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Inleiding
Een grote dikke envelop arriveerde op mijn bureau. Tot mijn verbazing viel er een
manuscript uit van een toneelstuk geschreven door de award-winning scenarioschrijver
Ger Beukenkamp, met de titel, Oltmans (Kafka in de Jordaan). Het stuk gaat over
de laatste vijf jaar van Willems leven. Een indrukwekkend document! Toch miste
ik in dit stuk 'n essentieel element wat betreft Willems onstuimige relatie met zijn
moeder waar hij tot aan z'n dood mee worstelde om het in zijn psyche een plek te
geven. Hierover later nog meer.
Ook in dit deel van zijn Memoires is het heel duidelijk dat hij antwoorden wil
krijgen over de mogelijke schade veroorzaakt door het totaal gebrek aan affectie van
de moederfiguur en het verraad in haar ogen en haar stem. Typerend is dat de titel
van zijn eerste boek ooit De verraders was.
In 1979/80 praat Willem oneindig veel met experts op het gebied van
kinderpsychiatrie, ontwikkelingspsychologie en neuropsychologie. Duidelijk is dat
het jonge kind een biologische behoefte heeft aan liefdevolle aanraking om positieve
neurale paden in de hersenen aan te leggen en te coderen. Een gemiste kans in deze
prille ontwikkelingsfase zal nooit meer hersteld kunnen worden en Willem besefte
dat maar al te goed. Hij begreep het verband tussen zijn onbeheersbare agressieve
impulsen en het affectief gedepriveerde kind. Zijn rode achterdochtknop van verraad
in zijn brein (neuro-associaties) bleef hem tot aan zijn dood achtervolgen. Hij
vertrouwde eigenlijk niemand ooit.
In honderden brieven van Willem aan mij (1979-80) geeft hij regelmatig aan met
woorden als: ‘Peter ben voorzichtig, want je kunt eigenlijk niemand vertrouwen.’
‘Peter, je bent te goedgelovig en trap er niet in. Als je in Londen het theater verlaat,
kijk dan goed uit want er lopen zo veel gekken rond,’ etc. etc.
Willem had voortdurend angstdromen dat hij mij voorgoed had verloren en dan
zijn eindeloze zoektochten om mij te vinden.
Willem ging regelmatig op bezoek bij mijn moeder in Tilburg. Hij was dol op
haar. Ze wist precies als die zware ronkende motoren voor haar deur geparkeerd
werden. Die rode Amerikaanse sportauto kon niemand ontgaan. Mijn moeder ontving
Willem altijd met een wijze en elegante warmte. Na 'n tijdje beschouwde ze
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hem zelfs als deel van onze familie. Instinctief voelde het ‘kind in Willem’ aan wat
hij altijd had moeten missen.
Zijn boek Amerika valt (1980) is net uitgekomen. Willem die jarenlang in Amerika
woonde en werkte voorspelde toen al met zijn scherpe vooruitziende blik dat de VS
op den duur als een zeepbel uit elkaar zou spatten. Hij schreef dat Amerika een
‘air-conditioned, Las Vegas, Disneyland-style spiritual wasteland’ was.
Toen al was de BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst) in Nederland actief bezig
om bij kranten redacties en de NOS te suggereren meer pro-Amerikaans nieuws te
produceren. Den Haag anno 2011 is nog altijd het schoothondje van Washington.
Iedereen kent nog de beelden van onze voormalige premier Balkenende, die als
een Zeeuwse boer in het verkeerde pak, bij George Bush junior in het Witte Huis op
de thee ging. Balkenende gedroeg zich als het beste vriendje van Bush die niet goed
wist uit welk klein Europees landje deze slijmerige ‘asslicking nerd’ wel kwam.
Have a nice day Mr. president. I will do anything you want, and as a Dutch protestant,
I will even give you a blow-job! Pagina 198: ‘Ik keek diep in zijn ogen. Die waren
blauw en grijs en beautiful. (...) Toen we bij de trein elkaar ten afscheid omhelsden,
voelde ik mij ontroostbaar.’
Pagina 233: ‘Ze staan trouwens pas aan het begin van het ontdekken van die
electriciteitskast in onze hoofden.’
Pagina 264: ‘Prachtige avond. Zon, blauwe. Silhouetten van bomen en grillige
takken in de avondschemering. Ergens in de verte is Peter.’
Het gebrek aan liefdevolle aanraking van het moedersymbool zou de seksualiteit
van Willem voorgoed predestineren. Freud, Jung, Adler en zelfs Wilhelm Reich
zouden ervan kunnen smullen over de ontwikkeling van zijn typisch narcistisch
karakter.
Dus nu naar Willem en het gouden kalf. DE SEX. Never a dull moment! Willem
had verschillende benamingen voor zijn enorme paardenlul. Hij noemde zijn penis:
‘my family jewels, my secret weapon, my wiwimacher, my launch-pad cum-missile
waarmee je een tompoes kunt vullen.’ Hij wilde het liefst samen met mij onze rijkelijk
bedeelde lullen paraderen. Willem wilde dat ‘in public’, maar helaas voor hem had
dat niet mijn voorkeur.
Dit brengt me nu weer terug naar het toneelstuk, Oltmans van scenarioschrijver
Ger Beukenkamp. In een schrijnende scene praat Willem tegen het publiek: ‘Welkom
bij het rondslingerende zaad en al die kerels die me in mijn oren, tepels en kont bijten
en mijn fallus in zich nemen.
Een religieuze ervaring in de vleespotten van Babylon.’
Peter van de Wouw, Amsterdam 2011

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

9

Londen
24 oktober 1979 (vervolg)
Peter kwam naar het Drury Lane hotel. Hij had een soort borstelkapsel met een soort
van golf erin. Het zag er prima uit. Hij verwachtte dat ik zou protesteren. We
gebruikten een lunch. Hij vertelde er nu zeker van te zijn met Edwin van Wijk geen
permanente relatie te zullen aangaan. ‘Ik houd ontzettend veel van hem, seks is prima
en hij is zelfs nog steeds holderdebolder, maar nee.’ Hij oefent met zingen. ‘Ik moet
nog veel leren. Mijn stem kàn het gewenste resultaat bereiken.’
Een nieuwe opwindende ontmoeting met de antipsychiater R.D. Laing vanmiddag.
Zou er zelfs Lex Poslavsky over willen opbellen. Wat me echter opviel, was dat
Laing soms een verhaal van vele minuten afstak zonder me ook maar eenmaal aan
te kijken. Ben zelfs gaan verzitten om meer in zijn gezichtsveld te komen, maar het
hielp geen barst. Hij keek steeds naar een gefixeerd punt, straal langs me heen, en
soms rolde hij hierbij op een vreemde manier met zijn ogen. De boeken van mijn
vriend Lloyd deMause, directeur van het Psychohistorisch Instituut in New York,
stonden in zijn kast.
Ik vertelde dr. Laing over het project in Venezuela en hoe kinderen van Indianen
met de Suzuki-methode hadden geleerd viool te spelen en Beethoven voor te dragen.
‘Als mijn kinderen er maar buiten blijven,’ was zijn reactie.
‘Toch is het gelukt.’
‘Op zichzelf lijkt deze methode interessant. Ze wordt ook in Londen wel gebruikt.
Ik heb echter geen kinderen gezien, die eraan blootgesteld zijn geweest. Ik weet niet
wat die methode meer in het bijzonder voorstaat. Ik zou geen bezwaar hebben tegen
deskundige methodes voor het doorgeven van cultuur aan de volgende generatie.
Als dit een fatsoenlijke manier is om kinderen sneller muziek bij te brengen, prima.
Maar in vergelijkbare zin wens ik het kinderen niet toe dat ze hun moedertaal van
iemand anders dan hun natuurlijke moeder zouden leren’.
‘Ook niet door middel van computers?’
‘Nee, in geen geval door middel van mechanische technieken of machines.
Kinderen moeten zich het gebruik van taal op
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hun eigen wijze eigen maken. Het is waarschijnlijk een uiting van luiheid of irrationele
weerzin om kinderen op een zuivere wijze te ontwikkelen. Haalt u zich Plato voor
de geest, die een slavenjongen nam voor één van zijn dialogen toen hij sprak over
opvoeding of de beschaving van de geest.’
Ik bracht de benadering van het programmeren van kinderbreinen, zoals ik deze
al jaren met José Delgado in Madrid heb besproken, ter sprake, dat zonder enige
kennis van de biologie van het hoofd, ouders, onderwijzers en verzorgers
kinderhoofden vol stoppen met complete onzin, die ze voor een belangrijk deel nooit
meer kwijt raken. Dus het doorgeven van achterhaalde ‘wijsheid’ welke van generatie
op generatie in een oneindige vicieuze cirkel sedert de middeleeuwen, en daarvoor,
door breinen wordt mee getorst.
‘Persoonlijk heb ik een hekel aan deze redeneertrant. Ik heb het gevoel, dat wat
Delgado zegt, als u hem juist citeert, onjuist is.’ ‘Delgado's theorieën zijn gebaseerd
op biologische feiten.’
‘Eén van mijn bezwaren tegen Delgado, en anderen zoals hij, is dat zij zichzelf
tot deskundigen hebben verheven die anderen als miserabele amateurs beschouwen.’
‘Misschien zijn ze dat ook wel!’
‘Niet alle deskundigen, of zelfs maar de zelfverheven deskundigen, hebben Delgado
tot deskundige verheven. Voor zover ik weet, is Delgado niet eens een embryoloog.
Hij is geen deskundige op het gebied van prenatale ecologie of welk soort onderzoek
ook, dat op dit gebied is verricht. Noch is hij een deskundige op het gebied van
prenatale programmering van de hersenen van zoogdieren, voor zover mij bekend
is. En door te beweren wat u aan hem toegeschreven hebt, lijkt hij grotendeels
onwetend omtrent de ontwikkelingen binnen de neuro-fysiologie van de hersenen,
of omtrent de gesteldheid van de hersenen bij de geboorte.’
‘Hij is één der meest vooraanstaande hersenonderzoekers ter wereld.’
‘Ik weet niet hoeveel tijd professor Delgado besteed heeft aan zijn studies van het
brein, welke methoden hij gebruikt heeft en welk bewijsmateriaal hij heeft verkregen.
Het brein is in staat tot het vervullen van een enorm aantal functies, waarvan tot
slechts een klein aantal jaren geleden gedacht werd, dat het buiten ons vermogen lag
om ze te begrijpen. We weten er zelfs nu nog niet veel over. En wat we er wel over
weten is oppervlakkig.’1

1

Het volledige interview staat in Over intelligentie, Bruna, 1981.
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De politieke biografie van Klinkenberg over prins Bernhard gaat verschijnen. In
Nieuwe Revu zegt Wim, dat hem al jarenlang wordt gevraagd wat hij tegen de prins
heeft. Hij antwoordt dan: ‘Niets, want ik ken hem niet. Maar de rol, die hij gedurende
bijna 50 jaar heeft gespeeld, bevalt me niet. Hij heeft zich met veel persoonlijk
voordeel voor een zeer slechte zaak laten gebruiken.’2
Ik ben de eerste om te weten, dat je niet kan spreken van ‘een foutloos parcours’
voor Zijne Koninklijke Hoogheid. Ik vind het ook afschuwelijk, dat hij op 30 juni
1934 zich vrijwillig bij Hitlers SS meldde. En wellicht schuilt er veel waarheid in,
dat het huwelijk met Juliana in 1937 ‘een I.G. Farben huwelijk’ was. Maar wanneer
je Crime and Punishment of I.G. Farben van mijn oude vriend, de jurist Joseph
Borkin3 uit Washington hier naast legt, zou er over die liaison dangereuse aanzienlijk
meer te zeggen zijn, dan Klinkenberg lijkt te doen. Wat niet wegneemt, dat Wim
waarschijnlijk een belangrijk en niet meer weg te denken boek over Bernhard heeft
geschreven.
Igor Cornelissen gaat in op ‘de geheimzinnige jachtpartijen van Varkensheintje
op de Veluwe en elders’.4 Wanneer de verhalen in de familie kloppen, nam grootvader
Ir.H. van der Woude, vanuit zijn jachthuis De Roekel op de Veluwe, aan deze
schietpartijen deel, wat misschien niet in alle opzichten een recommandatie is. Mr.
Ernst Heldring5 schijnt in 1970 een dagboek te hebben gepubliceerd waar het nodige
over drinkgelagen en jachtpartijen uit die dagen in schijnt te staan. Ik maak uit Igors
reportage op, dat er veel naslagwerk is verricht, ook door de fameuze Lou de Jong,
om scheve schaatsen van binnenuit het Oranje Huis op straat te krijgen. ‘De
Raspoetiniaanse François van 't Sant,’ de eerste chef van de Nederlandse geheime
dienst in Londen, vertrouweling van Wilhelmina, schijnt een belangrijke sleutelrol
te hebben vervuld bij het afweren van chantageaffaires in verband met het losbandige
leven van prins Hendrik. Geen gezellige reportages voor Beatrix, die hoog tegen
haar wapen aankijkt.
Hans de Boer, vicevoorzitter van het CDA en voorzitter van de ARP zegt in
Hervormd Nederland: ‘Er is bij me thuis ingebroken, waarbij uitsluitend mijn politieke
archief is doorzocht. Heel ordelijk, maar totaal doorzocht. Een medaille die ik in
Moskou

2
3
4
5

Nieuwe Revu, 19 oktober 1979.
Joseph Borkin, Crime and Punishment of I.G. Farben, Macmillan Publishers, New York,
1978.
Vrij Nederland, 20 oktober 1979.
De advocaat die door Mevrouw Roëll tegen mij werd ingezet in de jaren vijftig.
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had gekregen tijdens een bezoek aldaar, had men opgevist en op mijn bureau gelegd
met een mes ernaast. Hoe kan iemand weten dat ik zo'n medaille in huis heb en wie
is in staat hem te vinden? De affiche van “Stop de neutronenbom” was netjes van
het raam gehaald, opgevouwen en op tafel gelegd. Ruud Lubbers en ik hebben tegen
elkaar gezegd: wat gebeurt er als wij doorzetten? Ach, we zullen wel zien, mijn
benadering ligt vast.’
In 1979 speelde in Den Haag immers de vraag of eerst moest worden besloten om
nieuwe kernwapens in West-Europa gestationeerd te krijgen of dat, zoals het CDA
dit wenste, eerst onderhandeld behoorde te worden voor deze ondingen worden
geplaatst. De Boer zei er alle vertrouwen in te hebben dat de CDA-koers de juiste
was, welke door Lubbers werd gesteund ook al zou de positie van het CDA tot een
kabinetscrisis leiden. Het zijn toch politiestaatmethoden van de inlichtingendiensten
om dergelijke bedreigende stunts bij een Haags politicus thuis uit te halen, vanwege
een afwijkende mening inzake ontwapening!
Doodzonde, dat ik door de drukte niet alle ervaringen en gesprekken met Peter
kan vasthouden.
Heb via John Garrett van het Institute of Psychoanalysis alles in het werk gesteld
om Anna Freud te benaderen voor een interview. Zij is negentig jaar en al wat
verzwakt. Ik heb met mezelf een debatje gevoerd of ik nog een dag zou blijven, om
langer bij Peter te zijn, maar het zou 500 gulden meer kosten, en is teveel
zelfverwennerij. Ik ga dus terug naar Mokum.
Joseph Luns roept natuurlijk in De Telegraaf moord en brand, dat de NAVO in het
geding komt wanneer niet spoorslags wordt besloten tot de modernisering van
kernwapens in West-Europa. Er kan niet ‘met lege handen’ met het Oostblok worden
onderhandeld, zoals Lubbers en De Boer lijken voor te staan. Alsof het Westen op
dit moment, wat kernwapens betreft, het Kremlin geen partij zou kunnen geven. De
Telegraaf ondersteunde natuurlijk Luns onmiddellijk met een hoofdartikel DE HARDE
REALITEIT. De krant vindt het ‘ongelooflijk’, dat een aantal CDA-politici (lees Lubbers
en De Boer) ‘met het hoofd in de wolken aan deze simpele waarheid voorbij gingen’,
dus vindt de krant: eerst besluiten tot modernisering en daarna onderhandelen.6

6

De Telegraaf, 22 oktober 1979.
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25 oktober 1979
Jan Cremer belde dat Leonid Brezhnev dood was. De International Herald Tribune
publiceert vanmorgen een foto van Brezhnev, die een gast van het vliegveld in
Moskou afhaalt.
In het gebouw van The Sunday Times ontmoette ik de historicus en schrijver Peter
Watson.7 Het werd geen eenvoudig gesprek, want hij stelde zich nogal uit de hoogte
op. Hij was in het project van Machado geïnteresseerd. Ik gaf hem het contactadres
van de minister in Caracas. Hij gaf me het boek Early Experience: Myth and
Evidence.8 De Clarke's bestrijden het uitgangspunt dat de eerste vormingsjaren van
een kind bepalend en beslissend zouden zijn voor het verdere leven. Deze
onderzoekers stellen vast dat dit niet noodzakelijk het geval is. Ben benieuwd. Toch
denk ik Watson niet voor mijn boek Over Intelligentie te kunnen gebruiken. Nadat
ik dus mijn stokpaardje van generatie na generatie dezelfde onzin aan nieuwe
generaties doorgeven had gelanceerd, reageerde hij in de geest van R.D. Laing.
‘You must know,’ zei Watson, ‘one of the most interesting trends in psychological
research at the moment is a kind of reaction against the John Bowlby idea of this
sort of crippling effects through maternal deprivation. Bowlby said, that if you have
no motherly love, you don't stand a chance in life. Some governments even concluded
that mothers should be discouraged to go to work and be with their kids. Children
should not be separated from parents, because irreparable damage was done. Many
psychologists privately disagreed. But they did not have evidence.’
In de jaren vijftig is onderzoek gedaan, en vastgesteld dat de stelling onwaar was.
‘Having been deprived of normal parental love,’ geeft Watson die conclusie, ‘has
not been damaging to children at all. What matters is the general climate and aspects
of that sort of thing.’9 Over zijn boek zei hij het volgende: ‘Over the past twenty-five
to thirty years, people have come to accept and to know about the military use of
many sciences, particularly biology, physics and chemistry, as in nuclear warfare
and the use of chemical and biological weapons. It all became an unpleasant fact of
life. But the military was in no way associated with psy-

7
8
9

Schrijver van War on the Mind: Military abuses of psychology, Basic Books, New York,
1977.
A.M. Clarke and A.D.B. Clarke, Early Experience: Myth and Evidence, Open Books, Londen,
1976.
Dat bedoelde ik dus niet. Ik bedoelde het overdragen van oude inzichten die niet meer in
verhouding staan tot de nieuwe realiteit.
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chology. Yet, what I have done is to show that the uses of psychology are being now
exploited for military purposes.’
‘And abused,’ vulde ik hem aan.
‘Yes, sometimes, and sometimes not. There is, without people noticing it, a kind
of substructure, infrastructure of military psychology. Think-tanks around the world,
mainly in America, but elsewhere too, are busily applying psychology for military
purposes. Secondly, I like to refer you to the conclusion and the links between military
psychology, political psychology and politics. The main danger here lies, that once
you start looking at all political conflicts and political situations in a kind of
psychological way, you take out of these situations the moral issue. This enables you
to do various things in the military way, which I think, don't help. Perhaps you should
paraphrase my last chapter.’
‘What I miss in your enumeration is the psychohistorical side of situations. Are
you aware of Lloyd deMause and his Institute in New York?’
‘No.’
‘He developed for instance the study of historical group fantasies.’
‘I have not seen his work,’ zei Watson.
‘Dr. Arnold Hutschnecker, a friend of mine, developed studies that advocate that
political leaders, like a president of the United States, should be mentally and
psychologically tested, like top managers of multinationals go through mind testing.’
‘I think this is rubbish, absolute rubbish,’ zei Watson stellig.
‘But testing is more popular then ever. Not everyone has the charisma like JFK
had and still could be a great leader.’
‘In order to be able to run for the White House, the candidate must have been
successful in other areas and made name and reputation for himself,’ meende Watson.
‘But Jimmy Carter was a peanut farmer from Georgia, flunked as governor of
Georgia and is now in the White House. Don't forget, he sold bibles door to door for
eighteen months.’
‘Perhaps, but he was nevertheless successful, which caused him to rise to the top.
That is a better test than one on paper with a pencil.’
‘But why not an IQ test?’
‘Or a personality test to find out whether the candidate is stable, paranoid or
whatever?’ vroeg Watson.
‘You don't believe in that?’
‘At times it might be useful in a clinical setting. But I don't think a president should
be screened out like that. There have
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been in the past and there will be in the future people in high places which are mad.’
‘But Nixon was an absolute crook from day one. It could have been amply
established prior to entering the White House. Hutschnecker had him as a patient.’
‘The books written on Nixon by some of the psychohistorians are ridiculous. They
concentrated on the man's weaknesses and ignored his strengths. Politicians do not
emerge at the top of the heap unless they are tough characters. They may have all
kinds of idiosyncrasies. Thank God for that. I don't think, this should be grounds for
stopping someone to become president.’
‘I recall, JFK consulted psychiatrist professor Bryant Wedge and his team before
he went to meet Nikita Khrushchev in Vienna in 1961. Dr. Wedge told me how they
had studied the psychology of Khrushchev to advise JFK how to handle the man.’
‘Yes, in a sense it is fantasy to think one can operate this way. Of course, you can
pick up data from films and speeches, but to try to be in anyway systematic in that
is ridiculous. Situations change. This approach of psychohistorians is ultimately
having the effect of downplaying the importance of a situation and playing up the
importance of personality. I was once commissioned by an American publisher to
write a book about that. A thing as “a personality” does not exist, therefore the Bryant
Wedge approach for JFK was a con job. I am not saying that people don't have
personalities. What I mean here is, that the inconsistency in behavior of a person, be
it Khrushchev or Nixon if you like, are to me as important and numerous as the
consistency. It is about time, we paid more attention to the consistencies, while it is
far from bad to be inconsistent as well. After all, if you are not inconsistent, you
would never change. You would never grow or change your mind.’
‘The depressing thing in psychohistory,’ vervolgde Watson, ‘is that it is like a
kind of psychological thriller. Psychohistorians are looking for the similarities, for
the clues that build up a personality. That is essentially what they are doing. That is
okay, of course. It is perhaps even fun, but it does not necessarily mean anything.
There are people who are in love with people. That would be to conclude, that they
would never end or break off an affair. But people do. People are being driven to it
in the end. A situation becomes intolerable. This has nothing to do with the
personality. They could still be in love with that person.’
‘Yet, the outcome, that results in the collision, is a product of the personality,’
concludeerde ik.
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‘Psychology should in the future be more interested in discrepancies in human nature.
It is not a bad thing to be inconsistent from time to time or even all the time.’
‘Still, to aim at raising the level of intelligence, as they are now trying to do in
Venezuela, is a positive venture,’ meende ik.
‘You cannot help people, that don't want to be helped. And, until people are ready
for help, they won't stick to your schemes. The same goes for learning. People learn
in all sorts of ways. You cannot suddenly appear with huge programs aimed at raising
intelligence levels. People will not buy it. Maybe some do.’
‘But Washington succeeded very well in training its soldiers in Vietnam to look
upon the Vietnamese as the enemy. The Viet Cong were crooks, to be killed in blind
rage.’
‘The idea behind that was to make American soldiers more efficient killers, to
make them less remorseful about killing,’ verklaarde Watson.
‘Yes, in your book you speak of “training disassociation of emotions from
atrocities”.’
‘This is still going on,’ bevestigde Watson. ‘There have been various techniques
devised to make the enemy less than human. But, this again, is the main thrust of
military psychology. If you are conducting anthropological or social psychology
studies of potentially enemy groups, it is often said, as Senator J. William Fulbright
used to say: “The more you know about your enemy, and the more you will like him,
the more there is a chance for peace.” I think, there is now sufficient evidence to
show that this is absolute bullshit.’
‘I am sorry, but I agree with Fulbright. There is a difference between not liking
someone from another nation or culture, or wanting to kill the other man.’
‘It depends on whom you are talking about. A large thrust of the research has been
aimed to produce information that shows that other races and nationalities have
different customs and different practices and so on. I think, it is very often within
human nature to capitalize on those differences and these differences become reasons
for saying: we are better than them. In some curious way, by some curious alchemy,
the more you know about these groups, the more reasons you have and the more
justified you feel for disliking them, or even to take action against them. There is
plenty of evidence to show, that this is what happened in Vietnam. One of the jobs
of the psychological warriors in Southeast Asia was to find these differences and
then try to attach attitudes to them, as if these differences
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were raw material for the superiority of Americans over the enemies they were
fighting there.’
‘It is pure hate-mongering,’ vond ik.
‘But there is much evidence of this. The bloodiest wars are always civil wars,
when people know about the people they are fighting. It is as if the knowledge
conspires to make the cruelty greater. Because if there is not much difference between
you and the enemy, you have to manufacture spurious differences, which you then
have to hang on to, because otherwise there is no reason to fight the war to begin
with.’
‘One of the effects of psychology is,’ ging hij verder, ‘that if you take the view
that there are two political systems, which are equally legitimate, than you can say
your enemy has a legitimate reason for fighting against you. If on the other hand, his
system is not so much a political system but rather a political expression of a wonky
personality, then you say his politics are not genuine politics, because he is really
psychologically unwell. Then your actions turn into a kind of therapy. Therefore,
you maintain that your motivation to kill is alright. Whereas, if you happen to think
that your enemy has a good case for wanting to be independent, for instance, then
why should we be fighting? He does not want to fight us? He just wants to be
independent. And that is another effect of military psychology, to engender war rather
then to point towards peace.’
‘Every year, some 65.000 young Americans graduate in psychology. Do you think
some will continue to explore psychohistory and become therapists in relation to
foreign affairs?’ ‘So many of these approaches to international affairs did not work.
The CIA capers like trying LSD did not work. They might be colorful and interesting,
but you cannot use LSD as a weapon, because it has an unreliable effect on people.
The last thing a military commander wants, is uncertainty in any situation. So a lot
of the sciences applied, was bad science, also for reasons of secrecy. What you are
getting now is, that people will be more careful spending their money. They are only
going to finance projects that will have a chance of working. After what we could
call “a colorful period”, it will now become more prosaic, more boring, but more
effective.’
Ik lunchte met Peter in het Hilton hotel. De 500 piek, die ik als steuntje in de rug
had meegebracht, wilde hij niet hebben. Ik heb ze in zijn sporttas gestopt, wetende
hoe goed hij ze kan gebruiken. Misschien komt er eens nog een dag dat ik echt totaal
geen geld meer heb, maar dan zal ik tenminste de genoegdoening hebben, dat toen
ik over fondsen beschikte, ik deze met
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mijn vrienden deelde en vooral met Peter, althans zo goed mogelijk. ‘You always
make my bloodpressure jump, met al je meligheid en gedoe,’ zei Peter tijdens de
lunch, welk samenzijn onmogelijk is om te beschrijven.
Hij was later zo lief me naar Heathrow te begeleiden. Ik begrijp eigenlijk niet
waarom ik zo triest was, zo emotioneel en zo ongelukkig, toen ik hem omarmde bij
het afscheid. Ben ik te gespannen? Verdrink ik in mijn eigen preoccupaties? Of zijn
de dingen gewoon goed zoals ze zijn? Ik weet het echt niet.
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Amsterdam
26 oktober 1979
Amerbos
Er lag een berichtje van mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Zij adviseerde opnieuw
me tot vijfentwintig gesprekken in het boek Over intelligentie te beperken, in plaats
van tachtig. ‘Ik blijf er bij dat minder in dit geval meer zou zijn, want niemand kan
80 interviews lezen.’ Daar ben ik het niet mee eens.
De Volkskrant citeerde Dries van Agt op een persconferentie in Madrid, dat ‘voor
het bereiken van een reële ontspanning in Europa, er aanzienlijk meer vereist zal zijn
dan een paar voorstellen, die de heer Brezhnev in Berlijn heeft geformuleerd’. Ook
de brief, die Brezhnev aan Westerse regeringsleiders had geschreven bood ‘na de
rede in Berlijn nauwelijks nieuwe elementen’. Altijd vraag ik me weer af door welke
breinen, uit welke koker, deze Van Agt werkelijk gesouffleerd wordt.10
Het Britse blad The Observer heeft uit Joegoslavische bronnen vernomen, dat
Brezhnevs aanbod 20.000 soldaten en duizend tanks uit de DDR terug te trekken,
verband houdt met een veel omvangrijker Russisch vredesplan wat een mogelijke
hereniging van de beide Duitslanden zou inhouden. Dat nieuwe Duitsland zou zich
dan zowel uit de NAVO als het Warschau Pact terugtrekken, waardoor de neutrale
zone in Midden-Europa van Zweden tot Oostenrijk verder zou zijn uitgebouwd. Dan
krijg je dus een breed niemandsland dwars door Europa. Ton Kors heeft een
omslagverhaal voor Nieuwe Revu geschreven: 300.000 HOMOFIELEN OP EEN EILAND.
Dat is dus Mykonos, één der plekken in de Egeïsche Zee ‘waar mannenliefde nu
agressie begint op te roepen’. De foto's van Kees Fontein zijn niet mis. Er zijn door
burgers knokploegen gevormd, die nichten in elkaar slaan, waar soms politiemannen
in uniform aan mee doen. Intussen gaat het feest verder.
‘Onopvallend loopt een Griekse jongen rond. Hij is hooguit twintig jaar. Zijn
blikken gaan snel rond. Hij taxeert. De jongen is waanzinnig mooi. Diepbruin
gebronsd. Een zwoelle kop met echte krullen. Een prachtig atletisch lichaam. Een
ver

10

de Volkskrant, 22 oktober 1979.
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openstaande witte overall. Ik voel 'm aan. “Hoeveel?” vraag ik. Hij is even snel. “Jij
bent geen klant voor mij. Jij kan krijgen wat je hebben wil.” “Hoeveel vraag je?”,
wil ik toch nieuwsgierig weten. “Dat gaat je niets aan,” antwoord hij niet
onvriendelijk. “Ben je wel homo?”, vraag ik aanhoudend. “Nee, ik doe het alleen
voor geld,” zegt hij. Dan is hij snel verdwenen.’11
Heb verder aan het gesprek met R.D. Laing gewerkt.
‘Wanneer je een menselijk brein bekijkt,’ zei hij, ‘zie je alleen maar zenuwcellen.
Je vindt geen bewustzijn, gedachten, waarnemingen of de wereld zelf, evenmin iets
anders. Alleen als je de wereld bestudeert, merk je op hoe mensen zich ten opzichte
van elkaar gedragen. Door het bestuderen van gedrag en niet door het brein uit elkaar
te halen. Menselijk gezag is niet te zien in hersenen. Wat weet Delgado, en Richard
Herrnstein trouwens ook, over de menselijke samenleving en hoe deze functioneert?
Wat weten zij over de aard van menselijke macht met betrekking tot economie of
sociale gewoontes? Ze hebben er misschien wel een vage notie van, maar hebben ze
hoegenaamd enige tijd aan deze zaken besteed? Delgado heeft het brein bestudeerd,
ja. Maar heeft hij eveneens betrekkingen tussen mensen bestudeerd die niet gevonden
kunnen worden door te kijken in hersenen van mensen? Het maakt werkelijk niet uit
of we met Jezuïeten te maken hebben of dat hedendaagse
ontwikkelingsneurofysiologen het voor het zeggen hebben. Het is allemaal steeds
weer dezelfde zwendelarij. Het is steeds weer dezelfde keuze: òf je voedt je kinderen
zelfstandig en naar behoren op, òf je levert ze over aan priesters, of opvoedkundigen,
of de Machado's of wie dan ook, omdat zij worden verondersteld het te weten. Maar
ze weten het niet. En zelfs als zij het mogelijkerwijs zouden weten, dan is er nog niet
echt een manier om te weten te komen of ze het weten, omdat ze het zelf niet weten.
De Venezolanen zijn nu dus van plan de mensheid er toe over te halen zich te laten
behandelen op dezelfde wijze als hun andere proefdieren, zoals de ratten, de apen
en alle andere proefdieren, die ze van kant hebben gemaakt.’12
Iemand heeft vannacht proberen in te breken. Het ijzeren rolgordijn voor de deur
van Peters tuinkamer was enige mate naar boven geschoven. Het is dus niet gelukt.
Het bestuur van de NVJ heeft een door Gerard Schuijt geconci-

11
12

Nieuwe Revu, 12 oktober 1979.
Wat ik jammer vind, is dat ik hem hier niet op heb aangevallen. Waar Delgado, deMause,
Hutschnecker, etc en ik het al jaren over hebben, is het klakkeloos doorprogrammeren van
onbedaarlijke onzin.
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pieerde brief opgesteld aan de Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten om minister Hans Wiegel nader te laten uitleggen wat ik als
eerste mededelingen in De Journalist inzake betrekkingen tussen journalisten en de
BVD heb gelanceerd. Als het moet kom ik met meer gegevens. Ik belde met Rob van
Gennep. Hij vertelde dat letterlijk niemand, geen enkel persorgaan het door hem
uitgegeven boek van Rudie van Meurs over de BVD heeft besproken. Hoe is zoiets
mogelijk in Den Haag? In de VS geeft Random House boeken uit van David Wise
en Thomas Ross, zoals The Invisible Government of The American Police State.
Deze worden wijd en zijd in Amerikaanse media toegelicht en besproken. Look wijde
een serie aan The Invisible Government. Daar hoef je hier dus in het Madurodamse
niet om te komen. Maar hoe brengt ‘de rode knop’ van professor Van Hamel dit tot
stand, dat is de vraag.
Heb vandaag een gesprek van 45 minuten met Rudie van Meurs gehad over zijn
boek: De BVD: samenzweren tegen ambtenaren, studenten, journalisten, dominees
en andere democraten. De beruchte Mr. P.G.H. van Doeveren, die ik zelf tweemaal
ontmoette is volgens Van Meurs meerdere malen op leugens betrapt. Hij is nota bene
de officiële woordvoerder van de BVD. Jimmy Carter heeft China de status van ‘meest
gunstige handelspartner’ gegeven. Dit doen de idioten om de Sovjet-Unie te pesten.
Intussen ligt er rond Cuba al twintig jaar een handelsblokkade, omdat Fidel Castro
geen democratisch bewind voert. En Peking? Er klopt allemaal niets van.

27 oktober 1979
Aart van der Want gaf gisteravond een feest vanwege de uitreiking van van zijn
lerarendiploma. Hij durfde me zelf niet te vragen, dus zijn moeder belde. Ik moet
zeggen, ik heb geaarzeld, maar ben naar Gouda gegaan. Ik was zo veel aan het woord,
dat zijn moeder opmerkte: ‘Laat Aart ook eens wat zeggen, het is zijn feest.’ Er was
een rechtenstudent, Jeroen, die ik aardig vond. Is al getrouwd: een dochtertje. ‘Het
was een ongelukje,’ zei hij er bij.
Waar ik nog niets over schreef was de ontmoeting, op de valreep, in Londen met
de heer Percy Barnsby van de World Monarch Society. Deze mijnheer is overtuigd,
dat alle problemen in de wereld zouden kunnen worden opgelost als men er maar
weer toe over zou gaan koningen en koninginnen op tronen te helpen. De organisatie
had onlangs een delegatie naar Nicaragua gezonden met een lijst van vorstelijke
personen op zak, die het roer in dat land zouden kunnen overnemen.
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‘Het is toch aan de hand van de Britse geschiedenis,’ meende Barnsby, ‘of van die
van de koninklijke familie in Nederland, duidelijk, dat een koningschap de zekerste
garantie biedt tegen chaos en politiek opportunisme? Een koning, of als bij u koningin
Juliana, zit er niet om zichzelf te verrijken, laat staan, dat dit ten koste van de burgers
zou gebeuren.’
‘Koningshuizen blijven kostbare liefhebberijen,’ zei ik. ‘Trouwens: bent u van
mening, dat politici in koninkrijken zich anders gedragen dan politici in republieken?’
‘Nee, maar we hebben in Engeland ook geen werkelijke monarchie meer. De
koningin is een werktuig van de politiek geworden. Zoals in de VS waar Jimmy Carter
zich met belastinggeld veel populariteit wist te kopen door een soort vrede tussen
Israël en Egypte te bewerkstelligen. Geld, dat feitelijk het publiek toebehoort, wordt
op volkomen onverantwoorde wijze besteed.’
‘Eigenlijk streeft u naar één monarch voor iedere planeet?’
‘Ja, als Gods vertegenwoordiger.’
‘De monarch als levende godheid?’
‘Precies. Dat was al de opvatting van de Romeinen. Alleen Caesar werd
verondersteld in staat te zijn het grootste aantal delen van de gemeenschap in zich
te kunnen verenigen ten behoeve van het algemene belang. De essentie van ons
streven is dat we van mening zijn, dat net als in het oude Rome, alleen de monarchie
in staat is om een groot genoeg aantal mensen rondom het koningshuis te verenigen,
opdat de diensten van de staat iedere burger ten goede kunnen komen. Dit was de
basis van het Romeinse recht. Dit is, wat ik noem, de eigenlijke basis van de politieke
biologie, de politieke evolutie van de mens.’
‘Maar Jimmy Carter doet toch iets dergelijks op het Witte Huis, waar hij de
Amerikanen symboliseert en verenigt?’
‘Helemaal niet. Carter zit niet als een Caesar in het Witte Huis maar juist om de
burgers te kunnen exploiteren. De grote prijs van democratisch gekozen politici is
immers de schatkist? Dit soort democratie betekent een open deur naar het nationale
kapitaal. Het is eigenlijk een handiger open deur dan het bedrijfsleven. Er is ook heel
wat meer te vangen. Zakenlieden buigen dan ook diep voor democratisch gekozen
politici, want het zijn uiteindelijk de politici, die de beste zaken doen. Politici spelen
immers met honderden miljoenen?
‘Maar de koningen van Frankrijk werden toch geguillotineerd omdat het volk zich
geëxploiteerd voelde?’
‘Lodewijk XIV, de Zonnekoning, was juist in staat om veel kapitaal voor Frankrijk
te verzamelen en de glorie hiervan aan de
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gemeenschap te geven, waardoor hij ook die bijnaam verwierf. Hij vervulde op
briljante wijze zijn de eenheid bevorderende rol.’
‘Maar dat deed Napoleon nog in sterkere mate.’
‘Nee. Hier ziet u nu precies het verschil tussen de de tiran en de monarchie.
Napoleon was alleen op persoonlijke glorie uit. Dat verschafte hem de hoogste
bevrediging. Hij viel Rusland immers aan ter meerdere glorie van hem zelf? Hij zei
tegen het volk: ‘Ik bied u een groot avontuur. Er is veel te plunderen en veel te halen.
Hebt u zin mee te gaan en uw kans te wagen? Ik zorg dat u er beter van wordt. Het
was Robin Hood van voren af aan.’
‘Hoe zou u Elisabeth vergelijken met Giscard d'Estaing?’
‘Welke Elisabeth?’
‘Elisabeth II.’
‘Oh, de huidige Elisabeth,’ zei Barnsby. ‘Ze is hopeloos. In plaats dat onze monarch
onze huidige Robin Hoods de voet dwars zet en zich verzet tegen het plunderen van
de schatkist door zogenaamd vrij gekozen politici, geeft zij op alle fronten aan de
politieke druk van Downing Street 10 toe. Onze huidige koningen en koninginnen
zijn helaas alleen nog maar handlangers en stropoppen van het verwaterde politieke
systeem, dat we democratie noemen. Monarchen als Elisabeth II, Juliana, Boudewijn
en anderen realiseren zich niet de enorme invloed, die gemobiliseerd zou kunnen
worden rond het koningschap. Er moet voor ieder mens in ieder land één persoon
zijn tot wie men zich zou kunnen wenden. Dit is de eigenlijke en originele functie
van de monarch. Daar moeten we naar terug. Dat is dus ook het doel van onze
vereniging.’
Ik belde met broer Theo in Lugano en vertelde over het gesprek met de heer
Barnsby. ‘Next time, when you are in London, you should interview the flat earth
society,’ adviseerde hij. Hij klonk zeer opgewekt. Ik herinnerde me de dag, dat hij
uit Zwitserland arriveerde, omdat mam was overleden en hij in haar huis naar boven
ging om alleen verschrikkelijk te huilen. De onvermijdelijke pijnen van het leven.
Manon Lescaut van Puccini is zo mooi.

28 oktober 1979
Heb professor Daniel Bell13 op zijn ruwe, onbehouwen brief geantwoord, dat ik niet
begreep, na hem te hebben gevraagd een interview te willen geven naar aanleiding
van het intelli-

13

Zie bijlage 1.
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gentieprogramma in Venezuela, dat hij me ‘such a nasty reply’ zond. Ik onderstreepte
dat ik me onze ontmoeting acht jaar geleden herinnerde als prettig en opbouwend.
‘Thank God you are not the only sociologist in the world left and not interested in
the subject of intelligence in future societies.’
Eén duif en negen mussen rond één boterham kan, maar de meeuwen verpesten
altijd alles. Er was een roodborstje, maar te weinig agressief. Het kreeg niets. Daarom
zijn ze er ook haast niet meer. Probeerde de meeuwen zoveel mogelijk te verjagen.
Was vanmorgen bij het graf van mijn ouders, met lege handen, zonder bloemen.
Een brok schoot in mijn keel. Ik hoorde hun stemmen.
Bezocht Lex Poslavsky, die de tekst van zijn gesprek voor Over intelligentie had
bewerkt. We zaten in zijn werkkamer boven, waar een familieportret van zijn
grootvader, vader en de grafelijke Poslavsky's in Tasjkent staat, evenals een foto van
Sigmund Freud. Hij deed me ideeën aan de hand om Anna Freud zodanig te schrijven,
zodat zij misschien toch een interview toestaat.
Vervolgens bezocht ik de zangeres, mevrouw Desi von Sahervon Halban, de
voormalige mevrouw Goudstikker, eens de kasteelvrouwe van Nijenrode. In mijn
studententijd aldaar arrangeerde ik een recital van liederen, door haar gezongen, met
aan de vleugel mijn toenmalige vriend - en enige tijd leraar - George van Renesse.
Er bestaat een schitterende opname van de vierde symfonie van Mahler met Bruno
Walter en gezongen door Desi Halban. Zij is nu 67 jaar. Ik had me voorbereid een
oud geworden dame te zullen ontmoeten maar dit was allerminst het geval. Zij
verkeerde in prima conditie, maakt nog muziek, zingt liederen begeleid door Hans
Philips, die nu 75 jaar is, dus het was een vrolijk weerzien.14 Zij schrijft een boek
over haar moeder, de beroemde zangeres Selma Kurz. Zij gebruikt daarbij honderden
brieven van haar moeder, die zij heeft gevonden.
Heb mijn gesprek met Yevgeni Primakov, directeur van het Instituut voor Oosterse
Studies in Moskou, uitgewerkt. Ik heb het voor publicatie gereed gemaakt en zal
Rob Soetenhorst bellen of de NRC Handelsblad het neemt.
Oud-ambassadeur Djawoto, Sukarno's man in Peking, is eindelijk China uit en
woont in Amstelveen als vluchteling. Wim Wertheim gaf me zijn nummer. Ik belde
hem in Amstelveen op.

14

Ik had haar al eerder ontmoet inde VS toen haar man nog leefde.
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De fotograaf Kees Hageman belde: ‘Jij hebt toch altijd gelijk. Ik heb van jouw vondst,
Milan Potuznik een fotomodel gemaakt. Hij heeft gewoon een goed gezicht, niets
bijzonders maar prima voor het vak.’ Hij herhaalde dat mijn Peter juist niet zo'n
geschikt gewoon gezicht had, te veel een body-buildingtype was - wat het laatste
betreft, volgens mij is hij dat juist niet en nooit geweest. ‘Jouw Peter is te ongewoon
om een fotomodel te zijn.’ Peter heeft niet de persoonlijkheid zichzelf op de voorgrond
te drukken of anderen weg te duwen, zoals fotomodellen of mannequins dat allemaal
doen.
Eindelijk een verlossend telegram van professor Arbatov uit Moskou:

Hoe lang heb ik daar op gewacht? Zou dit het begin kunnen zijn van de interviews
om een boek met hem te schrijven? Ik ben blij en dankbaar.
Professor Erik Erikson telegrafeerde, mij toch niet voor een gesprek te kunnen
ontvangen. Ook professor Erich Fromm laat me vanuit Locarno-Muralto weten zich
niet in voldoende goede conditie te voelen om voor het intelligentieboek te worden
geïnterviewd. Jammer.
Ik had een ontmoeting met Milan; zeer plezierig. Hij is getrouwd en heeft een
zoontje, en toch denk ik dat hij in zijn hart een nicht is. Kees Hageman heeft hem
een alom bekend model gemaakt door prachtige foto's, die hij van Milan nam. De
eerste 4.000 gulden zijn al binnen.
Uiteindelijk kwam ik in Thermos terecht en was heilig van plan de beest te gaan
uithangen. Ik kwam met een black boy binnen, Bonito. Hij gaf me al een soort geheim
lachje. We raakten in de stoomruimte met elkaar in contact en besloten - wat ik
normaliter nooit doe - naar een cabine boven te gaan. Ik voelde me compleet in de
jungle. Na afloop voelde ik me echter totaal opgelucht. Hoe werkt zoiets in
hemelsnaam?
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Na thuiskomst belde ik eerst naar Peter, die zijn vriendin Mary, de Australische
zangeres uit Madrid, van Gatwick had opgehaald, die nu bij hen logeert. Hij noemt
haar ‘poes’.

30 oktober 1979
Ontmoette de heer Van Dantzig van het Concertgebouw om 09:30 uur. Hij wilde de
juwelen en kostbaarheden van de pianist Vladimir Feltsman uit Moskou niet langer
bewaren. Ik heb alles dus weer meegenomen naar Amerbos en achter dagboeken
verstopt. De Westlandse Hypotheekbank heeft aangeboden Vladimirs eerste recital
in Nederland te financieren.
Professor David Riesman, socioloog aan Harvard, reageerde heel anders dan Daniel
Bell.15 Hij wil ook niet meewerken aan mijn boek, maar komt met suggesties en is
behulpzaam en beleefd in zijn antwoord. Ook mijn oude vriend Carl C. Rogers laat
weten niet mee te doen. Paul Ehrlich is bereid. Zo gaan die zaken.
De ACF wordt in NRC Handelsblad genoemd als nummer 61 van de top honderd
bedrijven in het land.
Senator Sam Nunn heeft een absurde aanval gelanceerd op Klaas de Vries (PvdA).
De Vries heeft in The New York Times onder meer heeft gezegd, ‘dat Nederland zou
weigeren nieuwe Amerikaanse grijze-zonewapens als kruisraketten of Pershing II's
op ons grondgebied te installeren wanneer de West-Duitse regering niet bereid zou
zijn in te stemmen met het stationeren van dergelijke wapens in West-Duitsland.’
Nunn hoopte, dat Helmut Schmidt niet zou toelaten, dat een dergelijk besluit door
een Nederlands veto zou worden getroffen. Hij kleineerde Nederlandse politici die
tegen plaatsing zijn als ‘brave zielen’. De man is een gevaar voor de wereld en
zichzelf.
De Bilderberggroep heeft ex-president Walter Scheel van West-Duitsland tot
voorzitter benoemd. Het herinnert me aan de lof, die prinses Beatrix over Scheel
tegen mejuffrouw Büringh Boekhoudt uitsprak. Wie weet heeft zij een vinger in de
pap gehad bij die benoeming. Prof. dr. Ernst van der Beugel is uit de groep getreden.
Hij wordt opgevolgd door prof. Victor Halberstadt uit Leiden.
Mijn oude vriend Mr. J.J. Abspoel, nu hoofdofficier van Justitie in Alkmaar, heeft
memoires geschreven. Zou hij aandacht hebben gehad voor de zaak van de toepassing
van de nieuwe Wet op de Privacy, nadat Henk Hofland, en Peter Zonneveld
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samen met De Telegraaf en de BVD mijn huis onder valse voorwendselen
binnenkwamen om stiekem foto's te maken van mijn drie gasten, diplomaten van de
sovjetambassade?
Robert Lindsey, bureauchef van The New York Times in Los Angeles zal binnenkort
een boek publiceren dat The Falcon and the Snowman heet.16 Hierin wordt uiteengezet
hoe de CIA met grote bedragen de conservatieven in Australië bij de verkiezingen in
1975 heeft gesteund. Sir John Kerr, de gouverneurgeneraal had de socialistische
regering van Gough Whitlam naar huis gezonden, en de conservatief Malcolm Fraser
benoemd in afwachting van verkiezingen, waarbij de conservatieven van Fraser tegen
alle verwachtingen in een grote zege behaalden. In 1977 werd die overwinning
herhaald en de conservatieven zitten dankzij CIA-inmenging in binnenlandse
aangelegenheden van Australië stevig in het zadel. De CIA was vooral bezorgd dat
geheime spionagebasis Pine Gap bij Alice Springs in Centraal-Australië en de basis
Nurrungar in Zuid-Australië door de socialisten op den duur gesloten zouden worden.
The New York Times heeft onthuld dat deze bases onmisbare luisterposten zijn voor
spionage satellieten, die onder meer de sterkte van de sovjet kernmacht moeten
bijhouden.
De brandende vraag blijft, waarom Amerikaanse vooraanstaande media als de Los
Angeles Times en The New York Times over dit soort activiteiten van hun
inlichtingendiensten open en bloot kunnen publiceren, terwijl er hier een ijzeren
gordijn ligt over dergelijke zaken, zoals onlangs weer werd bewezen met het
publiceren van het boek over de BVD van Rudie van Meurs.
Joshua Nkomo17 heeft in Time gezegd: ‘People have a lot of wrong views of us.
We are not the beasts and villains we are painted to be. We have come to London to
succeed, not to fail. We have come here to negotiate, not to push other people's heads.
What we have been fighting for really? For one man, one vote. I think we deserve
it. We have given our lives for Zimbabwe and we must get this.’18
Wim Klinkenberg heeft een parlementaire enquête bepleit naar de handel en wandel
van prins Bernhard, die nu veertig jaar aan de top van het koninkrijk heeft
meegedraaid. Het zou om de rol van de prins in Londen en het uitzenden van spionnen
naar bezet gebied gaan, om het zogenaamde Englandspiel, de Greet Hofmans-affaire
en wat dies meer zij. Klinkenberg
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de Volkskrant, 29 oktober 1979, door Wio Joustra.
Time, 29 oktober 1979.
Zie Memoires 1979-B voor mijn ontmoeting met Nkomo.
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vermijdt altijd zorgvuldig de rol van Bernhard in de Nieuw-Guinea-affaire te noemen,
waar hij via mij exact van op de hoogte is.’19
Fred van der Spek (PSP) is zijn oor te luisteren gaan leggen over wat de stemming
in de Kamer is ten aanzien van een onderzoek naar prins Bernhard. Het Algemeen
Dagblad meldt dat er ‘allerminst een dergelijke behoefte zou bestaan bij nagenoeg
alle fracties in het parlement’.
Intussen heeft Friso Endt uit de biografie van Klinkenberg over de prins de
betrekkingen van professor J.A. van Hamel met koningin Juliana, en anderzijds met
Klinkenberg zelf, details uit dit boek gevist. Hij zette een vette kop in NRC
Handelsblad: BOEK OVER CONTACTEN KONINGIN MET COMMUNISTEN.20 Wim heeft
in extenso beschreven hoe hij een aantal jaren, hij had toen nauwe contacten met
professor Van Hamel, commentaren in De Waarheid schreef, die door Juliana's
adviseur waren geïnspireerd. Wim beschrijft zichzelf als ‘verkenner’ voor Moskou
op Soestdijk via de heer Van Hamel. Opmerkelijk is dat de kleinzoon van professor
Van Hamel, Jhr. Mr. W.H. de Beaufort, waarnemend griffier in het parlement, heeft
bevestigd dat zijn grootvader soms zelfs artikelen in De Waarheid schreef, maar dat
diens relatie met Juliana nooit zo nauw is geweest als Klinkenberg het voorstelt.
Typisch Endt, om juist dat aspect uit het boek van Klinkenberg buiten proporties op
te blazen.
Ik begrijp trouwens niet hoe professor Van Hamel zich kon laten verleiden in De
Waarheid te schrijven. Ik ben voorstander van alle media gelijk behandelen, van NRC
Handelsblad tot en met De Waarheid. Toch zou ik met deze laatste krant nooit verder
gaan dan me te laten interviewen, maar onder mijn naam een stuk in de CPN-krant
plaatsen gaat te ver. De Groene is de verste zwenking naar links, die ik als
medewerker bereid ben te maken. De Waarheid is tenslotte helemaal een partijblad,
dat kan dus niet.
Belde Friso Endt op. Hij zei zelf: ‘Ik denk dat als André Spoor op de krant aanwezig
zou zijn geweest, hij mijn artikel zou hebben tegengehouden.’ Hij meende ook dat
Klinkenberg kennelijk opzettelijk had verzwegen, dat Greet Hofmans een communiste
was geweest. Bij navraag ontkende Wim dat mevrouw Hofmans communiste was
geweest. Hij kan het weten als CPN'er.
Ik lees een verschrikkelijk bericht in The New York Times. Het
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Trouw, 29 oktober 1979.
NRC Handelsblad, 30 oktober 1979.
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gaat over mijn oude vriend, de Indiase danser Bhaskar21 Hij schijnt twee jaar geleden
een ongeluk te hebben gehad, dat hem gedeeltelijk verlamde en hem in een rolstoel
terecht deed komen. Ik moet hem zo gauw mogelijk bezoeken. Hij schijnt als
choreograaf nog door te werken en heeft zijn nieuwe programma in Provincetown
gepresenteerd.22

31 oktober 1979
Percy Barnsby zendt mij het document, dat hij naar minister Luis Alberto Machado
in Caracas heeft gezonden. Een lijvig verhaal van tientallen pagina's, beginnend met
een pleidooi de intelligentie van mensen te verbeteren, en hoe dit te kunnen doen,
en tegen het einde natuurlijk de te verwachten promotie voor een wereldmonarchie.
Ik denk dat Machado niet wat hij leest, als hij dit onder ogen krijgt.
De Volkskrant meldt dat het Bolshoi Theater waarschijnlijk naar Nederland komt.
Ambassadeur Reinink maakte hier laatst een opmerking over tegen mij. Ik gaf het
door aan Volodja Molchanov wiens vader directeur van de Bolshoi is en voilà, ze
lijken te komen.

L.J. Veen in Ede heeft Het Slot Loevestein van Jan Frederik Oltmans opnieuw in
pocketeditie uitgebracht, 368 bladzijden, prijs 17 gulden. Er wordt mee geadverteerd
samen met Hildebrands Camera Obscura, en Multatuli's Max Havelaar. Ik ben daar
toch wel trots op.
Rabbi Marvin Antelman had me geschreven zijn foto terug te willen hebben, welke
ik naar Boston heb gestuurd met de tekst van ons gesprek.
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Zie Memoires 1957-1959.
The New York Times, 2 oktober 1979.
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Aad van den Heuvel wil mij op KRO-televisie ondervragen over mijn artikeltje in
De Journalist,23 waarin ik heb aangegeven dat de BVD gebruik maakt van journalisten,
die met de spionagediensten collaboreren. Maar hij insisteert dat ik namen zal noemen.
Rudie van Meurs verwacht dat

23

De Journalist, 18 oktober 1979. Zie Memoires 1979-B.
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Carel Enkelaar zal ontkennen, dat de BVD bij de NOS kwam vragen of het NOS journaal
niet meer pro-Amerikaans kon worden geredigeerd.24 Ook het geval van Henk
Leffelaar, die in Chicago door de BVD werd gevraagd redacteur te willen worden
van een nieuwsbrief, een krantje, gericht op desinformatie over economische zaken,
ten einde de Sovjet-Unie op een dwaalspoor te brengen, vond Van Meurs ‘te oud’
om nu nog mee te laten tellen.
Intussen werd ik door een journalist uit Washington opgebeld, dat Senator Sam
Nunn razend is dat ik in Gallery hetzelfde gesprek met hem publiceerde als in het
Algemeen Dagblad. Nunn zei tegen journalisten, dat hij me nooit had ontmoet en
mij niet kende, met andere woorden, dat het een leugen was. Dit is dus onzin. Ik heb
de tekst van het gesprek met Nunn aan hem ter goedkeuring toegezonden. Op 27
juni 1979 werd het naar me teruggezonden met de toestemming het te publiceren.
Inderdaad had ik het gesprek letterlijk geconstrueerd uit mij door de senator
toegezonden redevoeringen. Vandaar dat ik goedkeuring vooraf had gevraagd.
Het lijkt wel oorlogstijd al die gevechten op vele fronten tegelijk. Ik belde met
Gallery in New York. Inderdaad buigen de advocaten zich over een binnengekomen
protest van senator Sam Nunn. De reden dat hij woedend is, blijft natuurlijk, dat hij
niet in een semi-pornomagazine wil staan.
Ontmoette Dirk Keijer van Investronic. Hij zei bereid te zijn me 15.000 gulden te
betalen voor alle introducties en public relations-activiteiten van de laatste jaren.
Maar met Dewi Sukarno wilde hij niets meer te maken hebben. Zij was te onzakelijk
en haar activiteiten vatte hij samen als onzin. ‘Misschien kon zij in Sukarno's dagen
Japanse tankers verhandelen, maar toen hield de president een oogje in het zeil. De
miljoenen, die hij in het vooruitzicht had gesteld, kwamen dus neer op vijftien mille
in het handje.25 Ik zal 10.000 gulden bij de AMRO deponeren tegen mijn schuld op
onderpand van de ACF-aandelen. Keijer vertelde dat 15.000 sovjetspecialisten naar
Nigeria zouden gaan in verband met het daar gebouwde staalconcern. In december
zou hij samen met oud-ambassadeur Romanov een rondreis door Nigeria maken.26
Volgens Keijer zijn de heren Nikolai Pankov, van het Sovjet Comité voor Europese
Veiligheid en Samenwerking, en de heer Ruben, van de nationali-
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Enkelaar zou dit blijven ontkennen zolang hij in functie was bij de NOS. Later, toen hij
gepensioneerd was, zei hij me: ‘Het kan best waar geweest zijn.’
Zie bijlage 3.
Romanov was eens ambassadeur in Nigeria en heeft Keijer geholpen met het leggen van
contacten aldaar.
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teitenkamer van de Opperste Sovjet, zijn twee steunpilaren in Moskou, opdat zijn
bedrijf Investronic door kan gaan met belangrijke zaken te doen.
Om 20:00 uur ontmoette ik in het Hilton op Schiphol mijn oude vriend Vladimir
Lomeiko uit Moskou, die werd begeleid door persattaché Prokchorov. Hij zou ook
Piet Dankert ontmoeten tijdens zijn verblijf. Ik drong er op aan dat hij Ruud Lubbers
niet zou overslaan. Ook was een ontmoeting gepland met Jan Sampiemon en Raymond
van den Boogaard van NRC Handelsblad.

1 november 1979
Marcel Enkelaar zegt dat de brief van de NVJ, welke opheldering vraagt over de rol
van journalisten die zich door de BVD laten gebruiken, zojuist op het ANP net is
verschenen. Het ANP maakt in dit land uit wat publicabel is of niet.
NVJ vraagt opheldering over BVD-activiteiten
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)
heeft de vaste Tweede Kamercommissie voor de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten gevraagd een onderzoek in te stellen naar mogelijke
BVD-activiteiten in de journalistieke wereld. De NVJ wil verder dat
de commissie de voor de binnenlandse veiligheidsdienst
verantwoordelijke minister Wiegel van binnenlandse zaken om nadere
informatie vraagt.
Aanleiding voor het verzoek van de NVJ is een ingezonden brief van de
journalist Willem Oltmans in het verenigingsblad ‘De Journalist’. In die
brief zegt Oltmans dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst journalisten om
medewerking heeft gevraagd en tevens heeft geprobeerd invloed te krijgen
op journalistiek werk. De BVD zou aan een ‘hoog geplaatste
NOS-functionaris hebben gevraagd of het NOS-journaal wat meer
anti-USSR en pro-Amerika zou kunnen worden gepresenteerd’.
Het NVJ-bestuur zegt in een brief aan de commissie ernstig van het bericht
van Oltmans te zijn geschrokken.
Carel Enkelaar zelf zal wel in de rikketik zitten, want hij weet heel goed, dat het
waar is wat ik heb geschreven.
Vanavond gaf ik een etentje voor de ambassadeur van Cuba en mevrouw Martorell,
die Nederland gaan verlaten. Ook Margaretha Ferguson, de schrijfster die me haar
boekje over Java gaf, en Jan Pieter Visser van de NCRV en zijn echtgenote Marianne,
waren aanwezig. Het was gezellig. We tafelden lang en mijn kookkunsten konden
er mee door.
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2 november 1979
Gigantische rel. IK BEN DE ZOON VAN PRINS HENDRIK in levensgrote letters over de
voorpagina van De Telegraaf. Mr. Albrecht Willem Lier ‘ergens in Nederland’
gefotografeerd, 61 jaar oud, is een kind uit een verbintenis tussen de man van
Wilhelmina en ene Elisabeth le Roi. Henk van der Meijden komt vanavond op televisie
met een interview met deze halfbroer van Juliana. Josje Hagers is de schrijfster van
deze scoop. Gezellig voor de familie op Soestdijk. Wat een blamage. Maar altijd
weer De Telegraaf. Broer Theo belde uit Lugano: ‘Hendrik had bloody bad lawyers.
In Indië noemde je je kinderen naar iemand anders en je was van het gelazer af.’27
Jan Sampiemon schrijft dat ze het interview met Yevgeni Primakov niet willen
hebben. Ze weten waarschijnlijk niet wie de man is.28
Aad van den Heuvel heeft een uitzending met me gemaakt over het BVD-geknoei
met journalisten. We hebben Henk Leffelaar in Londen opgebeld, en er een
driehoeksuitzending van gemaakt die bevestigde dat ook hij door de BVD was benaderd
om mee te helpen de sovjets te belazeren, waarvoor hij betaald zou worden op een
in Zwitserland te openen rekening.
Wim Klinkenberg vertelde dat Jan Vlijmen van Brabant Pers, dezelfde mijnheer,
die indertijd mijn boekje over de USSR de grond in schreef, zijn boek over prins
Bernhard correct had weergegeven, maar vergezeld had doen gaan van een
vernietigende aanval op Klinkenberg zelf. Ook wist hij te melden dat een boekhandel
in Bilthoven, direct na het verschijnen van het boek over de prins, om twee exemplaren
was gevraagd door paleis Soestdijk. Uitgeverij In de Knipscheer had ze met een auto
nog naar Bilthoven laten brengen.
Dra. M.G. Schenk29 schreef in een ingezonden stuk in NRC Handelsblad over
Klinkenbergs boek dat zij het 555 pagina's tellende werk niet heeft gelezen, maar
vond dat, afgaande op wat ‘de pers’ erover berichtte, Wim over ‘muggen en olifanten’
schreef. Zij signeerde: ‘In 1956 correspondente van de Daily Express.’ Ik vind een
dergelijke benadering bij de wilde spinnen af. Wat zij werkelijk wereldkundig wenst
te maken, is dat ook zij in 1956-1957 contacten met professor dr. J.A. van Hamel
heeft gehad.
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Hij doelde op een zoon en dochter van mijn grootvader Ir. Willem Oltmans.
Na de omwenteling in 1990 werd de man zelfs hoofd van de voormalige KGB.
Later schreef deze dame, als veilige puppet, lijvige biografieën over Juliana en Claus.
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Van tijd tot tijd schijn ik niet aan de aandacht van Brandt Cortius (Stoker) te kunnen
ontsnappen en vult hij kolommen van de Volkskrant met klinkklare onzin. Ik heb de
man nog nooit gesproken.
Wim Klinkenberg belde dra. Schenk op, en zei haar recht voor de raap: ‘Hoe kunt
u nu zoiets schrijven?’ Ze zou hebben teruggekrabbeld. Eigenlijk zou ik een brief in
NRC Handelsblad moeten zetten om Klinkenberg te verdedigen, en zeker het recht
een boek te publiceren, waar deze dame het niet mee eens kan zijn.
Henk Aben van het Algemeen Dagblad zegt een complete ‘set’ gegevens over de
handel en wandel van Wim Klinkenberg in bezit te hebben. Hij zei me al eerder
uitstekende betrekkingen met de BVD te onderhouden. Zou deze dienst inderdaad
dergelijk ondermijnend materiaal onder ‘vertrouwde journalis-
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ten’ verspreiden? Hij had ook een intern memo van de hoofdredactie gezien, waarin
zou hebben gestaan dat het contact met mij voorlopig aangehouden diende te worden.
Henk heeft zelf veel problemen met Vos en Van Oosterhout, wat ook mijn contacten
bij het AD zijn.

3 november 1979
Mr. H.M. Planten, mijn voormalige hoofdredacteur bij het Algemeen Handelsblad,
is in een verpleeghuis in Naarden overleden.
Zowel Jan Pieter Visser als Wim Klinkenberg hebben opgemerkt dat Aad van den
Heuvel me in een querulanterige hoek drukte op televisie, en de BVD-zaak kennelijk
niet echt serieus nam. Hij ging er ook verder niet op in, stelde geen echte vragen.
Wat ik bepleitte, kwam op die manier lullig over bij het publiek. Rudie van Meurs
vond dat ik zelf te onzeker was geweest. Fok ze allemaal! Ze zijn het eigenlijk niet
waard dat je je nek uit steekt.
Peter lijkt heel ver weg. Hij schrijft tegenwoordig ook bijna nooit meer. Vreemd.
Jammer. Maar we bellen dus regelmatig. Henri Remmers telefoneerde om te zeggen
dat hij het optreden bij Aad van den Heuvel uitstekend had gevonden, en vooral
verbaasd was dat de KRO het onderwerp hadden aangedurfd.

4 november 1979
Werk rustig door aan het uitschrijven van bandopnamen van in de Sovjet-Unie
opgenomen gesprekken.
Ook dr. Arnold Hutschnecker en Percy Barnsby - heb me om hèm rot gelachen zijn nu helemaal op schrift.
De Indonesiër Da Firdaus sliep vannacht hier. Hij hield zijn jeans in bed aan. Ik
legde mijn hand op zijn kruis, maar er was geen sprake van een erectie.

5 november 1979
Bezocht ambassadeur Josef Lodewijck van België om na te gaan of een gesprek met
minister Simonet mogelijk zou zijn. Hij tenniste vroeger met zijn buurman
ambassadeur Romanov van de USSR Hij herinnerde zich dat Romanov eens een
speciale vergunning nodig had van protocol van Buitenlandse Zaken in Den Haag,
evenals van het ministerie in Brussel om te mogen tennissen op het Sovjet
Consulaat-Generaal in Antwerpen. Geen wonder dat Romanov diepe minachting had
voor de houding van zijn gastland jegens de Sovjet-Unie.
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Wicher de Marees van Swinderen schrijft uit Phoenix, Arizona, dat hij mijn boek
Amerika valt heeft gelezen. ‘Ik sta versteld hoe een niet-ingezetene zulk soort kennis
kan vergaren. Dit soort kennis is te gebruiken voor de toekomst.’ Hij verwacht me
op 28 november.
Thomas S. Szasz, psychiater aan de State University of New York in Syracuse,
heeft geen tijd om mee te doen aan mijn boek over intelligentie. Jammer, Szasz was
de man die al in de jaren zestig aantoonde ‘that the concept of mental illness has the
same logical and empirical status as the concept of witchcraft: in short, that witchcraft
and mental illness are imprecise and all-encompassing concepts, freely adaptable to
whatever uses the priest or the physician wishes to put them’.30
Ik ontmoette de futuroloog professor Fred Polak, die erg oud en meer joods dan
ooit was geworden. Maakte een bruikbaar interview met hem. Hetzelfde geldt voor
professor Joop de Wolff, die bovendien nogal grappig was, en die het International
Institute for Applied System Analysis uit Laxenburg bij Wenen voor Nederland
vertegenwoordigt. Wat me hierbij zeer opviel was, dat hij me toevertrouwde dat
oud-minister Luns zich het vuur uit de sloffen had gelopen om de totstandkoming
van IIASA tegen te houden. ‘Luns heeft alles met een aantal jaren vertraagd,’ aldus
De Wolff.31
Het blijft onvoorstelbaar hoeveel schade Luns met zijn rooms geprogrammeerde
brein, niet alleen dit land, maar ook internationale betrekkingen in het algemeen,
heeft toegebracht. Hoe is het mogelijk dat een land, dat zoveel verstandige mensen
telt, die man al die jaren ongecontroleerd zijn gang liet gaan?
De avond was ik bij Frits van Eeden, die knuffelig en spraakzaam was. We pikten
een sauna samen. Hij heeft uren lang over zijn leven zitten vertellen. Ik vroeg me
steeds af wat er allemaal verloren ging, zonder een bandopnameapparaat. Hij tekent
en beeldhouwt niet alleen prachtig, hij kan ook schetsjes van woorden produceren,
die absoluut sensationeel zijn. Zoals hij zat te praten over ‘zijn’ leeuw in de dierentuin
te Wassenaar. Je zou het ongezien kunnen afdrukken. Over zijn eerste grote liefde
Chris, over zijn kat Golim, over het spastische jongetje dat kuikentjes moest pakken.
Later heb ik in bed nog eens in zijn dagboeken liggen bladeren, die hij bij mij heeft
geparkeerd voor de veiligheid.32
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Thomas Szasz, The Manufacture of Madness, Delta Book, New York, 1970.
Als eerder in mijn memoires beschreven, stond ik in 1971 met Peccei, Gvishiani en Handler
juist aan de wieg van IIASA.
Hij had me op het hart gedrukt ze te lezen. Ik heb nooit meer gedaan dan er doorheen bladeren.
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6 november 1979
Leiden
Ontmoette professor Schulte Nordholt in De Doelen. Een absolute Hollandse
droogkloot. De aap kwam uit de mouw: mijn boek Amerika valt toonde meer
sympathie voor de Sovjet-Unie dan voor de VS. ‘En wat u over koningin Juliana
zegt...’ zei de professor. ‘Ik vind Carter een aardige, fatsoenlijke man. Je kunt toch
niet zeggen, dat die man gek is?’
Ik dacht: zat professor Thomas Szasz maar hier aan tafel. Ook was hem opgevallen,
dat ik de h in Niebuhr had vergeten en soms sprak over Hamilton Jordan en dan weer
over Jordan Hamilton, de assistent van Carter.
‘Als historicus,’ dat herhaalde hij voortdurend, ‘moet ik u er op wijzen dat Henry
Cabot Lodge in 1958 niet de ontwapeningsonderhandelaar van Ike Eisenhower kon
zijn.’ Ook werd Alexis de Tocqueville herhaaldelijk geciteerd. Hij hield niet eens
de eer aan zichzelf om voor de uitsmijters, die we op zijn terrein gebruikten, te
betalen. Hij bleef koel en afstandelijk. Een enge man.
Ik kon het niet nalaten, ergens in het gesprek Theodore Sorensen, een der
voornaamste adviseurs van JFK, te citeren en vroeg of hij wel eens met Sorensen,
McBundy, Schlesinger en alle anderen, die ik voor de NOS op film heb gezet, had
gesproken. Hij kende hen geen van allen. ‘En Walt Rostow?’ Onbekend. Ook vond
Schulte Nordholt de psychohistorici allemaal niets. ‘Wat bewijzen ze eigenlijk?’
vroeg hij. Een typisch Hollandse arrogante betweter, die in dit land voor
Amerikaspecialist door gaat. In het land der blinden is éénoog koning.
Schulte Nordholt zei het belachelijk te vinden dat ik had geschreven dat 42 procent
van de wereldbevolking onder socialistische regeringen leefden. ‘Wanneer er morgen
in bijvoorbeeld Tsjechoslowakije vrije verkiezingen zouden worden gehouden, zou
iedereeen tegen het communisme stemmen,’ zei hij. Deze professor is een rabiate
anticommunist en om die reden zit hij op die vitale plaats. En hij zal de nodige
contacten met inlichtingendiensten hebben, lijkt me.
Bracht een bezoek aan Yuri Timofiev op de sovjetambassade en heb hem slechts
vluchtig vertelt over wat ik ten aanzien van de BVD en journalisten trachtte boven
water te krijgen. We bespraken opnieuw de mogelijkheid van een bezoek van koningin
Juliana aan de Sovjet-Unie. ‘Denkt u dat zij zelf wil?’ Dat weet ik dus wel zeker,
maar iemand en iets houdt haar tegen, waarschijnlijk de fameuze ‘rode knop’ van
professor Van Hamel.
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Ik adviseerde bovendien om Vladimir Lomeiko niet door Prokchorov naar de
NRC-redactie te laten begeleiden, maar de heren Sampiemon en Van den Boogaard
rustig naar de ambassade te laten komen, indien zij geïnteresseerd waren. ‘U moet
Lomeiko veel duurder verkopen, het is een belangrijke man.’ Ontmoeting met mijn
twee ‘bazen’ hij het Algemeen Dagblad, Henk de Vos en Bert van Oosterhout, keurige
loden jassen, en echt twee Hollandse heren door de omgeving flink in het gareel
gesjord ten einde te kunnen overleven op basis van blijf zitten waar je zit, dus absolute
gerobotiseerde klootzakken. Ze zaten kennelijk met een aantal antwoorden in de
knoop, zoals toen ik vroeg waarom mijn telegrammen vanuit Havana onbeantwoord
waren gebleven. Geen verklaring waarom het interview met Marshall Goldman,
directeur van het USSR Instituut aan Harvard, niet werd gepubliceerd. Geen antwoord
waarom geen letter van Georgii Arbatov was gedrukt. Het werd duidelijk dat de
gemaakte afspraken nergens op sloegen. Ze hebben gewoon voor die ene
buitenlandpagina geen plaats voor mijn bijdragen. Dus speciale interviews zouden
op pagina drie moeten worden opgenomen en daar hadden de heren geen zeggenschap
over. Ik vroeg èn Abram èn Giel duidelijk te maken, of ik minstens eenmaal per
maand een bijzonder interview op de drie zou kunnen schrijven.
Een afschuwelijk plaatje op de voorpagina van de International Herald Tribune
van geblinddoekte Amerikanen, die door Iraanse revolutionaire studenten als gijzelaars
uit de ambassade in Teheran zijn gehaald. Ambassadeur Lodewijck van België zei
laatst, dat hij de Tribune pas in de middag las om er zijn dag niet door te laten
vergallen.
Rob Soetenhorst woonde in Venetië een vergadering van het Internationaal Pers
Instituut bij en komt met een vierkoloms kop JOURNALISTEN UIT OOST EN WEST
33
ZOEKEN TOENADERING. ‘Drie dagen praten door journalisten, intellectuelen en
diplomaten over de gecompliceerde tegenstellingen tussen sociale systemen en
nationalistische opvattingen leveren natuurlijk weinig op in de zin van doorbraken.
Maar er valt te praten, al zal het stapje voor stapje blijven gaan en al maken de
uitersten nauwelijks de indruk elkaar ook maar te willen raken,’ zegt Soetenhorst.
Hij signaleert dat de uitersten op de samenkomst door de Engelsen en Sovjets werden
gevormd. Gedegen en prima artikel.
Wim Klinkenberg zegt, dat Trouw en De Waarheid deze adver-
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tentie van uitgeverij In de Knipscheer over zijn boek hebben geweigerd.

Peter Loeb zegt dat Amerika valt nu in de verkoop stil staat. Geen hond heeft mijn
boek dan ook besproken. Het gebruikelijke resultaat van jarenlange zwartmakerij
vanuit Den Haag door de overheid. Ik werd bijvoorbeeld onlangs op de ambassade
van China slechts op de drempel ontvangen, in tegenstelling tot vroeger. Daar kan
niet anders dan ‘de rode knop’ achter zitten.
Woonde de receptie bij voor de 62ste viering van de Grote Socialistische
Oktoberrevolutie van ambassadeur Tolstikov. Er waren niet zoveel hoge pieten
vandaag, met uitzondering van premier Barend Biesheuvel. Nam afscheid van
ambassadeur en mevrouw Martorell van Cuba. Ambassadrice Anna Bebrits van
Hongarije staat ook op vertrekken.
Mevrouw Bebrits vertelde trouwens dat prins Claus te kennen had gegeven de
paardenfokkerijen in haar land eens te willen bezoeken, maar strikt incognito en
buiten de publiciteit. Dit werd geregeld. Op de dag, dat hij terug zou reizen, besloot
Beatrix hem te gaan halen in Boedapest. Zij werd afgehaald door Agnies Beelaerts.
Zij beklaagde zich erover, een lunch voor prins Claus en een aantal Hongaarse
begeleiders te moeten geven, maar eigenlijk niet over voldoende personeel te
beschikken. Prinses Beatrix vroeg haar of de ambassade niet over kleding voor
personeel beschikte. Dit was het geval. Hierop besloten beiden dames zich als
dienstertjes op te tuigen. Beatrix heeft altijd van toneel gehouden en warempel, toen
Claus en het Hongaarse gezelschap arriveerden, herkenden zij Beatrix aanvankelijk
niet bij het binnenkomen en ophangen van de jassen in de garderobe. Daarop
bedienden Agnies en Beatrix hun gasten. Ik vind dit een uitstekend verhaal voor
Willem Smitt en Privé om ook eens een andere kant van Beatrix te belichten, die
dikwijls als arrogant en uit de hoogte overkomt.
Mevrouw Bebrits gaf me een paar boeken cadeau en een kaartje met haar adres
in Boedapest. Zij vroeg me ook een boek mee te nemen en aan Jan Cremer te brengen.
Dit heb ik gedaan. Kazan, zijn hond, is een prachtig dier. Het wordt stil in Den Haag
met het vertrek van eerst Romanov, en nu Bebrits en de Martorells.

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

39

Bij STAD Radio Amsterdam sprak ik in een uitzending met Stan van Houcke over
het BVD-artikel.

8 november 1979
Zond Beatrix en Claus een exemplaar van Amerika valt.
Nieuwe jobstijding. John Roozen van NieuwsNet kondigde aan op 1 januari a.s.
geen vast contract met mij te kunnen aangaan, zoals we hadden afgesproken.34 ‘Het
was W.F. Hermans of jou. Het gaat niet goed met het blad. We moeten bezuinigen.
Als Jacques den Boer gebleven zou zijn, hadden we moeten sluiten. De meerderheid
van de redactie zei: hij weg of wij weg. Zijn vertrek heeft in beginsel te maken met
een situatie waar ons blad buiten staat, maar laat ik zeggen, jij hebt ook een behoorlijk
rookgordijn achter gelaten.’ Ik begreep, dat hij niet het achterste van zijn tong liet
zien, maar ik dring daar dan dus ook nooit op aan. Wel zei hij dat een deel van de
redactie tegen mij was en niet meer wilde dat mijn foto bij mijn interviews werd
afgedrukt.
Hij wilde wel voorlopig voor zes maanden nog twee bijdragen per maand van me
opnemen, dus twaalf artikelen. ‘Heb je iets bijzonders, dan doen we dat erbij. Ik blijf
je duizend gulden per pagina betalen.’ Hij was als militair bij de inlichtingendienst
geplaatst en leerde in Harderwijk Russisch. Maar toen hij huwde met de dochter van
een lid van de CPN, werd hij uit de inlichtingendienst gezet. Hij had ernstige bezwaren
tegen mijn
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radiopraatjes voor Veronica, want Rob Out was een gangster. De TROS zou
aanvaardbaar zijn geweest, maar Veronica was over de streep. ‘Out heeft twee miljoen
achterovergedrukt. Ik betaal 10.000 gulden voor het verhaal dat bewijst dat hij dit
bedrag gewoon gejat heeft.’ Lekkere mijnheer, die John Roozen. Ronny Naftaniël
schrijft me druk doende te zijn mij een introductie te bezorgen bij president Navon
voor het geval dat ik een bezoek aan Israël zou brengen. Ik zou dan ook professor
S.N. Eisenstadt kunnen bezoeken, een wereldberoemde socioloog, om een interview
te maken voor mijn boek.

