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Inleiding
Van 9/11 2001 kan iedereen zich wel herinneren waar men op dat moment vertoefde
en ik ben daarop geen uitzondering.
De wereld zoals we die toen kenden zou voor altijd veranderen. Ik zat thuis in
Johannesburg aan de lunch. Willem Oltmans belde en schreeuwde ‘Peet, zet CNN
aan want Amerika is under attack.’ Later die dag belde Willem weer en zei: ‘Peet,
luister heel goed, er zit een luchtje achter deze aanval.’ Velen zouden hem met dit
soort opmerkingen weer tot hofnar bestempelen die met grappen en grollen ons moest
amuseren. Maar deze actie gaf George Bush junior een ideaal excuus om zijn war
on terror te beginnen met de meest afschuwelijke consequenties. Bush had nu carte
blanche om elk onafhankelijk land wat hem niet beviel in naam van de war on terror
te bombarderen en op zijn knieën te krijgen. Amerika wil nog altijd de lakens uitdelen,
maar heeft al geruime tijd, tegen beter weten in, zijn status als supermacht verloren.
Das war einmal! Ook in dit deel van de Memoires komt dat heel duidelijk naar voren.
Zie bovendien Willems boek Amerika valt.
De Russisch-orthodoxe kerk met al zijn liturgische pracht en praal en inclusief zijn
bemanning niet te vergeten, trok hem bijzonder aan. De gezangen, de iconen, de
hoge mijters en lange gewaden en het sterk theatrale, hadden op hem een sterk
erotische invloed. Op zoek naar spiritualiteit was hij zeker niet. Op zoek naar een
ultiem orgasme wel, voor zover dat mogelijk is. Socrates zei ooit over oude mannen
die seks hebben met schone knapen, dat hem dat deed denken aan varkens met jeuk.
Krijgen hetero's geen jeuk? Tijdens de vespers met het zonlicht dat door de ramen
filterde zou hij het liefst wat monnikjes ‘plat krijgen’ en zelfs voor een tijdje puberaal
verliefd worden. Hij vraagt zich af waar monniken hun sperma laten. In de wasbak
misschien? De zwaar beladen lucht van wierook en testosteron was voor hem
onweerstaanbaar.
Willems opvattingen over het exporteren van western-style democracy naar de zich
onwikkelende landen waren tegen de gangbare opinies. In een gesprek met de bekende
Duitse schrijver Peter Hartling maakt deze duidelijk waarom anno 1980 de democratie
al zo lang een achterhaald systeem is. Hartling denkt dat ons vermo-
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gen als gevolg van de technologische revolutie, ook al bracht die zoveel goeds, om
met deze kennis om te gaan steeds kleiner wordt. We gaan niet meer vooruit maar
we vliegen vooruit. We zien alleen nog delen van de ontwikkeling en niet meer het
totaal. Het is naïef en arrogant van het westen om hun opvattingen over democratie
zonodig te moeten exporteren.
Willems optreden zorgde meestal voor controverse.
Door zijn genadeloze eerlijkheid, zonder enige toepassing van zelfcensuur zou hij
meer vijanden dan vrienden maken, ook al had hij volkomen gelijk. Het werd hem
zeker niet in dank afgenomen. Al die jaren heb ik geprobeerd er hem van te overtuigen
zich beter te uiten met honing dan met azijn, tevergeefs.
Aan zijn vriend de journalist Henk Hofland schrijft hij: ‘Je kent de grondregels
van interviewen niet. Je gezicht staat op zuipen en je coiffure is onordentelijk
bijgehouden. Op mij kom je over als een puinhoop met een grote bek, het spijt me,
je uitzending was een ramp.’
Na dit briefje wilde Hofland nooit meer iets met Oltmans te maken hebben, en dat
zou niemand verbazen.
In Willems laatste boek kort voor zijn dood - prachtig uitgegeven in 2004, genaamd
Familie Album - schrijft hij nog: ‘Ik betrap me er zelf trouwens herhaaldelijk op dat
ik in dezelfde fout verval en soms dermate scherp uit de bus kan komen, dat ik mensen
tot in het merg van hun botten raak. Dat is weer die roulette van genetische overdracht,
die er nu eenmaal is, of we willen of niet.’
Op 17 september 2011 sloeg ik Het Parool open. Sonja Barend was met een boek
uitgekomen over de beste tv-interviews van de laatste zestig jaar. En natuurlijk stond
het interview van Adriaan van Dis met Willem in 1985 erin. Dit gesprek ontaarde
in een van de meest spraakmakende televisiespektakels uit die tijd. Willem
explodeerde ter plekke tegen Van Dis. Niet onterecht. Deze uitzending veroorzaakte
zoveel tumult. Het werd de talk of the town.
Ik wil deze inleiding beëindigen met een melancholisch fragment uit dit deel: ‘Ik
telefoneerde met Peter. Ik moest even met hem spreken. Je weet nooit of je elkaar
ooit terug ziet. Ik ga weer een lange reis maken.’ Willems lijfspreuk, dat naast zijn
bureau aan de muur hing, was dan ook:
‘Het leven is een pelgrimstocht’.
Peter van de Wouw, Amsterdam oktober 2011
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Amsterdam
30 april 1980
Amerbos
Vladimir Opalev belde om te zeggen dat professor Georgii Arbatov persoonlijk naar
de consul heeft gebeld om voor mijn visum te zorgen. Belachelijk. Ben - als
gewoonlijk - het rotste werkje eerst gaan opknappen en naar Den Haag gesjeesd om
het visum te halen. Er liggen zoveel dode dieren langs de wegen. In Wassenaar
hadden de lama's van de familie Jochems oranje strikken om. Die zijn ook goed gek.
Voetelink heeft een laatste ultimatum aan Buitenlandse Zaken gezonden. Hij zegt
me nu dat er op onze eis zal worden ingegaan en geen kort geding te beginnen tegen
de Staat. Van der Klaauw zal een nieuwe mededeling doen uitgaan om aan het door
Luns gedecreteerde persona-non-grataschap een einde te maken.
Gerard Schuijt heeft de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Henri Simonet,
om opheldering gevraagd, waarom een toegezegd interview in tweede instantie niet
is doorgegaan, terwijl ambassadeur Lodewijck in Den Haag het mij reeds had beloofd.
Beatrix is gekroond. Er was een eenvoudige overdrachtsplechtigheid vooraf.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt zal geroerd zijn.
Ik vond het walgelijk dat er werd gefloten en gesist toen Beatrix en haar moeder
op het balkon van het paleis verschenen. Het was absoluut niet echt stil. Ze waren
duidelijk in verlegenheid gebracht. De BBC noemde natuurlijk de diverse rookbommen.
Ik heb haar gewaarschuwd die baan niet te nemen.
De overdracht van de koninklijke macht werd vastgelegd in een dik boek en typisch
Hollands kwam men pennen (met inkt) tekort. Burgemeester Polak moest daarop
zijn pen in een inktpotje dopen. Zielig. In de kerk was een cameraman die liet zien
hoe de kroonprins, met zijn bolle Oranjetoet, zijn grootmoeder om een zakdoek
vroeg. Ook Carel Enkelaar en zijn echtgenote hadden zich tussen de koninklijke
gasten weten te dringen en ervoor gezorgd in beeld te komen.
Er zijn afschuwelijke rellen in de stad geweest. Intussen begaf
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het koninklijke gezelschap zich met de gasten naar de haven voor een vuurwerk dat
volgens Koos Postema 60.000 gulden heeft gekost. En wat voor vuurwerk!
Burgemeester Polak is natuurlijk op het schip met de royalty in plaats van als hoofd
van de politie bij zijn manschappen te zijn, die de handen vol hebben met opstandjes
en demonstraties tegen het koningshuis. En wat de heer Wiegel allemaal over die
jongeren uitkraamt! Zoals de man over de blauwe loper liep, vertelt het hele verhaal
van die persoon.

1 mei 1980
Ik heb mevrouw Hornkamp, mijn interieurverzorgster, honderd gulden extra gegeven
omdat ik weer een lange reis ga maken. Zij stopte het geld gauw in haar tas.
Ik ging bij NieuwsNet het nieuwe nummer met mijn pagina over de psychologie
van Carter ophalen.1 John Roozen vertelde dat zijn dochtertje van zes door een
noodlottig ongeval was omgekomen. Wat zeg je dan?
Ik schreef mejuffrouw Boekhoudt een brief.
Liefste Aunty,
Voor vertrek naar Moskou en Sovjet Azië wil ik U zeggen, hoeveel ik aan
U heb gedacht bij het zien van de televisiebeelden van de kroning. Ik heb
me afgevraagd wat er in U omging. Het moet voor U een moverende dag
zijn geweest.
Ik houd mijn hart vast. De voorstelling overtuigt niet. Als je er doorheen
kijkt, blijft het een griezelig experiment, omdat het een traditie betreft die
niet meer werkelijk getoetst kan worden aan de werkelijkheid van nu,
terwijl tegelijkertijd een ziektebeeld, een afwijking verder wordt
gestimuleerd in plaats van gestopt. Waar is meer moed voor nodig, om
met het opvoeren van het koningstheater op te houden, nu dit instituut toch
op alle niveaus is achterhaald of achterhaald zou moeten zijn, òf om meer
van hetzelfde voort te zetten, tot de zaak uiteindelijk echt ontploft?
Had Beatrix - die het overigens voortreffelijk deed, alle hulde voor de
performance (maar het blijft een performance) - nee gezegd tegen het
koningschap had zij mijns inziens het land een grotere dienst bewezen

1

Zie bijlage 1.
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en de mentale rijpheid van een volk in het nucleaire tijdperk eerder
bevorderd, dan met krampachtig te proberen een sprookje in stand te
houden, dat in wezen ongezond en abnormaal is. Hoe gemakkelijk is het
zich te laten meeslepen door televisiebeelden van ‘koninklijke’ personen
verbonden met het nationale totem en niet er recht doorheen te zien en tot
de conclusie te komen, dat we met een gigantische zelfmisleiding te maken
hebben?
Het lijkt me toch minder plezierig om ‘gezellig’ in het Rijksmuseum te
zitten tafelen of naar een absoluut derderangs vuurwerk te gaan kijken,
als in de straten van Amsterdam 99 politiemensen en meer dan honderd
ordeverstoorders en krakers gewond raken.
Natuurlijk is de rellenmakerij afkeurenswaardig, maar wat laat het zien?
Een uitbarsting van verzet en protest, van het ontladen van gevoelens van
onmacht, volgens mij, niet eens tegen de persoon van Beatrix, maar tegen
de verlakkerij op grote schaal.
Ik geloof, dat er veel diepere psychologische gronden voor deze
verschijnselen van wilde, ongecontroleerde woede bij (jonge) mensen
aanwezig zijn, dan wordt beseft. Toen die twee oudere mensen op de Dam
kwamen verkondigen, dat er een nieuwe koningin was, ontstond er eerder
een gevoel van embarrassment onder het publiek over wat nu al dikwijls
wordt ervaren als een rare vertoning, in plaats van spontaan gejuich en
een reactie van algemene voldoening. De mensen weten zich eigenlijk
geen raad meer met deze gevoelens van ‘liefde voor het Oranjehuis’, omdat
ze incongruent zijn met alle andere ervaringen en emoties die vanuit de
huidige Umwelt op hen afkomen. Het kan eigenlijk niet meer.
Nogmaals, ik zou hebben willen helpen voorkomen dat Beatrix op een
dag met de staart tussen de benen uit het paleis moet vertrekken, want het
is mijns inziens altijd preferabeler zelf te vertrekken dan te wachten tot je
wordt weggeschopt. Wie een spel bedrijft met de geschiedenis, zoals
koningen en koninginnen doen, zullen moeten analyseren hoe die
geschiedenis zich ontwikkelt. Het is een oud gezegde, maar gouverner
c'est prévoir. Iedereen denkt altijd aan ‘nu’. Wie analyseert, denkt aan wat
gaat komen, zoals de Club van Rome doet.
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Toch heb ik veel aan U gedacht en me afgevraagd hoe U tegen dit alles
nu aan zou kijken. Wie werkelijk aan Beatrix denkt, aan haar toekomst en
die van de haren, of wie de evolutie van de gemeenschap in
overeenstemming met de wereld en het leven analyseert, zou volgens mij
haar hebben afgeraden deze job te aanvaarden, haar dit hebben willen
besparen. Dat blijft mijn overtuiging.
Met veel liefs, Uwe Wim.
Ik heb de heer Herman Froger, particulier secretaris van het koninklijk paar, trouwens
even geschreven over de gevoelens van ongenoegen bij de ridders der Militaire
Willems-Orde ten aanzien van het niet mogen bijwonen van de kroning.
Tage Domela Nieuwenhuis was tijdens de rellen in de stad geweest en vertelde
dat de relschoppers selectief te werk waren gegaan. Een jong agentje dat het verkeer
stond te regelen, werd ongemoeid gelaten. De woede der jongeren keerde zich tegen
de trucks met tralies en ander intimidatiemateriaal, inbegrepen de bereden politie.
Arme paarden.
Willem Brugsma had een soort panel op televisie georganiseerd om de rellen te
bespreken. Joop den Uyl kwam het dichtst bij de kern van de zaak. Maar eigenlijk
werd er geen zinnig woord gezegd. Steeds meer agressie, ja, maar waarom? Men
walgt langzamerhand van autoriteiten. Het is overal, in Oslo, in Londen, in Zweden
vanwege een conflict in de arbeidsector. Het zijn juist de wetenschappers, psychologen
en sociologen, and all the rest, die falen om de oorzaken behoorlijk op een rij te
zetten.
Intussen raaskalt Wibo van de Linde langzamerhand als een fascist op televisie.
Hij laat ‘de freule’ (Wttewaal van Stoetwegen) aan het woord en toont een autobus
vol met 't Wilhelmus zingende Oranjeklanten. Er schijnt zelfs braakgas te zijn gebruik
ter gelegenheid van de kroning van hare majesteit. Ze zijn gek.

