zich niets aan van de mensen aan andere tafeltjes om ons
heen. Intussen aten we ons rond aan een copieus diner, terwijl ik nog ijs bestelde,
ook voor de feestelijke gelegenheid.
Hanafi was met Bungkarno vanaf het eerste uur. Hij vocht in de oorlog tegen
Nederland in West-Java en bracht het tot luitenant-kolonel. In 1944 vormde hij het
Nationale Front, wat later zich ook zou inzetten voor de bevrijding van Irian-Barat.
In 1957 wilde Sukarno hem een ministerspost geven, maar dat wilde Hanafi eigenlijk
niet. Na overleg met de president werd hij uiteindelijk belast met een nieuw op te
zetten ministerie voor de economische ontwikkeling van het volk. ‘Ik zag namenlijk
toen al, hoe er een kloof tussen de massa en de regering aan het ontstaan was,’ aldus
Pak Hanafi. ‘De mensen telden niet meer mee, terwijl het volk juist de inspiratie was
geweest tijdens de revolutie om het land vrij en onafhankelijk te maken. Ik was dus
van mening, dat wij als regering, verplichtingen hadden jegens de mensen. Geef hen
voedsel, een nieuwe straat in de dessa of een brug die nodig is. Daar hield ik mij dus
tot begin 1960 mee bezig. Ik was vooral anti-corruptie wat me de nodige vijanden
bezorgde.’
Dit leidde tot een vroegtijdig aftreden onder druk van Sukarno zelf, die hem zei,
dat hij een doorn in de ogen van de PNI-leiding was geworden. In 1963 nodigde
Sukarno Hanafi en zijn vrouw naar paleis Bogor uit en werd hem een
ambassadeurspost in Havana aangeboden. Hanafi zat nog steeds in de DPA Supreme
Advisory Council. Hij was natuurlijk eveneens nog lid van het National Front. Ook
als vice-president van Partindo wilde hij eerst vrienden en collega's raadplegen.
Bungkarno zou woedend zijn geweest, dat hij niet onmiddellijk op de plaats rust in
dankbaarheid de post aanvaardde. Een paar maanden sprak de president niet tegen
hem. ‘Ik zeg je, onze verhouding was er een van vader tot zoon,’ aldus Hanafi.
‘Wanneer ik in de DPA-vergadering iets wilde zeggen, stond Bungkarno me dit niet
toe. Hij bleef boos. Toen kreeg ik bezoek van Johannes Leimena, die me voorhield
dat ik dankbaar diende te zijn, dat Bungkarno me een ambassadeurspost had
aangeboden. Ook anderen hielden me voor, dat ik op het aanbod diende in te gaan.
Ik ben toen bij een volgende DPA-vergadering op hem toegestapt en heb gezegd dat
ik gereed was om naar Cuba te vertrekken. Bungkarno riep toen dr. Subandrio en
zei: ‘Maak de papieren voor Hanafi gereed.’