9 november 1979
Saburo Okita, ‘de man’ van de Club van Rome in Japan is benoemd tot minister van
Buitenlandse Zaken. Dat is dus een uitstekend contact.
Soldaten van mijnheer Mobuto, de Suharto van Zaïre, hebben op 19 juli in de
provincie Kasai 215 jongens tussen 17 en 21 jaar in koelen bloede vermoord. Mobuto
evenaart Suharto in moordlust. En prins Bernhard brengt hem een gouden olifant.
Morgen verschijnt mijn gesprek met mijn vriend, generaal-majoor Cor Knuist, in de
oorlog verbonden aan de militaire inlichtingendienst, later commandant van het
bataljon Van Heutsz in Korea, drager van de Militaire Willemsorde.35 Hij vroeg zich
af hoeveel telefoontjes het artikel hem zou opleveren.
Der Stern36 publiceert 24 pagina's, grotendeels in kleur GOTT IN RUSLAND: NIE
WAREN DIE KIRCHEN SO VOLL (dit laatste lijkt me overdreven). De reportage eindigt
met een interview met aartsbisschop Pitirim van Volokolamsk. Als ik normaal voor
de media zou werken, zou ik al maanden geleden een exclusieve reportage over de
Russische kerk en wat Pitirim daarover te zeggen heeft, hebben kunnen publiceren.
Maar ik moet dus al 25 jaar tegen de Haagse sabotage opboksen.
Minister Machado zond me een gesprek met de Amerikaanse psycholoog J.
McVicker Hunt uit Psychology Today, waarin nader wordt ingegaan op de stimulans
die er vanuit een ouderlijke omgeving op een baby of kind uitgaat. Jarenlang ging
men er vanuit dat intelligentie per definitie bij de geboorte bepaald was. ‘You were
born brilliant or stupid, and you stayed that way to the end of your days. Your
personality might be shaped by early experience, but your IQ would never change.’
In 1961 schreef genoemde professor een boek, Intelligence and Experien-
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ce, waarin aan de hand van empirisch onderzoek werd vastgesteld ‘that intelligence
was not fixed, but depended heavily one one's early encounters with one's
environment’.37 Ik ben hiervan al heel lang overtuigd. Mijn ouderlijk huis De Horst,
is van vitale, doorslaggevende betekenis geweest voor mijn leven, met twee erudiete,
in alle richtingen en van eenzelfde niveau hoogontwikkelde ouders. Dat heeft me
gemaakt wie ik nu ben. Altijd weer betrap ik me erop te denken of te reageren als
mijn ouders zouden hebben gedaan, tot en met het gebruik van woorden en
uitdrukkingen toe.
We stegen op in een DC-9 van de KLM op weg naar Zürich maar moesten terugkeren
want er was iets niet in orde met de vleugelkleppen. Griezelig gedoe met lang cirkelen.
Nu heb ik geen tijd geld te halen bij Vontobel in Zürich voor Peter.

10 november 1979
Lugano
Theo is een ander mens. Hij is weer zoals ik hem vroeger kende. Ik ben per trein
vanuit Zürich gekomen en we hebben tot 2:00 uur zitten praten.
Wat ik als verschrikkelijk ervaarde, en ik was dankbaar dat zij het niet meer kan
horen, was dat hij zei dat zijn verhouding met mam nooit erg goed was geweest. Wat
is goed? Ik heb er zelf als kind onder geleden, maar vond gelukkig mejuffrouw
Büringh Boekhoudt in Baarn toen ik veertien was. Zij bleef een vriendin voor het
leven, een steun en toeverlaat. En dan is er toch - althans in mijn verhouding met
mam - een aantal goede jaren geweest, na de dood van onze vader in 1966. Theo was
met Nellie in 1966 permanent naar Nederland gekomen en werkte toen voor DOW
Chemical in Terneuzen. Hij adviseerde mam, hoe het familiekapitaal in andere banen
te leiden, maar zij had al zijn adviezen in de wind geslagen. Daarom had hij zich
laten overplaatsen naar DOW Zürich. Hij zei zich door onze moeder te hebben
‘weggepest’ gevoeld uit Nederland. Dat is onzin. Mam heeft de meeste heerlijke
vakanties bij hen doorgebracht in Zwitserland, waar ik zelf ook wel eens getuige van
ben geweest. Het ging me door merg en been hem nu zo te horen spreken.
Hij en Nellie keken naar de Muppetshow op televisie, iets wat ik verafschuw. Hij
was erg blij met de Amerikaanse editie van de memoires van Henry Kissinger, die
ik voor hem had meegebracht. Hij had in Lugano alleen de Duitse versie in de win-
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kels zien liggen. Ik wist hem er een plezier mee te zullen doen. Hij draaide de plaat
van Prokofiev die ik hem tijdens mijn vorige reis vanuit Zürich had toegezonden.
Hij leende me driehonderd Zwitserse francs, die ik aangetekend naar Peter in Londen
stuurde.
's Middags zijn we de stad in gegaan. Ik vond het prettig om te zien hoe hij met
Nellie aan zijn arm naast me liep. Het viel me op dat, toen we op Joan Kennedy's
drankprobleem kwamen, ik dit uitlegde als een gevolg van de situatie in de familie
Kennedy met John F. en Robert F. als vermoorde familieleden en het risico dat haar
man Ted hetzelfde zou overkomen. Veel later kwam Nellie op dit onderwerp terug
en zei dat vrouwen soms uit gebrek aan ‘romantische liefde’, naar de fles grijpen. Ik
kreeg het gevoel dat zij probeerde te zeggen dat er in hun relatie eveneens het nodige
ontbrak. Later probeerde ik Theo, toen ik alleen met hem was, hierop te wijzen. Maar
hij zei dat hij het al lang geleden had opgegeven om te proberen de gedachtegang
van een vrouw te begrijpen.
Hij vertelde dat we in de oorlog eens samen in de Woudkapel in Bilthoven waren
geweest en genoodzaakt waren geweest vroegtijdig de dienst te verlaten, omdat we
de slappe lach hadden gekregen. Er was een gastdominee komen prediken. Ik had
tegen hem gefluisterd: ‘Hij ziet er uit als een horlogemaker,’ waardoor we dermate
aan het giechelen waren geraakt, dat we uit wanhoop waren weggaan. Hij beschreef
de betreffende dominee in detail. Ik herkende absoluut niets van zijn herinnering, en
toch, een dergelijk gesprek is alleen met je bloedeigen broer mogelijk. Mam sprak
zo dikwijls over dergelijke incidenten met haar moeder of zuster, tante Jetty.

11 november 1979
06:50 uur, trein naar Zürich
Theo en Nellie kwamen mee naar het station. Ik keek hen na toen ze samen weg
wandelden en was zeer geëmotioneerd. Het is goed geweest dat ik gekomen ben.
Het zijn mijn enige bloedverwanten in Europa. Broer Hendrik zit in Kaapstad. Hij
bestaat niet meer, omdat hij geen enkele communicatie onderhoudt. Zelfs niet met
mam, toen zij nog leefde.
De Suharto's zijn op Buckingham Palace. Luns sloofde zich indertijd uit, dat de
man die werkelijk deze eer te beurt had moeten vallen, Sukarno, noch in Londen
noch in Den Haag koninklijk zou worden ontvangen.
Pravda heeft geschreven dat Margaret Thatcher de broek van Winston Churchill
heeft proberen aan te trekken. De premier
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noemde het tijdens een banket aangeboden door de Lord Mayor van Londen ‘een
compliment’. Zij waarschuwde opnieuw voor de dreiging die er van het Kremlin uit
zou gaan voor heel Europa. Een afgezaagd verhaal wat klinkklare onzin is.
Ischa Meijer is gaan eten en drinken met Wim Klinkenberg. Ik zie dat Wim ook
tweemaal bleef zitten op de HBS, zoals ik op het Baarns Lyceum. Zijn vader was
bedrijfsleider van een melkfabriek. In 1948 stapte hij van de PvdA over naar de CPN.
‘Ik beschouw het kapitalisme als een totalitair systeem, dat op totalitaire wijze
verslagen dient te worden - en dat is dan de dictatuur van het proletariaat,’ zegt
Klinkenberg. In 1966 werd hij door de CPN geroyeerd. Hierdoor kreeg hij de
bewegingsvrijheid om het boek over Bernhard te schrijven.38
In hetzelfde nummer van HP wijdt Henk Hofland een column aan Klinkenbergs
boek over Bernhard.
Hofland voelt zich niet competent om over 450 van de 550 pagina's tellende
biografie commentaar te leveren. Hij maakt hierop een uitzondering wat betreft de
zaak Greet Hofmans, waar hij zelf helemaal verder niets over weet, ook al poseerde
hij in het fameuze Tegels lichten39 als een soort specialist in die duistere zaak. Hij
knoopt aan bij Klinkenbergs these, dat het hof uit twee kampen bestond, een
pro-NAVO-vleugel, onder aanvoering van prins Bernhard en een anti-NAVO-vleugel,
aangevoerd door de koningin. Volgens Hofland zit dit anders. Hare Majesteit is
‘onder invloed van apolitieke, obscure krachten op een dwaalspoor gebracht’. Henk
Hofland - en ik ken hem tenslotte van haver tot gort - is wat betreft de 100 pagina's
die hij uit Klinkenbergs biografie over de prins wel meent te moeten bespreken, even
competent als de andere 450 pagina's van Klinkenberg. Hij weet van het Oostblok,
of van de Sovjet-Unie absoluut niets, en is vergeleken bij Klinkenberg over deze
onderwerpen een analfabeet.
In ieder geval heeft de vriendschap tussen professor J.A. van Hamel en Wim
Klinkenberg, deze laatste ongetwijfeld oneindig meer informatie opgeleverd over
wat zich op Soestdijk afspeelde dan waar Hofland ooit bij benadering over heeft
kunnen beschikken. Maar als columnist van HP moet hij een partijtje meeblazen, of
hij geïnformeerd is of niet. Dan is Ischa Meijer verstandiger geweest, die heeft het
bij een gesprek met Klinkenberg gehouden.
Wat ik me altijd weer realiseer, ook na een bezoek aan mijn broer en schoonzus,
is hoeveel er ook tussen naasten in een fa-
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milie onbesproken blijft. Het geldt zelfs ten aanzien van Peter en mij. Vroeger
bekritiseerde ik hier onze ouders ten scherpste over. Maar doe ik het zoveel beter?

Aeroflot, SU 266, Zürich - Moskou
Een jonge Amerikaan, Svi Cohen, getrouwd, één dochter, kwam door het gangpad
en ging bij me zitten, ik denk uit nieuwsgierigheid me te ontmoeten. Hij droeg een
typisch wollen Amerikaans shirt, met een donkerblauw sweatshirt eronder. Hij voelde
mijn Frye boots en zei, dat zijn kuiten te zwaar waren voor laarzen, maar hij had ze
ook. Hij keek me voortdurend met zulke warmte in zijn ogen aan dat ik haast moeite
had hem niet te grijpen, omhelzen en zoenen. Hij had op een boerderij nabij Basel
gewerkt. ‘I delivered a calf last night, the fight between life and death. One calf died.
The other lived. I learned a lot.’ Hij was van huis uit een meubelmaker. ‘I am a
physical person,’ zei hij ten overvloede. ‘I never take a shower in the morning.’ Hij
was de tweede van vier kinderen. ‘I love the winter.’
Hij zat aan de overzijde van het gangpad. Ik begon meteen al van hem te houden.
Ik had hem trouwens in Zürich al op het vliegveld gezien. Hij vertelde mij daar ook
al gezien te hebben ‘and I asked myself how you must have looked when you were
a baby’. Hij reist samen met een vriend naar Moskou, van wie hij het vak van
meubelmaker heeft geleerd. De vriend krijgt er een behandeling met enzymen voor
een oogprobleem, ik geloof dat het staar was. Ik kreeg steeds meer zin in Svi. Hoewel
ik er nooit voor te porren ben, toch zou ik met hem standje 69 willen proberen. Ik
kon geen genoeg van hem krijgen.

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

45

Moskou
12 november 1979
Moskou, Ukraina Hotel
De aankomst gisteren op Sheremetjewo Airport in Moskou was weer de gebruikelijke
ramp. De douanehokjes werden bestormd. De paspoortcontrole duurde 45 minuten.
Daarna nog eens 45 minuten om met je koffer langs de douanecontrole te komen.
Een Arabische jongen voor me werd dermate grondig doorzocht, dat ik uiteindelijk
van rij verwisselde.
Volodja Molchanov haalde me af. Hij heeft nu lang haar. Helaas logeer ik hier en
heb maar een klein kamertje. Ik heb zelfs geen radio. Ik zeg maar niets, want het
kost me toch al 36 roebel, 144 gulden per nacht. Walgelijke prijs voor een dergelijke
achterlijke accommodatie.
We namen een sandwich. Volodja vertelde dat het Moskouse patriarchaat me
volgend jaar voor een reis zou uitnodigen. Dat had aartsbisschop Pitirim bekokstoofd.
‘Ze zijn erg rijk. Ze hebben al die kostbare iconen,’ zei hij. Hij zou zelf misschien
voor enkele maanden naar Nederland komen om een ruimtevaarttentoonstelling in
Drunen, Brabant te begeleiden. ‘Ik ben alleen bang, dat ik weer van die mijnheer
van de BVD zal horen en dan weet ik werkelijk niet wat ik moet doen.’
Ik adviseerde hem zich daar geen zorgen over te maken en probeerde hem wijs te
maken niet te denken, dat het weer zou gebeuren. Maar in werkelijkheid bracht het
me terug bij de consequenties van mijn brief in De Journalist en wat ik op
KRO-televisie over dit onderwerp naar buiten had gebracht. Raymond van den
Boogaard zal het duidelijk zijn dat ik mijn informaties over de BVD die hem benaderde,
van Molchanov moet hebben gekregen. Vroeg of laat steken die twee de koppen bij
elkaar en dan hebben we de poppen aan het dansen. Ik moet er deze reis met Volodja
openlijk over spreken. Ik moet dit oplossen voor ik vertrek. Ik moet Molchanov
eigenlijk waarschuwen dat ik die zaak op gang heb gebracht.
Amerika valt, dat ik naar hem zond, is nooit aangekomen.
Op het Institute for the USA and Canadian Studies (USA-Instituut) overhandigde
Vladimir Krestianov, Senior Researcher, die ook namens professor Arbatov optreedt
en veel van diens
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zaken regelt, een stapel informatie bestaande uit veel van de artikelen die Arbatov
publiceerde en ander materiaal van het Instituut. Volodja zegt dat mijn contact met
Arbatov ‘een serieuze zaak wordt’. Zou het boek, dat ik nu al jarenlang met hem heb
willen schrijven, eindelijk van de grond komen?
Volodja vertelde verder dat in het laboratorium van zijn vriend, de
patholoog-anatoom, speciale antibacteriële pakken gereed worden gemaakt, omdat
er serieus in het Kremlin rekening mee wordt gehouden dat de vijanden van de USSR
tijdens de Olympische Spelen hier onbekende bacteriën zullen proberen binnen te
brengen. Wie zou in godsnaam een dergelijke waanzin kunnen bedenken? De CIA is
tot letterlijk alles in staat, dat is waar. Molchanov adviseerde verder nooit één woord
over hem in een brief te zetten, want correspondentie wordt geanalyseerd door een
team van specialisten. Zelfs een brief om te condoleren met het overlijden van de
heer Hoekstra van de CPN was nooit aangekomen.
Heb urenlang materiaal van Arbatov gelezen. Wanneer ik dit een paar jaar eerder
zou hebben gehad, zou ik er een half manuscript uit hebben kunnen samenstellen.
Laat ik eerst recapituleren wie hij is. In de oorlog was hij artillerie-officier. Van 1949
tot 1962 werkte hij als journalist in Moskou en in Praag. Hij werd consultant voor
internationale betrekkingen van het Centraal Comité van de Communistische Partij
van de Sovjet-Unie, (CPSU). In 1968 werd het USA-Instituut opgericht, waarvan hij
directeur werd. Sedertdien is hij één der invloedrijkste personen rond het Kremlin
gebleven in de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de USSR en Amerika.
In een lang artikel UNITED STATES FOREIGN POLICY AND PROSPECTS FOR SOVIET
AMERICAN RELATIONS wijst hij op ‘accommodation’ van Washington bij ‘new realities
of the international situation. I might say that US policy is being brought into line to
a greater degree than formerly with America's resources, capabilities, potential and
national interest.’ Hij signaleerde ‘more and more the bankruptcy of a primitive
anticommunist stereotype.’ Niet alle onrust en veranderingen in de wereld werden
door Washington meer toegeschreven aan ‘a communist conspiracy’. Dat weet ik zo
net nog niet.
In Moskou lezen ze op het USA Instituut steeds meer Amerikaanse bronnen en
publicaties. Eigenlijk is senator J. William Fulbright met zijn opzienbarende boekje
Old Myths and New Realities40 in 1964 de baanbreker geweest, om als voorzitter van
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het Senate Committee on Foreign Relations voor te stellen, dat met verouderd,
stereotype denken diende te worden afgerekend. Hij schreef in 1964 al dat er anders
gedacht diende te worden over China, ook al brak Richard Nixon het bamboegordijn
via Henry Kissinger pas in oktober 1971 in het geheim, door Henry naar Peking te
sturen en vervolgens zelf naar Mao te gaan.
Arbatov schreef in 1975 ‘diep overtuigd’ te zijn in welke richting
sovjet-Amerikaanse betrekkingen in ieder geval zich niet zouden ontwikkelen. ‘They
will not develop in the direction of an alliance, surely and still less toward a
“condominium of superpowers.” For we are speaking here of states divided by
profound differences in socioeconomic structures, politics, and ideologies of states
belonging to two social systems between which there exists and will continue to exist
a historically inevitable competition.’
Op 3 september 1975 schreef Arbatov MANOEUVRES OF THE OPPONENTS OF
DETENTE in het blad Izvestia. Hoe meer ik van hem lees, hoe meer ik geïnteresseerd
raak om zelf te proberen zijn gedachten uit zijn brein te tappen.

13 november 1979
Krestianov belde dat ik vanavond een eerste interview met professor Arbatov zou
hebben. Daar heb ik sedert ik hem voor het eerst in 1971 ontmoette, voortdurend
naar toe gewerkt. Zou het dan eindelijk gaan gebeuren?
Volodja Molchanov en ik bezochten de heer Fedijashin bij APN Novosti, de man,
die ik verdenk daar voor de KGB aan de touwtjes te trekken. Arbatov had het plan
van een boek blijkbaar ook met hem besproken. Des te beter. Fedijashin hield het
zelfs voor mogelijk, dat Brezhnev zelf, of anders minister Gromyko een voorwoord
zou schrijven. Is dat verstandig? In ieder geval is er nu alle medewerking voor het
project.
Bij Volodja thuis, met toast, worst, kaas, echte koffie met melk zelfs, heb ik hem
verteld over mijn ontboezemingen ten aanzien van de BVD in Holland, en dat ik
andere bronnen en gegevens had dan alleen zijn affaires met Raymond van den
Boogaard en later met de mysterieuze mijnheer die hem naar Antwerpen achterna
was gereisd. Ik verzekerde hem nooit iets te zullen doen waardoor hij gevaar zou
lopen. ‘Daar ben ik honderd procent zeker van,’ zei hij.
Volodja verzekerde me opnieuw dat, toen hij in Lvov met Nederlandse journalisten
aan de zaak Menten werkte en Koen Corver, Raymond van den Boogaard en anderen
zich minach-
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tend over mij uitlieten, hij altijd strijk en zet antwoordde: ‘Als jij werk aflevert van
het niveau van Willem Oltmans, pas dan heb je recht van spreken.’ En tegen Koen
Corver had hij zelfs opgemerkt: ‘Terwijl jij met een dissident op straat spreekt, zit
Oltmans voor een gesprek bij president Urho Kekkonen van Finland.’
Volodja vroeg me of ik me wel realiseerde dat Arbatov een jood is. Dat wist ik
eigenlijk niet, maar dat maakt mij geen enkel verschil.
MacMillan heeft via Ron Taft in New York een concept contract voor het boek
met Arbatov opgestuurd. Er zit een concept-brief bij, die professor Arbatov moet
ondertekenen.41 Er staat bijvoorbeeld een clausule in dat Arbatov ‘as long as the
MacMillan edition of the work is in print’ voor den duur van vijf jaar (te beginnen
op de datum van publicatie van ons boek) geen soortgelijk werk op de markt zal
brengen. Hoe kan dit nou? Het onderwerp is de buitenlandse politiek van de
Sovjet-Unie ten aanzien van de VS. Arbatov is de belangrijkste specialist op dit gebied
in het Kremlin. Hoe kunnen ze zoiets van hem eisen.
Vanmiddag een interview gemaakt met Vladimir P. Zinchenko, psycholoog en
hoofd van het Departement van Ergonomie aan de universiteit van Moskou. Hij
noemde Alexander Luria (1902-1977), Lev Vygotsky en mijn eigen vriend sinds
jaren, A.N. Leontiev zijn leermeesters. Zinchenko was prima gekozen als specialist
op het gebied van kinderpsychologie. Ik wilde met hem spreken in verband met het
intelligentieprogramma in Venezuela.
Ik vroeg hem hoe kinderen visuele voorstellingen vormen over ‘de buitenwereld’.
‘Jerome Bruner,’ antwoordde hij, ‘heeft op Harvard een fantastisch experiment
uitgevoerd om te ontdekken hoe kinderen verschillende terreinen van waarneming
ontwikkelen. Op slechts tweejarige leeftijd kunnen kinderen afstanden en de grootte
van voorwerpen waarnemen. Hoe ze dit doen, is voor de materialistische
wetenschappen een raadsel. Uit het standpunt van materialistisch georiënteerde
psychologen moet het beeld van een oppervlak worden opgebouwd met behulp van
handelingen of met de hulp van activiteiten. Dit is niet de opvatting van
sovjetwetenschappers, maar gaat terug tot Aristoteles en Spinoza.’
‘Kinderhersens worden gebrekkig en amateuristisch gepro-
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grammeerd, door ouders en leraren, die niets van hersenfuncties afweten, laat staan
van de biologie van het brein,’ wierp ik mijn stelling in.
‘Dat is juist. Je kunt een kind, dus een persoon, maken en breken. Er kan inderdaad
heel veel schade worden aangericht. De Amerikanen spreken van verborgen of latente
opvoeding als het kind passief is ingesteld.’
‘Hoeveel eeuwen herhalen zich steeds dezelfde denkfouten en dezelfde onzin en
wordt er aan kinderhersentjes geknoeid zonder te weten wat men eigenlijk doet?’
‘Ik ben het met u eens dat dit inderdaad een vicieuze cirkel is. Het zou nodig zijn
die te doorbreken als we dat door middel van handelingen zouden kunnen doen. Maar
het centrale probleem van de psychologische wetenschap van heden, is het probleem
van vrij handelen.’42
Vervolgens haasten Volodja en ik ons naar Arbatov. Hij zat voor het eerst werkelijk
op me te wachten. Hij stelde een jonge assistent voor, dr. Vladimir Pechatnov, die
ons zal helpen met het uittikken van bandopnamen. Als altijd zaten we tegenover
elkaar aan de kleine tafel voor zijn grote bureau. Volodja Molchanov zat verderop
notities te maken van het gesprokene.
We waren het eigenlijk vrij snel eens over de grote lijnen van ons voorgenomen
boek. Volodja had gewaarschuwd niet het contract van MacMillan te berde te brengen
‘want als functionarissen moeten tekenen, worden ze altijd bang’. Ik besprak echter
alles met professor Arbatov, die bepaalde aanvullingen wilde hebben, waarvan ik
hem vroeg deze rechtstreeks aan George Walsh van MacMillan te zenden.
‘Relations between the USSR and the US seem to turn from hot to cool and cool to
hot all the time,’ legde ik Arbatov voor.
‘Nobody more than we, desire to have evenhanded and predictable relations with
Washington. This desire was many times expressed by our leaders. At the same time
you have to face the facts of life. The US and the USSR are actually chained to each
other on this planet. Neither side can leave it. Somehow, we have to learn to live
with each other.’
‘We will not obtain fast or easy answers to the problems facing us. What is
absolutely necessary at this stage in relations is a sense of direction. Where do we
want to go? What development in US-USSR relations do we envisage? If there is a
clear understanding on both sides - and this is the case on the Soviet
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side - what our ultimate goal is, for instance, to have truly normal relations and to
develop genuine cooperation where it is possible and mutually beneficial, then I
think, we only have left a problem in applying time, wisdom and patience. But if the
basic attitudes of the US change every four years with another election, then this
becomes really difficult. We are simply baffled by these abrupt hot cold turns in
American policy or directed towards us from the White House itself.’
Ik vroeg hem hoe lang ambassadeur Anatoly Dobrynin nu in Washington zat.
‘Since 1962.’
‘Yes,’ zei ik. ‘Since JFK. Even US cartoonists poke fun at the fact that Cyrus Vance
and Zbigniew Brzezinski contradict each other continuously.’
‘Of course, this complicates our task of analysis and makes it much more difficult
to study American policy, which, as you well know, is my profession. At the same
time, we do understand that we are neither dealing with simply US whims or
unpredictability of Americans alone. We understand these hot cold symptoms as a
manifestation of the existence of serious policy differences at the top. Each step made
in one or another direction, especially when it involves steps in a positive direction,
is the result of very serious infighting in Washington itself, among the various
politicians and decision makers. There is no secret here. We understand it this way.
Everyone who studies the US does.’
Ik schreef vanavond tot 03:00 uur 21 pagina's tekst uit van de tape met Arbatov.
Ik kan niet meer. Ik ben misschien op de helft van het gesprek van vandaag gekomen.

14 november 1979
Om 04:00 uur sliep ik nog niet van de opwinding en het werk. Toen droomde ik van
mam. We waren op de fiets. Ik vroeg haar een zekere raccourci43 te nemen. Er was
echter niet veel plaats. Mam droeg haar lichtgroene wollen mantel. Omdat ze er
schuin langs probeerde te komen en een beweging maakte, rolde er van alles uit haar
zakken. Ik herinner me zelfs groene Valda's, die ronde doosjes met pastilles, die we
vroeger op De Horst hadden. Half huilende zei mam: ‘Dat was mijn man.’ Ik hoorde
in mijn droom haar stem precies zoals die op zulke droeve momenten was. Ik ben er
een beetje ondersteboven van en ben bovendien uitgeput.
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Zakte vannacht ook weer eens door mijn bed. Alle Russische bedden zijn te kort. Er
was geen warm water vanmorgen. De wastafel liep over. In het snackshopje was een
lange rij wachtenden. Er was zelfs geen thee.
Ons eerste gesprek vanmorgen was bij de heer Popov, die ik al eerder had ontmoet,
de voorzitter van het organiserende comité van de Olympische Spelen in Moskou.
John le Noble van het Algemeen Dagblad had me een brief van vijf pagina's gezonden
met richtlijnen voor mogelijke vragen. Popov was ook meer dan twaalf jaar
onderminister van Cultuur geweest, dus we spraken, zij het kort, over het
intelligentieprogramma van Venezuela.44
Om 15:15 uur bracht ik een bezoek aan ambassadeur Kasper Reinink. Ik had de
secretaresse, juffrouw Daaldrop vantevoren gebeld en gevraagd of het mogelijk was
dat zij twee boterhammen met Hollandse kaas voor me smeerde, want tegen de tijd
dat ik zou arriveren zou er geen tijd meer zijn voor een lunch. Haar reactie was er
een van totale verwarring: dat ik zoiets meende te kunnen vragen. Mij leek het de
gewoonste zaak van de wereld.
Reinink, in een keurig donkerblauw kostuum, met de gebruikelijke pijp, een
zilveren kan met thee en koekjes - en dus niet de gevraagde twee boterhammen - kan
op gezette tijden genieten van mijn verhalen, kijkt dan met guitige schrandere ogen,
en heeft plezier. Ik vertelde hem dat ik Tolstikov had geadviseerd een staatsbezoek
voor de koningin met professor De Gaay Fortman te bespreken.
Hij informeerde over de missie in Moskou van oud-premier Piet de Jong en een
gezelschap van zestig personen uit Nederland, met experts van veertig bedrijven
waaronder Shell en de Gasunie. Er zou grote belangstelling van de zijde van de
sovjets zijn voor zaken met Nederland hebben bestaan. De regering wilde van haar
kant alle mogelijke steun geven, aldus de ambassadeur. De AMRO gaat een kantoor
in Moskou openen. Ik maakte enkele aantekeningen en vroeg hem uiteindelijk formeel,
of een interview niet tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, wat ik dan in het
Algemeen Dagblad zou publiceren. ‘Misschien,’ zei hij, en bedoelde dus ‘nee’. Het
is duidelijk, de ambassadeur wil wèl informeel met me spreken, omdat hij misschien
informatie te weten komt die hij kan gebruiken, maar officieel gaan Nederlandse
ambassadeurs nog altijd niet met me om.
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Vijf minuten met Peter in Londen getelefoneerd. Hij had de Zwitserse franken al
ontvangen.
Vervolgens hebben Volodja Molchanov en ik het eerste lange gesprek van een
reeks op de band opgenomen met professor Sobolov, de partij-ideoloog en directeur
van het Institute of Marxism-Leninism. Hij raakte af en toe zeer op dreef en begon
zelfs over de persoonlijkheidscultus te spreken, waarbij Volodja zijn lachen nauwelijks
kon onderdrukken. Volodja zei later: ‘In de oorlog tegen Hitler zijn 20 miljoen van
onze mensen omgekomen, maar Stalin liet in zijn eentje 17 miljoen mensen afmaken.’
Volodja's grootvader werd dertienmaal gearresteerd en vervolgens gefusilleerd.
Volodja's moeder, een actrice, zond een telegram van honderd woorden aan Stalin
om in het theater te mogen werken als dochter van haar doodgeschoten vader. Zij
kreeg de gevraagde toestemming. ‘En toch, ondanks alles wat hij heeft gedaan,’ zei
Volodja, ‘lijkt mijn moeder hem soms te verdedigen.’

15 november 1979
Gisteravond gedineerd bij de pianist Vladimir Feltsman. Anja prepareerde een
uitgebreide maaltijd, en toch beviel me iets niet. Er heerste een zekere nervositeit
tussen die twee. Vladimir was kortaf, anders dan anders. Anja gaf hem in het Russisch
instructies over verzoeken, die hij tot me moest richten. Het gaf me een gevoel
gebruikt te worden. Ik kreeg een oud boek ten geschenke en een ets, waar er maar
vijf van in de wereld waren. Eén had 5.000 Britse ponden bij Sotheby's in Londen
opgebracht. Dat maakte het onmogelijk het geschenk te accepteren, want ik heb hun
juwelen en kostbaarheden niet naar Nederland meegenomen om er voor te worden
beloond.
Zij vertelden dat 160.000 Joden op emigratie naar Israël wachten. Via een dame,
een Joodse impresario, had hij onlangs nog twee recitals in een paar kleine steden
kunnen geven, maar hij wordt nog steeds geboycot, omdat hij formeel verzocht naar
Israël te mogen emigreren. Ook concerten in de Oekraïne werden afgezegd. Ergens
had hij in een kleine plaats het derde concert van Beethoven gespeeld, waar jonge
mensen hem hadden uitgelachen, omdat hij in smoking optrad. Het publiek was
tijdens het eerste deel van het concert dermate rumoerig geweest dat Vladimir opstond
en weigerde verder op te treden. Zij leven in constante angst dat er iets zal gebeuren.
Ze worden constant bespioneerd en misschien zelfs gefotografeerd. ‘Each night,
when I go to bed,’ zei Vladimir, ‘I am grateful that everything is still okay.’ Ze zeiden
dat er zoveel mogelijk
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brieven naar hen dienden te worden geschreven met aanmoedigingen om te vertrekken.
Dat zouden de autoriteiten allemaal in handen krijgen. Ik moest hier niet aan mee
doen, want ik werkte tenslotte regelmatig in Moskou. Een Amerikaanse impresario
had nu een recital in New York op de agenda gezet. Er zou formeel een verzoek
worden ingediend om naar Amerika te kunnen reizen. Ik nam om 22:00 uur een taxi
terug naar het hotel.
Schreef het artikel met de heer Popov voor het Algemeen Dagblad. Novosti zette
de tekst op de telex voor mij.

16 november 1979
Gistermiddag om 16:00 uur heb ik een tweede lang interview met professor Arbatov
gemaakt. Hij besprak het contract van MacMillan eerst onder vier ogen, want het
bureau voor literaire rechten in Moskou had een aantal wijzigingen voorgesteld. Men
had van die zijde ook geopperd dat Arbatov mogelijk met een andere journalist het
boek over buitenlandse politiek wilde schrijven. Hij had echter te kennen gegeven
met mij te willen werken. Dienaangaande schreef ik Peter later nog in bed een brief
en wees erop dat je je in het leven in een zodanige positie moet zien te manoeuvreren
dat je onmisbaar bent, of althans, dat als gevolg van kennis en optreden de keuze op
jou valt.
Ik heb een brief gericht tot de president van de Academie van Wetenschappen,
Anatoly Alexandrov om te vragen of een ontmoeting samen met de ambassadeur
van Venezuela mogelijk was, omdat ik wil blijven bevorderen, dat minister Luis
Alberto Machado in Moskou komt om het intelligentieprogramma voor Venezuela
hier toe te lichten. Als één land in de wereld het opvijzelen van intelligentie kan
gebruiken, is dit het wel. Volodja en ik zijn de brief aan Leninsky Prospekt 14 zelf
gaan afgeven.
Ik lunchte met de tweede man van aartsbisschop Pitirim, Hegumen Innokenti van
het Journal of the Moscow Patriarchate, en enkele andere medewerkers. Hij bad aan
het begin en einde van de maaltijd. Hij knoopte zijn grote servet rond het prachtige
gouden kruis om zijn hals. Het was Volodja eerst niet opgevallen. Hoe kan je zoiets
missen? Ik ben uitgenodigd om het volgend najaar als gast van de Russische kerk
een reis te komen maken. Ik kreeg een Russische bijbel in groen leer gebonden
aangeboden, die Volodja meteen inpikte. Ik kon dit lastig weigeren.
Werkte weer twee uur met professor Sobolov. We brachten een fotograaf van
Novosti mee om opnamen te maken. Deze Rus gelooft zo helemaal in
marxisme-leninisme als redding van
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de mensheid dat zijn heilige vuur soms aandoenlijk was om te beleven. Hij is maar
tien jaar ouder dan ik, maar lijkt een bejaarde baas. Volodja legt soms scepticisme
in zijn vertalingen om mij signalen te geven, maar dat is overbodig. Ik luister
uitstekend en denk er het mijne van. Ik had mijn schoenen uitgetrokken onder tafel
en Volodja verstopte er één van, zodat ik me even een ongeluk schrok toen we
opstapten.
Soms denk ik aan mijn vogels op Amerbos. Niemand zorgt voor ze.
In het restaurant van het House of Composers, waar we vroeger altijd Aram
Khatchaturian ontmoetten, hebben we om 19:00 uur een hapje gegeten en een
interview op de band opgenomen met de Georgische professor in de Filosofie, Merab
Mamardashvili.
‘Wat is uw mening? Gaan de genetica vooraf aan sociale input vanuit de
omgeving?’ vroeg ik hem.
‘Voor mij zijn mensen geen onbeschreven blad. Laten we aannemen dat een
bepaald maatschappelijk systeem door middel van een bepaalde conditionering
speciale of bijzondere mensen zou scheppen, ongeveer op dezelfde wijze waarop
bepaalde producten worden geprogrammeerd als de uitkomst van de bouw en functie
van een machine. Of kiezen de Venezolanen soms een weg, gebaseerd op genetische
verschillen tussen mensen als een tevoren bestaand gegeven, dat ze als individu
onderscheidt over de gehele schaal waarin ze in tijd en ruimte verspreid zijn? Ik
bedoel natuurlijk de tijd en ruimte van de menselijke “geografie”.’
‘Voor mij,’ ging hij verder, ‘zijn mensen niet sociaal of genetisch
gepreconditioneerd of bij voorbaat geïndividualiseerd. Ik spreek in termen van het
zogenaamde “rationele systeem” als uiterlijke weergave van de innerlijke
“hoedanigheid” van de ontvanger, en daardoor zichtbaar in al zijn uitingen voor een
absolute waarnemer, die dan zogenaamd zijn handelingen wederkerig kan
reconstrueren en reproduceren, of zelfs herhalen.’
In het vervolggesprek noemde professor Mamardashvili Marx, Nietzsche en Freud
in één adem. Ik zei dit opmerkelijk te vinden.
‘Waarom?’ vroeg hij.
‘Omdat ze naar mijn mening van cruciaal belang zijn voor ons onderwerp van
gesprek,’ antwoordde ik.
‘Inderdaad. Het is Marx geweest, die de vraag poneerde: “Misschien voeden
opvoeders de mensen op, maar wie zijn deze opvoeders? Wie voedt de opvoeders
op?” Naderhand is deze
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benadering in de doolhof van marxistische ontologie enigszins verloren gegaan,
ontaard in het verlichte en beschermende heilstreven van de intelligentsia. Maar het
blijft natuurlijk toch een vraag waar niets tegen in te brengen is.’
Hij vervolgde dat Nietzsche, net als Marx, over het ‘menschliche’ of
‘allzumenschliche’ had gesproken. Dit leidde tot Nietzsches begrip ‘Übermensch’
of het leven als vitale kracht zonder een voorafbepaalde vorm te hebben. Nietzsche
duidde hiermee op de onmogelijkheid van de wil om een rol te spelen. ‘Om hem dan
ook Übermensch te noemen,’ aldus Mamardashvili, ‘was bedoeld als symbool, om
aan te duiden, dat er spanningen bestaan in ieder individu, binnen iedere psyche, die
er op zijn gericht onze menselijke toestand te overwinnen. Dit vraagt om actieve
deelname van de mens zelf. Iets dat hij met zichzelf moet doen. Niet met andere
mensen maar persoonlijk doen. Dat is de boodschap van Übermensch. Het
Übermensch-idee van Nietzsche is het symbool van deze spanning, die binnen de
mens moet bestaan. Het dient niet zondermeer te worden opgevat als een
naturalistische aanduiding van een werkelijk bestaand antropologisch type, maar het
duidt op de spanning tussen zijn menselijke staat, die slechts menselijk is, en dit doel,
dat boven elk van zijn begrensde menselijke situaties uitspringt. In werkelijkheid zal
het resultaat iets zijn dat tussen de twee in ligt, of een cartesiaanse mens als een
metafysische materie, die een plaats tussen het zijnde of God en het niets inneemt.’
‘Freud heeft soortgelijke vragen gesteld,’ vervolgde hij. ‘Hoe kan de mens genezen
worden? Niet door de overbrenging van de zogenaamde waarheid via psychoanalyse,
die dan vóór de ervaring zou bestaan. De mens moet zichzelf in nieuwe bewuste
ervaringen opnemen, die niet voorspeld kunnen worden, noch door medicijnen,
artsen, psychotherapeuten of door de patiënt zelf. Dit betekent dat er geen ontologische
vrije kracht van bewustzijn is. En die kan men niet meten en ook niet in een speciale
of gewenste richting dwingen.’
‘Er schijnen evenveel verschillende mensen te zijn als er vingerafdrukken zijn, en
toch is de mens niet een volstrekt duister raadsel, stelde ik.’
‘Dat is hij zeker niet. Beslist niet.’
‘Toch is het niet mogelijk om de “chip” in ons hoofd, de hersenen als centrale
controlekamer, te begrijpen.’
‘Ik weet niet of de vraag van het menselijk mysterie verband houdt met de
hersenen.’
‘We hebben toch hersenen nodig om te bestaan, te leven en te handelen?’
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‘Natuurlijk.’
‘Dan zijn de hersenen toch het centrale regelpunt van de mens?’
‘Nee, niet in filosofische zin.’
‘Dat is mogelijk, maar wanneer het er op aankomt is de filosofie ook maar een
liefhebberij, een bepaalde luxe. Bij de beschouwing van de mens moeten we ons aan
de biologische feiten houden, waaronder de neurochemie van de hersenen en de
werking ervan.’
‘Nu beweegt uw hand om uw argument kracht bij te zetten. Hoe doet u dat?’
‘Door een sein vanuit de hersenen.’
‘Het is een raadsel, hoe uw hand beweegt, dat u niet in een wetenschappelijk kader
over de wereld kunt plaatsen. Geloofde u echt, tussen haakjes, dat uw hand door
middel van een geestelijke handeling bewoog?’
‘Ja.’
‘Waar zit die motor van uw hand dan?’
‘U beweegt uw handen zelf ook.’
‘Zeker. Maar dat deed Descartes ook. Alleen hij was zo eerlijk om te zeggen: “Als
ik de gebaren heb die ik heb, kan ik ze, omdat het de enige gebaren zijn die ik ken,
niet verklaren”. Met andere woorden, Descartes was zich bewust van de gebaren,
maar hij kon ze niet verklaren.’45

17 november 1979
Om 18:00 uur ontmoette ik in het Intourist hotel, Svi Cohen, mijn vriend uit het
Aeroflot-toestel van Zürich naar Moskou. Hij was gelukkig alleen. We omhelsden
elkaar en het was gewoon weer meteen raak. We wandelden naar Hotel National,
gaven onze jassen af aan de garderobe en zaten drieëneenhalf uur dermate intens aan
het diner te praten dat we ons eten vrijwel onaangeroerd lieten. Svi sprak intens, veel,
en zeer beschrijvend. Hij is een geboren verteller, maar is zich dit niet bewust. We
stelden al aan het begin vast dat ik gay was en hij dus niet. Hij had wel homovrienden,
maar als puntje bij paaltje kwam, zag hij geen kans seks met mannen te bedrijven.
Het gevolg was dat de vriendschap voor gays dan over ging in haat. Hij had veel
genaaid in Moskou. ‘My body is still warm from this colossal Ukrainian woman I
screwed this afternoon.’
Ik zou uren kunnen schrijven over ‘zijn verhaal’. Hij sprak over de macho attitude
van zijn vader, die hem verbood te hui-
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len en zich als een man te gedragen. Svi sneed eens in zijn hand, bloedde als een
rund en smeekte zijn vader hem naar een ziekenhuis te brengen, wat hij deed. Dat
moment was een hoogtepunt voor hem. Hij adoreerde zijn grootvader ‘and just as I
mustered the courage at the age of 14 to spend weekends with him, he died.’ Van
zijn veertiende tot zijn zeventiende spoot hij heroine, werd hij gearresteerd voor
drugsbezit in Israël en kwam daar een maand in de gevangenis. Maar hierdoor raakte
hij wel van drugs af. ‘The first weeks in prison I trembled and cried and wished
somebody would help me, with 25 men in a cell for 16.’ Een soort Midnight
Express-ervaring dus. Vervolgens was hij in Amerika een bouwvakker geworden en
werkte hij soms op de 60ste verdieping van een in aanbouw zijnde wolkenkrabber.
Uiteindelijk was hij echter houtbewerker geworden, wat me aan mijn oude vriend
Jonathan Raymond deed denken, die filosofie studeerde in Boulder, Colorado en als
timmerman in Chicago eindigde. Hij sprak over hoe moeilijk het was vakbondslid
te worden en over de onbeschrijflijke corruptie die in Amerikaanse vakbonden heerste.
Een oudere, zwarte bouwvakker in de Bronx had hem uiteindelijk de vakbond in
gekregen ‘but I was afraid of being killed at the time any day, because of the jealousy
of other union members’.
Later was hij in Michigan naar College gegaan en gaf les in timmeren. Hij trouwde
‘to escape doom.’ Hij voegde er aan toe: ‘I needed the responsibility of being married
or I would have gone wrong all the way.’ Hij is van plan in april in Vermont of Maine
een stukje land te kopen en te gaan werken als timmerman. Intussen wil hij er ook
weer eens een jaartje alleen tussenuit om de wereld in te trekken. Hij had een bruine
coltrui aan onder een geruite, wollen hemd met kaki broek, waar een molton rode
voering in zat. Hij droeg laarzen. De man is dermate sexy dat ik constant erecties
van hem kreeg.
We wandelden samen terug van het Kremlinplein naar het Ukraina hotel. Hij wilde
zwarte, Russische laarzen kopen, wat we dinsdag samen zullen gaan doen. Ik moet
een foto van hem maken. Ik moedigde hem aan om te schrijven, want wanneer hij
zit te vertellen, kleurt hij zijn beelden met schitterende schetsjes van situaties. En
het gebeurt altijd met een intensiteit, zoals ik denk dat hij ook seks bedrijft. Ik drink
uit zijn ogen. Ik zink weg in zijn chemistry. Het is niet zozeer dat hij mooi is. Maar
hij is een ‘wild beest’.
‘I like to sink into a woman and come,’ zei hij om duidelijk te maken dat
klaarkomen met een kerel voor hem niet mogelijk
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was. Ik bracht naar voren, dat er nog al een verschil bestond om een blow job te
krijgen van een man of van een vrouw.46 Het maakte geen verschil zei hij, want bij
een man kon hij absoluut geen erectie krijgen. Ik dacht: jongetje, laat dat maar eens
aan mij over. Hij moet sterk beïnvloed zijn geweest door het machogedrag van pa,
die uit vrees dat zijn zoon een homo zou worden, mogelijk die zaak opzettelijk heeft
overdreven.
Svi is zeven- of achtduizend dollars schuldig aan de regering vanwege
studievoorschotten en hoopt dat zijn vader erbij te hulp zal komen. Ik vroeg me af
of zijn vrouw zich realiseerde, dat hij getrouwd was in een noodsprong om niet ten
onder te gaan (in drugs, of homoseksualiteit?). Hij woonde de bevalling van zijn
dochter bij. Hij verbrak zelf de navelstreng. ‘Those are the facts of life,’ mijmerde
hij. What a beautiful specimen, dacht ik. Ik was dermate seksueel opgewonden
vanwege Svi toen ik in mijn kamer van het Ukraina Hotel belandde, dat ik moest
masturberen, iets wat ik zoveel mogelijk vermijd, want er is genoeg ‘vlees’
beschikbaar.

18 november 1979
Ben eindelijk naar een wat comfortabeler hotel kunnen verhuizen, na veel gelazer,
als gebruikelijk bij het uitchecken en verblijf nu in het Intourist Hotel. Ook hier kan
je het raam beter gesloten houden om de benzinestank uit de straat, zelfs op de tiende
verdieping, buiten te sluiten.
Ik heb nu 66 pagina's van de gesprekken met Georgii Arbatov uitgeschreven.
Er is natuurlijk weer absoluut geen buitenlandse krant te krijgen. Eén Algemeen
Dagblad van 8 november.
Een taxichauffeur wilde dollars wisselen. Hij droeg een Amerikaanse parka, zoals
Loet vroeger had. Ik vermeed erop in te gaan. Ik houd me verre van dergelijke
transacties.
Zowel het gesprek met professor Vladimir Zinchenko, als met Merab
Mamardashvili liet bij mij de indruk achter, dat zulke specialisten zich geïsoleerd
voelen en het heerlijk vinden om mensen uit de rest van de wereld te ontmoeten en
met hen van gedachten te wisselen. Mamardashvili was bovendien een verkapte
dissident. Zo zegt hij meer hoop voor Amerika te hebben ‘where you can speak out,
then for this closed society of ours’. Na 1967 had hij toestemming gekregen sommige
congressen in het buitenland bij te wonen. Zijn Engels was hopeloos. Ik vraag me
af wat er van de tape verloren zal gaan.

46

Echt weten doe ik het niet, al kwam Inez Roëll er indertijd dicht bij.

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

59
Terwijl ik aan het gesprek met Mamardashvili, had ik de behoefte aan Lex Poslavsky
een paar woorden over hem te schrijven.
Mamardashvili kende collega Sobolov uitstekend, noemde hem een eerlijk en
behoorlijk man ‘but quite mad in indoctrinational Marxist methods’. Ik herinner me
de afschuw op het gezicht van Sobolov, toen ik het onderwerp van homoseksualiteit
in de Westerse wereld ter sprake bracht.
Na van 12:30 tot 19:00 uur tapes in mijn hotelkamer te hebben uitgeschreven, was
ik toe aan muziek. Ik arriveerde in de bekende zaal van het conservatorium, die vrij
leeg was deze keer. Een dame kondigde het programma aan, gekleed in een
avondtoilet, dat scheef zat en vol vlekken was. Even sjofel als sommige muzikanten
van het orkest zijn gekleed. Ik ben er zeker van dat de fluitist in een geleend jasje
speelde.
Een violiste trad op, behangen met juwelen, tot en met de hand van haar archet47
welke met drie glinsterende ringen is gesierd, wat dus een buitengewoon slecht
voorteken is. De blonde pianiste is oké, geen juwelen. Als zij een broer zou hebben,
zou ik die wel eens in mijn vingers willen hebben. Net als bij de violiste vraag ik me
af wat er met haar gebeurd kan zijn: ze kijkt alsof zij haar laatste oortje heeft
versnoept. De boogjes die boven haar ogen zijn getekend, staan helemaal verkeerd,
afschuwelijk. Het is moderne muziek pour se rendre intéressant. Het zegt me totaal
niets. De componist komt op het podium om éloges in ontvangst te nemen.
Het daarop volgende strijkkwartet was interessant.

19 november 1979
Leningrad, Europa Hotel
Volodja Molchanov en ik arriveerden hier per trein voor het interview met Natalia
Bechtereva, neurofysiologe aan het Pavlov Instituut, ook een oude bekende van
professor José Delgado.
Het was een bijzondere ontmoeting. Zij gedroeg zich op een bepaalde elegante,
maar terughoudende wijze, grenzend aan een vorm van gekunsteldheid. Toch bleef
het zeer plezierig. Ik wil meer over haar nadenken. We werden door een medewerker
van Novosti van het station afgehaald. Hij leek koud, maar ik voelde me tot hem
aangetrokken. Hij leek waardevol, wat verder niet is uit te leggen. We doen toch
eigenlijk niet anders dan raden, gokken en uiting geven aan opinies, die eigenlijk
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nergens werkelijk op zijn gebaseerd? Ik waste mijn gezicht en scheerde me in het
kantoor van APN Novosti.
De ochtend werd in beslag genomen door een gesprek met drie professoren,
waarvan Vladimir Yadov, Institute of Sociology van de USSR Academy of Sciences
mij het meeste aansprak.48 Hoogtepunt werd Bechtereva, Chief of the Department of
Human Neurophysiology, de prima donna. ‘Ze laat iedereen merken hoe vervelend
zij een interview vindt en dat zij het eigenlijk niet behoeft te doen,’ zei Volodja. Ik
was het er niet mee eens. Ik maakte duidelijk dat ik het een moeilijk en inspannend
gesprek vond, maar opwindend tezelfdertijd. Later aan de dinertafel viel ik in slaap.
Ik zou voor het Sunday Magazine van The New York Times over haar willen schrijven.
Of zelfs een boek, zoals met Arbatov of Sobolov. Zij gaf me ook geschreven materiaal
van haar hand mee. Het boeit me allemaal zeer.
We bespraken dus onder andere het intelligentieprogramma in Venezuela.
‘In Caracas wordt aan moeders verteld, via bijvoorbeeld televisieprogramma's,
hoe ze met baby's en kinderen moeten omgaan.’
‘Deze dingen aan ouders uitleggen is alvast een begin,’ vond Bechtereva. ‘Maar
wie is de persoon die knap genoeg is om precies te weten wat er gedaan moet worden
met de kinderen van nul tot zes jaar en wat het beste voor hen is? Ik ken heel wat
onderwijzers met totaal verschillende opvattingen.’
‘Psychiaters zijn dikwijls meer met kinderen uit welgestelde milieus bezig, dan
met kinderen van fabrieksarbeiders, zei ik.’ ‘Natuurlijk kijk ik niet alleen van buiten
naar het brein maar ook van binnen.’
‘Maar ouders maken de problemen van kinderen alleen maar erger, omdat zij zich
grotendeels onbewust zijn van het gevoelige mechanisme zelf, de chip in het hoofd
van kinderen, waarmee ze constant aan de gang zijn, en onherstelbare schade
toebrengen uit onwetendheid,’ zei ik.
‘Ik weet niet of ik het geheel met u eens kan zijn. Ouders kunnen misschien vaak
niet met zoveel woorden zeggen of uitleggen, wat ze met hun kinderen aan het doen
zijn, maar ze weten het wel. Ze vinden instinctief vaak het juiste pad. Niet in alle
gevallen, natuurlijk.’
‘Ik spreek u niet graag tegen, maar ik ben bang, dat een overgrote meerderheid
van ouders hun kinderen voor het leven in
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de vernieling brengt uit pure onwetendheid over wat zij hun kinderen eigenlijk
aandoen. Een andere vraag is, hoe raakt het brein van een kind ingespeeld op taal en
cultuur, hoe vormt het kind een referentiekader?’
‘Bedoelt u geheugenvorming op lange termijn?’
Dan spreekt zij over een kleinkind; over het programma in Venezuela; over zich
herinneren en vervolgt: ‘Nu weten we bijvoorbeeld een aantal dingen over hoe het
brein de betekenis van een woord leert of de betekenis van een woord onderscheidt.
We weten iets over hoe systemen in het brein gerangschikt zijn, die de moedertaal
en andere geleerde talen vasthouden. We weten dat er plaatsen in de hersenen zijn,
die twee talen bevatten. Er zijn ook afzonderlijke plaatsen voor het in stand houden
van verschillende talen. Dit zijn bevindingen die in de VS werden vastgesteld.’
‘Fantastisch!’ zei ik enthousiast.
‘Alles wat met het brein te maken heeft is fantastisch. Niet wat we aan het doen
zijn, maar het brein zelf is fantastisch.’
‘Het is het enige instrument waarmee we de mensheid kunnen redden,’ meende
ik.
‘Daarom proberen we ook hier te doen wat José Delgado in Madrid probeert,
namelijk de grondslag van de hele mensheid te leren kennen.’49
Volodja voorzag me van typisch Russische roddel, namelijk dat mevrouw
Bechtereva recentelijk van haar man was gescheiden enzovoorts. Ik had de neiging
haar ten afscheid een zoen te geven, maar een innerlijke stem hield me er van tegen,
want die zei: niet te vlug!
Ik woonde een concert bij. Bij Ravels Alborada del Gracioso moet ik altijd meteen
aan mam denken. Haar lievelingsstuk van Ravel was Gaspard de la nuit.
Wat volgde was afgrijselijk. Ik heb er grotendeels doorheen geslapen. Ik geloof
ook niet dat ik ooit zoveel lelijke mensen, kromme benen en wat dies meer zij in de
pauze heb zien paraderen als hier. Hoe krijgen ze het voor elkaar?
Het stuk na de pauze, met Serge Nigg, was fantastisch: een concert met vier
verschillende soorten slagwerk. Kwam de solist uit Frankrijk? Ik vond het prachtig.
Om die reden ben ik alsnog een programma gaan halen, wat ik eerst had latten zitten
omdat ik geen Russisch lees. Zo zie je, je moet altijd overal op af, en alles
onderzoeken, want er gebeurt altijd weer iets onverwachts dat verrijkend werkt.
Volodja zei dat de zaal de
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mooiste akoestiek van de USSR had. Hij had Vladimir Feltsman er de Hammerklavier
Sonata horen spelen evenals het derde concert van Rachmaninoff, wat Vladimirs
lievelingsconcert is. Het publiek verraste me, want de solist op het slagwerk kreeg
vijf of zes curtain calls.
Ik denk natuurlijk altijd wanneer ik in Leningrad ben aan Alexander Druzzin, de
jongen met wie ik hier een unieke nacht doorbracht, en die nu in Finland woont en
getrouwd is. Bij het afscheid op het station te Leningrad - om met de nachttrein naar
Moskou terug te keren - gaf Volodja's beste vriend, de marine-officier Serge Bocarius,
mij een marine-embleem met hamer en sikkel als djimat50. ‘Je weet, wat zoiets bij
ons betekent,’ vulde Volodja aan.
In het hotel liep ik nog tegen de dirigent van het concert voor slagwerk aan met
de solist, inderdaad een Franse jongen.

20 november 1979
Moskou
Zag kort Svi Cohen, die in gezelschap was van zijn Oekraïense liefje.
Op het USA Instituut kon ik van Vladimir Pechatnov twee bandopnamen in
ontvangst nemen. Professor Arbatov had op de dacha tijdens het weekeinde, een
hele serie schriftelijk gestelde vragen van me beantwoord. Zo schieten we op.
Toen ik met Molchanov wegreed bij het Ukraina Hotel zei hij: ‘Zie je die man bij
die auto, die houdt jou in de gaten.’ Het zal me een worst wezen.
Ik belde met de ambassadeur van Venezuela, die vertelde instructies te hebben
ontvangen contact met me op te nemen. Hij wilde weten wat ik de president van de
Academie van Wetenschappen, professor Anatoly Alexandrov precies had geschreven.
Het gaat erom dat minister Luis Alberto Machado naar Moskou komt om zijn
programma hier uiteen te zetten. Er was een televisiegesprek gearrangeerd met Alexei
Melnikov van de Central TV van de USSR. Volodja vond dat ik een das om moest
doen. Ik verkoos een shirt en sweater met rode foulard. Altijd jezelf blijven, zelfs in
Moskou. De laatste vraag was of ik een boek ging schrijven met Georgii Arbatov,
waarop ik antwoordde, dat ik hier geen mededelingen over wilde doen alvorens met
Arbatov te hebben overlegd. Andere vragen betroffen mijn interviewboek met
sovjetgeleerden en persoonlijkheden, wat ik voor Pergamon Press wil schrijven. Ze
wil-
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den weten, waarom ik de interviewvorm verkoos. Duidelijk: om zo nauwkeurig
mogelijk te zijn en de geïnterviewde de kans te geven de tekst van te voren in te zien.
Er werd me gevraagd hoe ik de toekomst zag. Ik nam de Arbatov-positie maar in,
namelijk ‘plenty of difficulties, yes, dangerous, yes, but there is no alternative to
détente and the necessity for the United States to adapt to new realities’. Zei erbij in
de Sovjet-Unie te hebben geleerd ‘optimistisch’ te zijn.
Tot mijn verbazing kreeg ik deze laatste dag nog een interview met de minister
voor de Gasindustrie zelf toegemeten, de heer Sabit A. Orudshev. Hij ontving me
geflankeerd door twee medewerkers, onder wie K.A. Demidov, die ik al eerder had
ontmoet. De minister had niet minder dan drie afschuwelijke gouden tanden in zijn
onderkaak, was vriendelijk, maar zei eigenlijk helemaal niets. Behalve dan dat hij
Cornelis Verolme een buitengewoon aardige man vond. Toen het enigszins interessant
werd, en we op Iran kwamen, bleek hij ook nog geneigd partij voor de ayatollahs te
kiezen. ‘Waarom bracht de sjah van Iran 12 miljard dollar onder in de VS?’ vroeg
hij. ‘Let the Shah stay in Teheran, but let him also return the 12 billion.’
Hij toonde me een maquette van een platform voor gasboringen in zee, zoals het
in Moskou was ontworpen. Hij drukte op een knop en een paneel kwam te voorschijn
met een gigantische kaart van het netwerk van sovjet gaspijpleidingen, ik meen me
te herinneren van in totaal 120.000 kilometer lang.
Als geschenk kreeg ik een elektrische Samovar aangeboden, waarvan Volodja
Molchanov direct zei, dat ik deze als geschenk diende aan te bieden aan de redactie
West-Europa van APN Novosti, wat ik dus heb gedaan.

21 november 1979
Moskou - Amsterdam
Ik droomde van Peter en ook van mam. We waren op de fiets. Ik raakte hem kwijt.
Ik werd heel angstig en ongelukkig maar na vele uren zoeken vond ik hem. Hij zat
op me te wachten. Altijd weer droom ik dat ik Peter kwijtraak. Die droom kan ik dus
zelfs verklaren.
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Amsterdam
21 november 1979 (vervolg)
Amerbos
Op Schiphol kocht ik NieuwsNet. Mijn gesprek met mijn vriend, dr. Arnold
Hutschnecker, de psychiater van Richard Nixon, is gepubliceerd.51
Fate!

In het vliegtuig las ik de Daily Mail52. Broeder Lazarus, een monnik uit Cyprus met
een spraakdefect wandelde in St. Mary's Greek Orthodox Church in Zuid-Londen,
toen hij op drie jongens stuitte, die op roof uit waren: kandelaars en kaarsen. Ze
bonden de priester vast en kwakten hem op de grond waarna ze hem in elkaar trapten,
zodat hij in zijn eigen bloed is gestikt. Eerst hielden zij nog een mes op zijn keel en
brachten hem een snede toe om hem te dwingen de sleutels van een brandkast af te
geven. De monnik kon echter niet behoorlijk spreken en dus ook geen opheldering
geven. Wat een afschuwelijk verhaal. Onzinnig noodlot???
Ayatollah Khomeini noemt Jimmy Carter nu even ziek als de voormalige sjah van
Iran. Khomeini sprak ter gelegenheid van de vijftiende eeuw, die volgens de
Islamitische maankalender op 21 november is begonnen. Door heel Teheran klonken
de kreten ‘Dood aan Carter’ en ‘Allahu Akhbar’, God is groot.53 Ze zijn daar terug
in de middeleeuwen.
Er lag een afscheidsbrief van de Cubaanse ambassadeur te wachten.
Lennox Bower stuurde me het concept van een brief, welke
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Time bereid zou zijn mij te zenden54, als genoegdoening voor de absolute onzin die
ze over me hebben geschreven. Daar heb ik dus niets aan. Ik zou me met die brief
in de hand tegen de smerige KGB-verdachtmakingen moeten verweren. En over
betaling van een schadevergoeding wordt helemaal niet gerept. Hoe kan ik daar nu
mee instemmen? Ik verdom het. Ik zond Bower meteen een telegram in Dallas:
‘Returned from Moscow tonight stop Time offer obviously unacceptable, greetings
Willem.’

22 november 1979
Frans Kellendonk, de mooie jongen, wordt geprezen om zijn debuutroman De
Nietsnut. ‘Een beklemmend en overtuigend boek,’ schrijft P.M. Reinders. ‘Wat vooral
bewondering afdwingt, is de buitengewoon knappe constructie, die tot in details
doordacht en afgewogen is en toch geen geforceerde indruk maakt. Er zijn de laatste
tijd weinig boeken verschenen waarin een wisselend perspectief en verschuivingen
in de tijd zo ingenieus worden gehanteerd als in dit boek.’55 En toch zal ik het niet
lezen. Romans blijven een waste of time voor mij.
Financial Times schreef in een hoofdartikel dat minister van Defensie Willem
Scholten, eigenlijk nog steeds dwars ligt over de stationering van 48 van de 572 voor
Europa bestemde kruis- en Pershing-raketten op onze vaderlandse bodem. De regering
Thatcher zou Scholten hebben laten weten ‘that the standpoint was totally unrealistic
and emphasized that the package must be accepted as a whole’. Het blad wees erop
dat de tegenstand in het parlement voor Scholten een probleem opleverde, want zelf
wilde de minister die rotdingen wel plaatsen, nota bene! Ook zou men in Den Haag
willen luisteren naar het voorstel van Leonid Brezhnev, onlangs in Berlijn gedaan,
om opnieuw te onderhandelen, waarbij Moskou eenzijdig troepen en tanks terug zou
trekken uit Oost-Europa. ‘The Brezhnev initiative has if anything hardened the resolve
of the other NATO countries,’ aldus het blad. ‘The Alliance does not usually ask much
of the Dutch, who lead a comfortable and prosperous life at the heart of Western
Europe. The Dutch, one must assume, want to be defended, even if they want others
to bear an un-pleasant burden of accepting new weapons. It can only be hoped that
they will abandon a position which to many others looks smug and hypocritical.’
Wat een geklets. Ik schreef een brief aan Financial Times: ‘The
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people of the British isles have not quite gained a world's reputation for swift and
realistic appraisal of new realities.’ Ik val het hoofdartikel dan ook aan en wijs er op,
dat het Verenigd Koninkrijk veilig achter de Noordzee verscholen lag, ook al waren
ze bloot gesteld aan bombardementen, maar dat wij, die de ‘zegeningen’ van een
nazibezetting hebben gekend, en enkele honderden kilometers van het IJzeren Gordijn
verwijderd zijn, een andere benadering hebben. ‘Furthermore, why did England sign
the Final Act of Helsinki?’ Ik wijs er op dertig jaar journalist te zijn, al tien jaar in
Moskou gewerkt te hebben (het zijn er acht), Tindemans, Brandt, Kekkonen en
Kreisky geïnterviewd te hebben en tenslotte dat Denemarken en Noorwegen helemaal
hebben geweigerd om atoomwapens op hun grondgebied te plaatsen. ‘You may call
these attitudes “totally unrealistic”. We in Holland consider them sensible and
pragmatic.’
Ik belde Janny Hovinga, de assistente van Wibo van de Linde, omdat hij tenslotte
als correspondent van Time in Nederland, precies weet dat Time tégen zijn advies in
die KGB-onzin over mij in het blad heeft geplaatst. Hij waarschuwde mij indertijd
zelfs dat hij er niets mee te maken had. Ik vroeg haar dus aan hem te zeggen dat ik
een besluit moest nemen - wat dus betekent, als ik ‘nee’ zeg tegen Time inzake die
zogenaamde verzoeningsbrief, ik hem en Robert Kroon als getuigen zal doen horen.
Zij belde terug om te zeggen dat Wibo geen behoefte had aan contact met mij. Zegt
veel van die brave man en de kwaliteit van zijn brein. Hij wil zich niet aan heet water
branden maar toont een principeloze basterd te zijn.

23 november 1979
Nu zijn de memoires van Aram Khatchaturian uit de Sovjet-Unie naar het Westen
gesmokkeld.
Sergeant D.W. de Koning is met een truck op een mijn gereden in Zuid-Libanon
en gedood. Hij was UNIFIL-militair. What a waste. Beautiful boy.
Gisteravond belde ik met Peter over vitaminen. Prompt droomde ik dat mam erg
oud en grijs was geworden en in een prieeltje in de tuin zat. Zij zou nu 83 jaar zijn
geweest. Ik adviseerde haar vitaminen te nemen. Typisch mam antwoordde zij: ‘Wie
zegt dat?’
‘Iedere arts zal u dit aanraden,’ antwoordde ik. Ik werd wakker, en schreef het op,
want in de ochtend ben ik iedere droom vergeten. Maar hoe werkt zoiets?
Hans Koning schrijft dat het tijdschrift GEO hem heeft gevraagd
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een artikel te schrijven over een kleine stad en het dagelijkse leven in de Sovjet-Unie.
APN Novosti had hem gezegd dat hij niet welkom was. Zelf schrijft hij: ‘I am one of
the media guys who has been writing decently about Russia.’ Zoals in 1968 met zijn
boek Along the Roads of the New Russia. Hij vraagt om hulp en om hem in Londen
terug te bellen, collect.
Rudie van Meurs las Amerika valt en belde om te zeggen: ‘Ik kreeg er een hele
andere indruk door van jou dan ik had.’ Zo gaat dat. Anton Constandse wil het gaan
bespreken. Zoiets zal Henk Hofland in geen duizend jaar doen. De hemel mag weten
waarom niet. Is hij jaloers? Wat is het toch met die man?
Ik speelde eindelijk weer drie noten piano. Kreeg onmiddellijk spierpijn.
Prins Bernhard heeft vijftien van zijn mooiste postduiven te koop aangeboden.
Postduivenvereniging Workum is geïnteresseerd. De opbrengst gaat naar de
Zonnebloem.

24 november 1979
Peter belde gisteravond. Hij had een auditie gedaan voor een rol in Jezus Christ Super
Star en was verbaasd geweest over zijn eigen stem. ‘Ik ben permanent van mijn
stage-fright af om te zingen,’ zei hij.
Frits van Eeden kwam gisteren. Na een Thermos te hebben gepakt, hebben we in
Le Musicien gegeten. Het duurde een tijdje voor we elkaar weer hadden
teruggevonden. Hij heeft nu een enorme levenslust, alsof hij een lange sombere
periode achter zich liet. ‘Dat komt omdat ik nu eindelijk mijn eigen leven in de hand
heb en niet meer wordt geleefd,’ zei hij toen we door de IJtunnel naar huis reden.
We hebben intens zitten praten, eerst in mijn werkkamer, later in bed, intiem, close
en nice. Ik realiseerde me steeds weer wat een lieve jongen Frits is, naar aanleiding
van nuances en passages van wat hij zei en verhaalde.
Er staat een foto van Steye Raviez in Haagse Post van Frans Kellendonk. Wat is
die jongen mooi.

Amsterdam - New York
Transatlantische vluchten zijn om te lezen. Dat bekort de tijd. Bernard Gwertzman
heeft in The New York Times gereconstrueerd, hoe de behandeling voor kanker van
de sjah van Iran in New York de aanleiding werd voor de volgelingen van de ayatollah
Khomeini om Amerikanen in Teheran als gijzelaars te beschouwen. Men hield er
rekening mee dat de Iraniërs de ambassade zouden bestormen.
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Acht maanden hadden Carter en minister Cyrus Vance zich verzet, ondanks hevige
aandrang van vrienden van de Iraanse vorst, om hem binnen te laten. ‘When the
Iranians take our people in Teheran hostage, what will you advise me then?’ vroeg
de president aan zijn adviseurs. Toen gebeurde het. Vooral door Henry Kissinger,
die de sjah vergeleek met ‘a flying Dutchman’ en er bij David Rockefeller op aandrong
dat de sjah naar Amerika zou komen.
Op 22 oktober 1979 kwam de sjah met zijn gevolg in New York aan om voor
kanker behandeld te worden. Iran protesteerde op 26, 30 en 31 oktober en op 1
november sloeg Khomeini toe. Hij sprak de studenten toe en herinnerde er aan dat
de sjah aan Iran diende te worden uitgeleverd. Hij gaf ze een vrijbrief en op 4
november 1979 bezetten de studenten de Amerikaanse ambassade, namen tientallen
Amerikaanse diplomaten en mariniers gevangen, en voerden hen geblinddoekt af.56
De volgelingen van de ayatollah, die jarenlang vluchteling in Frankrijk was, kijken
tegen de sjah aan als een wrede onderdrukker, dat vergeten we in het Westen te gauw.
Maar de godsdienstwaanzin die nu in Iran heerst, is een graadje wreder dan de sjah
ooit is geweest.
Huber Matos heeft twintig jaar gevangen gezeten, omdat hij het er niet mee eens
was dat zijn oude strijdmakker Fidel Castro land en volk van Cuba aan het
internationale communisme uitleverde. Matos beschouwde het als verraad van de
revolutie waarvoor hij met Fidel had gestreden. Castro had in 1961 eigenlijk geen
andere keuze, vanwege de Amerikaanse blokkade. En toch had hij nooit moeten
liegen over het feit dat hij altijd communist zou zijn geweest, want alle naspeuringen
ter plekke in 1960, 1961 en 1962 hebben mij overtuigd, dat dit niet waar was.57
Jonathan Power is een interview met Indira Gandhi gaan maken. Hij verwacht
kennelijk, als ik, dat zij op 3 januari 1980 weer premier van India zal worden. Ik
herken haar helemaal. Power vraagt haar of de indruk juist is dat India meer neigt
naar vriendschap met de USSR, terwijl Pakistan zich richt op de VS en China. Zij
antwoordde onder meer: ‘When we first wanted to set up our steel plant, we went to
America, not the Soviet Union. When the Americans refused to help us we went
somewhere else. When we wanted to look for oil, we first went to American oil
companies. They replied: “You have no oil.” But then the USSR and Rumania told
us: “You have a lot of

56
57

The New York Times, 21 november 1979.
The Washington Post, editorial, 21 november 1979.

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

69
oil.” And they found it for us. Every decision we take is on the merits of the case. If
America decides that it is part of global strategy to help Pakistan, and Pakistan is
attacking us with American weapons, surely there is going to be some reaction to
this. If there is any blame for that it lies with the West.’
Power bespreekt de betrekkingen tussen India en de USSR, ook tegen het licht van
Henry Kissingers memoires The White House Years. Volgens Kissinger zou het
Kremlin Indira ervan afgehouden hebben West-Pakistan te liquideren, omdat Henry
dit Moskou had gevraagd. ‘The Soviet Union did not speak to me about the matter,’
antwoordde mevrouw Gandhi meer dan duidelijk. En verderop zegt zij: ‘I can't
understand a country like America being so afraid of the Soviet Union. I don't know
whether they have an inferiority complex or what it is. This is what distorts the whole
view of what is happening everywhere in the world and this is what has brought
America to its present state. America could have had a tremendous influence in the
world because its technology is so far ahead. But it is not able to play that role because
of their wrong assessments, whether it is Mr. Kissinger's or anybody else's.’ Mevrouw
Gandhi noemde Washington ‘obsessed’ met de Sovjet-Unie, een standpunt dat ik
hartgrondig deel.
‘What do you think you are?’ was de laatste, nogal vreemd geformuleerde vraag
van Jonathan Power.
Zij antwoordde: ‘I am deeply committed to India. I am deeply committed to
removing Indian poverty. I can't remove poverty in my lifetime, but I'll take it some
steps forward - and that I am determined to do while I am alive. And I think that it
has to be some form of socialism, because I think only that system can give economic
justice.’58
Intussen is in de VS een boek verschenen, The Man who kept the Secrets: Richard
Helms and the CIA geschreven door Thomas Powers, waarin wordt vermeld, dat een
lid van het kabinet in Delhi een contactman was voor de Amerikaanse
spionagedienst.59 Nu de verkiezingen in India in volle gang zijn, wordt er heftig
gespeculeerd wie de betrokken verrader kan zijn geweest. De naam van minister
Jagjivan Ram is genoemd. Voor de zoveelste maal speelt de CIA hierdoor een
verstorende rol in het democratische proces in ‘'s werelds grootste democratie’, zoals
India wordt geafficheerd. Wie weet heeft de CIA deze verstorende informatie zelf
aangedragen. Misschien zit de CIA achter de publicatie van het boek, wie zal het
weten? We leven
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nu eenmaal in maffialand, zolang organisaties als de CIA - en de kleine broers, de
BVD, of IDB etcetera, ongecontroleerd hun gang kunnen gaan.
Er bestaat geen twijfel over dat Loeb & Van der Velden, twee jonge, ondernemende
uitgevers zijn. Jeroen Brouwers heeft de gelegenheid gekregen zowel in Vrij
Nederland als in de Volkskrant de beide lefgozers in de uitgeverij de grond in te
schrijven. Hun fonds is ‘een soort kwispedoor’. Ze publiceren ‘de ene flutflater op
de andere dropdruppel’ want Loeb en Van der Velden weten niks en kunnen niks.
Het zijn maar een paar gewone jongens ‘die al dat snot, al dat flut, al die flaters, al
die druppels gaarne in hun emmertjes opvangen’.
Peter Loeb plaatste een advertentie, waarin hij uit een brief van 12 juli 1978 aan
hemzelf van Brouwers citeerde: ‘Heel veel dank voor uw nieuwe boekje Het nieuwe
proza een boek dat tot het soort behoort waarvan ik smul. Het is - compliment voor
u zelf - schitterend uitgegeven, een lust voor het oog.’ Hij vraagt of hij zelf bij Loeb
een boekje mag uitgeven, waar Peter niet op in ging. Er volgde een briefwisseling
tussen Rinus Ferdinandusse en Loeb vol juridische haarkloverij, door de Volkskrant
breed uitgesponnen. Eén en ander illustreert de mentaliteit die aan alle kanten heerst,
waarbij Ferdinandusse en Brouwers in mijn optiek de gediplomeerde klootzakken
zijn.60
Ik lees een speech van Georgii Arbatov uit 1977 op het Massachusetts Institute of
Technology uitgesproken, op uitnodiging van de beroemde geleerde Jerome Wiesner.
Arbatov werd gevraagd een blik op de komende twintig jaar te werpen, dus tot 1997.
‘It is a fact that we live in a world,’ aldus Arbatov, ‘where space laboratories and
jet-propelled liners fly over vast regions of the planet, which are inhabited by hundreds
of millions of people doomed to suffer hunger and desperate need, just like many
centuries ago. In a world where computers and most advanced technology still exist
side by side with fascist dictatorships practicing medieval tortures in countries like
Chili, South Korea and Uruguay. [van mij had hij Indonesië mogen toevoegen, W.O.]
There is no reason to believe that the changes science and technology exert on society,
will automatically eliminate these contradictions and acquire a purely positive
character. On the contrary, we can say for sure, as in the past, we shall continue to
witness development of an extremely contradictory na-
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ture. Of course, this does not stem from science and technology, but from the faulty
social and political conditions and institutions.’
Na zestien pagina's gesproken te hebben over oorlog en vrede, SALT II en de rest,
komt hij aan Noord-Zuidbetrekkingen en arme landen toe. ‘But permit me to make
one reservation. As an exponent of the Marxist-Leninist social theory, I cannot remain
silent about the fact that in my view it will be impossible to solve this and many other
problems (between “rich” and “poor” countries) satisfactorily along traditional lines
supported by the Western view, in effect without radical economic and socio-political
changes. Many people in the West maintain, that the Third World can and should
develop along the same road as their own countries, therefore with the help of the
free enterprise and corresponding political and social institutes. I think, that this road
offers no prospects for the overwhelming majority of the countries of the Third
World, as far as the closing of the gap between the level of development of the “rich”
and “poor” nations is concerned.’
Arbatov wees erop dat het Westen een eeuw voorsprong had bij het ontwikkelen
van een vrijemarkteconomie. Daarnaast hadden vele Westerse landen het voordeel
dat zij in de vroege stadia van hun ontwikkeling over uitgestrekte gebieden (koloniën)
in de wereld konden beschikken en ten eigen bate exploiteerden. Hij zei: ‘It is a
historical fact, that the overwhelming majority of developing countries function
within the sphere of Western economic relations, that was shaped while they were
going through the colonial or semi-colonial period of their history and thus were
molded into the role of agricultural and raw material-providing appendages to the
industrial states.’
‘In my opinion, the fact that “the rich are becoming richer, and the poor are
becoming poorer” does not form the heart of the crisis of these relations, it is only a
manifestation of this crisis. The gist of the matter is, that the interests of development
of the countries of the Third World (which are recognized everywhere, including the
West) are in contradiction with the system of economic relations to which these
countries belong.’ ‘Western scientists and political leaders are actively discussing
various versions for the handling of this “crisis of development”. Practically all of
them boil down to increasing investments through various ways in the countries of
the Third World and granting them broader rights in the international economic
organizations of the West. They hope this policy will not only
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help temper the acute conflict, but also incorporate more fully and “organically” the
developing countries into the production complex of the capitalist world. It turns out
that their purpose is to draw the Third World as much as possible into the very system
which has caused its increasing lag and is now unable to meet its requirements in
development.’
Voor professor Arbatov is het duidelijk dat alle pogingen van Washington en
bondgenoten om de problemen in ontwikkelingslanden op te lossen via leningen van
de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds61 mislukt zijn. Toch is hij
absoluut niet tegen de rol, die ‘private capital’ speelt bij de ontwikkeling van de
derde en vierde werelden. ‘That role is a useful one.’
Maar ‘one should not arrogantly and crudely interfere in the complicated processes
of social transformation occurring there, but should learn to understand them62 and
to take them into account without attempting artificially to preserve historically
outdated social structures’. Dan wijst professor Arbatov op de trots waarmee sommige
Westerse landen zich laten voorstaan op de hoeveelheden dollars, die zij voor de
armen in de wereld beschikbaar stellen ‘which aid often boils down to the poor in
the rich countries [de belastingbetalers, W.O.] helping the rich in the poor countries’.
Die uitspraak zou mijnheer Pronk in zijn oren moeten knopen.
Het eerste wat ik bij aankomst op JFK Airport altijd doe, is de krantenstal
leegplunderen.
De pianist Vladimir Feltsman heeft een vast staatsinkomen. Voor een optreden in
Moskou ontvangt hij tussen de 64 en 84 roebel. Wanneer hij in Japan speelt, vraagt
de Russische overheid 2.000 dollar voor zijn optreden, waar hij zelf 100 dollar van
mag houden. Natuurlijk wil hij weg. Dat is immers te gek voor woorden!
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Minneapolis
25 november 1979
Minnesota
Schreef na deze lange reis bij het krieken van de dag eerst een vrij lange brief naar
mejuffrouw Büringh Boekhoudt.
Het is het mooiste weer van de wereld.
Las in het vliegtuig een boeiend artikel van professor Richard Lazarus van Berkeley
University. ‘My own research (...) that illusion and self-deception have positive value
in a person's psychological economy (...) The fabric of our lives is woven in part
from illusions and unexamined beliefs.’ Ik wil hem interviewen. Dat noem ik nu nog
eens ‘iemand op nieuwe ideeën brengen’.
Naast me zat in het vliegtuig een jongetje van 11 jaar, dat werd weggebracht door
zijn moeder en op weg was naar zijn vader. Geen wonder. Saturday Review63 meldt
in een hoofdartikel dat in 1979 bijna één miljoen baby's werden geboren, zonder
vader. Dit kereltje mag blij zijn erkend te worden, ook al zijn de ouders gescheiden.
Hij heeft donkerbruine ogen, wild haar en kan een mooi stuk worden. Ik zag hem in
het gangpad lopen. Hij heeft een prachtig lijf in wording. Dat wordt wat. Zalig om
op een leeftijd te zijn dat je absoluut niet bewust bent van wat er allemaal kan en
gaat komen. Toen hij terugkeerde vroeg ik hem: ‘Heb je in of naast de pot gepiest?’
‘Go and look for yourself,’ was het antwoord. Hij wilde een kaartspel doen, en ik
heb er maar eens aan meegedaan. Hij droeg een jack met daarop in vette letters:
Colonial House Realty, Grand Forks, North Dakota. Dus vroeg ik: ‘Are you going
to North Dakota?’ Hij antwoordde: ‘Can't you read?’ Dat ventje is pas elf.
Ik werd door Stephen Carlton van Future Systems Inc. afgehaald. Het is duidelijk
dat minister Machado van Venezuela hier onlangs een slechte indruk maakte op de
Second Annual Conference of the Education Section of the World Future Society.
Hij hield een toespraak, maar bleek niet in staat specifieke antwoorden op de vele
vragen te geven, die vooral Ameri-
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kanen over zijn intelligentieprogramma stelden. ‘He seemed to forget he was talking
to educators,’ zei Stephen.
Hij gaf me de tekst van een interview dat hij met Aurelio Peccei had gehad. Ik zie
hier ook weer de belangrijke ontwikkelingen in Aurelio's denken. Hij spreekt over
‘the human gap between reality-man-made, man-created-reality and our vision about
it’. Aurelio zit nu op de lijn: werkelijkheid, brein en reorganisatie van ons denken.
Hij zegt ook met zoveel woorden tegen Stephen, dat ‘the human train has a latent
potential which can be developed’. Dat is de uitkomst van het werk dat Delgado en
Machado hebben verzet binnen de Club van Rome. Prima.
Dr. Peccei beaamt dat de invloed van de Club van Rome in Moskou groeiende is.
‘The way we think has contaminated their thinking,’ zegt hij letterlijk. ‘Now they
recognize in Moscow that there are many, many problems within the socialist part
of the world which cannot easily be solved because they are basically global problems.
They are problems belonging to us all, irrespective of our political stand, our ideology
or political regime. We are dealing with problems that affect all mankind. Moscow
now sees it this way, which is a big step forward.’
James Reston van The New York Times64 is in Moskou. Hij kwam vanuit Japan.
Wat hij wil nagaan, is hoe het Kremlin tegen de jaren tachtig aankijkt. ‘Does anybody
in authority here have any new ideas about the coming age?’ Dat is zijn vraag. In
Japan is men gefascineerd door de komende eenentwintigste eeuw. Er wordt
geanalyseerd en er worden plannen gemaakt hoe de toekomst tegemoet te treden.
‘Moscow is quite different,’ aldus Reston. ‘It is making progress. You can see it
in the bustle in the streets. There is a little more freedom to travel now. They listen,
without fear, to the Voice of America and the BBC. Housing is still a problem, but
families now at least have the privacy of their own apartments. But the Government
remains the same. It is overwhelmed by the tragic past and is backing into the future.
It is almost as if - as with some elements of the SALT-debate in Washington - the
puzzling ambiguities of present world politics were too much for the leaders of the
present time, and they almost longed for the familiar but dangerous simplicities of
the cold war.’ Ik ben het hier maar ten dele mee eens. Wanneer Reston langer in
Moskou zou zijn en over meer informatie zou
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komen te beschikken, zou hij zien dat er veel in beweging is in Moskou. Ik neem
aan dat hij Georgii Arbatov zal ontmoeten.