2 mei 1980
Schiphol
Dirk Asjes had me een nummer gestuurd van de Nederlandse Vliegtuig Encyclopedie
met foto's van de Pander S.4 Postjager en een bijdrage van hemzelf erin. Ik herinner
me dit heroïsche gebeuren uit mijn jeugd.2

2

Scheldemusch en Scheldemeeuw, Nederlandse Vliegtuig Encyclopedie, Cockpit Uitgeverij,
Bennekom, 1978.
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Ik schreef een briefje om hem hiervoor te bedanken. Toen ik op het punt stond hier
op Schiphol de brief in de bus te stoppen, kwam hij aanwandelen. Hij vertrok ook
naar Genève, net als de heer Dirkx van Transol en ik. Wij hadden een afspraak in
Hotel Richemond met oud-ambassadeur Abdelkadir Chanderli van Algerije.
Ik nam de kranten door over de kroning. De Telegraaf3 schrijft hoe een agent te
paard werd geïsoleerd en omringd door woedende raddraaiers. De agent kwam met
zijn paard te vallen. Ze werden beiden bekogeld met stenen en scherpe voorwerpen.
De agent vluchtte. Waarom schoot hij niet? Daarop werd het paard dermate
mishandeld dat sommige toeschouwers huilden van woede. In totaal werden veertig
dieren gewond door de idioten, die als beesten te keer zijn gegaan.
Het hoofdartikel KONINGIN BEATRIX4 in NRC Handelsblad blijft een verzameling
geklets in de ruimte. Het ontzag voor de majesteit verhindert de schrijvers ‘gewoon
te denken’.
Marx schijnt eens geschreven te hebben: ‘De koning heeft met het paard gemeen,
dat zoals het paard als paard, de koning als koning wordt geboren.’ Ja, ja.
Frits Abrahams schreef in de Volkskrant, dat de NOS-televisie tegenwoordig geen
‘ontsierende rookwolken’, als bij het huwelijk in 1966, wegmoffelt. Intussen zijn in
Hilversum bij de NOS honderden protesttelefoontjes binnengekomen, dat dit nooit
had mogen worden getoond. Programmacommissaris Jan de Troye heeft voor een
keer gelijk. Hij heeft het beleid verdedigd dat het publiek er recht op had te zien wat
er te zien is geweest. Verder puilen alle verslagen van de kroning uit van sentimenteel
gezwets.

3
4

De Telegraaf, 1 mei 1980.
NRC Handelsblad, 30 april 1980.
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Met de heer Dirkx van Transol besprak ik de brief van Mr. H.M. Voetelink aan
Onderdijk. ‘We zijn niet te beroerd om voor je activiteiten te betalen. We hebben
een juridische man. Laat hem maar met Voetelink een contract maken.’
‘Ik vertrouw jullie volkomen,’ zei ik, ‘maar toen je in Moskou een handdruk gaf
en zei dat dit een voldoende garantie voor onze zakelijke overeenkomst was, vond
ik dit niet het moment je te zeggen dat dit onacceptabel was. Want dat is het voor
mij. Ik wil een normaal finders fee-contract met jullie hebben.’

Genève-Zürich
Het Algemeen Dagblad lanceerde scherpe, terechte kritiek op Hans Wiegel ‘met zijn
onbeheerste uitvallen in de richting van radio en televisie’. Wiegel bekritiseerde de
NOS over de beelden van de rellen bij de kroning. De NOS had er rekening mee moeten
houden, dat ze ook naar het buitenland zouden gaan. Hij praat als een echte
inlichtingendienstenbaas. Het AD is van mening, dat de NOS zich op de juiste manier
heeft opgesteld: ‘en dat het haar journalistieke plicht was ook die andere werkelijkheid
van Amsterdam te laten zien’. (...) ‘Wat de vicepremier nog het meest is kwalijk te
nemen, is dat hij zich zijn liberale beginselen kennelijk niet goed meer weet te
herinneren. Zijn uitlatingen worden niet gedekt door het gezag van een beginsel,
waarvan tolerantie de belangrijkste eigenschap vormt.’
Daar kan Wiegel het mee doen. Zo is het dus ook.
De Telegraaf - als BVD-krant - komt weer eens met één pagina Koude
Oorlogpropaganda, opgedist door niemand anders dan de schurk Richard Nixon.5
Zijn nieuwe boek heet The Real War. Ik zal me niet laten verleiden de rotzooi aan
te schaffen. ‘Gedurende mijn hele presidentschap waren wij verwikkeld in “een
oorlog” met de USSR,’ aldus deze gesjeesde president. ‘Deze worsteling zal ook
verder het wereldgebeuren in de rest van deze eeuw beïnvloeden.’ En wat misschien
wel het het allerhypocrietst van Nixons stellingname is: ‘De Kremlinleiders willen
geen oorlog, zij willen de hele wereld. En ze zijn bezig zich snel in een positie te
manoeuvreren dat zij krijgen wat zij willen.’ In de jaren tachtig zal de wereld ‘met
twee kille realiteiten’ worden geconfronteerd. Als er een oorlog komt zullen de VS
deze misschien verliezen. En ten tweede, dat de VS ook zonder oorlog door het
marxisme-leninisme verslagen zouden

5

De Telegraaf, 12 april 1980.
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kunnen worden. Het gemene van zulk geschrijf is niet alleen dat het onwaar is. De
USSR wil niets liever dan ‘vreedzame coexistentie’ nastreven en beide systemen naast
elkaar laten bestaan om te zien welk systeem zal overleven als het meest geschikt
voor alle mensen. Washington wil gewoon niet het risico lopen dat Moskou de race
zal winnen. Bovendien zijn de VS langzamerhand à la Hitler-Duitsland een grote
Kruppfabriek, één grote oorlogsindustrie. Wat zou er moeten gebeuren als de eeuwige
vrede zou losbarsten?
‘Wij zijn gewikkeld in een titanenstrijd,’ aldus Nixon, ‘die over het lot van de
volkeren beslist. Wij zijn in oorlog. De Verenigde Staten worden geconfronteerd
met een tirannie die oprukt onder de banieren van de revolutie, een tirannie die de
democratie wil vervangen door despotisme in naam van het volk. Maar in deze
volksdemocratieën heeft het volk geen beslissende stem, het heeft geen vrijheid, het
heeft geen keus. De Sovjet-Unie heeft de sterkste oorlogsmachine opgebouwd, die
ooit in het bezit was van een agressieve macht. Niet voor het welzijn - of door de
keuze - van het Russische volk, maar om de heerschappij van de Kremlinleiders uit
te breiden.’ Voor Nixon komen uit het Kremlin ‘sluwe oplichterspraatjes’. Hij
vervolgt: ‘Zoals de geraffineerde bedrieger weet in te spelen op de hebzucht en de
eigendunk van zijn slachtoffer, weet het Kremlin precies hoe het kan inspelen op het
romantisch idealisme van zijn doelgroepen en op hun grootste dromen om hele
samenlevingen naar hun eigen beeld te herscheppen,’ aldus de grootse bedrieger ooit
ontmaskerd in de Amerikaanse geschiedenis... Zo worden de lezers van Neerlands
grootste ochtendblad ‘geïnformeerd’ bij de ontbijttafel.

4 mei 1980
Lugano
Mijn broer Theo haalde me gisteren op het vliegveld in Zürich af. We reden in zijn
BMW met 150 en soms zelfs 180 kilometer per uur naar hier. Het was een plezierige
rit. Hij legde me zijn werkzaamheden voor de Tauffer Oil Company uit, waar ik
overigens maar weinig van begreep. Hij heeft al zoveel verschillende functies en
vakken beoefend, er is geen pijl op te trekken. Hij was van mening dat we de
ACF-aandelen van onze ouders al heel lang geleden hadden moeten weg doen.
Ik ben vandaag met Theo naar de stad gegaan. We hadden een uiterst plezierige
tijd samen. Intussen hebben we ons intensief bezig gehouden met de vraag of het
goud, wat ik nu dan heb, bokkensprongen gaat maken. Hij verwacht dat het zéér zou
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kunnen stijgen. We zagen een film van Thor Heyerdahl. Theo en zijn vrouw waren
eigenlijk beiden in de lappenmand. Theo hoestte flink. Ik was eigenlijk behoorlijk
nerveus dat ik ook iets zou kunnen oplopen.
We gingen dineren in een restaurant in een bebost gebied dat Monsieur heette,
waar ze vaker schenen te komen. We bestelden. Ik zei tegen de ober: ‘Could I have
a mixed salad and please write it separate on the bill.’ Omdat ik in de USSR
waarschijnlijk geen groenten zou krijgen. Theo deelde me een reprimande uit en zei:
‘Dat doe je niet zo, iedereen spreekt hier Italiaans.’
Ik zei dat ik geen Italiaans kende en dat ik niets verkeerds had gedaan.
‘I live here, I know these people,’ ging Theo verder.
‘Well, I am 55 years old now and not willing to be told by you or anybody else
what to do or how to do it.’ Nellie kwam tussenbeiden en zei dat als we zo door
gingen, zij zou vertrekken. We hebben vervolgens alle drie ons uiterste best gedaan
om over de botsing heen te komen. Ik keek naar Theo's gezichtsuitdrukking en het
deed me denken aan de donkerste dagen van onze jeugd op De Horst, tot en met zelfs
sommige van de laatste dagen dat mam leefde. Zelfs met Peter had ik al die tijd dat
we samen in Florida waren geen scène als deze. Afschuwelijk.
Triest. Het gaat om de enige broer die nog in de buurt is. Hendrik Alexander zit
in Kaapstad. Hij reageert helemaal nooit op iets. Het herinnerde me er eigenlijk aan
hoe onze vader ons voor schut kon zetten jegens onze leraren. Een hele nare
herinnering.
Droomde van Peter.
Vanmorgen was alles weer bij het oude. Theo vroeg wat ik zou doen wanneer
Carter opnieuw militair zou ingrijpen in Iran. ‘Wat als jij in Tasjkent zit? Dan ben
je vier jaar opgesloten in de USSR.’ Inderdaad een beangstigende gedachte, maar
waarom plantte hij deze? Het is de IJzeren Gordijnvisie op Europa anno 1980. Hij
noemde de VS met Carter ‘een gewonde leeuw’ en voegde eraan toe ‘and you know
how dangerous that can be’.

Trein Lugano - Zürich
Schreef Peter en sloot een biljet van 100 Zwitserse Francs in.

Zürich - Moscow, Aeroflot
Voor de zoveelste keer dezelfde reis naar het oosten. Ik zal mijn
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hoofd moeten gebruiken en vooral de volgende reis moeten zien te regelen. Voel me
gedeprimeerd vanwege de botsing met Theo in het restaurant. Het gebeurt niet dikwijls
en heb er slecht door geslapen. Het grijpt me zeer aan. Het gaat om mijn broer.
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Moskou
5 mei 1980
Moskou, Hotel Academicheskaya, kamer 608
Heb geslapen en geslapen! Gisteravond laat heb ik naar Peter in Londen gebeld.
Droomde van Casper Bake. Voel me stil en onbestemd, maar de stralende zon vandaag
helpt veel.
Om 13:45 uur ontmoette ik professor Arbatov. Hij had een gesprek gevoerd met
de Italiaanse ambassadeur. Hij gaat met zijn vrouw twaalf dagen naar Italië om
lezingen te geven als gast van de Communistische Partij van Italië. Hij vertrekt 11
mei en gaat vanuit Rome naar een Darmouth Conferentie die aan het Comomeer
wordt gehouden en komt 31 mei weer in Moskou terug.
We wandelden samen naar restaurant Praha waar kamer nummer één voor ons
was gereserveerd. Volodja Pechatnov en Sergei Plekhanov waren ook aanwezig. Hij
bestelde een copieuze, uitgebreide lunch met een twaalftal vodka toasts, en iedere
keer dronk hij zijn glas in één teug leeg. De artsen stonden hem 150 centiliter wodka
per dag toe.
‘I could tell you quite a story, Willem, but I won't. But let me tell you this, when
Americans with their tendency for overkill launch such an operation in Iran, they
might use eight helicopters in the first wave, but they will have at least thirty other
helicopters standing by in reserve, or even more. Therefore, to say now, that because
one or two got into trouble or had mechanical defects, this sounds, to me personally,
not very plausible. It seems to be more likely, that Carter simply chickened out.’6
Volgens Arbatov was één van de redenen dat minister van Buitenlandse Zaken,
Cyrus Vance, is afgetreden, dat hij het oneens was met de instructies ten aanzien van
de USSR die hem door Carter en Brzezinski zijn gegeven. Nu is dus oud-senator
Edmund Muskie minister van Buitenlandse Zaken. ‘Will he get better guidelines for
the meeting in Vienna with Andrei Gromyko?’ vroeg Arbatov zich af. ‘Well, we are
not prepared to

6

Ik heb me later ook dikwijls afgevraagd of ‘men’ Carter opzettelijk een probleem wilde
bezorgen.
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wring our hands and patiently wait until Mr. Jimmy Carter puts his smile back on
his face.’
Hij zei terloops dat er bij de begrafenis van maarschalk Tito - ik wist nog niet dat
hij was overleden - eveneens momenten zouden zijn voor topoverleg door
verschillende begrafenisgangers van Oost en West. Het Politburo moest nog beslissen
of Leonid Brezhnev zou gaan.
Professor Arbatov vertelde dat Jonathan Power hem herhaaldelijk brieven had
geschreven ten einde een tweede interview te kunnen maken voor de International
Herald Tribune. ‘Maybe in June, or in combination with the publication of your
book.’ Het viel me op dat hij ‘jouw’ boek zei, het is tenslotte ‘ons’ boek. Er was ook
enige discussie over de woordkeus ‘de auteur’ in het contract, want tenslotte, zoals
het gelopen is, zijn we beiden auteur. Ik weet zeker dat ik hem met sommige vragen
heb geïnspireerd. Maar uiteindelijk is hij bezig het eigenlijke boek te schrijven. Het
gaat tenslotte om zijn antwoorden. Sergei vertelde dat toen mijn gesprek in
Komsomolskaya Pravda verscheen, zij er over hadden vergaderd of dit interview het
boek schade zou kunnen berokkenen, vooral door mijn openlijke kritiek op de VS en
de Amerikaanse politiek. Ik vroeg Arbatov of ik misschien VAAP7 zou kunnen polsen
om mijn boek Amerika valt in de Sovjet-Unie uitgegeven te krijgen. Hij antwoordde:
‘Well, we are probably stuck with Carter for another four years, so a book taking the
stance (en hij tikte aan zijn voorhoofd) is perhaps not timely.’
Het is eigenlijk doodzonde dat ik geen fractie van onze gesprekken van vandaag
hier kan weergeven. Er is teveel gebeurd, om dat met enig succes te kunnen doen.
Ik schreef Peter dat ik me uit mijn depressie had gewerkt door actief te zijn en
hard te werken. Sergei en Volodja zeiden dat Arbatov zich geheel op het manuscript
had gestort, met uitzondering van voorbereidingen voor een communistische
conferentie in Parijs. Arbatov zei dat zijn zoon, die zich bezig houdt met
bewapeningsvraagstukken, een uitstekend boek had geschreven over de
wapenwedloop.
‘Well, with a father like you,’ zei ik.
‘No,’ zei Arbatov, ‘I only saw the proofs. He did it all alone. He really understands.’