‘Op 19 december 1963 werd ik door de president op het paleis
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als ambassadeur geïnstalleerd. Dat was dus de dag dat generaal Spoor Djokjakarta
aanviel in onze bevrijdingsoorlog. Hij noemde mij een Anak Marhaen. Hij sprak
over de essentie van het Marhaenisme, het concept over het Indonesische boertje,
dat hij in zijn interneringstijd had gevormd. Hij wees erop, dat Cuba soortgelijke
doelstellingen volgde voor de kleine man. Hij vroeg me de vertegenwoordiger te
worden van Sukarno en de Indonesische revolutie in Havana. In 1966 werd ik door
het ministerie van Buitenlandse Zaken naar Djakarta teruggeroepen, wat ik weigerde
omdat ik niet zeker was, dat Bungkarno dit wilde. In maart 1966 ben ik toch naar
Indonesië teruggegaan, maar de president zei me, dat ik naar mijn post in Havana
diende terug te keren. Bungkarno was nog altijd constitutioneel staatshoofd. Het was
zijn prerogatief ambassadeurs opdrachten te geven. Adam Malik was minister van
Buitenlandse Zaken op dat moment. Hij liet me naar Cuba terugkeren. Al anderhalve
maand later riep Malik me definitief naar Indonesië terug. Ik wist dus, dat dit niet
een opdracht van Bungkarno was en bleef in Havana. Toen Bungkarno in 1970
overleed, wist ik dat we Cuba moesten verlaten. Ik was in zijn naam gebleven, maar
moreel gezien was mijn verplichting jegens hem beëindigd. Er werd in Djakarta
rondgekletst, dat ik lid van de Communistische Partij van Cuba was geworden. Het
is echter voldoende bekend, dat ik geen communist ben en dit nooit ben geweest of
nooit zal zijn. Ik kreeg aanbiedingen naar China of de Sovjet-Unie te gaan. We
konden ook in Cuba blijven, maar zoals je ziet, ik ben in Frankrijk en koos voor
Parijs. Ik bleef bovendien trouw aan Sukarno, onze leider, de proclamator van onze
vrijheid. Zonder Sukarno ben ik niets meer. Om die reden heb ik tegen Guruh Sukarno
gezegd: “Als je je vader wilt eren, wijd je aan de mensen en het volk van Indonesië.”
Ik liet Guruh de bandopname horen van de woorden van zijn vader bij mijn installatie
als ambassadeur.’
Hanafi vervolgde: ‘Suharto gaat er vanuit, dat Indonesië niet kan worden
opgebouwd zonder de hulp van de Westerse industriële wereld. Marhaenisme is
tegen kapitalisme, maar niet per se tegen hulp van kapitalistische landen. Marhaenisme
betekent, dat we tegen een kapitalistische samenleving voor Indonesië zijn. Dus waar
zit het breekpunt? Het breekpunt zit in de door de Indonesische regering te volgen
economische politiek, op opvoedkundig terrein, op het gebied van opleiden van
kaders. Sukarno wilde een geleide economie, waarbij mensen zichzelf beperkingen
opleggen ten aanzien van verlangens naar rijkdom en meer bezit. Indonesië heeft
niet dezelfde proble-
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men die Cuba heeft. Dáár diende het grootgrondbezit verdeeld en in bezit te worden
genomen door de regering van Fidel Castro. Wij hebben de Pantjasila, waarbij de
mensen een eigen stukje land hebben, een eigen huisje, en waar ze op eigen houtje
hun bezit kunnen beheren. Bungkarno is niet tegen het aanwenden van Westerse
hulp of Westers kapitaal. Lees zijn werken maar. Of lees het boek dat hij met Cindy
Adams schreef. Toen JFK werd vermoord maakte hij diens dood in een
kabinetsvergadering te Bogor bekend. Hij had tranen in zijn ogen. Iets anders is, dat
Bungkarno niet bereid is op vernederende voorstellen in te gaan. Hij zal de trots van
de natie hooghouden. Wat Bungkarno niet wilde, was dat de leiders het kapitaal van
de staat te eigen bate aanwendden.’
Pak Hanafi zei bevreesd te zijn voor een Derde Wereldoorlog, bijvoorbeeld als
gevolg van een Amerikaanse aanval op en bezetting van Lybië. Ik antwoordde, dat
ik overtuigd was, dat het Kremlin letterlijk alles in het werk zou stellen om een
wereldbotsing te voorkomen.
‘Maar de tegenstellingen tussen de industriële wereld en de niet-industriële wereld
worden steeds scherper,’ antwoordde hij. Het was hem overigens opgevallen, dat de
regering Suharto meer in de richting van Sukarno manoeuvreerde door een minder
pro-Amerikaanse houding in te nemen en door de communistische landen serieuzer
te nemen. Onlangs was er een Indonesische parlementaire delegatie in Oost-Europa
op bezoek geweest. Ze schijnen tot de conclusie te zijn gekomen, dat ze naar het
beleid van Sukarno, onafhankelijk van Washington en Moskou, moeten terugkeren.