Richard Gere is een absolute beauty. Samen met David Marshall Grant en David
Dukes treedt hij op in een toneelstuk Bent van Martin Sherman, waarin ze alle drie
homo's spelen die door Hitler in een concentratiekamp zijn gesmeten en waarmee
dus het Holocaustthema van de nazi's contra joden en homo's nieuw leven wordt
ingeblazen. Gere dus in het New Apollo theater in Manhattan als acteur op de planken.
Dr. L. Bryce Boyer heeft na enkele tientallen jaren studie bij Mescalero en
Chiricahua Apache Indianen onder meer ontdekt dat daar kinderen tot hun tweede
jaar niet als menselijke wezens worden beschouwd. Wanneer een tweeling ter wereld
komt wordt één van de beide kinderen in de zengende zon op een mierenhoop
geplaatst ‘to die while being bitten, a method of extermination otherwise reserved
for some enemies captured in battle’. Wat zou minister Machado (en zijn team) hierop
te zeggen hebben? ‘Raise their intelligence?’ ‘Teach them to play the violin through
the Suzuki method?’65
Lunchte met Stephen Carlton. Hoe meer ik naar hem luisterde, hoe duidelijker het
werd dat hij voor mijn komende boek over intelligentie en kinderen onbruikbaar
was, ook al stapte ik om hem te ontmoeten in Minneapolis uit.
Tijdens de vlucht naar San Francisco meldde de gezagvoerder, dat eerst het
landingsgestel niet wilde inklappen, maar dat nu alles oké was. Werd er ongerust
door.

18:05 uur
Ik had mijn horloge al twee uur teruggezet en vroeg me af hoe lang het nog naar San
Francisco zou zijn, toen ik bemerkte dat de stewardessen een soort conclave belegden
in de achterste keuken van deze DC-10. Is er toch iets niet in orde?
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26 november 1979
San Francisco

Het is een ontzettend beangstigende ervaring geweest met Northwest Airlines. Het
landingsgestel wilde niet uitklappen. De stewardessen waren zelf doodsbang. Ze
zaten de regels voor een noodlanding te bestuderen. Blusapparaten werden nagekeken.
Niemand scheen er iets van te merken, behalve een neger met zijn zoontje. Vlak voor
de eigenlijke landing riep de piloot om dat het landingsgestel uit was gegaan. Jezus.
Dat was een werkelijke angst.
Heb eerst brieven aan Peter en aan zijn moeder gepost. Daarna ben ik regelrecht
naar Club San Francisco gegaan, waar ik twintig minuten onder een stomende douche
heb gestaan. In de VS zijn douches tenminste voorzien van werkelijke druk op de
sproeier.
Ik had vrijwel meteen een fantastische Aziatische jongen in mijn vingers, die in
de cabine meteen op zijn buik ging, wachtende om geneukt te worden. Hoe kan ik
me tot zoiets forceren en zijn achterste penetreren? Afgezien van alle risico's daaraan
verbonden.66 Ik zou het heerlijk hebben gevonden gewoon naast hem te liggen, te
vrijen en te kroelen. Waarom altijd meteen dàt? Maar na hem, was er overal voldoende
aan de gang.
President Mobutu Sese Seko van Zaïre zou volgens sommige berichten op de
nominatie staan te worden afgezet, in navolging van Idi Amin in Oeganda, Nguema
Biyoto Masie in Equatoriaal Guinea en Jean-Bédel Bokassa in de Centraal-Afri-
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kaanse Republiek. Mobutu werd in 1965 met behulp van de CIA in Kinshasa
geïnstalleerd. De man bezocht president Carter en als een ‘cadeautje’ voor zijn collega
in Washington liet hij achttien politieke gevangenen vrij. Het is een absoluut schandaal
wat de Amerikanen in Congo hebben uitgevreten. Wie doet er wat aan?
Newsweek meldt dat Eldridge Cleaver eindelijk voor elkaar heeft dat de aanklacht
jegens hem wegens moord uit de boeken is gehaald. Daar is dan elf jaar over gedaan.
De schrijver vluchtte naar Cuba, bezocht China en woonde in Algiers, waar ik hem
ook heb bezocht, en nu is hij een soort reizende dominee geworden, want net als
Jimmy Carter beschouwt hij zich als herboren in Jezus Christus. Hoe werkt dat in
een brein, van ultraradicale Zwarte Panter nu in een staat van vroomheid met de
bijbel in de hand.
Professor Richard Lazarus wil geen interview geven. Jammer.

27 november 1979
Ik belde met Wicher de Marees van Swinderen. ‘It is time people are told the facts
as they are,’ zei hij over mijn boek Amerika valt. Vriendin Beverly klonk oprecht
toen ze zei: ‘I can't wait for you to get to Phoenix.’ Ik verheug me er ook op.

Berkeley campus
Wat hier aan ventjes rondloopt, houd je niet voor mogelijk. Ik raak niet uitgekeken.
Zit op een terras. Een grote, bruine hond komt aan mijn voeten liggen. Heb altijd
iets met honden gehad.
Had een korte ontmoeting met professor Alan Dundes, de man die opzien baarde
in 1978 met zijn analyse dat (Amerikaans) ‘football was an erotic ritual. Football is
merely a sanctioned form of theater where players and fans can safely discharge their
homoerotic impulses.’67 Hij vertelde dat hij nog regelmatig vanuit Nederland
telefoontjes kreeg naar aanleiding van de reportage en het interview met hem dat ik
in Nieuwe Revu publiceerde.
Het was een flinke tippel naar Tolman Hall op de Berkeley campus voor mijn
ontmoeting en gesprek met de beroemde, en voor sommigen beruchte,
ontwikkelingspsycholoog Arthur Jensen. Hij stelde als wetenschapper vast dat door
de bank genomen blanken intelligenter zijn dan negers.
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‘Dat is juist,’ herhaalde professor Jensen ook tegen mij. ‘Over het geheel genomen
is de zwarte bevolking van de VS minder intelligent dan de blanke bevolking, althans
volgens iedere algemeen aanvaarde definitie van intelligentie.’
‘Als dit dat wetenschappelijk is bewezen,’ legde ik hem voor, ‘waar windt men
zich dan zo over op? Zwarten hebben kroeshaar: blanken zijn blond. Wat maakt het
allemaal uit?’
‘Intelligentie heeft veel diepgaander consequenties op het individuele en
maatschappelijke vlak dan de kleur van het haar, de lengte, of enige andere denkbare
menselijke karakteristiek. Misschien zelfs meer nog dan lichamelijke gezondheid.
Voor het individu is intelligentie erg belangrijk, aangezien het de mate van vrijheid
bepaalt die iemand bezit, in zeker opzicht althans. Iemand van minder dan gemiddelde
intelligentie, ofwel met een IQ van onder de 100, heeft een veel mindere mate van
vrijheid in beroepskeuze, in het kiezen van een levensgezel, in allerlei andere dingen
dan iemand die meer dan gemiddeld intelligent is. Veel beroepen zijn eigenlijk
gesloten voor mensen met een lagere intelligentie, omdat zij geen diploma's kunnen
halen om tot die beroepen toegang te krijgen.’
‘Ziet u het als een haalbare kaart wat de Venezolanen van plan zijn te doen, het
stimuleren van intelligentie bij de volksmassa?’
‘Er bestaat geen overtuigend bewijs dat er tot dusverre ooit iemand in is geslaagd
dit te bewerkstelligen. Wat kennelijk in feite gebeurt, is dat wanneer er in de
kinderjaren een grondige opleiding zou worden gegeven, intelligentietests in een
vroeg stadium vooruitgang laten zien. Maar naarmate verder van die nieuwe
bijzondere wijze van opleiden wordt afgeweken en de testitems veranderen, omdat
er verschillende soorten testitems bestaan, die geschikt zijn voor het testen van oudere
kinderen, gaan de IQ-uitslagen naar beneden. Eén van de intensiefste programma's
van deze aard werd door Rick Heber op de Universiteit van Wisconsin in Milwaukee
opgezet. De kinderen werden aan een uiterst intensieve behandeling onderworpen.
De kosten bedroegen per kind enige duizenden dollars per jaar. Zij kregen
surrogaatmoeders. Ze werden van vlak voor de geboorte tot de schoolgaande leeftijd
behandeld. Ze zitten nu ergens voorbij de vierde klas en verschillen klaarblijkelijk
niet van een gelijksoortige controlegroep, die geen speciale behandeling in
schoolverrichtingen kreeg. Dit gold vooral ook voor het vak lezen, wat uiteraard
hetgeen was waar ze het meest mee bezig waren. Er was hoegenaamd geen verschil,
naar het schijnt. Toen deze kleuters voor het eerst naar school gingen, stonden
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ze inderdaad 24 IQ-punten boven de controlegroep. Maar aangezien deze intensieve
behandeling steeds verder achter hen kwam te liggen, denk ik dat ze de testen en de
aard van de testen gewoon hadden geleerd. Naar mate ze ouder werden gingen de
IQ-uitslagen naar beneden. Ze waren ongeveer twintig punten gezakt vanaf het moment
dat ze op school kwamen. Ze vertonen ook geen onderscheid op die onderwerpen
waar het experiment zich het meeste op had toegelegd. Het zou niet zinvol zijn om
alleen het IQ te verhogen als alle overige factoren verbonden met het IQ niet insgelijks
worden verhoogd. Je zou willen dat het vak lezen, of schoolprestaties in het algemeen,
de mogelijkheden in beroepskeuze er op vooruit doen gaan. Maar dat schijnt
ongelukkigerwijs bij zo'n experiment niet te gebeuren.’68
Wachtend op een bus naar Palo Alto, dronk ik koffie in Clementine's. Mijn oog
viel op een prachtige knul, begin twintig, Robert McKim. ‘Mijn vader is een professor
in Stanford en schreef een boek Visual Thinking.’ Hij had het nooit erg kunnen vinden
met zijn moeder. Hij had gedanst, was fotomodel geweest, had op vrouwen gejaagd,
en nu wil hij restaurants gaan runnen en is hier in de leer. Ik observeerde hoe hij
gasten binnenleidde, nam zijn ogen in me op, zijn mond, het hele pakket. Wat een
zalige jongen. Gesteld dat het je zoon is. Nee. Logeer bij Bill en Marjorie Kellogg,
mijn oude vrienden.

28 november 1979
Stanford
De Californische zon doet weldadig aan.
De gezondheid van premier Aleksei Kosygin wordt slechter. N. Tikhonov is nu
zijn tweede man.
Craig Whitney merkt in de The New York Times69 op dat het opvallend is, dat de
48-jarige Mikhail Gorbatsjov, werkzaam in de landbouw, een ‘nonvoting’ lid van
het Politburo is geworden. ‘He was brought in from the rich farming region of
Stavropol last year, and at 48 is the youngest member of the leadership.’70
Er is een kwart eeuw voorbijgegaan sinds apartheid in de VS officieel werd
afgeschaft en dagelijks lees je de meest irritante berichten over openlijk en sluimerend
racisme. Twee jaar geleden werd in Houston de Mexicaan Joe Campos Torres door
blanke politiemannen gewoon vermoord na een rel in een bar.
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Hij werd in een snelstromende rivier gesmeten, kon niet zwemmen en verdronk.
Rechter Ross Sterling gaf de betrokken agenten als straf een schorsing. In hoger
beroep werden ze tot gevangenisstraffen veroordeeld, maar die werden nooit
tenuitvoer gebracht. The New York Times wijst erop dat ‘horseback justice’ in Texas
onuitroeibaar lijkt. Kan me over zulke zaken enorm opwinden.71
Rabbi Marvin Antelman zond me zijn boekje To Eliminate the Opiate, Vol. I, met
als ondertitel The frightening inside story of communist and conspiratorial group
efforts to destroy jews, judaism and Israel.72 Wie is niet voor de vrijheid van drukpers,
maar hemeltje, wat een verhaal. Hij begint met de opsomming op de eerste pagina
van welke familieleden, grootvader, grootmoeder, ooms, tantes, nichtjes, neven,
zestig in totaal, die ‘in the Holocaust of the National Socialist Party of Germany’ het
leven lieten. ‘Chapter I: To eliminate the opiate,’ begint met een citaat van Karl Marx
(1844):‘Religion is the opiate of the people.’ Dan ben je eigenlijk al klaar, want dat
was waarschijnlijk één der meest wijze en meest toepasselijke uitspraken die Marx
ooit deed. Antelman was aardig, maar je krijgt zijn brein nooit meer gezuiverd. Een
dergelijk programma voor deprogrammering moet nog worden uitgevonden. Het
beste zou na-
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tuurlijk zijn ‘bloedjes van kinderen’ al deze absolute onzin te onthouden.
Ontmoette dr. Alberta Siegel, kinderpsychiater aan de universiteit van Stanford,
een vrolijke tante. We lunchten eerst in de faculty club - waar we een heerlijke
maaltijd genoten - en trokken ons vervolgens terug in een kleine salon, waar ik het
eigenlijke gesprek met haar opnam. Ik vertelde wat Venezuela trachtte te bereiken
door de kleinste kinderen anders te gaan behandelen.
‘Wat allereerst in aanmerking dient te worden genomen,’ was Siegels reactie, ‘is
de prenatale omgeving waarin het kind zich ontwikkelt.73 Men moet rekening houden
met de voeding van de moeder, de gezondheid van de moeder, omdat de beste start
die men een kind kan geven, krachtige voeding is. Daardoor krijgt de baby bij de
geboorte het noodzakelijke gewicht, waardoor het zenuwstelsel tot stand komt, waar
later talent uit voort kan komen. Als moeders tegen ziekten beschermd kunnen
worden, zal de gezondheid van de volgende generatie beter zijn. Ziekten als rode
hond en dergelijke, kunnen kinderen veel schade toebrengen, soms worden ze doof
en blind hierdoor. De gezondheid van de moeder moet overal de prioriteit krijgen,
vooral wanneer men van plan is het talent van komende generaties te ontwikkelen.
De moeilijkheid is om dit over te brengen, omdat veel moeders de betekenis van hun
gezondheid en voeding met betrekking tot deze aspecten niet inzien. In
ontwikkelingslanden vermijden moeders al te dikwijls hiervoor bestaande klinieken
te bezoeken. Toch is de enige manier om het pasgeboren kind een behoorlijke start
in het leven te geven, door de gezondheid van moeders veilig te stellen. Daaronder
valt ook de bescherming van moeders tegen desastreuze gevolgen van verdovende
middelen, wat ook een schadelijk invloed heeft op de kinderen.’
‘Minister Machado is van plan televisie in te schakelen bij het heropvoeden van
moeders over hoe met kinderen om te springen,’ zei ik.
‘Het zal zeer interessant zijn om te zien of dit zal slagen,’ meende Siegel. ‘In Peru
is op dit ogenblik een Amerikaanse groep bezig om intelligentie bij de mensen te
bestuderen. Misschien is Venezuela welvarender dan Peru, maar het valt te proberen.
In India hebben ook dergelijke projecten plaatsgevonden. Ook zij namen deze
richtlijnen in acht. In de slums van de VS gebruiken we technieken om moeders er
toe te krijgen hun
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houding en gedrag tegenover kinderen te veranderen. Om via moeders te werken,
schijnt de enige benadering te zijn die vruchten afwerpt. Wanneer men zich
rechtstreeks met het kind bemoeit, kan dit misschien tijdelijke winst opleveren, maar
de werkelijke resultaten op lange termijn resulteren van bemoeienissen met moeders.
Het kan dus heel goed zijn dat minister Machado in diens benadering op het juiste
spoor zit.’
Toen ik vertelde dat men in Venezuela Indiaanse kinderen met de Suzuki-methode
had leren vioolspelen, reageerde dr. Siegel negatief. Zij moest er om lachen. ‘Goeie
help,’ zei ze. ‘Wat ik me allereerst afvraag, is of die Indianenkinderen het juiste dieet
krijgen, of ze alle inentingen hebben, die nodig zijn, met andere woorden zijn hun
normale primaire behoeften wel vervuld?’74
Dr. Siegel reed me naar het universiteitsgebouw waar Paul Ehrlich, de bioloog,
zijn kantoor heeft. Het was een prettig weerzien. Hij drong er op aan dat ik voor mijn
komende project Marcus Feldman van de vakgroep genetische biologie zou
interviewen. Het werd ter plekke geregeld. Hierdoor heb ik schitterend nieuw
materiaal.
Ehrlich vond de plannen van minister Machado in Caracas ‘utter nonsense’. ‘If it
is the problem to develop the intelligence of people in your society, in the sense of
giving everybody equal educational opportunities,’ meende hij, ‘than it is the same
old nonsense. It simply shows that population genetics has not penetrated any further
into Venezuela than it has in most places. That is all. You are familiar with The Race
Bomb?’75
‘There is a small amount of evidence,’ ging Ehrlich verder, ‘that there is a genetic
component of individual variation in intelligence. Probably not a very big one. There
certainly is no evidence whatsoever, that there is an enormous heritability as claimed
by Arthur Jensen and others.’
‘Nobody knows what intelligence is anyway, so why make such statements?’
vroeg ik hem.
‘All you can do is do things that will raise performance on intelligence as defined
by standard intelligence tests. There are ways with schooling to do this. But as we
pointed out extensively in our book The Race Bomb, the kind of things that are tested
on intelligence tests do not fit the general bounds of intelligence testing. One thing
that is never being tested is originality. One thing we feel is very wrong with the
whole ap-
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proach to the question of intelligence is the confusion of performance on a
culture-bound so-called intelligence test with a measure of a human characteristic,
that people have a variable view off and which is much more complex than that. So,
that is one problem. Is it clear to you whether the Venezuelan Government is interested
in the genetic aspects of intelligence? Is that their main thrust?’
‘I think,’ antwoordde ik, ‘that they feel that all people are talented and therefore
intelligence is dormant and should be activated and stimulated by training mothers.’
Daarop vertelde ik van de Indiaanse kinderen die Beethoven leerden spelen, of Haydn.
‘How does that correlate with raising the intelligence of the population?’ was
Ehrlichs vraag.
‘R.D. Laing was equally critical, it reminded them of robotizing children,’ zei ik.
‘Also, what makes the Venezuelans think that it is intelligent behavior for a forest
Indian to play Beethoven or Haydn?’
‘Could it help to destroy the elitist view that poor or intellectually deprived children
could perform like middle class or elite children?’ probeerde ik.
‘But that is already abundantly clear. I don't seriously doubt that. Does anybody?
It is certainly not intelligence that sets the elites in the world aside. I give you an
example: Nelson Rockefeller. I never heard anybody claim he possessed a high IQ.
Certainly, it was not one of his outstanding characteristics. At the same time, he was
most certainly a member of the elite.’
‘Money rules over intelligence,’ trok ik als conclusie.
‘A lot of people in this country who are loaded, are often no more intelligent than
the guy that collects my garbage. In fact, to some extend less, because money is
doing everything for the rich in this world.’
‘Dr. Alberta Siegel considered nutrition far more important than violin playing,’
zei ik hem.
‘It is clear. You don't get full potential of a human being when he or she is
malnourished. Therefore, one of the best ways to raise intelligence is to see to it that
everybody is well fed.’ Ehrlich meende dan ook dat minister Machado zich inderdaad
beter kon bezig houden met voeding, publieke gezondheid en
geboortebeperkingsprogramma's.
‘Then, genetic assumptions make no sense?’ wilde ik van hem weten.
‘It's preposterous. We have many ideas of what could be done to improve people's
intelligence performance. We know
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something about making the child's early environment more varied, more stimulating,
and so forth. What we know for sure about genetics, is zero. There is essentially no
information worthwhile talking about, in relation to the genetic base of intelligence
in human beings. The little bit we thought we had, and what seemed secured, was
the monitoring of intelligence following the studies of twins by Cyril Burt.76 And,
he turned out to be a fraud. My own bias would be, that since there tends to be some
involvement of genetics in most individual differences, it would not surprise me at
all, if there was some small part of inheritability in intelligence existing in some
environments. And remember, inheritability is always bound to an environment. You
will find a situation in which one environment of intelligence can have a hereditary
component, and you move those same people into another environment and there
would be no longer a hereditary component of intelligence.’ Hij vervolgde: ‘In any
case, we know virtually nothing about it and second, knowing nothing about it, we
would not know sensibly how to manipulate it. The Burt's ought to do all the breeding
in the world. That is an as good example as any. Burt would have said, people like
me, meaning an upper class Englishman, ought to outbreed the people, he considered
to be less intelligent. However, if that would have happened, we would have been
selected for dishonesty and fraud. Because although Burt thought of himself as
extremely intelligent, most of us now think of him as a crook. Even if we knew who
was smarter, it would still not necessarily be a wise idea to select for those people
by having them tried out to breed others. And, of course, it would all be socially
unacceptable anyway. So, the whole jitter about genes and IQ is just that. In other
words, often a lot of very smart people, including Arthur Jensen, are using their
brains to think about nonsense, because they simply do not understand the problem.’77
‘Professor Jensen,’ zette ik hier tegenover, ‘is most convinced that his thesis about
intelligence is statistically proven to be true.’
‘I am sure he is convinced. I accept that. Nobody else is, especially those who do
understand population genetics, quantitative genetics and the sociological factors
involved. The point is, for a long time I myself thought, among others, on the basis
of Cyril Burt's work, that there was some demonstrated heredi-
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tary component to intelligence in these many environments. I still think that one
probably exists, although I would not want to stick my life on the few bits of data
that are indicated now. But, the point Jensen misses totally is, that it makes no
difference at all, either in terms of what you do in practice. Therefore it is a pointless
exercise except to the degree that it lends support to various kinds of bigots, who
want always to be in a position of saying my kind of people are good, your kind of
people are bad, my kind of people should breed more, your kind of people should
not, and so on.’
‘Jensen said, that if the Venezuelans were to succeed in selecting among the
children the talented ones and teach them and concentrate on them...’
‘That is what the English are doing,’ onderbrak Ehrlich me, ‘and always have been
doing, and that is why their society is going down the drain.’
‘Jensen left me with the impression, that since we do not have the funds to educate
everyone, we might as well educate the talented ones.’
‘From my point of view,’ was Ehrlichs reactie hierop, ‘one would be on a much
sounder course, if you worked on nutrition, and then if you would only educate ten
percent of your population, pick them by lot, at random, and not by social
considerations.’
‘In the USSR they give everyone the same chances, and the best and brightest
surface automatically,’ gaf ik als voorbeeld.
‘Exactly. I am not sure that what goes for the Soviet-Union, works the same way
in China.’
‘Russian children on the whole seem to get equal chances, although it is true
children of party bosses seem to advance the fastest,’ voegde ik toe.
‘It would be the ideal situation. Suppose, that you only picked the ones that Sir
Cyril Burt or minister Luis Alberto Machado thought would be the bright ones, which
probably would also be the kids of their rich friends, it could very well be, that since
the rich kids had a much easier life for generations, there has been much less strict
selection for intelligence versus genetic components of intelligence. The less
advantaged have had a tougher time, therefore there has been more rigorous selection
there. One could claim, that you are more likely to find native intelligence well
developed, among people who have not had handed everything to them on a silver
spoon. So, if I were on a search for intelligence, I would not first look among the
rich.’ De genetische bioloog Marcus Feldmans eerste reactie op het
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Venezolaanse programma was: ‘Een gevaarlijke zaak, net zo gevaarlijk als wat Adolf
Hitler geprobeerd heeft te doen.’ De motieven in Caracas waren ongetwijfeld oké,
maar zijn vraag was: ‘Zijn ze aan het proberen robots te produceren?’ Ik begreep dat
ik hem er eerst veel meer over moest vertellen, want wat dr. Machado en de zijnen
proberen te doen in Venezuela, heeft natuurlijk niets met Hitler of de nazi's te maken.
‘Professor Richard Herrnstein van Harvard is één der adviseurs van minister
Machado,’ zei ik Feldman.
‘Herrnstein heeft zijn aandacht gericht op het gedrag en de leerprocessen bij duiven.
Zijn kennis omtrent de genetica is buitengewoon elementair. Hij en Arthur Jensen
verwarren de idee dat iets erfelijk bepaald is met de idee dat iets genetisch niet aan
mutatie of verandering onderhevig is. Tussen die twee moet een groot onderscheid
worden gemaakt. Als iets erfelijk is, betekent het niet dat je het niet kunt veranderen
door in te grijpen in het milieu,’ begon Feldman.
‘Dat kan ik niet volgen,’ bekende ik.
‘Wat ik wil zeggen, is dat al is iets erfelijk bepaald, je alsnog kunt ingrijpen. Iets
kan volledig erfelijk bepaald zijn, maar dat sluit het welslagen van een ingrijpen in
het milieu niet uit. We kunnen triviale voorbeelden geven. Bijvoorbeeld: eenvoudig
erfelijk bepaalde ziektes waarvan we weten dat ze erfelijk zijn bepaald, en toch,
wanneer bepaalde voeding wordt gegeven, is dat een ingreep in het milieu, en wijzig
je...’
‘Wijzig je de erfelijke bepaaldheid?’ onderbrak ik hem.
‘Nee, aan het gen wijzig je dan niets. Je verandert iets in de resultaten van de
werking van het gen. De blauwdruk zelf verandert niet. Het resultaat van de blauwdruk
verandert. Wat ik wil zeggen, is dat Herrnstein, Jensen en anderen hun voordeel
hebben gedaan met het aan de man brengen van de idee dat iets wat in sterke mate
erfelijk is, in sterke mate onveranderbaar is.’
‘De resultaten uit wat je niet kunt veranderen meegerekend,’ zei ik.
‘Dat is juist. En de manier, waarop ze dit zeggen, de logica, werkt als volgt: als
het erfelijk is, dan kan ik het niet veranderen door ingrijpen in het milieu.’
‘Een neger blijft dus dom,’ stelde ik kort door de bocht.
‘Laat ik het anders zeggen,’ aldus Feldman. ‘De logica verloopt als volgt: domheid
is erfelijk, erfelijkheid is onveranderbaar, domheid is onveranderbaar. Het enige
zuivere experiment dat kan worden uitgevoerd om aan te tonen dat gedrag bij mensen
erfelijk is, is door er voor te zorgen dat eeneiige
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tweelingen gescheiden opgroeien. Dat is de enige manier waarop je het genotype
kunt vormen.’
‘U bedoelt dat dit de enige manier is om een lage intelligentiegraad langs genetische
weg aan te tonen?’
‘Je hebt identieke tweelingen nodig, die gescheiden zijn opgegroeid, omdat het
de enige manier is om het genotype na te gaan bij het veranderen van het milieu.
Maar hoeveel apart van elkaar opgegroeide tweelingen zijn er bestudeerd? In de
literatuur zijn slechts 122 gevallen van paren bekend, die bestudeerd zijn. Daarvan
werd de helft bestudeerd door Cyril Burt. Maar aangezien zijn werk als frauduleus
werd ontmaskerd, kunnen we deze helft buiten beschouwing laten.’78

29 november 1979
San Francisco
Ik ontmoette eindelijk Ronald Oorbeek weer. Hij is niet meer de mooie jonge jongen
uit Amsterdam met een Amerikaanse moeder. Hij is nu 28 jaar en is bezig een man
te worden. Hij is nog even aantrekkelijk als vroeger. Hij werkt in een chique
herenmodezaak, Wilkes Bashford in Sutter Street. Hij loopt nog steeds rond met
plannen scripts te schrijven, waar ik hem in heb aangemoedigd. Wil hem niet uit het
oog verliezen.
Ik zie dat Jimmy Carter akkoord is gegaan met een flinke verhoging van het
defensiebudget over de komende vijf jaar. Het geschiedde voornamelijk op aandringen
van senator Sam Nunn en Henry Kissinger. Daar noem je er ook twee. Dit betekent
dat de USSR ook weer defensie-uitgaven gaat verhogen, een onontkoombare vicieuze
cirkel, die de heersende waanzin van deze tijd onderstreept.79
Feldman gaf me een artikel mee dat hij samen met professor Luigi Cavalli-Sforza
schreef voor het Department of Genetics aan Stanford University. ‘Culture may be
viewed as the result of a biological adaption which allowed an increase in the
probability of an individual's survival - or more generally, in Darwinian fitness - by
his ability to use information received from others in his population. The subsequent
evolution, both at the biological and cultural level of that population, may then be
primarily mediated by features of this information storage and exchange.’
Verder schreven zij: ‘The anatomical and physiological mechanisms underlying
the ability to exchange information, although they exist in invertebrates, seem to be
especially devel-
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oped in vertebrates, and it may not be chauvinistic to claim that they have reached
their peak in man. The information received by an individual may be stored and then
contribute to the formation of behavioral rules. We do not wish to restrict culture to
such sophisticated communications as “you must look to the right and left to see if
there are any vehicles coming before crossing the road.” A rat can learn from a
fisherman, or more easily from another rat, how to open a mollusk to eat the contents.
Even in the absence of intentional teaching, learning by imitation is possible and
may increase fitness.’80
Ben naar de sauna in Rich Street gegaan. Een Aziatische jongen wilde weer genaaid
worden, waar ik dus niet aan meedoe. Greep een neger en kwam klaar on top of him.
Daarna had ik rust en kon ik mijn radiopraatje voor Veronica schrijven, wat ik om
02:15 uur vanuit het neukhuis naar Hilversum doorbelde.

30 november 1979
Opnieuw prachtig weer. Heerlijk.
Vlieg naar Phoenix, Arizona om mijn vriend van het Baarns Lyceum, Wicher de
Marees van Swinderen te ontmoeten.

1 december 1979
Phoenix, Arizona
Wicher haalde me van het vliegveld. We dineerden met zijn vriendin Beverly in de
Black Hut. Het was allemaal buitengewoon plezierig.
Hij had nu wel kritiek, dat ik in Amerika valt was ingegaan op het onderwerp
‘koningshuis’ en ‘groepsillusies’ en zei dat dit ‘below your dignity’ was. Ook, dat
ik er herhaaldelijk op was teruggekomen. Ik heb er nog eens over nagedacht en ben
het er niet mee eens. Zou er een boekje aan moeten wijden Confessions of a royalty
lover. Ik ben zelf immers ook door een aantal fasen gegaan bij de totale heroriëntatie
ten aanzien van het instituut ‘koningshuis’.
Wicher denkt dat het te laat is om de Amerikaanse gijzelaars in Teheran nog te
redden. Waarschijnlijk zullen Amerikaanse oorlogsschepen de Perzische Golf afsluiten
waar dan geen Iraanse tankers (honderd per dag?) doorheen kunnen varen.
Vanmorgen heb ik anderhalf uur met Wicher op het terras van een hotel
herinneringen opgehaald aan Baarn, Bilthoven en Bosch en Duin. Ik vond dat de tijd
dermate snel is voorbij gegaan dat je je soms afvraagt of je het allemaal hebt
gedroomd.
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Hij denkt ook veel aan zijn ouders en de details, die hij nog zou willen vragen. Ook
het besef ‘dat je niet meer voor ze hebt gedaan’. Daar herken ik mezelf ook zo in.
Wicher is het helemaal met me eens, dat de verantwoordelijkheid om een gezin te
stichten, in deze tijd nergens op slaat. Zijn broer Quirijn, oud-ambassadeur, is wel
getrouwd maar heeft geen kinderen. Wicher heeft een Buick truck gekocht, voorzien
van slaapplaatsen en alle denkbare gemakken. Hij gaat naar zijn boot in Mexico. Hij
jaagt ook nog altijd, wat ik afschuwelijk vind.
Ik heb Wicher verteld hoe Casper van den Wall Bake eigenlijk uit Nederland weg
wil en best in de VS wil gaan wonen en werken. Wicher is gereed Casper en Carine
te ontvangen en met hem te overleggen.
Terwijl we in El Torro samen lunchten, dacht ik een geestverschijning te zien.
Een blonde jongen die de tafels bediende, bezorgde me kippenvel. Kan hem het beste
beschrijven als een ‘super Casper’, zelfde haar, zelfde huid, maar tien jaar jonger,
met een uitstekende uitstraling. Hoe deze beauty te beschrijven? Ik kreeg het warm
iedere keer als hij langs onze tafel liep en soms keek hij me met zijn blauwe ogen
recht aan. Ik moest hem heel voorzichtig ‘antwoordsignalen’ geven, omdat Wicher,
en nu ook Beverly, aan tafel zaten. Wat een schoonheid. Ik krijg een erectie als ik
aan hem denk.
Het bezoekje aan Phoenix was te kort.

Dallas - Fort Worth, Texas
Lennox Bower, gekleed in spijkerbroek en trui, haalde me van het vliegtuig. Ik zie
mr. Voetelink al in zo'n outfit op een vliegveld verschijnen.
Lennox overhandigde mijn getuigenis81 van augustus, nog eens honderden pagina's
tekst in het Time-proces. Uit het feit dat Time een soort ‘regeling’ had voorgesteld,
concludeerde hij dat het blad eindelijk enig respect niet alleen voor mij had gekregen,
maar ook voor hem en Pat Russell als mijn advocaten. We moeten dus verder. Lennox
denkt dat een getuigenis van Wibo van de Linden - als hij de waarheid wil vertellen
- van cruciale betekenis is. Hij is bang dat Wibo zal zeggen de details al vergeten te
zijn. Ik protesteerde tegen deze negatieve benadering, waardoor we in een
woordenwisseling terecht kwamen waarbij hij me voor de voeten wierp dat Russell
en hij tenslotte geen peperdure rekeningen schreven en ik door hen in staat was
überhaupt tegen Time te procederen. Wat waar is.
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Toen we het restaurant van het Holiday Inn binnengingen, werd ik herkend door
ouders met een achttienjarige zoon, die hier voor piloot wordt opgeleid. We voerden
een gesprekje. Ik onderstreepte dat ik misschien in Holland enigermate bekend was
maar in de VS echt niet, zoals de advocaten van Time deden, als ‘a public figure’
omschreven kon worden.82
Paus Johannes Paulus II is de eerste paus in tien eeuwen, die in St. George's
Cathedraal in Istanboel een mis bijwoonde in aanwezigheid van patriach Dimitros I
van de Orthodoxe kerk als eerst fase ‘to hasten the day of full communion between
the Catholic and Orthodox churches’.83
Dat is een historische gebeurtenis van formaat. Het doet me terugdenken aan prins
Paul Theodore Paléologue met wie ik in 1955 in Rome intiem bevriend raakte. Hij
had zich vele jaren ingezet om een verzoening tot stand te brengen tussen beide
kerken.84 Er is een gezamenlijke commissie gevormd van prelaten en theologen van
beiden kerken om de laatste hindernissen weg te nemen.
Paus Johannes Paulus II wees er op dat de maagd Maria niet alleen beschouwd
diende te worden als de moeder van Christus maar als de moeder van de Kerk. ‘Thus
Mary stands in the eyes of all believers as the pure, all-beautiful, all-holy creature,
capable of being the church as no other creature will ever be here below.’ De krant
publiceerde een foto van beide pausen op de voorpagina. Ik denk dat rabbi Marvin
Antelman het hiermee eens zal zijn, terwijl in Moskou, Havana en Peking tegen
voorhoofden wordt getikt.

2 december 1979
Dallas, Texas
Maakte een vroege wandeling. De zon ging op, de lucht was fris en prettig. Hoe kan
ik in Dallas ooit mijn oude vriend George de Mohrenschildt vergeten? Zal ik ooit te
weten komen wat er werkelijk met hem is gebeurd?
Tijdens het ontbijt las ik in Psychology Today het artikel SANTA: NOW AND THEN
door Ludy Benjamin, Jacqueline Langley en Rosalie Hall. Zij stelden de vraag: ‘What
does Santa mean to the mind of the developing child?’ De mythe van de Kerstman
dateert in de VS uit omstreeks 1870. Ik herinner me uit onze jeugd de kerstfeesten
en de gigantische boom op de Villa des
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Marronniers in Sprimont in de Ardennen, waar we met de hele familie bij onze
grootouders Poslavsky de vakanties doorbrachten. De stijl was helemaal Amerikaans.
We kregen allemaal cadeautjes en snoepgoed in gevulde kousen, welk gebruik de
Poslavsky's, die een aantal jaren in Arizona hebben gewoond, mee uit de VS naar
Sprimont en bij ons op De Horst hadden geïmporteerd. De kaartjes aan de geschenken
waren altijd in het Engels. We noemden grootvader Poslavsky immers grand-dad.
Het artikel stelt dat op het achtste jaar, maar zeker op liet tiende jaar, kinderen de
Santa-mythe hebben afgezworen ‘in well-constituted children probably without
psychic trauma’. Zwarte kinderen tekenen meestal een blanke kerstman in de VS. Ja,
dat ook nog. Onderzoek wees verder uit dat jongens er eerder achter komen dat Santa
nep is dan meisjes. Het zevende jaar is belangrijk bij de meeste kinderen, omdat ze
dan van ‘what Jean Piaget calls the preoperational stage of intellectual development
to the concrete operational stage’ opschuiven. Na het zevende jaar ontwikkelt het
kind ‘new logical operations’. David Elkind, een psycholoog aan Tufts University,
heeft geconstateerd dat sommige kinderen ook na hun zevende jaar ‘weten’, dat Santa
niet echt is, maar toch geloof in hem blijven pretenderen.
In de ‘preoperational stage’, voor hun zevende jaar, zijn ouders voor kinderen
alwetend en maken zij geen onderscheid tussen fantasie en realiteit. Daarom kijken
ze tegen denkbeeldige of bovennatuurlijke figuren aan als echt. Soms, wanneer ze
zelfs worden geconfronteerd met het bewijs dat Santa niet bestaat, zijn ze niet in
staat hun geloof in Santa Claus te veranderen, ‘because they are unable to change
cognitively’. Pas in de concrete operationele fase na hun zevende jaar, maken ze
onderscheid tussen fantasie en realiteit. Waar verder niet over wordt uitgewijd, is
hoe sommige kinderen aan de Santa-episode een trauma overhouden. Ik zet de
grootste vraagtekens bij sprookjes over toverfeeën, elfjes, paashazen, kabouters, boze
geesten, duiveltjes en andere halfgoddelijke en bovennatuurlijke wezens en de
invloeden ervan op de breinen van jonge opgroeiende kinderen.
De psychologen concluderen: ‘The role played by fantasy in a child's development
is still poorly understood. Psychologists have argued both sides of the question
regarding the belief in Santa Claus, the Easter Bunny, the tooth fairy, and the rest of
the childhood pantheon. Some have stressed fantasy's positive role in normal
development. Others have emphasized that fan-
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tasy leads to distrust and disbelief’ Sommige kinderen worden volgens de deskundigen
‘very sad when they hear the truth’. James McKeen Cattell, één der eerste
Amerikaanse psychologen, schreef in een autobiografische schets: ‘My faith in the
moral order of the world was shaken at the age of five or six when I discovered that
my parents had misled me about Santa Claus. I could not understand how he brought
a Christmas tree down the chimney, so I got out of bed, crawled down the stairs, and
through a crack in the door watched my parents decorating the tree and filling the
stockings. I never told them: the experience was useful, for thereafter other myths
were regarded as such.’85
Mijn oudste broer kwam er een keer achter, glurend door het raam van zijn kamer,
dat mijn vader in alle vroegte in de tuin achter De Horst bezig was Droste paaseitjes
te verstoppen, die de paashaas gelegd zou hebben. Mijn jongste broertje bezat zelfs
een levensgrote paashaas, even groot als hij zelf toen. Ik sta al jaren uitermate kritisch
tegenover het klakkeloos doorvertellen van de meest onzinnige verhalen aan bloedjes
van kinderen, die ze ‘weerloos’ en voor waar aannemen in hun breinen, om na hun
zevende jaar te ontdekken dat ze belazerd zijn. En dan nog wel door de mensen, die
zij het meeste, blindelings vertrouwden, de ouders. Dàt moet ‘wonden’ voor het leven
nalaten.
De psycholoog Martin Ebon heeft Saint Nicholas: Life and Legend geschreven.
Dat boek zou ik willen lezen.86
The New York Times meldt dat de Iraniërs er nu achter zijn wie er voor de CIA
werkten onder de 50 gevangengenomen ‘diplomaten’, die vandaag 28 dagen vast
zitten.87
In Nabatiyeh in Libanon hebben 25.000 hysterische volgelingen van ayatollah
Khomeini, voornamelijk islamitische Sjiieten, de moord op de heilige imam Hoessein,
14 eeuwen geleden, herdacht met het gebruikelijke ritueel. Associated Press meldt
daarover: ‘They spilled their own blood in a delirious festival showing the strength
of their religious faith. The sunrise celebrations began quietly, with young men and
children donning death shrouds and beating their heads and chests to lament Imam
Hossein. There was gradual crescendo and by midday, the whirling crowds brandished
scalpel-sharp swords and hit their heads amid shrieks of joy and pain. Bleeding pro-
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fusely many fell senseless to the ground and were taken to hospitals by screaming
ambulances.’
Je hebt sprookjes en sprookjes. Santa is duidelijk minder gestoord, dan de waanzin
rond de imam Hoessein. Ze zouden beiden moeten worden verboden.

Dallas - Atlanta
Minister Luis Alberto Machado gaf me in Caracas een boek, Intelligence can be
taught van Arthur Whimbey. Hij is als psycholoog verbonden aan Clark College. Ik
heb het in de trein in Zwitserland op weg naar broer Theo gelezen.
Ook Whimbey gaat in op de genetics of intelligence en citeert Arthur Jensen ‘that
intelligence is almost entirely inherited and fixed by genetic chemistry’.
Ook volgens Whimbey is IQ ‘related to perceptual habit, cognitive orientation,
home and school learning, and values. Thus average IQ varies with social class. At
present no definitive evidence warrants the conclusion that IQ is biologically related
to race,’ dus hij behoort tot de critici van Jensen. Whimbey preciseert: ‘A widely
popularized statement of belief is that 80 percent of the variance in intelligence is
genetically determined and 20 percent contributed by environment.’ Whimbey noemt
deze formulering ‘a textbook example of lying with statistics. This condemnation
does not imply any intended deception on Jensen's part: the lie is a matter of
methodological orientation.’
Professor Whimbey formuleert intelligentie aldus: ‘Intelligence is an
attentional/processing skill used in analyzing and mentally reconstructing relations.
The distinguishing feature of this skill is breaking complex relations (or problems)
into small steps that can be dealt with fully. The major components of the skill are
extensive search and careful apprehension of all details relevant to the relation:
through utilization of all available information including prior knowledge: accurate
comparisons: and sequential, step-by-step analysis and construction.’88
Professor Whimbey haalde me op het vliegveld bij de gate af. Hij zag er anders
uit dan op de foto, had langer haar en was uitermate nerveus. Nauwelijks te geloven.
We begaven ons naar een stil gedeelte in een lounge. Ik denk wel van ons gesprek
een interview voor mijn boek te kunnen fabriceren.89
Wicher wil kostbare boeken van zijn vader in Amsterdam gaan

88
89

A. Whimbey & L.S. Whimbey, Intelligence can be taught, E.P. Dutton & Co., New York,
1975.
Zie Over intelligentie.

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

94
veilen. Beverly was er tegen. Ik adviseerde naar Van Gendt te gaan, zoals ik met de
Latijnse boeken over rechtswetenschappen van mijn vader had gedaan. Wicher gaat
nog steeds herten in de bergen paffen en heeft dan grote moeite ze op het dak van
zijn vehikel naar beneden te brengen. Beverly vond het minder erg, want ze eten het
hertenvlees. Weer zoiets. Jong geleerd, oud gedaan. Onbegrijpelijk dat je jagen niet
ontgroeit. Zelfs Bernhard heeft er eindelijk afstand van genomen; zegt hij tenminste.

3 december 1979
Washington dc
Ik logeer bij Jantje van Wieringen van de Volkskrant. Ben zeer op hem gesteld geraakt.
We zijn gezellig ergens gaan eten en hebben naar televisie gekeken.
Ik heb in mijn getuigenis in Dallas gelezen. Ik vind het vervelend om te constateren
dat ik zo open en ongeremd heb gesproken, maar zo ben ik nu eenmaal, want ik lap
ze allemaal aan mijn laars. Toch heb ik veel te veel verteld. Wanneer ik die teksten
van iemand anders zou hebben gelezen, zou ik een zéér ongunstige indruk hebben
overgehouden.
The New York Times vertelt over het toneelstuk Bent van Martin Sherman bedoeld
om het bloedbad dat Hitler onder homoseksuelen zou hebben aangericht, onder de
aandacht van het publiek te brengen. De prachtige Richard Gere speelt Max, die een
homo moet voorstellen. Ik vraag me al heel lang af of hij gay is, of dat hij wel
meedoet, maar uiteindelijk op die schreden terugkomt. Uit het artikel van Walter
Kerr blijkt dat Rudy, gespeeld door David Marshall Grant, Max voortdurend probeert
over te halen de beest uit te hangen, maar uiteindelijk draagt Max niet de roze driehoek
van homo's maar de gele ster van David, die joden behoorden op te spelden van
Hitler.90
Kerr, die ongewoon hoog opgeeft over Gere als acteur schrijft:
‘We first meet Gere as openly, candidly, even ostentatiously “queer”. Somewhere
during the nightmare, he dropped the identification: he will not acknowledge it.
Though we can puzzle out answers to the riddle for ourselves, we are still not quite
certain when and why the change took place.’ Ik aarzel om Bent te gaan zien, ondanks
de aanwezigheid van Gere. Het stuk heeft teveel associaties met die afschuwelijke
oorlog.
Ik belde met kolonel Fletcher Prouty, die vertelde dat er nieuw, interessant materiaal
boven water is gekomen over mijn
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vriend George de Mohrenschildt. Als voorbeeld noemde hij, dat het nu bekend was
dat George bijvoorbeeld lunchte met Allan Dulles, toen de baas van de CIA, dit dus
vóór de moord in Dallas. Ik informeerde hem dat de heer Bernstein, de zogenaamde
amice van generaal Donald Donaldson (alias Dimiter Dimitrov), regelmatig contact
had met de (volgens Fletcher) vermoordde Donaldson. Hij brulde van het lachen en
zei: ‘Die Bernstein moet een amusant type zijn.’ Wie te geloven.
Ik bracht een bezoek aan dr. Philip Handler, president van de National Academy
of Sciences. Hij nam een stoel. We zaten tegenover elkaar voor zijn grote bureau,
zoals ik dat met Georgii Arbatov doe in Moskou.
Hij vertelde de president van de USSR Academy of Sciences, Anatoly Alexandrov,
te hebben leren kennen als een plezierige en warme persoonlijkheid, en dus een hele
verbetering vergeleken bij diens voorganger M.V. Keldysh. Alexandrov zou sommige
‘verdachte geleerden’ ten tijde van de Lysenko-controverse91 in zijn laboratorium
veilig onderdak hebben verleend. Mijn eigen ervaringen met Alexandrov zijn
hetzelfde. In februari zou dr. Handler in Hamburg een delegatie van sovjetgeleerden
ontmoeten. Onze gezamenlijke vriend Jermen Gvishiani zou de sovjetafvaardiging
leiden.
Ik sprak ook met hem over het Venezolaanse intelligentieprogramma, waar hij
nog steeds weinig over weet. Hij wilde Alexandrovs reactie kennen. Het verbaasde
hem dat de sovjets Machado zullen uitnodigen. Hij wilde er met Richard Herrnstein
van Harvard over spreken, om volgende keer een eigen mening te hebben.
Verder ontmoette ik James W. Prescott, ontwikkelingsneuropsycholoog aan het
California Institute of Human Sciences, in Los Gatos, Californie in Ashby's Bar.
Prima kerel. We hadden een uitstekend gesprek, wat ik, als steeds, op de band heb
opgenomen.
‘Bent u het er mee eens dat intelligentie een vaardigheid is?’ vroeg ik hem.
‘Beslist. Het is inderdaad het totale pakket.’ Hij had in Psychology Today92 een
opmerkelijk artikel geschreven: Alienation and Affection. Om die reden had ik
eigenlijk contact opgenomen. ‘Ik was het meeste getroffen door uw observatie, dat
een ernstig gebrek aan authentieke affectie zelfs het brein beschadigt.’
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‘Dat is juist,’ zei Prescott. ‘Denk maar aan de apen van Harlow. Onttrokken aan hun
moeder waren ze nu eens apathisch, dan weer hyperactief, en geneigd tot
geweldsuitbarstingen. Door hun opgroeien in isolatie waren ze niet tot sociaal
functioneren in staat. Vaak omarmden zij zichzelf en wiegden als autistische kinderen.
Wat Harlow nog niet kon weten ten tijde van zijn dramatische experimenten, eind
jaren vijftig, begin jaren zestig, was dat deze gedragsstoornissen samen gingen met
hersenbeschadiging. Nog recentere studies geven aan dat tijdens de beginperiodes
van hersengroei bepaalde soorten zintuiggelijke deprivatie - zoals onvoldoende
aangeraakt en gewiegd worden door de moeder - resulteren in onvolledige
ontwikkeling of beschadiging van de zenuwstelsels die affectie besturen.
Onderzoekingen hebben een verlies aan zenuwvertakkingen, dendrieten geheten,
aangetoond in de somatosensorische cerebrale cortex en de cerebellaire cortex, die
te wijten is aan somatosensorische deprivatie. Aangezien dezelfde zintuiglijke
systemen de hersencentra beïnvloeden die met geweld in verband staan, op een
wederkerig, remmende manier, zal het affectief gedepriveerde kind er normaal
gesproken moeite mee hebben als kind, puber en volwassene gewelddadige impulsen
beheersen.’93
Al lange tijd wilde ik de nogal conservatief georiënteerde voormalige chef van de
inlichtingendienst van de Amerikaanse Luchtmacht, George Keegan, interviewen.
Hij is een echte ‘havik’. Ik belde hem op. Hij zei onder meer: ‘I fight the enemy
(USSR) seven days a week.’ Dat wist ik dus. Hij had de afgelopen tijd 600
redevoeringen in vijftig staten van de VS gehouden, 290 televisieoptredens verzorgd,
negentig seminars van één hele dag op universiteiten en colleges bijgewoond, aan
dertig televisiedocumentaires meegewerkt, en minstens 700 interviews aan journalisten
gegeven. Hij had 37.000 artikelen gepubliceerd. Dat was dus een ware antisovjet
kruistocht. Hij had de mij bevriende admiraal Elmo Zumwalt nog drie weken geleden
ontmoet tijdens een bijeenkomst in het Waldorf Astoria Hotel. Twee heren van
hetzelfde laken een pak, al lijkt Zumwalt me aanzienlijk redelijker dan Keegan. Hij
vroeg of ik naar zijn huis wilde komen voor een interview, maar de afstand was 20
mijl, en omdat ik geen auto heb, zou een taxi te duur worden. Ging dus naar huis,
waar Jantje een briefje had neergelegd hem niet te storen, want hij was met een
vriendje al in de koffer gedoken.
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Ik besloot dus generaal Keegan op te bellen. We hadden een telefonisch interview
van een half uur.94

4 december 1979
Droomde intens van mam. Ik hoorde haar de viola (alt) spelen. Ik zag haar ook op
het gras van de bungalow in Huis ter Heide lopen. Ik bevond mezelf blijkbaar in de
lucht en keek van boven naar haar. Hoe en wat het was weet ik verder niet meer. Ik
schrok er van wakker. Houd ik deze dromen nu tot mijn eigen einde? Wat zouden
professoren Whimbey en Prescott er over te zeggen hebben? Ik geloof dat mijn
grootvader Willem Oltmans me wel eens vertelde dat ook hij dikwijls aan zijn moeder
dacht.
Theodore Shabad laat in The New York Times zien wat een schat aan mineralen
en grondstoffen er in Siberië verborgen zit in de bodem. THE MIRACLE OF SIBERIA
PROVES A WILL-OF-THE WISP FOR SOVIETS is de kop van het artikel. De USSR
produceert nu 11,7 miljoen vaten olie per dag, wat een belangrijke factor is bij het
verdienen van buitenlandse deviezen, en dus de dollar. Ook de productie van gas is
sensationeel toegenomen tot 14,1 triljoen cubic feet in 1979.
Het probleem voor de USSR blijft, hoe de fondsen te vergaren om de investeringen
te kunnen doen, die Siberië als grondstoffenschatkist van de Sovjet-Unie moet
opengooien voor de totale ontwikkeling van het land. Sinds de Sovjet-Unie over de
grootste voorraden beschikt van dertien van de zestien mine-
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ralen die onmisbaar zijn voor de moderne industrie, blijft het een onoverkomelijke
handicap voor het Kremlin hier niet nu al ruim over te kunnen beschikken. De
Amerikaanse zakenman Armand Hammer, de baas van Occidental Petroleum, heeft
een overeenkomst van twintig jaar gesloten waarbij op basis van ruilhandel zal worden
samengewerkt met het doel Siberië sneller tot ontwikkeling te brengen. Ook Japan
lonkt natuurlijk naar de grondstoffen van Siberië. Olie haalt Japan momenteel nog
voor een belangrijk deel uit Indonesië en zelfs het Nabije-Oosten. Een pijpleiding
naar de gasvelden van Mirny en Vilyuysk zou voor Tokio een ware uitkomst zijn.95
Ontmoette de ambassadeur van Venezuela, Marcial Perez Chiriboga, die vroeger
in Den Haag werkte als diplomaat. Hij zei Holland te missen. ‘Alles was er zo
uitstekend georganiseerd.’ Hij was vijf jaar in de residentie.
We bespraken de uitnodiging voor dr. Philip Handler in Caracas kennis te nemen
van het intelligentieprogramma in Venezuela. Zelf had de ambassadeur bepaald
reserves jegens wat minister Machado probeerde te doen, maar ‘what if he proves
to be right?’ voegde hij er aan toe.
Wicher van Swinderen vergeleek de sjah van Iran met Hitler. ‘Zou Hitler ook asiel
hebben gekregen zoals de sjah in New York?’ vroeg hij zich af. Het leek me een
krasse vergelijking. Waar haalt hij zoiets vandaan?
Jan van Wieringen had mijn boek Amerika valt willen bespreken als
Amerika-correspondent van de Volkskrant. Maar de redactie was niet geïnteresseerd.
Zo gaat het met alles wat ik doe. Dit wordt vanuit Den Haag nog altijd gecoördineerd
en aangezwengeld. Hoe kom ik er ooit af?
Ik moest om Jan lachen, want hij was op weg naar het hoofdkwartier van kandidaat
Edward Kennedy en had voor één keer een blazer en een das aan. Dan herken je hem
niet. Ik haat zoiets dus permanent.
Dineerde met mijn oude vriendin en lezingenmanager Barbara Applegate.
Professor Arthur Jensen had mijn goede vriend professor José Delgado uit Madrid
op de achtste International Conference on the Unity of the Sciences in Los Angeles
ontmoet, welke van 22 tot 25 november 1979 had plaatsgevonden. Delgado had
gesproken over transmaterial values within the brain. Ik kreeg de tekst. Als altijd
interesseert het me wat hij heeft te vertellen in hoge mate.
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Zo schreef hij: ‘Without a brain the mind cannot exist. Without sensory inputs, the
mind will not be structured and cannot appear. Without manifestations of inner
perceptions and outward motor expression, the mind will not be recognized by the
individual or the environment.’
‘The mind is a functional unity composed of three elements, each so essential that
the absence of any precludes mental activity. These elements are:
1. Brain cells and pathways possessing material and transmaterial properties.
2. A flow of transmaterial environmental information which is coded and induced
through sensory receptors and has an active role in the working of the brain through
continual modification of its anatomy and physiology.
3. Detectable manifestations derived from 1 and 2 are expressed inwardly as
perceptions and outwardly as behavior.’
‘We cannot stop the mind,’ schreef hij verder. ‘We cannot study the mind in
isolation from transactions and messages. The mind is always changing and evolving.
Exploration of the question “who am I?” - even if it could be answered satisfactorily
- would have only a brief, temporary validity. In summary: the mind appears and
develops when extra-cerebral elements (symbols, temporal relations between incoming
information, and codes of behavior) conveyed by material carriers penetrate the brain,
shaping the physical structure of neurons.’
Delgado onderscheidt lichaam (vlees, botten, hersenen) en geest (symbolen, ideeën,
creativiteit). Hij vervolgde: ‘Personal mortality tales have a new significance if the
individual considers himself a torch bearer of cosmological values and human culture
to be transmitted to subsequent generations.96 At present, we are slaves of the early
mental imprinting established by past generations. Some of the given values are
incompatible with the realities and problems of the present world, determining crises
with disastrous consequences.’
Vooral dit laatste is wat Delgado en ik al jaren hebben besproken, dat we kinderen
programmeren als waren we nog hunebedbouwers.
‘Development of new sets of values and goals is essential,’ aldus Delgado, waarmee
hij in de voetsporen treedt van psychiater Alexander Mitscherlich.
‘Old ideals of freedom will not protect us unless we retest them against reality,’
schreef deze laatste in Society without Fa-
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ther in 1963. ‘Freedom is part of reality that we possess neither for certain nor for
ever. To be able to defend it, we must experience it anew, with a great deal of
soul-searching and overcoming of fear.’ Luchtigjes merkte Mitscherlich op, dat alleen
‘the social behavior of cranes has not changed since the days of Ibycus’.
En zo is het natuurlijk. We zijn terug bij het blindelings doorprogrammeren van
onzin verhalen als Santa Claus, om maar een voorbeeld te noemen.
‘An educated man,’ schreef Mitscherlich, ‘can be described as one who has retained
his youthful receptiveness to the new and the unknown. He is a seeker of knowledge
and of ways to test experience.’97
Als er iets is wat we voortdurend onder de loep moeten nemen, zijn het de
‘sanctified taboos’, zoals Mitscherlich ze omschrijft, waar alles toe hoort, alle
psychische piespaaltjes van Sint Nicolaas tot en met een koningshuis.

5 december 1979
New York
Ik ontmoette George Walsh bij MacMillan Publishers. Hij gaat akkoord met het
komende, met Georgii Arbatov te publiceren boek en is bereid een voorschot van
5.000 dollar te geven plus 5.000 dollar voor reizen naar Moskou, dus kosten. Ik was
blij verrast en ben direct naar de KLM gegaan om een ticket voor Peter te halen, zodat
hij met Kerstmis in Amsterdam en Tilburg kan zijn. Heb het naar Londen laten sturen.
Ook heb ik Walsh de lijst van 35 interviews in de USSR laten zien en hem een
aantal gesprekken te lezen gegeven. Hij scheen geïnteresseerd. Het boek met Arbatov
moet nu hoogste prioriteit krijgen. Hij wil het 15 maart hebben.
Een psycholoog in Californië, ook wel genoemd ‘the father of the nude marathon’98
heeft 75.000 dollar uitbetaald gekregen, omdat een romanschrijfster hem als model
gebruikte voor haar boek, dat Doubleday heeft uitgegeven. Er is tot het
Hooggerechtshof geknokt. Het heeft dus soms toch zin om wegens laster te
procederen.
Barbet Schroeder heeft een documentaire gefilmd Koko: a Talking Gorilla.99 Ik
zie dit beest en haar begeleidster, de ontwikkelingspsychologe Penny Patterson nog
voor me, in de trailer bij
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Stanford University. Ze zijn nu vijf jaar samen. Koko kent driehonderd woorden ‘in
sign language used by the deaf.’ ‘The film watches them quarrel, and study, and just
plain horse around, letting Koko's remarkable talents reveal themselves during the
course of many different episodes. At the beginning of the film it may seem strange
to see Koko sitting beside Penny in a car, in traffic, in a suburb near Stanford
University. By the end, you may wonder why Koko isn't driving,’ aldus The New
York Times.
In dezelfde editie staat een hoofdartikel over het oude thema, dat onder bepaalde
omstandigheden journalisten de taken van diplomaten gaan vervullen, zoals
momenteel in Iran. Ik kan er van meepraten. Na de sabotage van Luns in 1962, of
eigenlijk al sinds de ontmoeting met Sukarno in 1956 in Rome, heb ik voortdurend
de pet van ‘nieuwsmaker’ moeten opzetten, omdat me door de staat verhinderd werd
mijn werk van ‘nieuwsdoorgever’ normaal te doen.
NBC-televisie heeft een gesprek uitgezonden met een Amerikaanse gijzelaar in
Teheran. Het Witte Huis was razend. ‘Journalists have become surrogate diplomats,’
schrijft The New York Times, ‘in the absence of formal contacts [tussen Washington
en Teheran, W.O.]’
Iets dergelijk speelde tussen 1956 en 1962 tussen Djakarta en Den Haag. Aangezien
alle journalisten aan de wensen van Luns gehoor gaven om geen contact met
Indonesië, en helemaal niet met Sukarno te onderhouden, had ik het rijk alleen want
ik deed het dus wèl, zoals het een professionele journalist betaamt. Hetzelfde geldt
voor Amerikaanse journalisten op dit moment in Teheran.
‘US television is doing its job,’ aldus The New York Times.
Soms werkt dit ten voordele van Teheran en soms ten voordele van Washington.
Zo is het precies.
‘US journalists have not sought a diplomatic role in Iran. It has been thrust upon
them. Those covering Iran have been under pressure from two sets of would-be
official editors, Iranian and American.’
In het geval van Nieuw-Guinea zat ik exact op dezelfde manier tussen twee vuren.
‘The lesson is the same as always: The only duty the media can effectively perform
is their own.’100

100

The New York Times, 4 december 1979.

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

102

6 december 1979
Bracht gisteravond vier uur door met Peters vriend, Frederick Ress, de blonde
schoonheid, mooi en aantrekkelijk als altijd. Hij is nu 32 jaar, Peter 35. Hij heeft een
lover, Jay Beadle. Deze vliegt voor Northwest Airlines (is pas 24 jaar). Het is eigenlijk
niet mogelijk om de uitzonderlijke sfeer van dit samenzijn te beschrijven. In ieder
geval was intense genegenheid een factor. Drew Middleton vraagt zich af hoeveel
Europeanen bij een atoomoorlog om het leven zullen komen: 10 miljoen, 50 miljoen,
100 miljoen? Ik vind zulk geklets absoluut onzinnig, immoreel en onverantwoordelijk.
Al in 1955 werden NAVO oorlogsspelletjes gespeeld onder de codenaam Carte
Blanche, waarbij 355 - waarom niet 356? - sovjet atoomwapens op Duitsland
neervielen. Het aantal geschatte doden bedroeg 1,5 tot 1,7 miljoen en 3,5 miljoen
gewonden. Paul Bracken van het Hudson Instituut heeft berekend dat één SS-20 raket
uit de USSR ‘gemakkelijk’ 50.000 doden in West-Duitsland zou kunnen veroorzaken.101
Ik herinner me dat in Moskou er herhaaldelijk op werd gewezen dat dergelijke
onzinnige verhalen in de Sovjet-Unie verboden waren, om de mensen, die in aanleg
al nerveus waren over een mogelijke atoomoorlog, niet nog nerveuzer te maken.
Daarbij komt natuurlijk ook dat Amerikanen in de ruimte dazen over oorlog, omdat
ze eigenlijk niet weten waar ze over praten. De Amerikaanse burgeroorlog
(1861-1865) was de laatste strijd, die op Amerikaans grondgebied werd gevoerd.
Een Stalingrad kunnen Amerikanen zich ten naaste bij niet voorstellen. Natuurlijk
zijn mensen in de Sovjet-Unie intens tegen iedere vorm van oorlog. Ze hebben het
recentelijk aan den lijve ondervonden.

7 december 1979
Ik besloot Peter in Londen op te bellen en hem te vertellen van de unieke avond met
zijn vriend Fred Ress. Hij wist dat ik zou telefoneren. ‘I felt the vibes coming.’ Ik
speel met de gedachte, wanneer ik royalty's krijg voor het boek met Arbatov, die aan
Peter beschikbaar te stellen, zodat hij misschien toch in New York bij Frederick kan
gaan wonen en zijn psychologiestudie voort kan zetten. Ik polste hem over deze
mogelijkheid. Ik belde Frederick dat ik dit met Peter had besproken. Ook hij maakte
zich zorgen over Peters toekomst en was het met me eens dat het een doorbraak zou
kunnen zijn. Ik vind het zielig voor Edwin van Wijk, maar tenslotte komt Peter eerst
bij mij.
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Trouwens ik herinner me maar al te goed wat Peter zelf over een toekomstige relatie
met Edwin heeft gezegd.
Zag gisteravond het gala in Hollywood voor Ingrid Bergman, wat een emotionele
affaire was. Iedereen weet tenslotte dat zij stervende is aan kanker. Ik herinner me
hoe Dewi Sukarno me eens vroeg haar te begeleiden naar een lunch met deze actrice
ergens op een kasteel nabij Parijs. Had er geen zin in, teveel schijnvertoning.
Het contract met MacMillan is getekend. Walsh gaf me een brief mee voor Georgii
Arbatov.102

8 december 1979
De loodzware koffer, vooral door boeken, is al op het vliegveld. Ik heb Wicher van
Swinderen een exemplaar van Henry Kissingers memoires gezonden. Ik lees de
Kissinger-pil trouwens zelf op het ogenblik. Ik vraag me voortdurend af, met zoveel
onzin in die man zijn hoofd, hoe het mogelijk is dat de wereld niet in nog ernstiger
chaos verkeert.
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Amsterdam
9 december 1979
Gemengde post. Anna Freud zegt definitief nee tegen een gesprek.
De Vaste commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft de NVJ
geantwoord mijn mededelingen over BVD en journalisten te zullen onderzoeken.
Maar Wim Klinkenberg wist te vertellen dat er kennelijk bij NieuwsNet gelazer
is geweest om mij. Hoofdredacteur Jacques den Boer is blijkbaar over mijn
werkzaamheden en artikelen in Oost-Europa (lees de USSR) naar de BVD gestapt, als
hij niet door de BVD gevraagd is te komen. Dit heeft in ieder geval tot keet binnen
de redactie geleid, wat zijn aftreden als resultaat heeft gehad. Opnieuw heeft de BVD
dus roet in het eten gegooid, ditmaal bij NieuwsNet. Op die manier zal ik een kort
geding van start moeten laten gaan tegen de minister van Binnenlandse Zaken Hans
Wiegel, verantwoordelijk voor de basterds van de BVD. Ik kan dit gelazer niet eeuwig
blijven houden. Bovendien valt me op dat het Algemeen Dagblad nu opeens mijn
gesprek met de minister voor de Gasindustrie S.A. Orudshev heeft gepubliceerd
onder ‘van een medewerker’. Mag mijn naam niet meer in de krant?103
De Volkskrant wijdde een levensgroot artikel aan de affaire De Boer en de BVD.
Het blad refereert onder meer aan mijn eerdere verklaring, via De Journalist, dat
journalisten zich vaker met de inlichtingendiensten inlaten dan bekend is. Ik vind
deze ontwikkelingen, ook bij het Algemeen Dagblad, hoogst onaangenaam en
bedroevend.
Beatrix en Claus laten bedanken voor het toezenden van Amerika valt. Streep aan
de balk.104
Professor Delgado is in Caracas geweest. Hij zal helpen met het interview met de
psycholoog José Luis Pinillos in Madrid.105
Minister C.A. van der Klaauw zond nieuwe smoesjes naar de NVJ inzake het
incident in Caracas met drs. R. Fruin.106
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Lloyd deMause heeft de tekst van ons gesprek gecorrigeerd.107 Besprak de BVD-affaire
met Rudie van Meurs. Hij zei: ‘Besef je eigenlijk wel hoeveel ellende Luns jou nog
altijd kan berokkenen? Denk eraan, dat de inlichtingendienst van Buitenlandse Zaken
naar zijn pijpen danste.’ Hij heeft natuurlijk gelijk. Ik weet ten naaste bij niet wat er
vanuit Den Haag tegen mij wordt ondernomen.

10 december 1979
NieuwsNet publiceerde het bericht, dat enkele West-Europese landen thans plannen
hebben om gas vanuit Rusland te betrekken. Dat zal Luns rauw op zijn dak vallen,
want het was juist hij, die zich indertijd inzette om te voorkomen dat Italië gas in de
USSR zou kopen. Luns bood Italië als tegenprestatie goedkoop gas uit Slochteren
aan. Heeft iemand ooit berekend wat Luns met zijn diverse bezetenheden (Sukarno,
Papoea's, Sovjets) dit land heeft gekost?108
Henk van der Meijden is door het gerechtshof te Amsterdam veroordeeld wegens
smaad tot een geldboete van 2.500 gulden. Het gaat om een interview met Sylvia
Kristel.
John Roozen van NieuwsNet zegt, in tegenstelling tot Klinkenberg, dat Jacques
den Boer naar de BVD is gestapt vanwege nauwe banden die Roozen met de
sovjetambassade zou hebben. Wie er liegt en wie waarheid spreekt, is nauwelijks te
achterhalen wanneer de inlichtingendiensten ergens bij zijn betrokken.

11 december 1979
Opnieuw heeft het Algemeen Dagblad een interview van mij, ditmaal met Saburo
Okita in Tokyo, groot opgemaakt gepubliceerd, maar mijn naam weggelaten en ‘van
een medewerker’ er boven geplaatst. Ik belde hoofdredacteur Ron Abram rechtstreeks
om te protesteren. ‘Het zal je deugd doen,’ antwoordde hij, ‘dat ik op de redactie heb
geroepen “wie heeft dat voortreffelijke stuk met Saburo Okita geschreven?”’ Hij
voegde er aan toe: ‘Het is sneu voor je, dat het zo is gegaan, maar je schrijft toch
voor de centen, niet voor de naam?’ Zonder er op te wijzen dat zijn krant al sedert
augustus heeft verzuimd mijn bijdragen te betalen, zei ik: ‘Dat is niet waar: ik probeer
wel degelijk bij jullie naam te maken. Ik wil weer prestige opbouwen, en dat komt
bij mij op de eerste plaats.’
Ik werk dag en nacht aan de eerste hoofdstukken van het Arbatov-boek, waar
langzamerhand haast bij is.
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Arthur Schlesinger publiceerde HOW NOT TO NEGOTIATE in The Wall Street Journal.109
Amerikanen lijden aan ‘Schizokhomeinia’ wat dus wil zeggen er op los timmeren,
of in moderne taal ‘nuke-the-ayatollah’ in reactie op de gijzelaarskwestie. Historicus
Schlesinger schrijft dat JFK in 1960 het boek Deterrent or Defense van de Britse
militaire deskundige B.H. Liddell Hart had gelezen, die adviseerde wat te doen in
momenten van crisis: ‘Keep strong, if possible. In any case, keep cool. Have unlimited
patience. Never corner an opponent, and always assist him to face his face. Put
yourself in his shoes - so as to see things in his eyes. Avoid self-righteousness like
the devil - nothing is so self-blinding.’
Het is een mond vol, maar wel in de roos. Professor Schlesinger verwijt Jimmy
Carter nagelaten te hebben zich te verplaatsen in hoe de Iraniërs zich voelen, hoe zij
tegen Amerikanen als nauwste bondgenoten van de gehate sjah aankeken. Dus als
Carter, zoals hij 28 november nog deed, een persconferentie over de gijzelaarskwestie
geeft, dan kan hij wel inspelen op Amerikaans nationalisme en gevoelens van trots,
maar met enig gevoel voor waar het in de diplomatie werkelijk om gaat, zou hij zijn
persgesprek hebben gebruikt om zijn diplomatie versus Iran te bevorderen. Het doel
van diplomatie bedrijven is de veranderingen, die je beoogt, een kans van slagen te
geven in een imperfekte en soms vijandige wereld. Hij had bijvoorbeeld kunnen laten
merken begrip te hebben dat Iran nu in een revolutie is terecht gekomen, welke een
reactie was op het regime van de sjah, zonder regelrecht dat regime, waar Washington
nauw mee verbonden was, rechtstreeks te veroordelen, maar aan te geven dat de VS
oog hebben voor wat nu leeft in Iran.
Schlesinger verplaatst zich in de kuddes die ayatollah Khomeini volgen. Zij zien
de sjah als iemand die de rijkdommen van het land aan familie, vrienden en hovelingen
toespeelde, die samenspande met het machtige Amerika dat hem in het zadel hield
en (wat Schlesinger niet noemt) miljarden dollars van het Iraanse volk via
monsterorders aan de Amerikaanse oorlogsindustrie toespeelde.
Senator Edward Kennedy veroorzaakte, toen ik in Washington was, een scherpe
controverse door aan te bevelen dat de VS zich verder van de sjah zouden distantiëren
dan reeds wordt gedaan, juist om de kansen van de gijzelaars in Teheran te helpen
verbeteren. Schlesinger is het met die benadering eens, want wil
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men deze mensen vrij krijgen, dan is de distantie van Washington tot de voormalige
heerser van Iran van levensbelang. Maar dan duwen Richard Nixon, Henry Kissinger
en de Rockefellers van de andere kant, en waarschuwen dat het een smerige streek
is de voormalige ‘trouwe bondgenoot’ als een baksteen te laten vallen.
Schlesinger bepleit een ‘defusing’ van het probleem van de gijzelaars en dat van
de sjah, zoals ook senator Kennedy probeerde te doen. Ik zat misschien op de
Kissinger-lijn, van een oude bondgenoot niet laten vallen, maar wat weten we eigenlijk
exact van wat de sjah in zijn land uitvoerde? Hij was een trouwe amice van prins
Bernhard, maar dat zijn misdadigers als Suharto in Indonesië en Mobutu in Zaïre
dus ook. De kans is groot dat de sjah ook niet zo'n lieverdje is geweest als we min
of meer vanzelfsprekend hebben aangenomen. Het pleidooi van Schlesinger kan je
op tal van internationale kwesties van toepassing doen zijn.
Belde met Vladimir Pechatnov in Moskou. Professor Arbatov heeft een hartaanval
gehad en zal niet terug zijn op het Instituut vóór eind januari. Dan zullen we pas weer
kunnen werken aan ons boek. Weer een tegenslag.
Voel me niet goed en dr. Bode arriveerde. Ik heb bronchitis; een keelvirus. Hij
vond me bovendien veel te dik. Ik heb nog eens goed gekeken: hij heeft meer dan
gelijk.
Ik ontmoette mijn oude vriend van Yale, de dirigent Tony de Almeida Santos, die
momenteel met PolyGram van Philips platenopnamen maakt. Ik was verbaasd hem
te horen praten over de niet-aflatende gevechten om concerten te krijgen en wat zich
in de brave muziekwereld zoal achter de schermen permanent afspeelt. Maar ons
contact was weer als vroeger. Hij vertelde hoe hij zijn oudste zoon op zijn zestiende
met een vrouw de koffer in joeg. Of liever, hij arrangeerde het zo, dat het gebeurde.
Dat is ook een methode om mogelijke homoneigingen bij voorbaat tegen te gaan.
Zijn dochter studeert Chinees in Taiwan. De jongste zoon is op Harvard.
Mijn beste vriendje op Yale was Freddy Heath, ook een jeugdvriend van Tony.
De muziek bracht ons drieën eigenlijk in Pierson College mede tot elkaar.110
Freddy heeft altijd voor Acindar Steel gewerkt, eigendom van de familie van zijn
vrouw Adela.111 Juist op een moment dat hij naar Detroit zou worden uitgezonden
als vice-president, werd Acindar Steel door Thyssen overgenomen. Hij werd af-
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gedankt en een ander ging naar Detroit. Nu zit hij met een gouden handdruk thuis
en is ontevreden over wat er gebeurd was. Hij heeft één zoon, en twee dochters. ‘The
guy is a bum,’ zei Tony, ‘but a nice bum.’ Wat zou ik ze graag terug zien.

13 december 1979
Tony beschouwt Leonard Bernstein als een genie ‘although he kisses the first violinist
on his mouth, because he gets very excited during and after a concert’. Dat heb ik
dus onlangs in Berlijn kunnen constateren. ‘Well, all geniuses are a bit mad,’ zei
Tony.
Casper van den Wall Bake zegt nu: ‘Ik lig 's nachts wakker bij de gedachte dat we
misschien naar Amerika gaan.’ Hij was blij en dankbaar voor het contact met Wicher
van Swinderen.
Bij NieuwsNet is mijn declaratie zoek geraakt. Morgen zal ik opnieuw een rekening
indienen voor 6.500 gulden. Ik moet erg voorzichtig zijn met geld. De heer Coté bij
de AMRO blijft zeggen dat indien hij geld te beleggen had, hij zeker ACF-aandelen
zou kopen, maar ze staan zo laag, op zeventig gulden.
Willem Smitt van Privé zei dat hij Josje Hagers naar me toe zal sturen, want hij
wil het Boedapest-verhaal over Beatrix hebben. Hagers schijnt trouwens over te zijn
gestapt naar De Telegraaf.
Josje Hagers kreeg opdracht van Henk van der Meijden om het onder het tapijt
geschoven kind van prins Hendrik op te sporen. Uiteindelijk slaagde de journaliste,
maar Henk wilde zowel in zijn blad Privé als op televisie in zijn rubriek Privé de
primeur zelf brengen. Hier had Josje geen zin in, stapte naar De Telegraaf en Van
der Meijden had het nakijken. De rel heeft binnen De Telegraaf en Privé zoveel
opschudding veroorzaakt, dat Hagers voorlopig is ondergedoken om van de
spanningen te bekomen.