7
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6 mei 1980
USA

instituut

Ik dronk koffie met Edward Ivanian, die toegaf: ‘It was wishful thinking on my part,
not to believe that Carter was crazy, when you said it some years ago.’8
Een uur bandopname met Arbatov voor het boek. Omdat de VS langzamerhand
de hele wereld van belang achten voor de nationale veiligheid van Amerika stelde
ik hem de vraag of het niet tijd wordt dat de USSR de Veiligheidsraad bijeen roept
om dit hete hangijzer te bespreken, vooral omdat het in strijd is met het Handvest
van de Verenigde Naties en het internationale recht. Hij luisterde en dacht na. Hij
maakte vijf regels notities en schreef er nog het een en ander tussen. Hij keek me
nog eens aan en zei: ‘I will try to sell this idea.’
Er zijn opnieuw vier Amerikaanse helikopters in Iran, 150 kilometer binnen de
grenzen, verongelukt en een vijfde heli ging verloren door motorpech. Wat bezielt
Carter?
Wat me trouwens iedere keer weer verwondert, is de volmaakte chaos in de
werkkamer van Georgii Arbatov. Hoe wordt hij uit de wirwar van dossiers, boeken
en paperassen wijs? Onbegrijpelijk.
Lunchte met Volodja Pechatnov; heel behoorlijk en voor nog geen roebel. Hij gaf
toe dat ik de eerste was die in Moskou had verkondigd dat Carter lichtelijk gaga was.
Nu dacht iedereen er zo over in Moskou. Het moet ook vanuit het Kremlin gezien
pure waanzin lijken om gijzelaars te gaan bevrijden uit Iran met een handjevol
helikopters.
Als dit dagboek ooit de stormen van de tijd overleeft, dan lijkt het toch achterlijk
dat ik zelfs noteerde dat Volodja Molchanov me niet op het vliegveld opwachtte. Ik
heb voortdurend gegokt dat onze band van vriendschap sterk genoeg zou zijn om
mijn ‘verraad’, door de kwestie Raymond van den Boogaard naar buiten te brengen,
te overleven. Het ging erom de rotzakken bij de NRC op hun nummer te zetten, en
verder om de BVD, mijnheer Wiegel en andere schuinsmarcheerders in Den Haag op
hun nodeloze koudeoorlogsgedrag te wijzen. En die vriendschap was sterk genoeg,
want Volodja toonde zich later spontaan en helemaal dezelfde vriend als altijd. We
omhelsden elkaar als voorheen. Ik bedankte hem voor het begrip.
Hij vertelde, dat Van den Boogaard op 7 of 8 april 1980 een telex naar hem en
Tamara Sachnazarova had gezonden om te bedanken voor een artikel van Novosti.
Hij voegde er aan toe:

8
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‘Alles wat Willem Oltmans zegt, is geklets. De adjunct-hoofdredacteur Rob
Soetenhorst verbiedt hem voortaan voor ons te schrijven.’
‘Kan je je indenken, Willem,’ zei Molchanov, ‘dat een redacteur van de NRC, of
een redacteur van Le Monde, een dergelijk telegram over een persoonlijke ruzie naar
Novosti stuurt? Onze hoofdredactie vroeg wat dit te betekenen had. Ik heb
geantwoord: “A well orchestrated action against Willem.”’ Hij vertelde dat bij zijn
persbureau er verder geen aandacht aan werd besteed en ook Tamara had de
boodschap van Van den Boogaard weggelegd als niet ter zake doende. Molchanov
voegde er aan toe: ‘Ik haalde Van den Boogaard van het vliegveld, omdat jij het me
had gevraagd. Ik kende hem dus niet. Gedurende het eerste half uur van onze
kennismaking vertelde hij door de BVD te zijn benaderd.’ Volodja herhaalde het
incident. Het is gewoon voor honderd procent waar. De BVD benadert wel degelijk
doelbewust journalisten om met spionageactiviteiten bezig te zijn, net als in de VS.
En dit is met Van den Boogaard gebeurd. Hij is een leugenaar.
Volodja Molchanov vond het onjuist, dat ik met een halve verontschuldiging per
brief in De Journalist was gekomen. ‘Jij bent met grote dingen bezig. Wie is Raymond
van den Boogaard?’ Ik legde uit dat dit een gebruikelijk compromis tussen André
Spoor en mij was geweest, om Spoor niet verder in verlegenheid te brengen, die
overigens exact weet hoe de vork in de steel zit. Soetenhorst blijft een slappe lul die
voor de BVD en het gelieg van Van den Boogaard gemakkelijk door de knieën gaat.
Ik heb Volodja trouwens mijn omslagverhaal voor NieuwsNet over Beatrix en De
Telegraaf gegeven. Hij vond het zeer interessant en brengt het naar de Europese
afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken om te laten vertalen. ‘Dan zullen
alle ambtenaren van het departement het daar ook lezen,’ zei hij. Ik had overigens
persattaché Prokchorov van de ambassade gevraagd een exemplaar van NieuwsNet
aan Volodja te geven, wat hij niet had gedaan. ‘Hij wilde het nummer misschien zelf
houden,’ was de verdediging van Molchanov. Wat een idioten. Vladimir Opalev had
Molchanov verteld dat ik de eerste was die hem had opgezocht na zijn terugkeer in
Den Haag, om hem van A tot Z uit de doeken te doen wat er allemaal met NRC en de
BVD was voorgevallen. ‘Naast onze ambassade is een school voor koks en
keukenpersoneel. Daar bevindt zich alle afluisterapparatuur van de BVD, dus ze weten
nu alles wat jij daar hebt gezegd,’ aldus Molchanov.
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Hij was op 30 april niet op de ambassade uitgenodigd ter gelegenheid van de kroning
van Beatrix. Hij zei in de stemming te zijn nooit meer één pas in Nederland te zetten.
Hij heeft trouwens meer zin om voor televisie te gaan werken en APN Novosti de rug
toe te keren. ‘Dan laat ik Nederland schieten, behalve Vladimir Opalev en jou.’ Hij
is overtuigd dat de BVD alles weet, inbegrepen de brieven die ik hem schreef, die
zouden gekopieerd zijn. ‘En anders aan de sovjetkant wel.’ Na de ervaring met Van
den Boogaard heeft Volodja Nederlandse journalisten ontweken, ook Jan van Beek
van de GPD, toen die in Moskou was. Ik wilde de GPD-chef juist bij Volodja
binnenbrengen. Een ezel stoot zich natuurlijk ook niet tweemaal aan dezelfde steen.
God zij dank heb ik Volodja als vriend niet verloren vanwege dit gevecht tegen de
BVD en NRC.

7 mei 1980
Ik schreef Spoor dat andermaal uit een gesprek met Volodja tot in detail duidelijk
was geworden wat er in de kwestie Van den Boogaard en de BVD was gebeurd. Het
telegram van deze mijnheer lag in Volodja's lade. ‘Er moet dus een kopie van zijn
bij de NRC,’ zei hij. Stephen de Winter is wellicht eveneens een BVD-mol bij NRC
Handelsblad. Walgelijk.
Trouwens, onderwijzer Gert Kant - de vriend van Aart van der Want - belde onlangs
om te zeggen dat een leraar Frans op de lerarenopleiding, H. Brink, eveneens door
de BVD was benaderd om studenten te bespioneren.

8 mei 1980
Ik heb het kantoor van de Russische kerk gevraagd indien mogelijk mij geen
vrouwelijke tolk mee te geven en het liefst een Engels sprekende vertaler op mijn
komende reis naar Odessa en het zuiden.
Al dagen heb ik gelazer met de chef-protocol van het USA Instituut, die eerst mijn
visum subtiel saboteerde en er geen enkele dag voor zorgt dat de auto die me ter
beschikking is gesteld op tijd is. Vandaag is de emmer overgelopen. Ik had er genoeg
van. Toen ik een uur te laat op het Instituut arriveerde en in de antichambre bij de
secretaressen van Arbatov zat te wachten, en tegen Sergei Pechatnov mijn beklag
deed, wandelde chef-protocol Krestianov binnen. Een klassieke schreeuwpartij
ontwikkelde zich, die Arbatov, ondanks de dubbele deuren tot zijn werkkamer,
woordelijk kon volgen. Ik zei tegen de man, dat als ik het voor het zeggen had, hij
naar Siberië zou worden gezonden, omdat hij een chef-protocol is die het keer op
keer
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niet voor elkaar krijgt een auto op tijd te laten uitrijden. De man werd wit van woede
en verdween.
Sergei zei dat Krestianov een oorlogsheld was met hoge militaire rang. Nu was
hij diep gekwetst. ‘So what?’ zei ik. ‘The man cannot even properly arrange a car.’
De secretaressen waren gaan huilen vanwege het geschreeuw en ook zij waren diep
gekwetst en teleurgesteld. De hele bende weet eigenlijk niet wat werken is. Iedere
ochtend heb ik een uur in de gang op die auto moeten wachten, afgezien van het feit
dat die kostbare uren af gaan van de mogelijkheid met Arbatov aan het boek te
werken. Professor Arbatov zei met een glimlach de affaire in de andere kamer gevolgd
te hebben. Hij wees erop dat Krestianov al een hartaanval achter de rug had. Door
al het gedonder konden we maar een kwartiertje spreken over waarvoor ik tenslotte
naar Moskou was gekomen, dus ons manuscript leed er onder. Arbatov moest weg
naar een lunch met Olof Palme van Zweden.
Het zal idioot klinken, maar eigenlijk heb ik geen zin meer in dit boek. Het had
zoveel beter kunnen worden mits men er behoorlijk en georganiseerd aan had gewerkt.
Bovendien, wanneer je mijn oorspronkelijke vragen erbij neemt, dan vind je er vrijwel
niets meer van terug.
Ben een lange wandeling gaan maken. Iedereen kijkt strak voor zich wanneer zij
een buitenlander aan zien komen, of er wordt ostentatief een andere kant op gekeken.
Eigenlijk treurig dat je hier zonder behoorlijke begeleiding, geen mens in dit land
ooit echt ontmoet. Goed, ik ken de taal niet, maar dan nog. Niemand wil zijn vingers
branden. De huizen, van buiten gezien, kennen geen echte sfeer. Altijd veel licht en
kroonluchters want ze schijnen van schemer en atmosfeer niet te houden. Ik herinner
me dat Arbatov zijn beiden handen op de mijne legde om me te kalmeren vanmorgen.
Ze transpireerden niet en waren niet nat of klef. Prettig gevoel, warm, alsof hij zijn
eigen kalmte aan me wilde overdragen.
Ik luister naar de tweede symfonie van Mahler.
Om 16:30 uur bezocht ik de nieuwe ambassadeur Frans van Agt, die hier van 1954
tot 1957 ook was als jonge diplomaat. Ik liep tegen mevrouw Van Agt aan in de
salon, een vreselijk goedkoop mens. Op het moment dat we de werkkamer van de
ambassadeur naderden, waar alle vorige ambassadeurs me hadden ontvangen, kwam
Van Agt gehaast naar buiten en nam me mee naar een kille, lege kamer. Ik wist
ogenblikkelijk dat ik, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Reinink, met deze kloot nooit
enig contact zou hebben. Hij zag er uit als een fabrieksarbeider
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gekleed voor diens gouden bruiloft. Ik denk niet dat ooit een ambassadeur dermate
de couleur locale vertegenwoordigde als deze mijnheer. Geen persoonlijkheid, geen
savoir vivre, eigenlijk de meest hopeloze topdiplomaat die ik ooit in onze buitenlandse
dienst ergens ontmoette. Het antwoord van Den Haag op de boer Tolstikov.
Toen ik ambassadeur Van Agt vertelde dat ik bezig was een boek met professor
Arbatov te schrijven, vroeg hij nota bene wie dit was. Overigens was de functionaris
die zich met Olympische zaken scheen bezig te houden bij ons komen zitten. Ik vroeg
hem de ambassadeur te vertellen wie Arbatov was. ‘U zult dit beter onder woorden
kunnen brengen dan wie ook,’ aldus deze diplomaat.
‘Wel, om kort te zijn, Arbatov is in het Kremlin wat Brzezinski is in het Witte
Huis,’ ook al was dit niet helemaal juist, het ging me om de impact van de stupiditeit
van de ambassadeur. Na nog meer ongemakkelijke zinnen vroeg Van Agt wie ik in
de pers vertegenwoordigde.
‘Ik schrijf momenteel voor NieuwsNet en misschien komt U mijn naam van tijd
tot tijd tegen op de opiniepagina van NRC Handelsblad.’
Ik had er spijt van dat ik er zat. Toch heb ik 45 minuten weten vol te kletsen met
die zak. Toen ik bijvoorbeeld naar voren bracht dat de USSR er belangstelling voor
had de gasleiding naar West-Duitsland tot Nederland te verlengen, zei hij: ‘Daar is
mij niets van bekend.’ Hij vervolgde: ‘U zegt dit nu, maar dit is voor mij op dit
moment geen verifieerbare informatie.’
‘Ik heb dit anders al weken geleden geschreven. Licht Buitenlandse Zaken u dan
niet in?’ Hij was dermate weinig op zijn gemak dat hij nog een keer wegliep ook,
om zogenaamd dringend te telefoneren. Wat een vreselijke man. De diplomaat die
me naar de uitgang begeleidde, was wel aardig maar ik zei tegen hem: ‘I will never
set foot in this embassy again till this asshole is gone.’