Ik verdedig de politiek van Sukarno, omdat zijn politiek ten voeten uit Indonesisch
was. Sukarnisme is beter dan kapitalisme.’
‘Of communisme,’ vulde ik aan.
‘Wel, Sukarnisten kunnen immers nooit communisten zijn of worden. Trouwens
ik denk niet dat het nog ooit mogelijk zal zijn de PKI nieuw leven in te blazen in ons
land. Misschien, dat er in de 21e eeuw nog eens een andere beweging zal op staan,
wie weet?’
Ik vroeg hem het Marhaenisme uit te leggen.
‘De ontwikkelingen in de economische sector vind ik alarmerend in Indonesië,’
zei hij, ‘omdat als Sukarnist mijn uitgangspunt op Marhaenisme is gebaseerd. Dit
betekent:
1) geloof in God;
2) socio-nationalisme;
3) socio-democratie.
Deze driehoeksbegrippen haken weer in op de Pantjasila. Al in

Willem Oltmans, Memoires 1979-A

297
de jaren dertig benadrukte Sukarno in zijn geschriften, dat hij een klassenstrijd tegen
iedere prijs wenste te voorkomen in Indonesië. Op een politiek niveau is Marhaenisme
gekant tegen zowel communisme als kapitalisme. Indonesië beweegt zich vandaag
de dag duidelijk in de richting van een kapitalistische samenleving omdat de
economische opbouw veel te liberaal is.’
‘Teveel ruimte voor corruptie?’
‘Hoe zou de politieke en economische opbouw van Indonesië ooit kunnen slagen
bij de huidige ontwikkelingen wanneer zij in strijd zijn met zowel de Pantjasila als
het Marhaenisme? Wanneer ze op deze weg doorgaan zullen ze vroeg of laat, of ze
willen of niet, in een klassenstrijd terecht komen, die voort komt uit de uitbuiting
van de mensen, l'homme par l'homme, waar Bungkarno een leven lang voor heeft
gewaarschuwd. Wat in Cambodja en Vietnam is gebeurd, zou een uitstekende les
voor de regering in Djakarta moeten zijn. De regering Suharto heeft veel verkeerde
dingen gedaan. Maar misschien is er wel een positieve kant aan. Wanneer de huidige
regering werkelijk van het land zou houden, en van de mensen, zal men de koers
moeten omgooien, dan zal de hele politiek structureel moeten worden gewijzigd.
Misschien niet op abrupte wijze, maar stap voor stap. Het belangrijkste is, dat ze het
besluit nemen de koers te veranderen. Het zal niet gemakkelijk zijn want ze zitten
al dertien jaar op de verkeerde lijn.’
‘Denkt u dat Suharto tot zoiets in staat zou zijn?’
‘Als hij het zou willen, zou hij het kunnen bewerkstelligen. En waarom? Omdat
er een crisis in leiderschap bestaat. En waar? In het leger? Er zou een nieuwe
staatsgreep kunnen komen, maar dat brengt geen oplossing. De huidige regering is
niet geworteld in het volk. In de buitengewesten steunt men het gouvernement ook
niet echt. Het volk van Indonesië is de werkelijkheid. Je redt het echt niet alléén met
Amerikaans hulp of EEG-miljoenen. Wanneer de massa het niet eens is met wat
gebeurt, zal zij de regering nooit werkelijk steunen. Het geld van de staat zal op die
manier ten goede van elites komen en niet van de massa.’
‘We all know that Suharto and a bunch of generals are enriching themselves and
steal the people of Indonesia blind.’
‘That is common knowledge. The newspapers write every day about corruption,
may be not openly but in between the lines. In all countries you'll find corruption,
but what is going on in Indonesia is totally abnormal. While the upperclasses lead
rich lives and behave as millionaires, the masses remain poor. That is
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the criterium of far too much corruption. In Sukarno's days there was also corruption,
but there is no comparison to what is happening now. The gap between rich and poor
is enormous. It is far too wide.’
Wordt vervolgd
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