14 december 1979
Willem Smitt zei gisteren: ‘Je blijft voor mij een open vraag. Waar sta je eigenlijk
politiek? Maar goed, we blijven on speaking terms.’ Altijd weer dat denken in
Madurodamse zuilen, via etiketteren en de befaamde hokjesgeest. Waarom moet
iemand ergens politiek staan. En dan nog wel een journalist?
Er is op Nijenrode een conferentie gehouden over World Religions and Business
Behavior. Vreemd verhaal. Het Nederlands Opleidings Instituut voor het Buitenland,
zoals wij dit in 1946 leerden kennen, is in een onherkenbare school veranderd.
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In een kleurenuitgave van Men of 1979 staat voor december een Engelse jongen,
Grahame White, die van top tot teen mijn kleur is. Bijna het evenbeeld van Casper.

Op de receptie van de ambassade van de USSR ontmoette ik J.M. Duyvesteyn, de
man die sovjetdiplomaten blijkbaar Engelse les geeft. Hij schreef een briefje me op
korte termijn te willen spreken. Het was zéér dringend, met veel onderstreepte
woorden vanwege de urgentie. Ik ontmoette hem in Hilton Schiphol.
Zijn boodschap was: ‘Knok niet tegen de BVD, want ze zullen je vernietigen!’ Mijn
antwoord was eenvoudig: ‘Ze hebben me nooit met rust gelaten, en laten me niet
met rust. En zolang ze me lastig vallen knok ik terug.’ Ik hield er rekening mee, dat
de man zelf een BVD-man kon zijn. Tijdens de receptie van Tolstikov moet ik een
grapje hebben gemaakt en hem KGB-agent hebben genoemd. Duyvesteyn was hierover
door iemand van de BVD ondervraagd. Hij vertelde verder dat hij een lid van de
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ambassadestaf voor een KGB-generaal houdt ‘want ambassadeur Tolstikov gaat voor
deze mijnheer opzij’. De man had hem ook gevraagd hoe hij, Hans Duyvesteyn, over
mij dacht. Diplomaat Prokchorov had hem gevraagd, wat mijn motieven zouden
kunnen zijn om te doen wat ik deed, door bijvoorbeeld me uit te sloven voor het boek
met professor Arbatov. Prokchorov had mijn dossier laten zien, wat uitgebreid was.
Op het moment dat Prokchorov een bureaulade opentrekt in zijn kantoor, wordt een
gesprek automatisch op de band opgenomen. De hele sovjetambassade wordt door
tach-
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tig man van de BVD in de gaten gehouden. Zelfs de pomphouder van het
benzinestation, waar de ambassadeauto's tanken, neemt de kilometerstanden van de
wagens op. Er worden trouwens nooit gesprekken van enig belang in ambassadeauto's
gevoerd. Hans wist zelfs te vertellen dat men opzettelijk in Keulen bagage van een
ballet uit Azerbeidjaan uit de trein had gezet om de première van de dansers in
Nederland in de soep te laten draaien. Alles wat Duyvesteyn vertelde was even smerig
eigenlijk.
Ton van Dijk publiceert in Haagse Post DE AFGANG VAN EEN HOOFDREDACTEUR112
over hoe Jacques den Boer de plaat poetste bij NieuwsNet. Cor Groeneweg onthulde
in de Volkskrant dat dit vertrek te maken had met ‘een relatie met de BVD’. Noch de
directie van VNU, noch De Boer, noch de vijf NieuwsNet-redacteuren, laat een woord
los. ‘Wat te denken van de complottheorie als zou de redactie van NieuwsNet het
slagveld zijn van KGB en CIA waar middels geheim agent-redacteuren gepoogd wordt
invloed te krijgen in en op een nieuw Nederlands medium?’ aldus schrijft Van Dijk.
Hoe pas ik in dit plaatje, met zowel topinterviews uit Moskou als uit Washington?
Dan moet ik dubbelagent zijn. ‘De redactie eiste openheid van zaken. Straks zou
anders Willem Oltmans, die net enige weken tevoren onthuld had dat de BVD al
eerder contacten met vooraanstaande journalisten had willen leggen, nog beweren
dat het niet meegaan van zijn stukken meer te maken had met spionage dan met
kwaliteit,’ aldus Ton van Dijk.
Eigenlijk zou ik zelf de BVD-zaak maar eens op een rij moeten zetten. Hans
Wilbrink van Nieuwe Revu is geïnteresseerd. Het bevreemdde hem dat NieuwsNet
zelf in alle talen zweeg over de zaak Jacques den Boer. Ik belde John Roozen bij
NieuwsNet, die zeer aarzelde toen ik zei zelf in de pen te willen klimmen over de
lopende controversen met de BVD. Het Kamerlid Hein Roethof, de gebruikelijke
spuit elf, heeft Wiegel vragen over de zaak gesteld, alsof hij ooit een eerlijk antwoord
zal krijgen! Hoe verder ik in Kissingers memoires kom, hoe meer ik me realiseer
wat een absolute basterd die man is.
Bij het naar bed gaan vraag ik me wel eens af hoe lang ik me nog staande zal
kunnen houden op Amerbos.

15 december 1979
Privé stuurde Barbara Plugge met de gevraagde 2.500 gulden. Ik dicteerde het verhaal
van Beatrix en Agnies Beelaerts in
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Boedapest, die bij gebrek aan ambassadepersoneel samen een lunch serveerden voor
prins Claus en enkele Hongaarse heren, die hem begeleidden. Het is belangrijk dat
in een massacommunicatieblad als Privé ook eens een andere en charmante kant van
Beatrix wordt belicht.
De NAVO heeft weer de carrot-and-stick-strategie gehanteerd. Er zullen 572
middellange afstand raketten in West-Europa worden gestationeerd en tegelijkertijd
moeten in de jaren tachtig nieuwe, uitgebreide onderhandelingen over
wapenbeheersing komen. Luns heeft gezegd dat de reactie van het Kremlin ‘minder
streng is geweest dan werd verwacht’.
Op pagina 1.235 beschrijft Kissinger details van de top tussen Nixon en Brezhnev
in Moskou in 1972. Brezhnev had een doorbraak nodig. Het succes van Nixon was
gegarandeerd door gewoon gefilmd te worden in het Kremlin. Nixon had Kissinger
‘een extra wapen bezorgd’ door hem toe te vertrouwen dat hij bereid was ook ‘zonder
SALT-akkoord’ naar Washington terug te reizen. Kissinger: ‘I therefore slowed down
the process of negotiations to test whose nerves would prove the stronger.’
Zijn herinneringen wemelen van de etterigheden. Iedere Amerikaanse president
sinds JFK had berekend dat de graantekorten in de Sovjet-Unie gunstig zouden werken
om de wereld aan te tonen hoe superieur het Amerikaanse kapitalistische systeem
was vergeleken bij marxisme-leninisme, omdat Amerika hier de sovjets uit de puree
kon halen met gigantische graanleveranties. In 1972 was er opnieuw van alles
misgegaan bij de oogst en de Amerikanen wisten hoe kritiek de situatie voor het
Kremlin was. Volgens Kissinger hadden sovjetonderhandelaars de ernst van de
situatie weten te verbloemen en premier Aleksei Kosygin - voor wie Kissinger
trouwens waardering en bewondering heeft - had gezegd ‘desnoods’ voor 150 miljoen
dollar graan uit Amerika te willen kopen. Kissinger adviseerde dit niet in het
slotcommuniqué op te nemen vanwege ‘het onbeduidende bedrag’. Intussen
verhoogden de sovjets hun bod op graan naar 500 miljoen ‘and they gave us a lesson
in the handicaps a market-economy has in negotiating with a state trading enterprise.
Each of our grain companies, trying to steal a march on its competitors, sold the
largest amount possible and kept its sale utterly secret, even from the US government.’
Wat een onzin. Alles is openbaar zeker wanneer schepen worden geladen met graan
voor de USSR.
Na de top in Moskou bezochten Nixon en Kissinger Polen. ‘I was much impressed
with Edward Gierek, the General Secre-

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

112
tary of the Polish Communist Party’ (pagina 1.268). Maar waar hij eerst over schrijft,
is hoe geregeld kon worden dat er in de VS beelden konden worden getoond van
enthousiaste Poolse menigten rond Nixon, en dan liefst zo ‘spontaan’ mogelijk.
Kissinger zet zelf spontaan tussen aanhalingstekens. De Polen hadden geïnsisteerd
dat Nixon en Kissinger de voor hen gereedstaande auto's zouden gebruiken ‘thus
depriving our advance team of control over the creation of traffic jams, which had
worked so well in Rome and Belgrade in 1970’.
Maar, schrijft Kissinger, onze ploeg kende het klappen van de zweep en nadat
Nixon een krans had gelegd bij het graf van de Onbekende Soldaat, reed plotseling
Nixons eigen auto het trottoir op en tot opperste verbazing van de Polen stapte de
Amerikaanse president in zijn eigen limousine met chauffeur, die afgeoefend was in
het scheppen van voorwaarden om beelden naar de VS te kunnen zenden van
‘enthousiaste’ Polen, die zich rond Nixon verdrongen. Het duurde dus niet lang of
de auto van de president was geïnundeerd met mensen en de Amerikaanse
anticommunistische propaganda kon haar gang gaan. Kissinger schrijft hierover als
heldenfeiten, want het brein van die man is al jaren immuun voor wat kan en wat
ontoelaatbaar is. Alles moet wijken voor de antisovjetobsessie.

16 december 1979
Ik voerde een lang gesprek met mijn oom Alexander Poslavsky in zijn werkkamer
in Bilthoven. Ik vertelde hem van Sir Percy Barnsby in London, die van mening was
dat er in Moskou weer een tsaar op de troon moest komen. Hij antwoordde: ‘Wel,
je kunt hem misschien mijn naam voor die job geven.’113 Lex adviseerde me de
memoires van Astolphe Marquis de Custine te lezen, die de vorige eeuw een reis
door Rusland had gemaakt.114
Joop Swart, hoofdredacteur van Zero, schreef me een brief of ik een korte bijdrage
wil leveren waarin ik samenvat wat ik versta onder ‘stijl’. In Esquire was een artikel
verschenen op het thema ‘Style is the most abused word in the English language’.
Lex vertelde, dat hij eens had gelezen wat de Comte de Buffon (1707-1788) hierover
had geschreven, namelijk dat stijl niet zozeer is wat van buitenaf wordt aangericht,
maar feitelijk van binnenuit door karakter wordt geïnspireerd. ‘Je kunt
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stijl op twee manieren uitleggen,’ aldus Poslavsky. ‘Stijl kan gericht zijn op uitingen
van mensen. Een drammende stijl. Een poëtische stijl. Beethoven en Mozart hadden
een eigen stijl. Je komt misschien het dichtst bij de oorspronkelijke betekenis van
het woord wanneer je teksten bekijkt waarmee Romeinen in kleitafeltjes schreven.
Een ander manier van naar stijl kijken is de uitingen van stijl onder de loep nemen.
Iemand heeft een voorzichtige stijl of iemand heeft een recht-voor-de-raap stijl.’ Lex
vervolgde: ‘Koningin Wilhelmina had stijl. Ze liep statig en rechtop. Ze katte
officieren in het Frans af. Die vrouw had stijl. Daarentegen is stijlloos, wanneer
iemand tijdens een black tie dinner een knetterende scheet zou laten. Stijlloos richt
zich meer op aparte delen van gedrag in het algemeen. In de Grote Van Dale wordt
stijl omschreven als “ouderwets”. In de VS is “ouderwets” intussen een geheel nieuw
leven ingeblazen.’
Hij vroeg me de door Joop Swart geponeerde stelling uit diens brief van 3 december
1979 nog eens voor te lezen.
‘Ik denk dat het niveau van wat een journalist uiteindelijk aflevert,’ aldus Poslavsky,
‘niet zozeer afhangt van hoe hij output organiseert, maar hoe hij input verwerkt.’ Dit
was een doordenkertje wat ik uitstekend opving en waar ik het ook zeer mee eens
ben.
‘De Amerikaanse onderzoeker David Shapiro,’ vervolgde hij, ‘richt zich bij
onderzoek naar gedrag van mensen niet op testen van wat ze doen, maar vooral op
de beleving van wat via gedrag tot uiting wordt gebracht. Shapiro spreekt bijvoorbeeld
over de hysterische stijl. Hij vroeg een patiënte om over de relatie met haar vader te
vertellen. “Mijn vader was wang-bang,” antwoordde zij. Er bleek niets anders uit de
dame te krijgen dan dit impressionistische antwoord. Zij was niet in staat een totaal
antwoord te specificeren. Ik denk dus, dat wanneer je als journalist een onderwerp
benadert, het er om gaat de juiste balans, een evenwicht te vinden tussen globale
indrukken, specificatie en eigen opinie.’
Prachtige formulering.
‘De journalist,’ ging hij verder, ‘zou een cognitieve stijl moeten ontwikkelen om
in zijn brein te organiseren wat op hem af komt. Sla je in één van deze richtingen
door, dan wordt het eindproduct van mindere kwaliteit. Of je boekt als resultaat, dat
het geheel dermate vaag wordt, dat de lezer concludeert: “Nu weet ik nog niets.” In
dat geval spelen impressionistische emoties de schrijver te grote parten, want het
werd globaal genomen te weinig gespecificeerd wat hij wilde meedelen. Anderzijds
kunnen in een artikel zoveel details voorkomen dat je
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door de bomen het bos niet meer ziet. De schrijver slaat dus aan de ene kant door
naar zoveel specificerende details dat je het kunt vergeten. Of je ziet weer zodanig
opiniërende artikelen dat je er evenmin wijzer van wordt. Het gaat er om de feiten
aan te dragen. Dan zal ik zelf wel nadenken over het geboden materiaal en een opinie
vormen. Wat de schrijver verder denkt, is niet relevant. Dáár ligt het zwaartepunt
van een journalistiek eindproduct. Een beetje mooiere stijl of een minder goede
syntaxis is minder relevant. Hoe het wordt opgeschreven is niet belangrijk.’
Dit klonk me als muziek in de oren, ook omdat Hofland het fabeltje heeft verspreid
in Amsterdamse cafés dat ik niet kan schrijven. Ik geef toe dat ik nog altijd
voornamelijk in het Engels denk, wat na al die jaren Amerika nauwelijks
verwonderlijk is. Dat heeft er dus maar weinig mee te maken.
‘Ik vond ook dat toen de heer Van Hillo prins Bernhard interviewde, hij niet echt
naar de prins luisterde. Bernhard gaf voldoende openingen, maar Van Hillo werkte
zijn vooraf opgestelde lijstje vragen af,’ aldus Poslavsky.
‘Ik ken dit,’ zei ik. ‘Dergelijke types beschikken eenvoudig niet over een breed
scala van informatie om zonder script te kunnen inhaken.’
‘Het gaat er dan ook niet om,’ vervolgde Lex, ‘hoe mooi de vragen worden gesteld,
of hoe kritisch, en al te vaak hoe onbeschoft, maar het gaat erom of de interviewer
over voldoende informatie en kennis beschikt om de globale importantie van het
gesprokene uit te werken en to follow up met tegenvragen. Er behoren dus geen
suggestieve vragen te worden gesteld via de keuze van woorden of informatie. De
interviewer behoort in te gaan op de gedachtegang van de geïnterviewde zonder deze
rechtstreeks te willen beïnvloeden of te verstoren. Het gaat er dus om een evenwicht
te bereiken in de verschillende cognitieve stijlen.’
Hij herinnerde me aan wat professor D.J. van Lennep eens ‘het helikopterprincipe’
had genoemd. Een goeie vent kan als het ware in een helikopter stappen, vanuit de
hoogte het hele veld overzien en zakt vervolgens dáár omlaag waar zich iets
belangrijks bevindt om van dichtbij te bestuderen. ‘Wat me bijvoorbeeld verbaast is
dat bij Shell nog niemand op deze benadering of gedachte is gepromoveerd, dus op
onderzoek hoe bepaalde mensen zich in topmanagement gedragen om hun taken te
volvoeren. Stijl zegt niets over uiteindelijke doelstellingen. Eigenlijk zegt stijl ook
niets over inhoud, maar iets over de vorm hoe iets te doen en niet hoe je opereert,’
meende Poslavsky.
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Ik heb dus als de bliksem, mede na deze waardevolle gedachten van Lex Poslavsky
- die zoiets uit de mouw schudt - een stukje over ‘Stijl’ voor Zero geschreven en
opgestuurd.
Nadat ik een brief over de BVD-affaire had bezorgd bij de NVJ, gericht aan Gerard
Schuijt, werd ik op het Museumplein aangehouden door twee tuten in een wankel
Volkswagentje.115 Ze waren als halve hippies vermomd in jeans en burgerkleding.
En hun gedrag! Beneden ieder peil. Agressie, ordinair en je vraagt je af welke
maatstaven gelden om zulke mensen in dienst te nemen. Ik had te snel gereden, maar
ze gaven mijn Amerikaanse autopapieren en Amerikaans rijbewijs netjes terug. Eén
voegde me toe: ‘Ga maar gauw naar je vriendje.’116 Dat is Nederland anno 1979. Haat
voor homo's.
Heb nu 100 pagina's manuscript van professor Arbatov in vorm gegoten. Het
project windt me toch wel op.
Peter belde me nogal geagiteerd op, of ik naar café Rusland wilde gaan om twee
stukken hasj voor hem te kopen. Ik probeerde hem te stoppen, maar hij ratelde maar
door. Als ik ze eerst op de verwarming legde, zou ik ze goed plat kunnen maken om
dan in een enveloppe naar Londen te zenden. Ik kon het nauwelijks geloven, maar
zal er voor zorgen. Ook was mijn pakje met goodies van Eichholtz gearriveerd,
evenals het geld uit New York.
Professor Stanislav Grof, die me 29 november schreef dat het hem speet mij in
Californië te zijn misgelopen, zond me zijn artikel MODERN CONSCIOUSNESS
RESEARCH AND THE QUEST FOR A NEW PARADIGM. Met als ondertitel: OBSERVATIONS
FROM LSD PSCHOTHERAPY. Adembenemend verhaal. Wat weten we uiteindelijk toch
weinig.
Grof constateert andermaal dat we in ‘a profound conceptual crisis’ zitten. ‘Old
scientific models have failed to provide satisfactory solutions to urgent problems we
are facing, both on the individual and societal scale.’
Dat is dus wat Aurelio Peccei constateerde op de vergadering van de Club van
Rome in Berlijn. Dat is wat Delgado, deMause en Machado steeds weer herhalen.
Dat is wat Mitscherlich bedoelt, wanneer hij in Society without Father schrijft: ‘By
education one can try to avoid delusions about the world, about people, and, above
all, about oneself.’ Hij zal up to date onderwijs hebben bedoeld. Het is het pleidooi,
dat man must remake himself wil hij overleven. Grof spreekt over ‘a drastic revision
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of our fundamental concepts about human nature and the nature of reality’. Dit is zo
waar en zo enorm nodig.
Twee decennia wijdde Grof zich aan onderzoek naar bewustzijnsverruiming en
in het bijzonder LSD-psychotherapie. ‘It is not an exaggeration’, schrijft hij, ‘to
compare the potential role of psychedelics or psychiatry to that of the microscope
for medicine or the telescope for astronomy.’ Hij vervolgt: ‘The amplifying and
catalyzing effect of psychedelic substances makes it possible to induce unusual states
of consciousness of extraordinary intensity and clarity (!) under controlled conditions
and with great consistency. This makes the psychedelic phenomena particularly
suitable for systematic study.’ Stel je even voor: Grof heeft al drieduizend
experimenten met LSD achter de rug.
‘I started developing an expanded model of the human mind, that would be able
to accommodate new data,’117 schrijft hij. Wat ik vooral onthutsend vind is ‘that LSD
subjects can relive in a complex way and with almost photographic detail, memories
of events from infancy and childhood’. Die periode in ieders leven is juist een zwart
gat. Terwijl, zoals ik dit dikwijls met de neurofysioloog José M.R. Delgado besprak,
juist in die fase het fundament van ieders denkkader wordt opgetrokken. Het is dus
buitengewoon belangrijk wat hier staat. Grof is er in geslaagd om onder invloed van
LSD opgehaalde herinneringen te verifiëren als ‘relivings dated back to the first weeks
or days of life’.
Dat lijkt me kras, maar het is kennelijk wetenschappelijk bewezen.
Hij schrijft: ‘The possibility of reliving one's biological birth in all its complexity
and sometimes with many details represents another serious dilemma for the existing
medical model. We have been able to confirm the accuracy of many such reports
even in persons who had previously no knowledge of the circumstances of their birth.
They have been able to recognize specificities and anomalies of their fetal positions,
the mechanics of labor, the nature of obstetric interventions, and the particulars of
postnatal care. The memories of these events appear to include the tissues and cells
of the body. The process of reliving one's birth trauma can be associated with
psychosomatic recreation of all the appropriate physiological symptoms such as
acceleration of the pulse rate, choking with dramatic changes of skin color, hyper
secretion of saliva or phlegm, excessive
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muscular tension with energy discharges, specific postures and movements, and the
appearance of bruises, birthmarks and other changes of circulation.’
Ik denk dat dit mogelijk is, omdat alles wat er gebeurt vanaf het moment dat er
leven is, op een of andere manier in de neuronen, zelfs in een rudimentair stadium,
wordt opgeslagen. Hoe kan dit anders? LSD lijkt het effect te hebben dat neuronen
op hol slaan en gaan doorgeven wat normaliter geheim is opgeslagen. LSD werkt op
de hersenen als een soort blokkadebreker. LSD veroorzaakt dronkenschap bij neuronen,
die doorslaan en gaan babbelen. Hoe kan het anders? Gekken en dwazen spreken
ook ‘de waarheid’. Er staat veel belangwekkends in het artikel van Grof. Jammer,
dat ik hem ben misgelopen.
Ik bracht een bezoek van anderhalf uur aan Dirk en Inge Keijer in Hilversum. De
15.000 gulden die waren toegezegd, werden niet als afgesproken bij Vontobel in
Zürich bijgeschreven. Hij beklaagde zich dat Moskou 8 miljoen aan hem schuldig
was, maar hij zou me vanuit Zürich opbellen. Wanneer hij zou zeggen ‘de bloemen
zijn gearriveerd’ betekende dit, dat het geld op mijn bankrekening in Zürich zou
staan.
Ik beklaagde me om de onbenullige brief van minister C.A. van der Klaauw inzake
het incident in Caracas waar ik door de heer Fruin namens Nederland weer eens
zwart was gemaakt. Tot mijn verwondering zei Keijer het volgende: ‘Toen de NVJ
dus een protest naar Van der Klaauw zond, denk ik dat de directeur-generaal voor
Politieke Zaken, M.H.J.C. Rutten [Hoe wist hij dit zo exact? WO] met de brief van
Gerard Schuijt naar de BVD is gegaan. Nou, en je weet hoe het grootste deel van de
ambtenaren dat voor de BVD werkt uit het KNIL en uit Nederlands-Indië werd
overgeheveld, dus je weet ook, dat ze extra gebeten op jou zijn vanwege je
vriendschap met Sukarno.’
Ik riposteerde: ‘Bung Karno is al tien jaar geleden overleden. Nieuw-Guinea
verloren we bijna twintig jaar geleden. Wat voor gekken zitten er bij de BVD?’
Ook herinnerde hij zich onze ervaring met de ACF in Maarssen. Ik had Dirk Keijer
bij de daar bevriende directie geïntroduceerd om na te gaan of er zaken met de USSR
konden worden gedaan. Later bleek via mijn vriend John Massaut (directielid), dat
toen Keijer en ik het gebouw verlieten, door een andere deur ambtenaren van de BVD
binnenkwamen. Het is dan ook nooit tot zaken gekomen.
Dirk Keijer vond dat Nederland tegen Moskou moest zeggen: ‘Okay, we zullen
geen middellangeafstandsraketten op Nederlands grondgebied zetten als jullie ons
een verklaring geven dat
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geen sovjetraketten op Nederland worden gericht en als jullie de gaskabel naar
West-Duitsland doortrekken naar ons.’ Hij voegde er aan toe: ‘De Amerikanen willen
gewoon die al verouderde raketten kwijt, die maar een reikwijdte hebben van
vierduizend kilometer en dus alleen in West-Europa zijn te gebruiken. Daarom worden
ze ons in de maag gesplitst.’
Ik ontmoette bij de NVJ Aart van Cortenberghe, de huidige voorzitter, de
vertrekkende Gerard Schuijt en zijn opvolger de nieuwe algemeen secretaris Hans
Verploeg. Onderwerp van gesprek: het door mij aangezwengelde hete hangijzer van
journalisten en BVD. Het verliep allemaal nogal koeltjes en stroef, ondanks trouwens
ook de aanwezigheid van vicevoorzitter Wim Klinkenberg, die beter dan wie ook
weet hoe de vork in de steel zit. Maar Cortenberghe zal met Joop den Uyl de zaak
gaan bespreken. Men ging akkoord om een gedeelte van de kosten van mr. H.M.
Voetelink van het kantoor Worst & Van Haersolte te vergoeden, ook omdat ik
benadrukte al op hoge kosten te zitten vanwege mijn eigen actie tegen Time in Dallas,
terwijl mijn familievermogen, bestaande uit ACF-aandelen, tweederde van de waarde
op de beurs had verloren.
Peter belde uit Londen: ‘Ik ben heerlijk aan het zingen, een nieuw lied.’
Wicher de Marees van Swinderen zond een bericht uit Scottsdale om te bedanken
voor diverse brieven. Hij vond het contract met MacMillan ‘gunstig’ en moedigde
me aan hard te werken.

Hij vergeet in zijn brieven nooit de groeten te doen aan Peter. Hij sloot er een
kerstkaart bij met een afbeelding van een ijsbeer.
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De eerste vijf gesprekken met Georgii Arbatov kunnen in concept naar hem toe. Zijn
assistent, Vladimir Pechatnov, schreef een brief over Georgii's hartaanval en de
vertraging in het project.118

17 december 1979
Professor Jermen Gvishiani schrijft ‘meer dan verbaasd’ te zijn, dat ik hem
informeerde, dat Robert Maxwell en Pergamon Press in Berlijn een boek hadden
neergelegd, waarin teksten van hem waren opgenomen. Hij herbevestigde, dat wij
aan ons plan voor een boek werkten in Moskou en Wenen. Hij zag geen reden waarom
we dit manuscript niet zouden afmaken. Dat wil ik ook, maar het is te moeilijk om
die man te pakken te krijgen. Ik ben bovendien door de publicatie van Maxwell
doorkruist. Het is hoogst waarschijnlijk dus dat Maxwell, zonder Gvishiani te
informeren, een tekst van hem in het boek dat ik zag, heeft opgenomen. Ik was
woedend op Gvishiani in Berlijn. Ik had beter moeten weten. Maxwell is de crook.
Ik ontving ook een kerstkaart van Volodja Molchanov.

18 december 1979
Ik kon vannacht weer niet echt slapen, wat zeer ongewoon is. Maar ik lag wakker
van de zorgen om Peter. Wat zou ik kunnen zeggen of doen om zijn ogen te openen
dat het theater of zingen niet zijn toekomst zijn, en dat hij weer gaat studeren, gaat
werken en de kost verdienen?
Gerard Schuijt van de NVJ belde, dat voorzitter Cortenberghe met Joop den Uyl
heeft gesproken. Er komt in januari inder-
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daad een ontmoeting met Hans Wiegel van Binnenlandse Zaken, en hoofd van de
BVD.
Frits van Eeden stond opeens voor mijn neus. Hij had met zijn vriend Chuck een
reis naar Mexico gemaakt. Hij had gezien hoe door een dorp een vrachtauto reed,
volgeladen met kooien vol met honden. Ze hadden gezien, hoe een hondje uit een
tuin van een gillende vrouw werd opgepikt en op de auto bij de anderen dieren
gesmeten. Er zaten drie lummels van tussen de achttien en twintig jaar achter het
stuur van de truck. Zij hadden reuze lol over het verdriet van de vrouw. Moet je net
Frits hebben, die altijd met dieren bezig is. Afschuwelijk. Ik houd van Frits, vooral
van zijn ogen.
Het schijnt dat een lid van het parlement in Djakarta geëist heeft, dat ex-kapitein
Raymond Westerling zou worden uitgeleverd om terecht te staan voor de wreedheden
die hij in Indië tegen de bevolking heeft begaan. Hij zegt nu zelf bereid te zijn, zich
aan een proces in Indonesië te onderwerpen. Die man is getikt. Het Suharto-regime
bestaat zelf uit massamoordenaars.

19 december 1979
Ik droomde dat Hendrik, mijn broer in Kaapstad, bij me achterop de fiets zat. We
kwamen langs een huis. De deur naar de straat stond open. Ik keek naar binnen en
zag onze moeder - erg eenzaam - met een glimlach in een stoel zitten. Ik keerde om
en zei tegen Hendrik: ‘We kunnen niet voorbij rijden zonder even naar binnen te
gaan.’ Mam zei: ‘Ik wist van jullie aanwezigheid en zag jullie snuiten voor me.’
Hoe is zo'n droom, vijf jaar na mams dood, mogelijk?
Ik zie dat het Algemeen Dagblad mijn gesprek met de nieuwe minister van
Buitenlandse Zaken van Japan, Saburo Okita, op 7 december 1979 heeft gepubliceerd,
maar weer als ‘van een medewerker’. Het is duidelijk. Mijn naam mag (van de BVD)
niet meer in de krant. Het zou te prestigieus voor me zijn geweest als er Willem
Oltmans boven zou hebben gestaan. Met man en macht moet ik een niemendalletje
blijven.119
Het was zeer gezellig met Frits hier. Hij zat lekker in zijn dagboeken te rommelen,
die ik hier voor hem in bewaring heb.
Ik volg de Kamerdebatten over de rakettenkwestie op televisie. Mijn eigen mening
komt dicht bij wat Den Uyl, Van der Louw, Brinkhorst en Stemerdink zeggen.
De film Kinderen in het jaar van het kind, met medewerking van prinses Beatrix,
was oké. Het is in ieder geval een manier om
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haar wat beter te leren kennen. Er werd echter te weinig belangrijks te berde gebracht
om er een product van 55 minuten uit samen te stellen, te lang dus. Er schijnt 10.000
meter beeldmateriaal te zijn opgenomen, dus er was al behoorlijk geknipt. Slecht
teken.
Ik kreeg een kerstkaart van ambassadeur (en zijn vrouw) Rogelio de la Rosa van
de Filippijnen. Hij is nu ambassadeur in Colombo, Sri Lanka. Ik zou ze graag willen
bezoeken.
Peter van Eeten heeft in het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad een groot
artikel geschreven over De Schaapherder van Jan Frederik Oltmans. Ben er toch wel
trots op. Het boek over de Utrechtse Oorlog van 1481-1488 is opnieuw door De Kern
in Bussum uitgegeven. Van Eeten mist, zoals de literairhistoricus Jonckbloet dit in
1886 deed, de gedegen psychologische benadering door mijn voorvader120 van de
personages in zijn historische roman. Ook het woord langdradig valt weer, wat mijn
eigen bezwaar ook is. Wat kan Jan Frederik toch bewogen hebben 634 bladzijden
over een oorlog, 400 jaar eerder gestreden, uit zijn duim te zuigen. Ik schrijf ook,
maar dan over nu, wat ik zie, hoor, beleef, lees, leer en meen dat dat een inzicht moet
helpen geven in de ontwikkeling van de psyche van acht of tien tot het bittere einde.
Alleen professor Grof zou met LSD-therapie ook kunnen opgraven wat voor het
achtste jaar gebeurde, maar dat mag van mij ook in mijn brein begraven blijven.121

20 december 1979
Heb tot 01:00 uur de debatten over de kruisraketten in het parlement gevolgd. Het
uiteindelijk resultaat was 82 stemmen voor en 66 tegen, of iets dergelijks. Het werd
als een klinkende overwinning voor Dries van Agt gepresenteerd. Wat een onzin.
Het hele land heeft kunnen zien hoe die man zich met juridische foefjes en
gladstrijkerij uit de sores heeft proberen te lullen. Zo'n hele tent wordt geleidelijk
aan murw gekletst en steeds verder belazerd en ingepakt. Onbegrijpelijk dat je zo'n
gezelschap met dergelijke doorzichtige tactieken toch altijd weer mee krijgt. Emoties
spelen een doorslaggevende rol. Emoties die geen moer te maken hebben met waar
het werkelijk om gaat. Dus helder, rationeel denken komt niet aan bod. Niemand,
letterlijk niemand, schijnt meer te willen zien hoe totaal belachelijk deze aantallen
kernwapens in overbevolkt West-Eu-
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ropa eigenlijk zijn. Ze begrijpen niet eens hoe seniel het allemaal is dat er überhaupt
over gepraat wordt. De grote overwinnaar had niet Van Agt, maar de functionerende
democratie moeten zijn. De stemmers zouden eindelijk moeten inzien dat men het
CDA verder het CDA moet laten en moet overstappen naar die partijen, die zich
werkelijk voor ontwapening inzetten.122 Trouwens, gesteld dat de PvdA met een
meerderheid aan de macht zou komen, wie garandeert dan dat de socialisten zich
wèl tegen een Amerikaans Diktat zouden verzetten? Niets wijst erop. Walgelijk. De
democratie werkt zo dus niet.
Intussen meldt Cees Caljé dat als gevolg van recente olieprijsverhogingen, het
Westen in een tweede oliecrisis is verzeild geraakt. De groei van de productie zal in
1980 nihil zijn. Dit voorspelt de OESO, de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling, de studieclub voor Westerse industrielanden in
Parijs. Het aantal werkelozen in het OESO-gebied zou oplopen tot bijna 21,5 miljoen.
De kop luidt: GEEN GROEI IN RIJKE LANDEN. Dáár had de tweede kamer over moeten
ouwehoeren tot diep in de nacht, wat dáár aan gedaan moet worden om dàt tij te
keren, zoals wij met de Club van Rome in 1971 via de systeemanalyse met het rapport
Grenzen aan de Groei terecht hebben gewaarschuwd.123
Ik heb Wibo van de Linde een laatste kans gegeven op zijn leugens terug te komen
en vervolgens de advocaten in Dallas geïnformeerd. Toen Time het artikel PINK
HOUSE OF ORANGE publiceerde, waarin ik ondermeer werd neergezet als KGB-agent,
belde Wibo me als correspondent van het blad op om me te zeggen, dat hij er niets
mee te maken had. Sterker nog, hij zei tegen plaatsing geadviseerd te hebben. Het
was logisch dat hij me hierover opbelde, want ik was die dagen met hem en zijn baas,
de heer Leeman, in onderhandeling om op freelance basis voor de TROS te gaan
werken. Ik lichtte hem in dat er niets anders op zat dan hem, in verband met de
procedure in Dallas, voor de rechtbank te Amsterdam als getuige op te roepen, samen
met Robert Kroon, de schrijver van het bezopen artikel. Met andere woorden: ik heb
een laatste klemmend beroep op collega Wibo gedaan met de waarheid voor de draad
te komen.
Frits van Eeden blijft een bijzondere vriend. We waren zo intiem en vertrouwd
samen. En dan zwaai je hem uit en weg, afgelopen dit contact, weg de sfeer, stilte.
Je plonst terug in je ei-

122
123

Eindelijk zou in 1994 het CDA buitenspel worden gezet, eigenlijk met ‘medewerking’ van
Ruud Lubbers zelf.
NRC Handelsblad, 20 december 1979.

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

123
gen leven en problemen en waar je zo intens van genoot, ebt weer weg in de
vergetelheid. Tenzij je het opschrijft en zodoende probeert vast te houden.
Frits stopte bij de etalage van een leerwinkel waar achterin een zwarte poes precies
midden in een opgemaakte kerstkrans zat. Hij zag ook dat er opnieuw twee dode
muisjes in mijn garage lagen.
Er bereikte me een lieve kerstkaart van de moeder van Peter en zijn lievelingszuster,
Trees, de non.124

Ook een groet van de mij dierbare Anton Constandse, waar alles begon.
Ontmoette Hans van Duyvesteyn opnieuw, ditmaal in het Hilton in Rotterdam.
De sovjets hadden zijn hulp ingeroepen om de brief van Leonid Brezhnev aan premier
Van Agt over de rakettenkwestie in het Engels te vertalen. De BVD had hem verweten
dat hij de tekst ervan niet 24 uur eerder naar hen had laten uitlekken, opdat premier
Van Agt meer tijd zou hebben gehad zich op een antwoord te bezinnen. Hij vertelde
over een tandarts op de Groot Hertoginnelaan die steeds maar foto's van gebitten van
sovjetdiplomaten nam, omdat de KGB-agenten onder hen dikwijls naar Nederland
terugkeerden onder een andere naam. Ik keek hem nog eens aan en vroeg me af of
de man zelf wel pluis was en niet een stroman voor de BVD. Hij kwam verschillende
malen terug op mijn plannen om mr. H.M. Voetelink in te zetten tegen minister Van
der Klaauw.
Na een dergelijk gesprek ben ik altijd meteen in een stemming dit land opnieuw
voorgoed de rug toe te keren. Wat een walgelijk gedoe, het lijkt wel oorlog. Ik vroeg
hem overigens zoveel mogelijk gegevens te verzamelen voor mijn dossier over wat
de BVD allemaal uitspookt tegen de sovjetambassade. Hij bestelde een gebakken tong
en nam het er goed van, zodat dit uitje me 68 gulden kostte en verder niets opleverde.
Ontmoette in het Park Hotel Ron Abram, en zijn voornaamste paladijnen, ten
afscheid, want mijn medewerking aan het Algemeen Dagblad is beëindigd. Zat er
dik in. Daar zaten ze dan in hun mooie kostuums zich in allerhande bochten te draaien
op bijvoorbeeld mijn vraag waarom mijn naam niet meer boven
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mijn bijdragen stond. Het is duidelijk dat er ook bij het AD, weer vanuit Den Haag
is geklooid. Abram onderstreepte ook nog dat het uittrekken van één uur om dit met
mij te bespreken, van zijn kant, met zijn drukke besognes, een uitzonderlijke
vriendelijkheid jegens mij was. Fuck them altogether.
Bij thuiskomst vond ik een lieve en warme brief van Svi Cohen. Ik geef toe, ik
was hem al vergeten in zekere zin.
Vrij Nederland publiceert twee pagina's achterklap over Wilhelmina en prins
Hendrik, HOE HENDRIK VAN MECKLENBURGSCHWERIN, VORST DER WENDEN, HEER
VAN STARGARD EN PRINS DER NEDERLANDEN, DE KEUKENMEISJES ‘ASSISTEERDE’,
geschreven door Hugo Arlman en Gerard Mulder.125
‘Al vanaf de kleutertijd kreeg de kleine Wilhelmina in de oren getetterd (van haar
moeder koningin Emma), dat ze nooit of te nimmer haar koninklijke waardigheid
mocht verliezen en dat zwakheid een luxe was waaraan vorsten niet toegaven. Om
haar kind te harden liet Emma de toen tienjarige Wilhelmina urenlang naast het lijk
van haar overleden vader koning Willem III zitten.’ Er staan gegevens in waarvan je
je afvraagt hoe ze er aan komen en of ze wáár zijn. Bij een bezoek aan het
Rijksmuseum wilde een haar begeleidende directeur een opmerking over een schilderij
tegen Wilhelmina maken, die koeltjes reageerde met: ‘Ik herinner me niet, dat ik u
iets gevraagd had,’ wat helaas aan de anekdotes die over Beatrix de ronde doen
herinnert.
Was Koning Willem III ‘een half gekke machtswellusteling’? Koningin Victoria
typeerde Willem III als ‘die verschrikkelijke dronken koning’. Verder zegt de
bastaardzoon van Hendrik, mr. A.W. van Lier, in contact te staan met ‘twee
halfzusters’ die erg op koningin Juliana zouden lijken. Het komt in de beste families
voor, maar het Oranje blazoen is behoorlijk besmeurd. De grootvader van Beatrix
was toch wel van alle markten thuis. Hij raakte bij de nodige schandalen betrokken.
In juni 1920 trof de politie bij een inval in een Haags homobordeel Hendrik onder
talloze adellijke klanten aan. Hij werd discreet weggemoffeld. Zijn naam werd
weggehouden uit een rechtszaak wegens ontucht met minderjarigen, die volgde.
Onthutsend is de informatie dat prins Hendrik in 1933, toen Hitler net aan de macht
was gekomen, de nazileider benaderde voor een lening van zeven miljoen gulden,
in ruil waarvoor Hendrik zou helpen de Duitse invloed in Nederland te vergoten
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Peter belde. Hij zei dat de brief met de hasj uitstekend was gearriveerd. ‘Edwin was
er nog blijer mee dan ik,’ zei hij. ‘Ik wist wel dat je het eigenlijk voor Edwin vroeg.’
Dat bevestigde hij.

21 december 1979
Casper van den Wall Bake zond een bos van 50 narcissen voor Kerstmis.
Ik lunchte met John Roozen in restaurant Indonesia. Ik weet nu zeker dat die jongen
een verschrikkelijke engerd is. Jacques den Boer zou naar de BVD zijn gegaan om te
onderzoeken of het blad misschien te nauwe banden onderhield met de sovjets, zoals
met persattaché Prokchorov. Wat bezielt zo'n man, die zich journalist noemt? Hij
had alle mogelijke moeite gedaan om weer bij het Algemeen Dagblad terug te komen.
Maar door de rel rond de BVD stond hij nu op straat. Roozen staat nu op de nominatie
zelf hoofdredacteur te worden. De Boer zou ook een intieme vriend van Hans Wiegel
zijn, de hoogste chef van de BVD.
Roozen voegde me heel groots toe: ‘Ik zorg dat je genoeg hebt om van te leven,
maar ik kan je geen vast contract geven. Ik weet echt niet of je voor de BVD, de CIA
of de KGB werkt, of voor alle drie. Ik zal je hierover nooit geloven, wat je ook zegt,
maar persoonlijk vind ik je een aardige man.’ Wat moet je met zo'n verklaring in
godsnaam beginnen?
Dirk Keijer belde: ‘Je kunt de bloemen bij Vontobel & Cie ophalen.’ De hele clou
van de bloemenboodschap was om juist mijn Zwitserse bank niet via de telefoon te
noemen. Hij deed het opzettelijk wel. In ieder geval heb ik wat geld om gaten te
stoppen.
Milka chocolade heeft voor de televisiereclame een koe blauw geverfd met witte
letters MILKA. Dat ze het gevoel hebben verloren om te beseffen dat zoiets niet kan,
voorspelt weinig goeds voor de toekomst.
Beatrix sprak met Mies Bouman voor het blad Week. Beatrix zei te denken ‘goed
tegen kritiek’ te kunnen. Ik vraag me dat af. Het moet wel ‘eerlijke kritiek’ zijn, waar
ik het mee eens ben.126 ‘Er zijn in ieder leven omstandigheden die hard toeslaan, in
het mijne ook.’ Daar bedoelde zij de Lockheed-affaire rond haar vader mee en de
nasleep daarvan. Maar daar gaat Mies dan verder niet op in. Of het is er uitgeknipt.
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Beatrix praat nog altijd over de levensopdracht, wanneer je op ‘deze plaats’ bent
geboren. Koningin zijn is dus een levensopdracht. Het is de onvergetelijke verdienste
van haar verzorgster mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt geweest Beatrix met dit
begrip koningin te laten spelen, te verzoenen. Als je tenminste van een verdienste
kunt spreken. ‘Het is geen noodlot maar een opdracht,’ zei ze nu braaf. Dit is ook
wel eens anders geweest. Zij vindt het niet aardig dat voortdurend wordt gevraagd
wanneer zij haar moeder zal opvolgen. Juliana zal dit zelf beslissen. ‘Tot die tijd is
mijn positie die, welke ik heb gekozen: mij er op voor te bereiden, klaar te zijn. Ik
heb wel eens gezegd: je kunt alleen maar roeien met de riemen die je hebt, maar je
moet wel zorgen dat die riemen zo sterk mogelijk zijn.’
Dat klinkt als het opvoedingspakket van koningin Emma voor Wilhelmina.
Mejuffrouw Boekhoudt was uit totaal ander hout gesneden dan Emma. Afgezien van
de andere denkwereld die Beatrix als kroonprinses en leerling, met haar verkeerd
geprogrammeerd brein, naar Miss Büringh Boekhoudt meebracht, is er toch uit het
samenspel tussen deze twee dames een min of meer acceptabel resultaat
voortgekomen.127
Een opmerkelijke beschouwing, als gewoonlijk, van de journalist William Pfaff
in The New York Times. Reagerend op de memoires van Henry Kissinger schrijft
Pfaff recht voor de raap, en is daarmee een uitzondering - want de meeste journalisten
kletsen elkaar na -: ‘Mr. Kissinger was ultimately a failure as Secretary of State.’
Een waarheid als een koe. Pfaff omschrijft Kissinger als ‘intelligent, ambitious, a
man with wit and charm’, ‘but the problem is simply that his policies did not work’.
Hij verloor uiteindelijk tijdens zijn ministerschap de oorlog in Vietnam, hij koos de
kant van de Griekse kolonels, hij bevorderde de omverwerping van en moord op
president Salvador Allende in Chili, zijn ‘shuttle diplomacy’ in het Nabije-Oosten
haalde geen spat uit. Pas Carter en Sadat zouden een eerste succes met Begin boeken
op Camp David. ‘He presents himself as a success. He projects success. He is taken
as a success. He is talked about for high office again. It is a striking case of style
over substance. It is an American success story.’128
Ik kijk naar het plaatsje op mijn bank in de werkkamer van waaruit mam altijd zat
rond te kijken wat ik ervan had gemaakt. Wat zou ze van mijn muur met dagboeken
werkelijk hebben gedacht? Hoe heb ik een kind kunnen maken dat zoiets zou doen?
Ik heb het haar nooit gevraagd.
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22 december 1979
Het Informatie-bulletin. Weekblad van de ambassade van de USSR in Nederland
vermeldt in nummer 51 van dit jaar dat de sovjet staatstelevisie een gesprek met me
heeft uitgezonden over de 35 gesprekken met sovjetgeleerden welke ik in boekvorm
bij Pergamon zal uitbrengen.129 De BVD weer in de gordijnen.

23 december 1979
Ik stuurde Peter 100 Britse ponden, want ik geloof dat hij momenteel geen sou heeft.
Gisteravond kwam Max Westerman me bezoeken. Ik geloof dat hij verwachtte
dat we uit eten zouden gaan, maar nu zowel het Algemeen Dagblad als NieuwsNet
eigenlijk weer zijn afgevallen, moet ik echt heel voorzichtig met geld omspringen.
Serveerde twee boterhammen met kaas. Ik mag die jongen. Ik lig er eigenlijk wakker
van. Zowel Abram als Roozen zeiden hetzelfde: ‘Ik schrijf je er geen brief meer
over.’ Over dat ik ben afgedankt dus. Waar wijst dit op? Er moet weer geïntervenieerd
zijn. Bij Hervormd Nederland gebeurde eigenlijk hetzelfde.
Peter belde laat. Hij had het geld ontvangen.

23 december 1979 (2e maal)
Droomde vannacht dat Keke op de eerste etage van De Horst het balkon van onze
speelkamer op ging en naar de rand liep. Op het moment dat ik hem wilde grijpen,
viel hij naar beneden, maar hij was oké, want ik wilde dat hem niets zou overkomen.
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Ik kocht vijf witte hyacinten voor Kerstmis. Ze verspreiden een heerlijke geur.
Jan Kikkert uit Hoogeveen logeerde hier. Hij heeft een zalig lijf. Maar hij is verder
ook aardig. En Casper belde vanuit de Franse Alpen waar hij op wintersportvakantie
is.
Vladimir Kirillin, voorzitter van het staatscomité voor Wetenschap en Techniek
van de Raad van Ministers van de Sovjet-Unie,130 is afgetreden. Ik vind dit een slecht
voorteken.
Ik bracht een bezoek van ruim één uur aan mr. H.M. Voetelink van Worst &
Haersolte. Hij begint dus aan de affaire Van der Klaauw. Nadat ik hem de gang van
zaken in het Time-proces had uiteengezet en ook een en ander over onderhandse
BVD-acties tegen mij had verteld, leek hij wat nerveus te worden. Hij zei zelfs: ‘En
wat is de situatie, wanneer ze inderdaad een voor u schadelijk rapport over uw handel
en wandel in handen hebben en verspreiden?’
‘U bedoelt à la Wim Aantjes, de verholen SS'er. Daar heb ik geen last van. Het
enige wat ze tegen me kunnen gebruiken is de homoseksualiteit,’ antwoordde ik. Ik
dacht even niet aan de mans eigen gevoelens in deze richting. Hij begon dan ook
meteen medelijdend naar me te kijken.
‘Kunt u daar geen moeilijkheden mee krijgen in Amerika?’ vroeg hij ook nog.
Ik dacht: ik zal maar niet zeggen, dat ik die daar al achter de rug heb na een
onderzoek door FBI- en CIA-psychiaters. Later dacht ik dat ik Voetelink zou moeten
opbellen om te vragen of hij me ècht wil vertegenwoordigen in de zaak met BuZa
en Time met verhoren van Wibo van de Linde en Robert Kroon

24 december 1979
Kwam Julius Vischjager tegen. Hij is een eigen zogenaamde krantje begonnen The
Daily Invisible. Hij werkt aan een boek Loketvrees. Die man wordt steeds gekker.
The New York Times wijst er voor de zoveelste keer op dat gevluchte Portugese
priesters hebben gezegd, dat de ‘bezetting’ van Oost-Timor door Suharto in vier jaar
tijd één derde van de 600.000 bewoners om zeep heeft geholpen. De voormalige
minister van Buitenlandse Zaken had het aantal slachtoffers op 50.000 of misschien
80.000 geraamd. En Juliana gaat bij de man op staatsbezoek. Elisabeth II ontving
Suharto dit jaar als staatsgast.131
Anthony Lewis, een journalist waar ik altijd een hoge pet van
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heb opgehad, stelt me toch steeds weer teleur, bijvoorbeeld als hij een gesprek met
prins Sihanouk van Cambodja in Parijs weergeeft in zijn Times-column. Misschien
beschouwt hij het als oude koek, maar de onbeschrijfelijke ellende, die het koninkrijk
te verwerken heeft gekregen, is veroorzaakt door het besluit van Nixon en Kissinger
om Cambodja bij de oorlog in Vietnam te betrekken om via Amerikaanse agressie
jegens dit koninkrijk verantwoordelijk te zijn voor miljoenen doden in dat door bloed
verscheurde land. Lewis babbelt met de prins, die gezegd heeft: ‘The fate of my
people is very very bad,’ maar de aanstichters van die bloedige moordpartij zitten in
Washington. Hier wordt in 1979 met geen woord meer over gerept. Lewis bedrijft
misleidende journalistiek.132

Kerstdag 1979
Ben toch uiteindelijk het liefste alleen, met uitzondering van Peter. Gunter Pauli
kwam uit België en bleef slapen. Toch ervaar ik zo'n bezoek uiteindelijk als tijdverlies.
Ik luisterde naar Symphonie Fantastique van Berlioz.
Organiseer het laatste hoofdstuk van het interviewboek met Georgii Arbatov.
Het is toch niet te geloven dat Richard Nixon in zijn memoires de coup van
maarschalk Lon Nol in Phnom Penh op 18 maart 1970 - terwijl prins Sihanouk in
Moskou was - weergeeft als een coup die voor hem, Nixon, ‘een complete verrassing’
was. Lon Nol organiseerde een ordinaire CIA-coup als collaborateur van Washington.
Òf Nixon liegt, òf de CIA opereerde zoals gewoonlijk in Phnom Penh volgens het
bekende recept van ‘the invisible government’, de clandestiene operaties waar
misschien Nixon zelf niet van op de hoogte was. Al lijkt dit hoogst onwaarschijnlijk.133
Eigenlijk is het nog erger. Nixon doet alsof hij woedend was op de CIA omdat ze
hem niet tijdig hadden geïnformeerd dat er iets in die richting broeide ‘binnen de
regering van prins Sihanouk’.134

Tweede Kerstdag 1979
Droomde van mam. Twee van mijn lovers brachten haar een bezoek. Toen ik
thuiskwam, vond ik hen ieder aan één kant

132
133
134

The New York Times, 24 december 1979.
Richard Nixon, The Memoirs of Richard Nixon Volume I, Warner Books, New York, 1978.
Deze aantekening komt uit het tweede deel van zijn memoires, maar dat is uit mijn kast
verdwenen.

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

130
van haar in bed. Zij koesterden haar. Later was Wicher van Swinderen er ook. Mam
droeg een eenvoudig roze truitje en verontschuldigde zich voor haar eenvoud.
Ik herinner me inderdaad uit mijn eerste jeugd dat ik wel eens van mening was
dat mam te eenvoudig tevoorschijn kwam.
Verder droomde ik, en dat gaat dus terug naar de oorlog, dat er op de Baarnseweg,
waar De Horst aan lag, werd geschoten. Een aantal mensen schuilden in onze garage
aan de straat. Er was een televisiecamera, maar niemand had een geweer. Door een
klein raampje zag ik een jonge Italiaan een geweer laden. Ik werd wakker. Kom daar
maar eens uit. Peter weet altijd wat dromen betekenen.
De hyacinten op tafel ruiken zalig, zo mooi en toch zo eenvoudig.
Stan van Houcke nodigde me, ongetwijfeld op advies van Ton van Dijk, uit in zijn
programma van Radio STAD. Instinctief voelde ik dat ik niet moest gaan. Het was
een dirty trick. Ze waren uit op een relletje, want zonder me dit te zeggen bleek dat
zij John Roozen van NieuwsNet eveneens hadden gevraagd. Dat had dus een BVD-rel
en een Jacques den Boer-programma moeten worden.
Frits van Eeden had Amerika valt gelezen. Hij belde en zei: ‘Ik lach me rot. Ik
vind het het einde.’
Arthur Rubinstein vertelde op televisie dat Rachmaninoff eens bij hem was komen
dineren en zijn concert van Grieg het mooiste aller tijden had genoemd. Een beetje
overdreven dus. Rubinstein speelt het met André Previn en het London Symphony
Orchestra. In de cadenza ben ik tot tranen geroerd, luisterend naar deze oude baas
die zo krachtig, zo fraai musiceert. My lost dream! Ook het langzame deel speelt hij
zo weloverwogen en gedragen, voor sommigen misschien troppo lento, maar daar
staat tegenover dat bijna iedereen het veel te vlug speelt. Rubinstein zei dat
Stockhausen en Boulez hem geen moer zeggen ‘Their music, I do not understand, it
are noises, I do not judge what I cannot understand, I do not know what they want
to say.’ Ik was het volledig met hem eens. Zit in hetzelfde schuitje. Rubinstein zei
verder: ‘When I hear young pianists I know there is nobody who can play better. I
only ask them sometimes “When are you going to make music?”’ Opnieuw, I couldn't
agree more. Maurice Ravel vertelde aan Rubinstein dat hij zijn unieke wijze van
orkestreren had geleerd van het vierde pianoconcert van Camille Saint-Saëns, wat
Rubinstein op dit moment ten gehore brengt. Wat een verwennerij. Dit concert, deze
film, makes my day. Intussen zal hij niet ver-
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geten het ordeteken van het Legion d'Honneur in zijn knoopsgat te steken. Dat zou
ik in zijn geval beslist weglaten. Ben totaal wèg van Rubinstein.
Opeens zag ik een rij van meer dan zes mussen op de rand van het balkon. Ze
vroegen om hun boterhammen. Totale verbazing: wel honderd vogeltjes zaten beneden
te wachten. Mam was ook altijd met de dieren in de tuin in de weer.
Aart van der Want kwam langs. Hij vond, dat de twinkeling uit mijn ogen was.
‘Laat je niet kisten door tegenslagen,’ was zijn advies. Ik zei dat het verlies van het
Algemeen Dagblad en ook NieuwsNet me zeker had aangegrepen, ook omdat ik de
stille hand van ‘de vijand’ in Den Haag weer in de aanval zag, waar je je gewoon
niet tegen kunt verweren, want ze werken als een Gestapo in het geheim en geniep
achter je rug op alle fronten tegelijk. Aart vond dat ik mijn bandopnamen van
interviews en dagboeken in veiligheid moest brengen. Maar hoe kan je dan nog
leven? ‘Ik ben altijd bang, dat er nog eens zogenaamd brand in je huis komt en dan
zou je alles voor niets hebben gedaan,’ zei hij. Ik gaf toe: ‘To destroy my diary is
the same as destroying me.’
Terwijl we aan tafel zaten belde minister Luis Alberto Machado uit Caracas. Hij
zou naar Europa komen en voor een vliegticket òf naar Parijs òf naar Madrid zorgen,
want ze zijn kennelijk zeer geïnteresseerd in mijn komende boek met interviews over
intelligentie. Hij zou ook een subsidie van 5.000 dollar kunnen garanderen. Ik had
in september al een brief ontvangen waarin hij zijn steun toezegde.
Koningin Juliana hield haar kerstrede. Het was weer zover. ‘Het kerstfeest is “licht
uit licht” als het ontdaan is van alle versiering, hoe mooi en vrolijk en knus ook,
waarmee wij het wezenlijke ervan toch wel hebben toegedekt, ik denk omdat het
licht ons te sterk is.’ Moet je zo'n rede eens beluisteren; puur geklets in de ruimte.
Aan het begin van de jaren tachtig moeten wij ons afvragen: ‘Waar staan wij? Waar
ben ik? Hoe ver? Waar gaat het heen? Wat is er goed? Waarin falen wij? En ik zelf?’
En verderop zei ze: ‘Een regel uit een bekend kerstlied zegt: “Het licht is verschenen
aan Adams geslacht.” Dan denk ik aan Gods vraag: Adam waar ben je? En aan de
vraag: “Waar heb je je broer en je zuster gelaten?”.’ Juliana is een schat, maar het is
helaas gedaas. Het valt niet te verwonderen dat ‘Benno’ veel pleziertjes buitenshuis
zoekt, zoals bij zijn vriendin in Parijs. Of misschien is dat nu ook wel voorbij.
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27 december 1979
Ik ontving een kerstkaart van Nixons psychiater, mijn vriend dr. Arnold Hutschnecker.
De eerste versie voor Arbatov van 150 pagina's is klaar. Ik zal het via Prokchorov
in Den Haag naar Vladimir Pechatnov zien te krijgen.
Ik begin nu over een brochure over Beatrix na te denken, een boekje over ‘het
koningshuis’.
Een journalist uit Australië, Peter Hastings somt in The New York Times Sukarno's
bewind op als ‘verbal posturing, large-scale economic mismanagement, third world
rhetoric, the Jakarta-Peking axis and slogan politics,’ wat dus van A tot Z onwaar
is. Toch vrees ik, omdat dit soort onzin sinds 1965 steevast in alle windrichtingen
wordt herhaald (en aangezien alle Sukarno supporters òf werden vermoord, òf
gevangen gezet òf permanent monddood gemaakt door het moordende Suharto
regime) dat Bung Karno aldus de geschiedenis in zal gaan. Ik voel met ten aanzien
van hem een roepende in de woestijn.
Hastings zegt dat Australië tegen de overdracht van de Papoea's aan Indonesië
was, omdat wanneer de communisten in Djakarta aan de macht zouden komen, een
‘rood’ Indonesië ook Papoea-Nieuw-Guinea (de andere helft) onder de voet zou
lopen. Dus de komst van Suharto werd in Canberra als een verademing beschouwd.
Er werd natuurlijk onder die omstandigheden niet stil gestaan bij de vraag hoe Suharto
zich de macht verwierf, en dat en passant meer dan één miljoen mensen onder
Suharto's verantwoordelijkheid aan moten werden gehakt. Nu wind men zich in
Australië opeens wèl op over wat op Oost-Timor gebeurt en de 100.000 doden aldaar.
Ook schietpartijen op Irian Barat baren Canberra plotsklaps zorgen. Het zijn
onberekenbare draaiborden.135
The New York Times meldt verder dat de VS nu strikt gaan toe zien op het niet
toelaten van homo's tot het land.136 Dit gebeurt terwijl de Surgeon General, dr. Julius
Richmond, vorig jaar officieel bevestigde dat de VS homosexualiteit van regeringszijde
dus niet langer als een ‘mental disease or defect’ zou worden beschouwd. En dit
gebeurt allemaal onder de in Christus herboren Jimmy Carter, of misschien wel juist
daarom.
Ik ben aan het boekje over het koningshuis begonnen. Mijn vingers jeuken.
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28 december 1979
De BBC meldt, dat het Suharto-regime de toezegging doet dat alle nog in het buitenland
verblijvende communisten kunnen terugkeren, maar ze zullen wèl worden verhoord.
Ik belde Pak Hanafi in Parijs. Hij vertelde minister Adam Malik in Brussel te hebben
ontmoet en zijn terugkeer te hebben besproken. ‘Dat is allemaal een uitvloeisel van
jouw artikel in het Algemeen Dagblad.’ Dat leek me wat overdreven. Hij heeft
voorwaarden voor zijn terugkeer gesteld.137 AMERIKA WEERT HOMO'S is de
voorpaginakop in het Algemeen Dagblad vanmorgen. Ed Nijpels van de VVD en Hein
Roethof van de PvdA hebben onmiddellijk vragen in het parlement gesteld. Het is
ook archaïsch.
Bezocht tante Yuut Mennega-Oltmans in haar flat in Soest. Oergezellig. Zij vertelde
over vroeger, van toen mijn vader tien jaar was. De zuster van mijn grootmoeder
Klink was getrouwd met een Strick van Linschoten in Zwolle. ‘Mijnheer las 's
ochtends de bijbel voor de familie. Dan wachtten de dienstboden voor de deur. Na
een logeerpartij bracht tante Juliana (naar wie mijn tante trouwens was voornoemd)
ons naar de trein terug naar Den Haag. Toen we uit de raampjes hingen - ik hoor het
je vader nog zeggen, hij was toen tien jaar - klonk het: “U hoeft me nooit meer te
vragen, ik kom nooit meer”. En we zijn ook nooit meer in Zwolle gaan logeren.’
Tante Yuut zei, dat ik haar zeer aan mijn vader deed denken. Het zou wel eens waar
kunnen zijn, althans op dit punt. Tante zegt nu ook steeds: ‘Ik word oud.’
Ik woonde een feestje van Margreet Ferguson bij. Er waren achttien gasten
waaronder een zoon, Evert, een computerverkoper. Nel Oosthout was een hoogtepunt
en droeg voor.
Ik raakte met een halfbroer van Thomas Ferguson in gesprek. Hij werkt bij IIASA
Nederland. Ik vertelde onlangs een brief te hebben gekregen van dr. Jermen Gvishiani,
de voorzitter van IIASA, ‘de baas van professor De Wolff’
‘Gvishiani is niet de baas van De Wolff,’ was het antwoord.
‘Dat weet ik, maar hij is de baas van IIASA dus in die zin ook de baas van De Wolff’
‘Maar de leden van IIASA zijn autonoom.’
‘Dat weet ik. Ik heb de totstandkoming van IIASA van dichtbij aan de top
meegemaakt, lang voordat u wist dat het instituut bestond. Gvishiani is niet letterlijk
de baas van de Wolff, maar hij hanteert daar wel de voorzitters hamer.’ Maar de
droogkloot dramde door. Eerst zei ik iets van spijkers op laag water
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zoeken, maar toen hij aanhield, noemde ik de man ‘een muggenziftertje’. Toen hij
nog door ging voegde ik hem toe: ‘Het computertje in uw hoofd is niet in orde.’ Dat
veroorzaakte een waarachtig incident. Margreet Ferguson nam hem lange tijd mee
naar de keuken om hem te sussen. Ik ben maar bij vriendin Nel Oosthout gaan zitten.
Zulke uitjes met een levensgrote pan soep als traktatie vind ik sowieso vreemd.
Peter arriveerde uit Londen met een baardje. Het was werkelijk geen gezicht. Ik
knapte er in alle standen op af. Ik omhelsde hem op Schiphol ook niet als anders en
gaf hem demonstratief slechts een hand.138
We dineerden in ons favoriete restaurantje Le Musicien, intiem en gezellig. Toen
ik hem bij toeval liet zien al een aantal kaarten voor tram en bus te hebben gekocht,
ik wilde slechts mijn creditcard pakken, was hij tot tranen toe geroerd. Hij was
eveneens blij dat ik zonder dat hij er om had gevraagd, bij café Rusland stopte, zodat
hij een stickie kon gaan halen. Het was weer een samenzijn als vanouds, waar ik
uren over zou kunnen vertellen.

29 december 1979
Peter heeft gefietst in de polders. Hij begint weer zijn gezonde kleur te krijgen. In
dat opzicht is Charingcross Road in Londen een ramp.
Ook Vladimir Kouznetsov schreef uit Brussel voor het nieuwe jaar.
Tante Yuut Mennega vertelde ook dat nog deze week iemand tegen haar had
gezegd: ‘Je neef is communist he?’
‘Helemaal niet,’ had tante gezegd, ‘hij probeert alleen niet alles ten aanzien van
de Sovjet-Unie à priori af te kraken.’ Zo zie je weer wat De Telegraaf en ‘de vijand’
met hun campagnes hebben bereikt.
Mr. H.M. Voetelink heeft een uitstekende brief aan minister Van der Klaauw
gezonden in verband met het lasterpraatje over mij van zaakgelastigde Fruin in
Caracas.139

30 december 1979
Moskou is een ‘police action’ in Afghanistan begonnen. Ik kan dit volledig indenken
en begrijpen. De VS en Carter schreeuwen moord en brand, net als China trouwens,
en voorspellen dat de sovjets hun vingers zullen branden. Amerikanen

138
139

Nu ik dit in 1994 teruglees, vind ik mijn houding over dat baardje absoluut misselijkmakend.
Zie bijlage 20.

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

135
zijn experts op dat gebied, met hun expedities in Vietnam, Laos en Cambodja. The
New York Times meldde al vorige week, dat de sovjets drie divisies naar de grens
met Afghanistan hadden overgebracht. Het gaat om een burgerstrijd tussen de
aanhangers van de in 1978 gevestigde marxistische regering van het land en
islamitische guerrillagroepen.140
Ik schrijf altijd weinig als Peter op Amerbos is. We gaan dan in elkaar op en alles
lijkt stil te staan.

31 december 1979
Ik werkte aan een paar pagina's voor mijn boekje over het koningshuis. De eerste
pagina's van een nieuw manuscript leveren de meeste problemen op, dan wordt de
toon gezet. Daarna gaat het sneller. Peter heeft onafgebroken zitten lezen. We waren
deze dag rustig samen thuis. Dat wil zeggen, met een onderbreking van een sauna
in Thermos.
De sjah van Iran, die in Panama verblijft, is nu een pion geworden in het
gijzelaarsdrama. Panama wil overwegen de sjah aan Iran uit te leveren tegen de
vrijlating van de 50 Amerikanen. Dat kan toch niet waar zijn?
We zagen de film Apocalypse Now en dineerden in Djanoko. Daarna was er Wim
Kan. Tot mijn onuitsprekelijke verbazing stelde hij voor, zoals ik al een paar maanden
geleden bij het bekend worden van het bestaan van de halfbroer van Juliana voor de
VPRO radio had gedaan, om nu maar eens de hele koninklijke familie bij elkaar te
schrapen en op 30 april aan het volk op het bordes van Soestdijk te tonen. Hij
bejubelde Juliana als ‘één van de weinige lichtpunten, die we hier hebben’. Je zou
haast vrezen dat hij haar kerstrede over ‘licht uit licht’ ondershands belachelijk
maakte.
Jimmy Carter gaf ook een nieuwjaarsinterview en vertelde, dat Leonid Brezhnev
via de ‘hotline’ een verklaring voor het ingrijpen in Afghanistan had gegeven, die
misleidend was, waardoor de president nu totaal anders tegen de USSR aankeek als
daarvoor. De Afghanistan-affaire zou ernstige politieke consequenties met zich
meebrengen, maar het was duidelijk dat de de man al aan zijn herverkiezing in
november werkt. Toch zal Afghanistan een nieuw hoofdstuk aan het Arbatov-boek
toe moeten voegen.
Jan Cremer vroeg of we naar hem toe kwamen. Maar Peter had er geen zin in en
ik eigenlijk ook niet.
Peter en ik zaten uren te praten gisteravond. Ik liet hem de al-
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bums zien die ik in de jaren dertig als jongen had gevuld met knipsels over het
Oranjehuis. We bladerden samen in dagboekdelen. Hij zei dat hij nooit over zichzelf
zou kunnen spreken, zoals ik dit deed. En na alles wat we bespraken was hij onrustig
geworden en van slag geraakt. Daarom was hij midden in de nacht uit bed gegaan
om een stickie te roken. Hij heeft al een leven lang last van slapeloosheid, wat zijn
vader ook gehad moet hebben. We bespraken ook of hij in Londen bij Edwin zou
blijven of naar de VS zou gaan om te studeren. Ik beloofde, dat ik alles zou doen om
een studiebeurs voor hem te versieren via pr-jobs voor bijvoorbeeld Dirk Keijer. Het
was allemaal ontspannen en gezellig. Het zegt toch veel dat we de afgelopen vijf
dagen bijna steeds thuis zijn geweest.

2 januari 1980
Om 18:30 uur is Peter naar zijn moeder in Tilburg vertrokken. Toen hij beneden
kwam, zat hij op ernstige en trieste wijze voor zich uit te staren. Ik probeerde niet te
kijken, maar ik voelde dat hij zich diep miserabel voelde. Hij leek getormenteerd.
We aten nog zuurkool op het centraal station. Hij leek asgrauw, in plaats van zijn
gebruikelijke stralende kleur. Ik vond het vreselijk.
Hij zei dat zijn depressie en apathie eigenlijk al voor Kerstmis was begonnen en
dat dit voor het eerst in twee jaar was dat het gebeurde. Ik geloof dat het te maken
heeft met het feit dat hij momenteel geen werk heeft. Of weinig modellenwerk. Dat
kan ik niet helpen. In bed vroeg ik hem wat in zijn leven zou zijn gebeurd, wanneer
we elkaar niet zouden hebben ontmoet. ‘Dan was ik waarschijnlijk nu hoofd van een
school in Tilburg,’ zei hij. Ik schrok hier erg van. Ik ging eerst slapen. Hij schreef
naar Frederick Ress en een jongen in Los Angeles. Ik weet niet meer hoe laat hij in
bed kwam.
Hij liet me op de cassettespeler in de auto bandjes van door hem gezongen liedjes
horen. Ik vond ze mooi. Toch wist ik niet precies wat er op te zeggen. En hier speelt
misschien toch ook weer bij mij parten dat mijn ouders vroeger nooit één goed woord
over hadden voor wat ik deed. Mijn vader zou mijn boeken zeker gelezen hebben,
maar mam heeft bijvoorbeeld nooit één woord over mijn boeken gezegd. Ik weet
nauwelijks of zij ze echt heeft gelezen. Misschien stukjes. Is het om die reden dat ik
niet echt enthousiast kan zijn om te luisteren als Peter zingt? Ik vind wel, en dat heb
ik hem ook gezegd, dat hij lange, zuivere tonen zingt, maar waar ik zo weinig zeker
van ben, is dat dit zijn roeping of toekomst zou kunnen zijn.
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Daarnaast heb ik twijfels of zijn depressie niet te maken heeft met het roken van
hasj.141 Ik ben het daar dan ook helemaal niet mee eens en steek dit niet onder stoelen
of banken, wat dan weer voor nare wrijving zorgt. Anderzijds voel ik mij diep
betrokken bij Peters lot. Ik heb hem gezegd op oudejaarsavond, dat ik voor
bijvoorbeeld vier maanden 600 dollar per maand naar Chase Manhattan in Londen
zou sturen, opdat hij de beste zanglessen kan nemen. Ik probeerde hem er mee op te
beuren, maar het had een tegenovergesteld resultaat. Hij scheen dieper weg te zinken.
We waren gistermiddag nauwelijks thuis of Jan Cremer belde een tweede keer of
we langs kwamen. De dag tevoren hadden we ook al een smoes verzonnen. Ik had
niet het hart dit weer te doen. Ik probeerde Peter dus over te halen mee te gaan, maar
tevergeefs. Hierdoor kwamen we in een vervelend gesprek terecht, waarbij ik hem
verweet dat hij zoiets ook wel eens voor mij zou kunnen doen. Ik bestá zo ongeveer
voor hèm en ga vrij ver als ik weet wat hem pleziert; zoals driemaal naar café Rusland
rijden tot het ventje er is dat hem de hasj verkoopt. We hadden dus weer een vervelend
gesprek, maar ik wilde hem niet in die stemming naar Tilburg laten vertrekken, dus
we besloten eerst samen een hapje te eten. Later belde hij nog om te zeggen dat zijn
moeder zijn baard prima vond. Ik helemaal niet en daar blijf ik bij.
Henk Kolb zei op de radio vanuit Washington dat de Amerikanen geen bruten
waren zo als de Russen, die zo maar Afghanistan binnen vielen. Alsof er nooit een
Varkensbaai-invasie op Cuba was, om niet opnieuw Vietnam te noemen, of Cambodja.
Koos Postema noemde de sovjetinvasie in Afghanistan ‘agressie’. De man weet niet
beter. Wanneer de Amerikanen hun vrienden in Vietnam te hulp komen, is het geen
agressie, en wanneer de sovjets hun vrienden in Afghanistan komen helpen wel.
Eigenlijk was ik in tranen, toen ik Peter op het centraal station verliet (dichtbij
tranen althans) omdat ik altijd weer tekort schiet hem werkelijk te helpen, te adviseren
en bij te staan.

3 januari 1980
De Britse bladen schreeuwen moord en brand over Afghanistan. Er wordt al druk
gefilosofeerd over het stop zetten van
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graanleveranties aan de USSR, het bekende chantagedenken in Washington voor stoute
landen. Ook wordt de terugtrekking van Westerse atleten van de Olympische Spelen
in Moskou overwogen.
Afghanistan dreigt weer een nieuw raadsel te worden voor Westerse denkers om
er achter te komen dat ze misschien toch niet de enige macht in de wereld
vertegenwoordigen die naar eigen goeddunken handelt. Wat nu gebeurt zal het belang
van het boek van Georgii Arbatov vergroten.
Het biedt mij de mogelijkheid om een passage van Jung in het Arbatov-boek te
verweven. ‘If, for a moment, we regard mankind as one individual,’ schreef hij, ‘we
see that the human race is like a person carried away by unconscious powers: and
the human race also likes to keep certain problems tucked away in separate drawers.
This is why we should give a great deal of consideration to what we are doing, for
mankind is now threatened by self-created and deadly dangers that are growing
beyond control.’
‘Our world,’ schreef Jung verder, ‘is so to speak, dissociated like a neurotic, with
the Iron Curtain marking the symbolic line of division. Western man, becoming
aware of the aggressive will to power of the East, sees himself forced to take
extraordinary measures of defense, at the same time as he prides himself on his virtues
and good intentions. What he fails to see is that it is his own vices, which he has
covered up by good international manners, that are thrown back in his face by the
Communist world142 shamelessly and methodically. What the West has tolerated, but
secretly and with a slight sense of shame (the diplomatic lie, systematic deception,
veiled threats) comes back in the open and in full measure from the East and ties us
up in neurotic knots. It is the face of his own evil shadow that grins at Western man
from the other side of the Iron Curtain.’143
Als ik over een medium beschikte zette ik deze passage in verband met Afghanistan
morgen in de krant. Intussen weet Carter niets beters te bedenken dan ambassadeur
Tom Watson uit Moskou terug te roepen.
Zorgen over Peter maken me onrustig. Ik zie steeds weer zijn gekwelde gezicht
voor me. Voel me zo machteloos hem op een genezende wijze tot steun te zijn.
Om 17:30 uur sliep ik zo diep, dat ik nadat de telefoon ging even niet wist waar
ik was. De assistente van George Walsh van
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MacMillan in New York belde. Walsh had de gesprekken in Moskou gelezen, maar
men achtte het ‘te kostbaar’ ze per luchtpost terug te sturen. Er moest een goedkopere
manier gevonden worden.
De brief van John Roozen stelt me nauwelijks gerust en overtuigt niet.144
Wibo van de Linde, de voormalige cameraman - ik herinner me dat hij een
cameraploeg voor me leidde toen ik jaren geleden een interview bij Fokker maakte
- en nu dus de grote baas bij de TROS, die het volk zal inlichten over Afghanistan,
laat zijn medewerker Henry Schoup aan het woord, een rabiate Koude
Oorlogcorrespondent. Vervolgens natuurlijk ook Luns. Ook andere orakels als Henk
Neuman, en zelfs professor Röling, benaderden nauwelijks de manier waarop ik dit
drama analyseer. Röling benadrukte gelukkig wel dat Afghanistan niets met de
SALT-onderhandelingen heeft te maken, die Carter nu heeft stop gezet.
Vladimir Pechatnov telegrafeerde namens professor Arbatov, dat het werk aan het
boek tot 20 februari stop staat. Nu moet ik andere plannen omgooien, zoals Madrid
en Florida.
Peter belde en zei dat hij de hele dag met zijn moeder had zitten praten, die zich
had opgewonden over de maatregelen tegen homo's in de VS. Het weer thuis zijn is
voor Peter, zoals hij dat zegt, ‘als een terugkeer in de baarmoeder’.

4 januari 1980
The New York Times gaat in een hoofdartikel in op de nieuwe regels voor toelating
van homo's. ‘We hope the special commission now studying the immigration laws
will urge Congress to make changes that reflect both medical opinion and the public's
growing tolerance and sense of fairness concerning homosexuals.’ De krant merkt
zelfs op: ‘We assume the department of Justice has more important business, even
at the nation's borders, than to get tough with such marginal hazards.’145
NRC Handelsblad jammert over de sovjetactie in Afghanistan ‘die volstrekt valt
buiten wat door het Handvest der Verenigde Naties is toegelaten’.146 Ik vind dat maar
schijnheilig geklets. Alsof wij ons altijd keurig aan het Handvest houden, wanneer
het in onze kraam te pas komt dat het dienen van Westerse belangen militair agressief
optreden zogenaamd noodzakelijk maken.
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NieuwsNet publiceert een lang gesprek met de schrijvers Frans Kellendonk, Nicolaas
Matsier en Oek de jong. Kellendonk schijnt eens gezegd te hebben: ‘Schrijven is een
langzame zelfvernietiging.’ Wat een onbedaarlijke onzin.147 Maar Frans is wel mooi
om te zien. Een foto van Gijsbert Hanekroot bevestigt dit weer eens. Hij zegt verderop:
‘Een schrijver is in de eerste plaats met taal en denken bezig. Hij dient er voor te
waken dat er zuiver geschreven en zindelijk gedacht wordt. Naarmate hij dat beter
doet, dient het schaamrood de politici des te vlammender naar de kaken te stijgen.’
Vroeg of laat wil ik met hem praten.

5 januari 1980
Het Algemeen Dagblad lijkt zich te beklagen dat ‘spraakmakend Nederland’ zich
niet erg opwindt over de sovjetinval in Afghanistan.148 Het blad meent, dat Den Haag
‘ingesneeuwd’ lijkt ‘en de Russische inval in Afghanistan lijkt door niemand
opgemerkt, ook niet door actiegroepen’. Joop den Uyl zei nogal terecht dat Moskou
zo reageerde in reactie op de plaatsing van 572 nieuwe kernwapens in West-Europa
‘wat ik geloof dat het verkeerde antwoord op de verkeerde plaats en op een verkeerd
moment is geweest’. Hij vervolgde: ‘Rusland voert een drijfjacht uit op de islamitische
bewustwording in Afghanistan en Amerika bevindt zich in een afschuwelijke
confrontatie daarmee in Iran.’

6 januari 1980
Ik herinner me de Indiase journalist Romesh Thapar, die op de vergadering van de
Club van Rome in Berlijn zei, dat er geen sprake van was dat Indira Gandhi ooit
terug kwam. Ik zei hem het daarmee oneens te zijn. Het ziet er naar uit dat zij de
verkiezingen zal winnen.
Ik denk veel over Peter en mijn tekortkomingen jegens hem op zoveel punten en
over de hele linie.
Het CDA wil dat Van der Klaauw de ambassadeur uit Moskou terugroept.