9 mei 1980
De overwinning op de Duitsers wordt gevierd. Het wemelt in het hotel van de heren
in afschuwelijke confectiepakken, behangen met blikken eretekens en medailles
langs de revers en overal waar maar plaats is. Nogal bespottelijk. Do in Rome as the
Romans do, maar het is niet mis wat ze hier doen om met hun heldendaden te
koketteren. Het is allemaal zo irrelevant en kinderlijk. De auto was opnieuw te laat
vanmorgen.
We reden naar Volokolamsk, waar aartsbisschop Pitirim de over-
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winningsmis zou opdragen, 114 kilometer van Moskou. Tanja, onze Engels sprekende
tolk van het kantoor van de bisschop, en nog een meneer reisden mee. We arriveerden
toen de mis in volle gang was. De meeste kerkgangers waren weer de oude dametjes,
die dan toch maar enkele uren staan en knielen en staan om de show tot het bittere
einde mee te maken. Er waren twee koren uit Moskou gekomen, die veel en veel te
hard zongen. De bijna negentigjarige, lijkbleke kosteres wierp af en toe haar ogen
uit wanhoop ten hemel als er iets verkeerd scheen te gaan. Ik ‘zag’ haar later in haar
lijkkist met een mooie vrome uitdrukking op haar gezicht. Haar vingers waren
eigenlijk al krom gegroeid. Ik dacht trouwens veel aan mam. Mam had een vinger
die krom was gegroeid, althans een kootje er van. Vlakbij waar ik tegen een zuil
stond, zat een oude dame in een zwarte jas met een keurige zwarte hoed op. Ik had
reeksen visioenen van contessa's uit de tsarentijd. Je kon waarnemen, dat je met ‘een
mevrouw’ had te maken, zeker in vergelijking met de andere dames in de kerk. Alle
mensen gooiden slechts munten in de offerschaal. Zij wierp er een biljet van vijf
roebel op. Later kwam de schaal nog eens rond en haar biljet was nog steeds de enige
kolossale gift.
Op een bepaald moment viel me een priester in het bijzonder op met een opvallend
gezicht, vol uitdrukking, blond haar en groot. Ik informeerde. Het was Alekseij, een
jongen van 28. Een klein jongetje kuste zijn hand. Het was zijn zoontje. Ik wilde met
die jongen praten en wist dat ik hem zou ontmoeten. In het kort was zijn verhaal dat
hij op school was om te studeren voor elektrisch ingenieur. Iedereen met een minimale
opleiding is direct ingenieur in dit land. Hij besloot dat er al genoeg ingenieurs waren
en was naar bisschop Pitirim gegaan om meer te weten over de kerk. Hij had, als alle
kinderen in dit land, een marxistisch-leninistische opleiding gekregen en toch had
hij de weg van de religiositeit gevolgd. Pitirim zei me later: ‘I placed him in the
church here in Volokolamsk to let the people educate him in order to become a real
priest.’ Ik gaf Alekseij mijn kaartje en zei dat ik absoluut zeker terug wilde komen
om meer over zijn leven te horen.
Er was een lunch, samen met de leden van de twee Moskouse koren. Pitirim kletste
maar door tegen me, want ik zat naast hem. Het ging over wat er in de oorlog allemaal
in Volokolamsk was gebeurd. Hij liet me de tuin zien en wees me een plaats aan
waar 28 sluipschutters de Duitsers een hele dag hadden weten tegen te houden. Er
sneuvelden 24 van hen en slechts vier wisten te ontsnappen. Het trauma van de oorlog
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leeft hier op alle niveaus. We kunnen ons er geen voorstelling van maken wat de
Duitsers in de USSR hebben aangericht.

Bolshoi Theater
Eindelijk zie ik het ballet Spartak van Khatchaturian weer. Ik zit op het derde balkon
en kan niet goed zien. Ook is veel van het bloot verdwenen. Er ontbreekt iets aan.
Khatchaturian is er ook niet meer om ze op hun vingers te tikken. Eigenlijk wond
me de voorstelling niet meer op. Ook het applaus was maar lauwtjes Ik werd niet
begeistert zoals voorheen. Ik ben weggegaan.
De binnenstad was afgesloten vanwege de feestelijkheden. Ik wandelde van het
Bolshoi naar Hotel Academicheskaya terug. Op de brug over de Moskou-rivier liep
een jongen in een leren jas met grote bruine ogen. Ik sprak met hem. Hij stelde voor
dat we een plekje in een dichtbij gelegen park zouden opzoeken. Er waren echter
nog veel te veel mensen op straat. Hij was op weg naar een ontmoeting met een
jaloerse vrijer. De jongen heette Serge en zei: ‘I wished we had met on a beach under
the stars and not here.’

10 mei 1980
Veertig jaar geleden begon de rampzalige oorlog, wat Nederland betreft.
Ik sla een Oost-Duitse krant open van 8 mei. Luns heeft op een persconferentie
in Washington gezegd dat hij en de NAVO volkomen achter Carters militaire actie in
Iran staan. Die man is gewoon ingehuurd om de CIA en Washington in de kaart te
spelen. Al verdenk ik de CIA ervan Carter opzettelijk met een handje vol helikopters
op oorlogspad te hebben gezonden, zoals ook professor Arbatov eigenlijk aangaf.
Russen kunnen toch wel ontzettend lelijk zijn. Dat wordt misschien allemaal
anders, wanneer de welvaart toeneemt en ‘smaken’ worden ontwikkeld.
Ik schreef eerst een rustige brief aan Peter.
Carter zal niet naar Belgrado gaan voor de begrafenis van Tito. Het zou een
schitterende gelegenheid zijn geweest om de Afghanistan-kwestie met Brezhnev te
bespreken. Hij ontloopt Brezhnev liever dan hem frontaal te woord te staan. Zoiets
begrijp ik dus niet. Indonesië wordt niet genoemd, al kan Adam Malik er geweest
zijn. Had Bung Karno geleefd, dan zou hij zeker verschenen zijn. Koning Boudewijn
was aanwezig. Waarom zit Nederland toch altijd in de achterste koets wat zulke
aangelegenheden betreft?
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Bezocht Olga Chechotkina, mijn oude vriendin uit Indonesië. Zij schreef een boek
over haar werkzaamheden gedurende tien jaar in Indonesië. Maar het ligt bij haar
thuis in de kast. De communistische autoriteiten staan de publicatie ervan niet toe,
terwijl zij toch haar hele leven trouw in Pravda schreef en vicevoorzitster is van het
Sovjet Vrouwen Comité. Wat zij heeft te melden, schijnt onvoldoende de partijpolitiek
weer te geven. We kregen er een beetje een botsing door, want ze viel terug op het
verdedigen van de CPSU. Verder zaten we op dezelfde golflengte.
Ik vertelde haar hoe het er met het Arbatov-boek allemaal aan toe ging, en dat ik
me te weinig erbij betrokken voelde in deze laatste stadia. ‘I think,’ zei ze, ‘that he
could have cancelled his trip to Italy. We have other comrades that could have done
that job.’ Zij vervolgde: ‘He should have set everything aside, all the way. Because,
no doubt, this book is the most important project now.’
Olga was in Vietnam geweest. Zij ziet China nog altijd als een groot gevaar. Zij
zou ook nog een reis naar Indonesië willen maken, wellicht met behulp van Adam
Malik, die ze uitstekend kent. Zij gaf me Oorlog en Vrede van Tolstoj in het Frans
- wat ik aan Lex Poslavsky wil geven - en Mikhail Lermontov: Selected Works9.
Bij het afscheid vertelde zij dat het Bolshoi Theater achteruit ging. ‘There are
young people now, you know.’ Er was een conflict geweest rond de begrafenis van
Aram Khatchaturian. Zijn kinderen wilden dat hij in Moskou begraven zou worden.
Zijn eigen wens was in Yerevan, Armenië, zijn geboorteland. Uiteindelijk was de
patriarch van de Armeense kerk naar Moskou gekomen en besloten werd dat hij in
Armenië ter aarde zou worden besteld.
Volodja toonde me vandaag het telegram van Raymond van den Boogaard waarin
hij schreef dat ik kletsverhalen zou hebben opgehangen. Ik bracht de middag bij hem
thuis door. Vladimir Feltsman, de pianist, wandelde ook binnen. Hij vertelde dat hij
tegen een bevriende dirigent had gezegd weer te willen optreden en spelen. Hij werd
vervolgens opgebeld door een impresario, die hem vroeg om 01.00 uur zich ergens
te vervoegen om op te treden. Hij ging naar de aangegeven plaats waar twee officieren
op hem wachtten en hem naar de derde verdieping brachten. Hij moest spelen voor
ambtenaren van de Academie van de KGB, in een zaal die zo zacht verlicht was dat

9
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hij de gezichten van het publiek niet werkelijk kon zien. Hij speelde twee stukken
van Rachmaninoff.
Molchanov is druk in de weer met een boek over nazi-oorlogsmisdadigers die naar
de VS zijn gevlucht. Verschillende van die figuren wonen in New York. Hij gaf me
een knipsel uit de New York Post van 1 augustus 1977 waarin Boleslav Maikovsky
wordt geïdentificeerd, wonende in Mineola, New York, die betrokken zou zijn geweest
bij de moord op 25.000 joden in het getto van Riga, Litouwen. Hij gaf me een memo
van zes pagina's met additionele informatie. Ik wil graag iets voor hem doen, maar
hier heb ik erg weinig zin in.10
Om 21:00 uur werd ik opgebeld door Sergei, de jongen die ik gisteravond in de
stad ontmoette. Hij vroeg of ik in vijftien minuten bij het Bolshoi theater kon zijn
om samen op stap te gaan. Had zojuist een douche genomen en wilde vroeg slapen.
Okay, in 30 minuten dan. Pieker er niet over. Ik vertelde Molchanov over Sergei.
‘Je hebt toch niets tegen hem gezegd?’ vroeg hij, het voor mogelijk houdende dat
Sergei een spion was. Ik ben ook weer benaderd om honderd dollar tegen 200 roebel
te wisselen. ‘Ik heb geen zin om naar Siberië te worden gezonden,’ zei ik tegen de
jongen met een gouden voortand. ‘Niet jij, maar ik word naar Siberië gezonden,’ zei
hij.
Lees in Gaylin.11 ‘One of the traditional defenses against boredom is fantasy,’
schrijft hij. Of is het informatie? Gaylin spreekt over ‘fantasy intruding readily on
reality’. Daar ben ik het mee eens. ‘When fantasy fails and when we feel stripped of
stimuli, we begin to feel that special kind of restless anxiety that constitutes boredom.
Nietzsche has said that “against boredom even the gods themselves struggle in vain.”
Even the Gods? Especially the Gods! To know all, to have done all, to have seen all,
to predict all - in an unending immortality through an endless infinity of time - would
lead quickly from boredom to ennui and despair. Man is the savior of the gods.’

11 mei 1980
Sergei Pechatnov belt. Hij heeft zes hoofdstukken af. Deze kan ik bekijken. Er wordt
aan het hoofdstuk Economie gedokterd. Edward Ivanian is er ook bijgehaald.
Bezocht Tamara Sachnazarova en haar zeventigjarige moeder. Ik heb er wat gegeten
maar voelde me niet goed. Alleen al de lading mayonaise op de sla met eieren maakte
me misselijk. Ik

10
11

Zie bijlage 2, ik heb er niets mee gedaan.
Willar Gaylin, Feelings, Harper & Row, New York, 1978.

Willem Oltmans, Memoires 1980

29
ben echt ziek geworden en wat me zelden overkomt, ik heb overgegeven. Lag te
rillen in bed, maar voel me nu beter.

12 mei 1980
Droomde dat Beatrix en Claus aan het winkelen waren in Amsterdam en daar
mejuffrouw Büringh Boekhoudt tegen kwamen. Ze brachten haar naar huis.
Ik schrijf Peter; ben in gedachten bij hem.
Craig Whitney publiceerde een artikel in The New York Times.12 Hij schreef dat
het Kremlin zich verkeken zou hebben met de invasie van Afghanistan op de schade
die dit aan de betrekkingen met het Westen en de VS zou berokkenen. ‘A strange
mixture of emotions and motives goes into the formulation of Soviet foreign policy,’
schreef Whitney. Alsof dat aan de andere kant in Washington (of Den Haag, als dat
mee zou tellen) niet gebeurt. Ik zit nu al enige jaren dichtbij enkele top-bronnen aan
sovjetkant, de heren Arbatov en Jermen Gvishiani. Ik acht wat uit hun koker komt
ten aanzien van internationale aangelegenheden verreweg superieur en meer in
overeenstemming met de nieuwe realiteiten in de wereld in haar geheel, dan de onzin
die er op alle niveaus in Washington (of Den Haag) wordt uitgekraamd.
‘Many experts (sic) in the United States,’ aldus Whitney, ‘are now trying to chart
a new diplomatic course, and argue, that their mistake to believe in détente was the
result of deliberate deception by the devious men in the Kremlin. As US skeptics
point out, the traits of obfuscation and self-aggrandizement go back far before the
Bolshevik Revolution.’ Volgens hem zouden de sovjets alleen maar doen alsof ze
door de Amerikaanse reacties op Afghanistan verrast zouden zijn. ‘Soviet experts
on the United States may actually give their masters in the Kremlin a very clear view
of how Washington looks at the world. Soviet statements about not being able to
understand the West are only an effort to confound their ideological enemies.’ Ik
ken Arbatov, de voornaamste Washington watcher voor het Kremlin, nu toch negen
jaar en heb hem uren, dagen maanden, jaren gesproken. Deze man is absoluut niet
achterbaks. Craig Whitney projecteert dezelfde vooroordelen die overal in Westerse
zenuwcentra worden gedebiteerd ten aanzien van Moskou.
In 1978, schreef Whitney, vloog een groep Amerikanen onder begeleiding van
sovjettolk Boris door de USSR om kennis met het land te maken. Nadat hij zijn gasten
wat beter had leren

12

The New York Times, 2 mei 1980.

Willem Oltmans, Memoires 1980

30
kennen, vroeg Boris de Amerikanen: ‘“Who is it, who pushes the button in the United
States and sets off these waves of anti-Soviet propaganda? Things go along nicely
between us, and then, all of a sudden, your newspapers are full of stories about
dissidents. Who tells you to do this?” For more than an hour, as the plane cruised
above the valley of the Volga River, the Americans tried to explain: that, as a rule,
press campaigns do not come about in the United States because the government
wants them that news depends on events, that dissidents become stories mainly when
the Soviet government, by its repressive actions, puts them in the news. “All right,
all right,” Boris said. “But tell me - who pushes the button? National Security advisor
Zbigniew Brzezinski, The CIA? Who?” And the group realized, that Boris, for all his
exposure to the US life and values, had learned nothing about free expression and
debate in the United States.’
De ellende is dat Boris meer dan goed begreep hoe de VS in werkelijkheid in elkaar
zitten, of hoe Den Haag in werkelijkheid in elkaar zit. In een gigantische reportage
wordt op gezaghebbend niveau, in nog wel The New York Times, de Sovjet-Unie
voorgesteld als geregeerd door imbecielen, inbegrepen de experts die zich met
Amerika bezig houden. Maar wat Boris hier te berde bracht, was nu precies in de
roos. Dat was wat mij keer op keer is overkomen met ‘de rode knop in Den Haag’
vanwaar opzettelijk gedirigeerde leugens en kwaadsprekerij kwamen om mij in een
kwaad licht te plaatsen opdat niemand naar me zou luisteren of me serieus zou nemen.
De vraag van Boris in de USSR sluit aan op de opmerking van professor J.A. van
Hamel in 1961 jegens mij: ‘Wie de rode knop in Den Haag ontmaskert, bewijst het
vaderland een grote dienst.’
Whitney beweert eveneens dat de twee voornaamste Sovjet-Amerika-experts,
ambassadeur Anatoly Dobrynin in Washington en Georgii Arbatov in Moskou,
geadviseerd zouden hebben, dat Moskou rustig Afghanistan zou kunnen
binnentrekken. Op dit moment zal Arbatov mij als Westerse journalist nooit openlijk
zeggen dat hij tegen die invasie heeft geadviseerd. Ik ken hem. Ik denk desalniettemin
dat hij er tegen was. Het zou zelfs mogelijk zijn dat zijn hartaanval van vorig jaar te
maken had met zijn verzet tegen de plannen Afghanistan te bezetten.
James David Barber, professor in Political Science aan Duke University schreef:
‘Myth separates the ethical men from the boys.13 We cannot think of the Ten
Commandments without
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picturing Moses, arrived at last on that mountaintop, his beard blowing in the wind
as a Voice thunders through the chaos.’ Zij die serieus over politieke ethiek nadenken
begrijpen het gevaar van mythologie. Het gaat erom te voorkomen ‘that not one myth
can dominate all. Myth now diverges more and more from hard realities, waiting
upward into airy anticipations and subjunctive suppositions [zoals Craig Whitney,
WO]. Journalism Could, I think, call on old strengths to yank that story back down
to earth. Journalism (at least - and especially - in its mythology) is strong on facts.’
Dit zijn onderwerpen, die ik in het boek met Georgii Arbatov had willen aanroeren
maar waar we in de verste verten niet aan toekomen.
Heb vandaag bijna twee uur met aartsbisschop Pitirim gesproken. Ik heb hem
verteld een reportage over pater Alekseij te willen maken, waar hij mee akkoord
ging.
Ook oud-ambassadeur Alex Romanov ziet Carter nu als getikt. Hij herinnerde zich
dat ik hem dit al jaren geleden in Den Haag vertelde. Hij vroeg of mijn boek met
Arbatov werkelijk zou uitkomen ‘because the Americans have cancelled contracts
before, that were signed with the stroke of a pen’.
Wat me trouwens opviel, was dat diplomaat P.J. Wolthers van de ambassade erg
verbaasd was te horen dat Komsomolskaya Pravda een interview met mij had
gepubliceerd. ‘Wanneer was dit dan?’ Doet zo'n man maar alsof, of zitten ze werkelijk
te slapen? Overigens schijnt Jan van Beek, toen hij hier als hoofdredacteur van de
GPD was, een auto met chauffeur van de ambassade ter beschikking te hebben gehad.

13 mei 1980
Heb curieus gedroomd. Anwar Sadat bracht een staatsbezoek aan Indonesië. Ik was
mee met andere journalisten. Ook Dewi Sukarno was in Djakarta. We arriveerden
op Istana Merdeka en Bung Karno ontving ons als vroeger, wat dus niet kan. Sukarno
bevond zich aan de arm van een grote blonde Hollandse marinier, was zeer oud
geworden, droeg een kaki regenjas en ik geloof dat hij niet meer goed kon zien. Dewi
wilde het protocol verbreken en op hem af vliegen. Eerst wilde ik haar tegenhouden,
en toen dacht ik: laat maar, als het echte spontaneïteit is. Bung Karno wees haar
echter terecht en zei dat zij haar beurt diende af te wachten. Na afloop van de
plechtigheid hoorde ik mijn naam roepen en Bung Karno riep me bij zich, zoals hij
dat vroeger deed.
Dit soort dromen doet mensen geloven in geesten en de besturing door
bovennatuurlijke krachten. Toen ik tegen aartsbis-
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schop Pitirim zei dat zijn assistentes geloofden in reïncarnatie - wat de tolk zondag
had gezegd - antwoordde hij dat het beter was de dromen van hysterische vrouwen
niet te verstoren. Heb een uur met het reiscomité van de Russische kerk gesproken
om de details van mijn bezoek aan het zuiden verder te bespreken.
Arthur Schlesinger Jr., eens topadviseur van JFK schreef een onzinverhaal op de
opiniepagina van The New York Times.14 Het eerste nadeel van de mislukte operatie
van Carter in Iran zou zijn dat het Ayatollahregime hierdoor ‘verder in de armen van
Moskou’ zou worden gedreven. Alsof het Kremlin de armen open houdt voor
religieuze hysterici. Maar wat nog erger is, professor Schlesinger haalt het oude
verhaal uit de hoed, dat Richard Nixon eens tegen Bob Haldeman, zijn assistent op
het Witte Huis, heeft gezegd: ‘Bob, I want the North Vietnamese to believe I have
reached the point where I might do anything to stop the war.’ Dus dat Nixon gaga
zou zijn. Henry Kissinger schijnt nu ook te hebben gezegd: ‘Our adversaries will
behave with more circumspection, if they think the president is crazy.’ Ik vertel al
een paar jaar dat Jimmy Carter, de in Jezus herboren colporteur van Bijbels, echt
gestoord is. Nu kunnen ze mogelijk hier in Moskou denken dat ik op de lijn van
Nixon en Kissinger, en God beter het, van de CIA zit om het Kremlin te misleiden.
Volodja Molchanov heeft me bezworen nooit of te nimmer naar buiten te brengen,
dat hij mij de telex van Raymond van den Boogaard heeft laten lezen, want hij zou
er door in de grootste moeilijkheden kunnen komen, bij Novosti althans. Ik vroeg
hem of hij bereid was André Spoor de waarheid te vertellen. ‘Natuurlijk zal ik aan
Spoor zeggen wat er is gebeurd. Ik heb liever met eerlijke mensen te doen.’ Hij
voegde er aan toe: ‘Deze Van den Boogaard is niet belangrijk. Ik zal wanneer ik in
juni in Nederland ben zeker geen contact met hem opnemen.’ Hij had eigenlijk na
ontvangst van het telegram een telex aan Spoor willen sturen met: ‘Wij vinden het
vreemd een telegram te ontvangen waarin de ene journalist zich over de andere
beklaagt.’
‘Stel je voor,’ aldus Volodja, ‘dat een journalist van Le Monde ons een dergelijk
telegram zou sturen over een journalist van Le Figaro? Ik denk trouwens dat Spoor
op de hoogte was van de telex van Van den Boogaard en anders de BVD wel. Voor
mij is de zaak afgedaan,’ aldus Molchanov. Hij wil ook proberen
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een reis voor Jan Cremer en Babette naar de USSR te regelen. Ik heb Jan dit geschreven
en zal proberen hen 7 juni in Amsterdam samen te brengen.
Ben een kopje koffie gaan halen in Hotel Intourist. Het Kremlinpaleis ligt er
prachtig bij in de avond als je van de zijde van Leninsky Prospekt naar de stad rijdt.
Bovendien is alles feestelijk verlicht.
Ik herinner me dat toen ik Ronald Reagan met professor Arbatov besprak, hij
scheen te denken, dat er met hem beter aan een herstel van betrekkingen tussen
Moskou en Washington was te werken dan met Jimmy Carter ‘but I don't want to
say that in the book’. Trouwens kolonel Jonathan Alford (IISS) heeft uit de tekst van
het gesprek met hem geschrapt dat hij van mening was dat ‘The American society
was not a mature society.’
Volodja Molchanov vroeg of ik tijdens het gesprek met de heren van de Russische
kerk naar voren had gebracht ‘die dame’ in Tasjkent te bezoeken. Ik bevestigde dit.
‘Dat hebben ze meteen genoteerd en nu zijn ze aan de gang gegaan,’ zei hij. Zou dit
waar zijn? Volodja vindt ook dat aartsbisschop Pitirim twee gezichten heeft. ‘Weet
je wat je hem eens moet vragen? Hoe het komt dat je in onze boekwinkels nooit
religieuze literatuur vindt. Die Bijbel die hij jou gaf en die ik nu dus heb, is nergens
te krijgen. Wist je dat?’
Mijn tante Lies Poslavsky uit Den Haag15 heeft me het adres gegeven van Tatyana,
de dochter van Yuri Poslavsky, de broer van mijn tweede grootvader Ilya Poslavsky.
Zij woont in Tasjkent. Ik wil proberen haar te bezoeken want sedert 1977 is er niets
meer van de familie vernomen.

14 mei 1980
Kon ik mam maar opbellen, zoals ik vroeger altijd deed. De lijn naar Londen is weer
verbroken, dus ik kon Peter niet bereiken.
De Berliner Zeitung16 publiceert twee volle pagina's van een gesprek met Imelda
Verrept, voormalig secretaresse bij het internationale secretariaat van de NAVO in
Brussel, geïllustreerd met documenten. Het stuk is voorzien van fotokopieën van
NAVO-documenten zoals een brief van 28 september 1979 voorzien van het stempel
‘geheim’ waarbij Luns rechtstreeks van het Amerikaans ministerie van Defensie in
Washington instructies ontvangt hoe hij het besluit over NAVO-raketten van 12 decem-
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ber 1979 door de NAVO-raad zal moeten loodsen. De communistische
propagandamachine probeert hier exact op dezelfde manier slaatjes uit te slaan zoals
omgekeerd vanuit het Westen wordt gedaan ten aanzien van Moskou.
De Amerikaanse Society of Newspaper Editors heeft een brief aan president Jimmy
Carter geschreven om uitdrukking te geven aan de bezorgdheid dat de CIA journalisten
voor spionagedoeleinden inzet.17 Daar zouden de hoofdredacteuren in Madurodam
ook maar eens mee op de proppen moeten komen bij Hansje Wiegel, maar die zou
gewoon liegen, zoals hij trouwens heeft gedaan, dat het niet gebeurt.
Ik bracht een bezoekje aan Craig Whitney in het kantoor van de The New York
Times hier. Een verademing hier een normale, aardige Amerikaan te ontmoeten. Ik
lichtte hem in over mijn boek met Arbatov en ook over diens reacties ten aanzien
van Afghanistan.
Mikhail Lermontov is nog geen 27 jaar oud geworden. Zijn moeder had
landgoederen geërfd, en was gehuwd met een arme legerofficier. Mikhail werd door
een tirannieke grootmoeder opgevoed nadat zijn moeder overleed toen hij twee jaar
oud was. Van kindsbeen af aan trok hij zich het lot van in slavernij verkerende armen
aan, in tegenstelling tot andere jonge mensen in zijn omgeving. Hij ging naar een
internaat voor kinderen van adellijke families en in 1832 ging hij naar een school
voor officieren. Hij werd officier in de Keizerlijke Garde. Hij dichtte toen al vier
jaar. Hij beschouwde zichzelf ook als dichter. In 1837 werd Poesjkin in een duel
gedood en deze gebeurtenis zou een onuitwisbare indruk op Lermontov maken. Hij
wijdde er een gedicht aan dat de tongen los maakte en van hand tot hand ging.
Lermontov werd erdoor beroemd, wat tsaar Nicholas I verontrustte. ‘The flame
which had just been trampled out by the jack boots of autocracy flared up again with
burning intensity,’ schreef Sergei Narovchatov in het boek dat Olga Chechotkina me
had gegeven. Hij werd afgedankt bij de Keizerlijke Garde en naar de Kaukasus
gezonden om dienst te doen als dragonder. Dit stond gelijk met een verbanning. Voor
het eerst van zijn leven kwam hij als jongetje uit een upper class-milieu in contact
met het werkelijke leven van de mensen in Zuid-Rusland. In 1840 schreef hij De
held van onze tijd. ‘One of the great masterpieces of Russian prose,’ zegt Narovchatov
daarover. Maar grootmama had nog altijd veel invloed en regelde zijn te-

17

The New York Times, 5 mei 1980.

Willem Oltmans, Memoires 1980

35
rugkeer naar Sint Petersburg. Hij raakte in conflict met de zoon van de Franse
ambassadeur, die hij tot een duel uitdaagde. Het zou er niet van komen, want de
Tsaar beschouwde Lermontov als een lastige en gevaarlijke jongeman en hij werd
voor een tweede keer verbannen naar de Kaukasus. Ook Lermontov zou bij een duel
omkomen. Maar het was een door de tsaristische autoriteiten opgezette valstrik. ‘In
fact, it was the work of a regime totally ruthless in its methods of silencing its critics,’
aldus Sergei Narovchatov in een voorbeschouwing van het boek. Zoveel schijnen
de regimes van de Russische tsaren niet te hebben verschild van de volksregimes
van na 1917.
Ging met Volodja mee naar zijn flat. Bij het binnenkomen nam hij de telefoon in
de woonkamer op en zette die aan de andere kant van de gang bij de voordeur. ‘Teveel
van wat ik hier in huis zeg, is tegenwoordig bekend bij APN-Novosti en dat hoor ik
daar dan terug. Ze hebben toch al te kennen gegeven dat ik te open ben.’ Volodja
wil er weg. ‘Ik ga liever bij een krant werken waarbij ik tijd heb om andere dingen
te doen. Ik ben nu dertig jaar. Ik ben gevraagd om voor de televisie te werken. Maar
wat heb je dan? Anderhalve minuut tekst. Wat is dat? Met een artikel kan ik tenminste
gedachten tot uitdrukking brengen.’18

Conservatorium
Er zit een lekkere kerel met een uitstekend lijf, boerenpoten, in leren laarzen niet ver
van me af. Zijn aanwezigheid windt me op. Iets verderop valt een soldaat, met een
coiffure bloempotmodel, in slaap.
Er wordt een dubbel concert van Bach gespeeld.
Als Volodja spreekt over de twee gezichten van aartsbisschop Pitirim, vraag ik
me af of niet iedereen twee smoelen heeft. Kijk naar Voldoja 1 zelf, die mierzoet
aan Pitirim zit te vertellen dat hij en Consuelo met Pasen voor zijn kerk stonden en
door de ramen naar binnen keken.
Volodja denkt dat Coen Korver, die hier voor de AVRO zit, door joodse organisaties
wordt betaald ‘en misschien zelfs door de BVD’ om allerlei rapporten van dissidenten
en andere ondergrondse mensen te verzamelen en naar het buitenland te smokkelen.
Hij gebruikt waarschijnlijk Conny Brood voor deze activiteiten, die onlangs in
moeilijkheden is gekomen omdat zij dergelijk materiaal bij zich gehad zou hebben.
Dat ‘journalisten’ zich hiervoor lenen. Onbegrijpelijk.

18

Tien jaar later zou hij het meest populaire praatprogramma op televisie hebben.

Willem Oltmans, Memoires 1980

36
Nam bus 33 van de Lenin Library naar Hotel Academicheskaya. Maar, hemeltje,
wat ruiken de mensen hier dikwijls vies. Ook uit de mond. Verkeerd voer.