7 januari 1980
Indira Gandhi heeft gewonnen. Zond haar een gelukwens per telegram. Dit is prima
voor India. Michael Kaufman schreef over haar in de The New York Times149 dat zij
voornamelijk met
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de naam Gandhi, als dochter van Nehru had gewonnen. Zo is het natuurlijk ook. Haar
familie vertegenwoordigt een dynastie. Kaufman schreef eigenlijk een nogal vijandig
artikel, wat in het algemeen de stemming in Washington is jegens deze dame. Bij
het ondergaan van de zon zit dikwijls één eenzame lijster op een tak en houdt hele
verhalen. De hemel mag weten waar het diertje het allemaal over heeft.
De informatie over Afghanistan op televisie is weer klassiek. Televizier laat Luns,
Van der Stoel en oud-ambassadeur Hugo Scheltema aan het woord. Dan weet je het
wel. Ook Koen Corver, eens correspondent in Moskou (in samenwerking met de
BVD à la Raymond van den Boogaard) doet een duit in het zakje. En exact, zoals de
BVD aan Carel Enkelaar vroeg, laat het NOS Journaal alléén de Amerikaanse
ambassadeur bij de VN aan het woord. Russen of Afghanen krijg je hier niet te horen.
George Walsh van MacMillan in New York belde: ‘We hope that since the Cold
War is restarting with Afghanistan, Georgii Arbatov won't back out of the project.
In the mean time if he continues, the book gives him a chance to deal with the
Afghanistan question, so I hope that you realize, that we are more enthusiastic than
ever about this project.’ Hij wilde desnoods ook het boek met interviews met 35
Russische topgeleerden uitgeven, maar eerst het hele manuscript in handen hebben.
Rogier van Otterloo dirigeert op televisie. Ik denk dan aan de avonden in de oorlog
in Bilthoven, bij zijn vader, de dirigent Willem van Otterloo, waar ik samen met
Hetty de Marees van Swinderen steeds naar toe ging. Daar staat dan zijn kind.
Peter belde. Hij bracht de avond bij zijn moeder door. Slaap zachtjongen.

8 januari 1980
George Walsh zei gisteren ook nog: ‘You will be attacked for giving the Soviet point
of view.’
Ik antwoordde: ‘Don't worry, I will ask the right questions.’ Aan dit soort onzinnige
opmerkingen ben ik ruimschoots gewend.
In verband met de verkiezing van mevrouw Gandhi zond ik het Algemeen Dagblad
gisteren per expresse een exclusief gesprek met haar. Prompt publiceert deze krant
op pagina drie, waar mevrouw Gandhi had moeten verschijnen, een levensgroot
verhaal met de heer T.J. Koek, burgemeester van Nieuweschans. Bij deze nitwits is
er geen plaats voor de real stuff.
Ik droomde trouwens dat ik twee heren van de BVD erop be-
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trapte dat zij in mijn kasten snuffelden. Eén van hen was Van Doeveren. Hoe me dit
niet bezig houdt.
Bracht 36 pagina's als ontwerptekst voor mijn koningshuisboekje naar Peter Loeb.
Heb er intens aan gewerkt. Nu kan ik weer meer aandacht voor het nieuws hebben.
Het Kremlin maakte officieel bekend, pas dan weer te willen onderhandelen over
wapenbeheersing, wanneer West-Europa de plannen om 572 nieuwe kernwapens bij
te plaatsen publiekelijk intrekt. Moskou liet verder weten niet te zullen wijken voor
druk van Carter en de VS in de Veiligheidsraad om troepen uit Afghanistan te
verwijderen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken maakte bekend dat Frankrijk
niet mee doet aan zogenaamde vergeldingsmaatregelen tegen de USSR. West-Duitsland
heeft bij monde van Hans-Dietrich Genscher de invasie van Afghanistan bekritiseerd
maar Bonn zal de ontspanningspolitiek voortzetten. Portugal riep haar ambassadeur
uit Moskou terug. Mr. J.F. Boddens Hosang, onze tweede man bij de permanente
vertegenwoordiger bij de VN, heeft Moskou ten scherpste veroordeeld en het Kremlin
opgeroepen haar troepen ‘onverwijld’ uit Afghanistan terug te trekken. De lilliputters
in Den Haag blijven zichzelf maar overschatten, alsof er ook nog een Indisch koloniaal
rijk zou bestaan. Egypte gaat de ambassadestaf in de USSR verkleinen en overweegt
een breuk met Moskou. Ook Saddam Hoessein, die een vriendschapsverdrag met
Moskou sloot, bekritiseerde het Kremlin. Daarentegen riep Syrië op tot nauwere
banden met Moskou. De Amerikaanse minister van Defensie, Harold Brown, heeft
gezegd dat Washington nu snel de betrekkingen met China nauwer moet aanhalen.
Bezetenheid jegens klaarblijkelijk het Kremlin, dat echt gevaarlijk zou zijn, en China
dus niet. En het doet er niets toe of de Chinezen eveneens Marx en Lenin belijden.
Er klopt dus niets van.
En natuurlijk overweegt Washington als goedkoopste wapen de economische
chantage. Carter - de in Christus herboren democraat - heeft alle graanproducerende
landen in spoedberaad bijeen geroepen om te zien of men de USSR via de honger de
nek zou kunnen omdraaien. Verder wordt er geredekaveld over het niet meer meedoen
aan de Olympische Spelen in Moskou. De BVD en andere Haagse padvinders in
kwade streken zullen wel overuren maken om experts als Ed van Thijn en consorten
voor hun Koude Oorlogkarretje te spannen.
Ook de American Society of Newspaper Editors heeft al opgeroepen om alle
uitwisselingen tussen Westerse en sovjetjournalisten onmiddellijk stop te zetten. Ze
zijn gek. Die uitwisselin-
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gen zijn juist nu meer nodig dan ooit. Je kunt elkaar doodschieten of naar elkaar
luisteren. Er zijn nu 85.000 sovjetsoldaten in Afghanistan, dat is nog niet de 600.000
Amerikanen in Vietnam.
Henry Kissinger heeft tegen James Reston gezegd dat hij het er mee eens is dat
Moskou een prijs behoort te betalen voor de ‘outrage’ van Afghanistan, maar hij is
tegen ‘any sudden grand gestures that are likely to be ineffective and cannot be
sustained. We need a dispassionate analysis of our interests,’ zei hij, ‘and of a strategy
by which the Soviets are to be contained, if that is our aim, and not frantically start
doing something and pouring arms all over the world. I just don't want the Carter
Administration to go crazy. I don't want them to ad hoc it. We have now gone for
ten years up and down the foreign policy escalator. We have got liberals, that think
that everything that happens in the world is our fault. We have conservatives that
think that all you need is anti-Communist liturgy and that solves all our problems,
but we have not managed for a decade to get a settled strategy that a majority of our
people will support.’150 Wanneer zullen Amerikanen, om van Henry verder niet te
spreken, afstappen van het absurde begrip dat hun nationale belangen identiek zouden
zijn aan de belangen van de planeet in haar geheel? Waarschijnlijk nooit.
Arthur Jensen heeft een nieuw boek gepubliceerd Bias in Mental Testing, wat het
debat over zijn opvatting ‘that racial inferiority is inhereted’ weer heeft doen oplaaien.
Richard Eder schrijft in The New York Times: ‘The book is so dense with equations,
graphs and psychometric hardware that few psychologists - let alone sociologists,
educators, journalists and politicians - are likely to make much headway with it.’151
Gezellig als zo 774 pagina's studie verwelkomd worden in de nummer één krant van
de VS. Veel scholen geloven blijkbaar niet meer zo in IQ-testen ‘because they fail to
properly measure the potential of ghetto children’. Dat zou wel eens waar kunnen
zijn.
Nieuwe Revu152 wijdt een aantal pagina's aan de miljoenen die nodig zijn om Huis
ten Bosch en paleis Noordeinde in gereedheid te brengen voor de toekomstige
koningin Beatrix. Joop den Uyl lijkt haar geadviseerd te hebben dat één paleis er ook
wel meer door kon, en dus een beetje minder geld zou kosten. Maar deze mevrouw
heeft het voldoende hoog in de bol om er
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miljoenen tegen aan te laten smijten. ‘Iedereen moet bezuinigen,’ zegt het blad,
‘behalve prinses Beatrix.’ Vooral ook de veiligheidsvoorzieningen schijnen peperduur
te zijn. ‘Pas als zij extreme eisen zou stellen, zal zij die zelf moeten bekostigen,’
aldus de Rijksgebouwendienst. De atoomvrije schuilkelder kost twee miljoen,
exclusief btw. ‘De bouwvakkers, met het karwei bezig, zijn niet dol op de prinses.
Er is tijdens de restauratie zelfs een halve dag gestaakt, omdat de marechaussee na
wat diefstallen uit het paleis, beval de auto's buiten het terrein te parkeren. Daardoor
zou er meer zicht zijn op wat bouwvakkers in en uit het paleis sleepten. De arbeiders
weigerden dit, omdat zij hun vaak zeer zware gereedschappen niet door de hele tuin
wensten te slepen.’
Time153 heeft ayatollah Khomeini als Man of the Year gekozen: ‘The Mystic who
lit the fires of hatred. Rarely has so improbable a leader shaken the world,’ aldus
Time. ‘He gave the twentieth century world a frightening lesson in the shattering
power of irrationality, of the ease with which terrorism can be adopted as government
policy.’ Drieënnegentig procent van de 35,2 miljoen Iraniërs behoren tot de Sjiieten.
Zij onderscheiden zich van Soennieten, omdat zij de nadruk leggen op martelaarschap.
Daarom vereenzelvigen zoveel mensen in Iran zich met beelden als ‘Joy’ en ‘Honor’,
wanneer de volgelingen van Khomeini zouden sterven in de strijd tegen Amerika.
‘Shi'ism allows for the presence of an intermediary between God and man.’ Ook zij
zijn overtuigd, dat de profeet Mohammed zich schuil houdt, maar op een dag zal
terugkeren ‘to purify the religion and institute God's reign of justice on earth’. Time
noemt de ayatollah een ascetische despoot, die overigens nogal veel gemeen heeft
met zijn illustere voorganger de sjah. Met dit verschil dat Khomeini zegt: ‘All western
governments are just thieves. Nothing but evil comes from them,’ terwijl de sjah
juist door Washington met man en macht, inbegrepen de CIA, op de been werd
gehouden. Beiden heren beschouwen zich overigens ‘divinely or dained to guide and
govern Iran’. De ayatollah schijnt echter meer titels te bezitten dan de sjah: ‘Savior
of the generations, Defeater of the Opressors, Imam of the Age.’
Time vervolgt: ‘The essence of his attitude is detachement, serenity in accepting
and preaching God's will [alsof iemand weet wat de wil van “God” zou zijn; WO].
In public, Khomeiny will not permit himself to display joy, sorrow, rage or any oth-
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er emotion. His angriest words are delivered in a soft, uninflected voice that seldom
rises above murmur. And what is it, that Khomeiny's God commands? An all
embracing code of behavior. It is a rigorous, minute, specific codification of the way
to behave in every conceivable circumstance, from defecation to urination to sexual
intercourse to eating to cleaning the teeth. The scheme is appallingly oppressive to
us Westerners, in that there is a right way and a wrong way in everything.’ Anwar
Sadat heeft hem omschreven als ‘a lunatic’. Richard Falk van Princeton University
zegt in het blad: ‘When Khomeiny seems the most crazy to us, he appears most
exemplary to the Iranian people. That suggests you would have to say all of Iran is
crazy.’ Wat me terugbrengt bij Lloyd deMause en de psychohistorici. Kan je stellen
dat gedurende Hitlers regime, de meest Duitsers getikt waren, omdat men hem bijkans
blindelings volgde? Dan zit je meteen in begrippen als ‘collective delusion’, ‘collective
madness’, en al die ingredienten van ‘craziness’ waar deMause, Ebel, Stein (ten
aanzien van Israël) en anderen al jaren de aandacht op vestigen.
Bruce van Voorst sprak onder vier ogen met ayatollah Khomeini, die bijvoorbeeld
vertelde dat in het laatste jaar van zijn bewind, de sjah van Iran 60.000 mensen door
zijn geheime politie liet vermoorden, terwijl 100.000 personen verminkt zouden zijn.
Daar moet toch wel een en ander van waar zijn, alhoewel de sjah dus een amateur
in uitmoorden is gebleven,
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vergeleken bij mijnheer Suharto (één miljoen) of Pol Pot (twee miljoen). Opmerkelijk
vind ik het antwoord van de ayatollah als Van Voorst hem vraagt: ‘Does God ever
speak to you or send you guidance?’ Dan antwoord de imam dat hij slechts de
spreekbuis is van zijn volk. ‘I simply reflect the views of the Iranian people.’
Le Nouvel Observateur154 besteedt weer eens aandacht aan een rapport van Amnesty
International, waarbij Suharto rustig opduikt tussen types als Idi Amin en Bokassa,
en niet alleen voor wat nu weer op Timor gebeurt. Het blad drukt een foto af van
tegenstanders van Suharto in een soort loopgraaf om door zijn militairen te worden
afgeknald.
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Een Britse majoor, Roger Chapman, heeft ergens op Nieuw-Guinea een groepje
Papoea-nomaden gevonden, 500 kilometer buiten Port Moresby, onder de naam
‘Pogaea’, waarvan men het bestaan tot op heden niet kende. Dat was de klus, die
Luns zo graag had willen klaren.
Ik haalde Peter op het centraal station af. Hij zei het erg koud te hebben en zich
verkleumd te voelen. Hij was in tranen geweest, toen hij zijn moeder verliet. Ik ken
zulke gevoelens zo precies. We pakten een sauna. Hij scheen op te knappen, maar
bij het serveren van hutspot voelde hij zich toch weer ziek en leek grauw en bleek,
niets voor Peter. Hij is naar bed gegaan. Ik wil dat dokter C.C. Delprat hem helemaal
nakijkt. Het maakt me ongerust. Ik ging even bij hem kijken. Ik had hem moeten
omhelzen, toen ik hem toedekte, maar ik voel me altijd verstijfd op zulke momenten,
wat wel een andere erfenis is uit De Horst dan de ACF kinine-aandelen.
Marcus Bakker (CPN) noemde het in Brandpunt van de KRO een ‘slechte zaak’ van
de USSR om militair te denken en Afghanistan binnen te trekken.

9 januari 1980
Peter is nog steeds in diepe rust en sliep bijna 24 uur aan één stuk. Ben ongerust.

10 januari 1980
De Sovjet-Unie noemt Jimmy Carter ‘hysterisch’, wat me in de roos lijkt. Zij hebben
er meer dan één reden voor dan Carters kritiek op de invasie van Afghanistan. Ik heb
al drie jaar geleden het boek van Lloyd deMause Jimmy Carter and American
Fantasy155 naar Moskou gebracht en aan Georgii Arbatov, en ook Jermen Gvishiani
overhandigd. Ik hoopte dat men in het Kremlin terdege zou beseffen wat voor type
mens op het Witte Huis was gearriveerd. Ik herinner me dat ze nauwelijks konden
geloven hoe zot het verhaal van Carter was. Misschien geloven ze het nu.
Altijd als puntje bij paaltje komt houdt de PvdA de rokken van de Amerikanen
(en de CIA) vast. Joop den Uyl blijft a cheap basterd, want hij holt met een protest
over Afghanistan naar ambassadeur Tolstikov. De beurs in Wall Street vliegt natuurlijk
omhoog, want de oorlogsfabrikanten ruiken weer goede zaken. How shockingly sick
the system really is.
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Een heerlijke avond met Peter en ook met mijn vriend Frank Heckman, die er voor
zijn doen ook al slecht uit zag.
Vandaag begon Veronica Radio met mijn bijdrage, die luidde als volgt:
‘Amerikaanse geleerden hebben zich gebogen over de psyche van de 71-jarige
ayatollah Khomeini in Iran. “Wat ze daar nu doen in Iran in een roes van collectieve
fantasie, is van Khomeini de kostbaarste baby van het land maken,” zei me professor
Henry Ebel van het Psychohistorisch Instituut in New York. De psychohistorie houdt
zich immers bezig met het leggen van verbanden tussen enerzijds de geschiedenis
en politiek en anderzijds de psyche van leiders, koningen en presidenten. “Khomeini
is de verpersoonlijking van Allah,” aldus professor Ebel, “en zoals iedere groep, of
volk of natie aan de hand van een nationaal totem in balans probeert te blijven, hebben
de mensen in Iran, na de val van de sjah, het wereldse totem vervangen door dat van
een vertegenwoordiger van God. Bij u in Nederland heeft u een koningin. In de
Sovjet-Unie vader Lenin en in de Volksrepubliek China bediende men zich een halve
eeuw van het symbool van Mao. De huidige verwarring in China is terug te leiden
naar het ontbreken van een vervangend en passend nieuw collectief symbool, dat de
natie bijeen zou kunnen houden,” aldus professor Ebel. Eén der voornaamste aspecten
van Khomeini's allesoverheersende macht over het Iraanse volk, is dat in de fantasie
en verbeelding van zijn volgelingen, hij, de lang verbannen Sjiieten-priester, de van
Allah gezonden redder des vaderlands moet zijn, die een oplossing zal brengen voor
de noden en problemen van Iran. De ijzeren wil van Khomeini en diens blinde geloof,
dat hij alléén het bij het rechte eind heeft, zijn beslissend in de hardnekkige strijd
tegen de VS over de gijzelaars in de Amerikaanse ambassade.’

11 januari 1980
Peter is al weer vertrokken. Het is hier stil zonder hem. Via dokter Delprat is hij naar
het Artsen Laboratorium geweest. Hij wordt nu grondig onderzocht. Hij was blij dit
te hebben gedaan. Hij heeft altijd een extra duwtje nodig.
Pas vandaag zond Henk de Vos van het Algemeen Dagblad mijn gesprek met
mevrouw Indira Gandhi terug, ook omdat sinds ik het vorig jaar met haar maakte er
nu al weer zoveel was gebeurd. Smoesjes en jammer. De kopij was trouwens al gezet.
Pravda meldde dat Washington ‘een buitengewoon gevaarlijk militair-politiek
spelletje poker is begonnen’. De krant schrijft dat de antisovjetmaatregelen, die
momenteel in looppas wor-
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den genomen, terecht toe te schrijven zijn aan de komende verkiezingen in de VS
eind 1980.
Craig Whitney bericht uit Moskou dat de sovjetbeslissing Afghanistan, en haar
marxistische regering in bescherming te nemen, een miscalculatie is geweest van het
Politburo. Brezhnev, die nu vijftien jaar regeert, is in slechte gezondheid evenals
premier Aleksei Kosygin. Men had dergelijke scherpe reacties in het Westen niet
verwacht. Whitney noemt ook het feit, dat een belangrijke Amerika-adviseur, Georgii
Arbatov, al sedert november wegens een hartaanval wordt verpleegd.
David Kline, die voor The Christian Science Monitor in Afghanistan was, schrijft:
156
HAS WORLD WAR III ALREADY BEGUN?
De schrijver Richard Walton is in dezelfde editie zinniger en steekt de draak met
geklets dat de Koude Oorlog weer van voor af aan zou zijn begonnen. ‘The Soviet
Union is hardly likely to welcome lectures from a US Government, whose hands are
not clean. After Vietnam, Laos, Cambodia, Cuba, Chili, Guatemala, Iran and
elsewhere our Government is in no position to preach non intervention.’ Zo is het
exact al had hij van mij ook Indonesië mogen noemen.
Zbigniew Brzezinski, Carter's Oost-Europa-adviseur en zelf een Poolse vluchteling,
noemt Afghanistan ‘a direct security threat to Iran and Pakistan, countries in a region
vital to the United States’. Als je Washington moet geloven, zijn alle regionen van
de planeet ‘vital’ voor de veiligheid van de VS. Wat een geklets. En die man is de
belangrijkste adviseur voor de USSR in de staf van de pindafabrikant uit Plains in
Georgia.157
Fereydoun Hoveyda, de sjahs ambassadeur bij de VN en broer van Amir Abbas
Hoveyda, die dertien jaar lang premier van Iran was en 7 april 1979 door de
aanhangers van ayatollah werd geëxecuteerd, doet in de The New York Times verslag
over hoe ‘corruption ran wild at the heart of the royal family’. ‘The Shah's brothers
and sisters earned exorbitant commissions on contracts by acting as go-betweens,
usually acting through companies in which they were the majority shareholders. The
royal family was a source of contamination which infected every level of society.’158
Zo gaat het altijd weer. De Oranjes hebben in het verleden voldoende middelen
verzameld om nu niet meer te behoeven gappen. Doen zij het toch, lopen ze tegen
de lamp.
De tweelingzuster van de sjah, prinses Ashraf Pahlavi zegt dat
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zij tot haar laatste snik deze lasterlijke verhalen zal bestrijden. Haar zoon Shariar
Mustapha Chafik werd trouwens onlangs op straat in Parijs vermoord.
De psychiater George Gross wijst op een ander aspect, dan het verhaal van de sjah
van Iran. Zijn betoog betreft Amerika zelf. ‘The absence of moral principle endangers
the capacity of free people regulated from within, and paves the way to grandiosity.’
Volgens Gross: wie met pek om gaat, wordt er door besmeurd. Het keerpunt in de
Amerikaanse politiek zou zich hebben voltrokken op het moment dat oud-president
Gerald Ford, de man die de moord in Dallas hielp verdoezelen via het befaamde
Warren Report, oud-president Nixon vrijwaarde van vervolging in de
Watergate-affaire. Ik denk dus dat de corruptie van de Amerikaanse democratie is
begonnen met het in het leven roepen van de CIA als ‘staatje binnen de staat’, met
als alibi dat de sovjets bestreden dienden te worden, niet via een vrije, open
democratie, maar insgelijks via een geheim militair apparaat. De moord in Dallas
was een revolutionaire omwenteling, belangrijker dan Watergate, want dáár is het
kanker van de geheime operaties binnen de VS tot zijn volle wasdom gekomen.
Ik vind, vooral sedert ik psychiater Arnold Hutschnecker leerde kennen, dat het
van het grootste belang is, dat de Mind Sciences zich met politiek en de breinen van
politici gaan bezighouden. Professor Howard Stein, psychiater verbonden aan de
University of Oklahoma, heeft me reeds bij dr. William Davidson geïntroduceerd,
de directeur van het Institute for Psychiatry & Foreign Affairs in Washington. Ik zie
naar uit hem te ontmoeten.
Psychiater Gross analyseert de zogenaamde Amerikaanse ‘vriendschap’ voor de
sjah van Iran als ‘self-serving, devoid of moral principles, substituting for it a personal
virtue (friendship) as if the two were synonymous’. Gross wijst er op dat de meeste
tirannen in de geschiedenis over ‘goede vrienden’ beschikten. ‘Should the good
opinion of Hitler's friends have altered a judgment at Neurenberg?’

12 januari 1980
Ik droomde dat ik in Moskou was en me plotseling bedacht dat Keke was opgesloten
en geen eten en drinken had. Ik stelde alles in het werk meteen naar Amsterdam terug
te vliegen, en slaagde er in een Air France vliegtuig te krijgen, via Warschau. Toen
ik wakker schrok had ik een droge keel.
Ben naar het graf van mijn ouders gegaan en plaatste twee ro-
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zen, zoals Frank Heckman me verzocht, van hem en vriendin Suzanne. Het blijft
altijd weer even onwerkelijk aan het graf te staan met zoveel diep, en diep verdrongen
levenspijn - en vreugde - wat het oproept. Een hoofd vol herinneringen. Ben ook
veel met Peter bezig. Zou met zijn moeder en Trees willen overleggen hoe hem het
beste te helpen.
Bezocht tante Yuut Mennega-Oltmans in Soest, die zei dat wanneer zij bij ons op
De Horst kwam zij zich nooit zichzelf voelde en echt op visite was. Zij zei zo goed
te begrijpen dat ik als kind al de grootste problemen ondervond met me bij die sfeer
aan te passen. Tante is overtuigd, dat mijn vader het verhuizen naar Zuid-Afrika
(1950-1960) voornamelijk heeft doorgezet om grootmama te ontlopen. ‘Zij dicteerde
immers je moeder over hoe jullie dienden te worden opgevoed? Je moeder had het
hart niet er tegen in te gaan of haar eigen wil door te voeren. Je grootmoeder
terroriseerde de hele familie. Oom Erik (Mennega) en ik vonden het zo zielig.’ Ik
denk dat zij gelijk had. Door haar te bezoeken probeer ik altijd het verleden, ook op
De Horst, terug te vinden. Als ik naar Tante Yuut kijk, denk ik onwillekeurig: hoe
lang zal zij nog leven? Als zij er niet meer is, wordt het nog stiller in het land.
Het Westen heeft al weer bedacht dat er economische sancties tegen Iran moeten
komen, ook al zal de USSR in de Veiligheidsraad een veto uitspreken. De koloniale
rijken zijn uit elkaar gevallen. Toch viert het imperialistische denken volop hoogtij.
Lance Morrow analyseert, waarom de hele wereld altijd klaar staat de VS te
bekritiseren terwijl de sovjets door de mazen der kritiek slippen. ‘The world's
expectations of Russians are so much lower than of Americans, that public opinion
is less outraged by Soviet behavior. Russia operates in the world not with a morality
but with an ideology, which it pursues with grim and slogging coherence.’159 Wat
een onzin. Alsof de Amerikanen uitsluitend in Korea en Vietnam vochten vanwege
moraliteit, en niet uit idealisme. Hoe kan hij zoiets opschrijven? ‘The US is regarded
as a manically, foolishly open society, that leaks state-secrets in its newspapers, turns
its wars into savage media entertainments, conducts such furious internal debates
(including presidential campaigns), that its admirable democratic qualities get lost
in a general chaos and indecisiveness. In practice and bizarre to many foreign eyes,
the US pillories itself with an exuberant masochism: it even televis-
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es its humiliations self-doubts, or its soldiers' atrocities. Then it wonders, why the
rest of the world joins in denigration.’ Europa zit inderdaad tussen een te open en
een te gesloten samenleving in.
Als Morrow, die ik doorgaans zeer waardeer, schrijft: ‘Soviet embassies do not
get attacked: you don't pick a fight with a man capable of killing,’ dan tik je toch
werkelijk tegen je voorhoofd.
Diplomatieke correspondent Strobe Talbott van The New York Times waarschuwt,
dat SALT-onderhandelingen door Carter stopgezet niet alleen SALT II verpesten maar
SALT III onmogelijk maken. Het hele ontwapeningsbeleid dreigt in de soep te raken.
Het gaat vooral om de voorspelbaarheid, en vervolgens stabiliteit, ten aanzien van
de strategische wapenarsenalen aan beide kanten. Zbigniew Brzezinski schijnt Henry
Kissingers waarschuwing te herhalen, dat SALT na de explosie rond Afghanistan
dringender is dan ooit. Dat geeft hoop.
Maar de uiteindelijke man die de dienst uitmaakt in democratisch Washington,
Jimmy Carter, heeft zich op ABC-televisie laten ontvallen: ‘My opinion of the Russians
has changed more drastically in the last week, then even in the previous two and the
half years before that. Agression unopposed becomes a contagious disease.’ en dan
worden Hitler, Chamberlain en München uit het vergeetboekje gehaald, alsof het er
iets mee te maken kan hebben wat nu gebeurt. Carter is gevaarlijk naïef om een
dergelijke uitspraak als vertegenwoordiger van de grootmacht bij uitstek de wereld
in te sturen.

13 januari 1980
De auto begaf het gisteravond nabij Muiderberg toen ik van een bezoekje aan Indro
Noto Suroto in Naarden terugkeerde. Ik liftte naar huis. Het vroor dat het kraakte.
Je verbaast je dan hoeveel automobilisten gewoon door pezen, terwijl ze weten dat
je met pech in de ijskoude wind staat. Een Surinamer in een Volkswagenbusje stopte
gelukkig.
Gisteren bezocht ik mevrouw Van Dijk160 in Amaliagade, waar ook mejuffrouw
Büringh Boekhoudt woont. Zij maakte het redelijk goed. De heer Van Dijk is haar
30 januari twee jaar geleden ontvallen. ‘Mijn enige wens, Wim,’ zei ze, ‘is dat ik
met één klap uit het leven mag stappen.’ Dit had zij zelfs haar eigen kinderen niet
gezegd. Zij huilde weer veel, wat ik zo verdrietig vond. Ik probeerde me haar voor
te stellen, zoals ik
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haar voor het eerst als jonge moeder had leren kennen, toen haar man nog leraar op
de Zeister Schoolvereniging was en ik bij hem huiswerk ging maken. Dat was in
1936. Toch leek zij iets meer over het verdriet van het verlies van haar man heen
gekomen te zijn.
Ook Indro, die nu 51 jaar is, haalde herinneringen op, hoe we elkaar in 1956 in
Jakarta leerden kennen, hoe hij mijn ouders ontmoette, ook mijn vader die de
gedichten van zijn beroemde vader als student in Delft had bewonderd. Ook Indro
kreeg tranen in zijn ogen. Javaanse fijngevoeligheid. Zijn vriendin heeft een zoontje,
nu acht jaar, dat hem schijnt af te stoten. Ik heb hem ernstig onderhouden dat hij
omwille van Marijke het dan maar als een job moet zien om toch aardig tegen dat
joch te zijn, om een kind zonder de eigen vader niet nog meer psychische schade te
berokkenen. Maar ik realiseerde me dat ik gemakkelijk praten heb. Zelf heb ik er
voor gezorgd nooit in zo'n hinderlaag terecht te komen. Waarom anderen pijn doen,
want je weet dat dit zal gebeuren, waardoor permanente schade wordt toegebracht.
Dit probleem heb ik zelfs met Peter.
Peter Loeb schrijft mijn boekje over het koningshuis niet geschikt te achten om
door hem te worden uitgegeven.

14 januari 1980
Voor de sovjetambassade verzamelden zich 150 demonstranten onder wie Kamerleden
Gualthérie van Weezel (CDA), Brinkhorst (D'66), en Nijpels en Blaauw (VVD). Eerst
waren Joop den Uyl, Max van der Stoel en Harry van den Bergh van de PvdA al
langs geweest. Volgens De Telegraaf had ambassadeur Tolstikov ‘met trillende
handen’ het Afghanistanprotest aangepakt. De tweede groep kwam niet verder dan
het hek. Er werd luid ‘Brezhnev moordenaar!’ geroepen.
J.G. Heitink, de BVD-journalist bij De Telegraaf waarschuwt dat de Russen dreigen
superieur te worden aan Amerika, dus weer je reinste waanzin. Het Kremlins
eigenlijke doelmerk zou gebiedsuitbreiding zijn met het uiteindelijke doel de Perzische
Golf in bezit te nemen, aldus de ‘commentator’ die door veel mensen in dit land
gelezen en vertrouwd wordt. Hij raadt lezers aan NOG 1000 DAGEN VRIJHEID?, en
dàn komen de Russen, vooral te bestuderen. Dergelijke klinklare onzin wordt dan in
ons meestgelezen ochtendblad aan de man gebracht.161
Josje Hagers zendt een tweede nieuwjaarswens, ditmaal voor-
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zien van een glimmend gouden hart, mede om aan te kondigen dat zij van Privé
overstapt naar De Telegraaf.
De regering heeft aangekondigd activiteiten van Nederlandse sporters naar Moskou
niet langer financieel te steunen. Weer zo'n typisch laf gebaar van vlees noch
vis-politici in Den Haag. Het Algemeen Dagblad wijdt er een hoofdredactioneel
commentaar aan. Wanneer je de breinen die ik daar ken bij elkaar optelt, valt dergelijk
gemurmel als hoofdredactioneel verhaal nauwelijks te verwonderen.162
In Cuba schijnen Fidel en Raul Castro samen met Carlos Rafael Rodríguez, als
trio, de macht verder naar zich toe te hebben getrokken door een nieuw kabinet van
dertien leden te benoemen. Ik wil nog steeds een boek schrijven met Carlos Rafael,
als met Arbatov. Carlos beschouw ik als de slimste politicus in Havana.
Iemand heeft opgebeld. Het is niet duidelijk wie het was. Hij vertelde dat Donald
Donaldson, alias generaal Dimiter Dimitrov, zich nu, met vrouw en kind, in Mexico
zou bevinden. Donaldson was ‘crazy and a crook’ zei de man. Ik heb maar niet
gevraagd waarom deze persoon me nu opbelde, of hoe hij aan mijn telefoonnummer
kwam.163

15 januari 1980
Ik droomde dat ik door Jan Cremer met veel draden en touwen aan een andere auto
was vastgemaakt, om te voorkomen dat ik weg kon rijden. Ik wurmde me los en reed
weg, maar mijn stuur trok daarop naar één kant. Hoe komt zo'n droom tot stand?
Ik heb alle delen van de Hearings before the Select Committee on Assasinations
of the US House of Representatives, van het Ninety-fifth Congress, second session,
per boot ontvangen. In Volume XII hebben ze mijn artikel in Atlas Magazine over
George de Mohrenschildt herdrukt. Ook de tekst van George's boek is in Volume
XII overgenomen, waar hij dus ook over mij spreekt, maar op het eerste gezicht vind
ik geen letter terug van mijn eigen getuigenis voor dit Committee. Moet nog eens
beter de zaak bekijken.
Ik ben net als mam: mijn vogels houden me steeds bezig.
Zhurkin schreef namens professor Arbatov, dat ik als gast van het USA Instituut
op 20 februari in Moskou terug wordt verwacht om aan ons boek verder te werken.
Vladimir Pechatnov
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schrijft eveneens, om te vertellen dat Arbatov slechts langzaam van zijn hartaanval
herstelt.
Dokter Delprat belde dat het onderzoek van Peter uitwees, dat hij in prima conditie
verkeerde.

16 januari 1980
Stralend zonnig weer.
Ontmoette de zaakgelastigde van Cuba, die vertelde dat Martorell zal worden
opgevolgd door een professor pedagogie. We bespraken Afghanistan. Hij zei: ‘What
you are telling me is in essence the speech that our ambassador in the United Nations
held two days ago.’
Ik zou om 15:00 uur ambassadeur Tolstikov bezoeken en nam me voor om 14:50
uur te arriveren. Maar om een of andere reden stond mijn horloge stil. Dat was hoogst
vervelend. Ik betwijfel of Tolstikov me geloofde. Hij adviseerde in ieder geval dit
horloge weg te gooien. Mijn Veronica radiopraatje van 4 januari was hem niet
bevallen, waarop ik antwoordde: ‘That is a pity, but I am not employed by APN
Novosti.’
Ik lichtte de ambassadeur volledig in over mijn gedonder met de BVD over het
inhuren van journalisten-collaborateurs. Ik zei dat ik eens de zijde van Sukarno koos,
omdat de campagnes tegen hem hier oneerlijk waren en dat ik ook nu tegen dergelijke
BVD-activiteiten was, omdat dit niets met het werk van de BVD te maken had. Het is
pure wraak, omdat ik gelijk kreeg in de kwestie Nieuw-Guinea.
Tolstikov heeft de neiging speeches af te steken, bijvoorbeeld over Afghanistan,
zoals Romanov dit placht te doen.164 Tolstikov vertelde dat toen Den Uyl en zijn
makkers verschenen, de televisie was meegekomen om het allemaal te filmen. Men
zou dit met Den Uyl hebben afgesproken. Tolstikov maakte duidelijk dat hij en niet
Den Uyl uiteindelijk de dienst op de sovjetambassade uitmaakte. Hij liet geen camera's
binnen. Hij zei dat de PvdA-afvaardiging hem met respect tegemoet was getreden
en uitstekend begreep wat er in Afghanistan werkelijk aan de hand was. De president,
de heer Taraki, had om militaire hulp van de Sovjet-Unie gevraagd, toen hij uit
Havana in Kabul terugkeerde en constateerde dat men hem probeerde te wippen. Hij
zei dat toen de andere delegatie kwam, met CDA, D'66 en DS'70, hij uit protest was
weggelopen. Hij had de brief die de PvdA-delegatie hem had overhandigd, naar het
hoofdkwartier van die partij geretourneerd. Tolstikov had inzake de protest-

164

Alleen was Romanov altijd interessant en to the point.

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

156
demonstratie voor zijn gebouw een bezoek aan Buitenlandse Zaken gebracht om hier
tegen te protesteren, een protest dat werd gebillijkt. Er zou toezicht komen.
Ik vroeg hem waarom hij Den Haag niet aanbood de gaspijpleiding naar
West-Duitsland naar Nederland door te laten trekken. Hierop begon hij te brullen
van het lachen. Het was een gedachte van Dirk Keijer eigenlijk. Hij meende dat
Moskou er de voorkeur aan gaf afgewerkte producten te exporteren, en geen ruwe
olie. Ik verliet de ambassade pas om 17:00 uur.
Zelfs Frans Joseph Strauss uit Beieren zei op televisie zeer verbaasd te zijn geweest
over Carters uitspraken inzake de USSR. Hoe konden zijn inzichten ten aanzien van
Moskou in twee weken zich totaal wijzigen? Strauß vond dit twijfelachtig voor een
staatsman die een machtig land bestuurt.

17 januari 1980
Mijn vriendje, pianist en componist André Douw, is in Tokyo te gast geweest bij
Egbert en Yvonne Kunst. Egbert is nu in Japan wetenschappelijk attaché.165 Ik ben
hier blij om.
Ik voerde een lang gesprek met Anton Constandse. Hij had Eric Boogerman, met
wie we in 1953 samen op de redactie van het Algemeen Handelsblad, zaten mijn
Amerika-boek gegeven. Boogerman zou het bespreken.166 ‘Ik ben eigenlijk veel meer
geïnteresseerd in hoe jij dit boekje vindt, dan of je het zou bespreken,’ zei ik. Hij
vond de wereld in een verschrikkelijke toestand verkeren, alsof de aanloop naar de
Derde Wereldoorlog al was begonnen. ‘Ik denk dat de Amerikanen over vijf jaar,
als die superduikboten gereed zijn, een massale aanval op de Sovjet-Unie zullen
ondernemen, een aanval vanuit die strook op de Veluwe tot de Indische Oceaan. De
Russen zullen toch nog kans zien tijdig Europa plat te gooien. Amerika zelf zal er
weer buiten blijven.’ Hij was het niet met me eens dat een atoomvrije zone in
Midden-Europa zou kunnen worden gevormd, zoals ik bepleitte, van Zweden tot
Oostenrijk ‘want dat zou immers aan de machtsverhoudingen in Europa niets
veranderen’.
Constandse had gisteren in het VPRO Forum eraan herinnert dat Nederland zich in
1948 ook aan volkerenmoord in Indië had schuldig gemaakt, zoals Amerika in
Vietnam. Daarop waren ook geen uitsluitingen van Olympische Spelen gevolgd. Hij
vond dat de wereld aan het doldraaien was.
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Dewi Sukarno is in de clinch gegaan met de legendarische Régine, omdat zij geen
toegang meer kreeg tot de nachtclub die deze dame runt. Dewi zou een andere
bezoeker een klap in het gezicht hebben gegeven. Prompt heeft Dewi deze Régine
voor het hof in Parijs gedaagd. Vanmorgen belde zij op, dat zij de zaak had gewonnen.
Zij kreeg zelfs een symbolisch bedrag van 10.001 francs toegewezen. Zij voegde er
aan toe, dat mevrouw Hartini Sukarno twee jaar geleden in Hong Kong was
gearresteerd vanwege winkeldiefstal. Ze zei krantenartikelen te hebben om haar
bewering te boekstaven. Ik wilde er liever niet over horen.
Professor Wim Wertheim zei dat hij het steeds meer met me eens was dat de wereld
beyond help was. Hij was het heftig met me oneens dat het goed voor India was, dat
mevrouw Gandhi weer aan de macht was gekomen. Onderzoek van zijn studenten
in India had het tegendeel uitgewezen. Ik denk dat links georiënteerde studenten
altijd negatief over Indira zullen oordelen, maar hebben ze gelijk? Ik gaf Lepeltak
van De Telegraaf en Jan van Beek van de GPD het telefoonnummer van Dewi door,
voor het geval zij er over zouden willen schrijven.

18 januari 1980
Bear Capron, een tot Nederlander genationaliseerde Amerikaan, veroorzaakt de
nodige heisa omdat hij geen inreisvisum voor de VS meer krijgt na te kennen te
hebben gegeven een praktiserende homo te zijn. Op Schiphol wordt binnenkomende
reizigers uit Amerika nu de vraag gesteld of zij homo of hetero zijn om Amerikanen
bewust te maken van hun discriminerende wetgeving.
Die ene lijster, steeds op dezelfde tak, zit weer te tetteren. God mag weten waar
hij het allemaal over heeft.

19 januari 1980
Gisterenavond ben ik met Cor en Anne Knulst en Jan en Babette Cremer ergens gaan
eten. Cor vertelde een analyse van zes pagina's over Afghanistan te hebben
geschreven, die ik van hem zal krijgen ‘maar je gebruikt mijn naam niet’. Het was
wel gezellig, maar Jan praat toch wel de grootste onzin. Toen ik iets over professor
Delgado's opmerkingen over het programmeren van breinen vertelden, was hij het
niet met me eens. Hij vertrouwde Cor Knulst toe: ‘Ik bid iedere dag, dat wil ik best
toegeven.’ Weer wat nieuws. Kozak was mee en maakte een helse scène met een
loopse teef. Ik had geïnsisteerd, dat we ieder ons deel zouden bijdragen. Dus toen ik
Anne
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Knulst bezig zag de cheque uit te schrijven, gooide ik vijftig gulden op tafel, want
de rekening was bijna 300 gulden. Daarop griste Jan alles van tafel en zei dat hij zou
betalen. ‘Willem stop je geld weg,’ zei Cor. Ik houd er niet van. Dat is veel te veel.
Ik doe er niet meer aan mee. We hadden voor de helft zeer genoeglijk kunnen gaan
eten met elkaar.
Generaal Rogers, de Amerikaanse NAVO-commandant, heeft gezegd dat ‘alle’
Europese landen hebben ingestemd met de productie en plaatsing van nieuwe
kernraketten. Premier Van Agt: ‘De generaal kan me nog meer vertellen, ik houd
mij niet aan de generaal maar aan secretaris-generaal Luns.’ Nederland heeft dus een
voorbehoud gemaakt voor Pershing II raketten, dankzij de oppositie.
Filmbeelden op televisie over Florence veroorzaken een soort beklemming van
de ziel. Ik denk aan mijn ouders die, ons met een kinderjuffrouw achterlatend, een
soort huwelijksreis naar Florence, waar mijn moeder zo van hield, maakten.167 Ik
herinner me de foto's. Het is duidelijk: er is maar één ‘altaar’ in ieders leven, de vader
en de moeder, wat de enige en unieke verbinding naar de kosmos is en blijft. Daarom
zal ik ook altijd in mijn geest met hen verbonden blijven en zijn ze ook dagelijks om
me heen via portretten, borden, messen, vorken, zelfs pannen uit De Horst.
Ik kwam een nieuwsjaarsbrief van mijn vriend Erik van der Leeden uit 1962 tegen,
die begon met ‘Dear Wim’. Ik hoorde hierbij zijn stem. Dood is dood. Hij is zonder
ooit enige verklaring te geven van de ene op de andere dag uit mijn leven verdwenen.
Lord Carrington bezocht mevrouw Gandhi. Inderdaad heeft zij nu voor het eerst
verklaard dat er geen aanvaardbare reden voor het Kremlin was om Afghanistan
binnen te vallen.
Craig Whitney legt in een reportage voor The New York Times de vinger op de
kwetsbare plek van de moderne USSR. Ook al was er geen embargo op de Sovjet-Unie,
mede vanwege de invasie in Afghanistan, de sovjeteconomie blijft een gigantische
puinhoop. Dat weten de Amerikanen. Zij doen er alles aan en grijpen ieder
voorwendsel aan om het erger te maken, wat ook een manier is om het Kremlin
eronder te krijgen. De détente-politiek van de Sovjet-Unie heeft rechtstreeks te maken
met de stijgende economische problemen. Vooral Westerse technologie is dringend
nodig. De Amerikanen zijn bereid technische snufjes te leveren, verbonden aan de
emigratie van Russische
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Joden naar Israël. West-Duitsland en Frankrijk, en enigszins Japan, doen niet helemaal
mee aan de Amerikaanse sabotage van de sovjeteconomie. Je zal Washington als
aartsvijand hebben!168

20 januari 1980
Het lijkt wel of deze maand er niet is geweest. De dagen zijn omgevlogen, ook door
de vele uren werk aan het koningshuisboekje. Ik zit soms achter het bureau van mijn
grootvader, daarna van mijn eigen vader, en bedenk me hoe ik, net als hij deed, soms
dagenlang zit te schrijven.
Jimmy Carter komt bijna lucide en nuchter over in een televisieoptreden. Het is
dezelfde truc, waarmee men jarenlang ten aanzien van Richard Nixon zand in de
ogen van de mensen strooide.
Ik las uit een dagboek van 1962, hoe Loet Kilian en ik op weg naar Parijs in
Maastricht overnachtten. Hij zei toen: ‘Whenever you feel lonely in your life, come
to me, always.’169

21 januari 1980
De vogels slapen langer dan ik en gaan bovendien veel eerder naar bed.
Tante Yuut vertelde dat zaterdag haar Grote Van Dale uit elkaar gevallen was. Zij
gebruikte het boek intensief bij het oplossen van de kruiswoordraadsels in het NRC
Handelsblad. Ik stuurde haar een nieuw woordenboek van Koenen-Endepols.
Richard Thieuliette is in Mexico om te filmen: zijn droom wordt bewaarheid.
In Thermos wemelde het van de aantrekkelijke ventjes. Frans Hartong, de
glasschilder, was terug uit New York. Geen enkel probleem gehad binnen te komen.
Niemand kwam op de gedachte dat hij homo kon zijn. Ook Hein van Vollenhoven
was voor het eerst in lange tijd present.
Dineerde met Michiel Baud in Djanoko. We hebben drie uur intens zitten praten.
Morgen heeft hij een eerste college, samen met een Chileens meisje dat al zeven jaar
in Holland woont. Of ik het boek van Robert Jungk had gelezen over het gevaar van
atoomoorlog? Ik zei dat ik Jungk kende en hem een zwamneus vond. Michiel was
verbaasd dat ik de noodzaak van atoomcentrales verdedigde. Hij was er tegen. Hij
heeft gelijk. Het is krankzinnig die dingen, maar dat weten we al heel lang en daar
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hebben we Jungk niet voor nodig. Hij was tegen de sovjetinvasie in Afghanistan,
maar gaf toe dat de bevolking waarschijnlijk beter af was met de Russen, dan met
de Amerikanen of ayatollahs. Kijk maar wat het Westen met miljarden aan
wapenleveranties aan de sjah, naast olieaankopen, in Iran hebben gewrocht.
Heb bijzondere gevoelens voor deze verder niet zo fysiek aantrekkelijke jongen
met zeer bijzondere ogen, die me aan de vader van Margot van Suchtelen van de
Haare170 doet denken. Dit zei ik hem ook. ‘Dat beschouw ik als een compliment,’
antwoordde hij. Michiel vond mijn redenatie geen kinderen te willen hebben
‘illusions’. Kinderen maken zich geleidelijk los van ouders, gaan hun eigen weg,
ook omdat tegenstellingen toenemen in het hebben van opinies. Ik ontwikkelde
opnieuw een zuivere genegenheid voor deze jongen in zijn zwarte laarzen en sjofele
plunje, maar met een scherp afgesteld brein en levendige ooguitdrukking.

22 januari 1980
In 1979 zei Jimmy Carter in een rede voor Notre Dame University: ‘We are now
free of the inordinate fear of Communism, which once led us to embrace every
dictator who joined us in that fear. We fought fire with fire, never thinking that fire
is better fought with water.’ Nu is hij dus doorgeslagen naar de andere kant. Ben
benieuwd wat professor Arbatov hier straks over zal zeggen.171
De econoom Peter Passell geeft toe dat het verlies van de import van 17 miljoen
ton Amerikaans graan, voor de USSR het effect van een wapen zal hebben. ‘What is
not clear, though, is the longer-term value of the weapon as a deterrent to Soviet
militarism,’ aldus Passell. Bovendien zullen andere landen Moskou aan het benodigde
graan helpen en verliezen Amerikaanse boeren 2 miljard dollar aan exportinkomsten.172
Ook de econoom Milton Friedman waarschuwt dat ‘economic sanctions are not
an effective weapon of political warfare’. Hij concludeert dan ook: ‘The resort to
economic sanctions is a confession of impotence, crafted primarily for domestic
consumption, to reassure the public. It will have little or no influence on the
Russians.’173
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Buiten bij de bakker stond een klein meisje verschrikkelijk te huilen. Alle dames die
brood haalden, liepen er straal langs. Ik stopte en vroeg wat er was. Ze snikte zo
hevig, ze kon geen woord uitbrengen. Ik herinnerde me die verstikkende geluiden
uit mijn eigen jeugd. Ik ging naar binnen en dacht dat ik wist wie de mama was. Het
kindje volgde schoorvoetend en bleef met haar vingertje in de mond naast het wijf
staan, die deed of haar kind lucht was. Daarop verliet ze met grote stappen de winkel
en het kind huppelde er achteraan naar de slager. Zo'n scène maakt me totaal ellendig.
Eindelijk belde Peter uit Londen. Hun telefoon was defect geweest, vandaar dat
ik ze niet had kunnen bereiken. Op hun rekening waren gesprekken met Karachi
verschenen, die ze nooit hadden gevoerd. Dus gelazer.
Dewi Sukarno belde om te vertellen dat ze een onplezierig gesprek met een
Nederlandse journalist had gevoerd (Jan van Beek of Thomas Lepeltak: anderen gaf
ik haar nummer niet) die haar onder druk had gezet met vragen als in welke
Nederlandse nachtclubs zij was geweest. Het kan ook John Roozen of iemand van
NieuwsNet zijn geweest. Dus vertrouwelijk telefoonnummers geven kan ook niet
meer.
De verzorgster van Karina, mevrouw Azuma, is vertrokken. Zij was zeventig
geworden en gepensioneerd. Hoe deze dame het zo lang bij Dewi uit heeft gehouden,
zal ik nooit begrijpen. Waarschijnlijk zat zij de uitbarstingen van razernij van de
moeder uit omwille van het kind. Karina zit op een internaat in Normandië; gedumpt
dus. Zij wordt aanstonds dertien jaar oud. Misschien is een internaat beter dan ‘de
omgeving’ van de moeder.
In Miami zijn vijf circusleeuwen van Hoxie Brothers Circus afgeknald want het
waren ‘outlaws’ geworden. Dat betekent: men was niet meer zeker of ze op een dag
mata gelap174 zouden worden. Er wordt bij gezegd dat een leeuw momenteel 200
dollar kost en gemiddeld 25 jaar leeft. Circussen met dieren, stierengevechten, noem
maar op, hanengevechten, pitbullwedstrijden, hoe is het anno 1980 allemaal nog
mogelijk, dat het echt bestaat.175

23 januari 1980
Vladimir Kirillin schijnt op eigen verzoek te zijn opgestapt in Moskou, maar alles
wijst op een intern conflict. Het was een uitstekende man. Het lijkt er op dat het
Kremlin op het stand-
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punt staat: we hebben er alles aan gedaan het Westen tegemoet te komen, ze
verdommen het, fuck them! Hoe gaat dit mijn project met Arbatov beïnvloeden?
Werk aan het interview met professor dr. P. de Wolff, de Nederlandse
vertegenwoordiger op paleis Laxenburg bij Wenen in het International Institute of
Applied System Analysis.
Op de band vraag ik De Wolff of in de tekst mag blijven staan dat Joseph Luns
Nederlandse deelname aan IIASA opzettelijk heeft tegengehouden. Hij antwoordde:
‘Om de naam Luns niet te noemen ben ik bereid wel te zeggen, dat wij Nederlanders
de neiging hebben bij zulke zaken eerst de kat uit de boom te kijken.’
Ik antwoordde: ‘Dat vind ik oneerlijk. Het mag toch best worden gezegd hoe het
werkelijk is gegaan. Luns is immers altijd een storend element geweest?’ Maar het
mocht dus niet en zo gaat het altijd. De waarheid ten aanzien van deze basterd wordt
met vereende krachten verbloemd. Waarom? Bangheid.176
Op voorwaarde dat het geheim bleef, wilde hij over Luns nog meer uitwijden. ‘Ik
woonde als directeur van het Centraal Planbureau samen met de president-directeur
van De Nederlandse Bank vergaderingen van de Raad voor Economische
Aangelegenheden bij. Meestal waren dan de ministers van Financiën, Sociale Zaken,
of andere ministers ook aanwezig. In principe kan iedere minister de vergaderingen
bijwonen. Op een keer kwam Luns ook. Hij was in uniform, van onder tot boven
met ridderordes behangen. Er was geen plek meer over. Het was nog erger dan bij
Hermann Göring. Nadat hij binnen kwam heeft hij zo'n beetje de hele bijeenkomst
bedorven, want iedereen begon te zeuren over; “Die blauwe orde, is dat een pauselijke
onderscheiding?” Iedereen zat moppen te maken en te lachen. Wat bezielde de man
aldus te verschijnen? Het antwoord was: “Ja, ik moet straks een buitenlandse
diplomaat ontvangen.” Hij wilde indruk op de bezoeker maken. Ik dacht,’ aldus
professor de Wolff, ‘mon Dieu, als je zo'n figuur bent, dan ben je toch niet meer
serieus.’ Dat wisten wij dus al heel lang.
Sacharov is verbannen van Moskou en al zijn onderscheidingen zijn afgenomen.
De kranten, radio en televisie staan er natuurlijk bol van. Als men nu eens luisterde
naar hoeveel onzin er over wordt gedebiteerd. ‘By excommunicating one of its most
famous physicists, the Soviet Union only spites itself,’ al-
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dus een hoofdartikel in The New York Times, wat waar is. Daar staat tegenover dat
Sacharov zich wel uitzonderlijk openlijk door antisovjetbelangen in Washington en
elders laat gebruiken.177
Weer een lieve warme brief van Svi Cohen. Zou hem om zijn hals kunnen vliegen.
Of ik de tweede helft van april in Amsterdam ben, dan kan hij komen voor naar de
VS terug te gaan. ‘I would have something to be excited about if we can arrange a
time,’ schrijft hij ook nog. ‘A big hug, love Svi.’ Wat een jongen.
Wat ik ook een lekker ventje vind, al sedert de televisieserie over de motoragenten
in Californië draait, is Erik Estrada. Die zou ik wel eens in mijn vingers willen hebben.
Ik was om 14:00 uur bij Cor Knulst die me aan de hand van kaarten en unieke
informatie zijn visie op de invasie van Afghanistan vertelde.178

24 januari 1980
Vooral zwarte atleten in de VS vinden dat een boycot van de Olympische Spelen in
Moskou nergens op slaat. Harry Edwards,

socioloog aan de University of California in Berkeley, fulmineert tegen Washington.
Sport en politiek dienen niet door elkaar gehaspeld te worden, klinken veel reacties
tegen het besluit niet naar Moskou te gaan. Edwards noemt dit naïef. Hij hielp mee
het protest tijdens de Olympische Spelen van 1968 te organiseren, waarbij
Amerikaanse negeratleten bij het ontvangen van medailles, de vuist hieven. Tommie
Smith, die ik in 1968 evenals Edwards filmde, en die ik bovendien een schat vond,
werd er wereldberoemd door.
‘We must begin to deal intelligently,’ aldus professor Edwards, ‘with the fact that
the Games are political. We are not in a ball park as far as what we know we can
177
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expect. We have political organizations and deal with political problems. We have
to do that with sports. Declare the Games political - then move to reforming the
structures to ameliorate any political situation that might emerge.’ Ook Moskou
beschouwt sport als een arm van de politiek trouwens. Edwards zal door velen nu
als communist worden gezien, terwijl hij gewoon zinnige dingen zegt.
Ik heb een bandopname met Gerard Croiset gemaakt. Hij blijft ervan overtuigd
dat er een ziel is buiten lichaam en hersens om, die bijvoorbeeld via de intuïtie de
mens beïnvloedt. Hij sprak ook voor een keer veel over politiek.179
Ik bezocht Lex Poslavsky. We bespraken één uur en vijftig minuten mijn boekje
over Beatrix. Hij vond een beeld, als dat van prins Bernhard die naar Parijs pendelde
om zijn vriendin te bezoeken in strijd met het voorwoord ‘en dat kan jij niet doen,’
meende hij, waarmee hij in de voetsporen van Wicher van Swinderen trad. Hij had
waardevolle kritiek, die ik straks met Peter in Florida nader zal uitwerken. Hij had
nu ook kritiek op Amerika valt. Hij vond dat het waardevolle informatie bevat maar
te verward is. Het is ook niet ‘kakatonisch’ maar ‘katatonisch’. ‘Jij hebt ondeugden,
maar ik vind het geen egotrip van je dat doe je trouwens nooit,’ aldus Poslavsky. Dat
is nu juist waar ik altijd van beschuldigd word: egotripperij.
Peter belde, wat me geheel overstuur maakte. Edwin was gisteravond het huis uit
gegaan en niet meer teruggekomen, nadat Peter had aangekondigd dat we naar Florida
zouden gaan. Peter had er niet van geslapen. Hij heeft natuurlijk tot het laatste moment
gewacht om dit Edwin te vertellen. Ben dermate van streek dat ik er niet over wil
schrijven.
Wibo van de Linde legde het volk uit hoe nodig de Olympische boycot is en wijdde
er de hele Aktua-uitzending aan. Hij voerde ‘zijn vriend’ Luns natuurlijk eerst op.
Hij begreep niet dat ‘de wereld’ er zo lang over heeft gedaan om achter Jimmy Carter
te gaan staan. Minister Van der Klaauw kwam zelfs verkondigen dat er tijdens de
Olympische Spelen ‘toch geen kansen zouden zijn om met sovjetdissidenten in
contact te treden,’ alsof dat het enige doel zou zijn om naar Moskou te gaan naast
sport te bedrijven. De minister zei tegen ambassadeur Tolstikov te hebben gezegd
het walgelijk te vinden dat Sacharov was verbannen. ‘U spreekt over één man,’ had
de ambassadeur geantwoord, ‘wij spreken over détente voor de hele wereld.’
‘Ja, maar dat is het verschil tussen uw land en ons, bij ons geldt

179

De bandopname is bewaard gebleven.

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

165
ook één persoon,’ aldus Van der Klaauw. Daar kan ik na jaren sabotage door de staat
van mee praten trouwens. Een land heeft de leiders die het verdient, wordt wel gezegd.
Hetzelfde geldt voor de televisie en de mensen die televisie bedrijven als Wibo.

25 januari 1980
Peter zei dat Edwin nog steeds niet thuis is gekomen. Edwin had Mary Webber
gezegd ervan overtuigd te zijn dat ik Peter van hem weg wilde houden. Ik zei tegen
hem dat als hij de rol in Evita of wat anders zou hebben gekregen in Londen, ik dit
zeker geprefereerd zou hebben boven naar Florida gaan. Niets is belangrijker, dan
dat hij weer aan de slag komt. Bovendien zegt Peter immers zelf dat Edwin niet ‘de
ware Jacob’ is, dus waar praten we over? Het is gewoon chantage om weg te blijven.
Edwin blijkt er nu ook tegen zijn geweest dat Peter met Kerstmis naar zijn moeder
en mij is gegaan. Ik had hem hoger ingeschat.
Van Agt zegt op televisie dat zeven à acht miljoen mensen in Afghanistan de klos
zijn. Hij schuift even twaalf miljoen mensen onder de tafel. Afghanistan heeft immers
twintig miljoen mensen? We weten zo weinig van het land waar iedereen zich
plotsklaps uitermate druk over maakt.
Henk Hofland heeft zich ook in de discussie gemengd. Hij ziet de Olympische
Spelen in Moskou ‘als een zuiver politieke gebeurtenis’. Terecht. Een boycot treft
de organisatoren harder dan meedoen. ‘Afgezien van de praktische overwegingen,’
schrijft hij, ‘is er ook nog een morele. Het moet, dunkt mij, niet prettig zijn, deel te
nemen aan een gepolitiseerde vermakelijkheid in een land waar ieder ogenblik de
staatsverhuiswagen kan voorrijden bij eenzame burgers, zoals Sacharov, omdat ze
er toevallig een andere mening dan de partij op na houden.’180 Daar zie je weer dat
Hofland nooit de moeite heeft genomen naar Moskou te reizen. Zijn ‘klop op de deur
voorstelling van zaken’, alsof de USSR zo'n land zou zijn, is niet wáár. Sacharovs
geval wordt door hem bewust uit zijn verband opgevoerd.
De Amerikaanse ambassadrice, mevrouw Geri Joseph heeft Kamerleden Ed Nijpels
(VVD), Harry van den Bergh (PvdA) ontvangen. Er is overeengekomen dat
Nederlandse homo's gewoon naar de VS zullen kunnen reizen. Niet minder dan 132
leden van het parlement ondertekenden een verzoek daartoe. De betreffende
wetsbepaling uit 1917 zal door Washington niet worden gehanteerd.
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Volgens kranten in Venezuela - je kunt op je vingers natellen waar het gerucht
vandaan kwam - zouden Fidel Castro en zijn broer Raul in een vuurgevecht zijn
geweest, waarbij de vriendin van Fidel, Celia Sánchez, gedood zou zijn. Havana
heeft de moeite genomen de onzin te ontkrachten. Celia is gewoon aan kanker
gestorven en foto's laten de broers op haar begrafenis zien.

26 januari 1980
Edwin is thuisgekomen.

Amsterdam - Madrid, 15:45 uur
Wat betekent het ‘to do the right thing’? Ik ben al niet in staat om ‘juist’ te handelen
tegenover Peter, laat staan tegenover een vrouw en kinderen.
Na een tijdje op Amerbos te hebben gewerkt, moet ik weer wennen aan het
geroezemoes van mensen en gekrijs van kinderen.

27 januari 1980
Madrid, Hotel Sanvy
Ik heb herinneringen aan toen Peter hier woonde en we hier dikwijls samen waren.
Gisteravond een rijsttafel aangeboden gekregen bij Peter Hattink, correspondent
van de GPD, waar ook de man voor politiek en pers van de ambassade bij aanwezig
was, Gerard Jan van Epen, en een Canadese buurman, die een kopermijn bouwde.
Het was gezellig.
Om 09:30 uur had ik een ontmoeting met minister Luis Alberto Machado van
Venezuela, die me in zijn suite in het Hotel Meliá Princesa ontving en omarmde. Hij
had Aurelio Peccei op een conferentie in Dakar ontmoet, die mij ‘a trump-card’ had
genoemd, wat betekende dat Machado me mijn gang moest laten gaan bij het
samenstellen van het boek over intelligentie. Ik maakte een bandopname met dr.
Machado, totdat professor José M.R. Delgado binnenkwam. Ik moest een cheque
tekenen in Venezolaanse peso's. Ik hoopte maar dat het over 1.500 dollar ging. Ik
oefende opnieuw druk uit op dr. Machado niet langer te dralen met ontmoetingen
met dr. Philip Handler en professor Alexandrov (Anatoly). Wat houd hem tegen?
Het is overigens goddelijk weer.
Om 14:00 uur bereikte ik het appartement van de Delgado's. Jose Carlos (19) en
Lynda (17) waren er ook. Eigenlijk zou ik
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er veel voor over hebben gehad die jongen in mijn vingers te hebben gehad. He is
completely beautiful and attractive, an all American boy and all American body. Hij
zei toen ik naar het hotel vertrok (heel spontaan) het jammer te vinden dat de dag
voorbij was. Beide kinderen nemen volledig deel aan al onze discussies. Fantastisch.
De invloed van Delgado. Ik nam een bandopname op. Professor Delgado vroeg om
een kopie, omdat de kinderen er ook op staan. We dronken eerst wat op het terras,
waar ik de opname begon. Maar toen arriveerde, als meestal op zondag, de 91 jarige
moeder van Delgado. We hadden een lunch, geserveerd door een Fillipijnse dame.
Delgado plantte gedachten in mijn hoofd. Zoals je bewust worden geen ‘just another
robot’ te zijn maar ‘carving out a new life path’. Er is een biografie van Heinrich
Heine (1797-1856) verschenen.181 Dan realiseer je je weer dat je eigenlijk maar weinig
weet. Hij lag een leven lang overhoop met zijn familie, met autoriteiten, redacteuren
en uitgevers. Waar heb ik dat eerder gehoord? ‘His work was intermittently blacked
out by censorship during his lifetime, and his reputation reached the nadir of official
nonexistence under the anti-Semitism of the Hitler regime.’ Hij ook al? Professor
Sammons van Yale University beschrijft blijkbaar: ‘His spectacular ascent from the
ashes of the Nazi book-burnings.’ Maar Heine schijnt er alles aan te hebben gedaan
zijn levenssporen zoveel mogelijk uit te wissen, dus dat bemoeilijkt een weergave
van zijn leven extra.182
Walter Pincus en Dan Morgan maken in The Washington Post meer dan duidelijk
hoe het Iran van de sjah doelwit was van geconcentreerde activiteiten van het
militair-industriële complex in de VS, waar generaal Dwight Eisenhower voor
waarschuwde voor hij het Witte Huis verliet. De Amerikaanse oorlogsindustrie en
de CIA gaan hand in hand en vormen een kankergezwel dat zich over de hele wereld
uitstrekt.
In 1972 sanctioneerde Richard Nixon, die toen nog zwaar vereenzelvigd kon
worden met de Amerikaanse ‘rode knop’, de verkoop van letterlijk iedere wapen dat
de sjah van Iran zich zou mogen wensen. Toen ook nog in 1973 de olieprijzen omhoog
schoten, kon er helemaal fantastische zaken met Iran worden gedaan. Op de
Amerikaanse ambassade bevond zich een militaire adviseurs groep (MAAG), die de
leiding had over het aan de man brengen van het nieuwste conventionele Amerikaanse
wapentuig. De grootste Amerikaanse oorlogsindus-
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trieën huurden legerofficieren in om de rotzooi in Iran aan de man te brengen, en
zodoende de dure dollars, die de VS voor de olieleveranties moesten betalen, weer
terug te laten vloeien via bestellingen bij het militair-industriële complex. Het is
duidelijk dat dit manipuleren van de sjah eigenlijk heeft bijgedragen tot de revolutie
van de ayatollahs en de explosie van islamitisch fundamentalisme in Iran. De details
die Pincus en Morgan aandragen zijn verbluffend, maar ook meer dan schandelijk
en onthutsend.183

28 januari 1980
Zat gisteravond nog even op een terrasje. Zag een jongen in laarzen en jeans
langslopen, die me aantrok. Even later stond hij voor mijn neus: Gerhardt Meyling
‘Mijnheer Oltmans, kunt u me helpen aan het adres van Erik Japing?’184 Hij studeerde
hier Spaans en is 25 jaar. We hebben vier uur zitten praten. Ik zag dwars door hem
heen en vertelde hoe hij in elkaar zat. Hij gaf toe dat niemand hem ooit voor de vuist
weg zo nauwkeurig en raak had doorgelicht. Ik weet niet hoe ik zoiets doe. Dat
gebeurt soms en dan ga ik in de overdrive en rolt het er zomaar uit. Ik had best met
die jongen willen slapen. Zijn zusje zat op de toneelschool in Maastricht, waar Peter
eens is geweest. Zij schreef een stuk over Gerhardts leven. Het werd opgevoerd. De
ouders kwamen kijken en realiseerden zich voor het eerst dat Gerhardt gay was. Een
originele manier om die boodschap over te brengen.
Vanmorgen bracht ik opnieuw twee uur door met Gerhardt. Om 11:45 ontmoette
ik de psycholoog Jose Luis Pinillos. Hij gaf me een boek met opdracht. Hij bleek
A.N. Leontiev, de psycholoog en vriend van me in Moskou, uitstekend te kennen.
Hij bewonderde hem. Hij wist niet dat Leontiev al is
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overleden. Hij was nogal complimenteus toen ik om 13:45 weer vertrok.
‘Duizenden jaren zijn breinen van kinderen verontreinigd met dezelfde soort onzin
zonder ooit een kans te hebben gekregen een eigen keuze te doen,’ nam ik stelling.
‘Koningen, pausen en sinterklazen worden in hersenen gepompt vóór de kinderen
een vork kunnen vasthouden.’
‘Ik sympathiseer met dit standpunt,’ was Pinillos reactie. ‘Goden, koningen en
sprookjes kunnen in een bepaalde fase best nuttig zijn. Maar later hebben kinderen
ongelukkig genoeg te maken met de werkelijkheid in termen van antropomorfische,
animistische en abstracte concepten, die ze niet goed begrijpen en die absoluut niets
te maken hebben met een concept van het leven dat een antwoord te bieden heeft.’
Professor Pinillos wees er op dat kinderen veel te veel uit het hoofd leren en te
weinig werkelijk leren denken. Het gevolg is dat ze, terwijl de veranderde moderne
wereld heel andere denkvormen vereist we, juist als volwassenen aan traditionele en
dikwijls animistische opvattingen vast blijven zitten. De werkelijke wereld en de
wereld in ons hoofd hebben langzamerhand niets meer met elkaar te maken. Ik weet
dit al heel lang, hoe dit te corrigeren? Ik vroeg dus hoe deze vicieuze cirkel ooit
doorbroken zou kunnen worden.
‘Wij psychologen,’ vervolgde Pinillos, ‘kunnen alleen een poging ondernemen
om het ontwikkelingstempo en de geestelijke mogelijkheden van kinderen te vergroten
wanneer handelingen worden gekoppeld aan de cultuur. Toegegeven, het kernpunt
zit hem niet zozeer in de inhoud maar in het mechanisme van het intelligenter worden.
Zo begrijp ik tenminste de Venezolaanse pogingen in deze richting. Zoiets als een
cultuurvrije intelligentie bestaat echt niet. Op den duur moeten we op beiden niveaus
werken.’185
Wanneer ik in 1994, bijna vijftien jaar later, het gesprek met de Spaanse
psycholoog Pinillos overlees en opnieuw overdenk, is het voor mij een
gesprek van gemiste kansen. Wat zou ik nu veel dieper op allerlei aspecten
zijn ingegaan. Uit de antwoorden blijkt immers dat ook Pinillos niet echt
tot het kernpunt doordrong, namelijk: tenzij we bereid zijn to remake
ourselves in de zin van dat we de breinen van komende generaties in
overeenstemming brengen met de realiteiten van de eenentwintigste eeuw,
zullen de planeet en de mensheid onherroepelijk tot ondergang zijn
gedoemd. Van-
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af 1980 heeft dit onderwerp me vrijwel constant bezig gehouden, zoals
komende dagboeken zullen uitwijzen.
Kocht Daphnis et Chloé van Ravel, al heb ik die opname reeds, omdat ik dringende
behoefte had aan behoorlijke muziek.
Gerhardt zei dat hij na onze ontmoeting in een uitbarsting van emotionaliteit zeven
brieven had geschreven. Die jongen inspireerde me gewoon.
Prelude à l'après midi d'un faune levert steeds een directe associatie met mam,
die mij deze prachtige muziek het eerst deed beleven.

29 januari 1980
Droomde dat iemand brieven van Bung Karno en mevrouw Hartini uit Jakarta voor
me mee had gebracht. Hoe weet ik niet, noch wat er in stond.
José Carlos Delgado, the beauty, bracht me weg naar het vliegveld. We zaten
intens te praten. Bij het afscheid dacht ik één moment, dat hij me ging omhelzen.
Vraag me af wat hij later over onze ontmoeting gaat denken.
Lees Unfinished Animal van Theodore Roszak.186 ‘In the eclipse of God, we have
no place to begin but with ourselves. Within ourselves. All we have lost in the course
of becoming this torn and tormented creature called modern man - the visionary
energies, the discipline of the sacred - we discover again in the depths of our identity.
There or not at all. We tunnel our way home through the floor of the mind, through
that uncharted Self which is our other and inward universe.’
Hij schrijft over een geheim ‘Red Book’ van C.G. Jung, dat nog niet zou zijn
gepubliceerd. Het bevat Jungs ‘deepest spiritual explorations in private printings’.
Kan dat waar zijn?
Ons grootste tekort is ‘tijd’.
In stralende zon uit Madrid vertrokken, aankomst op Schiphol in een soort
sneeuwstorm.
Newsweek staat weer vol met allerlei mensen die ik redelijk goed ken. Collega
Bernard Krisher - Dewi Sukarno's vriend - sprak met Saburo Okita, de nieuwe minister
van Buitenlandse Zaken van Japan. Hij noemt de invasie van Afghanistan een
bedreiging, niet alleen in de regio maar voor de wereld. Dat lijkt me kletskoek. Ze
willen liever de Olympische Spelen niet in de politiek trekken, maar als het moet
dan dus maar niet naar Moskou.187
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Ook Joshua Nkomo, nu terug in Zimbabwe, gaf Newsweek een interview. In een
artikel over de verbanning van Andrei Sacharov naar Gorki dreigt dr. Philip Handler
dat nu toekomstige samenwerking op wetenschappelijk gebied tussen de VS en de
Sovjet-Unie gevaar loopt. Handler, die zo prima met Moskou samenwerkte, in het
bijzonder met dr. Jermen Gvishiani om IIASA in Laxenburg van de grond te krijgen,
is op dit punt kennelijk onvermurwbaar. Ik blijf het een overtrokken zaak vinden.
Ook Gvishiani en Vladimir Kirillin komen in het artikel voor, allemaal mensen die
ik al ‘in mijn vingers’ heb gehad.
Hoofdredacteur Henry Grunwald en Richard Duncan van Time hebben twee lange
gesprekken met Fidel Castro gehad, die heel redelijk overkwam. De Amerikanen
vroegen of Fidel een waterstofbom zou aannemen ‘als Santa Claus u dit zou brengen?’
‘I say no,’ was Castro's antwoord. ‘I don't want it! It is ridiculous a bomb. Can
you imagine if we had a bomb here, or ten bombs? What do we need them for? They
will solve nothing. Maybe open a canal? I think nuclear energy, can be very useful
for peaceful means. Today the amount of weapons existing in the world is really
insane. It is folly!’188

Amsterdam, Amerbos
Wicher van Swinderen belde. Hij had vorige week al gebeld. Ik geloof hem gewoon
niet.
Ook het Concertgebouworkest gaat nu niet naar Moskou.

188

Time, 4 februari 1980.

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

172

Miami
30 januari 1980
Sliep slecht van de opwinding. Vijftien dagen Florida lijkt wel een droom.
Lex Poslavsky schreef als reactie op mijn manuscriptje Made in Soestdijk - over
de koningsfabel -: ‘Journalistiek is een kunst. Prediken en journalistiek zijn niet
dezelfde kunst, ze zijn zeer verschillend. Dus hoed je voor het overstappen van het
ene op het andere. En laat ik je geruststellen: jij bent geen egotripper, Carl Peeters
kennelijk wel en wat erger is: hij komt er te laat mee. Ik Jan Cremer is langzamerhand
vergeeld. Maar in die valkuil zie ik jou helemaal niet stappen. Intussen vond ik nog
een aardige uitspraak over geschiedenis: “Thou who fail to know the past are doomed
to repeat it” van Santayana. Groetjes Lex.’

Amsterdam - London
Arthur Rubinstein heeft memoires geschreven. Hij treedt niet meer op en is
gedeeltelijk blind. ‘He still reigns as a favorite of the gods,’ schrijft Christopher
Porterfield in Time189, ‘an ageless symbol of the unquenchable passion for the
well-lived life.’ Zeg dat wel. Dat is nu eens een leven dat prachtig besteed is. Wanneer
hij eens het Griegconcert voor Serge Rachmaninoff speelde zei deze laatste na afloop
slechts: ‘The piano was out of tune.’ Met Vladimir Horowitz kreeg hij keet over een
niet nagekomen lunchafspraak. Rubinsteins commentaar over Horowitz: ‘The greatest
pianist, but not a great musician.’ Wat dus helemaal niet waar is. Ze zijn allebei wat
rommelige pianisten, die er rustig naast timmeren. Maar het zijn beiden intens
muzikale pianisten, vind ik althans. Maar dat heeft dus ook te maken met de totale
ontwikkeling van hun breinen.
Roszak schrijft belangrijke dingen in Unfinished Animal:
‘What alters the genes - chance, intention or destiny? Is the genetic stuff the
originating impulse or only the recorded afterthought of evolutionary transformation?’
‘Is the genetic message more like a building harmony of musical tones than a
computer code?’
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‘Or are the genes perhaps a matrix where the mental and physical aspects of life
mingle into a reality for which our science has no conceptual frame-work?’
‘For standard anthropology, mind and all that occupies it, belong to the realm of
“culture”, and culture, we are told, is not inherited by the genes, but by instruction.’
Dàt is het sleutelwoord, dat ik van de fysioloog Delgado leerde. ‘We desperately
need to outgrow the dismal and diminished image we inherit from the past two
centuries of industrialism. We need a radically altered conception of ourselves, of
our primary needs, of our place in nature, of our cosmic vocation. And here it is,
fitfully unfolding before us: even in its crudest, popular renditions, it is a picture of
ourselves, no longer as “homo faber” or “homo economicus”, but as humanity
transcendent, seeker of meaning, creator of visions.’
Dit is Roszaks manier om to zeggen: we must remake ourselves.

London - Miami
Peter wachtte me op. Hij zag erg bleek. We zonden een kaart naar zijn moeder.
Ahmed Shukeiry is in Amman overleden. Hij was de eerste leider van de PLO, die
ik als ambassadeur van Saoedi-Arabië bij de VN leerde kennen. Hij is door Yasser
Arafat verdreven. Ik mocht hem graag en was het dikwijls zeer met hem eens.190
James Michener zegt bezorgd te zijn over ‘the fragmentation’ van de Amerikaanse
samenleving. ‘I believe, that we are safe till about the year 2050.’ Waarom 2050?
Hij constateert: ‘Maybe the old symbols don't ignite the mind or the imagination. I
think some of the old values that disappeared are well gone.’ Prima, maar hij laat
het er verder bij zitten. Hij is nog heel ver af van het denken van Machado, Delgado,
deMause, Pinillos en de rest. Schokkend oppervlakkig gepraat eigenlijk.191

31 januari 1980
Miami
We lieten onze bagage op het vliegveld en namen een taxi naar de Club Bath in Coral
Gables. Wilde nacht. We sliepen later samen op het bovendek in de televisiekamer
van de club.
Peter is weer de oude en geniet.
We gaan naar Key West (per vliegtuig).
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1 februari 1980
Casper van den Wall Bake belde voor dag en dauw. Hij is met Carine op bezoek bij
Wicher van Swinderen in Phoenix, Arizona om na te gaan of ze daar zullen gaan
werken en wonen. Ook wist hij te vertellen dat koningin Juliana gaat aftreden. ‘Zelfs
premier van Agt wist van niets,’ zei hij.
Inderdaad kondigt de voorpagina van The New York Times aan, dat de 71-jarige
koningin afstand doet ten behoeve van Beatrix. Linda Charlton beschrijft Juliana in
de rubriek WOMAN IN THE NEWS. Ik besef nu pas dat Beatrix en Claus in 1966
trouwden, en prompt ieder jaar een zoon kregen, Willem-Alexander 1967, Johan
Friso 1968, en Constantijn 1969. Beatrix doet me altijd aan een drilsergeant denken,
in dit geval is Claus het slachtoffer, volgens Time ‘de rode Feldwebel’.
Tony Schwartz beweert dat Juliana eens zou hebben gezegd, dat iedere koningin
reageerde op het bewind van haar voorgangster, zoals zij had gerebelleerd tegen het
strikte regime van Wilhelmina (1890-1948) en Beatrix op haar manier zich wel weer
zal afzetten tegen het beleid van haar (1948-1980). Inderdaad lijkt Beatrix de klok
naar de dagen van Wilhelmina te zullen gaan terugdraaien.192
Het is prima met Peter. Hij is vrolijk. Ik luister naar mams lievelingsstuk Nights
in the gardens of Spain van De Falla.