15 mei 1980
Ik droomde dat mijn vader overleed. Enkele dagen daarna overleed mam ook. Ik
herinner me dat ik zei: ‘Zij wilde natuurlijk niet meer verder leven.’ In werkelijkheid
zou mam nog acht jaar na zijn dood leven. Zal nooit begrijpen waar dromen vandaan
komen, ook al zit het materiaal er voor in onze hoofden opgeslagen.
Lag in bed te bedenken dat indien Volodja Molchanov zou meewerken (willen en
kunnen), er een werkelijk schandaal zou losbarsten. Om te beginnen zou hij moeten
getuigen dat Van den Boogaard hem inderdaad vertelde door de BVD te zijn benaderd
nauwelijks een uur nadat hij op sovjetbodem was geland. Daarnaast zou Volodja
meteen naar voren moeten brengen door BVD-agenten naar Antwerpen te zijn
nagereisd met het aanlokkelijke voorstel zich als sovjetdissident in Nederland te
vestigen. Wat zou meneer Wiegel daar voor weerwoord op hebben?
Ik sprak ruim een uur met de Novosti-commentator Spartak Beglov. Volgens
Beglov - in tegenstelling tot Arbatov dus - zou het alleen maar slechter worden
wanneer Ronald Reagan op het Witte Huis zou komen. ‘Do you know that Reagan
already has said that if the USSR would plot a coup in Saudi Arabia, the US should
simply present an ultimatum to Moscow.’
Dat zou Richard V. Allen, de oud-medewerker van Nixon gezegd kunnen hebben.
‘Can you imagine,’ aldus Beglov, ‘we doing something with the Saudis? Apart
from this ultimatum business it's ridiculous.’
Ik vertelde hem over het Psychohistorisch Instituut in New York en hoe er voor
het eerst aandacht werd besteed aan de bovenkamers van politici. Ook vertelde ik
over het project van minister Luis Alberto Machado in Venezuela om het
intelligentiepeil van de massa op te krikken. ‘But Mr. Oltmans that is anti-Marxist,
because we say, matter comes first: the existence of life first and then the “chip”.’19
‘But, isn't our brain some three and a half pounds of pinkgrayish matter to begin
with an undeniable part of our material existence? The neurochemistry in our heads
is there, before we

19

Hij herhaalde ‘chip’ als mijn aanduiding voor brein.

Willem Oltmans, Memoires 1980

37
develop our psyche. There lays the barometer of our behavior,’ meende ik.
‘But look at clever and intelligent people, like David Rockefeller or Henry
Kissinger. Look how they behave in the case of their old friend the Shah of Iran.
They tried to save the Shah and moved the US in a war position. You cannot deny
that minds are linked materially. So people, even people with brilliant minds, do
nevertheless behave in an obsessed way to protect their own creations, their sources
of profit, and their money. At the same time, they are promoting Darmouth
Conferences - where your friend Arbatov is going now again - to maintain what they
call “a dialogue with Communism”.’
Ik was verbaasd over de steek onder water aan het adres van Arbatov en dacht: de
man begrijpt er niets van, it would be a long way to Tipperary om het hem te gaan
uitleggen.
Vervolgens heb ik een fantastisch gesprek met dr. Jermen Gvishiani gehad van
bijna twee uur. Eindelijk. Daar heb ik lang naar uit gekeken. Hij begon met een lang
exposé van een boek dat hij aan het schrijven was. Ik begreep er maar weinig van.
Hij gebruikte een ‘integration system approach, because I donot want to use a
mechanistic approach’.
‘Then,’ vervolgde hij, ‘we should deal with global problems and the question:
where is humanity today? Then, I want to enlarge upon our knowledge in retrospective
analysis, the holistic approach in science - in relation to practice in real life. Here I
could speak of the Club of Rome, and it's efforts.’
Ik was nog steeds niet helemaal zeker of het ging om ‘ons’ boek, waar we nu al
jaren over spraken en waar nog weinig van terecht is gekomen of dat hij een
manuscript wilde maken en mij als ghostwriter erbij wilde betrekken, zoals hij
herhaaldelijk voorstelde. Hij vertelde dat het boek van Aurelio Peccei, La qualità
umana dat in 1976 bij Arnoldo Mondadori in Milaan is verschenen, nu ook in de
Sovjet-Unie zal verschijnen. Gvishiani schreef er een introductie bij. Dat is het boek
waar Aurelio in het voorwoord vermeldde dat hij slechts twee vrienden om raad had
gevraagd bij het samenstellen van het manuscript, Alexander King, de medeoprichter
van de Club van Rome en mij. Ik ben daar trots op omdat ik Aurelio als mens, en als
industrieel, hoog achtte.
Dr. Gvishiani stelde voor dat we tussen 4 en 6 juni verder aan de outline voor het
manuscript zouden werken. Ik polste hem voorzichtig of hij misschien al afspraken
met Robert Maxwell had gemaakt. ‘No, I follow your advise, we go with this book
to New York.’ Ik gaf toe dat we ongetwijfeld in Amerika het
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best beslagen ten ijs zouden komen, òf met MacMillan òf met MacGraw-Hill. Omdat
ik exact wilde weten waar we stonden, zei ik dat ik hem afraadde met ghostwriters
te werken, gezien de ervaringen die ik met Arbatov had opgedaan.
‘It is often done in America, and it says “edited by so and so”,’ zei hij.
‘No, it is not necessary, I am not aiming at credit for myself. I help you with
pleasure and will be glad to advise you wherever I can. Perhaps you can mention my
collaboration in the foreword, like Aurelio did in his book. What I really would like,
if we do work on the book together, is later to be able to conduct an interview in
depth with you, some dozens of pages, a portrait.’ Toen ik dit later aan Volodja
vertelde, zei hij dat slim te vinden.
Gvishiani vertelde dat Robert Maxwell een poging had ondernomen hem in Wenen
te spreken te krijgen. ‘You know, Maxwell is aggressive. He always wants to do
things. Now he plans a magazine to cover US-USSR trade. He seems to have found
an editor for it. But he needs additional collaborators in an advisory capacity, and
with your permission, I would like to suggest your name.’
Ik antwoordde: ‘I would think that is very interesting, and I am grateful if you do,
but perhaps the editor that was named will pick his own people so I don't mind if it
would not work out in the end either.’
Ik stelde me Maxwells gezicht voor wanneer Gvishiani mij aan hem zou
voorstellen, nu ik hem al geschreven had hem een onbetrouwbare basterd te vinden,
wat hij natuurlijk ook is. Onvoorstelbaar dat Gvishiani überhaupt met die crook in
zee wil gaan.
Ik sprak over de omhelzing tussen Brezhnev en Carter in Wenen, wat nu ‘the kiss
of death’ genoemd werd.
Gvishiani: ‘I read some American general or admiral calculated that in Caesar's
day a soldier cost 70 dollar cents, in Napoleon's time, 3.000 dollars, during World
War I 21.000 dollars and during World War II 200.000 dollars and so on. This was
openly published in American media. I cannot understand the ethics of such talk.
The situation between us is very dangerous at present. James Reston of The New
York Times came to see me. He asked: “What can we do?” He added: “We must not
think of today or tomorrow, but of the future.” Actually that is my approach too,
especially in my book.’
Gvishiani was van mening dat de media in deze benadering het voortouw moesten
nemen. Ik vertelde hem dat ik tegen Arba-
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tov had gezegd dat de Verenigde Naties eigenlijk, op aanvraag van Moskou, een
speciale zitting dienden te houden om die zogenaamde ‘veiligheidsbelangen’ van
Washington over de hele planeet voor eens en voor altijd afgebakend te krijgen met
in achtneming van de belangen van anderen. Hij ging er niet op in en zei: ‘Perhaps
a conference could be called in Vienna of key journalists, editors and television
people on the subject of how the world could be saved.’
‘Then Austria should arrange such a round table meeting not the US or USSR,’ zei
ik.
‘That is why I suggest Vienna, because Kreisky would be in for it. Perhaps when
you meet him again it could be suggested.’ Gvishiani keek er heel ernstig bij en zei
trouwens dat wanneer hij zelf Bruno Kreisky weer zou ontmoeten, hij dit onderwerp
zou aansnijden.
Pas bij vertrek bracht ik het onderwerp van Transol ter sprake. ‘Yes, they sent us
a telex, but I am very disappointed. They simply summed up the companies within
their own company framework. No, forget about any serious business with Transol.’
Dit irriteerde me. Ik zei hem het hiermee oneens te zijn. Ik zal Dirkx opnieuw
moeten telefoneren. Ik heb dit later gedaan om te ontdekken dat het kantoor vanwege
Hemelvaartsdag gesloten was, ook zoiets absurds in 1980: Hemelvaart!
Volodja Molchanov is ermee akkoord gegaan dat ik de zaak Raymond van den
Boogaard met de heer Fedijashin, de één na hoogste baas van APN-Novosti, openlijk
bespreek. Hij is bereid te getuigen wat Van den Boogaard over de BVD opbiechtte.
‘Ik schenk dat aan jou,’ zei hij. Ik probeerde dus meteen mee te nemen dat de BVD
hem naar Antwerpen was nagereisd om hem over te halen uit de USSR te drossen en
zich als dissident in Nederland te vestigen.
‘Wanneer je dat vertelt zie ik jou in geen tien jaar meer,’ aldus Volodja. Daar is
het dus nog te vroeg voor. ‘Wanneer je deze zaak openlijk met Fedijashin bespreekt,
zal het voor jou gemakkelijker worden ook andere mensen hier op het niveau van
Arbatov te ontmoeten,’ meende Volodja. Dat kon me verder geen ene moer schelen.
Waar het mij om gaat, is kristalhelder te maken dat Spoor en Soetenhorst mij vroegen
een asshole binnen te brengen, die vervolgens misschien wel, misschien niet met de
BVD samenwerkt. En is het ronduit belachelijk dat de BVD de grote broer in
Washington probeert na te apen en journalisten voor spionage in te zetten. In de VS
bestaat hier een levendige discussie over, in Den Haag slaapt men er doorheen.
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Volodja en Consuelo Molchanov schijnen wel over emigratie te hebben gedacht, net
als Volodja en Anja Feltsman. Volodja vertelde: ‘Toen ik een paar jaar geleden
genoeg had van alles en tegen mijn moeder zei dat ik met Consuelo naar Spanje
wilde gaan, antwoordde zij: “Ga je gang, maar ik pleeg zelfmoord.” Als je moeder
dat zegt, ga je dus nooit.’20
Volodja Feltsman had bericht gekregen zich bij de politie te melden. Via eigen
contacten was al naar hem uitgelekt dat hem te verstaan zou worden gegeven dat hij
geen toestemming kreeg om naar Israël te emigreren, dit als opstapje naar Nederland
of de VS. ‘I am not a dissident,’ zei Volodja Feltsman tegen mij, ‘I just want to leave.’
Hij vervolgde: ‘Now I can start trouble for them by organizing international Jewish
organizations to agitate on my behalf’ Ik stelde hem voor dat ik hem bij Craig Whitney
van The New York Times zou brengen. Ik meende aan Volodja Molchanov te merken,
dat hij verscheurd werd door loyaliteit aan zijn vriend Feltsman en loyaliteit aan de
USSR.

16 mei 1980
Dr. Jermen Gvishiani had verteld dat de Zwitserse ambassadeur hem was komen
opzoeken om te spreken over de Russische gaspijpleiding naar West-Europa. En wat
doet Van Agt, onze peperdure mijnheer in Moskou? Hij is niet eens op de hoogte
van de Transol-bezoeken, of doet alsof. Volodja vertelde dat de Oostenrijkse
ambassadeur in een gesprek op de Russische televisie ‘vlekkeloos Russisch’ had
gesproken. ‘De man sprak even goed onze taal als ik, wat betekent dit? Dat Oostenrijk
ons serieus neemt,’ aldus Molchanov.
Ik voerde een gesprekje op de ambassade over mogelijke assistentie bij de aanvraag
van Volodja Feltsman om naar Israël te vertrekken. ‘Ik mag hier niets over zeggen,’
aldus de consul. ‘Alle vragen aangaande Israëlische emigratie moeten uit Wenen
komen.’ Hij wilde wel kwijt dat de emigratie van joden was teruggelopen. Ook vroeg
ik een brief door te geven aan oud-ambassadeur Kasper Reinink op het ministerie
van Buitenlandse Zaken.
Op het USA Instituut had Sergei Plekhanov een nieuwe openingsvraag bedacht
voor ‘mijn’ manuscript met Arbatov. Ik zei dus onmiddellijk: ‘Geen sprake van’.
We werden het eens over de titel van het boek: Détente or Cold War III? De
openingsvraag zou dus moeten zijn: Are we now in World War III?

20

Consuelo had Spaanse voorouders.
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Er was weer gedonder met mijn auto vanmorgen. Een medewerker van Arbatov zei:
‘Someone is trying deliberately to spoil your visit.’ Chauffeurs die niet op komen
dagen bieden later de meest walgelijke smoesjes aan, want ze weten toch zeker dat
ze niet zullen worden ontslagen en gewoon worden doorbetaald. Dat zou je in New
York moeten proberen. Je staat binnen de kortste keren op straat.
Soms word ik wel doodziek van alles in dit land en raak dan in de stemming om
nooit meer terug te willen komen. Voerde een gesprek met de heer Konkov, de Engels
sprekende tolk, die mij zal begeleiden op mijn reis als gast van de Russische kerk.
Ik lunchte met oud-ambassadeur Alex Romanov en Nikolai Pankov van het Comité
voor Europese Samenwerking. Pankov meende dat ik met de ambassadeur een boek
zou moeten schrijven over zijn vijfjarige ambassadeurschap in Nederland. Hij is zelf
bezig een boek te schrijven over zijn eerdere ambassadeurspost in Lagos, Nigeria.
Ik voel er best voor. Pankov vroeg Romanov hierop hem een fles Franse cognac te
geven voor het aandragen van het plan voor memoires uit Den Haag. Romanov zei
dat Dirk Keijer in Nigeria ‘a marvelous job’ deed en betrokken was bij een contract
van miljoenen dollars. Ik belde met Peter in Londen. ‘Wat verwen je mij,’ zei hij.
‘Eerlijk gezegd verwen ik mezelf,’ zei ik tegen hem. Hij is zeer geïnteresseerd in
wat ik zal meemaken op mijn reis naar Russische kloosters. Hij vertelde gehoord te
hebben dat mevrouw Fatmawati Sukarno, de moeder van Guruh en Sukmawati was
overleden.

Conservatorium
De Braziliaanse pianist rolt over zijn noten. Fabelachtige techniek, maar hij gunt
zich niet de tijd. De overgangen van forte naar piano zijn te sterk, niet mooi. Droomde
weg en dacht aan hoe broer Theo met Nellie zit opgescheept, broer Hendrik Alexander
een meisje als dochter aannam en ik ‘heb’ Peter. Dan eindigen mijn gedachten bij
mam en hoe diep teleurgesteld zij moet zijn geweest geen kleinkinderen te hebben
gekregen. Het zou onverantwoord zijn geweest, zeker in mijn geval.
Na het recital een rustige, heerlijke avond bij Volodja en Consuelo Molchanov
thuis. Uren gepraat. Consuelo zei niets tegen homoseksualiteit te hebben, maar het
jammer van mij te vinden. Op televisie volgden we de conferentie in Wenen en de
toespraak o.a. van Andrei Gromyko. ‘Die man spreekt lelijk en
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vreselijk slecht Russisch,’ zei Volodja. Zijn moeder belde vanuit haar vakantie in
Sochi. Hij is zeer aan haar gehecht. Hij dacht dat ze me niet in Volokolamsk zouden
laten overnachten vanwege de slechte sanitaire voorzieningen. Ook hebben we
overlegd of ik via Fedijashin misschien meer informatie zou kunnen krijgen over
Nederlandse journalisten, die zich hier eerder door de spionagediensten hebben laten
gebruiken, zoals Karel van het Reve en Tony Dake.
André Spoor belde op en scheen van zijn recente ziekte genezen. Ik heb al mijn
activiteiten haarfijn met hem besproken, ongeacht de luistervinken hier en aan
Hollandse kant. Ik vertelde over de lunch met Romanov. Vele landen dingen mee
naar Russische energie, behalve Nederland. Ik vertelde ook dat Romanov denkt dat
de sovjets geen nafta-kantoor in Rotterdam zullen vestigen, omdat Den Haag niet
toestaat dat er sovjetdirectieleden zouden zijn, in tegenstelling tot België. Reeds
twintig procent van de sovjetschepen die Rotterdam aandeden, zijn nu naar Antwerpen
verlegd. Dit percentage zal nog verder worden verhoogd. We missen voor de zoveelste
maal de boot. Ik adviseerde hem om met de heren Onderdijk en Dirkx van Transol
te gaan praten. Hij vertelde met Vladimir Opalev, de persattaché en nu eerste secretaris
van de ambassade, te hebben geluncht. Spoor werd uitgenodigd om een reis naar de
USSR te maken in de herfst. Ik schreef hem bovendien een brief om te helpen mijn
Berufsverbot, door Soetenhorst bij NRC Handelsblad opgelegd, op te heffen. Ook
verzekerde ik Spoor dat Volodja Molchanov bereid was tegenover hem te bevestigen
dat Van den Boogaard wel degelijk de stunt had uitgehaald die ik heb vermeld in De
Journalist. Ik gaf dus aan dat de ontkenningen van deze Boogaard alles slechts
beroerder voor hem maakten, zeker in Moskou. Ik meldde niet dat Van den Boogaard
dat walgelijke telegram over mij naar Novosti had gestuurd, want dan zou Volodja
op dit moment in moeilijkheden komen.

17 mei 1980
Ik las een artikel over Claude Picasso. De enige liefde van de schilder was zijn werk.
‘Each woman thought she was the one and only Madam Picasso, but he lived for
nothing but himself,’ aldus een advocaat van Picasso in de The New York Times.21
‘It is true, that he painted only the woman he was with, but that is because she was
there, not because she was the center of his

21

The New York Times, 20 april 1980.
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universe.’ Het doet me allemaal aan Bung Karno denken, wiens liefde Indonesië
was.
Ik reed met de tolk Fyodor Konkov naar Volokolamsk en vandaar naar het dorp
Spas waar Alekseij Averiynov de priester was, die ik tegen iedere prijs wilde spreken.
Het zou voor mij een der meest waardevolle en bijzondere dagen ooit in de
Sovjet-Unie worden.
We lunchten samen en hebben vele uren van gedachten gewisseld.
‘Laat ik beginnen met je te vertellen,’ begon Alekseij, ‘dat ik tot mijn
eenentwintigste jaar nog nooit in een kerk was geweest. Iedereen in mijn familie
studeerde. Ik zat zelf op een technisch instituut. Pas toen ik eenentwintig was ben ik
in Moskou door een tachtigjarige priester gedoopt.’
‘Wat bracht je tot die stap?’
‘Ik heb er eigenlijk geen rationele verklaring voor. Sinds mijn kinderjaren was ik
eigenlijk het meeste geïnteresseerd in creativiteit. Maar het probleem van scheppen
kan eigenlijk alleen maar door Christus worden opgelost.’
‘Bedoel je eigenlijk door kosmische krachten?’
‘Het begint met de opvoeding van het kind en eindigt bij de kosmos.’
‘Begint het niet bij de kosmische krachten om te eindigen bij het kind?’ draaide
ik het om.
‘Het Russische bewustzijn aanvaardt alles, te beginnen bij deze vork en lepel tot
en met de kosmos.’
‘Het is het oude verhaal wat eerst kwam: de kip of het ei.’
‘Wanneer we in deze termen verder spreken dan hebben we ook de hele avond
nog nodig,’ meende Alekseij.
‘Nou, ik denk tot morgen en dat zou me de gelegenheid bieden in Volokolamsk
te slapen in het bed van aartsbisschop Pitirim. Misschien word ik nog wel een heilig
man door daar de nacht door te brengen,’ grapte ik.
‘Ja, inderdaad, dat is mogelijk.’
‘Wat is het voornaamste thema in het leven van een orthodoxe priester?’
‘De daad der schepping. Het Westerse denken en de Westerse opvoeding is
gebaseerd op leren en naar school gaan. Voor ons is een woord een magisch symbool
dat de wereld beschrijft en weergeeft. Zulke woorden zijn op de eerste plaats
dienstbaar aan de orthodoxe kerk en de liturgie. Woorden hebben een belangrijke
betekenis. Daarom is de liturgie voorde orthodoxe priester van diepe betekenis. Dit
onderwerp was van kind af aan in mijn gedachten. Ik vroeg me wel eens af of ik
filosofie
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zou gaan studeren. Tot ik me de vraag stelde: waarom word ik geen priester? Woorden
maken dood: de geest doet leven. Dat was een reden. Er is maar een woord vlees
geworden, zoals Johannes de theoloog zei, en dat is de scheppende gedachte Gods,
Jezus Christus.’
‘Ik vind dit moeilijk te volgen. De vlucht in het geloof heeft iets van psychische
hygiëne, een vorm van geneesmiddel voor het onbegrepene in de kosmos.’
‘Voor jullie in het Westen is God gestabiliseerd en traditioneel. Voor ons is God
het leven zelf zonder een opdeling in andere categorieën. Dit is een doorlopend en
voortdurend proces waarmee ik me als dorpsmagiër bezighoud. De magiër moet met
woorden kunnen genezen.’
Ik vertelde dat hij geboren werd toen ik van Yale kwam en me afvroeg wat ik in
het leven zou gaan doen. Alekseij trouwde toen hij negentien was. Op zijn
eenentwintigste kwam hij bij de kerk. Hij had tijdens zijn opleiding tot priester
werkjes gedaan als de kerken schoonmaken en aan tafel bedienen. Geleidelijk aan
kon hij de priesters assisteren bij het opdragen van de mis, en mocht hij voor de
wierookpotten zorgen. Aartsbisschop Pitirim heeft hem tot 1978 bij zich in de buurt
gehouden alvorens hem het kerkje in Spas te geven.
‘Mijn leven speelt zich nu geheel rond mijn kerk af. Er zijn natuurlijk op bepaalde
feestdagen extra diensten, maar mensen komen iedere dag naar de kerk, soms met
hun kinderen, en bespreken hun problemen. Dan is er de zorg voor begrafenissen.
Ik lees en mediteer veel.’
‘Schrijf je ook?’ vroeg ik hem. Maar hij negeerde de vraag.
‘Ik breng ook veel huisbezoeken. Ik kom dikwijls bij de smid in het dorp. Hij heeft
een koe. Ik haal daar melk. Hij vroeg me laatst eens: “Bestaan er heksen?” Hij kan
met woorden een cirkel in hout trekken. Ik heb het gezien. Ik denk dat het een erfelijk
verkregen gave is.’
‘Geloof je in parapsychologie?’ haakte ik daarop in.
‘Wat bedoel je?’
Ik deed een verhaal over Gerard Croiset.
‘In de orthodoxe kerk hebben we een apart boek met verschillende gebeden voor
afzonderlijke gebeurtenissen. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat wanneer iemand ziek
is, hij naar de priester moet gaan. Deze zal olie toedienen en je wordt beter. De
orthodoxe priester heeft de parapsychologie of andere occulte wetenschappen niet
nodig. Het enig noodzakelijke is geloof en vertrouwen op God. Bij godsdienstige
overgave zal alles in orde komen. Dat geloof ik. Wat is een geestelijk leven anders
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dan een gevoel voor God, werken voor God en de energie die door vasten wordt
verzameld om het leven te herenigen met Christus? Het geestelijke leven van een
orthodoxe priester is het mooiste leven dat ik ken. Priesters zijn bovendien optimisten.’
‘Aartsbisschop Pitirim denkt dat je weer naar Moskou zal terugkeren.’
‘Daar pieker ik niet over. Hier leef ik,’ zei hij resoluut.
‘De aartsbisschop is nu vijftig jaar oud. Misschien ziet hij je wel als een mogelijke
opvolger.’
‘Dat kan niet, want ik ben getrouwd en heb drie kinderen, dus ik kan nooit bisschop
worden.’ Hij vertelde wel elf kinderen te willen hebben. Het schijnt ook te zijn
voorgekomen dat getrouwde priesters met toestemming van hun vrouw zich als
monnik in kloosters hebben teruggetrokken.
‘Mijn hele bewuste leven heb ik ervan gedroomd een priester in een dorp te zijn.
Waarom zou ik ambiëren in een flat in Moskou te wonen? Het leven van een priester
speelt zich voor een belangrijk gedeelte in stilte af. Denk maar aan wat Dostojevski
hierover heeft geschreven, zoals het verhaal van de monnik in zijn boek over de
heilige mannen van Rusland. Hij schreef over de invloed van de stilte vanuit de
Russische kloosters op de Russische cultuur. Een monnik heeft enorme invloed gehad
op het spirituele leven van Dostojevski.’
Het hele culturele leven van Rusland draaide vroeger om de kerk en de kloosters.
‘God en de kerk zijn idealen die het leven voor ons belichamen. Voor ons is God
de mogelijkheid om onszelf in realiteit uit te drukken,’ zei hij.
‘Hoe kan je God met het werkelijke leven vereenzelvigen? Misschien, als je een
vlinder in een veld gadeslaat, ja. Maar in het dagelijkse leven bevinden we ons in
een goddeloze jungle. God met leven vereenzelvigen is een illusie.’
‘Ik aanvaard niet dat men op die manier naar de wereld kijkt. Voor mij is de wereld
een samenleving waar een ieder zich in overeenstemming met talent en mogelijkheden
manifesteert. Het materiële leven werd steeds onbelangrijker al naar gelang ik me
op het spirituele concentreerde. Ik heb een religieuze vriend in New York en ken een
monnik in San Francisco. Ik hoop nu ook een vriend in Amsterdam te hebben.’
‘Zeker, voor altijd,’ zei ik hem.
‘Vandaar dat ik de wereld beschouw als een plaats waar vrienden in leven, geen
jungle. Mannen met gelijkgestemde meningen en emoties, niet gebonden aan tijd en
plaats.’
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‘Je ziet de wereld aldus vanuit het dorp Spas. Je leeft een dorpsdroom.’
‘Ja, samen met honderd mensen en drie koeien.’
‘Daarom zie ik de wereld als een jungle, vies en leugenachtig, waar men
neutronenbommen maakt.’
Omdat hij op dat moment per ongeluk zout in zijn koffie deed, zei ik: ‘Zie je wel
dat je een dromer bent.’
‘Weet je dat Mount Athos in Griekenland en het klooster aldaar van de
Russisch-orthodoxe kerk een belangrijke rol speelt in het spirituele leven van Rusland?
Volgens de traditie koos de moeder van God die berg als haar vaderland. Daarom
wil de traditie dat veel Russische monniken eerst een aantal jaren naar Athos gaan
om daar te bidden.’
‘Waarom kijk je bij dit verhaal zo intens ernstig?’
‘Vind je dat?’ vroeg hij verbaasd.
‘Ja. Wanneer iemand zo diep ernstig kijkt, denk ik dikwijls dat dit hand in hand
gaat met een diepe eenzaamheid.’
‘In mijn geval is een andere uitleg mogelijk. In sommige stadia van een leven
wordt eigenlijk de helderheid van het hele leven pas duidelijk. Wat is orthodoxie?
Het is je hart uitstorten in gebed, huilen in gebed en je hele wereld verandert. Dat is
het verschil tussen ons geloof en de Westerse wijze van geloven.’ Het was alsof ik
deze jongeman al mijn hele leven heb gekend. Als journalist moet ik proberen een
brug te slaan tussen Alekseij en mijn lezers. Ik moet proberen mijn ontmoeting met
hem zodanig te schilderen dat zij kunnen genieten waar ik op dit moment van geniet.
Dit waren gedachten tijdens ons gesprek. Om die reden moet ik zorgen ook voldoende
foto's te hebben om hem aan mijn lezers te kunnen tonen.
‘Ik reis over de hele wereld en bezocht Patrice Lumumba en Fidel Castro. Maar
voor mij ben jij zeer speciaal,’ zei ik tegen Alekseij. ‘Ik voel me bijna machteloos
om werkelijk over te dragen wat jou in je diepten beroert. Een chirurg zou heel diep
met zijn apparatuur moeten gaan om erbij te kunnen komen. Jij spreekt over het
diepste mysterie van de Russische kerk en beschrijf dus de historie van Rusland met
wat je me nu vertelt.’
Ik denk dat deze jongen het heel ver kan brengen. Ik heb Raspoetin natuurlijk niet
gekend, maar hij lijkt over soortgelijke krachten te beschikken.
‘Je bent geïnspireerd Alekseij, je zult het woord van je geloof uitdragen.’
‘Als de militie me tenminste er niet van zal weerhouden,’ antwoordde hij tot mijn
verbazing.
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Alekseij onderstreepte hoe dierbaar de berg Athos voor Russische priesters was. Er
was een Duitse zaagmachine neergezet en een houtfabriekje in bedrijf gekomen.
Ik vroeg hem waarom hij geen monnik was geworden en ongetrouwd gebleven.
‘Toen ik me aan het spirituele leven ging wijden,’ antwoordde hij, ‘wist ik niet
dat je ook monnik zou kunnen worden.’ Ik had het met de jongeman te doen.
Natuurlijk houdt hij van vrouw en kinderen, maar ik vermoed dat hij eigenlijk ‘een
geboren monnik’ zou hebben kunnen zijn. Ik vroeg waar zijn lange haar van vorige
week was gebleven. Zijn vrouw had er een flink stuk van afgeknipt, wat eigenlijk
afschuwelijk was. Dit zei ik hem ook.
‘Ach, ik besteed niet veel aandacht aan de lengte van mijn haar,’ zei hij.
‘Toch zie ik in je diepste diepten een echte monnik,’ hield ik aan.
‘Het hangt ervan af wat je onder een monnik verstaat. Ze zeggen dat monniken in
de laatste jaren van hun leven niet in kloosters leven maar zich juist onder de mensen
mengen. Voor aartspriesters zijn vrouwen juist dikwijls een grote steun. Ik beschouw
het leven van priesters in onze kerk voller en door God gegeven, juist omdat het
toegestaan is een gezin te hebben.’
Ik benadrukte nog eens dat ik ondanks alles de indruk bleef behouden dat hij diep
in zijn hart alleen was, antwoordde hij: ‘Een echte man voelt zich altijd alleen.’
Ja, maar is Spas met de oude dametjes die hem in dit kerkje de zegen komen vragen
de juiste plek om partners for the mind te vinden?
‘You have many illusions,’ zei Alekseij.
‘Amerikaanse psychologen zijn van mening dat de economie van de mind juist
illusies uitstekend kan gebruiken. Maar waarom zegt hij opeens dat ik op illusies zou
drijven,’ vroeg ik tolk Konkov.
‘He said that only to warm you up to have a fruitful discussion,’ meende de tolk.
Dat geloofde ik niet, ook omdat ze zagen dat ik nijdig werd over die illusies, zeiden
ze maar wat. Ik hield vol dat ik hoopte dat hij deze plaats weer spoedig achter zich
zou laten en in de bewoonde wereld zou komen vooral to be able to enrich his mind
with addition input.
‘There are two ways in acquiring knowledge. One: acquiring information from
the outside, and two: the way of the spirit. When a man gets knowledge from God
directly, without in-
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terruptions, without intermediary, he does so in prayer and liturgy,’ meende Alekseij.
‘Alright, but it is not enough.’
‘Well, it is enough, since it opens the way to many new ideas and works. It is the
only complete way.’
‘Knowledge from God?’
‘Yes, that is the perfect way. The first method is to acquire outside information,
which is always emotionally colored.’
‘But are your prayers not filled with emotions too?’
‘In our country it is said that when prayers are filled with emotions, it is wrong.’
‘But the mere fact that you pray is an emotion, no? The deepest possible emotion,
perhaps, is prayer.’
‘We don't apply the term emotion to prayer. We don't do that. Let me clarify this.
For instance, when a youth prays for his girl's salvation, this is an emotion, but does
not much reflect a true prayer.’
‘For some problems it is better to go and see a psychiatrist,’ onderbrak ik hem.
‘Recently I was saying prayers for a dead man. There were some women around,
but also one man stood nearby. He watched attentively what I did and said. What
astonished me, was his spirit of almost beyond this world that he radiated. Russian
men are always near God, even in drunkenness, as an experience of magicians. They
create a world and surroundings according to their own wishes. We pay too much
attention and time to men already dead and to little attention to those around us.
There is no atheism in Russian men.’
‘What?’ vroeg ik verbaasd.
‘There is no atheism at all. Atheism does not exist in Russian conscience. There
is perhaps unawareness. But there is not such a thing as unbelief.’
‘It sounds so simple. Are you sure?’
‘Religion is life itself. The experience of my two years in a village church tells
me the same thing. The star will come from the East.’
‘What do you mean? From Bethlehem?’
‘It will come from Jesus Christ.’
Hij vertelt negen maanden in het beroemde klooster in Pskov to hebben gewoond.
‘Ik was veehoeder, als een cowboy, op de boerderij van het klooster.’
‘You lived with priests?’
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‘No, I was a student. In order to facilitate my route from normal life to priesthood I
became a herdsman.’
‘Where was your wife, milking cows?’
‘No she was in Moscow. Every three months I would go home.’
‘With my average I would have to go home every three or four days.’
‘We have a magazine published by the church. There was an article about an old
bishop who had served the church for fifty years and he had twelve children.’
‘Those days there was no pill.’
‘He must have been an erotically passionate man. Nevertheless: he had not come
more often to his wife then the number of children they had, twelve times.’
‘How unhealthy,’ meende ik.
‘Before going to his wife to have sex, he would say a special prayer asking God
whether it was alright to fuck.’
‘Father Alekseij,’ zei ik tegen tolk Konkov, ‘is now telling pornographic stories’
‘I read it in the church bulletin. I am only telling what I read there.’
‘I am going to Pskov. Do you think I can speak with the monks there?’
‘I am sure it will be alright.’
Hij nam me mee naar zijn kerkje alvorens de mis begon. In de oorlog was hier
gevochten. Er zaten kogelgaten in sommige iconen. Hij liet me ook het altaar zien
en zei: ‘Het hele spirituele leven van een priester speelt zich rond het altaar af. Zijn
gebeden, zijn meditatie, alles komt van hieruit.’
‘So I am standing now in your womb, in your kingdom,’ merkte ik op.
‘My heart,’ antwoordde Alekseij.
‘These old Russian icons show the aura's we spoke of before,’ ging Alekseij verder.
‘Spiritual realities were portrayed very well in the 14th and 16th centuries. The lights
these people saw are depicted. Yoga's say that aura's are made of different colors. It
depends on the intensity of passions. The golden color is just a token of spirituality.
Actually we have too much gold in our churches. This is not done to demonstrate
Byzantine riches, so to say, but the life of the spirit. For the Lord a blinding white
light is presented, the illumination of the holy spirit. We feel here the great spirituality
of man and can define it even in a spiritual way. In the Eastern empires the mystics
say during prayers that they observe around the head of a man reverbera-
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tions of air, like fireworks. Such a light is presented here,’ wees hij me aan bij een
icoon.