2 februari 1980
Key West
Het Pentagon heeft een rapport gepubliceerd Capabilities in the Persian Gulf, waarin
wordt gesteld dat indien het Kremlin na Afghanistan naar Iran zou oprukken er niets
anders op zit, dan dat Washington atoomwapens zou moeten gebruiken om de sovjets
te stoppen. Pravda waarschuwt in alle toonaarden dat er in Moskou niet over wordt
gedacht naar de Indische Oceaan op te rukken, zoals de Amerikanen en CIA
schreeuwen, want ze barsten zelf van de petroleum.193
Senator Edward Kennedy beschuldigt Carter ervan toe te staan, dat er
‘oorlogshysterie’ in Washington is ontstaan onder meer door Afghanistan als ‘de
ernstigste crisis sinds 1945 te bestempelen’. De haviken hebben weer vrij spel na
een luwte in antisovjet campagnes. Het is ook een verkiezingsjaar, dan weet je het
verder wel. De Amerikaanse ‘rode knop’ is weer aan de winnende hand.
Oud-ambassadeur George Kennan schrijft in The New York Ti-
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mes dat ‘als er ooit een moment was voor realisme, voorzichtigheid en
terughoudendheid in staatsmanschap, het nu is’. Ook George Kennan beschuldigt
Washington ervan opzettelijk een oorlogssfeer te scheppen. Het is daarentegen
uitstekend nieuws voor het militair-industriële complex dat de winstcijfers weer ziet
stijgen. Henry Kissinger steunt Carter nu juist volledig. ‘Ik had ernstige twijfels over
de politiek van de regering Carter jegens de USSR gedurende de afgelopen drie jaar,
maar die twijfels heb ik nu niet meer.’194 Kissinger is altijd een Rockefeller-man
gebleven, oftewel iemand die Wall Street graag goede zaken ziet doen.
Richard Gere maakte een nieuwe film, American Gigolo, geschreven en
geregisseerd door Paul Schrader.
Peter vindt de toon van Made in Soestdijk verbeterd, maar is het met Poslavsky
eens dat ik niet moet prediken.

3 februari 1980
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De militaire medewerker van The New York Times, Drew Middleton, komt vanmorgen
met oorlogspropaganda, want de media, inbegrepen The New York Times, doen altijd
graag mee aan het opzwepen van de publieke opinie in kritieke dagen. Kranten maken
blijft business. Het is om lezers de stuipen op het lijf te jagen. Richard Burt gaat in
het politieke weekoverzicht van de krant195 nog een stapje verder:

En als steeds in kritieke dagen verschijnt de fysicus van Hongaarse afkomst, Edward
Teller, op de hoofdredactionele pagina van The New York Times met de column ON
THE BRINK. Hij begint, alsof het waar zou zijn: ‘The Russians are on the march toward
the oil sources.’ Je zou eens een lijstje moeten maken van de jarenlange mededelingen
van de oorlogsophitsers, waar geen moer van is uitgekomen. Teller pleit voor ‘civil
defense’. Hij zegt, dat alleen China, de USSR, Zweden en Zwitserland maatregelen
hebben genomen hun burgers in geval van oorlog te beschermen. ‘I believe the
absence of civil defense is provocative.’ Dus als Carter nu roept dat hij het einde van
zijn geduld met Moskou heeft bereikt ‘he seems like a little Dutch boy with his finger
in the smallest hole of a very leaky dike’.
Wat me verder van deze havik opvalt, is dat hij schrijft: ‘By contrast, Anatoly
Alexandrov, head of the USSR Academy of Sciences describes nuclear reactors as
instruments of peace. He says that the oil shortage will lead to wars. Russians will
avoid
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[Afbeeldingen]

Peter gefotografeerd in Hollywood.
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*2

Peter trad op in een musical in Madrid.
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*3

In 1979 keerde Peter onverwachts met een baardje terug uit Londen.
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*4

Met Peter in Key West, Florida (1980).
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*5

Senator Sam Nunn woedend over mijn artikel in Gallery.
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*6

Het is pianist Volodja Feltsman niet toegestaan de USSR te verlaten.
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*7

Interview te Moskou met psycholoog professor Vladimir Zinchenko.

Saburo Okita, voorzitter van de Club van Rome Japan, wordt minister van Buitenlandse Zaken.
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*8
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[Miami (vervolg)]
them, since they will have enough energy from nuclear sources. The wars would
only be between capitalist countries. I do not believe in the Kremlin's peaceful
intentions. I do believe in Mr. Alexandrov's good faith.’196
Ik herinner me Teller als een afschuwelijke ruwe bonk, die zich jegens zijn bejaarde
echtgenote walgelijk gedroeg. Hij behoort tot de super-haviken in Washington, en
is een uit Hongarije gedroste jood. Ik denk, na tien jaar gesprekken in de USSR te
hebben gevoerd, heel anders over die zogenaamde sovjetdreiging en agressieve
bedoelingen van het Kremlin. Opmerkelijk is dan weer dat wanneer professor Teller
een man als academicus Alexandrov persoonlijk leert kennen - zoals ik ook heb
ervaren - hij wel bereid is zijn arm voor Alexandrov in het vuur te steken. Het oude
liedje: kletsmajoors op afstand over de Sovjet-Unie en een mening gebaseerd op
ervaringen ter plekke.
Raymond Anderson onderstreept197 dat Eisenhower als president de samenwerking
tussen Amerikaanse en sovjetgeleerden heeft bepleit en dat er twintig jaar voor betere
verhoudingen is geknokt. Waar op 4 januari 1980 Jimmy Carter als een olifant in
een porseleinkast op de sovjetinvasie in Afghanistan reageerde. In Moskou werd
hierop gereageerd met de verbanning van Andrei Sacharov op 22 januari naar de
stad Gorki, waarop mijn goede vriend Philip Handler waarschuwde dat samenwerking
tussen geleerden hiermee op scherp werd gezet. Op 18 februari 1980 zal in Hamburg
een Wetenschappelijk Forum worden gehouden wat als testcase wordt gezien voor
hoe het nu verder moet. Handler en Jermen Gvishiani zullen er beide aanwezig zijn.
Zij zijn eigenlijk vrienden. Misschien lukt het een frontale botsing te voorkomen.
Het is duidelijk: Beatrix wordt een Wilhelmina II. Wim Klinkenbergs theorie dat
een troonopvolging alleen met een PvdA-regering zou kunnen plaatsvinden, is bullshit
gebleken.

4 februari 1980
Ik belde een artikeltje over Beatrix aan de GPD door. Jan van Beek geeft er 300 dollar
voor. Peet zei, dat hij zich door deze aanvullende inkomsten minder ‘schuldig’ voelde,
dat ik alle kosten betaalde. Onzin, maar zo is hij.
Somerset Maugham bewoonde de villa Mauresque in Cap Ferrat aan de Rivièra.
Hij beschouwde het als zijn fort, dat hij deelde met zijn lover Gerald Haxton. Ted
Morgan spelt de leef-
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omstandigheden aldaar uit in The New York Times, naar aanleiding van zijn boek
Maugham dat door Simon & Schuster is uitgegeven. Ik neem me voor mijn eigen
verhaal zodanig vast te leggen dat wanneer iemand ooit op de onzalige gedachte zou
komen over mij iets te schrijven, men niet om mijn dagboek heen zal kunnen.
Er zijn 200 boekenclubs in de VS, die in 1979 250 miljoen boeken aan de man
brachten. ‘Het boek’ zal voorlopig nog wel blijven, ondanks televisie en
voorspellingen over elektronische gemakken in de toekomst.
Ik heb Edward Teller uiteindelijk telefonisch kunnen bereiken. Hij riep zijn
secretaresse als getuige mee te luisteren op een ander apparaat. We hebben een snel
gesprek gemaakt samen, dat ik in Nederland hoop te publiceren. Ik belde Henk de
Vos van het Algemeen Handelsblad hierover op. ‘Oh, nee,’ was zijn onmiddellijke
reactie. Wanneer hij een gesprek met Edward Teller gemaakt wilde hebben, zou hij
de correspondent in New York er op af sturen. ‘Het verschil is dat ik Teller al acht
jaar ken, en ik ben nu hier mee bezig.’198 De Vos zei dat hij een interview met
Admiraal Zumwalt ook had teruggezonden om geen gedonder met zijn eigen
correspondent te krijgen. ‘Jullie namen anders Sam Nunn wel,’ reageerde ik. Hij was
niet te vermurwen.199

5 februari 1980
Opmerkelijk was, dat toen ik Teller belde, hij nog niet wist dat zijn artikel in The
New York Times was geplaatst.
Op het strand werden we weer gehinderd door blèrende draagbare radio's.
‘Amerikanen kunnen rust en stilte niet meer verdragen,’ zei Peter. ‘Rust gooit ze
terug op zichzelf en dit zou ze verplichten te gaan nadenken.’ Hij ziet er nu stukken
beter en gezonder uit na de overwintering in Londen. Hij vindt het hier heerlijk en
geniet met volle teugen.
Edward Teller heeft in een gesprek met Forbes gezegd dat Amerika een
atoomoorlog met de USSR zou verliezen. ‘The US would cease to exist.’
We reserveerden een tafeltje bij Chez Emile. We werden door twee aantrekkelijke
jongens bediend. Volgens Peter wilde de een geneukt worden. Ik tippelde op de
ander, met bruine ogen en een baardje. Tegen nummer één zei: ‘You handle the
glassware so expertly: do you ever break anything?’ Dat was niet
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het geval. De ander lachte veelbetekenend. ‘He is eavesdropping on us,’ zei ik. Toen
hij langs liep liet hij een glas in duizend scherven vallen. ‘I am a witch,’ zei ik.
‘Sometimes I really think you are,’ zei Peter. Ik vroeg hem dat nader te verklaren.
‘Well sometimes, when we have an argument your eyes give me that impression.’

6 februari 1980
Peter was uitgegaan en kwam de hemel mag weten hoe laat thuis. Ik raakte er door
van streek. Om 7.30 uur werd ik wakker en analyseerde mijn woede. Jaloezie? Hij
heeft kennelijk een lekker ventje gevonden en moet ervan genoten hebben. Sinds
Miami is dit nog niet gebeurd. Dus waarom zou ik in het klein reageren, zoals Edwin
in het groot doet? Waarom het hem dus misgunnen?
Bij het openslaan van het ochtendblad word je weer misselijk van wat er weer
allemaal is gebeurd. Gisteren las ik over een vrouw in Californië, die in haar testament
had bepaald dat, wanneer zij zou overlijden, haar hond afgemaakt moet worden.
Absurd.
Het Internationale Olympisch Comité heeft Carter aangezegd ‘to screw himself’.
Gelukkig. Het parlement in Den Haag maakt zich ook belachelijk met het anti-Sovjet
geklets.
Ik werk aan mijn Beatrix-boekje: het gaat tergend langzaam. Ik zou het een tijdje
weg moeten leggen en opnieuw beginnen.

7 februari 1980
Jimmy Carter vertelde aan een ontbijt-gebeds-bijeenkomst dat hij iedere dag voor
ayatollah Khomeiny bad.
Sloot mezelf op in de badkamer, want het slot weigerde. Het duurde 55 minuten
voor ik bevrijd kon worden. Peter verwachtte een explosie, maar ik besloot verder
erover te zwijgen. Het was zeer onplezierig.
We dineerden samen in een perfecte sfeer, maar nu is hij weer de hort op met een
zekere Anthony.

8 februari 1980
Peter kwam pas om 7.45 uur thuis en had een fantastische tijd met een Canadees
gehad. Na 04.00 uur had ik geen oog meer dichtgedaan, wachtend op Peter. Ik lag
me zeer op te winden. Telefoneerde een praatje naar Veronica door. Kees Gerritsen
zei Amerika valt te hebben gelezen. Hij vond het een ‘prima boekje’. Schreven ze
dat maar eens in een krant.
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9 februari 1980
Gisteravond had ik met urineren ineens verschrikkelijke pijn. Peet ging mee naar het
ziekenhuis. Het was een niersteentje geweest of een ontsteking. Er werd een monster
genomen. Het was dus een infectie.
Peter belde naar Londen. Edwin van Wijk gaat in Evita een belangrijke rol spelen
en zingen. ‘Ventje, I love you,’ waren Peters laatste woorden tegen Edwin.
Schrijf bijna niet, als altijd wanneer ik met Peter samen ben.
Ik geniet van de subtiele manieren waarop Schmidt en Giscard d'Estaing aan Carter
duidelijk maken dat hij een idioot is. Ook Ronald Reagan laat geen gelegenheid
voorbij gaan Carter de grond in te stampen. Hij fulmineert vooral ook tegen Carters
gebrek aan harde maatregelen tegen Cuba. Nog een idioot dus.200
In China zou uit hout een middel tegen malaria zijn ontwikkeld. Het zou om een
medicijn gaan dat al tweeduizend jaar in gebruik is.201 Zo'n bericht roept onmiddellijk
mijn grootvader ir.H. van der Woude in herinnering, medeoprichter van de Maarssense
kininefabriek.
In Jeruzalem heeft een ramp plaats gevonden: een twaalfjarig Arabisch meisje dat
uitgesproken anti-joods was, heeft een nier ontvangen van een Joodse student, die
vorige week bij de markt van Hebron door Arabieren werd vermoord. Grote
opschudding in Israël.202

11 februari 1980
Peter kwam gistermiddag pas om 17:00 uur thuis en verwachtte dat ik razend zou
zijn. Dat was dus niet het geval. Het regende en was bewolkt, dus ik heb heerlijk
zitten werken.
Robert Komer203 is onderminister van Defensie in Washington. Hij heeft op een
conferentie in München zijn beklag gedaan dat Europa en Japan zich te weinig
inspannen voor het bestrijden van de groei aan militaire kracht van de Sovjet-Unie.
Hij vergeet dat de rest van de wereld minder geobsedeerd is met die sovjetdreiging
dan Washington. Trouwens, de VS zijn langzamerhand één gigantische Kruppfabriek
gericht op oorlogsinspanningen en bewapening. Zonder die obsessie zou het
Amerikaanse kaartenhuis ineenstorten.
Onder het genot van een avocadosalade heb ik bij Claire's met
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Peter over twee onderwerpen gesproken: 1) jezelf relativeren via zelfspot en ik
vertelde hem dat ik eens een tien van mevrouw Beun op het Baarns Lyceum had
gekregen vanwege een opstel, waar deze benadering uit was gebleken; 2) en dat hij
aan een gevoel van zelfrespect voor zichzelf zou moeten werken. ‘Be nice to everyone,
which you always are, but filter it through a barrier of reservation, behave reserved,
taking a bit distance. You approach people too nakedly. Develop, if possible, a bit
more pride. You seem too anxious at times to be admired and instead should be more
restrained, door het kaf van het koren te scheiden. Don't lead people on, you have
no intention whatsoever to befriend them anyway,’ zei ik.
Hij luisterde heel aandachtig. Hij vroeg me de boodschap op papier te zetten.

12 februari 1980
Toen ik met bananen thuiskwam, omdat er geen sinaasappelen waren, zei Peter: ‘Ik
zal nooit vergeten, hoe Croiset eens heeft gezegd dat hij de banaan met de dood
associeerde.’
Er is in de New Mexico State Penitentiary bij Santa Fé een opstand onder
gevangenen uitgebroken, waarbij men elkaar het hoofd afhakte, gevangenen werden
opgehangen, in de fik gestoken en verkracht. Eindbalans: 33 doden, waarvan er vier
zodanig waren verbrand dat hun ras niet kon worden bepaald. De waanzin duurde
36 uur en is wat sadisme en wreedheid betreft de ernstigste gevangenisopstand in de
geschiedenis geweest. De directeur zei tegen Newsweek204 ‘Man's inhumanity to man
is mind boggling.’ Er zaten 1.136 gevangenen opeen gepropt in een
gevangeniscomplex dat bestemd was voor 800 man. De staf was veel te klein om de
orde te kunnen handhaven en de boel onder controle te houden. Zogenaamde verraders
werden door vier of vijf man vastgehouden en met een toorts verbrand. Een andere
gevangene werd zijn broek uitgetrokken en verbrand van de voeten en benen naar
boven, tot zijn genitaliën waren gesmolten, en daarna werd zijn gezicht behandeld.
Een andere ‘verrader’ kreeg een ijzeren staaf door zijn oor tot het aan de andere kant
er uit kwam. Een andere man werd met een spade onthoofd. Een 21-jarige blonde
jongen, Robert Mosley, werd naakt in een kamer vastgehouden en minsten tienmaal
door gevangenen verkracht. Zal maar niet verder gaan.
Peter zei vanavond dat deze dagen in Key West de heerlijkste vakantie ooit waren
geweest.
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13 februari 1980
Mijn goede vriend Sergei Lossev205 heeft een artikel voor US News & World Report
geschreven, waarin hij zich beklaagt over de confrontatiepolitiek van de regering
Carter in reactie op Afghanistan. Lossev wijst op de Amerikaanse rol van ‘the world's
policeman’, waarbij om een voorbeeld te noemen de Perzische Golf als een gebied
van ‘vitaal belang’ voor Washington wordt gebrandmerkt om er op toe te zien dat
Amerikaanse (olie)monopolies hun greep op het Nabije-Oosten kunnen handhaven.
‘As for the USSR, Washington believes, that it has no right to insure its security
interests in neighboring Afghanistan.’ Volgens Lossev zouden Amerika en China
vanaf het grondgebied van Pakistan gewapende agressie jegens de Democratische
Republiek Afghanistan hebben gepleegd. Vreemd verhaal. Wie liegt?206
Heb drie keer naar Gerard Croiset gebeld en kon hem steeds niet te pakken krijgen,
want ik heb een vreemd gevoel in mijn maag, ook al heb ik nu medicijnen. Het
beangstigt me, maar ik geef het op om het hem te vragen.

14 februari 1980
De dagen kabbelen voorbij. Gisteren was een schitterende dag. Met Peter samen
vergeet ik mijn dagboek.
Peter en ik hebben naar de persconferentie van Carter gekeken. Hij noemde
Afghanistan een ‘ernstige crisis’, want tweederde van alle petroleum in de wereld
komt uit het gebied van de Perzische Golf. De sovjets moeten er weg, willen de
betrekkingen verbeteren. Hij behandelde de vragen slim.
Sinds Afghanistan doet iedereen een duit in het zakje over een mogelijke
atoomoorlog en de gevolgen. George Bush heeft tegen de Los Angeles Times gezegd
dat meer mensen een atoomconfrontatie zullen overleven, dan algemeen wordt
aangenomen. Anthony Lewis wijst echter op een nieuwe groep, Physicians for Social
Responsability door Harvard en Tufts gesponsord. Dr. Howard Hiatt, Dean van de
Harvard School of Public Health zegt dat een moderne atoombom gelijk staat aan
20 miljoen ton TNT en duizendmaal zo krachtig is als de bom boven Hirosjima. Een
dergelijk projectiel zou een gebied van zes à zeven vierkante kilometer totaal
wegvagen en een vuurstorm scheppen met winden van 1.500 kilometer per uur. Van
de drie miljoen mensen, die in Boston en omgeving wonen, zouden 2,2 miljoen
onmiddellijk worden gedood, vele overle-
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venden zouden ‘badly burned, blinded and otherwise seriously’ gewond raken. Daarbij
zullen dan ziekten als gevolg van straling op miljoenen toeslaan. Van de 6.500 artsen
in Boston zouden 5.000 onmiddellijk omkomen, waardoor er misschien maar 900
artsen beschikbaar zouden zijn. Ook het begraven van 2,2 miljoen doden zou grote
problemen met zich meebrengen.207
William Safire vraagt zich af of Washington wel over de militaire kracht beschikt
de mariniers naar de Golf te sturen om Amerikaanse belangen zeker te stellen. Paul
Wolfowitz van het Pentagon heeft hier een geheime nota over geschreven. Hij
constateert dat indien Moskou zou besluiten Iran in te pikken, de VS er feitelijk niets
tegen zouden kunnen ondernemen. De beruchte Robert Komer van het Pentagon liet
onmiddellijk een verklaring uitgaan dat Wolfowitz ongelijk had en Washington niet
alleen binnen één maand voldoende troepen kon zenden, maar zelfs binnen twee
weken. Amerikanen blijven naar de wereld kijken in termen van de Koude Oorlog
en militaire macht. Ze ontkomen er niet meer aan.208
Peter ziet er nu super en gebruind uit. Hij geniet zo intens van alles. Ik geloof echt
dat hij nog nooit zo heeft genoten en ben dankbaar dit te hebben kunnen arrangeren.
Ik ben er zelf ook zéér blij mee, maar ik pieker over mijn gezondheid en mijn werk.
We hebben eigenlijk ook geen botsingen gehad.
Ik denk veel over mam. Het lijkt nog steeds niet te begrijpen, dat zij er niet meer
is. Dat is één gebeurtenis in mijn leven, die nooit meer zal helen. Je raakt nooit
uitgedacht.
‘Without the brain, the mind cannot exist.’ - José M.R. Delgado.
Peter vertelde dat hij op een avondwandeling nabij Amerbos Edwin eens had
gebeld in Londen. Edwin had gehuild.
Toen Peter thuiskwam en de sleutel in het slot stak onweerde het. Hij kwam mijn
werkkamer binnen en vroeg of ik het had gehoord. ‘You must be nuts,’ had ik gezegd.
Ik had werkelijk niets gemerkt.
‘Edwin is also a witch,’ zei Peter. Hij vertelde dat ze naar een seance waren
geweest. Edwin zou in de sfeer van witte magie zitten. Ik zei hem dat ik me dit ook
wel eens had afgevraagd, maar dat mijn instinct me zei er vanaf te blijven. ‘You were
programmed that way, it is prejudice,’ zei Peter.
‘Nee schat,’ antwoordde ik, ‘it goes deeper. My mind dictates this to me.’
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Er zijn overal Valentijnfeestjes. Peter gaat uit. Ik hoop maar dat alles goed afloopt.
Ik ging naar de sauna en naderde een brits waar twee jongens verwikkeld waren in
een standje 69. Ik kwam bij de jongen die op zijn rug lag, een donkere krullenbol
met een mooi jong gezicht. Precies op dat moment kwam een oude kerel tussen ons,
die ik verzocht me niet aan te raken. Op het moment dat hij me hierover wilde
aanvliegen zei de krullenbol: ‘Cool it,’ en greep de oude man, omhelsde hem vurig
met twee armen en begon hevig te zoenen. Ik dacht, hoe kan je? Vervolgens neukte
de jongen de aanvaller, die op zijn penis ging zitten. Van die jongen was ik stante
pede genezen. Ik bleef rondhangen.
Vervolgens kwam er een nog oudere kerel op de krullenbol af, die mogelijk nog
vetter en afstotelijker was en verdomd, de krullenbol stak zijn penis in diens achterste
en begon te naaien. De andere jongen was ook steeds aanwezig en pakte uiteindelijk
mijn penis en trok me naar zich toe. Hij hield mijn pik lang genoeg in zijn mond dat
ik klaar kwam. Hij slikte de sperma in. Ik ben direct weggegaan en dacht: ik zou
nooit meer in dit land moeten terugkomen. De krullenbol had al gezegd: ‘Why don't
you go back where you came from.’ Vanwege mijn accent. Een zin die ik de laatste
jaren meer heb gehoord en wat voor Amerikanen altijd de laatste kaart is die wordt
uitgespeeld als ze schaakmat worden gezet. Je zou een boek kunnen schrijven met
die uitspraak als titel.

15 februari 1980
Het is elf uur. Peter is nog niet thuis gekomen, terwijl ik zo had gevraagd te bellen.
Ik wil hier weg, maar kan zonder hem geen plannen maken.
Hij liet een artikel uit Saturday Review achter waarvan hij wilde dat ik het las: LET
209
THEM EAT JUNK-FOOD van William Serrin. Hij had onderstreept dat James Turner
het boek The Chemical Feast had geschreven. Serrin wijst er op, dat wetenschappers
tegen voedselbedrijven zeggen: ‘We kunnen de verkoop stimuleren.’
‘Then they come up with the flavors, colors, and extenders, that are added to food
substances to make them appear to be food. But it is not food. We don't even know
what food is in our society.’ Peter schreef in de kantlijn ‘shocking’.
‘Are world hunger and malnutrition to be combatted with massive doses of instant
junk foods? Unless we choose to con-
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front these questions, we can be assured a steady diet of frozen pizza and cupcakes.’
Ik vond in hetzelfde nummer een uitspraak van Carl Tucker: ‘Anxiety is freedom's
Siamese twin: we must determine for ourselves our value on earth. The mental states
show us, that one way to limit anxiety is to accept whatever roles we have chosen
for ourselves. We should ask of an activity not that it be fun but that it be worth
doing. The more one demands enjoyment from one's life, the more dissatisfying life
is likely to become’.

16 februari 1980
Miami - Londen
Peter was triest omdat hij Key West moest verlaten. Air Florida was vertraagd. We
waren helaas standby passagiers. Hij zei een paar ‘gebroken harten’ achter te laten.
In Miami zijn we naar de Club Bath in Coral Gables gegaan. Hij kreeg een zalige
Noor van een cruiseschip te pakken. Ik heb ook wat gerommeld, maar geen nummer
gemaakt. We waren bij het zwembad en hadden een goddelijke dag.

18 februari 1980
We stapten in Londen over, waar Peter een lang gesprek met Edwin van Wijk had.
Peet ging meteen naar bed toen we volkomen aan het eind van ons Latijn eindelijk
Amerbos bereikten.
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Amsterdam
18 februari 1980
Amerbos
Ik sliep ook even na aankomst, maar er lagen stapels post. Om te beginnen een kaartje
van mejuffrouw Büringh Boekhoudt.

Advocaat Lennox Bower zond de verklaring onder ede - een pak leugens - van
journalist Robert Kroon over hoe en waarom hij in Time het artikel schreef, dat ik
Beatrix op de troon wilde helpen ten koste van Juliana, ageerde tegen prins Bernhard
en hoe de BVD zeer in mij geïnteresseerd was geraakt vanwege mijn contacten met
sovjetdiplomaten in Den Haag. Een Haagse autoriteit had tegen Kroon gezegd: ‘If
the KGB is not behind this campaign, then at least they must be delighted in Moskou.’
Als bronnen noemde Kroon Goeman Borgesius, zijn hoofdredacteur, en Jan Heitink,
lid van de hoofdredactie en berucht in Amsterdam vanwege diens BVD-connecties
en verder ‘a number of officials of the Dutch Government’.210
Wanneer je in 1994 dit gerechtsstuk nog eens analyseert, is er geen sterker
bewijs aan te voeren van hoe de rode knop in Den Haag
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jarenlang campagne heeft gevoerd om mij op alle fronten in een kwaad
daglicht te stellen. Ik word afgeschilderd als een journalist voor ‘linkse
bladen’, waaronder Vrij Nederland, terwijl ik twintig jaar lang voor De
Typhoon correspondent in de VS ben geweest. Voor Vrij Nederland schreef
ik vrijwel niet meer, een laatste artikel verscheen in 1970, een ‘Open Brief’
van Dewi Sukarno aan generaal Suharto. Kroon was op roddel uit, want
mijn afnemers waren op dat moment, januari 1980, Veronica Radio, soms
het Algemeen Dagblad, vrij regelmatig het magazine NieuwsNet en op 28
februari 1980 plaatste ik op de opiniepagina van NRC Handelsblad een
gesprek met wetenschapper Edward Teller.
Goeman Borgesius, Heitink en Kroon van De Telegraaf refereerden
allemaal aan de belangstelling, die de BVD die dagen voor mij had, vanwege
mijn sovjetcontacten, maar Arthur Docters van Leeuwen, mevrouw Ien
Dales, de Raad van State en de Nationale ombudsman zouden in de
negentiger jaren en bloc doen alsof hun neuzen bloedden. BVD-chef Docters
van Leeuwen verzekerde het Kamerlid Piet Stoffelen zelfs dat de BVD
geen dossiers van me had en geen enkele belangstelling voor me koesterde.
Ook Wibo van de Linde legde een gelogen verklaring onder ede af. Hij
werd door Time verplicht te liegen, want anders had hij zijn
correspondentschap in Amsterdam vaarwel kunnen zeggen. Wibo had me
immers gewaarschuwd dat hij Time had geadviseerd de onzin van Kroon
niet af te drukken, dus dat hij niet wenste dat ik hem ervan zou verdenken
mij in Time als KGB'er te hebben neergezet. Maar Kroon werkte ook in
televisieverband voor de TROS voor Wibo. Dus, ze trokken één lijn in de
rechtszaal en logen er beiden op los.
Er was een brief van oud-ambassadeur Djawoto uit Peking. Hij was in Amsterdam
geweest en maakte zijn excuses dat we elkaar hadden misgelopen. Hij had Amerbos
herhaaldelijk gebeld. Journalisten hadden hem achterna gezeten onder wie een
journalist uit Genève (Robert Kroon). Hij wilde niet in de publiciteit komen dus had
hij alle perscontacten vermeden. Maar hij benadrukte intussen wel dat ik vooral niet
moest denken, dat hij mij over één kam zou scheren met andere journalisten. Intussen
had hij Amerika valt ontvangen, evenals mijn reportage over oud-ambassadeur Hanafi
in Parijs.
Line van Dijk van de Wetenschappelijke Uitgeverij schreef dat men er van afzag
om mijn boek met interviews met sovjetgeleerden uit te geven. De onderwerpen
pasten niet in het fonds. Dat is altijd het standaard smoesje. Het zijn ezelsveulens,
want niemand heeft het materiaal wat ik uit de USSR mee sleepte.
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Professor Jennen Gvishiani, met wie ik al een aantal jaren bezig ben een boek te
schrijven, liet per telegram weten, dat hij in februari beschikbaar zou zijn geweest.
Als je een dergelijk telegram op 5 februari pas verzendt, dan zit ik met Peter in Key
West in plaats van in Moskou. Jammer.
Ik belde direct met Volodja Molchanov. Word nu 9 maart 1980 in Moskou
verwacht, ook om met professor Arbatov verder aan ons boek te werken.
Gerard Croiset zei dat hij niets abnormaals aan mijn maag ‘zag’. Dit dus, als
gewoonlijk, per telefoon.

19 februari 1980
De Telegraaf van 1 februari 1980 kondigde in letters van bijna 4 centimeter het
aftreden van Juliana aan. ‘Bij het ouder worden, worden de krachten zwakker.’ En:
‘Bij iedereen die oud wordt, doet vroeg of laat het nuchtere feit zich voor dat krachten
gaan afnemen en dat zo iemand zijn taak niet meer kan volbrengen.’ In een
hoofdartikel zegt het blad: ‘Juliana zal de geschiedenis in gaan als een koningin, die
blijk gaf van een langdurig betoonde zeer grote plichtbetrachting. Maar vooral ook
als een koningin die in brede lagen van ons volk sympathie wekte door haar warme
persoonlijkheid en echt menselijk optreden. Het Nederlandse volk is deze koningin
ongelooflijk veel dank verschuldigd. Onze allerbeste wensen vergezellen haar.’
Wanneer De Telegraaf haar eigen kletspraatjes dat Oltmans, Klinkenberg en de
KGB samenspanden om Beatrix op de troon te krijgen, werkelijk serieus zou hebben
genomen - het was niets anders dan door de BVD geïnspireerde vuilspuiterij - dan
zou er nu ergens in die krant hebben moeten staan: Moskou en Oltmans hebben hun
zin gekregen.
Bij proclamatie van koning Willem I uit 1813 draagt een staatshoofd van Oranje
de volgende titels: Hertog van Limburg211, Markies van Veere en Vlissingen, Graaf
van Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Spiegelberg, Buren, Leerdam en Culemborg,
Burggraaf van Antwerpen, Baron van Breda, Diest, Beilstein, de stad Grave, het land
van Cuijk, IJsselstein, Cranendonck, Eindhoven, Liesveld, Herstal, Warneton, Arley
en Nozeroy, Erf- en Vrijheer van Ameland, Heer van Borculo, Besançon, Bredevoort,
Bütgenbach, Daasburg, Geertruidenberg, Hooge en Lage Zwaluwe, Klundert,
Lichtenvoorde, Het Loo, Montfoort, Naaldwijk, Niervaart, Polanen, Steenbergen,
Sint-Maar-
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In 1866 verloor Limburg de status van hertogdom. Na de kroning van Juliana in 1948
verdween de adellijke titel definitief.
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tensdijk, Sankt Vith, Soest, Ten Eem, Turnhout, Willemstad en Zevenbergen. Dit
hele zaakje is immers lichtelijk geschift! In een begeleidende reportage wordt Beatrix
‘vriendelijk maar met een eigen wil’ genoemd, om het zacht uit te drukken. De
dichter. J. Roland Holst, die het prinselijk paar op Drakensteyn bezocht, zei tegen
De Telegraaf: ‘Ze kan fel uit de hoek komen. Beatrix kan geweldig op haar poot
spelen. De grote verdienste van Claus is dat hij haar zo uitstekend weet op te vangen.
Alleen door haar aan te kijken weet hij haar vaak te kalmeren.’ Jan Heymans schrijft
in het Algemeen Dagblad CLAUS HEEFT HET MOEILIJK.212 Hij wijst op de ‘hachelijke
positie’ van de man van een koningin, die de tweede viool moet spelen en vooral in
de voetsporen van twee voorgangers, prins Hendrik en prins Bernhard, aan de zijde
van Beatrix zich geen misstappen kan veroorloven, want hij krijgt onmiddellijk zijn
congé. ‘Een zware baan, maar geen onbaan’ heeft hij het zelf genoemd.
De Tijd meent dat het moment was gekomen dat Beatrix haar kans kreeg, aldus
Rob Vermaas.213 In NieuwsNet zei Fred van der Spek: ‘Het Huis van Oranje is een
biologische truc.’ En eigenlijk is het dit dus ook. ‘Dat verhaal over die banden met
Oranje is prachtig, maar het klopt niet.’ Toch dringen geen der reportages door tot
de idee van het Huis van Oranje als psychisch piespaaltje - om aan vast te houden voor een onvolwassen volk, dat zo'n totem nog altijd schijnt nodig te hebben. Dat is
nu juist wat ik in mijn Beatrix-boekje wil laten uitkomen.214
Henk Hofland komt in Haagse Post met VORSTENLIKKERS. ‘Waarom rust op het
woord republiek een taboe, terwijl toch in onze eigen vaderlandse geschiedenis is
bewezen dat het een heel fatsoenlijke staatsvorm kan zijn? Omdat bij een discussie,
die bevrijd zou zijn van allerlei byzantinisme, aangenomen dat zoiets mogelijk is zeker zou blijken, dat een republiek meer garanties biedt voor de democratie, dan
een monarchie. De politieke gedachtewisseling over de Nederlandse staatsvorm is,
op het ogenblik dat er werkelijk weer eens een aanleiding voor bestaat, onmiddellijk
vervangen door het traditionele gezwijmel, dat gekke intiem-byzantinisme dat van
de koningin “zo'n lief mens” heeft gemaakt, verachtelijk gelik en opdringerige
serviliteit. Het is niet volwassen, noch democratisch.’
Hofland roert het topje van de ijsberg aan. Als iedereen, belicht ook hij de politieke
kant van een koningshuis, al gebruikt hij
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haast ongemerkt aan het einde het woord ‘onvolwassen’. Dáár ligt volgens mij de
kern. Dat wil ik in mijn Beatrix-boekje belichten en analyseren. Dáár draait het om,
de noodzaak voor de kudde apen door een hoofdaap te worden voorgegaan.215
Joop van Tijn probeert in Vrij Nederland een overzicht te geven van de ‘vrienden
en vertrouwelingen’ van de nieuwe koningin, waar hij veel te weinig van af weet.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt komt er uiteraard niet in voor, evenals tal van andere
vertrouwelingen. Joop slaat een slag in de lucht.216
Verder is er in Lech tijdens de wintersportvakantie van koningin en prins een
gigantische rel geweest over een cordon fotografen. Om 10:00 uur kwam de koningin
op 17 februari uit Hotel Gasthof Post en stond plots oog in oog met een kudde
paparazzi. Ze werd razend, in zo'n mate, dat zelfs de verzamelde pers de schrik om
het hart sloeg. Hare majesteit ging terug naar binnen, de pers verbijsterd achterlatend.
Prins Bernhard haalde berustend de schouders op en zei tegen journalisten te zullen
proberen later een fotosessie te regelen. ‘Mijn vrouw heeft een slecht humeur.’ Minder
gezellige openhartigheid voor hare majesteit door haar echtgenoot. Maar om 17:30
uur die dag was er dan uiteindelijk toch een fotosessie met de pers en deze verliep
uitstekend, zodat de prins tegen de journalisten zei: ‘Fijn dat het toch nog iets
geworden is, hè?’
Stan Huygens [Thomas Lepeltak] van De Telegraaf had ik getipt, dat Dewi Sukarno
in het land zou zijn en warempel, hij zond een levensgrote opname, die 12 februari
1980 in De Telegraaf verscheen van Dewi met de heren Gijs van Aardenne, Hans
Wiegel, Wil Albeda en Frans Andriessen in het Promenade Hotel in Den Haag. Zij
vertelde de krant dat ze kassen gaat verkopen naar Arabische landen om
tuinbouwprojecten op te starten.
Ik keek naar een ijshockeywedstrijd in Lake Placid in het kader van de Olympische
Spelen: USSR tegen Finland. Ik betrapte me er op voor de Sovjet-Unie te zijn.

20 februari 1980
Beatrix en Claus zijn in de krokusvakantie met de kinderen naar Engeland gegaan
en logeren bij Lydia Loudon.217
Lex Poslavsky reageerde op het gedeelte van het Beatrix-boekje dat ik vanuit Key
West opstuurde. Hij sprak over ‘een splijting’ welke door de eeuwen heen ‘in ieder
mensenkind is op-
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Vrij Nederland, 9 februari 1980.
Lydia Loudon stelde me voor aan Frieda Westerman, mijn latere vrouw.
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getreden tussen illusie en werkelijkheid.’ Hij vervolgde: ‘Deze splijting maakt de
illusie tot irrealiteit, eventueel vooroordeel enzovoorts. Tegelijk wordt het ervaren
van de werkelijkheid, dat wil zeggen integreren van de werkelijkheid “in de ziel”
belemmerd. Slechts weinigen wisten die splijting te overwinnen - sommigen hunner
werden “grote mannen” - naar hen geluisterd wordt er meestal niet, want zij blijven
te “onbegrijpelijk”. Intussen jaagt men nu een partieel begrepen werkelijkheid na,
en moordt namens politieke progressiviteit, of men jaagt illusies na, en moordt (op
kleinere schaal) in naam van de geschiedenis. Kortom er zit perspectief in je boekje
dat een stoïcijn zou interesseren.’
Gerhardt Meyling schrijft uit Madrid. Ook Svi Cohen raakt me via zijn brief met
een opmerking als ‘great to hear, read, and feel out your words’. Hij heeft bomen
geveld. Ik zie hem bezig, met zijn lekkere lijf. Hij maakt er eigenhandig meubilair
van.
Peter kwam pas vanmiddag thuis van zijn uitje. Eigenlijk had hij tranen in zijn
ogen. Kennelijk geen succes geweest.
Barbara Plugge heeft in Privé218 mijn informatie waarom prinses Beatrix zich
vermomde als dienstmeisje, in een reportage van twee pagina's verwerkt.
André Douw bevindt zich nog steeds in Tokyo. ‘De jongens zijn erg mooi vaak,
maar het zijn er ook zoveel. Ik houd van grondige arbeid, zoals je weet. In ieder geval
is dat er mede de oorzaak van, dat ik weleens mijn vrienden in het verre Europa
vergeet.’ Hij meent ‘buitengewoon veel’ te leren in Japan.219 Hoofdredacteur Ron
Abram schrijft dat men geen gebruik meer zal maken van mijn aanbiedingen van
artikelen voor het Algemeen Dagblad. Maar wanneer ik ooit een actueel onderwerp
met een vooraanstaande persoonlijkheid zou bespreken, diende ik dat Henk de Vos
of Bert van Oosterhout te laten weten, dus voor afroomwerk bleef hij in de markt.
Fuck Abram.

22 februari 1980
Ambassadeur Tolstikov stelde me voor aan de Bulgaarse ambassadeur. Hij deelde
verder mee, dat ik 7 maart in Moskou werd verwacht. Thomas Lepeltak zei dat hij
de reportage van Beatrix in Boedapest met de Belaertsen niet had geloofd. Ik vertelde
hem dus, dat dit first hand informatie was. Hij reageerde dat hij, evenals Privé, best
bereid was te betalen voor een dergelijk verhaal. Ik zie me al kopij leveren voor Stan
Huygens van De
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Telegraaf! Hij wilde me aan Joop Wolff van de CPN voorstellen. Ik zei geen
belangstelling voor die man te hebben.

23 februari 1980
Droomde erg naar over Peter, dat hij er weer vandoor was gegaan met één of andere
kerel, en dat ik op hem wachtte en me miserabel voelde.
Peter belde uit Düsseldorf, waar hij op de HOM-modeshow zit. Zijn stem klonk
warm en hartelijk.

24 februari 1980
Ik maakte een lange fietstocht, want voor morgen wordt weer regen voorspeld. Zag
een vlucht zwanen. Is de lente op komst? In de ijshockeywedstrijd USA - Finland ben
ik totaal op de hand van de Finnen.
Over één uur is Peter weer dichterbij.
Josje Hagers van De Telegraaf belde me. Zij was in Lech geweest. Hare majesteit
was nu toch echt gaga geworden. Zij had gestampvoet en met de armen gezwaaid.
Prins Bernard geneerde zich rot. Hij had gezegd: ‘Kan ik er wat aan doen, dat zij
met het verkeerde been uit bed is gestapt.’ Ook wilde zij weten wie Amerika valt had
uitgegeven, want zij had mijn boek in geen enkele winkel in Den Haag kunnen
vinden. Het oude liedje, mijn boeken worden gesaboteerd.

25 februari 1980
Rudie van Meurs220 zei dat het Kamerlid Hein Roethof hem belde of hij nog nieuwtjes
had, want de komende dagen zou
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hij in de Tweede Kamer over de BVD spreken. Ik zei tegen Rudie, dat Roethof zelf
een establishment-slijmert was. Ik gaf als voorbeeld dat hij in 1957 had geweigerd
in de NRC mijn reportage uit Djakarta over Nieuw-Guinea af te drukken. Van Meurs
deed of hem dit verbaasde.
Daarna belde ik Roethof zelf in Utrecht op. Hij zei bereid te zijn wat ik hem
vertelde over BVD en de pers, in zijn rede mee te nemen. Geloof er niets van.
John Massaut van de ACF Kininefabriek in Maarssen, bevestigde dat de
vooruitzichten inderdaad ‘somber’ waren. Vorig jaar om deze tijd waren mijn aandelen
tweemaal zoveel waard.
Ik moet zeggen, dat ik uiteindelijk de Amerikaanse hockeyspelers duizendmaal
liever zie, dan de zuur kijkende, nonchalant handelende sovjet hockeyers.

26 februari 1980
Sliep erbarmelijk slecht door zorgen over geld, het Algemeen Dagblad, de situatie
met NieuwsNet, de zakkende ACF-aandelen, dus de steeds verder dalende inkomsten.
Daarbij ook nog zorgen over Peters toekomst.
Mr. H.M. Voetelink heeft weer eens aan minister Van der Klaauw moeten schrijven
waarom er geen antwoord is gekomen op diens brief van 24 januari 1980. Ze doen
maar raak op Buitenlandse Zaken en weten dat zij boter op het hoofd hebben.
Het Kamerlid van de PSP, Fred van der Spek, is van mening, dat de BVD niet beter
moet worden gecontroleerd maar helemaal moet verdwijnen.
Susanne Piët is uit de redactie van De Journalist gestapt. ‘De NVJ lijkt
langzamerhand op een sociale werkplaats,’ zei ze. ‘Er zitten allemaal journalisten
in, die zielig zijn en aan een baantje moeten worden geholpen.’ Ze zei dat er van de
NVJ in de huidige samenstelling weinig te verwachten was.

27 februari 1980
Op 7 december 1977 werd David Holden, journalist voor The Times, in Cairo
vermoord. De krant stuurde onmiddellijk een team van vijf man naar Egypte dat
negen maanden bleef in een poging de daders op te sporen. Holden werd met één
negen millimeter kogel net onder het linker schouderblad van achteren neergeknald.
De kogel ging recht door zijn hart en werd in zijn pullover teruggevonden. Het was
een professioneel uitgevoerde moordaanslag. The Sunday Times is naar de
Amerikaanse rechter gestapt om op basis van de Freedom of Information
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Act de dossiers over Holden bij de CIA los te krijgen. Hij was een specialist op het
gebied van het Nabije-Oosten.221
Ben naar een discussie bij Radio Amsterdam geweest. Ben ziek van het geklets
in de ruimte van al die mensen. Koude-Oorlogpropaganda van Hans Knoop was weer
de vaste prik. Vertegenwoordigers van krakers begonnen nog eens over de kroning
van Beatrix, waarbij ik hen in de rede viel met: ‘Wat kan Beatrix er in godsnaam aan
doen dat zij in die gouden koets moest zitten: tachtig procent van de Nederlanders
wenst dat.’ Ze werden razend en begonnen te joelen en stampei te maken. In stomme
verbazing werd naar mijn interventie geluisterd, dat de Sovjet-Unie een ander land
was dan men aannam en dat ook mijnheer Sacharov jarenlang vanalles had kunnen
verkondigen wat hij wilde. Ook Ed van Thijn had hem bezocht. Maar de laatste tijd
begon Sacharov zich te bemoeien met de buitenlandse politiek van de USSR en werd
dus effectief de mond gesnoerd door hem een tijdje met vakantie te sturen. ‘Hij is in
ieder geval niet doodgeschoten zoals John F. Kennedy.’ Iemand van de De Waarheid
kwam tussen beiden en zei dat Knoop de USA verdedigde en ik de USSR maar dat we
er allebei naast zaten. Ik begreep dat ik er niet bij hoorde en niet had moeten komen.
Ik heb trouwens wel een behoorlijk anti-BVD pleidooi kunnen afsteken, wat natuurlijk
verder ook niets uit haalt.

28 februari 1980
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt telefoneerde. Ik ga maandag bij haar lunchen, voor
de eerste keer in lange tijd. Aarzelde even, omdat Peter dan in Amsterdam is. Zij is
nu zo oud. Hoe dikwijls zal ik haar nog kunnen bezoeken?
Sliep erbarmelijk slecht. Piekerde over mijn steeds precairder wordende financiële
positie. Ben er zeer onrustig over. Had ik de ACF-aandelen maar afgestoten, toen ze
nog op 180 punten stonden. De adviezen van de heer Coté van de AMRO zijn bijna
misdadig geweest.
Heb nog steeds een vreemde pijn links in mijn onderbuik. Ik wil naar dokter
Delprat. Hij zei ook mijn prostaat te willen onderzoeken.
Ik ontving een telegram van het bureau van kanselier Bruno Kreisky. Heb op 6
maart a.s. een ontmoeting in Wenen.
Anthony Lewis komt nog steeds op voor de rechten van Frank Snepp, die in 1977
Decent Interval222 schreef, en verzuimde als
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oud-CIA-medewerker het manuscript ter goedkeuring voor te leggen. Snepp voelde
zich verplicht wat hij in Vietnam van nabij had gezien en meegemaakt op papier te
zetten. De Amerikaanse overheid had hem indertijd een papiertje laten tekenen, dat
hij zijn bek zou houden. Washington heeft ook niet gezegd dat Snepp te ver in zijn
onthullingen zou zijn gegaan. Hij had helemaal niets mogen schrijven. Het is kennelijk
een testcase. Die affaire is ook al weer drie jaar aan de gang. Lewis bijt zich erin
vast ter verdediging van Snepp. Het Hoge Gerechtshof in Washington heeft zich nu
verenigd met het standpunt van de overheid. Snepp moet bovendien iedere cent welke
hij aan het boek heeft verdiend, aan de staat terug betalen.223
Bij Nieuwe Revu besprak ik mijn artikel over Beatrix, De Telegraaf en de
inlichtingendiensten met Hans Wilbrink. Later kwam Ton Kors erbij. Hij vond dat
ik het beter had kunnen schrijven rond de activiteiten van de BVD, in plaats van het
accent op Beatrix te leggen. Ton heeft zijn baan aan mij te danken, maar hij werkt
me daar altijd tegen. Hij lijkt zo aardig, maar hij is een valse nicht. Hij vond overigens
dat ik bij Radio STAD de juiste toon tegen de BVD had aangeslagen. Later kwam met
Wilbrink ter sprake dat ik misschien een reiscolumn voor Nieuwe Revu zou kunnen
schrijven in de trant van de radiopraatjes voor Veronica.

29 februari 1980
Was 45 minuten bij dokter Delprat. Hij liet zien hoe een kristal bewoog onder de
microscoop. Met een rubber handschoen controleerde hij mijn prostaat. Hij maakte
een tekening en ik dacht: hoe is het godsterwereld mogelijk dat ik er allemaal niets
over weet. Wat moet ik toch ontzettend dankbaar zijn, dat het zaakje in orde is. Toch
blijft die pijn in mijn onderbuik onverklaarbaar.
Ik belde broer Theo in Genève, waar hij momenteel werkzaam is en tijdelijk woont.
Wat hij precies doet weet ik nooit. Dat weet zijn vrouw meestal maar half. Hij klonk
opgewekt. Hij belde terug en gaf me het adres van Jean Piaget, dat ik nodig heb.
Rob Soetenhorst belde: ‘We zitten juist over je Teller-artikel te praten. We vinden
dit het beste stuk wat je ooit voor ons hebt gemaakt.’ Dat was één telefoontje uit Key
West naar Californië. Ze willen het komende gesprek met Kreisky eveneens hebben
bij NRC Handelsblad.
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Nel Oosthout belde: ‘Ik wilde dat jij als eerste weet dat ik in de televisiefilm Schipper
naast God van Jan den Hartog een rol speel, welke 15 maart op de buis komt.’ Ik
had haar via Jan Pieter Visser in contact met die mensen gebracht. Zij was er erg
dankbaar voor. Het ontroerde me een beetje, omdat ik weet hoeveel het voor haar
betekent nog mee te tellen in haar vak. Kees Gerritsen van de GPD had mijn artikel
over de rol van Rosalynn Carter in Washington en de analyse van psychiater Arnold
Hutschnecker in de prullenmand gegooid.
‘Het was mijn beslissing je stuk niet te publiceren.’
‘Waarom niet?’ wilde ik weten.
‘Vanwege je aanval op De Telegraaf.’
‘Dat was helemaal geen aanval, dat waren gewoon feiten. Wil je zeggen dat zij
niet hebben geprobeerd Beatrix en Claus als links af te schilderen?’
‘Ja, maar je behandelt het zo cynisch.’
Waar komt die angst voor De Telegraaf in dit zogenaamde vrije kikkerland toch
vandaan?

1 maart 1980
Richard Thieuliette meldt uit Mexico dat de film die hij er maakte, af is.
Casper van den Wall Bake schrijft over zijn bezoeken aan Hetty en Wicher de
Marees van Swinderen. Mijn gedachten gaan terug naar de oorlog in Bilthoven toen
ik smoorverliefd op haar was.
Wicher heeft aangeraden eerst voor een emigratiestatus te zorgen en tegelijkertijd
contacten op te bouwen. In april gaan ze zelf naar Arizona om er rond te kijken.
Mijn brief OVER PERS EN BVD is in De Journalist verschenen. En wat gebeurt er
nu verder?224
Terwijl we in Florida waren werd een wetsontwerp ingediend waarbij de speciale
rechtsbescherming van het Koninklijk Huis tot vijf personen werd teruggebracht.
Dit zijn de koningin, de troonopvolger en de regent of de regentes. Minister Jan de
Koning van Ontwikkelingssamenwerking (CDA) heeft op televisie bepleit dat prins
Claus ook na de beëdiging van Beatrix speciaal adviseur voor
ontwikkelingssamenwerking zal blijven.225
Jan Blokker publiceert DE GEHEIMZINNIGE VERWANTSCHAP TUSSEN ORANJE EN
226
HET KLOOTJESVOLK.’
Hij analyseert hoe het komt dat ‘de zeggenschapsloze man al-
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tijd geneigd is geweest de Oranjes op handen te dragen’. Gaat het om ‘rechten voor
kleine luiden? Ontplooiingskansen voor Jan en alleman? Directe of zelfs maar
indirecte invloed van het volk op het dagelijks bestuur?’ Hier is geen spoor van te
bekennen, niet in de zestiende, niet in de zeventiende, niet in de achttiende, niet in
de negentiende, zelfs nog niet in de eerste zestig jaren van de twintigste eeuw. De
Oranjes hebben au fond minachtig voor het grauw, de massa, maar welke is dan deze
geheimzinnige verwantschap tussen Oranje en het klootjesvolk? Hij haalt aan hoe
zowel Johan de Witt als Johan van Oldenbarnevelt ‘beiden gewiekste diplomaten
met een uitstekende antenne’ naar het schavot werden gebracht, omdat de zwijgende
meerderheid de Oranjes steunde. ‘De Oranjes zijn er de geschiedenis door gesleept
bij de gratie van het gepeupel.’
Blokker eindigt met er aan te herinneren dat Beatrix na haar kroning op het balkon
van het paleis op de Dam zal verschijnen. ‘Op die manier krijgt het volk alsnog
gelegenheid om van zijn hulde en dankbaarheid blijk te geven,’ aldus een hof
dignitaris. Na het debacle met de Gouden Koets op haar huwelijksdag in 1966 willen
ze die proef kennelijk niet nog eens nemen. Wat me altijd weer verbaast, is hoe
schrijvers als Blokker krantenpagina's blijven vullen met geklets, wat we allemaal
al vele jaren weten, alsof de psychoanalyse nog uitgevonden moet worden. Het is
een feit dat op het Baarns Lyceum, of Nijenrode, of Yale vrijwel geen aandacht aan
de psyche werd besteed. De leraren van de generatie van Blokker - en mijzelf- wisten
bij hun opleiding zelf nauwelijks dat Sigmund Freud bestond. Maar in de loop der
jaren heb ik althans een poging ondernomen om deze hiaten enigszins op te vullen.
Het is toch duidelijk dat het Huis van Oranje als een psychisch pispaaltje voor het
klootjesvolk dient, om de term van Blokker over te nemen. Psychoanalyse zoekt naar
de wortels van het menselijk gedrag via onbewuste motivatie en conflict. De mystieke
band tussen de Oranjes en het volk wordt immers van generatie op generatie
klakkeloos overgedragen en wordt part and parcel van het typisch Hollandse
gedachtegoed, omdat de historische leider van de kudde er bewust ingebracht wordt.
Dit zijn de werkelijke aspecten, die onder de loep genomen zouden moeten worden.
De Delgado-benadering van de psyche dus, waar ook Blokker in de verste verten
niet aan toe komt.
K.M. Schreiner schrijft in NRC Handelsblad dat ‘vrijheid van informatie’ een
fundamenteel recht van de mens is, aldus een aanbevelingscommissie van UNESCO
van de Verenigde Naties.
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Jan Pronk zit in die commissie ende Ier McBride zit haar voor. Ik kan er over
meepraten hoe Luns en de zijnen tegen het recht op vrijheid van informatie aankijken.
H.W. von der Dunk schrijft over de dagboeken van Thomas Mann, 1918-1921 en
1935-1936.227 Hij heeft alleen zijn notities vanaf 1933, toen hij 57 jaar was en
Duitsland de rug toe keerde, bewaard. De rest werd verbrand. En een paar jaar uit
een eerdere periode zijn bewaard gebleven.
Von der Dunk ontdekt op de bodem van Manns werk een ‘dikwijls nerveus
agnosticisme’. Mann schreef alles op, het weer, zijn stemming, wat hij schreef, wat
hij las, het wereldnieuws en zijn reacties daarop, wie hij ontmoette, zelfs wat hij at
of wat hij aan kleren droeg. Kan niet zeggen dat zoals Von der Dunk er over schrijft,
ik stante pede Mann zou willen lezen.228

2 maart 1980
Kom weer helemaal niet aan mijn dagboek toe, want Peter is hier. Hij is zeer hartelijk.
We bleven heerlijk thuis gisteravond.

3 maart 1980
Ik lag vanmorgen in bed te luisteren naar Peters ademhaling. Ik vond het afschuwelijk
om te bedenken dat hij weer naar Londen vertrekt. Hij zit op dit moment op de boot.
We hebben tot heel laat zitten praten, ook over mijn bezoek aan mejuffrouw
Boekhoudt, en over jeugdherinneringen op De Horst. Er kwamen scènes in mijn
geheugen boven waar ik in geen jaren aan heb teruggedacht. We kwamen erop nadat
ik hem vertelde hoe mam vroeger aan de (Pleyel) vleugel zat en Franse liederen zong.
Peter en ik zijn nu weer zoveel dichter bij elkaar. We aten nog een gebakken lever
op het centraal station. Ik keek diep in zijn ogen. Die waren blauw en grijs en
beautiful.
Ik was vandaag op verschillende momenten dicht bij tranen. Toen we bij de trein
elkaar ten afscheid omhelsden en ik wegliep, voelde ik me ontroostbaar. ‘Je hebt
gelukkig veel werk,’ zei hij om me op te beuren. Trouwens, we omhelsden elkaar
ook al op Amerbos. Hij zei toen: ‘Ik weet niet waar te beginnen je voor alles te
bedanken.’ Hij is een totaal ander mens bij zijn terugkeer naar Londen, in vergelijking
met hoe ik hem 30 januari in Londen ophaalde om mee naar Florida te gaan. Deze
laatste trip heeft ons veel en veel dichter bij elkaar gebracht. Nu
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is de plek in bed die hem toebehoort leeg. Alles hier op Amerbos doet me aan hem
denken, en dat is pijnlijk. Moet er doorheen.

4 maart 1980
Jimmy Carter en het Witte Huis willen een wet door het Congres jagen, welke het
de CIA verbiedt om journalisten voor spionagedoeleinden in te zetten. Ook academici
en religieuze personen moeten worden uitgesloten. Volgens Carter dient te worden
vastgelegd dat de CIA meewerkt om de integriteit van instellingen waar journalisten,
wetenschappers en kerkleiders voor werken, te helpen bewaren en garanderen.229
William Schaap, uitgever van het Covert Action Information Bulletin, staat terecht,
omdat hij de namen van honderden CIA-agenten, die in het buitenland
spionage-activiteiten uitvoeren, in zijn publicatie heeft afgedrukt. Dat is wat professor
J.A. van Hamel in 1961 bedoelde met: ‘Wie de “rode knop” in Den Haag ontmaskert,
bewijst het vaderland een grote dienst.’
Carter heeft in 1977 van de ene op de andere dag CIA-betalingen ter ondersteuning
van islamitische organisaties in Iran gestaakt. Koning Hoessein van Jordanië schijnt
jaarlijks ook een douceurtje van 10 miljoen dollar van de CIA te ontvangen.230
Intussen heeft Henry Kissinger met 5 tegen 2 stemmen voor het Hoge Gerechtshof
in Washington de zaak gewonnen tegen het onder de Freedom of Information Act
vrijgeven van de door hem gevoerde telefoongesprekken op het Witte Huis.231 Jonathan
Power sprak op de BBC over de Third United Nations Conference on the Law of the
Sea. Ik heb als de bliksem mijn gesprek met de voorzitter Shirley Amerasinghe van
Sri Lanka uitgewerkt en per expresse naar NRC Handelsblad gezonden.
Ik heb voor NieuwsNet een omslagverhaal over Beatrix en de beschuldiging van
het links-zijn van de De Telegraaf geschreven. Bij de Nieuwe Revu zitten ze er teveel
tegenaan te hikken. Bezocht mejuffrouw Büringh Boekhoudt in Baarn. Zij had lof
voor het gesprek met Edward Teller, maar zei absoluut geen woord over Amerika
valt, wat ik nota bene aan haar had opgedragen.
Zij herinnerde zich dat toen Beatrix veertien jaar was en zij haar vroeg hoe een
feestje was geweest, zij antwoordde: ‘Het was wel aardig, maar het moet pas echt
leuk zijn geworden,
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denk ik, nadat wij weg waren.’ Volgens Aunty had Beatrix leren werken door de
begeleiding van mejuffrouw Romondt (lerares), die haar jarenlang naar Hilversum
had laten komen om huiswerk te maken en echt te blokken. ‘Zelf vond ik het een
uitdaging, als mij een kind werd toegewezen dat zogenaamd niet mee kon komen.
In no time overtuigde ik ze dat ze het best konden,’ zei ze. Dat is dus bij mij - onder
haar leiding - ook het geval geweest.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt zei dat zowel Juliana als Beatrix doordrijvers
waren. Zij herinnerde zich dat Beatrix vroeger woedend kon worden en dan uitriep:
‘Mammie is weer te laat’. Hare majesteit had nooit idee van tijd gehad en was altijd
bij alles te laat. Ook zei ze dat zij hoopte dat zij nog minstens twee jaar zou leven
om te kunnen zien hoe Beatrix het als koningin zou doen. ‘Zoals ik het van haar
verwacht,’ voegde zij er aan toe.
Claus was eigenlijk meer formeel ingesteld dan Beatrix. Het is Claus, die mensen
op een afstand wil houden. Beatrix en Claus zouden twee weken naar Italië gaan om
de toespraak te schrijven, die zij als nieuwe koningin zou uitspreken. ‘Dat zal ze
ernstig en goed doen,’ zei Aunty over die toespraak. ‘Eén van de prinsjes heeft zijn
mond voorbij gepraat, zodoende is dit in besloten kring alsnog bekend geworden.’
Ik heb dit detail maar eens naar Stan Huygens (Lepeltak) doorgebeld.
Mejuffrouw Boekhoudt onderstreepte dat Beatrix de eerste Oranje was met een
eindexamen gymnasium. De commissie die haar examen moest afnemen, arriveerde
nogal nerveus voor het geval Beatrix er weinig van terecht zou brengen. Wat moesten
ze dan beginnen? Maar ze waren allemaal zeer verbaasd. De prinses deed een
uitstekend examen. Zij had een tien voor geschiedenis. (Dit zou Lepeltak ook best
kunnen gebruiken.)
Ik vroeg haar of ze naar de kroning zou gaan. ‘Nee, dat is voor allemaal officiële
personen. Wanneer ze mij vragen zouden ze zoveel andere mensen ook moeten
vragen.’ Dat is beslist onwaar. Zij neemt immers een unieke plaats in bij Beatrix. Zij
vertelde dat bij het huwelijk van Beatrix en Claus zij achter een pilaar was geplaatst
in de kerk en absoluut niets had kunnen zien. ‘Er waren wel televisiemonitors, maar
ik zat ook nog precies tussen twee beeldschermen in. Ik zie het thuis allemaal veel
beter.’
Zij herhaalde dat zij Bernhard nooit helemaal had vertrouwd. ‘Hij was altijd correct
en aardig tegen mij maar nee, ik mocht hem niet.’ Toen ik haar verliet waarschuwde
ze nog: ‘Steek je niet in wespennesten.’ Wat denkt zij toch eigenlijk van me?
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Die lieve Frank van Linschoten is nu redacteur van Gigi, een blad van twintig pagina's,
met o.a. medewerking van de Nijmeegse Nichten Nieuwsdienst. Het is dus een
maandblad dat zelfs bij Athenaeum te koop is. Frank wil een nummer uitgeven ten
tijde van de kroning met een artikel over de Oranjejongens. Maar wat is er over die
boys te vertellen? Niets. Ik mag ook buitenlandmedewerker worden.
De voorzitter van de NVJ heeft 29 februari opnieuw naar de Indonesische
ambassadeur Sumpono Baynaji geschreven over mijn visumaanvraag en waarom er
op brieven van 19 april, 10 juli en 19 augustus 1979 helemaal geen antwoord van de
ambassade is ontvangen.
NVJ-voorzitter Aad van Cortenberghe gaat in een brief uitvoerig in op mijn klacht,
ook tot Gerard Schuijt gericht, dat ze te weinig doen om aan het gelazer met Den
Haag een einde te maken, specifiek ook over de kwestie van het visum voor
Indonesië.232 Ik heb hem trouwens geantwoord dat het me geen bal kan schelen of
de NVJ 4.300 leden heeft en dat het er verder niets toe doet of we vertrouwen in elkaar
hebben. Het gaat om 25 jaar treiteren en om zakelijke belangen. Het is toch absurd
dat de Indonesische ambassadeur de NVJ een jaar lang aan het lijntje houdt en gewoon
niet antwoordt en de vakorganisatie laat dit blauwblauw?

5 maart 1980
Rob Soetenhorst schrijft, dat gezien ‘verdachtmakingen’ aan het adres van NRC
Handelsblad-redacteur Raymond van den Boogaard, de deurvan de krant permanent
voor me dicht gaat. Ook het interview met Bruno Kreisky willen ze nu niet hebben.
Ik heb niet anders dan exact de feiten en de waarheid gepresenteerd in De Journalist.
Ik moet echter mijn bron, Volodja Molchanov, vooralsnog beschermen, maar eens
komt een dag dat ik hem kan noemen en uitkomt dat wat ik schreef feiten zijn, ook
betreffende Van den Boogaard.233 Ze hebben mijn expressebrief met het gesprek met
Shirley Amerasinghe met de mededeling ‘retour afzender: geweigerd’ weer op de
bus gedaan. Wat een mentaliteit. Journalisten voor wie de waarheid en de feiten te
pijnlijk zijn en dan nog wel journalisten verbonden aan de kwaliteitskrant nummer
één.
Het gaat prima met Gerard Huysmans werk. Hij exposeert in Gallerie Het
Kunstcentrum in Den Haag.
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Philip Geyelin, voormalig opiniepaginaredacteur van The Washington Post schrijft
Henry Kissinger de grond in.234 Als minister van Buitenlandse Zaken beschouwde
hij Nixon als buitengewoon onstabiel. ‘In serving Nixon one owed it to him to
discriminate among the orders, he issued, to give him another chance at those that
were unfulfillable or dangerous.’ Nixon had Kissinger opdracht gegeven om
ambassadeur Anatoly Dobrynin van de USSR wijs te maken dat ‘the president was
out of control on Vietnam’. Kissinger vond dit dermate absurd dat hij geen gevolg
gaf aan de opdracht en afwachtte of Nixon er op terug zou komen. Dit deed hij niet,
dus de ‘mop’ ging niet door.
Het is allemaal materiaal wat ik met professor Arbatov voor ons boek moet
bespreken.
Schreef Soetenhorst een briefje of ze bereid waren als hoofdredactie samen met
Raymond van den Boogaard en mij achter gesloten deuren te bespreken wat ik in
De Journalist aankaartte en waarom ik dat deed. Wanneer ze daar niet op ingaan,
weet je hoe laat het is.
Ik belde met de juridische medewerker van NRC Handelsblad, Kuitenbrouwer.
Frank vertelde dat Van den Boogaard hem had opgebeld om advies te vragen of hij
mij voor de Raad van de Journalistiek zou dagen. Kuitenbrouwer had geadviseerd
mij een brief te schrijven en met me te praten. Frank zei dat hij dit opnieuw de redactie
zou adviseren, maar Van den Boogaard
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vermijdt dit om begrijpelijke redenen. Hij weet ook dat ik mijn informatie van Volodja
Molchanov in Moskou heb gekregen en dat wat ik schreef gewoon waar is. ‘Maar
wanneer de hoofdredactie dit jegens jou reeds heeft besloten, sta ik machteloos,’
aldus Kuitenbrouwer.
Kuitenbrouwer gaf toe dat Van den Boogaard ‘een beginneling’ was. Hij was
degene geweest die het interview van mij met ambassadeur Tolstikov van de USSR
van die rotte kop had voorzien, waar zeer veel gedonder over was gekomen. Geen
wonder: de man is door de BVD benaderd (naar eigen zeggen tegen Volodja
Molchanov) om ‘samen te werken’. Kuitenbrouwer zei verder dat misschien niet
eens de BVD Raymond had gevraagd samen te werken, maar dat het ook het ministerie
van Buitenlandse Zaken had kunnen zijn. Hij had tegen Volodja maar gezegd dat
het de BVD was geweest, om zichzelf interessanter te maken, aldus de juridische
medewerker van de krant.
Om 16:30 uur ontmoette ik Thomas Lepeltak in het Hilton hotel. Hij vertelde dat
prins Bernhard in Suriname tegen Ischa Meijer gezegd zou hebben: ‘De Haagse Post
heeft lelijk over me geschreven. Ik heb mijnheer Willem Brugsma bij de Bilderberg
geïntroduceerd. Hij antwoordt niet eens op mijn brief.’
Ik vertelde hem dus dat Beatrix naar de ‘Gelukkige Olifant’ was afgereisd om haar
rede als koningin te gaan schrijven. Hij wilde geen 1.500 gulden betalen en zei slechts
500 gulden te kunnen overmaken, vooral ook omdat de redactie toch al niet zou
begrijpen dat hij mij überhaupt geld zond.

6 maart 1980
Mijn arme hoofd. Ik moet kalmer aan doen. Lag de hele nacht wakker, of althans
uren lang. Onrust. Hoofdpijn.
Ontmoeting met de redactie van NieuwsNet over mijn omslagverhaal. John Roozen
is bang. Maar anderen willen het beslist plaatsen. Dus mijn
Beatrix-Telegraaf-BVD-verhaal komt op de omslag. Can't wait to see it happen.
De Journalist-redactie belde om te zeggen dat Steven de Winter (NRC Handelsblad,
Genève) een felle brief had ingezonden om het voor Van den Boogaard op te nemen.
Wie weet werkt die kerel ook voor de inlichtingendiensten.
Gisteren had ik Peter verteld wat er allemaal aan de hand was, inbegrepen de breuk
met NRC Handelsblad. Terwijl wat ik had geschreven gewoon waar was. Hij was ook
van streek over alles. Vandaag zei hij dat hij zo boos over alles was geweest om-
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dat het unfair was dat hij me de hele dag vibes had gestuurd, zelfs toen hij in de metro
zat.

7 maart 1980
Maakte een radiopraatje voor Veronica over mijn botsing met de NRC, maar jammer
genoeg kan ik Volodja Molchanov niet blootgeven als bron voor wat ik in De
Journalist meldde. Casper van den Wall Bake had het gehoord. Hij belde om te
zeggen dat het een keurige verzoeningspoging was geweest.
Er kwam een brief van J.A. Onderdijk, president van Transol, met
promotiegegevens om het bedrijf in Moskou te introduceren. Ze willen zaken gaan
doen met de Sovjet-Unie. Ik zal zien wat ik kan bereiken.
Alfred Vierling kwam op bezoek. Ik weet niet wat van hem te denken. Hij is al
enige maanden ambtenaar bij CRM voor minderhedenvraagstukken, maar slaat
voortdurend op hol. Warhoofd?

8 maart 1980
Genève
Theo en Nellie haalden me gisteren van het vliegveld af. Ik nam een kamer in Hotel
du Rhône. Mijn broer werkt als accountant bij een grote Amerikaanse oliemaatschappij
met bedrijven in 29 landen (Stauffer Chemical Co.). Ze hadden belastingproblemen.
Theo schijnt een expert te zijn geworden bij het oplossen van dit soort vraagstukken.
We hadden een ontmoeting van 45 minuten met bankier Francesco Paesa, Dewi
Sukarno's voormalige minnaar. Theo is terughoudend met hem in zee te gaan, zeker
nadat hij drie jaar heeft vastgezeten. Hij leek ook onzekerder dan vroeger en scheen
anders uit zijn ogen te kijken. Hij is bezig een Europese computerterminal op te
zetten. Dewi belde hem van tijd tot tijd, voornamelijk om te spreken over haar
problemen met Karina.
Telefoneerde tweemaal met Peter in Londen. Hij moedigt me altijd aan. ‘Je gaat
in Moskou allemaal positieve dingen doen. It will all turn out beautifully.’ Ik vertelde
hem dat tijdens het avondeten met mijn broer en schoonzus in Hotel du Rhône, terwijl
Theo bestelde, ik tegen Nellie had gezegd: ‘It's amazing how many people stare at
me: Peter is always amazed.’
‘But Wim, you are very handsome,’ zei ze.
Ik gaf haar een zoen en zei: ‘You see, I even blush.’
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Moskou
9 maart 1980
Moskou
Op het vliegveld in Zürich werd ik gisteren door een wat opdringerige Amerikaan
benaderd, die vroeg of ik een plaats vrij wilde houden voor hem. Later bleek het
Mark Gerzon te zijn, de hoofdredacteur van WorldPaper in Boston, die ik al geruime
tijd had willen benaderen. Ik had zijn krant op een vergadering van de Club van
Rome gezien en me buitengewoon geërgerd aan Mochtar Lubis en Tarzie Vittachi
als medewerkers, types die beslist niet zijn te vertrouwen en veel te veel op de
Amerikaanse (CIA) lijn zitten. Hij prepareerde intussen een vette enveloppe over zijn
krant om aan professor Georgii Arbatov te overhandigen.
Hij liet me zien dat hij in zijn publicatie een brief aan de CIA en de KGB had
geschreven.235 Kinderlijk en naïef.
Ik schreef eerst naar Peter.
Het programma van deze reis naar de USSR is intens en doorlopend, zoals ik ze
langzamerhand heb geleerd mijn bezoek voor te bereiden.
Ik sprak van 11:00 tot 12:00 uur met professor Arbatov om verdere plannen te
maken hoe we het manuscript nu zullen afmaken. ‘How is the mood in the United
States now?’ vroeg hij. ‘Hysterisch,’ antwoordde ik. Hij had de indruk dat Carter
herkozen zou kunnen worden. Ik gaf aan daar minder zeker van te zijn. Het ziet er
naar uit dat we in september het manuscript gereed kunnen hebben. Assistent Sergei
Pechatnov wees erop dat VAAP, het auteursbureau in Moskou, het er niet mee eens
was, dat ik een voorschot van MacMillan had gekregen en Arbatov niets, die ook
zijn staf moest betalen. Men wenste 3.500 tot 4.000 dollar voor Arbatov te ontvangen.
Ik antwoordde dat ik het George Walsh zou voorleggen en in mei een cheque zou
meebrengen. Er zijn ongeveer 100 pagina's gereed.
Ik blijf Moskou een verschrikkelijke stad vinden. De helft van de tijd zijn
restaurants gesloten. Dan is er op de zoveelste ver-
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dieping één zogenaamde koffieshop open met thee, bier, of Pepsi. Mineraal water
was weer niet voorradig. Bij de douane maakte ik een kleine scène toen men eerst
Der Stern met een artikel over de kerken wilde afnemen en vervolgens in het
Arbatov-manuscript begon te lezen.
Volodja Feltsman kwam langs. Hij vertelde dat nu Carter de politieke betrekkingen
jegens Moskou - vanwege Afghanistan - op scherp had gezet, de emigratie naar Israël
vrijwel tot stilstand was gekomen. Zijn eigen vader schijnt zijn vertrek naar het
buitenland te helpen tegen te houden. Hij had overigens aan Molchanov opgebiecht
dat ik waardevolle voorwerpen en juwelen voor de Feltsmans over de grens had
gesmokkeld. Volodja was razend geweest. Feltsman en Anja begrepen toen dat ik
tegen Molchanov nooit met één woord over die zaken had gerept. Natuurlijk niet.
Arbatov zei vanmorgen dat hij de indruk had dat de Duitsers en bondskanselier
Schmidt aan Amerikaanse druk toegaven. Ik zei het oneens met hem te zijn.

10 maart 1980
Heb 50 pagina's van het Arbatov-manuscript gelezen. Het wordt een opzienbarend
boek. Volodja Molchanov denkt dat professor Jermen Gvishiani nu pas echt
belangstelling heeft om een boek te maken, vooral omdat niemand meer over Aleksei
Kosygin ook maar één woord rept. Gvishiani was recentelijk in Parijs voor
besprekingen met de Franse autoriteiten. Besloten werd om de handelsbetrekkingen
tussen Frankrijk en de Sovjet-Unie de komende vijf jaar te verdriedubbelen. Alcoa
heeft ingevolge het conflict in Afghanistan de bouw van een aluminiumsmelter in
Siberië afgezegd. Nu schijnt Frankrijk dit contract voor 500 miljoen dollar op te
strijken.236
Ook Armand Hammer van Occidental Petroleum is naar Moskou gereisd om een
gesprek met Leonid Brezhnev te hebben. Maar hij is de enige Amerikaanse zakenman
die al jaren door de mazen van de Amerikaanse blokkade van de USSR heen slipt.
Mevrouw Thatcher is eigenlijk de enige Europese politica, die blindelings met de
Amerikanen meedanst. Thatcher vergelijkt de huidige USSR met nazi-Duitsland, wat
haar in de Pravda een ernstige reprimande opleverde voor blasfemie.237
Carter vroeg Amerikaanse atleten om te komen lunchen in het Witte Huis,
waaronder de schaatser Eric Heiden, een buitengewoon lekker joch. Met hem zou
ik het zó kunnen.
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In 1976 kreeg Edward Kennedy meer stemmen in New Hampshire dan Jimmy Carter.
In september 1979 leidde Kennedy opnieuw tegen Carter met 2 tegen 1 in New
Hampshire. Ook nu doet Edward Kennedy weer in de voorverkiezingen mee, maar
de twijfels over zijn persoonlijke leven zijn nog steeds levensgroot bij het publiek.
Hij is ook nu weer op het verkiezingspad. Zal hij het halen? Time schrijft dat zijn
enige hoop ‘a political miracle’ zou moeten zijn, als Carter een blunder zou begaan.238

11 maart 1980
Altijd als ik twee dagen in Moskou ben, raak ik over de schok in de Sovjet-Unie
gearriveerd te zijn heen en zeg ik tegen mezelf: ‘I like these people, no, I love them:
maybe they are backward compared to us, but in their simplicity they are distinctively
attractive to me.’

11:15 uur, Venezolaanse ambassade
Zaakgelastigde Nelson Valera is bereid met me mee te gaan naar de president van
de USSR Academy of Sciences, Anatoly Alexandrov. Caracas is bereid Alexandrov
uit te nodigen om het programma van minister Luis Alberto Machado voor de
ontwikkeling van intelligentie in ogenschouw te nemen. Er bevinden zich in Moskou
vijftig Venezolaanse studenten, onder wie de zoon van een vooraanstaande communist.
‘I always tell Caracas, send communists to study here, they will be cured.’ Ik ben
blij dat ik een rol kan spelen in het bij elkaar brengen van mensen, waardoor beide
partijen een beter inzicht in realiteiten krijgen, zoals ik dit trouwens van Bung Karno's
denkwereld heb afgekeken.
De heer Valera zette me bij het hoofdkwartier van TASS af. Sergei Lossev was een
half uur te laat. Hij was te dik en te vet geworden, maar als altijd zeer vriendelijk.
Hij vroeg hoe het boek met professor Arbatov vorderde. Hij sprak ook over een
Amerikaans-Duitse toenadering, die hem zorgen scheen te baren. Ik geloof er niet
in en sprak het opnieuw tegen.
‘Het lijkt of TASS de laatste tijd sneller op wereldnieuws reageert dan vroeger.’
‘U hebt gelijk. We zijn de afgelopen drie jaar meer operatief geworden.’
‘Was dit een beleidsbeslissing?’
‘Dat heeft te maken met de verhoging van professionalisme, en de verbetering
van de coördinatie tussen al onze informatie-
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media. U merkte dit op, omdat er de laatste tijd erg veel is gebeurd, waaronder de
gewijzigde Amerikaanse politiek als gevolg van Afghanistan, wat van onze kant veel
duidelijkheid nodig maakte. Vage formuleringen waren in deze situatie niet acceptabel.
De veranderingen in Washington waren namelijk dermate gevaarlijk dat het nodig
was via TASS op tijd de rode stormbal te hijsen. We hebben dit op tijd gedaan. Maar
de Amerikanen luisterden nog niet, daarom waren wij genoodzaakt signalen in andere
vormen te geven, in taal in hun eigen stijl, want anders zouden zij het nog niet hebben
begrepen.’
‘U zette zelfs een artikel op de opiniepagina van The New York Times.’
‘Ja,’ bevestigde Lossev, ‘en onlangs schreef ik ook in US News & World Report.
Ze hebben de kop van wat ik had te zeggen gewijzigd, maar dat veranderde niet al
te veel aan de teneur van mijn stuk.’
Hij vervolgde: ‘Wij geven er niet de voorkeur aan vanuit de heup te schieten. Onze
reacties in de internationale politiek, ook als zij zeer snel moeten komen, zijn
uitgekiend en komen door zorgvuldig overleg tot stand. Wanneer u onze vroegere
berichten over wat de Amerikanen doen, vergelijkt met hoe we dit nu aanpakken,
dan is er van de werkelijke informatie niet veel verschil te bemerken. Alles wat we
zeggen is exact overdacht. Zouden we handelen als de Amerikanen, dan zouden we
ridders van de Koude Oorlog worden. Dat zijn we dus niet. Ondanks alle onaangename
gebeurtenissen van de laatste tijd op het internationale vlak, blijven we optimistisch.’
‘Dat is de communistische filosofie,’ zei ik. ‘Ik ben minder optimistisch, want ik
woon al lang in New York en weet hoeveel idioten er in de hoogste regionen op pad
zijn. Ik heb u al enkele jaren geleden over Carter gesproken en diens emotionele
achtergronden, zoals zijn herboren zijn in Jezus. Hij omhelst Brezhnev in Wenen en
een paar maanden later zegt hij vanwege Afghanistan de meest afschuwelijke dingen.’
‘Amerika is niet Carter alléén,’ relativeerde Lossev. ‘De vraag is of de regering
in het geheel snel of niet snel de objectieve factoren in het oog zal houden. De
krachten die verbindingen tot stand brengen, zijn niet weg te denken. We zullen niet
toestaan dat de VS de krachtenverhouding wijzigt, want hier hangt onze nationale
veiligheid van af.
‘Hoe leer je Washington om niet langer te denken in termen van het moeten
afstraffen van de USSR? Wie denken ze wel dat ze zijn? Ik bedoel, hoe wijzig je de
Amerikaanse psychologie van werelddictaat?’
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‘Dit gebeurt omdat ze nog altijd denken in categorieën die al vele jaren geleden zijn
overleden. Ze zitten waarschijnlijk zelf te twijfelen of ze het wel bij het rechte eind
hebben. Carter spreekt immers van de Carter Doctrine? Maar er zitten intussen veel
elementen in van Harry Truman en John Foster Dulles.’ Later in het gesprek zei hij:
‘De leiding van onze staat heeft het duidelijk gesteld: Afghanistan was een moeilijk
besluit. Drie achtereenvolgende Afghaanse regeringen hebben ons om militaire
assistentie gevraagd. We hebben in totaal veertien verzoeken van de officiële leiding
van Afghanistan ontvangen. De Amerikanen hebben hun strategie in die regio snel
herzien en het Carter Doctrine aangevuld met National Security memorandum nummer
10 in 1978 en gevolgd door nummer 18. Wij beschouwden het als noodzakelijk de
VS in onze invloedssfeer een antwoord te geven en dat hebben we gedaan.’
‘Ik probeer steeds na te gaan waar de psychologie vandaan komt om de Sovjet-Unie
te willen straffen, zoals Washington als vaststaand uitgangspunt voortdurend doet.’
‘Dàt is de psychologie van het imperialisme,’ meende Lossev. ‘Die psychologie
wordt niet meer alleen toegepast tussen de VS en kleine landen, die zich nauwelijks
kunnen verweren, maar ook tussen de beide supermachten, maar dan wordt die
benadering absurd. Niemand kan op een dergelijke toon tegen ons spreken. Dat wordt
hier niet aanvaard. De pogingen om op die toon tegen ons te keer te gaan, zijn
gebaseerd op absurde ideeën.’
‘Zoals mijnheer Brzezinski,’ gaf ik als voorbeeld, ‘toen hij recentelijk op de Khyber
Pass symbolische schoten in de richting van de USSR afvuurde. Die man is niet goed.’
‘Ik ben zojuist teruggekomen uit India,’ zei Lossev, ‘en heb aldaar in de pers
berichten over dit incident gelezen. Hij schijnt bijna zichzelf te hebben doodgeschoten.
Hij heeft die stunt samen met Pakistaanse soldaten uitgehaald. De man kreeg een
klap van het machinegeweer, waardoor de kogels van richting veranderden. Een
officier gaf Brzezinski op tijd een duw, zodat de Poolse Amerikaan niet werd geraakt.
Geen enkele hooggeplaatste Indiase gesprekspartner heeft trouwens met mij het
onderwerp Afghanistan zelfs ook maar te berde gebracht. Wel werd de kwestie
Pakistan aangeroerd.’
Ik had een ontmoeting van een half uur met Jermen Gvishiani alleen. Hij vertelde
zelf ook verbaasd te zijn geweest dat Robert Maxwell een aantal van zijn toespraken
in een boek had opgenomen: ongevraagd dus. Intussen heeft Gvishiani zelf een boek
geschreven voor de sovjetmarkt dat later dit jaar uit
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zal komen. Hij vroeg me of ik bereid was het voor publicatie te lezen. Hij zou graag
suggesties of opmerkingen in ontvangst nemen. Hij wilde me er zelfs credit voor
geven. Ik zei dat dit niet mijn bedoeling was. ‘I want no honor of having contributed
to your book. I will gladly read or edit it and I am also pleased to introduce you to
George Walsh at MacMillan,’ zei ik en ik gaf hem Walsh's kaartje.
Ik overhandigde Gvishiani al het materiaal van Transol in Rotterdam en vroeg
hem na te gaan of het openen van zakelijke contacten mogelijk was. Hij zei dat
momenteel 40 miljard kubieke meter aardgas aan West-Europa werd aangeboden.
West-Duitsland en Frankrijk zouden ieder 10 miljard afnemen. Italië, Oostenrijk en
België probeerden nu ook een deel te bemachtigen. Kredieten waren noodzakelijk
omdat het gas via pijpleidingen vanuit Siberië naar West-Europa diende geleid te
worden. Vooral de aanleg van de pijpleidingen en de pijpen zelf vereisten kredieten.
Vertegenwoordigers van Gas de France waren vorige week nog naar Moskou gereisd
om details met hem te bespreken. De totale transactie zou 50 miljard dollar bedragen.
‘It is a long term deal over a period of twenty to twenty-five years.’
Gvishiani reageerde op Transol zeer positief. Hij riep een medewerker, Edward
Aikazian, binnen en zei: ‘Let's send a telex to Transol tomorrow, that we are ready
to receive them.’ Dit wond me zeer op. Eindelijk kan er iets van de grond komen
met uitstekende vooruitzichten, ook financieel. ‘I will refer in my message to our
conversation,’ aldus Gvishiani. Ik zie de altijd waakzame BVD al, de basterds. Hij
vertelde ook dat, nadat ik hem Lloyd deMause's boek over Jimmy Carter239 had
gegeven, hij daarvan uittreksels naar de verschillende departementen in Moskou had
rondgestuurd. Sinds Carter zo fel op Afghanistan had gereageerd, had zijn kantoor
opnieuw een aantal verzoeken gekregen om meer informatie over de psychohistorische
analyse van Carter.

12 maart 1980
Vladimir Pechatnov, Arbatovs assistent, belde al vroeg dat ik om 12:00 uur een
ontmoeting zou hebben met Anatoly Alexandrov, president van de USSR Academy
of Sciences.
Het was dermate koud in mijn kamer dat ik in bed een extra trui en een wollen
muts opzette.
Vanmorgen ben ik met Volodja Molchanov eerst naar een in-
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stituut gereden waar de psychiater Edward Vartanian werkzaam is. Het was aan het
andere einde van de wereld. Hij ontving ons hartelijk, maar begon met een treurig
bericht. De Zweedse psychiater Clarence Blomquist is aan een hersentumor
overleden.240 Soms heb ik zorgen om mijn eigen ‘bolletje’, zoals mam gezegd zou
hebben. Vartanian bleek ook professor José M.R. Delgado in Madrid te kennen. We
plonsden maar meteen in ons interview.
Hij wist dus absoluut niets over het Venezolaans initiatief over de ontwikkeling
van Intelligentie. ‘In ons Instituut zijn de voornaamste onderwerpen van studie
depressie en schizofrenie. We hebben een staf van 250 mensen, waarvan 110
medewerkers professoren en filosofen zijn.’
Hij bleek het volkomen eens te zijn met Delgado's analyse dat ouders en leraren
op heel amateuristische wijze met kinderhersentjes omspringen zonder ook maar iets
van de biologische bijzonderheden van hersens af te weten. Hij zei: ‘Ik ben eigenlijk
geneticus. Ik werk op het gebied van de gedragsgenetica.’
‘De enorme toevloed van Westerse en Oost-Europese wetenschap en techniek
heeft overal in de wereld belangrijke gedragsproblemen veroorzaakt,’ meende
Vartanian.
‘De problemen beginnen bij wat de buitenwereld kinderbreinen binnenbrengt,’
stelde ik. ‘Ze worden met de grootste onzin gehersenspoeld vóór zij een lepel kunnen
vasthouden.’
‘Laten we daar niet te idealistisch over zijn,’ zwakte Vartanian dat af. ‘Men moet
realistisch zijn.’
‘Denkt u dan dat het te utopisch is om programma's te ontwerpen om kinderen
anders op te voeden of te informeren, vooral anders dan in het verleden is geschied.
Dus hen leren aanpassen aan nieuwe realiteiten en er op gericht zijn intelligentie tot
ontwikkeling te brengen?’
‘Dit lijkt me inderdaad een doeltreffende benadering. Ik ben ervan overtuigd dat
wij in onze tegenwoordige tijd realistisch kunnen werken aan de bevordering van de
ontwikkeling van het individu, vooral op het gebied van het onderwijs. Op genetisch
gebied kunnen wij zoals u weet namelijk niets doen, tenminste nu nog niet. Misschien
over honderd jaar.’241
Ik verliet dr. Vartanian heel onzeker, niet overtuigd dat ik een waardevol gesprek
had gevoerd. Hij leek zich tot algemeenheden te bepalen, wat dikwijls gebeurt bij
gesprekken hier, wanneer ze denken dat je op het oorlogspad bent. Wat de meeste
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bezoekende journalisten ook inderdaad zijn. Ik dus allerminst. We haastten ons naar
het gebouw van de USSR Academie van Wetenschappen aan Leninsky Prospekt en
zagen een auto met Venezolaanse vlag geparkeerd. Nelson Valera was al gearriveerd.
Het gesprek met professor Alexandrov begon om 12:15 uur en duurde tot 12:45 uur.
Alexandrov was buitengewoon vriendelijk. Hij vroeg eerst aan mij waarom we
gekomen waren. Ik walste er doorheen dat minister Machado naar Moskou moest
komen, wat door Alexandrov jegens de zaakgelastigde van Venezuela werd
herhaald.242 ‘Yes,’ zei Alexandrov bovendien, ‘en ik zal specialisten uit Leningrad
en andere instituten naar Moskou uitnodigen om minister Machado en zijn
Venezolaanse medewerkers te ontmoeten.’ Hij vroeg ook om informatie betreffende
het Venezolaanse intelligentieprogramma. Valera begon wel met: ‘In the name of
my government,’ maar eigenlijk kwam hij er niet aan te pas. Later op de trappen
buiten zei hij tegen mij: ‘You are an ambassador plenipotentiary for Venezuela.’
Alexandrov zat aan het hoofd van een lange tafel. Ik zat rechts van hem met Volodja
Molchanov. Tegenover mij Valera met een andere diplomaattolk.
Molchanov zette me bij het USA Instituut af, waar ik lunchte met Vladimir
Pechatnov en Sergei Plekhanov, de twee belangrijkste jonge assistenten van professor
Arbatov. Ik zei het tot dusverre een prima manuscript te vinden. Ik had hier en daar
een vraag toegevoegd. We dienden deze vorm beslist aan te houden. Vrijdag zullen
300 pagina's tekst gereed zijn. Ik kan dan onmiddellijk beginnen met het uittypen
van het hele verhaal als ik weer op Amerbos ben. Plekhanov gaf me honderd roebel
zakgeld dat het Instituut voor me beschikbaar stelde als bijdrage.
De dag werd besloten met een ontmoeting bij Volodja Molchanov thuis met Dimitri
Pogorshelsky van de Komsomolskaya Pravda.
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Na het gesprek met professor Alexandrov zei ik trouwens tegen Volodja: ‘Je kan nu
bij Time en De Telegraafeen fortuin ophalen, wanneer je ze vertelt hoe ik hier bezig
ben geweest.’ Hij zou vier maanden in Rotterdam als gastredacteur bij NRC
Handelsblad willen werken. Ik mocht hierover een balletje opgooien, zei hij, zolang
het maar niet kon worden uitgelegd dat hij er om had gevraagd.
Dirkx van Transol belde. Hij las de telex voor die van Gvishiani was ontvangen.
Transol werd uitgenodigd tussen 17 en 28 maart naar Moskou te komen. Wanneer
ze dus inderdaad volgende week meteen komen, kan ik er bij zijn. Dit is een
doorbraak. Het windt me zeer op, ook vanuit financieel standpunt. De BVD klimt in
de gordijnen. Fuck them.
Ik luister naar de Transcendentale Etudes van Liszt.

13 maart 1980
Probeerde Peter om 01:00 uur in Londen te bellen, maar er was niemand thuis.
Time refereert weer aan Francine Patterson die in Stanford bezig is met de gorilla
Koko, die nu 400 woorden in gebarentaal schijnt te kennen. Ook de psycholoog van
Columbia, Herbert Terrace, werkt met een aap, Nim Chimpsky, als parodie op Noam
Chomsky. Terrace wil bewijzen dat Chomsky ongelijk heeft door aan te tonen ‘that
creatures other than man could, indeed, conquer syntax and link words into sentences,
however simple’. Chomsky zelf gaf het volgende commentaar: ‘It is about as likely
that an ape will prove to have a language ability as there is an island somewhere with
a species of flightless birds for human beings to teach them to fly.’243
Vladimir Pechatnov zegt dat zes meisjes nu aan het typen zijn om het
Arbatov-manuscript gereed te maken.
Nelson Valera bood me een déjeuner aan wat zo vervelend was, dat ik gevlucht
ben. Het voer was uitstekend, maar daar was alles mee gezegd.
Ik kreeg eindelijk contact met Peter. Hij heeft een auditie gedaan en gaat samen
met zijn vriendin, Mary Webber, op tournee naar Italië en Portugal. Althans, helemaal
echt besloten had hij nog niet. Toch maakt het me geruster dat hij weer vooruitzichten
zou hebben.
Henry Miller (88) zat in 1977 al in een rolstoel en verliet zijn bed nauwelijks meer.
Men verwachtte zijn dood ieder moment. Maar hij leeft nog steeds. Hij schijnt zich
gigantische
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zorgen te hebben gemaakt over wat er na zijn dood over hem zou worden gezegd of
geschreven. Hij verafschuwt studies en biografieën over zijn werk. Men zou een
schrijver absoluut niet beter kunnen leren kennen dan via brieven, dagboeken of
gesprekken met diens vrienden.
‘Er valt niets nieuws meer over mij te schrijven,’ zegt Miller nu. ‘Ik heb mijn eigen
biografie geschreven en alles zelf al gezegd!’ Anaïs Nin kreeg toestemming om zijn
brieven aan haar te publiceren, maar werd radeloos van de problemen die hij er over
maakte. De brieven aan Emil Schnellock, een levenslange vriend van Miller, zouden
eveneens worden uitgegeven. Maar opnieuw maakte de schrijver zoveel bezwaren
over wat er wel of niet in mocht dat van uitgave werd afgezien.244
Ik denk daar helemaal anders over. Ik zal al mijn dagboeken - als de tijd me
gegeven is - zelf bewerken en wat daarna gebeurt ne me regarde pas. Peter heeft een
paar duizend brieven waarschijnlijk. Ik dring er steeds op aan dat hij er zuinig mee
omspringt. Dan is het aan hem, als er belangstelling voor zou bestaan, ze naar zijn
goeddunken uit te geven en van commentaar te voorzien. Als hij mijn teksten maar
intact laat.
Ik lees ook het boekje dat Miller met Georges Belmont maakte. Er staan aardige
passages in. ‘I desperately want to get to know Stendhal,’ zei Miller, ‘but I can't.
Impossible.’ Dat is natuurlijk ook waar. Ik heb Gide - en Stendhal - gelezen en
herlezen, maar echt kennen doe je ze natuurlijk ook niet. Ik ken Peter, niet Gide.
Een opmerking dat Miller misschien driemaal in zijn leven bloemen kocht, verbaast
me zeer. Alhoewel, ik koop meestal alleen bloemen op Amerbos als Peter er is of
komt.
‘One is born a writer, I think. I have always had that idea,’ zei hij tegen Belmont.
Ontstellend vind ik zijn opmerking: ‘I don't much like psychoanalysts, even the
greatest. Jung, for instance - for me he is an awful bore.’ Hij vindt dat Freud helemaal
geen grensverleggend of baanbrekend werk zou hebben verricht. ‘In my opinion he
made a good job of dumping new loads on us and our conscience. He has liberated
one side of us, and overburdened the other. We are barely hobbling along.’ Speak
for yourself mijnheer Miller!
‘Fundamentally I am a religious man without a religion.245 I believe in the existence
of a supreme Intelligence (...) call it
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God if you like. I believe there is a bond between myself and this God who is bound
with the cosmos.’246
Volodja Molchanov tennist vanavond.
Ik ben een lange wandeling gaan maken, tot voorbij de Academie van
Wetenschappen, waar de lichten nog brandden. Daarna ben ik links afgeslagen om
de benzinestank van Leninsky Prospekt te ontlopen. Ik ontdekte een kerkje, romantisch
in de sneeuw. Binnen brandden vele kaarsen. Ik ging naar binnen, en als steeds
bestond het grootste deel van de bezoekende gelovigen uit frêle, oude dametjes. Ze
zien er in hun warme winterkleding als tonnetjes uit, met Russische sjaals rond de
hoofden. Ik zag een aantal mensen in een kring staan. Het bleek dat een priester een
overledene in een open, houten kist aan het bewieroken was. Er werd bij gezongen.
Het was een spierwitte oude dame, met een spitse neus, opgebaard met gevouwen
handen. Er lag een tekst bij haar handen en een bidprentje. Iemand had een met
potlood beschreven blaadje neergelegd. En ze zongen maar door.
Ik vroeg me af wie die oude dame kon zijn. Mijn gedachten gingen terug naar de
dood van mam. Ik heb haar als overledene, in tegenstelling tot Theo en Hendrik, niet
willen zien. Eén oude dame huilde hysterisch. Ik verliet het kerkje helemaal naar.

14 maart 1980
Volodja was te laat. ‘Ik moest vijf minuten met een agent spreken, omdat hij me
wilde bekeuren, omdat mijn auto niet was gewassen.’ Zo gaat dat hier dus.
Ik droomde dat er beesten in mijn poep zaten. Dat heeft te maken met Delprats
onderzoek. Daarna was ik op een feest in Bilthoven waarvoor ik een kaartje van 29
gulden had betaald. Toen ik arriveerde was er geen plaats voor mij gereserveerd. Ik
vroeg mijn geld terug, wat werd geweigerd. Ik maakte vervolgens een gigantisch
schandaal. En een andere droom was, dat ik in mijn woede richting Baarn reed en
een aantal auto's in een serie kettingbotsingen verwikkelde. Dromen bewijzen, wat
Robert Yastrow me al jaren geleden op het hart drukte, namelijk dat breinen ‘wiring
defects’ hebben.
Vanmorgen had ik een afspraak voor een interview met Yevgeny Primakov,
directeur van het Instituut voor het Nabije-Oosten, zoals Arbatov dit is voor de USA
en Anatoly Gromyko voor
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Afrika. Na allerlei omleidingen vanwege opengebroken straten, arriveerden Volodja
Molchanov en ik eindelijk voor het gesprek op Primakovs kantoor, om te vernemen
dat hij voor een spoedgesprek naar het Centrale Comité van de CPSU was
weggeroepen. Daarna zou hij naar Tashkent vertrekken.
Sprak één uur met professor Arbatov. We besloten het manuscript uiterlijk in
september gereed te hebben. Ik belde George Walsh in New York. Ik moest lachen,
want hij begon met: ‘Yes, professor Arbatov...’
‘No it is only me,’ onderbrak ik hem. Ik legde uit dat mijn sovjet gesprekspartner
minstens tot mei wilde wachten om te zien hoe de spanningen met Washington over
Afghanistan zich zouden ontwikkelen. Arbatov wil absoluut niet dat we Henry
Kissinger vragen een introductie te schrijven. ‘He will simply kill the book,’ zei hij,
‘by saying I was not there and I don't know what I am talking about.’ Arbatov zou
liever zien dat Averell Harriman een voorwoord schrijft.
We hadden een prima gesprek. Ik had hem de vraag voorgelegd: ‘Hegel believed,
people and governments would never learn anything from history.’ Hij had kennelijk
advies gevraagd hoe hierop te antwoorden, want naast mijn vraag lag een met de
hand geschreven advies. Ook had hij een aantal bandopnamen gereed met antwoorden
op aanvullende vragen. ‘One broke,’ zei hij, ‘and I glued it together because I did
not feel like doing it all over again. I hope it works.’
Hij had met de president van de Academie, Anatoly Alexandrov, gesproken over
ons boek en over mij.
Van 5 tot 8 maart had de Academie haar jaarlijkse vergadering besloten. In 1724
was de Academie door tsaar Peter de Grote opgericht. Vanuit de VS werd natuurlijk
hevig gespeculeerd of de kwestie Andrei Sacharov was besproken, maar een
woordvoerder maakte bekend dat deze zaak niet ter sprake was gekomen.247 Arbatov
zei zich zorgen te hebben gemaakt over het feit dat professor Alexandrov gezegd
had dat wanneer de Amerikanen de technisch wetenschappelijke samenwerking met
sovjetgeleerden nu wensten op te schorten, zij hun gang maar moesten gaan.
Vladimir Pechatnov vertelde dat de dames in het kantoor van Arbatov het nu
allemaal voor me in de broek doen. Small wonder, ze weten niet wat werken is in
dit land. Ze lummelen maar wat aan bij gebrek aan iedere aansporing er een schepje
bovenop te doen. Er wordt nu als de gesmeerde bliksem aan het ma-
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nuscript gewerkt. Ze waren hier zogenaamd klaar voor mijn bezoek. Niets bleek
minder waar.
Ik sprak lang aan de telefoon met Peter in Londen. Hij had nog steeds niet besloten
of hij met Mary Webber op tournee zou gaan. Zijn instinct zei hem in Londen te
blijven. Het houdt me bezig dat een dergelijk besluit hem nerveus maakt. Stel je voor
dat je een zoon hebt die met dergelijke problemen worstelt. Ik zou er niet van slapen.
Ik zend alle mogelijke vibes naar mijn lieve jongen. Zijn moeder heeft waarschijnlijk
geen idee welke problemen Peter heeft. Ik hoop maar dat ik lang genoeg zal leven
om hem zoveel mogelijk tot steun te zijn.
Luister naar Rachmaninoff voor twee piano's. Prachtig.

15 maart 1980
Het is opnieuw zonnig lenteweer. Heerlijk om in de koude lucht te wandelen. Schreef
eerst naar Peter.
Ik vroeg een bedienend meisje om op te schieten met mijn ontbijt, want ze stond
te kletsen. ‘Later,’ riep ze. De cheffin zat in een kantoortje met drie andere dames
te kletsen. I raised hell. Het voer vloog op tafel. Wat een mentaliteit hebben deze
mensen toch. Wat zou ik nu graag vruchten hebben, maar ze zijn in dit land in geen
velden of wegen te bekennen.

16 maart 1980
Surjono248 kwam langs. Hij wil het liefste naar Nederland. Hij wordt hier gek. Hij
was in een ziekenhuis omdat hij te hoge bloeddruk heeft. Hij zal me een brief
meegeven voor Wim Wertheim. Hij vertelde dat Mohammed Hatta was overleden.
Net als gisteren hield ik me bezig met het uittypen van het Arbatov-manuscript.
Volodja Molchanov en Dimitri Pogorshelsky kwamen langs. Mijn gesprek heeft in
negen en een half miljoen exemplaren van Komsomolskaya Pravda gecirculeerd. Ze
hebben vanwege bezuinigingen enkele van hun beste journalisten verloren, die naar
andere media overstapten.
Ik woon een concert bij, waarin de zoon van Shostakovich als dirigent en de
kleinzoon als solist optreedt in het tweede pianoconcert van Shostakovich. De zaal
is oud en lelijk. De stoelen kaarsrecht, geen vering, vrij verveloos en alles verkeert
in aftakeling. Hopeloos. Iedere keer valt het me weer op hoe lelijk de meeste mensen
in dit land zijn. Het moet veel met de karige voeding hebben te maken.
Henry Miller: ‘I must say that if I think I understand men, the
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same doesn't go for women. Even now, I don't think I understand them. There are
depths in women which a man never plumbs. They are a total different breed.’ Dat
is dus exact mijn idee. Vrouwen komen van een andere planeet.

20:20 uur
Ik heb zojuist één van de mooiste andantes ooit gehoord van een pianoconcert. Dat
je in de 54 jaar dat je leeft het nooit eerder beluisterde. Prachtig! Toen de solist
opkwam, een ventje van misschien 19 jaar, dacht ik direct: het moet ook een
Shostakovich zijn, want hij lijkt zelfs meer op Dimitri dan Maxim, de dirigent. De
toon van het ventje is soms wat hard. Maar hoe doet hij het? De vader kuste zijn
zoon op diens voorhoofd. Dan realiseer je je weer de zin van de voortplanting. Wat
zal Shostakovich dit een emotionele gebeurtenis hebben gevonden, te luisteren naar
hoe zijn kinderen dit concert uitvoerden.

17 maart 1980
Ik logeer dus - omdat het USA Instituut dit regelde - in het hotel bestemd voor gasten
van de Academie van Wetenschappen. Je moet een gegeven paard niet in de bek
kijken, maar het blijft behelpen. Anyway, ik kan rustig op mijn kamer werken.
Molchanov belde met de vraag of ik mijn gesprek met Sergei Lossev van TASS in
het Engels kon uitwerken, dan zou APN Novosti het op het telexnet zetten. NRC
Handelsblad zou dan van de exclusieve rechten gebruik kunnen maken.
‘Okay, maar dan moet Lossev eerst zelf de tekst goedkeuren,’ zei ik.
De vraag is of NRC Handelsblad na de recente bonje over Raymond van den
Boogaard, de kopij zal gebruiken.
Ik heb pagina 81 van het Arbatov-manuscript bereikt.
Ik luister naar een kwartet van Dvorák dat we vroeger op De Horst uitvoerden. Ik
krijg een brok in mijn keel, als ik mam voor me zie die de altviool-partij speelde. Ik
hoor mijn eigen cello.
Sneeuw. Wat vervelend.
MacMillan belde uit New York dat het manuscript uiterlijk 14 juni in hun bezit
moet zijn, wat we dus duidelijk niet klaarspelen. De proeven zouden 17 juli gereed
zijn en professor Arbatov zou ze uiterlijk 31 juli moeten hebben goedgekeurd. Zo
werkt het niet in Moskou.
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18 maart 1980
Nelson Valera van de Venezolaanse ambassade belde. Gisteravond heeft minister
Luis Alberto Machado hem vanuit Londen opgebeld om te zeggen dat hij de
uitnodiging van president Anatoly Alexandrov van de Academie van Wetenschappen
aannam en naar Moskou zou komen. Die klus is dus geklaard. De USSR heeft een
indruk van wat er in Caracas - samen met Harvard - gebeurt, beslist nodig. Ze zouden
in dit land ook wel wat ontwikkeling van intelligentie kunnen gebruiken.
Het zou een emotionele dag worden. Vladimir Pechatnov was weer veel te laat
toen hij me kwam afhalen. Op weg naar het USA Instituut vertelde hij dat professor
Arbatov had besloten het manuscript ingrijpend te reorganiseren. Ik was woedend
maar probeerde me in te houden. Volodja ging eerst alleen het kantoor van Arbatov
in, kennelijk om de baas te informeren hoe ik op de nieuwste jobstijding had
gereageerd. Zo opereren ze hier. Toen ik tenslotte tegenover Arbatov zat en al het
typewerk van de laatste dagen uit het raam zag vliegen, verloor ik toch mijn
zelfbeheersing. Ik zei dat ik beter naar Amsterdam terug kon gaan tot ze wisten wat
ze wilden en ze werkelijk gereed waren. Er waren momenten vandaag dat ik het hele
boek niet meer zag zitten. Het meest ergerlijke is dat niemand in dit land een flauw
benul heeft van wat werken is. Kijk maar naar de giechelende serveersters in hotels,
die sigaretjes roken terwijl gasten popelen om bediend te worden. Je zou ze een schop
onder hun gat geven.
Arbatov en Pechatnov waren kennelijk onthutst over mijn reactie. Arbatov noemde
me ‘obstinaat’, maar je zou het van al dit amateurisme ook worden. Later sprak ik
alleen met Arbatov, die van zijn bureau opstond en de kamer heen en weer liep, wat
ik hem nooit eerder had zien doen. Het waren cruciale momenten. Ik herinnerde hem
er aan hoe uniek onze ontmoeting in 1971 was geweest, hoe dankbaar ik was voor
de kans een boek met hem te kunnen schrijven, maar dat er maar wat gekletst werd,
zoals Pechatnov, die naar Amsterdam belde: ‘We are ready.’ Maar er was niets ready.
Ik was te zeer van streek om het gesprek te kunnen reconstrueren. Ik herinner het
me ook niet meer.
Ik vroeg of ik in interviews kon zeggen dat ik een interviewboek met Arbatov
schreef. Maar dat was niet mogelijk, want Arbatov gaf aan Amerikaanse journalisten
gestationeerd in Moskou zelfs geen uurtje een interview, en mij een heel boek. Dus
om de betrekkingen met hen niet te verstoren was het beter te zwijgen.
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Later had ik een ontmoeting met Edward Ivanian van het USA Instituut. Hij vertelde
het boek van Lloyd deMause over Jimmy Carter toch maar weer eens gelezen te
hebben. ‘Perhaps those people at the Institute of Psycho-History in New York got
something after all.’ Dat weet ik dus wel zeker. Edward heeft een boek gepubliceerd
White House: Presidents and Politics en er waren al 700.000 exemplaren van
verkocht. Volodja becijferde zijn honorarium op 30.000 roebel of 100.000 gulden.
Eindelijk voor het eerst een kop koffie met melk bij Molchanov thuis. Ook Volodja
Feltsman, de pianist, wandelde binnen.
De dag eindigde met een bezoek aan aartsbisschop Pitirim. Thuis had Volodja
gezegd: ‘Ik weet eigenlijk niet of hij echt gelovig is.’ Dat bevestigde mijn meest
sombere voorgevoelens. Feltsman maakte zelfs het grapje: ‘Pitirim is een
249
KGB-generaal.’
Ik weet niet of het hierdoor kwam, maar bij de ontmoeting zag ik hem met andere
ogen en het contact van weleer was weg. Er lagen twee kastanjes bij zijn inktkoker,
wat me aan Nijenrode en Henk Hofland deed denken. Ieder jaar neem ik een paar
kastanjes in de herfst mee naar huis en leg die op mijn bureau. Ik bleef hem steeds
bekijken met die knellende vraag in mijn hoofd: is the guy a phony? Het verpestte
alles. We spraken uitvoerig over de reis die ik als gast van de Russische kerk zal
gaan maken. Ik maakte duidelijk ook naar Odessa en Tashkent te willen. In anderhalf
uur werden we het vrij aardig eens.
Pechatnov had aan Molchanov gevraagd hoe mijn humeur was na de problemen
met het manuscript. ‘If he makes a scandal,’ zei Molchanov, ‘he feels fine. If he is
silent, then he is miserable.’ Dit slaat nergens op.
Het boek met Arbatov blijft mijn hoogste prioriteit, al vind ik het prettig dat de
heren van Transol komen, wat me centen zou kunnen gaan opleveren. I love that
man (Arbatov). Hij scheen teleurgesteld dat er nu veel problemen waren. Haal je de
duvel. Het verloopt allemaal hoogst eigenaardig. Wanneer het niet zo'n belangrijk
project was, had ik er allang de brui aan gegeven.

19 maart 1980
Vandaag zijn mijn broer Theo en Frank Heckman jarig. En Keke was van 19 maart
1960.
Ik mis een behoorlijk kopje koffie 's ochtends heel erg. Ik voel me zeer onbevredigd
en onvoldaan.

249

In 1990 werd bekend dat Pitirim onder de naam Abbot als KGB-agent werkzaam was.

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

221
Bright sunshine. Schreef eerst een lieve brief naar Peter.
Er zijn absoluut geen buitenlandse kranten te krijgen. Treurig. Sergei Lossev heeft
het gesprek goedgekeurd zonder al teveel wijzigingen en het gaat nu naar NRC
Handelsblad.
Ik ben samen met een dame van protocol van het kantoor van Jermen Gvishiani
de heren Onderdijk en Dirkx van Transol van het vliegveld gaan halen. Met een apart
protocolbusje begaven we ons naar het toestel. Ik mocht als eerste naar binnen om
de heren uit de eerste klasse te halen. Ze waren er verrast en waardeerden deze
speciale ontvangst. ‘Grote klasse,’ aldus Dirkx. Ook Boris Krylov, een assistent van
Gvishiani, was aanwezig en regelde de bagage en de paspoorten. Krylov is hoofd
van de sectie Benelux.
Het werd me vrijwel meteen duidelijk dat de heren van Transol zijn gekomen om
aanzienlijke hoeveelheden sovjetolie aan te kopen. Ik ga er met mijn neus bovenop
zitten. Ze durven me toch niet weg te sturen.
We reden in twee auto's naar Hotel Cosmos. Dirkx vertelde Dirk Keijer op
Heathrow te hebben ontmoet. Dirk had drie miljoen van Transol los gekregen voor
een investering in Nigeria. ‘Ik heb altijd de indruk gehad, dat Keijer ons uit de
Sovjet-Unie weg wilde houden.’ Later, op een geschikt moment, stelde ik Dirkx voor
dat we een ‘letter of agreement’ zouden tekenen voor mijn provisie. ‘Dat is niet
nodig,’ zei hij. ‘Hier heb je mijn hand. Je hebt mijn woord. We are straight in doing
business.’250
Ik voelde me bekocht. Tenslotte introduceerde ik hen op het hoogst denkbare
niveau in Moskou. Nu waren ze geland en voor de zoveelste keer heb ik mezelf in
een positie gemanoeuvreerd, waarin het achteraf onmogelijk is om condities te
bedingen. Ik zal ze later samen over een provisie aanspreken.
Boris Krylov vertelde dat kanselier Bruno Kreisky de PLO heeft erkend, dus mijn
komende interview met hem is behoorlijk actueel. Ik ga onder deze omstandigheden
het gesprek toch aan Rob Soetenhorst en NRC Handelsblad aanbieden.
Na heel veel gelazer met telefonistes kon ik eindelijk Theo bellen om hem te
feliciteren met zijn verjaardag.

20 maart 1980
Ik heb vandaag eindelijk de brief van 10 december 1979 van professor Oleg Gazenko
beantwoord.
Gennady Gerasimov heeft ontdekt dat James Reston in The
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New York Times de Carter-politiek tegenover de USSR met een spelletje poker heeft
vergeleken, ‘but without the cards and even his closest friends are advising him not
to overplay his hand’.
‘It is mankind's great fortune that the USSR refuses to make politics a poker game,
doesn't resort to either bluffing or threats and doesn't give in to provocation. Its trumps
are the trumps of peaceful coexistence,’251 was Gerasimovs reactie.

Dirkx bracht Time en Newsweek mee. Ik liet Edward Ivanian de foto zien waar Ronald
Reagan een foto gebruikt van Carter die Brezhnev omhelst: YOU TOO, CAN KISS OFF
CARTER om daarmee te proberen het Witte Huis van Carter te kunnen overnemen.
Wat een smerige manier van politieke winstbejag. George Bush neemt ook aan de
race voor het Witte Huis deel, maar loopt achter op Reagan. Oud-gouverneur en
Republikein John Connally van Texas, heeft zich uit de wedloop voor het
presidentschap teruggetrokken. Hij liep zich meer dan één jaar het vuur uit de
schoenen, gaf 11 miljoen dollar uit en bereikte vrijwel niets.
Lance Morrow schreef een schitterend essay over de waanzin van patriottisme,
waar overigens Aurelio Peccei van de Club van Rome ook steeds op wijst.252
‘There never has been a combined act of violence by one set of people upon another
set of people that has not been perpetrated in the name of patriotism,’ heeft Tolstoi
gezegd. ‘Patriotism,’ zegt Morrow, ‘has most often gone wrong when people have
confused loyalty to the republic with loyalty to one government or another.’ En
verder: ‘At its truest, American patriotism has a sort of abstraction about it that makes
it uniquely difficult and valuable: it is a devotion not to a specific physical space,
gene pool, cuisine or cultural tradition, but to a political and social vision, a promise
and the idea of freedom - an idea not much honored elsewhere in the world or in
history.
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At its worst, American patriotism degenerates into a coarse form of national
self-congratulation.’
Jimmy Carter schijnt CIA-directeur Stansfield Turner toe te staan dat in sommige
gevallen de CIA toch gebruik maakt van missionarissen of religieuze tussenpersonen
voor spionage-activiteiten. Verder liegt de CIA toch over alles wat ze doen. De rotzooi
gaat gewoon verder.
Ik heb vanmorgen 45 minuten in The House of Friendship vergeefs op
oud-ambassadeur Alexandr Romanov gewacht.
Vladimir Pechatnov wilde me spreken en we hebben samen met Molchanov
geluncht. Besloten is het boek in hoofdstukken te verdelen. In de huidige vorm was
het manuscript ‘too frivolous’. Het moest een boek worden dat officieel Washington
serieus zou nemen en lezen. De toon was dus verkeerd. ‘Waarom zeggen jullie me
dit nu pas?’, riep ik uit.
Pechatnov en Plekhanov zijn al begonnen met alles om te gooien en te
reorganiseren. Er zijn nu veertien dagen voorbij. Ik ben even ver als de dag dat ik in
Moskou arriveerde. De sovjets drive me crazy. Arbatov heeft intussen een nieuwe
introductie geschreven, die in het Engels wordt vertaald en evenmin gereed is. Ben
totaal upset over alles: Peter zou zeggen: Willem, houd je kalm. Ik sprak weer een
half uur alleen met Arbatov. Hij was heel ernstig en zegt het boek ‘top priority’ te
geven. Het lijkt wel of zij zich nu pas hebben gerealiseerd waar we mee bezig zijn
en wat het betekent dit boek in het Westen op de markt te brengen, inbegrepen in de
VS. Hij vindt dat er nog teveel vignetten inzitten. Het hoofdstuk over ontwapening
wil hij helemaal opnieuw schrijven. Er zullen afdelingen van zijn Instituut met het
manuscript bezig geweest zijn. Hij krijgt adviezen van alle kanten. Zo komt het nooit
gereed.
Ik walg van deze gang van zaken in ieder opzicht. Het lijkt wel of de antwoorden
op mijn vragen nu helemaal door Volodja en Sergei worden geredigeerd en of ik er
helemaal niet meer aan te pas kom. Ben woedend. Hij zei nu dat het manuscript 27
maart gereed zou kunnen zijn, althans in eerste versie. Wat er dan verder nog moet
gebeuren zou per post kunnen worden afgewerkt. Dat is onzin. Maar ik was hier twee
weken zonder dat ik bij het werk echt werd betrokken. Ik maakte bovendien duidelijk
dat ik het op die manier een oneerlijke zaak vond.
Toen ik met de heren van Transol ten kantore van Jermen Gvishiani verscheen,
werden we in een conferentiezaal beneden geloodst, waardoor ik al lont rook, want
Gvishiani zit ergens boven. Er werd gezegd dat hij bezig was met regeringszaken en
om 17:00 uur zelf zou verschijnen. Stommelingen als
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wij geloofden dus wat ons werd wijs gemaakt. Onderdijk, voorzien van een speldje
van de Club 1001 van prins Bernhard, met een afschuwelijke das, stak een verhaal
van 50 minuten af. Hij pochte over zijn uitvinding van XRG benzine, die je één op
1.600 bij de benzine voegt (als ik het juist heb begrepen) welke de motor beter doet
starten bij koude temperaturen en zuiniger maakt in het verbruik. In Joegoslavië en
Hongarije had men er uitstekende resultaten mee gehad. Lijvige documentatiemappen
werden overhandigd aan het aanwezig personeel van het kantoor van Gvishiani. Na
dat verhaal te hebben afgestoken, vertelde Onderdijk dat hij ‘crude oil and refined
products’ wilde kopen. Hij voegde er aan toe geen contracten via Brussel te willen
afsluiten maar rechtstreeks met Moskou zaken te willen doen.
Edward Aikazian adviseerde Transol om de viceminister van Buitenlandse Handel,
Osipov, een brief te schrijven met een samenvatting van hun voorstellen. Vervolgens
werd gesproken over het opzetten van een NAFTA-afdeling in Nederland in de vorm
van een joint venture. Daarop was het de beurt van Aikazian om uit te wijden over
toekomstige leveranties van gas uit Siberië aan Frankrijk, West-Duitsland, België,
Zwitserland, Italië en Oostenrijk. Bestond er belangstelling voor sovjetgas in
Nederland? Aikazian vroeg Onderdijk na te gaan of men in Den Haag belangstelling
had. Hij antwoordde dat de vaderlandse gasaffaires in handen waren van de Gasunie,
maar hij zou de mogelijkheden natrekken.
Hierop volgde enig geschuifel en gefluister tussen de sovjetfunctionarissen en
Aikazian verliet de zaal. Hij kwam na enige tijd terug met de mededeling, dat dr.
Gvishiani was nog steeds beschäftigt was met staatszaken. We zouden hem helemaal
niet te zien krijgen. Onderdijk en Dirkx bleven onverstoord hun beste beentje voor
zetten, maar ik was razend, want de afspraken waren anders: Gvishiani had gezegd
hen te zullen ontvangen. Ik ben direct naar mijn hotel terug gegaan.
Dirkx had weekbladen meegenomen en het was een verademing in het geïsoleerde
Moskou informatie vanuit de buitenwereld te krijgen, vooral op een moment dat ik
de brui gaf aan alles wat om me heen gebeurde.
Newsweek253 had een reportage over Ted Morgans biografie over Somerset
Maugham. Maugham is voor mij een ‘vriend’ geworden, zoals André Gide eerder,
nadat Margriet van Erven Dorens me in 1955 Maughams Notebook: 1892-1944 had
gegeven.
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Ted Morgans biografie over Somerset Maugham is 711 pagina's lang. De schrijver
overleed in 1965 op de leeftijd van 91 jaar. Hij schreef iedere ochtend van 09:00 tot
12:45 uur. Hij verdiende rond 10 miljoen gulden met schrijven en kocht villa
Mauresque aan de Rivièra van de Belgische koninklijke familie. Hij stotterde. Hij
was homo, wat hij zijn leven lang zo goed mogelijk geheim heeft gehouden. Nu komt
het. ‘He thought himself ugly and was incapable of accepting love. “I have most
loved people who cared little or nothing for me and when people have loved me I
have been embarrassed”.’
Maugham was 21 jaar toen het schandaal rond Oscar Wilde losbrak. Hij is altijd
bang gebleven ‘ontdekt’ te zullen worden als homo. Hij trouwde zelfs met Syrie
Wellcome en kreeg een dochter. Dat deed Gide dus ook, die eveneens een dochter
had.
Ik zie parallellen met mijn eigen parcours, wat dit betreft. Ook getrouwd, maar
geen kind, want ik beschouwde dit als een onzuivere zaak jegens Frieda, jegens
mezelf en uiteindelijk tegenover de zoon of dochter. In mijn jeugd in de oorlog stond
voor mij al vast dat ik nooit een kind wilde verwekken, waarvoor ik de
verantwoordelijkheid als onhanteerbaar beschouwde.
Wanneer je het ‘verhaal’ van Somerset Maugham nog eens leest, draait
in het leven vrijwel alles om de mate waarin je in staat bent, of bereid bent,
eerlijkheid in acht te nemen tegenover anderen, alsmede tegenover jezelf.

21 maart 1980
Ik begon deze dag met een brief aan Peter.
Gisteren vroeg ik Arbatov of hij voor het verschijnen van ons boek naar New York
zou komen.
‘I will try,’ zei hij. ‘But who knows about my health? And then, I have Communist
gods, like you have Capitalist gods.’ Dat is dus nu juist niet het geval: ik volg geen
der beide goden die Arbatov noemde.
Ik heb Molchanov gisteren uitgelegd dat wanneer het zo door gaat, ik het boek
met Arbatov niet meer acceptabel vind. Wanneer Plekhanov en Pechatnov verder
alles af schrijven en ik er niet meer aan te pas kom, doe ik er niet aan mee. Hij zei
mee te willen denken, hoe dit probleem weg te werken. Hoe leg ik Arbatov uit, dat
een vraag-en-antwoordboek niet tot stand kan komen buiten de man die de vragen
stelt om. Ik moet dit op één A4'tje aan hem duidelijk zien te maken.
De nieuwe openingsvraag van het boek bijvoorbeeld, is inder-
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daad uitstekend nu, maar ik heb die vraag niet gesteld. Geleidelijk aan is mijn werk
uit handen genomen. De bulk blijft van mij, zeker, maar er wordt nu te veel aan
gesleuteld.
Na de mislukte ontmoeting met Jermen Gvishiani heb ik bij Onderdijk en Dirkx
maar geen vergoeding aangeroerd voor wat ik hier voor ze tot stand bracht aan
topcontacten. Zij bedankten me omstandig voor alles wat ik had gedaan, maar ik
vroeg natuurlijk niet welke financiële tegenprestatie daar tegenover stond.
Alles is opgelost. Volodja Molchanov telefoneerde om 09:30 uur dat hij ‘toevallig’
op straat tegen Pechatnov was aangelopen. Ik ken dat. Volodja is natuurlijk op het
USA Instituut over mijn op handen zijnde ‘ontploffing’ gaan praten. Het gaat er
tenslotte om of ik in alle eerlijkheid kan blijven zeggen dat het ‘mijn’ boek is.
Pechatnov zou gevraagd hebben of ik inderdaad van plan was Moskou te verlaten
en niets meer met het boek te maken te willen hebben. Molchanov had geantwoord:
‘Ja, ik denk dat hij vertrekt,’ terwijl ik juist had besloten het nog maar even aan te
kijken. Er was een lang telefoongesprek gevoerd tussen Arbatov en Pechatnov om
mijn kant van het verhaal uiteen te zetten. Er was dus besloten dat ik 20 april nog
eenmaal naar Moskou terug zou keren om de laatste versie van Arbatovs antwoorden
door te nemen, en vooral om na te gaan of er aanvullende vragen en verduidelijkingen
noodzakelijk waren. Arbatov had gezegd dat dit telefonisch zou kunnen gebeuren,
wat onzin is.
Ik vroeg me af wat er precies gebeurd kon zijn. Molchanov vertelde dat niet alleen
Komsomolskaya Pravda afwist van het boek van mij met Arbatov, maar ook Leonid
Zamyatin van het Centraal Comité, dus een schandaal was onacceptabel. Vanmiddag
vertelde Arbatov me trouwens zelf dat Leonid Brezhnev persoonlijk akkoord was
gegaan met ons project.
In de ochtend werkten we in het USA Instituut aan het manuscript, waarna Sergei
en Volodja me meenamen naar het Praha restaurant voor een zeer plezierige lunch.
Ik vertelde hen uit mijn journalistieke leven, over Sukarno, Bernhard, Luns en
Nieuw-Guinea. Om 16:15 uur keerden we terug naar het Instituut. Arbatov, Plekhanov,
Pechatnov en ik hebben een uur zitten praten met koffie en later een fles wijn. De
koude blik van gisteren was van Arbatovs gezicht verdwenen. Hij maakte duidelijk
dat hij Volodja en Sergei als assistenten niet kon missen, want als hij alles alleen
moest doen, was hij een heel jaar met het manuscript bezig. Hij had nieuwe ideeën
om op te nemen in het hoofdstuk over Arms Control. Dat begrijp ik, want
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de ontwikkelingen gaan natuurlijk voortdurend verder. Hij had ook een nieuwe
formulering bedacht voor hoe hij Zbigniew Brzezinski in de zeik kon zetten. Hij was
in een prima stemming en vertelde menige anekdote.
‘Do you remember, that at the time Richard Nixon invaded the kingdom of
Cambodia, he said later that he saw those days the movie about general Patton and
the Second World War several times?’ zei Arbatov. ‘Later, when I was myself in
Washington I went to see the Patton movie. I watched closely, trying to imagine
what possibly could have brought Nixon's warlike mood on. There was a scene in
which general Patton took the Italian city of Messina or some other town. He wanted
to get there before the British did. It took thousands of lives to achieve this goal. Just
to satisfy his personal ego he sacrificed all these boys.’
‘And, there is another scene,’ zei Sergei Plekhanov, ‘that Patton walks onto the
battlefield and exclaims: “This is wonderful.”’
Arbatov vertelde verder dat hij later een gesprek voerde met John Ehrlichman,
één van Nixons voornaamste assistenten op het Witte Huis. ‘I asked him: “Tell me,
what did the president see in the movie Patton?” You know what Ehrlichman's reply
was? “Well, he saw Patton as a patriotic American and strong.”’ Toen Arbatov daarop
dus vroeg of het zoveel levens waard was geweest om in de door Patton gevoerde
campagnes er op los te timmeren om overal haantje de voorste te zijn, had Ehrlichman
geantwoord: ‘I never looked upon it that way.’
We spraken over herinneringen van staatslieden en politici. Arbatov herinnerde
zich het volgende. ‘Look at Henry Kissinger's memoires. I was at the Kremlin when
Nixon came here for the first time in 1972, just after they had started bombing Hanoi
and Haiphong. There was a dinner at the Kremlin. The Americans stood at one side.
We at the other. Brezhnev and Nixon were delayed. They had talked longer than was
expected. We did not include Kissinger. The Americans were nervous. They were
afraid that we would retaliate and kick them out empty-handed. Therefore, great
nervousness all around whether the summit was to fail. While we were waiting, a
nervous Kissinger came to me and said: “Arbatov, you think anything positive will
come out of this summit?” I replied: “Yes, I think so.”’
‘Wanneer je nu Kissingers memoires leest,’ meende Arbatov, ‘kan je zien hoe
anders wij er tegen aan hebben gekeken.’
Hij vertelde dat de Amerikanen tijdens hun bezoek aan het Kremlin de grootste
zorgen hadden gehad dat ze zouden wor-
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den afgeluisterd. Dat was hen echter op Camp David ook overkomen. Alleen konden
de Amerikanen hen naast afluisteren ook nogeens tegelijkertijd zien. ‘I had to discuss
a secret document. It was raining. We decided nevertheless to go on the terrace, so
we discussed matters under an umbrella.’
Terwijl we zaten te praten, kwam Veronica door. Ik dicteerde een radiopraatje van
een paar minuten. Onmiddellijk kwam protocol me vertellen dat ik met andere
gesprekken - o.a. naar MacMillan in New York - 54,38 dollar schuldig was aan het
Instituut van Arbatov. Ik schreef een Chase Manhattan Bank cheque voor 70 dollar
uit, want ik had geen zin uit te leggen dat ik al weken voor niets had gewerkt en dat
zij ook wel eens iets voor mij konden betalen.
Ik haastte me terug naar de werkkamer van professor Arbatov, die opstond en me
als afscheidsgeschenk een paar flessen wodka overhandigde, in zilverpapier verpakt.
Ik was geroerd maar ook in verlegenheid want ik had zelf niets om te overhandigen.
Tenslotte had Arbatov me erg veel tijd gegund om mij in de gelegenheid te stellen
zijn eerste boek in het Westen uit te brengen.

22 maart 1980
Droomde weer van Peter. Hij had een kostuum gekocht wat hem prima stond. Hij
kocht ook loafers, maar ik was bang dat ze hem te groot waren omdat instapschoenen
nogal uitlopen. Vervolgens droomde ik over prins Bernhard. Ik vertelde hem, dat ik
hem nooit als een crook had beschouwd, zoals ik Luns zag.
Gisteravond hadden Volodja en Anja Feltsman een dinertje voor me gemaakt.
Later kwamen Volodja en Consuelo Molchanov met hun poedel Jolly eveneens.254
Er werd behoorlijk wat gedronken.
De vader van Feltsman is volgens Molchanov ‘een klein vulgair mannetje, ook
een Jood dus, die verschrikkelijke ordinaire liedjes componeert om zoveel mogelijk
geld te verdienen en populair te zijn. Hij is bovendien schatrijk.’
Volodja, de pianist, wil emigreren en moet daarvoor van zijn ouders een verklaring
hebben, dat hij hen niets schuldig is en ook niet de plicht heeft de ouders te
onderhouden, want die barsten zelf van het geld. De vader vulde dus inderdaad in
dat zijn zoon geen geld schuldig was of andere verplichtingen had maar schreef er
ook bij dat hij diens verzoek om emigratie af-
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keurde. Hij zou zelf harder voor de revolutie werken dan ooit tevoren. Moet je nagaan!
Omdat de vader prominent is als liedjesschrijver en veel hooggeplaatste contacten
heeft, wordt het vertrek van zijn zoon bemoeilijkt. Wanneer Volodja een artikel zou
publiceren dat het een ernstige fout was te willen emigreren, kan hij weer concerten
in de USSR geven.
Molchanov zei dat Feltsman het niet handig had gespeeld. Hij was nu 27 jaar en
trad met de beste orkesten in Moskou en Leningrad op, zelfs tweemaal per jaar, en
tweemaal per jaar in het conservatorium van Moskou, plus zes weken per jaar in het
buitenland. Had hij gewacht tot hij 30 jaar was, dan had hij 12 weken per jaar in het
buitenland mogen concerteren. ‘Hij is een goede pianist, maar niet de top,’ zei
Molchanov. ‘Nu is hij geruïneerd en straks mag hij misschien niet eens emigreren.’
‘Waarom wandelen jullie niet de grens over naar Finland?’ vroeg ik. Maar die grens
werd buitengewoon scherp bewaakt. Volodja Molchanov schijnt te willen werken
op de ambassade in Den Haag. Hij vroeg me in ieder geval om een signaal in die
richting aan ambassadeur Tolstikov te geven, wanneer ik hem zou ontmoeten.
Het is stralend zonnig weer. Heb een heerlijke lange wandeling gemaakt.
Molchanov vertelde trouwens dat de dochter van Brezhnev, Galina, een hoer is,
in de vijftig. Zij heeft enige tijd voor APN Novosti gewerkt. Zij heeft naast haar man
een minnaar die in het flatgebouw van Volodja woont. Hij schijnt een soort zigeuner
te zijn.
Haar man had een Oldsmobile. Galina Brezhnev heeft hem er nog eens een
Mercedes bijgegeven op zijn verjaardag. President Brezhnev moest niets van de man
van zijn dochter hebben, die veel jonger was dan zij. Brezhnev heeft één hobby:
duiven. Hij schijnt er dagenlang mee bezig te zijn om met een groot net duiven te
vangen. De man van Galina is naar de Lenin Bibliotheek gegaan en las alles wat los
en vast zat over duiven. Hij was er twee maanden mee bezig. Daarop bezocht hij met
Galina zijn schoonvader op de dacha, waar Brezhnev in de weer was met zijn duiven.
Hij begon met de partijleider over die duiven te kletsen en gaf blijk er veel van af te
weten. Dit leidde tot een gesprek tussen beide mannen van drie uur in Brezhnevs
werkkamer. En nu is de man van Galina generaal-majoor en werkzaam op het
ministerie van Binnenlandse Zaken.
Toen dat huwelijk later dus toch naar de knoppen ging, werd
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de man tot onderkolonel benoemd en naar een afgelegen provincie weggezonden.
Inmiddels heeft Galina net zo'n zwarte poedel als Jolly. Eens stonden Molchanov
en Galina samen met hun honden in de lift. Zij kwamen overeen dat de beide dieren
maar eens de liefde moesten bedrijven. Nu is Jolly dus zwanger van de
Brezhnev-poedel. ‘Je krijgt van ons een poedel uit de stal van Brezhnev,’ zei Volodja.

16:45 uur, Austrian Airlines, Moskou-Wenen
De regering Carter heeft na ‘intense debate’ besloten de controle op export van
Amerikaanse technologie naar de USSR verder aan te scherpen. Na de invasie van
Afghanistan heeft Carter 700 exportvergunningen direct ingetrokken. De blokkade
wordt dus verder uitgebreid. Zbigniew Brzezinski wordt weer genoemd als de man
die dit heeft aanbevolen. Carter concludeerde dat hij gelijk had. Wat wil je: een
verdreven Pool die de buitenlandse politiek van de VS naar één kant doet doorslaan.
De Amerikanen zijn alleen maar doodsbang dat de Sovjet-Unie met meer verkregen
kennis de USA zal overvleugelen.
Ook de Frankfurter Algemeine bericht dat de Amerikanen bij kanselier Helmut
Schmidt hun verlanglijst hebben ingediend, waarbij West-Duitsland vriendelijk wordt
verzocht de handel met de USSR nieuwe beperkingen op te leggen. Dit geldt voor
alle NAVO-landen en Japan. De COCOM-lijst wordt ook verder aangescherpt, met
andere woorden: de Sovjets moeten op de knieën en boeten voor gedrag, wat de
Amerikanen zelf sinds de Tweede Wereldoorlog overal ter wereld hebben toegepast
via invasies, staatsgrepen en moorden op hen niet-welgevallige leiders en politici.
Er ligt sneeuw in Wenen.

Wenen-Amsterdam
Maarten van Traa is in dit vliegtuig, een windbuil.
Er schijnt prachtig veelkleurig licht op de rand van het wolkendek, als zon in een
woestijnlandschap.
Wat Arbatov eigenlijk benadrukt, is dat ieder gesprek over oorlog, in welke vorm
ook, feitelijk zal neerkomen op nucleaire holocaust. Hier ben ik het volmondig mee
eens.
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Amsterdam
23 maart 1980
Er lagen weer de gebruikelijke, vervelende brieven tussen de post. Ik had me bij de
NVJ beklaagd dat niemand iets deed om na te gaan waarom ik geen visum voor
Indonesië kan krijgen. Op 29 februari schreef voorzitter A.C. van Cortenberghe als
de gesmeerde bliksem naar ambassadeur Sumpono Baynaji dat er op brieven van de
NVJ van 19 april, 10 juli en 19 augustus 1979 gewoon niet eens werd geantwoord.
Wat is er aan de hand? Zo'n ambassade permitteert zich dergelijke onbeschoftheden
alleen maar, wanneer daartoe door de Nederlandse overheid geadviseerd is. Dus Van
Cortenberghe klom in de pen, de dag dat hij mijn protest voor hun lamzakkerige
houding van 28 februari had ontvangen. Op 19 maart is hij kennelijk met de
persattaché Hidayat Soemo gaan praten. Hij heeft me het verslag van dat bezoek
gestuurd. Van Cortenberghe is gewoon aan het lijntje gehouden met nog meer
smoesjes.255
De lijst met landen die de Moskouse spelen willen boycotten, is gepubliceerd.
Nederland is haantje de voorste, met Luxemburg, Noorwegen en Groot-Brittannië.
Erich Fromm is, toen ik in de USSR was, overleden. Hij maakte zich zorgen dat de
mensen langzamerhand machines werden, passief, niet echt meer levend en met
weinig gevoel. Hij bespeurde een toenemend gevoel van hopeloosheid bij de mensen
in de wereld. Hij is tachtig jaar geworden.
Iain Guest heeft over drie nieuwe en sombere rapporten betreffende de toekomst
van de wereld bericht in de International Herald Tribune.256 De International Union
for the Conservation of Nature, the UN Environment Program and the World Life
Fund, hebben gewaarschuwd dat wanneer de consumptie van hulpbronnen die de
planeet te bieden heeft niet drastisch wordt teruggedraaid, de uiteindelijke ramp zich
over twintig jaar reeds zal aandienen.
Slechts 11 procent van het aardoppervlak is geschikt voor de landbouw. ‘Two
hundred acres are lost every minute for urban development.’. In twintig jaar zal de
wereldbevolking van
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4 naar 6 miljard mensen toenemen, wat de druk op de natuur nog verder zal vergroten.

Amerikaanse psychiaters bestuderen baby's, die misschien enkele uren of enkele
dagen oud zijn, op psychische afwijkingen. Het is zelfs mogelijk psychische
problemen al voor de geboorte waar te nemen, vooral bij kinderen die moeders met
alcohol- of drugsproblemen hebben. ‘We no longer think of the newborn as a blank
slate,’ aldus dr. Justin Call van de Universiteit van Californië. ‘At birth, the infant
is already the veteran of an intimate set of interactions between itself, the mother
and the placenta, which affect both physiology and psychology.’257 Een kind van zes
maanden kan al depressief zijn door de afstand tussen baby en moeder. Omdat de
baby nog niets kan zeggen, uit zich depressiviteit in slaapproblemen, maagklachten,
afwijzen van contacten en weigering te eten. In het National Center for Clinical Infant
Programs in Chevy Chase, Maryland worden kinderen tot drie jaar bestudeerd onder
aegide van Infant Psychiatry. Alles kan tegenwoordig.
Wetenschappers kunnen nu de mind beluisteren. Zogenaamde ‘subtle brain waves’
kunnen gelokaliseerd worden met de modernste computers. Bijvoorbeeld, wanneer
iemand onzin praat als: ik wil graag koffie met melk en cement, in plaats van suiker,
dan verschijnen in de hersens afwijkende signalen, die nu afzonderlijk kunnen worden
bestudeerd. ‘A newly found wave can only be teased out of the forest of brain signals
with the help of a computer and repeated experiments,’ aldus Harold Schmeck in de
wetenschapsbijlage van The New York Times.258 Dus wanneer zich nonsens aan het
brein openbaart, kan men nu de mentale reacties binnen het brein lokaliseren. Met
andere woorden: wetenschappers kunnen het brein ‘lezen’.
‘Scientists have caught the brain in the act of registering surprise, making split
second decisions, anticipating an event, rec-
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ognizing a human face and even choosing the focus on one message alone in a
cacophony of incoming signals. The signals have much to teach scientists about the
functioning of the mind, perhaps even the nature of consciousness.’ Heel wonderlijk
allemaal. Ze staan trouwens pas aan het begin van het ontdekken van die
elektriciteitskast in onze hoofden.
Minister Van der Klaauw heeft de jurist H.M. Voetelink op 19 maart geantwoord.259
Gelukkig heeft mijn advocaat geen genoegen genomen met de zoveelste afscheepbrief
van Buitenlandse Zaken. Hij heeft nu eindelijk met een kort geding gedreigd, indien
de overheid geen einde maakt aan het gelazer tegen mij.260 Zou het ooit ophouden,
het getreiter uit Den Haag?
Er staat een schitterend interview met mijn oude vriend Eric Hoffer in het blad
Quest over ‘old age’.
‘You simply can never imagine what being old is until you are old. I always thought
I had a good imagination. Suddenly the world is not quite your world anymore. You
go outside and are like a foreigner arrived in a new country. Now, I feel timeless.’261
Ik zou het in zijn geheel hier op moeten nemen. Hij praat in de vorm van een dialoog
met zijn geest. Beautiful. Ik mocht die man heel graag. Zijn psyche spreekt in zijn
woorden.
Er is een film gemaakt over de Russische danser Waslaw Nijinsky (1890-1950)
Volgens Time ligt het accent op diens homoseksualiteit in plaats van op het grootste
danstalent aller tijden. Het schijnt dat Nijinsky, na zijn eerst dansoptreden in Prelude
l'après midi d'un faune van Debussy onaneert in de voile van een nimf, welke situatie
in de film wordt weergegeven als ‘koortsachtig masturberen’. Hoe je de muziek van
Debussy, dankzij mam één van mijn lievelingsstukken, met onaneren kan verbinden,
mag de grote god weten.262
William Friedkin heeft de film Cruising uitgebracht, die over de leerscene bij
homo's schijnt te gaan. DO HOMOSEXUAL GAYS CONSCIOUSLY SEEK DANGER? vraagt
Time in een kop. Ik geloof inderdaad dat cruising iets te maken heeft met gokken,
dat het een seksueel kansspel is, waarin gevaar van een bos met donkere laantjes de
opwinding behoorlijk vergroot.
Volgens homo-organisaties zouden slechts 1 tot 5 procent van homo's leer- en
SM-seks bedrijven. Maar de National Gay Task

259
260
261
262

Zie bijlage 30.
Zie bijlage 31.
Zie bijlage 32.
Time, 24 maart 1980.

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

234
Force zegt: ‘There just is not any evidence that gays are into S&M more than straights
are.’ Wel zou seks bij homo's agressiever zijn dan bij hetero's en ‘dismembered
corpses and mutilated genitals are common’.
In De Journalist van 13 maart 1980 zijn twee belachelijke reacties verschenen op
mijn beschuldigingen aan het adres van de BVD, welke ook journalisten inschakelt.
Steven de Winter, chef redactie buitenland van NRC Handelsblad, begint zijn verhaal:
‘De malloot haalt weer uit. En het gaat nog wel over de BVD! Spanning en sensatie
dus.’ Dat was ik dus. ‘Een walgelijke Wichtigmacher met een zorgvuldig opgebouwde
relatie in Moskou beschuldigt een redacteur van NRC Handelsblad van
BVD-praktijken.’ Dat ben ik dus ook. Verder wil de Winter maar niet proberen ‘iets
inhoudelijks in te brengen tegen Oltmans' obsessies. Wat Oltmans doet is zo laf.’263
Jammer, dat ik mijn bron Volodja Molchanov niet in gevaar mag brengen. Van den
Boogaard deelde hem immers bij aankomst in Moskou als correspondent van de NRC
mee, dat de BVD hem had gevraagd met hen samen te werken. Wie is Steven de
Winter? Waar zit zijn ‘brain’?
Ook Soetenhorst heeft een briefje ingezonden. Hij vindt mijn mededelingen jammer,
want het zou Van den Boogaard in diens werk in Moskou kunnen belemmeren. Ik
zou ‘quasi-interessant geschrijf’ hebben begaan en ‘wij hebben besloten Oltmans
geen ruimte mee in onze krant te bieden’.264 Je moet toch echt mesjogge zijn om de
dag dat je als correspondent in de USSR arriveert, tegen een vertegenwoordiger van
APN Nosvosti, Vladimir Molchanov, te zeggen dat de BVD je heeft aangezien voor
een mogelijke ‘medewerker’ met de spionagedienst. Ze hebben het wel uit hun hoofd
gelaten mij zoiets voor te stellen toen ik naar Moskou begon te reizen. Bovendien
heeft Van den Boogaard niet aan mij, maar aan zichzelf te danken dat hij nooit een
poot meer in Moskou aan de grond zal krijgen.
Ik heb in een brief geantwoord op de mooie stukjes van De Winter en Soetenhorst.
Molchanov is mijn vriend. Er komt een dag dat ik hem als bron zal noemen. Dan zal
over de juistheid van wat ik heb gesteld, geen enkele twijfel meer kunnen bestaan.
Jan van Wieringen van de Volkskrant zendt me het adres van Henry Kissinger.
Hij wil ook weten waar hij moet gaan over-
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nachten als hij naar Key West gaat. Zijn ouders komen logeren. Daarna gaat hij voor
de verkiezingen naar Californië.
Nu maakt ook De Typhoon een einde aan mijn medewerking. Twintig jaar heb ik
onder de vorige hoofdredacteur Cees Meijer artikelen geleverd. Zo vallen één voor
één de mogelijkheden af.265 De toonzetting is interessant: zorgvuldig word ik tijdig
gewaarschuwd omdat opvolger Jan de Vries dat als ‘correct’ beschouwt.
Mijn lezingenmanager R. Keedick schrijft uit New York, niet te verwachten dat
veel mensen nog in een boek van Arbatov en mij over de buitenlandse politiek van
de Sovjet-Unie zullen zijn geïnteresseerd, nu het Kremlin Afghanistan is
binnengetrokken. Dat betekent dus: zo'n boek zal je lezingen niet bevorderen.
Wim Klinkenberg was ontmoedigd. Hij meende dat publiciteit zoeken voor
activiteiten van de BVD die strijdig zijn met de integriteit en vrijheid van de pers,
vechten tegen de bierkaai was. Hij dacht dat een verzoening met NRC Handelsblad
na wat ik had gemeld in De Journalist, niet meer mogelijk was. ‘Raymond van den
Boogaard is natuurlijk ook niet de enige journalist die door de BVD werd benaderd,’
aldus Klinkenberg. Het slaat toch nergens op dat dit gebeurt? Daar is in de VS juist
veel over te doen. In het Madurodamse hoef je er niet over te beginnen blijkbaar.
Stefan Landshoff zei: ‘Ik hoor dat je van NRC Handelsblad een Berufsverbot
opgelegd hebt gekregen.’
‘Ja,’ zei ik, ‘net als van De Telegraaf en een paar andere bladen.’
Er is tijdens mijn afwezigheid trouwens ingebroken in het huis van Wim
Klinkenberg. Het Kamerlid Fred van der Spek heeft in het parlement vragen gesteld,
of het om de BVD ging. Het Kamerlid eiste een onderzoek van Justitie en Binnenlandse
Zaken. Ha, ha, ha!

24 maart 1980
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt is vandaag 87 jaar geworden. Hoe is dit mogelijk?
Waar is de tijd gebleven?
De vogels weten het nog exact. Wanneer ik het rolluik van de keuken ophaal,
vliegen ze al naar het balkon.
Tijdens mijn afwezigheid schijnt men zich in het parlement op verzoek van Hein
Roethof met de vraag te hebben bezig gehouden of de BVD al dan niet journalisten
inhuurt. Rudie van
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Meurs berichtte hier in Vrij Nederland266 over, dat na jarenlange, brandende
onzekerheid (de BVD antwoordt nooit) vorige week een echte autoriteit op
bekentenissen van journalisten zou reageren. Na vijf jaar mocht de Tweede Kamer
vragen stellen en minister Hans Wiegel van Binnenlandse Zaken - waaronder de BVD
valt - antwoordde.

Die vrijwel ‘lege Tweede Kamer’ bij dit debat zegt ook het nodige over de stand van
de Nederlandse democratie.
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Bij NieuwsNet vertelde John Roozen dat de directie van het blad al had gezegd:
‘Moeten we Oltmans niet laten vallen nu NRC Handelsblad hem laat schieten?’
Ook mijn medewerking aan de krant De Dag van Peter Muller schijnt niet in goede
aarde te vallen. Waar bemoeien ze zich mee? John zei dat hij me in bescherming had
genomen en dat het omslagverhaal over Beatrix en De Telegraaf op het punt stond
te verschijnen. ‘Ik voel me als een torpedobootjager, die de Graf Spee aanvalt,’ zei
ik.
‘We zijn zo klein en De Telegraaf is zo gevaarlijk groot,’ antwoordde Roozen.

25 maart 1980
John Roozen maakte zich zorgen over ‘hoe de koninklijke familie op dit artikel gaat
reageren’. Dat is absoluut het laatste waar ik bij het schrijven aan denk.
Time schrijft over ACID FROM THE SKIES als het nieuwste symptoom van de
menselijke waanzin.267 ‘Acid precipitation is largely caused by sulfur dioxide emissions
from coal-burning power plants, smelters and factories. To a lesser extend, nitrogen
oxides from car exhausts and industry contributes to the problem. Rising high into
the sky and borne hundreds of miles by winds, these chemicals mix and react with
water vapor to form sulfuric and nitric acids. The acids then fall to earth in the form
of rain or snow that can damage anything from monuments to living organisms.’ Let
weer even op de volgorde!
‘Decomposition of organic matter slows, probably because of a loss of scavenging
microorganisms. The number of plankton falls of sharply, depleting a vital link in
the food chain. Finally, the water appears blue, clear - and virtually lifeless.’ Heb
voor vandaag alweer genoeg gehoord.
In de Tweede Kamer zijn intussen zowel Enkelaar als Van den Boogaard gehoord
over de rekrutering van journalisten door de BVD, en in het geval van Enkelaar diens
befaamde mededeling aan mij dat de BVD hem was komen vragen of het Journaal
niet wat pro-Amerikaanser kon worden omgeroepen. Enkelaar en Van den Boogaard
hebben geweigerd voor Veronica Radio hierover iets naar buiten te brengen. Ook
Brandsma verklaarde ‘liever verder niets te zeggen’. Alleen Leffelaar bevestigde dat
hij door de BVD werd benaderd, maar voegde er aan toe: ‘Dat was wel twintig jaar
geleden.’ Wat niet helemaal correct is want hij was in 1960 niet in Chicago, noch
GPD-correspondent in de VS.
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John Roozen vertelde trouwens dat de advocaten van NieuwsNet hadden geadviseerd
sommige passages over de rol der geheime diensten uit mijn Beatrix verhaal te
schrappen.
De Indonesische ambassade schrijft de NVJ mijn visumprobleem naar Djakarta te
zullen doorgeven. Waarom is er een probleem? Omdat Den Haag ertussen zit.
In 1979 zijn in de VS 105 FBI-agenten tijdens hun werk gedood. Alfred Vierling
zond me UNE FABRIQUE DES GÉNIES van Pierre Gaxotte in Le Monde. Isadora Duncan,
de danseres, zei eens tegen d'Annunzio: ‘Faisons un enfant: ce sera un chef-d'oeuvre.
Il aura votre intelligence et il aura ma beauté.’ Het antwoord: ‘Et si c'est le contraire?’

26 maart 1980
De minister van Financiën heeft bepaald, dat ‘God zij met ons’ op guldens,
rijksdaalders en tientjes blijft gehandhaafd. Wanneer worden we eindelijk volwassen?
In Peking is ter gelegenheid van de 86ste verjaardag van Mao - als hij nog geleefd
zou hebben - in het communistische dagblad een gedicht verschenen om te
benadrukken dat hij geen god was maar een aardse sterveling.
Bezocht Vladimir Opalev op de sovjetambassade. Ik lichtte hem volledig in over
mijn artikel in De Journalist om aan te kaarten dat journalisten door de
inlichtingendiensten worden gebruikt. Hij hoorde alles ernstig aan en zei toen: ‘De
beste artsenij met de NRC is tijd.’
Spoor en Soetenhorst werden door ambassadeur Tolstikov te lunchen gevraagd,
maar zij hebben voorgesteld het gesprek bij NRC Handelsblad in Rotterdam te laten
plaatsvinden, opdat ook anderen mee kunnen luisteren. Dit is dus in de maak.
Prokchorov nam een brief van mij aan voor Volodja.268

Promenade Hotel
Het college van hoofdredacteuren schijnt hier vandaag te vergaderen.
Een kleine dertig Nederlandse hoogleraren hebben aangekondigd vanwege de
Sacharov-affaire niet meer met sovjetcollega's te zullen samenwerken. Dàt zijn dan
de heren te lande met de top-breinen.
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27 maart 1980
De lammetjes zijn al buiten. Ik ben altijd onder de indruk van de vele geluiden in de
weilanden. Het geeft een gevoel er niet alleen te zijn, maar bijna samen. Je ziet eenden
altijd samen, mannetjes en vrouwtjes.
Ann Evers van de Vereniging Nederland-USSR vertelde Hans Wiegel op de radio
te hebben horen zeggen, toen ik in de USSR was, ‘dat jij gemene artikelen schreef en
hij noemde je naam voluit, Willem Oltmans’. Het doet me weer denken aan de
Engelse leraar van de sovjetambassade, Hans Duyvesteyn, die me waarschuwde:
‘De BVD zal je vernietigen.’
Advocaat H.M. Voetelink was zeer strijdvaardig vanmorgen. Hij vertelde dat
Gerard Schuijt van de NVJ een poging had gedaan mijn beroepsvereniging buiten het
huidige geschil met Buitenlandse Zaken en minister Van der Klaauw te houden.
Maar daar had Voetelink dus rigoureus een stokje voor gestoken. Daarop bond Schuijt
in. Hij vertelde dat op 1 mei een nieuwe wet zou in gaan, de Wet Openbaarheid van
Bestuur, waarbij de overheid verplicht zou worden stukken vrij te geven. ‘Dan wordt
mijn pleidooi alleen maar sterker,’ had Voetelink gezegd.
De heer Bertens van Buitenlandse Zaken zou Voetelink hebben aangeboden om
documenten op het ministerie ter inzage te krijgen. ‘Dat was dus niet aanvaardbaar’
zei hij. Haal je de duvel: die basterds laten immers alleen stukken zien waar je verder
niets mee kunt doen.

Luchthaven München
Stap over op weg naar Wenen. Ik besef dat als ik niets tegen de BVD en de zaak
Raymond van den Boogaard had ondernomen, NRC Handelsblad mijn komende
gesprek met kanselier Bruno Kreisky wèl gepubliceerd zou hebben. Toch moest dit
gebeuren. Zit over vragen aan Kreisky te piekeren. Ik geloof, dat ik in 1956 voor het
laatst in München ben geweest samen met president Sukarno en diens gezelschap.
NieuwsNet is verschenen met mijn verhaal over Beatrix.269
Jan van Beek (GPD) zei: ‘Een uitstekend artikel, maar ik zou het niet hebben
genomen.’ Dat de man niet begrijpt hoe hij zichzelf met zo'n uitspraak tekent.
Lidy van Marissing wijdt er vijf regels aan in haar weekbladenbespreking in de
Volkskrant.
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zegt dat de VS een plan zouden hebben om Iran binnen te vallen. Dat lijkt
onwaarschijnlijk.270
Er is na elf dagen sinds De Dag verschijnt op de redactie een conflict uitgebroken.
Het werk werd neergelegd uit protest dat R. Muller in onderhandeling met Duitsers
zou zijn over een overname.
Arab Business Report (maart 1980) wijdt zes pagina's en een omslagfoto aan een
gesprek met Bruno Kreisky. Kreisky, zelf joods, heeft een vooruitziende visie op
toekomstige Arabisch-Israëlische betrekkingen. Niemand kan de plek waar ze zitten
ontlopen. Het is een uistekend moment naar Kreisky toe te gaan.
Errol Rampersad schrijft in de International Herald Tribune271, dat Kreisky nu
dertig jaar ‘at the center of the political stage’ staat, waarvan tien jaar als kanselier
van Oostenrijk. In 1955 slaagde hij er in een vredesverdrag met de USSR te
bewerkstelligen, waardoor alle Amerikaanse, Franse, Britse en USSR-troepen het land
verlieten ‘by virtue of Mr. Kreisky's diplomatic finesse’ schrijft Rampersad.
De kanselier zegt dat de Afghanistan-kwestie opgelost zou kunnen worden via
een neutraliteitsverklaring voor het land, zoals in 1955 met Oostenrijk geschiedde,
geaccepteerd door Moskou en Washington. Hij heeft natuurlijk gelijk maar denkt te
vooruitstrevend. Vandaar ook dat Aurelio Peccei en hij vrienden zijn: Les grands
esprits se rencontrent toujours.
Klinkenberg heeft op Info van Veronica Radio verteld, dat exclusief materiaal
over het Oranjehuis uit zijn huis is gestolen. Je hoeft niet lang na te denken door wie.
Hij noemde 800 pagina's herinneringen van E.B.F.F. baron Wittert van Hoogland
en Emiclaer (1875-1959), een politieke vriend (KVP) van prins Hendrik. Er zouden
uitspattingen over Hendrik in staan ‘te onsmakelijk om via de radio te vertellen’.272
Bram van der Lek (PSP) is doodziek van de juridische spitsvondigheden van de
juristerij om te voorkomen dat hij in het gelijk wordt gesteld, na ten onrechte in
Elseviers, en de bladen De Limburger en De Stem voor KGB-agent te zijn uitgemaakt.
Hij heeft het procederen om zijn recht te krijgen samen met advocaat Willem van
Bennekom nu maar stopgezet. Jammer. Dat is immers de truc die de schurken moet
redden?273
Samuel Cohen, uitvinder van de notoire neutronenbom praat,
TASS
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met een hondje op schoot (een Maltezer als Keke), in Le Figaro Littéraire over dit
onding dat hij het juist in de wereld bracht als ‘l'arme défensive par excellence’.
Zonder het milieu aan te tasten. ‘Les radiations neutroniques sont sans effet sur la
végétation,’ zegt Cohen. ‘Un rayon de la mort, le “flash” de neutrons anéantit toute
vie exposée à la surface du sol: il traverse les blindages et neutralise, en quelques
minutes, les équipages des chars ennemis.’ Mensen sterven: de dingen blijven.274
NRC Handelsblad schreef over de dood van Mohammed Hatta ‘Het geweten van
Indonesië’. Dat had Hatta dus niet, dat was Sukarno voorbehouden. Zowel op Sukarno
als Hatta, die een aantal jaren in Nederland als student vertoefde in tegenstelling tot
Sukarno die hier nooit heeft mogen komen, hadden Westerse invloeden een stempel
gedrukt. Hatta was bovendien Sumatraan. Ik heb ze beiden gekend. Voor mij was
Sukarno eigenlijk Javaan gebleven. In de bungalow bij paleis Bogor kon hij smakelijk
met zijn vingers zijn bord rijst verorberen, wat ik Hatta beslist niet meer zag doen.
Ze waren totaal verschillend. Mijn voorkeur ging met ogen dicht naar Sukarno Uit.275
Peter van Eeten schrijft in NRC Handelsblad over Frederik van Eeden als ‘een
gefrustreerde Messias’.276 Het gaat om diens roman De nachtbruid. ‘Er is een occulte
kant aan: het is één van de werken waarin Van Eeden zijn eigen droomervaringen
verwerkt heeft, en vooral ook zijn experimenten met dromen,’ aldus Van Eeten. De
schrijver scheen ervan uit te zijn gegaan, dat hij in de wereld van het bovenzinnelijke
kon doordringen, dat hij in contact kon komen met echte demonen, en met
afgestorvenen, en op die manier ook meer te weten kon komen over de grote raadsels
van het leven, waarmee hij als weinig anderen worstelde. Ik geloof daar allemaal
geen zier van. Hersenen en elektriciteit, dàt is een brein. Bij het dromen staan de
lichten in je hoofd op oranje en loopt al het nachtverkeer - de neuronen - door elkaar
als een verkeerschaos in een wereldstad, waar zonder verkeerslichten ook geen touw
aan vast is te knopen.
Ambassadeur Kasper Reinink in Moskou is tot directeur-generaal Politieke Zaken
op het ministerie in Den Haag benoemd. Hij wordt in Moskou opgevolgd door
F.J.Th.J. van Agt, die vanuit Pakistan komt.
Het gedonder met NRC Handelsblad dramt door mijn kop.
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28 maart 1980
Wenen, Imperial Hotel
Ik belde met Anton Koenen van de GPD. Hij houdt zich gereed naar Belgrado te gaan
als maarschalk Tito overlijdt.

11:00 uur Bundeskanzleramt,
Een Joegoslavische televisieploeg is bij de kanselier. Wolfgang Petritsch verwelkomde
me en zei één van de vijf secretarissen van Kreisky te zijn. Hij studeerde geschiedenis
in Wenen en de VS en werd vorige maand benoemd. Ik adviseerde hem aantekeningen
te maken van wat hij beleefde in het bureau van de kanselier, maar hij zei er geen
tijd voor te hebben. Dat is altijd de reactie. Tijd maken, dàt is het parool.
Het werd een bijzonder prettig gesprek. Ik ken de heer Kreisky langzamerhand
enigszins. Hij is nu 69 jaar en merkbaar ouder. Toch is hij strijdbaar als altijd. Hij
heeft de ministers van Buitenlandse Zaken van de USSR, Amerika, Engeland en
Frankrijk gevraagd om op 15 mei in Wenen bijeen te komen om het probleem
Afghanistan te bespreken. Hij wist niet of Cyrus Vance zou komen.
‘U blijft een bruggenbouwer,’ zei ik tegen hem.
‘Dat vind ik flatteus en een te ambitieuze woordkeuze.’
‘Misschien bent u te bescheiden. Tenslotte erkende u als eerste in het Westen de
PLO.’
‘Dat is waar. Er is veel over te doen geweest. Ik heb er in Israël meer vijanden
door gekregen dan ooit tevoren. De Israëlische pers scheldt dag in dag uit op mij.’
‘U kunt nauwelijks van antisemitisme worden beschuldigd,’ zei ik.
‘Nee, want ik ben zelf Joods. Dat betekent echter niet, dat ik om die reden een
Joodse nationalist zou moeten zijn.’277
Belde een gesprekje naar Veronica Radio door, waarvan Henri Remmers zei: ‘Een
beetje lang.’
‘Weet je hoe moeilijk het is Kreisky te krijgen,’ vroeg ik hem. ‘Ik plaag je maar.’
Ik had een ontmoeting met mijn oude vriend Aurelio Peccei. Er komt volgend jaar
een Club van Rome vergadering in Caracas. Hij wilde weten wat ik in Moskou van
Arbatov en anderen over Afghanistan had gehoord. Jermen Gvishiani arriveert
vanmiddag uit Moskou om een geheime Oost-West ontmoeting bij te wonen. Ik
vroeg hem een brief aan Gvishiani te geven. Ons gesprek was uitermate vertrouwelijk
en openhartig.
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Hij zat vrolijk te gapen. Mag het even na een nacht in een vliegtuig uit New York?
Hij dacht trouwens dat Jimmy Carter voor een tweede termijn zou worden gekozen.
Aurelio introduceerde me bij Ernst Stock, de manager van het Congrescentrum
Hofburg, waar de heren zullen vergaderen. Hij ging Gvishiani van het vliegveld
halen.

29 maart 1980
Kardinaal König heeft aan Leonid Brezhnev een brief geschreven om
godsdienstvrijheid in de Sovjet-Unie te helpen bevorderen. ‘Ich kenne auch die
Einstellung Ihrer Partei, die Religion als schädliches Element des öffentlichen und
sozialen Lebens zu betrachten (...) Religionsfreiheit, wie sie von anderen Ländern
verstanden werde, bedeute aber, daß erwachsene und junge Menschen ihr religiöses
Bekenntnis ohne Angst öffentlich vertreten dürfen.’278
Religie is op angst gebaseerd. Religie is nu juist niet iets voor volwassenen, die
fabeltjes ontgroeid hadden moeten zijn. Religie, in de vormen van de
Rooms-Katholieke kerk, is onvolwassen hocus pocus en precies zoals Moskou zegt:
schadelijk. Maar ze dragen niet de overtuigende argumenten aan die bij Nietzsche
en Freud duidelijker zijn te vinden dan bij Marx.
Ontmoette de Hongaarse ambassadeur, mijn oude vriend Eugen Randé.279 ‘I like
Kreisky. He is a bit of a dictator, you know. When I first arrived here, he said: “You
know Herr Botschafter, ich trage Hungarn im Herzen.”’
Eugen geniet van zijn post. ‘The West does not know the USSR, even Kreisky does
not know.’ Volgens Eugen spelen de Westerse landen in de Sovjet-Unie in op
dissidenten en andere conservatieven ‘but remember, the USSR has people to the left
and the extreme left’. Hij wilde weten hoe de stemming in Moskou was na de
Afghaanse invasie. Ik herinnerde me bovendien wat de in Moskou wonende
Indonesische journalist Surjono me had verteld: ‘They are very sure of themselves
and sure of what they have done in Kabul.’ Ons gesprek was ontspannen en hartelijk
als bij oude vrienden past. Hij wist zelfs over Martin van Amerongen, die uit de
school had geklapt na een vertrouwelijk gesprek met Kreisky. Randé was zelfs één
moment bang geweest dat ik het had gedaan.
Sue Masterman en Anton Koenen280 hebben gruwelijk de pest aan Hella Pick van
The Guardian, mijn oude vriendin uit de VS.
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Vooral haar arrogantie en de houding ‘alles te weten’ ergeren hen groen en geel. Ze
vinden haar vooral bevooroordeeld, waar ze gelijk in kunnen hebben, alhoewel ik
niet al te veel onder de indruk ben van hun eigen luistermogelijkheden. An
Salomonson was onlangs in Wenen voor een atoomconferentie. Ze werkten met haar
samen, ook omdat ze nog altijd als stringers voor NRC Handelsblad staan genoteerd.
Prompt kregen ze een brief van André Spoor, dat zij zich niet langer als losse
medewerkers van deze krant moesten aandienen. Anton en Sue vermoedden, dat het
An Salomonson was geweest, die mij met het Tolstikov-interview bij NRC Handelsblad
in de problemen had gebracht.

Lunch
Er zit een onwaarschijnlijk mooie jongen te eten, vlakbij, donkerbruine ogen, prachtige
huid, zegelring aan zijn linker pink. Hij is met een nogal lelijk meisje, denk ik,
getrouwd. Denk dat hij heeft geskied. Zijn huid is sensationeel mooi. Is hij gevangen,
of niet gevangen? Als hij glimlacht...
Ik lees dat er nu toch wellicht een verschil zou bestaan tussen hersens van mannen
en vrouwen. Maar het wordt altijd meteen op seks gegooid, alsof dat het belangrijkste
zou zijn. Dat irriteert me.281
God, wat is die jongen lekker. Ik zou hem aan flarden willen raggen, hem
openbreken, zodat hij uiteindelijk zich helemaal zal overgeven (aan mij).

Wenen-Amsterdam
Het Parool heeft een bericht dat Bung Karno zich in 1966 in de echt had laten
verbinden met een stewardes. SUKARNO'S ZEVEN VROUWEN staat boven het
onzinbericht. Het zijn er gelukkig heel wat meer geweest.
De Volkskrant heeft een keurig bericht gehad dat er weer gedonder is over mijn
visum naar Indonesië. NRC Handelsblad, ingevolge de oekaze van Soetenhorst, deed
niets.

Amerbos
De Journalist heeft leugens, ditmaal van minister Hans Wiegel, afgedrukt. Ik kan
nu niets doen, want ik moet Volodja Molchanov beschermen, tegen iedere prijs.
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De Journalist, 27 maart 1980.

Ik belde bij thuiskomst uit Oostenrijk eerst Peter in London. ‘Dag schat,’ zei hij.
Hij wist dat ik het was. Hij zei dat, toen hij in de mensenmenigte vanavond naar huis
liep - er is een staking bij de metro - hij aan onze trip naar Key West had gedacht.
‘You have no idea what it did to me.’ Hij oefent met zingen en woont ook Edwins
zanglessen bij. Hij wil auditie doen voor Jezus Christ Super Star.
Er was ook een briefje van mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Ik moet er op
antwoorden. Na elkaar veertig jaar te kennen, moet het toch mogelijk zijn openheid
te betrachten?
Amerika valt heb ik dus met initialen aan haar opgedragen. Zij zei me nooit wat
ze van het boek vond. ‘Weet je,’ schrijft ze nu, ‘ik zou altijd zo graag iets prijzends
willen zeggen, maar dan kom ik met de eerlijkheid in de knoop. Je interviews, die
ik de laatste jaren in de NRC las, vond ik ronduit goed, zoals ik je ook telkens heb
gezegd. Maar je boekjes vind ik nooit “to the point”. Het aardigste vond ik dat boekje
over Rusland. Daar dwaal je niet telkens van je onderwerp af. Je stijl is wel erg
verbeterd in de loop der jaren.’282
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Zij vraagt om weer gauw langs te komen. ‘Je moet maar denken, dat ik maar een
oud mens ben, die misschien de moderne benadering van allerlei onderwerpen niet
meer goed kan beoordelen Hartelijke groeten, je Auntie.’

30 maart 1980
Als de duiven koeren, komt er regen.
Op advies van Wim Klinkenberg belde ik met André Spoor. Hij was als altijd his
old self. Hij vertelde al tegen Rob Soetenhorst te hebben gezegd: ‘Ik bel Willem dit
weekeinde. We moeten zien er een punt aan te breien.’ Soetenhorst had geantwoord:
‘De hele redactie is in rep en roer. Ik kon niet anders dan Willem die brief schrijven.’
Het nieuwe dagblad De Dag van Peter Muller is al weer ter ziele gegaan. Korte
vreugde.

31 maart 1980
Bedankte mejuffrouw Boekhoudt voor haar lieve briefje. ‘Ik was eigenlijk het meeste
teleurgesteld dat U helemaal niets zei over Amerika valt. Dat is veel erger dan dat U
het met de rommelige organisatie van het materiaal niet eens bent (...) We kennen
elkaar meer dan veertig jaar. Als U en ik niet meer vrijuit kunnen spreken (of ooit
hebben gesproken) wat blijft er dan over in deze wereld? Ik beschouw U helemaal
niet als “een oud mens” (zoals U schreef), omdat U een hoge leeftijd hebt bereikt.
Wat U zegt, betekent voor mij zoveel dat ik eigenlijk U en mijn oom Poslavsky als
de laatsten der Mohikanen beschouw in mijn leven aan wier oordeel ik hecht,
buitengewoon hecht, ook omdat dit voortkomt uit een ervaring van elkaar een halve
eeuw kennen, en daarnaast uit echte aanhankelijkheid en affectie. U hebt me altijd
“begeleid” - vrijwel onmiddellijk volgend op mijn ouders - en hetzelfde deed Lex
Poslavsky. Dat is een nooit meer uit te wissen of weg te denken ervaring. Dus wat
U ook vindt, kritiek of lof, ik hecht de meeste waarde aan wat U over mijn werk
zegt.’
Hans Wiegel heeft op een persconferentie uitlatingen over het Molukse vraagstuk
gedaan, die tot onrust onder Molukkers hebben geleid. Nu geeft de man NRC
Handelsblad de schuld vanwege de weergave in die krant. De schuld zou bij de krant
liggen. Die man is niet goed.
Lance Morrow heeft weer een boeiend essay geschreven: Re-imagining America.
Dàt had ik er bij moeten hebben toen ik Amerika valt schreef. Eigenlijk zou het essay
‘Re-inventing America’ hebben moeten heten. Morrow citeert een Frans-
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man die zei: ‘Americans feel themselves sliding toward triviality, and beyond that,
toward an abyss that might swallow the whole (American) experiment like a black
hole. Either America is the hope of the world or it is nothing.’ Ik denk dus al heel
lang dat het Amerikaanse ‘experiment’ niet anders dan op een ramp zal moeten
uitlopen en daarbij de rest van de wereld zal meeslepen in het zwarte gat.
Oscar Wilde reisde in 1882 in Amerika. Hij gaf een lezing voor mijnwerkers in
Leadville, Colorado en wijdde uit over Florentijnse schilders. Heerlijk. Hij gaf lokken
van zijn haar weg, waarvoor hij secretarissen huurde om ze rond te delen. Hij droeg
een jas van bottle green otter fur, wat me minder geslaagd lijkt.

1 april 1980
Gerard Schuijt van de NVJ vraagt me per brief heel correct of ik nog gehoord wil
worden door de Kamercommissie voor de Inlichtingendiensten na de bezopen
mededeling van mijnheer Mulder dat wat ik over Van den Boogaard meldde, onwaar
zou zijn.
Ik heb Gerard geantwoord dat het vechten tegen de bierkaai zou zijn, zolang ik
mijn voornaamste bron in het geval van Raymond van de Boogaard, dus Volodja
Molchanov, niet kan noemen, of als getuige kan oproepen.
Peter, die me er altijd aan herinnert niet te vergeten de polders in te gaan, heeft
me ook nu weer tot een heerlijke fietstocht voorbij Zunderdorp geïnspireerd.
Ik lees het verslag dat Aad van den Cortenberghe als voorzitter van de NVJ heeft
gemaakt van zijn gesprek op de Indonesische ambassade inzake mijn visumaanvraag.
Er werd hem gevraagd ‘of ik persoonlijk garant wil staan voor het feit dat Oltmans
geen negatieve berichten over Indonesië zou verspreiden na inwilliging van zijn
visumaanvrage’. Moet je nagaan hoe gek ze op de Indonesische ambassade zijn.
Rudie van Meurs adviseert om in de BVD-zaak niets meer te doen. ‘Jouw en mijn
tijd komt over één of anderhalf jaar. Op den duur komt het toch allemaal uit. De
houding van Joop den Uyl in de zaak is natuurlijk walgelijk. Die denkt er alléén maar
aan wanneer hij weer premier zal worden.’
Van Meurs is ook bij de ACF geweest om na te trekken, of de BVD zich daar
vervoegde om negatief jegens mij te adviseren toen ik met Dirk Keijer kwam praten
over mogelijk zaken doen met de USSR. De heren De Roo en Massaut schijnen hem
op paling en kreeft, met ijs en slagroom toe, te hebben getrakteerd. Helemaal fout
dus.
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2 april 1980
Gallery in New York stopt met mijn interviewbijdrage. Jammer. Het scheelt 500
dollar per maand.283
Jan van Beek, hoofdredacteur bij de GPD, zegt: ‘Je zou eens moeten nagaan waarom
het persbureau van Dries Ekker indertijd werd opgeheven en waarom hij toen direct
een positie op het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gekregen. De journalist
Laurens ten Cate zou je daar het nodige over kunnen vertellen.’
‘Steven de Winter is een gifkikker,’ aldus van Beek. ‘Vroeger werkte hij voor de
GPD, maar we hadden constant gelazer met hem. Hij zal zorgen dat je er bij de NRC
nooit meer in komt.’ Hij vroeg zich overigens af waarom de BVD nooit bij hem kwam
kleppen.
De bomen en struiken lopen voorzichtigjes uit. Het valt me ook altijd op dat de
lijsters het eerst op staan.

3 april 1980
Koningin Juliana heeft prinses Beatrix op de meest eervolle wijze ontslagen als
voorzitster van het fonds voor sociale voorzieningen voor het personeel van de
koninklijke hofhouding. Hoogtepunt vandaag: ontmoeting met Frits van Eeden. Hij
zag er zalig uit, jeans, afgeslankt, ik moest voortdurend aan hem zitten. Overal poezen.
Eén kat is uit Amerika mee teruggekomen. Hij liet me een prachtig houten beeld
zien. Hij heeft voortdurend ontmoetingen met jongens. ‘Soms zijn het er zoveel, ze
komen in golven. Het lijkt wel of het aan het weer ligt,’ zei hij.
Ik ben maar enkele minuten op de receptie van ambassadeur Emil Lakatos van
Hongarije gebleven. Groette ambassadeur Tolstikov en diplomaat Timofiev en vertrok
weer.
Robert Komer is toch een uitgesproken Koude-Oorlogkletskous. Hij is nu nota
bene onderminister van Defensie en kletst over wat Amerika ‘en onze bondgenoten’
zullen doen wanneer de sovjets de olievelden in het Nabije Oosten aanvallen. Intussen
schreef minister Van der Klaauw aan Kamerleden dat de Nederlandse regering blijft
hopen dat Nederlandse sporters niet aan de Olympische Spelen in Moskou zullen
mee doen.
Dineerde met Kees Hageman en Milan Potuznik in Le Musicien, de fotograaf en
mijn vondst het fotomodel. Ik vond Milan nu, kort geknipt, als een jonge jongen,
een stuk minder aantrekkelijk dan drie jaar geleden.

283

Zie bijlage 36.

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

249

4 april 1980
Ik had een lang gesprek met André Spoor, die ik dus wèl had verteld dat mijn bron
Volodja Molchanov was ten aanzien van de benadering van Raymond van den
Boogaard door de BVD. André had de zaak tijdens een lang gesprek met Van den
Boogaard besproken en hij ontkende glashard, die mededeling ooit aan Volodja
Molchanov te hebben gedaan.
‘Op die manier sta ik er volkomen alleen voor, want ik kan Molchanov voor diens
veiligheid, zowel daar als hier, niet prijs geven,’ antwoordde ik.
‘Maar je hebt toch mij?’ zei André.
Hij zei zelfs dat mijn ingezonden artikel over de gasindustrie in de Sovjet-Unie
wellicht toch geplaatst zou kunnen worden als ‘van een medewerker’. Steven de
Winter moest even alleen worden gelaten, maar Van den Boogaard was wel te
bewerken. Haal je de duvel: die weet dat hij liegt. En dat weet heel waarschijnlijk
André ook heel goed.
Ik voel me niet eenzaam, maar wel wat alleen en gedesorganiseerd na alle
commotie.

5 april 1980
Zalig weer. Misschien kan ik zelfs in de tuin zitten. Ik zie de eerste vlinder.

6 april 1980
Na één dag mooi weer is het opnieuw knudde.
Jan van Wieringen zond me uit Washington een artikel over Physicians for social
responsability, een nieuw opgerichte Amerikaanse groep, die zich sterk maakt om
de kans op een atoomoorlog te helpen verkleinen. Ze hebben een brief aan Leonid
Brezhnev geschreven en willen met sovjetartsen gaan samenwerken voor dit
gemeenschappelijke doel.
De West-Duitsers gaan gewoon door met besprekingen in Moskou en Bonn over
de aan te leggen pijpleiding van Siberië naar West-Europa ter waarde van 11,6 miljard
dollar. Mannesmann A.G. en Thyssen A.G. zullen 950.000 ton stalen pijpen aan de
USSR leveren. De sovjets betalen met 85 miljard cubic feet gas per jaar tot het jaar
2000.
David Riesman zegt dat er ‘despair’ is in de ‘non-post-industrial society’.284 Is die
wanhoop er niet altijd al geweest? Volgens Riesman is ‘inflation the most corrosive
insidious promoter of discord, of feelings of inequity, of anxiety about the
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future, of the inability to plan ahead’. Ik denk gewoon dat de onvoorstelbare
verschraling van persoonlijke, betekenisvolle contacten in de huidige samenleving,
gebrek aan affectie en vertrouwen dat gevoel van wanhoop geven, en niet of de prijs
van sigaretten of aardappelen naar boven gaat.
Er is gisteren in Wageningen tegen de heer Luns betoogd. Er ontstonden zelfs
schermutselingen. Luns sprak voor de studenten vereniging Ceres over de NAVO.
Joodse kerkgenootschappen hebben ten scherpste geprotesteerd tegen een bezoek
van een PLO-vertegenwoordiger aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Breinen
die een paar eeuwen achter lopen.
Gezien de recente ontwikkelingen in de betrekkingen tussen

de USSR en Amerika zijn militaire experts in de VS van mening dat de mogelijkheid
van chemische oorlogvoering weer onder ogen moet worden gezien. Er wordt gewoon
maar geschreven, dat ‘volgens onbevestigde berichten’ Moskou chemische wapens
zou hebben gebruikt bij de invasie van Afghanistan. Dus volgens het Pentagon is er
haast geboden om de eigen chemische oorlogbewapening snel weer op te starten (als
ze ooit werd stop gezet).285
Er staat een plaatje bij van het modernste projectiel op dit gebied. Op 17 juni 1925
(één week nadat ik werd geboren) tekenden de meeste landen in Genève een verdrag
tegen het gebruik van chemische wapens bij de oorlogvoering. De VS tekenden niet.
De USSR tekende in 1928. Amerika uiteindelijk pas in 1975, met de stipulatie dat
indien met chemische wapens tegen de VS werd gestreden, Washington het recht
wenste te hebben met gelijke munt terug te betalen.
Josje Hagers meldde in De Telegraaf dat de voorbereidingen
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voor de kroning van Beatrix in volle gang zijn. Tweeduizend functionarissen zijn er
mee bezig. Het zal me benieuwen.
Het Algemeen Dagblad heeft een onderzoek ingesteld naar de stemming in
Nederland ten aanzien van Beatrix. Tweederde van de mensen zien het met veel
vertrouwen tegemoet. Alleen aanhangers van D'66 blinken uit in koningsgezindheid.
Ze zijn de enige partij waar 95 procent van de leden zich uitspreekt de monarchie
boven de republiek te wensen.

7 april 1980
Broer Theo belde al vroeg uit Lugano. Ze zijn terug uit Genève, waar het hem niet
beviel. Hij begon het gesprek met: ‘Ik had de paashaas willen spelen, maar je was
er niet.’
Om mijn verhouding met NRC Handelsblad, natuurlijk op de eerste plaats voor
mezelf maar ook ter wille van André Spoor, enigermate op peil te brengen - en omdat
ik mijn bron Volodja Molchanov voorlopig niet uit de hoed kan toveren - heb ik een
nieuwe brief voor De Journalist opgesteld.
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In 1980 kon ik moeilijk de leraar Engels van de sovjetambassade, J.M.
Duyvesteyn, noemen inzake de rechtstreekse bedreiging dat de BVD me
zou vernietigen, zoals 14 december 1979 in dit dagboek vermeld.

8 april 1980
Wim Koesen belde om te zeggen dat mijn omslagverhaal van NieuwsNet over Beatrix
en De Telegraaf goed klopt. Zijn eigen serie in De Telegraaf heeft een aantal boze
reacties opgeleverd, ‘inbegrepen van den hoogsten in den lande.’
Ik zond André Spoor het concept van mijn verzoeningsbrief naar De Journalist.
Hij vond de tekst ‘prima’.
Advocaat H.M. Voetelink: ‘Ik vond uw NieuwsNet-artikel over Beatrix enig!’
Minister van der Klaauw had aangeboden dat Voetelink bepaalde stukken op BuZa
ter inzage kon krijgen. ‘De minister probeerde de angel onder het kort geding uit te
halen,’ zei de advocaat.
Peter zei vanuit London: ‘Weet je dat ik nog op onze vakantie in Florida teer?’
Hij bedankte voor de koffie die ik via Eichholtz had laten zenden.
Laat in de avond belde Peter uit London en zei dat hij naar een
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preview was geweest. ‘It was so sad, Willem, I cried and cried. They say, people
who cry hard, had an unhappy childhood.’ Casper van den Wall Bake huilt nooit,
dus het zegt niets.
Alfred Vierling stond om 22:30 uur ook nog voor mijn neus. Hij had een gesprek
gevoerd bij DS'70 om te onderzoeken of hij iets in de politiek wil gaan doen. Als
ambtenaar op een ministerie, zijn huidige werk, draait hij blijkbaar dol. Ik denk zelf
wel eens dat er een nieuwe partij zou moeten komen in de geest van Die Grünen in
Duitsland.

9 april 1980
Elseviers heeft een omslagverhaal over Jezus van Nazareth. Christus verkeert in
crisis: ‘Met zekerheid is men bijna niets over zijn leven te weten gekomen,’ aldus
Rex Brico in een intro.286 Terwijl de kerken leeglopen, schijnen niet-kerkelijke auteurs
steeds meer boeken over de heiland op de markt te brengen. In de jaren zeventig zijn
in Nederland 61 boeken verschenen met ‘Jezus’ op de omslag tegen veertien in de
jaren zestig. Men schijnt het er in grote lijnen over eens te zijn dat Jezus een
rondreizende prediker was, die de komst van het koninkrijk Gods verkondigde. Hij
tafelde daarom met hoeren en zondaren. Sommigen zagen hem hierdoor als een
profeet en religieuze ziener. Ik begrijp niet hoe men nog altijd aan de sprookjes van
Nazareth kan vasthouden, alsof het werkelijk allemaal in alle heiligheid zou zijn
gebeurd. Hij lijkt eerder op een Gerard Croiset of zo iemand. Toch zweren hele
volksstammen bij de Schrift over de man. Martin Buber beschouwde Jezus als de
belangrijkste Jood die ooit leefde.
Hoorde Hofland, Van Tijn, Van Hoorn en Piet Grijs op de radio ‘in gevecht’ met
Hans Wiegel. Ongelooflijk geklets in de ruimte. En dat gaat al jaren ongestoord
verder.
Stefan Landshoff heeft me een pamflet van Anton Constandse opgestuurd: Oranje
zonder mythe. Het is een historisch overzicht van de Oranjes (78 pagina's) dat eindigt
met een pleidooi voor een republiek. ‘De argumenten voor een republiek zijn talrijk.
In de eerste plaats is het onzin, een man of vrouw tot staatshoofd te benoemen, omdat
die geboren is uit de driftmatige sexuele voorkeur van een staatshoofd voor een
bepaalde partner. Zoveel seks in de politiek is nu ook niet nodig. Het minste wat men
kan doen is een staatshoofd te kiezen, voor een beperkt aantal jaren, op grond van
zijn verdiensten.’ Het is wel origineel bedacht. Maar mijn benadering is dus heel
anders.
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Een koning is een verziekte projectie, die mentaal ongezond is en alleen genezen
kan worden door de mythe te schrappen en het symbool te verwijderen. Symbool
van wat? Infantiliteit.
Niet minder dan 58 procent van de Amerikanen schijnt de keuze tussen Jimmy
Carter en Ronald Reagan voor het Witte Huis als een milde ramp te ervaren. Zij
wensten dat er een alternatief was. De keuze gaat tussen ‘a president who has presided
over a series of foreign policy calamities and a ruinous inflation, challenged by an
aging actor who is widely viewed as a simplistic rightwing ideologue,’ aldus George
Church in Time.287 En zo is het natuurlijk ook. Het ergste van alles is dat degene die
het Witte Huis in handen krijgt over machten zal beschikken, die wellicht in 1776
bij de toenmalige verhoudingen in het land pasten, maar die nooit werden aangepast
aan een gewijzigde wereld en nieuwe realiteiten.
In West-Duitsland is de 20-jarige Amerikaanse soldate, Cheryl Taylor tot 30 dagen
zware arbeid veroordeeld, plus een boete van 298 dollar omdat zij Kevin Knox (19)
bij de ballen had gegrepen. Vrouwen in een leger blijft een absurde zaak.

11 april 1980
Engeland staat op zijn kop vanwege de uitzending door ATV van een gedramatiseerde
documentaire over een prinses in Saoedi-Arabië die in 1977 werd onthoofd vanwege
overspel.288 Lord Carrington heeft over de uitzending diepe spijt uitgesproken jegens
de Saoedische regering. De communistische Morning Star zei: ‘We never hear
Carrington utter regrets when the USSR is being maligned.’
Ik ontmoette de nieuwe Cubaanse ambassadeur Antonio F. Diaz. Ik heb hem
gevraagd of ik in Havana gesprekken kan hebben met Fidel Castro en Carlos Rafael
Rodríguez.

12 april 1980
Ik heb een afschuwelijke droom gehad over mam en de honden, en God mag weten
wat nog meer. Ik weet niet of Peter erbij was betrokken.
De journalist Harrison Salisbury van de The New York Times is een proces
begonnen tegen de National Security Agency in Washington, waar men op onwettige
wijze zijn communicaties als buitenlands correspondent heeft onderschept en ook
privéboodschappen onwettig in handen heeft gekregen. Onder
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de Freedom of Information Act heeft Salisbury om zijn dossiers gevraagd. Hij schijnt
ze niet zo maar te zullen krijgen.
Admiraal Stansfield Turner, directeur van de CIA, heeft in een toespraak voor
kranteneigenaren en redacteuren gezegd dat hij journalisten zal rekruteren voor
spionage wanneer niet op andere manieren inlichtingen kunnen worden verkregen.
Hij zei zelfs niet te begrijpen waarom journalisten hier tegen waren. A.M. Rosenthal
van The New York Times beklaagde zich ‘that even the remote possibility of CIA
connections, makes it difficult for US foreign correspondents to operate overseas’.
Dat is precies het probleem met Raymond van den Boogaard na zijn vrije
ontboezemingen tegenover Volodja Molchanov dat hij door de BVD werd aangezocht
te spioneren.
Norman Kempster vermeldt in de International Herald Tribune, dat toen George
Bush in de zeventiger jaren directeur van de CIA was, hij de CIA verbood journalisten
en buitenlandse correspondenten voor spionagedoeleinden in te zetten. Turner heeft
die zaak nu weer teruggedraaid.289 Het kan dus ook helemaal niet. Waar blijf je met
een onafhankelijke pers?
Er is een telegram gekomen of ik met zijn andere vrienden zondag de veertigste
verjaardag van Jan Cremer wil meevieren bij de ouders van Babette Sijmons.

13 april 1980
Gunter Pauli stond voor mijn neus. Hij is nu 24 jaar. Hij zag er gezond en erg goed
uit. Vladimir Opalev belde dat er uit Moskou materiaal van het Arbatov-boek was
gekomen. We zijn met de kap van de TR 6 neer naar Den Haag gespoed om het op
te halen. Hij heeft in mijn interviews over de Club van Rome zitten lezen, terwijl ik
aan het werk was. Het maakt hem nog nerveus als ik hem aanraak of omhels. Hij is
weer naar België vertrokken.
Time publiceerde een artikel over MODERNIZING THE CASE OF GOD. De Heer maakt
een ‘comeback. Was he not chased out of heaven by Marx, banished to the
unconscious by Freud and announced by Nietzsche to be deceased? Did not Darwin
drive him out of the empirical world? Well, not entirely.’ Het zou onder filosofen
weer in de mode zijn dat God mogelijk toch bestaat. Bertrand Russells adagium
‘What science cannot tell us, mankind cannot know’ lijkt weer vergeten.
De theoloog Douglas Hill van McGill University in Montreal zegt: ‘The experiment
with secularism finally proved to be too
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much for the human psyche to cope with, both in the Marxist world and our world.
If you begin to doubt that there is some meaning in the process of history, then you
get frightened by your own secularity, and you return to religion.’ De ellende begint
bij het klakkeloos inprenten dat er een God zou bestaan, wat teruggrijpt naar het
geloof in de farao's van Egypte. Wanneer die onzin beperkt zou blijven tot de
geschiedenisles, zou niemand kunnen ‘terugkeren’ naar godsdienst omdat hij de
werkelijkheid - zonder antwoorden op vitale vragen - niet aan kan.
Hans Küng publiceerde de bestseller Does God exist? Volgens hem is de twintigste
eeuw bezaaid met afschuwelijk voorbeelden van wat er gebeurt wanneer het geloof
in een opperwezen wordt vervangen door fascisme of communisme. Ludwig
Feuerbach, de stichter van het modern atheïsme, heeft blijkbaar gepostuleerd dat
religieuze gevoelens een projectie waren van het nobelste in de mens. Welnee: de
projectie van een heer in de hemel is de angst voor de dood, het niet kunnen begrijpen
van de schepping en het menselijke bestaan. Sommige mensen, en ik geloof dat mam
dit deed, accepteren het leven zoals het komt en in volle overgave ‘want je kunt nu
eenmaal toch niets aan de werkelijkheid veranderen’ waren haar gevleugelde woorden.
Maar die werkelijkheid, de natuur, in haar modus operandi, is afschuwelijk, wreed
en moordzuchtig. Waarom zou het leven het dan niet zijn? Wat is nobel in de mens?
Geloofin God. Onzin.
Panorama290 heeft een aantal tekeningen van Wouter Lap gepubliceerd met prins
Bernhard op de omslag. Ook ‘Josephina Luns’ ontbreekt niet.291
Igor Cornelissen heeft onderzoek verricht in de National Archives in Washington,
de Public Record Office in London en het Militärarchiv in Freiburg om na te gaan
welke rol kolonel Pantchoulidzev, de levensgezel van prinses Armgard, in het leven
van prins Bernhard heeft gespeeld. Hij werd in de Lockheed-affaire genoemd als
iemand op wiens Zwitserse bankrekening één miljoen dollar werd gestort. Het rapport
Donner heeft er melding van gemaakt. Ik lees het maar niet allemaal. Roddel en
drekscheppen en bewijst het iets wat we niet allang weten? Niet alle contacten in
Bernhards leven konden door de beugel, maar so what?292
Ik werkte aan het Arbatov manuscript.
Na 22:00 uur belde André Spoor. Hij was erg aardig. Ray-
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mond van den Boogaard heeft met sovjet-persattaché Vladimir Opalev geluncht om
de vrede te herstellen. André zei dat men op de redactie onmiddellijk het verhaal
over de gasindustrie in de Sovjet-Unie als van mijn hand had herkend ‘en dit heeft
tot curieuze reacties geleid’. Hij zei dat mijn zaak anders zou zijn verlopen als hij
niet door een auto-ongeluk langdurig op de redactie afwezig was geweest. ‘Tenslotte
kennen jij en ik elkaar sinds de Baarnseweg.’ Intussen moet tot juni met een
verzoeningspoging worden gewacht. Als het ooit gebeurt.
Toen ik tegen Spoor zei dat volgens John Roozen van NieuwsNet mijn
nieuwswaarde was gedaals na de breuk met NRC Handelsblad, antwoordde hij: ‘Ik
wist niet dat we zoveel macht hadden.’
Ik sliep door al dit gedonder beestachtig slecht.

14 april 1980
Over de BVD had Spoor gezegd: ‘Bij mij zijn ze nooit geweest.’ Nee, haal je de duvel:
ze kennen hun pappenheimers. Bij mij ook niet, nooit.
Casper van den Wall Bake belde. Hij is met Carine vier dagen in Phoenix, Arizona
geweest bij mijn oude lyceumvriend Wicher de Marees van Swinderen. Toch denk
ik niet dat er voor hem een baan in Amerika uit voortkomt.
President Carter heeft nu ook gezegd dat hij ‘onder extreme gevallen die de
nationale veiligheid van de VS betreffen’ journalisten wil laten inzetten als spionnen.
De man heeft dus echt geen hersens. Hij staat achter de CIA, hoe kan het anders? Op
die manier sanctioneer je de vervuiling van het journalistiek métier vanuit het Witte
Huis.
Er werd een mes naar Indira Gandhi gegooid, maar zij bleef ongedeerd.
President Suharto heeft premier Dries van Agt zelf van het vliegveld afgehaald.
Er wordt in dit land met geen woord over gerept, wie die Suharto eigenlijk is, een
massamoordenaar eerste klas, in de traditie van Pol Pot. Wat er in 1965 werkelijk
gebeurde is vergeten en afgeschreven als ‘oude koek’.

15 april 1980
Het valt me tegen dat minister van Buitenlandse Zaken, Saburo Okita, nu ook heeft
gezegd dat Japan beter niet kan deelnemen aan de Olympische Spelen in Moskou.
Hij kan waarschijnlijk niet anders bij het smerige machtsspel dat aan de gang is over
Afghanistan, waar de sovjets identiek uithaalden wat de Yankees in Vietnam deden.
Met dit verschil dat Kabul onder
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de invloedsfeer van de Sovjet-Unie valt. Cuba is meer het sovjet-Vietnam.
Ik belde Peter om te zeggen dat ik tot vrijdag in Londen zou blijven. ‘Wat een
festijn,’ zei hij. Ik ga voor een keer met de boot. Jan den Oever van De Journalist
zegt mijn komende brief in NRC Handelsblad aan Steven de Winter te hebben
voorgelezen. De man zou gezegd hebben dat voor hem de zaak dan ook gesloten
was. Ja, ja: blijft dat de BVD Van den Boogaard dus wel degelijk gevraagd heeft
samen te werken vanuit Moskou.

16 april 1980
Harwich, Engeland
Absoluut meer dan abominabele overtocht: een afgesloten cabine zonder enige frisse
lucht. Ik heb gewoon de deur naar de gang op een kier moeten laten staan. Een
juffrouw op hoge hakken dribbelde heel de nacht boven mijn hoofd rond.
Anwar Sadat heeft de sjah van Iran en diens gezin geïnstalleerd in het Koubbeh
paleis, dat doorgaans voor staatshoofden dient. Islamitische militante organisaties
zijn razend.
Jean Paul Sartre is overleden. Ik kon nooit warm voor hem lopen. Geloofde hem
niet, vooral niet zijn fameuze memoires Les Mots.
Twee sovjetkosmonauten houden zich bezig met het verzorgen van orchideeën in
het Salyut-6 ruimtestation.
Can't wait to embrace (and hold) Peter.

Drury Lane Hotel
Ik had een korte ontmoeting met José Ortega, de assistent van minister Luis Alberto
Machado uit Caracas. Nog altijd zijn de ontmoetingen met dr. Philip Handler,
president van de National Academy of Sciences in Washington en zijn Russische
tegenspeler, professor Anatoly Alexandrov niet rond. What are they waiting for?
The New York Times publiceerde op 14 april 1980 een hoofdredactioneel dat me
uit het hart gegrepen is (zie pagina 259).
Het was heerlijk om weer bij Peter te zijn. Hij was opgewekt en oké. Hij wilde
helemaal niet over geld spreken, maar ik zal vandaag hier bij Chase Manhattan
duizend dollar op zijn rekening zetten. Hij mediteert iedere dag in de late namiddag
één heel uur. ‘Ik word steeds meer als mijn moeder,’ zei hij. Hij gaat soms naar
bijeenkomsten waar verscheiden paranormaal begaafde personen bezig zijn, die
blauwe lichten rond Peter zien. Ze zitten dan in een vierkant. Hij noemt het ‘white
magic’ . Ik vind het een beetje griezelig.
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Hij zingt en zingt en werkt aan zijn stem die zich uitstekend ontwikkelt. Hij bereidt
zich voor op een mogelijke rol in Jezus Christ Superstar, wanneer the cast later dit
jaar op tournee gaat. Hij vertelde wie de hoofdrol nu speelt. Dit leek me niet om te
gillen. Heb in de late middag een paar uur geslapen. We dineerden in de Paparazzi
en ontmoetten later ook Edwin van Wijk. International Herald Tribune opende met
een vierkoloms klets verhaal: ENERGY SQUEEZE MAY EXPLAIN SOVIET DRIVE IN
MID-EAST. Patente onzin. De USSR barst van de grondstoffen. Van de zestien mineralen
voor de moderne industrie liggen de grootste voorraden in de Sovjet-Unie, in ieder
geval van dertien. Er wordt maar wat gekletst om de anti-sovjetstemming er in te
houden. Er wordt openlijk bij gezegd dat het om ramingen en veronderstellingen van
de CIA gaat. Wie weet is de journalist Richard Burt één der velen die voor de
inlichtingendiensten werken, en voor dergelijke onzin worden betaald - natuurlijk
in het landsbelang!
Ik had een aardig gesprek met NRC-correspondent Wout Woltz. ‘Is de vrede weer
getekend,’ vroeg hij. Ik legde uit in overleg met Spoor een grote verzoeningsbrief
in De Journalist te hebben gezet.
Percy Barnsby kwam me in het hotel opzoeken. Ik vond hem oud geworden. Geloof
niet dat hij zijn pruik droeg. Peter weet zoiets direct. Hij babbelde weer vrolijk over
het onvermijdelijke herstel van monarchieën over de hele wereld, wat de enige
methode zou zijn de vrede onder de mensen te bewaren.
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Toen hij wilde vertrekken, arriveerde Peter, die niets liet merken, maar zich kennelijk
afvroeg waar ik die mijnheer vandaan had getoverd.
We gingen voor onze traditionele lunch naar het Hilton. We hadden twee kanjers
van steaks. Zalig zo'n dag met Peter. Het is niet te beschrijven.
Michael Wynne-Parker Principal Secretary en Receiver General van de Grand
Council van de Monarchist League is me in Hotel Drury Lane komen opzoeken. We
hebben één uur samen gesproken. Hij wil een bezoek gaan brengen aan Anwar Sadat
samen met de Ambassador-at-large van de Monarchist League, The Marquess of
Bristol, want ze zijn overtuigd, dat Sadat een potentiële Franco is en in staat kan
worden geacht de monarchie in Egypte te herstellen. Hij was bereid, indien het me
zou lukken een gesprek voor beide heren met Sadat te arrangeren, mij de eerste
rechten voor het nieuws te geven.
We aten met Edwin bij Paparazzi. Hij zei: ‘I am afraid, because Peter and you are
so close, that I will be gradually left out or left behind’. Ik ben heel duidelijk geweest
en heb hem gerust gesteld. Enerzijds is Peter closer met mij, anderzijds closer met
Edwin. Dat moet kunnen. Dit bestaat nu eenmaal. Ik verzekerde hem dat de relatie
van hen evenzo uniek is, maar weer anders. Ik had eigenlijk moeten zeggen dat er
zoveel relaties tussen mensen mogelijk zijn, die allemaal weer anders zijn, net als
vingerafdrukken.
Günter Grass heeft Helmut Schmidt bezworen niet in het kielzog van Washington
te varen en niet mee te doen met de boycot van de Spelen in Moskou en geen
economische sancties jegens Teheran en Moskou in te stellen. Grass is lid van de
SDP.

18 april 1980
Londen
Ik genoot het ontbijt met Edward de Bono in het Charingcross hotel.293 Wel een
interessante man, die het zeer met zichzelf getroffen schijnt te hebben. Hij wil een
wereldcentrum voor Denken stichten. Ik zei dat hij alleen zou slagen indien hij de
sovjets erbij zou betrekken. Ik adviseerde hem om met Anatoly Alexandrov en ook
minister Luis Alberto Machado in Caracas contact op te nemen.
Henri Remmers van Veronica Radio was niet geïnteresseerd in een bijdrage over
het feit dat David Aaronovitch, een communistische student Geschiedenis uit
Manchester, is gekozen tot
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voorzitter van de Britse National Union of Students. Hij noemde het ‘geen actualiteit’.
David werd 15 april gekozen, zoals The Times meedeelde met een foto van de
jongeman. Ik heb met Remmers eigenlijk ook niet te maken met een professionele
journalist. Ik sprak er met Woltz over, die reageerde: ‘Ja dat is een goede gedachte.
Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën.’
Op het Institute for Strategic Studies had ik een uitvoerig gesprek met kolonel
Jonathan Alford.
‘Arbatov feels it is lunacy to speak of a limited war,’ legde ik hem voor.
‘I find myself sympathetic with that view,’ was Alfords reactie. ‘I always find it
difficult to believe, that there could be anything other than a general war between
East and West, this certainly goes for Europe. Any concept of a limitation of conflict,
certainly in the European theatre, is very hard to believe in. In a sense we all want
instinctively to believe that whichever scenario you take, say one of a war which
begins conventionally in Europe and let us postulate with a Warsaw Pact attack for
some reason, a big one, like the USSR having decided for whatever reason to take
over western Europe, that if this conflict looks like going against the West and the
choice were to be a conventional defeat, it will be very hard for the West to take the
decision not to use nuclear weapons. And then, I think, all hell, breaks loose. I don't
think that the concept of a limited nuclear war, a war which is simply confined to
small-yield weapons on the European landmass has very much credibility. I share
Arbatov's view that if there is going to be a big war, it is going to be a nuclear war.
That will lead almost inevitably to a strategic nuclear exchange. And, indeed, it is
part of the deterrent process. It is the belief of most of us, that what deters either of
the super powers, if you like, but specifically the USSR from engaging in a
conventional war is the fear that the thing will get out of control. The fear that the
escalation process would present no winners. There can only be in a sense less sorry
losers. I think, as long as that uncertainty resides in Soviet minds, as well as in the
minds of decision makers in America, then it is a major deterrent to any war. Wars
can happen by miscalculation, by accident even, with events getting out of control.
Therefore, we must protect ourselves at all levels that at no particular level either
side can expect to have a significant advantage. Having done that, the essential
deterrent seems to be that of the probability that the thing gets out of control.’
‘What Arbatov continuously asks me is: “How can they talk in

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

262
the West about war, any war, the way they are doing now. War should not even be
considered.” Bruno Kreisky told me a few weeks ago, even if Moscow was wrong
in Afghanistan, let us not forget the USSR is still a super-power.’
‘I agree with that point of view. The USSR is not going to be seriously weakened
by whatever might happen in Afghanistan, which in a sense is only a small military
event.’
Hij vervolgde: ‘Arbatov's ideas are fine and many would agree with him that war
is not a means of solving modern problems. However, we have to live with a number
of Soviet statements and realities. We have to live with the growth of Soviet power,
which worries people. The difficulty lays in the essential ambiguous nature of power.
Nobody can seriously believe, that power is only created for defensive needs. Even
if a state decides to create what it sees as enormous defensive strength against the
threats from outside, it doesn't count how it looks to the other side. We cannot make
that distinction. We are back to the old argument about intention and capability. I
can't see any weapons system, which comes under the category of being
unambiguously defensive. When you build aircrafts or missiles for what you think
are defensive needs, it is not going to look that way to the other side. These aircrafts
or missiles could be used in different ways. And, of course, when you come to
strategic systems, they are in essence ambiguous, because they are designed to be
used quickly. They will not constitute a major deterrent until they are used quickly
or being capable of being used quickly. And so, may be it is a deliberate naiveté on
the part of Arbatov, the fact remains, that when one looks at the Soviet and Warsaw
Pact military capabilities, it does not look as if Moscow plans to change its attitude.
‘Then, the hardliners come in,’ stelde ik.
‘When war becomes an option, we then have no opportunity of creating or
re-creating the kind of defense capability we would need.’
‘It looks, however, as if the USSR has continuously been behind the US in creating
weapons of aggression. Even the NATO was created long before the Warsaw Pact,’
zei ik.
‘The US and the West were only ahead at one level: the level of technological
advance. That is undoubtedly true. But not at the level of mass production.’
‘Only Yuri Gagarin was the first guy in space. Also, with technological superiority
it seems to me that mass production ranks second. Look at China. China is no match
to anyone, except countries of landless peasants in Asia,’ wierp ik hem tegen.
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‘That depends on what you are talking about. In the field that I know best,
conventional military warfare, numbers matter and technology cannot wholly redress
mass production or massive numbers of soldiers. Actually, the USSR does match
nowadays the technological capabilities of the West.’
‘Professor Arbatov goes as far as to say: “It must be obvious to Washington that
America is the most powerful.”’
‘I sense that also.’
‘They know it in Moscow damned well,’ benadrukte ik.
‘I don't know,’ zei Alford. ‘They do? It has to do, perhaps, with perceptions. I sit
here as an analyst. I do not see the US as nearly as weak as they profess to be. This
astonishing lack of American self-confidence, which is deeply psychological, that's
the central issue. The objective fact seems to be that the American power is there.
Those who are hollering that the US is so weak, are in fact trying to make a political
point, not really being objective about it. But it is still in the mind that is the most
important thing, because Americans lack self-confidence. Other people notice this.
It feeds into the perception of other and smaller nations. In turn, they begin to doubt
the American commitment. For instance, the smaller nations on the Persian Gulf.
They will say: look at the USSR. The USSR is powerful. So is the US, but the USSR is
demonstrating to be prepared to use its power in pursuit of an objective. They look
at Afghanistan. On the other hand they will say: Americans have consistently not
responded to challenges they seemed to have been facing around the world. It is very
important, I think, no matter what anyone says, to act on objective criteria.’
‘The Nixon Administration aimed at parity between the super powers.’
‘They did.’
‘Carter seems to want to go backwards to being the strongest and the biggest, the
Mohammed Ali mentality,’ zei ik.
‘I worry about that too.’
‘You do?’
‘Yes, I do. I can't see why the White House won't accept it. It is undoubtedly
worrying.’
‘And then we are in an election year in the US, which makes everything even more
dangerous,’ vond ik.
‘Yes. It does. I have worried about the overreaction vis-à-vis Afghanistan, which,
I think, is now being turned down. But I worry very much about any man, who suffers
the kind of conversion on the road to Damascus, which Carter seems to have suffered
as a result of Afghanistan.’
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‘Even Strauss was shocked,’ zei ik.
‘Yes, it was shocking,’ meende Alford. ‘It shows a lack of balance perhaps, that
this conversion could have been so traumatic and then to be fed into policy-making,
in an over reactive way. I do think we have to take Afghanistan very seriously. I also
think about the fundamental question whether what we observe there is part of some
restless Soviet ambition to take over the world eventually, or at least, to push its
borders forward. One can take that interpretation or you can say, it is entirely a local
issue, which the USSR decided was getting out of control.’
‘And have another bunch of ayatollah's running around, this time in Afghanistan.’
‘The Kremlin was obviously worried about it.’
Ik lunchte opnieuw met Peter in het Hilton. Daarna zaten we een uurtje in de zon
in Hyde Park. Het was zo zalig om met hem samen te zijn.
Ik moedigde hem aan een kaart aan zijn moeder te zenden. Op weg in een taxi
naar Liverpool Station was ik dicht bij tranen. Hij schreef haar in juli en augustus in
Nederland te zullen zijn. ‘Ik wil met jou naar het strand,’ waar we dus ook altijd zeer
van genieten. Heb weer zo weinig geschreven deze dagen. Als ik met Peter samen
ben, probeer ik altijd ieder moment zo volledig mogelijk te genieten. Dat zijn de
enige momenten dat mijn dagboek leeg blijft. Jammer eigenlijk.
Ik blijf bezorgd over hem. Ik legde uit dat het stoppen van het werk voor De
Typhoon en Gallery me samen 17.000 gulden per jaar scheelt. Hij begrijpt het
uitstekend. Hij vraagt nooit om iets en voelt zich altijd weer ongemakkelijk als ik
hem iets geef om te helpen. Maar hij is opgewekt. Ik vind zijn blik ernstiger dan
vroeger, zekerder, mannelijker, en zijn gezicht wordt nu wat ouder. ‘When you were
in Moscow, I sent you many vibes,’ zei hij ‘want ik wist hoe belangrijk het
Arbatov-project voor je was.’
Prachtige avond. Zon, blauwe hemel. Silhouetten van bomen en grillige takken in
de avondschemering. Ergens in de verte is Peter, hoe sentimenteel dit ook klinkt. I
do care.

19 april 1980
Hoek van Holland
De hut was airconditioned deze keer en dus heb ik redelijk goed geslapen.
De Telegraafheeft een voorpagina-artikel van Robert Kroon, waarin hij schrijft
dat de Nederlandse ambassade in Djakarta
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geen moer voor het bedrijfsleven doet. Dat is bekend. Dan zei ambassadeur
Tammenoms Bakker in Moskou: ‘Ik verkoop geen kaas.’ De klootzakken vergeten
dat de belastingbetaler hun levenslange carrière financiert om voor het land, dus ook
het bedrijfsleven, op de bres te staan. Na de ambassade in Washington werd in
Indonesië het tweede grootste, splinternieuwe ambassadegebouw neergezet. Ik moet
Kroon gelijk geven, zo werkt dit ministerie. Nederlandse diplomaten stikken in hun
misplaatste eigendunk en arrogantie.
Luns heeft op de Franse televisie verkondigd dat hij maar tevreden is dat de
Sovjet-Unie niet in staat is de Franse nucleaire afschrikkingsmacht ‘in één klap uit
te schakelen’.
Luns zei: ‘Dat is een goede zaak.’ De man is een oorlogshitser.294 Als hij tussen
1955 en 1961 naar Djakarta was gegaan, zoals ik deed, had hij begrepen dat een
oorlog om Nieuw-Guinea pure waanzin was. Als hij naar Moskou zou zijn gegaan,
zoals ik nu al negen jaar doe, dan zou hij begrijpen dat een atoomoorlog beginnen,
tegen Frankrijk, of wie dan ook, het laatste is waar de USSR over denkt. De sovjets
weten wat oorlog is. De Amerikaanse bevolking in ieder geval niet. Daarom bazelen
ze er continu over.
De heer Neporozhni, de Sovjet minister van Energie, is door Den Haag (Van der
Klaauw en consorten) te verstaan gegeven dat een bezoek aan ons land niet op prijs
wordt gesteld. Ze zijn gek.
Ook NRC Handelsblad zegt voor de boycot van de Olympische Spelen in Moskou
te zijn. Schijtlaarzen. Wat wil je, met een rund als Van den Boogaard in Moskou om
de zaken en informatie te behartigen?
Moskou heeft de Cosmos 1174 de ruimte in geschoten. Wat betekent dat toch?
Mijnheer Van Agt biedt de schurken van Suharto maar liefst 4,2 miljard gulden
‘ontwikkelingshulp’ aan, door de zogenaamd IGGI-landen bijeen te brengen. Hij vond
dit ‘een redelijk bedrag’. De Kamerleden Henk Knol en Relus ter Beek hebben vragen
gesteld, omdat zij vinden dat de premier en de minister van Buitenlandse Zaken ‘te
vriendelijk’ voor Suharto zijn geweest. Ze horen daar niet gezien te worden bij die
moordenaarsbende. Van Agt heeft blijkbaar tijdens een staatsdiner zijn bewondering
uitgesproken voor Suharto en zijn regering ‘om mensen vrij te krijgen die in kampen
en of in ballingschap zaten sinds de verdrijving van president Sukarno’. Moet
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je nagaan: die tienduizenden patriotten zijn in opdracht van Suharto voor tien en
vijftien jaar naar Buru verbannen! Je hebt met gekken te maken.
Belde Peter in London tijdens het Deense liedje in het Songfestival. Hij zat ook
te kijken. ‘Ik was helemaal ontroerd toen ik gisteren bij Victoria Station afscheid
van je nam,’ zei hij. Ik dus ook. ‘Ik denk, dat ik net als jij een “recluse” word.’ Edwin
van Wijk vond trouwens, als hij me hoorde praten, dat Peter en ik erg op elkaar leken.
Hoe kan het anders na een kruisbevruchting van dertien jaar?

20 april 1980
Ik gaf Jan Cremer voor zijn verjaardag een fles wodka van professor Georgii Arbatov.
Het was wel gezellig en veel mensen schijnen me te kennen. Er was een Hongaars
orkestje, twee obers en grote, lange tafels vol voer. De ouders van Babette, architect
Sijmons, moeten schatrijk zijn, ook irrelevant. Cor en Anne Knulst waren er. Ook
Jan Buis van Bruna en Geert Lubberhuizen van De Bezige Bij. Peter Loeb vertelde
Hitler's Table Talk te gaan uitgeven. Maar hij heeft problemen met zijn partner Peter
van der Velden. Jammer. Ik miste Peter en ben vroeg gevlucht. Ik vind zulke feestjes
waardeloos en zonde van de tijd. Ze kosten bergen geld en er wordt alleen maar
gelald en gebrald. Cor Knulst had maar eens zijn militaire Willemsorde op gedaan.
Ik zei steeds tegen mezelf: was ik maar alleen, thuis.

21 april 1980
Veertien jaar geleden is mijn vader dood gevallen. Doom struck so much too early.
John Roozen van NieuwsNet belde, dat mr. H.R.R.V. Froger, particulier secretaris
van het prinselijk paar, had opgebeld om te zeggen dat men zeer verheugd was over
mijn omslagartikel. Hij is nu speciaal uitgenodigd om een lunch met hoofdredacteuren
bij te wonen. Later belde Froger opnieuw om de uitnodiging in te trekken, want er
waren alleen hoofdredacteuren van dagbladen genodigd, ‘maar ik ben je zeer dankbaar
voor je artikel’. Froger had zelfs gezegd dat een gesprek met prins Claus voor
NieuwsNet misschien mogelijk was.
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En zo werkt De Telegraaf295 verder aan het ophitsen van anti-sovjet gevoelens onder
de zombiekudde.
Fred van der Spek (PSP) heeft gezegd de uitspraak van Beatrix, dat zij krakers zo
goed begrijpt, ‘slijmerig’ te vinden ‘voor iemand die 81 miljoen steekt in de
verbouwing van twee huisjes’. Fred vindt - als ik trouwens - dat 30 april 1980 een
prima gelegenheid zou zijn geweest om de monarchie af te schaffen. Of liever, Fred
wil dat er voor de Republiek wordt gedemonstreerd. Ik blijf van mening dat we allang
volwassen hadden moeten zijn en die poppenkast niet meer nodig zouden moeten
hebben. Wat iets anders is. Professor H.Th.J.F. van Maarseveen in Rotterdam heeft
gezegd dat het moeilijk lijkt de monarchie langs democratische weg af te schaffen.
‘De vanzelfsprekendheid waarmee mensen uit de familie Oranje een arbeidsloos
inkomen, woningen en belastingvrijheid krijgen vind ik verbijsterend. Sartre heeft
ieder van ons meer te zeggen en meer te bieden dan de gehele verzameling Oranjes
bij elkaar.’296 Wat wel eens waar zou kunnen zijn.
Oud vice-president Spiro Agnew van de VS heeft een boek geschreven, waarin hij
beweert in 1973 alleen te zijn afgetreden, omdat hij voor zijn leven vreesde. Dat is
dan het meest democratische en meest vrije land ter wereld.
Robert Komer is het brein in Washington, dat ‘a rapid deployment force’ voor de
VS bepleit. Dit is de man die ik in 1970 bij de Rand Corporation in Californië filmde,
om het gelieg van Luns aan de kaak te stellen. Vooral als adviseur voor Lyndon
Johnson in Vietnam bezorgde hij zich zelf geen al te beste reputatie met zijn
zogenaamd ‘pacificatieprogramma’. Nu adviseert hij Carter. Niet weg te branden.297
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Een andere niet weg te branden ‘specialist’ is Richard V. Allen, nu adviseur van
Ronald Reagan, die opnieuw een poging doet een post op het Witte Huis te
bemachtigen. Allen droeg bij tot het in de soep draaien van Richard Nixon, en sure
enough, nu is hij buitenlandexpert voor Reagan.298
Tage Domela Nieuwenhuis kwam naar Amerbos. Hij zag er zalig uit: blond, bruin,
green fatigues, bijzonder. We dronken sherry. Hij is voorlopig docent Volkenrecht,
aan de gemeentelijke universiteit, twee lesuren per week. Hij heeft zijn vriendin in
Accra opgezocht, die daar ontwikkelingswerk doet. Hij kwam weer precies bij me
over als vijf jaar geleden, toen ik hem voor het eerst in Moskou ontmoette. Intelligent,
objectief, extreem gevoelig, een pracht van een jongen. Hij liet zich zinnen ontvallen
als: ‘Je kunt toch immers helemaal op niemand rekenen.’ Of misschien zei hij: ‘Je
kunt van helemaal niemand zeker zijn.’ Ik was het eens, maar benadrukte: ‘Ik ben
zeker van Peter op alle punten.’ Is dat zo? We gingen in Mei Wah eten. Tage blijft
een unieke vondst, helemaal par hasard, via mijn speciale radar.

22 april 1980
Ik kreeg namens minister Hans Wiegel een brief dat hij zich niet herinnerde iets ten
nadele van mij te hebben gezegd. Wir haben es nicht gewußt. Altijd weer hetzelfde.
Ik belde Houwaart die namens de minister tekende, op. Wiegel herinnerde zich niets
vervelends over mij, maar wel over Wim Klinkenberg te hebben gezegd. Hij had het
de minister speciaal gevraagd. Het heeft geen zin er verder tegen in te gaan. Ik
constateer het slechts.
Veronica heeft mijn praatje uit Londen, over de verkiezing van een communist
tot voorzitter van de studenten, weggegooid. Zegt weer alles over met wie je eigenlijk
te maken hebt. Treurig. Bij NieuwsNet zijn ze mijn bijdrage over sovjetgasleveranties
kwijt.
Ik bracht twee rozen op het graf van mijn ouders op Den en Rust in Bilthoven.
Gaf de tuinman twintig gulden, dan plant hij half mei bloemetjes op het graf.
Lex Poslavsky vond mijn vragen aan Georgii Arbatov enerzijds te onderdanig en
anderzijds te recht voor de raap.
De regering gaat Dick Spierenburg erop uitsturen om op topniveau de exportprijzen
voor aardgas naar België, West-Duitsland, Frankrijk en Italië te bespreken. Tot 1990
zullen we 550
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miljard kubieke meter gas meer gaan exporteren. Wat er niet bij staat, is dat de
oorspronkelijke prijzen door Luns werden bedongen, die nu nergens op blijken te
slaan.

23 april 1980
Ik heb de ACF-aandelen, die ik van mam erfde, 573 stuks, voor 41.994 gulden
verkocht. Mijn God wat griezelig. Zowel broer Theo, de financiële expert in de
familie, als Casper Bake - en trouwens ook de heer Coté van de AMRO - adviseerden
dat dit een goede stap zou zij. Ik heb nu goud. ‘Het goud zal nog tot 1.500 stijgen,’
aldus Theo.299
Ik heb met professor Jean Piaget in Genève getelefoneerd over de mogelijkheid
een gesprek te hebben voor mijn interviewboek Over intelligentie. ‘J'ai aucune
mémoire,’ zei hij met zwakke stem. ‘Je suis trop fatigué.’ Lex Poslavsky adviseerde
met zijn voornaamste medewerker, B. Inhelder, te gaan praten.
Gerard Schuijt schrijft dat de NVJ uit het Sociaal Fonds 443,40 gulden zal bijdragen
‘in aanmerking genomen dat je reeds nagenoeg de helft van je kosten voor eigen
rekening hebt genomen’.300
Op 14 juni 1980 vieren John en Greet hun zilveren bruiloft. Een feest dat ik me
zo goed herinner van mijn eigen ouders. Zelfs de koperen bruiloft weet ik nog exact.
Het sloeg als de bliksem bij me in dat die twee nu al weer vijfentwintig jaar zijn
getrouwd. Ik vroeg John: ‘Weet je nog hoe we elkaar ontmoetten in de oude tramlijn
16, ik op weg naar mijn grootvader en jij op weg naar die fotograaf?’
‘Jij had die jas met die bontkraag aan,’ herinnerde hij zich.
De heer Coté drukte me op het hart dat ik geen schade zou lijden, wanneer ik het
dividend van ACF mis zou lopen. Dat kan natuurlijk niet. Hij herhaalde het viermaal.
Jarenlang heeft deze man me volkomen verkeerd geadviseerd en onvoldoende
ingelicht.
Hieke Jippes en Frans van Klaveren vulden twee pagina's van NRC Handelsblad
met observaties over Beatrix en Claus. Minder gezellig. Zinnen als: ‘Wij hebben niet
te maken met wat de koningin als mens denkt wanneer zij voorbij rijdt in de Gouden
Koets. Dat zij voorbij rijdt is de hoofdzaak,’ aldus Hella Haasse ter gelegenheid van
de achttiende verjaardag van de prinses. Wat een onbedaarlijke onzin. Beatrix zelf
zou gezegd hebben: ‘Mammie wil zo heel gewoon zijn, maar toch blijft ze de
koningin. Als ze ergens komt is ze niet als persoon
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aanwezig maar als koningin. Waar ze komt is ze nummer één. Dat is haar functie.’
Twee pagina's tussen aanhalingstekens geplaatste uitspraken, toegeschreven aan
Beatrix en Claus zelf, of aan vrienden van hen en andere ingewijden, zonder één
bron te noemen. Knap werk. De begeleidende tekeningen van het prinselijk paar van
Milou Hermus zijn voortreffelijk.301

24 april 1980
Intussen is mr. A.W. Lier halfbroer van Juliana, en halfoom van Beatrix ‘teleurgesteld’
aangezien hij niet tot de inhuldiging van de koningin werd uitgenodigd. Al had hij
maar ‘een plaatsje op de achterste rij’ gekregen, hij is tenslotte aan Beatrix verwant.
Ad Langebent heeft een televisiegesprek met Beatrix en Claus op Drakensteyn
mogen hebben, om het volk meer inzicht te geven in wie nu de nieuwe majesteit zal
worden. Volgens Jippes en Van Klaveren zou Beatrix hebben gezegd: ‘Nu wil ik
eens in de publiciteit, want ze kennen me helemaal niet. Alleen de VVD ziet dat niet
zo zitten.’ A.J. Cuppen schrijft in NRC Handelsblad dat het gesprek met Langebent
slaapverwekkend en onvoorstelbaar saai was. ‘Zo beheerst, zo akelig kalm en zo
braaf kunnen mensen toch niet zijn, want mensen zijn het toch? Je had duidelijk te
maken met een paar dat zich terdege op zijn toekomstige taak heeft voorbereid en
dat meer benul van de samenleving zal hebben dan degenen die hun vooraf gingen.’302
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt heeft zéér veel met die ‘voorbereiding’ te maken
gehad.

25 april 1980
President Carter heeft een poging gedaan de gijzelaars in Iran te bevrijden met een
handvol helikopters en militairen. De idioten vlogen zelfs tegen elkaar en
verongelukten. Acht Amerikaanse militairen sneuvelden en de gijzelaars bevinden
zich nog steeds hoog en droog in Iran. Je zult maar tot de gesneuvelden behoren.
Geen enkele politicus in Den Haag verheft zijn stem over dit belachelijke gebeuren.
Gisteren heeft mr. H.M. Voetelink een laatste ultimatum naar Buitenlandse Zaken
gezonden, geadresseerd aan drs. J.W. Bertens. Voetelink belt me op. Ze gaan door
de knieën. Minister Van der Klaauw zal een nieuwe instructie doen uit gaan om te
herhalen dat ik met rust moet worden gelaten door het bastion van wraaknemende
diplomaten namens Luns en consorten.
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‘Een felicitatie waard, mijnheer Oltmans,’ aldus Gerard Schuijt van de NVJ.
Bezocht Dirk Keijer. Hij vroeg hoe het nu met mijn financiële situatie was.
‘Hopeloos,’ antwoordde ik en vertelde de ACF-aandelen in goud te hebben omgezet.
Hij adviseerde vooral door te gaan met Transol, wat een behoorlijk bedrijf was en
wat zowel hier als nu ook in Moskou - door mij dus binnengebracht - op het hoogste
niveau opereerde en dan zou er uiteindelijk ook voor mij een provisie aan de strijkstok
blijven hangen waarmee ik mijn privévermogen kon opvijzelen. Hij adviseerde Dewi
Sukarno als ‘partner’ te laten schieten want zij was onbruikbaar.
In 1994 ben ik langzamerhand overtuigd dat Dirk Keijer, zoals Volodja
Molchanov me steeds al had gewaarschuwd, bindingen met de
inlichtingendiensten moet hebben gehad. Misschien zelfs wel met de
beruchte Gladio-groep. Zijn zogenaamde vriendschap was er uitsluitend
op gericht zich voor te doen als vriend maar in werkelijkheid mij namens
mijn vijanden ‘te begeleiden’ tot ik behalve professioneel ook materieel
volledig geruïneerd zou zijn. Men is daar voortdurend op uit geweest; de
totale vernietiging van ‘staatsvijand nummer één’.

26 april 1980
Broer Theo belde en vroeg: ‘Kan jij niet eens even naar Washington bellen? Want
waar Carter mee bezig is blijft unglaublich.’ Het is natuurlijk ook onvoorstelbaar
wat de man heeft uitgevreten in Iran. Anwar Sadat adviseert Carter een tweede poging
tot bevrijding te ondernemen. Dan weet je hoe laat het is met die kerel.
Intussen stelt de zogenaamd onbevooroordeelde BBC alles in het werk om de
idioterie van Carter op een laag pitje te zetten. Daarentegen zegt Pravda dat Carter
de grens van de waanzin heeft bereikt. Dat is overigens niets nieuws. Carter is nooit
behoorlijk geanalyseerd, behalve door enkele psychohistorici als Lloyd deMause,
Arnold Hutschnecker en enkele anderen, maar daar luistert dus geen hond naar. Een
ieder die zijn vrouw opbelt, zoals Carter heeft gedaan, om te vertellen dat hij ‘the
Lord himself’ vandaag heeft gezien, kan zonder reserves te boek worden gesteld als
plainly nuts.
Om te huilen trouwens, dat NRC Handelsblad niet onmiddellijk met een hoofdartikel
komt om vast te stellen dat Carter langzamerhand een psychiater nodig heeft. Maar
wat wil je met figuren met de geestelijke bagage als van Spoor, Soetenhorst,
Sampiemon en Max de Rooy?
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Professor Eugene Jennings heeft Anatomy of Leadership geschreven, waarin
leiderschap en leiding van Amerika ter sprake komt, ook in bedrijven. Jennings
constateert dat Carter over ‘een uitermate logische en analytische geest’ beschikt,
en daardoor te weinig hecht aan intuïtie. Hij vergelijkt Carter met een rat in een
doolhof ‘die zich telkens in gangen stort zonder de weg naar het blokje kaas te vinden.
Ratten zijn dieren die geen ervaring in hun geheugen kunnen opslaan.’ Volgens de
professor is Carter met eenzelfde euvel behept. ‘Hij analyseert problemen, maar is
niet in staat ze te verzamelen om tot een nieuwe oriëntatie te komen, want daarvoor
moet je op je gevoel kunnen afgaan.’ Ik denk dat er meer met Carters pathologie aan
de hand is dan dat alleen.
De Typhoon in Zaandam heeft inderdaad een hoofdartikel geproduceerd, waarin
de waanzin van Carter werd bekritiseerd. Streep aan de balk in krantenland.
Hervormd Nederland heeft eindelijk het gesprek met professor José M.R. Delgado,
dat ik in augustus vorig jaar inleverde, betaald. Keurige mensen.
Gerben Hellinga bekritiseert de Amerikaanse idioterie in Iran zeer afdoende.
Bij Liesbeth van der Veen (PSP) is ingebroken en werd de ledenadministratie
gestolen, inbegrepen persoonlijke gegevens van leden die actief zijn in de
kraakbeweging en Onkruit. Er wordt aan de BVD gedacht, en men herinnert zich de
inbraak bij de journalist Wim Klinkenberg. Ik heb natuurlijk niet voor niets heel
Amerbos van rolluiken laten voorzien door de firma Spiegel. Toch, als ze zouden
willen, betekent ook dit geen afdoende bescherming van mijn dagboek.

27 april 1980
Ik voerde een lang gesprek met Tante Jetty Meijer in Wassenaar. Zij leek mijn besluit
ten aanzien van de ACF-aandelen goed te keuren. Zij las Anna Karenina in het
Russisch.303 Ze is nu in de tachtig, maar spendeert twee uur per dag om haar Russisch
op te halen en twee uur per dag om het cello spelen bij te houden. ‘Het boek heeft
aan je grootmoeder toebehoord, maar ik geloof niet dat zij ooit verder is gekomen
dan pagina 150.’
Ik vertelde haar als gast van de Russische kerk een reis te gaan maken en dat ik
ook Tashkent zou bezoeken. Zij vertelde dat een schoonzuster van grootvader Ilya
Poslavsky, Yuri, in Tash-
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kent woonde. Yuri Poslavsky zou twee kinderen hebben gehad. Lies Poslavsky schijnt
contact met ze te hebben gehad. Met Tatjana Poslavsky in Tashkent is sedert drie
jaar geen contact meer geweest. Dat moet ik dus zien te herstellen. Belde vervolgens
Lies, die me in een brief meer details zou sturen.
Werk aan het Arbatov-manuscript. Hij schijnt, volgens de BBC, nu in Moskou te
hebben gezegd: ‘It is not American muscle power, I worry about, but American brain
power.’ Dat is het natuurlijk exact. Het zijn de verziekte minds die de ellende
veroorzaken. Daar hamer ik al bij Arbatov op sinds ik hem het boek van Lloyd
deMause over Carters mind-set overhandigde. In Thermos heb ik zitten walgen van
de mentale wrakken en fysieke puinhopen, die rond marcheerden. En de smoelen
van de meeste types. Ik raakte zo verafschuwd dat ik, wat vrijwel nooit gebeurt, tot
masturbatie ben overgegaan.
Heb zeer geëmotioneerd naar een lange televisiefilm over de ambtsperiode van
Juliana gekeken. De zaak nog eens op een rij gezet te zien, sleept je mee, wanneer
je jezelf tenminste toestaat de collectieve trick of trance tot uitwerking te laten komen.
Want wanneer je jezelf ook maar éénmaal zou toestaan te stoppen na te denken over
wat echt gebeurt - ongeacht de mensen die bij het schouwspel zijn betrokken - dus
wanneer je ze tot hun ware gedaante zou reduceren, dan realiseer je je natuurlijk
ogenblikkelijk dat het allemaal je reinste waanzin is. Het koningshuis gedoe is pure
hocus pocus. Het heeft allemaal niets van doen met ‘the basic problématique’ - zoals
Aurelio Peccei het noemt - van het nucleaire tijdperk. We zullen nooit echt in contact
treden met de noodzakelijke realiteiten, zolang we ook door deze nonsens beïnvloed
blijven. Het vertroebelt onze minds.
Via freule E.B J. Röell, haar favoriete hofdame, zend ik de koningin een
afscheidsbrief.304
En dan doemt mam weer in mijn hoofd op. Zonder dat ik haar tot een idool wil
verheffen, en zonder voorbij te gaan aan alle problemen die ik een leven lang met
haar heb gehad, herinner ik me mijn moeder als dat heel unieke mens in mijn leven,
die me heeft gevormd op zoveel manieren.

28 april 1980
Het vijfde pianoconcert van Saint-Saëns is toch erg prachtig.
Minister Cyrus Vance is afgetreden. Dit zat er dik in. Hoe kan hij naast Jimmy
Carter behoorlijk functioneren? Zbigniew
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Brzezinski heeft het gevecht met Vance natuurlijk gewonnen, want die anti-sovjet
komt tenslotte uit Polen vol met chips on his shoulders. De man was op televisie en
het venijn met die uitdrukking van haat en onderdrukte woede op zijn gezicht was
afschrikwekkend.
John Roozen, die persoonlijke problemen thuis schijnt te hebben, verdient als
hoofdredacteur van NieuwsNet 92.000 gulden per jaar. Dan ben ik toch wel aan het
modderen. ‘En dan zijn er daarnaast natuurlijk de “stille inkomsten” als een auto en
andere mogelijkheden van declareren.’ Hij liet me een brief zien, geschreven door
Arie Kuiper van het weekblad De Tijd, die schreef: ‘Ik zou maar uitkijken met die
Oltmans.’ Ook had Kuiper hem gezegd dat mijn omslagverhaal over Beatrix ‘old
hat’ was. Ik heb Kuiper zelfs nooit ontmoet. Intussen kreeg Roozen een telefonische
bedankboodschap van Froger namens Beatrix en Claus. Ik gaf hem een reportage
over de denkbeelden van Lloyd deMause en Bruce Mazlish over de mind van Carter.
Hij scheen enthousiast en wilde het meteen publiceren. Hij was zeer verbolgen
geweest over een affiche van Beatrix met blote borsten in NieuwsNet. ‘Ik was één
dag weg en ze hebben het geplaatst. Gelukkig is er een ingezonden brief gekomen
en daar hebben we iets corrigerends onder kunnen zetten.’
Ik was bij Frits van Eeden. Hij gaf me twee gelukssteentjes, precies als mijn vader.
Hij is toch van top tot teen een Indische jongen. Hij had weer heel bijzondere
schilderijen gemaakt. Er liepen de nodige katten rond. Hij blijft een zalige vent. Zijn
ogen straalden. Hij denkt er over bij vriend Chuck in Florida neer te strijken. Had
uren langer kunnen blijven, maar ik dwong mezelf maar weer op te stappen.
Ik heb ook Gerard Croiset bezocht. Hij ratelde zijn laatste stunts af. Soms zijn
daar bijzondere gevallen bij. Toch heb ik niet meer zoveel contact met hem als
vroeger, ook veel onregelmatiger. Hij lijkt zich ook meer terug te trekken. Ik nam
een band op, die hij uitdrukte toen we over politiek spraken. Ik had het hart niet over
de ACF-aandelen te spreken, want hij verfoeid zulke materiële onderwerpen.
Ontmoette Casper van den Wall Bake en Carine bij de Knulsts in Den Haag, waar
ik hen introduceerde. Ik ontmoette er een aardige man, oud-generaal bij de luchtmacht
Dirk Asjes, die nu in Mexico City woont. Hij vertelde dat mijn vriendin Claire
Bonebakker in Taxco was overleden. Hij zat vol anekdotes. Hij had eens tegen prins
Bernhard gezegd: ‘It will cost only a couple of pesata's to have mister Kotchian of
Lockheed bumped off.’

Willem Oltmans, Memoires 1979-1980

275
‘Oh no,’ zei de prins, ‘voor mij is hij al dood.’
Prins Bernhard vertelde Asjes de volgende mop: ‘Two guys were golfing together
and they overtook two chattering ladies. They decided to ask them whether they
would allow them to pass them. One guy went on his way to talk to the two ladies,
but halfway he turned around and came back. “What happened?” “Well, one is my
wife, and the other is my girlfriend, quite a coincidence.” It was decided the other
guy would go and ask the ladies. He, too, returned half way, saying only “What a
small world.”’ Casper, die meeluisterde, lachte en zei slechts: ‘No wonder.’
Cor Knuist vertelde dat bij de kroning van Juliana in 1948, alle ridders van de
Militaire Willemsorde waren uitgenodigd - die dus persoonlijk tot ridder waren
geslagen door de koningin, ‘waardoor ze dichter tot haar staan dan welke andere
burger ook.’ Ditmaal bij de kroning van Beatrix waren er maar vier uitgenodigd. Dit
leidde tot een ‘milde rel’ en nu zullen het er dan zes zijn. Maar het afgelopen
weekeinde zijn de ridders in conclaaf gegaan. Het beviel ze niets wat Beatrix had
gedecreteerd. Ik adviseerde Cor om Stan Huygens het verhaal te vertellen. Hier was
Casper Bake tegen. Toen ik zei dat ik Beatrix rechtstreeks er over zou kunnen
schrijven, vond Casper ‘een stille weg’ de meest geschikte. Casper gaf me bovendien
een betoog over hoe ik met Transol had moeten omspringen. ‘Tot nu toe ben je in
die zaken te goed van vertrouwen geweest. Doe het nu eens voor één keer anders.
Do it my way, this time,’ zei hij.

29 april 1980
Michael Wynne-Parker van de Monarchist League in Londen vraagt om een bijdrage
van 500 Britse pond.
Altijd dezelfde shit met mijn sovjetvisum. Vladimir Opalev begint dan met te
zeggen dat hij met mijn Arbatov-project niets te maken heeft, dat de Nederlandse
ambassade in Moskou zijn mensen drie weken op een visum laat wachten, dus ik
mag blij zijn dat ik het in één week krijg. Dit allemaal ondanks een telegram van 22
april 1980 uit Moskou (zie pag. 276).
Ik heb Josje Hagers geïnformeerd inzake de rel rond de ridders van de Militaire
Willemsorde en de kroning. Zij heeft met generaal Knulst getelefoneerd. Maar ze
schijnen in een onaangename conversatie terecht te zijn gekomen. Cor zei: ‘Ik verzoek
u dit gesprek te beëindigen.’ Heb met hen allebei opnieuw gebeld. Ze gaan het nog
eens proberen.
Heb het advies van Casper opgevolgd, ben naar mr. H.M.
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Voetelink gegaan, die nu onmiddellijk een zakelijke brief naar Transol schrijft ter
behartiging van mijn financiële belangen aldaar.305
Koningin Juliana nam in een bewogen rede - eindelijk voor één keer een
voortreffelijke tekst - afscheid.
(wordt vervolgd)
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