Even later omhelsde ik hem in zijn eigen heiligdom.
Hij verdween even achter het altaar en kwam met een beeltenis van een icoon
terug.
Tijdens de dienst schreef ik stilletjes in mijn dagboek. De oude kosteres stak de
kaarsen aan terwijl Alekseij zich gereed maakte voor de vespers van vijf uur. Zijn
zoontje wandelde binnen en leek ook te helpen. Hij sloot een zijdeur, terwijl de vader
het altaar bewierookte. Ik zal deze kostbare momenten en hoogst uitzonderlijke
middag nooit meer vergeten.22 Ik heb moeite straks weer te vertrekken. Ik zou een
week hier willen blijven en praten, praten, praten, alles in me opnemen, voor altijd.

18 mei 1980
Moskou
Ben naar het Ukraina Hotel verhuisd. Volodja Molchanov heeft de heer Konkov
uitgelegd hoe hij het beste met me kon werken. ‘Konkov denkt dat ik minstens een
majoor van de KGB ben,’ zei Volodja, wat ik niet helemaal begreep.
Mijn programma als gast van de Russische kerk was kort en bondig. We zouden
om 17:00 uur per trein naar Pskov vertrekken voor een verblijf in de oude kloosters.
Ik arriveerde met de heer Konkov op het station, denkende, zoals ik zo dikwijls
met Volodja had gehad, een trein met nachtcouchettes naar Pskov te zullen krijgen.
In werkelijkheid betraden we een apenkast van voor 1940, zo'n Bello-treintje waarmee
we als kinderen van Den Dolder naar Baarn op en neer reisden. Er lagen wat dekens
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Ik raakte in 1994 bij het teruglezen opnieuw geëmotioneerd. Zonder mijn dagboek zou de
ontmoeting ‘weggewaaid’ zijn.
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in de bagagerekken. Het was vies en smerig. De bedoeling was op houten banken
van een beetje ronde planken de nacht door te brengen. Trein 17!
Aarzelde, maar vroeg de heer Konkov of hij zich een idee kon vormen wat ik
dacht.
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‘Nee.’
‘Wilt u weten wat ik denk?’
‘Ja.’
‘U begrijpt waarschijnlijk wel dat ik echt niet van plan ben de nacht op die manier
door te brengen. Ik begrijp bovendien niet hoe u me dergelijk “comfort” durft aan
te bieden. I am travelling for pleasure, not for punishment.’ We pakten ons hele
boeltje weer op en namen een taxi regelrecht terug naar het Ukraina Hotel.
De arme man protesteerde in alle toonaarden. Er zou geen kamer zijn en de
monniken kwamen voor niets om 05.00 uur morgenochtend ons van de trein halen.
Hij verkeerde in paniek in dit land waar alles bureaucratisch is geregeld. Er was
inderdaad in het Ukraina Hotel geen kamer. De heer Smirnov van het bureau van
aartsbisschop Pitirim, mijn gastheer, adviseerde dat we de Nederlandse ambassade
maar moesten bellen om een kamer te krijgen. Alle kamers in Moskou waren
besproken. De USSR, grootmacht anno 1980.
Ik legde uit dat nu aankloppen bij de ambassade koren op de molen van de
antisovjetdiplomatie zou zijn en dat er een patriottistische oplossing gezocht diende
te worden. ‘Past u even op mijn bagage,’ vroeg ik Konkov. Ik ging naar de receptie
en legde een VISA-card neer. Er was voor dollars natuurlijk ogenblikkelijk een kamer,
even afschuwelijk overigens als voor roebels van de kerk.

19 mei 1980
Zou het liefst nu naar huis gaan na al het gedonder. Tenzij we Pskov en Leningrad
nu verder overslaan en we meteen naar het zuiden naar Odessa kunnen vliegen.
Konkov zei dat men op het kantoor van Pitirim zeer verbaasd had gereageerd en dat
men nu helemaal mijn reis niet meer wenste te regelen. Helaas. Aartsbisschop Pitirim
zond een auto en nodigde me uit voor de thee. Ik werd onmiddellijk in zijn werkkamer
gebracht en iedereen moest wachten. Hij ontving me eerst koeltjes en begon te
vertellen dat ik hem in een zeer moeilijke positie had gemanoeuvreerd door naar
Alekseij te willen gaan in Spas, want eigenlijk was mijn vergunning slechts voor
Volokolamsk geldig geweest. Spas lag midden in de geheime verdedigingslinie van
Moskou en indien een militaire patrouille onze auto had aangehouden voor controle
en mij zou hebben gevonden ‘you would have been immediately sent to Amsterdam’.
Wel, wel. Ik zei dat ik nooit militair was geweest, niet kon schieten en nog nooit een
neutronenbom had gezien. ‘Spas is eighteen ki-
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lometers from Volokolamsk and therefore it was forbidden territory,’ aldus een
ernstige aartsbisschop. Ik had met Alekseij in Volokolamsk moeten blijven.
Vervolgens het hete hangijzer, de afschuwelijke trein naar Pskov. Volgens Pitirim
was het normaal dat men op reis in de wereld wel eens minder comfortabel reisde.
Ik antwoordde dat toen ik dertig jaar was en op de fiets in Leopoldstad in Congo zat,
me dit geen moer kon schelen. Maar ik was inmiddels 55 jaar geworden en wilde
het wat gemakkelijker doen allemaal. Ik was tenslotte op stap voor mijn plezier.
Intussen stopte hij een enveloppe in mijn handen om mijn persoonlijke uitgaven op
reis te kunnen dekken. ‘Since you are the guest of our church.’ Ik kon later mijn ogen
niet geloven. Er zat 300 roebel in, wat hier een waar fortuin is. Absurd eigenlijk.
Alles is verder dus toch besproken en geregeld.
Toen ik later Volodja belde, zei hij meteen: ‘Oh, you are back to normal, ik hoor
het aan je stem.’

20 mei 1980
Het is afschuwelijk weer.
Ik droomde van mam, van Peter, en zelfs van mijn hondje Keke. Waar komt het
allemaal vandaan?
Eindelijk een paar Engelstalige kranten kunnen kopen, al waren ze dagen oud. De
moeder van Guruh en Sukmawati, Fatmawati Sukarno, is inderdaad overleden. Zij
kwam uit Mekka van een bedevaart en overleed in Kuala Lumpur op weg naar huis.
Prinses Juliana heeft in Genève bij Christie's ‘a rectangular nephrite tray in
Renaissance style Fabergé’ verkocht voor 90.909 Engelse pond. Het was een geschenk
van de Nederlandse kolonie in Sint-Petersburg uit 1901 ter gelegenheid van het
huwelijk van Wilhelmina en prins Hendrik.
Terwijl ik tijdens de lunch de kranten las, kwamen Willem Offenberg (KRO) en
diplomaat Pieter Jan Wolthers binnen, met nog een figuur van de ambassade. Ze
kwamen bij me zitten maar ik moest na 45 minuten weg. Offenberg zei dat Adriaan
van Dis een vriend van hem was. Toen ik tegen Wolthers opmerkte dat
oud-ambassadeur Romanov had voorspeld dat nog meer sovjetschepen van Rotterdam
naar Antwerpen zouden worden verlegd, reageerde hij meteen met: ‘Goed zo, dan
zit er minder druk op het openen van een USSR consulaat in Rotterdam.’
Een meer stupide opmerking is nauwelijks denkbaar. Ik wist dit eigenlijk al in
1956, toen ik voor het eerst kennis maakte met de modus operandi van het departement
van Luns. Het peper-
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dure ministerie van Buitenlandse Zaken, bedoeld om 's lands belangen te helpen
bevorderen, doet overal in de wereld waar het kan het tegenovergestelde. Nederlandse
diplomaten in Moskou lijken wel uitgezonden om Koude Oorlog II te helpen
bevorderen. En Dirk Keijer, die heeft geholpen de handel tussen Nederland en de
USSR te verdubbelen, wordt gesaboteerd. Sartre schreef L'idiot de la famille over
Gustave Flaubert, in drie delen samen 2.801 pagina's, terwijl het vierde deel
waarschijnlijk nooit meer zal verschijnen. Sartre concentreerde zich op de vraag:
hoe wordt een onbemind Normandisch jongetje de schrijver van Madame Bovary?
Vier pagina's lang houdt ook Jan Siebelink zich met die vraag bezig.23
Is er een waarheid omtrent de mens? Dat is de centrale vraag. In Critique de la
raison dialectique stelt Sartre: ‘Er moet er een zijn.’ Na een leven lang antipathie
voor Flaubert te hebben gevoeld, heeft Sartre juist hem ‘uitverkoren’ voor deze
studie. Sartre veronderstelt ‘dat ieder mens is te kennen, volstrekt transparant is te
maken, mits men de nodige documenten bezit en de juiste methode hanteert’. In zes
regels refereert het artikel aan Flauberts homoseksualiteit. De vriendschappen met
Alfred le Poittevin en Maxime du Camp waren homoseksueel maar platonisch. Hoe
werkt dat? Peter en ik zijn twee of drie keer met elkaar naar bed geweest - met seks
- in dertien jaar. Sindsdien zijn we intieme vrienden gebleven, volmaakt platonisch,
dus zonder seks. Blijft de relatie dan homoseksueel? Misschien.

21 mei 1980
In Miami, Florida vermoordden vier blanke politiemannen één zwarte. Onmiddellijk
braken gigantische rellen uit waarbij tien mensen werden gedood en 200 gearresteerd.
Ik ben gisteravond 75 minuten bezig geweest om in het kantoortje van Intourist
voor elkaar te krijgen dat ik Peter in Londen kon opbellen. Ik heb heel wat met de
dienstdoende dames afgekletst. Ik liet ze mijn gesprek met Komsomolskaya Pravda
lezen. Een zei: ‘Ik zie u nu met andere ogen.’ Een ander: ‘Ik vraag me af wat er in
uw hoofd omgaat.’ Intussen zeiden ze tegen de centrale dat ik een Amerikaanse
journalist was ‘want dan krijg je sneller verbinding’.
Toen ik uitlegde niet getrouwd te zijn omdat ik geen kinderen in de wereld wilde
zetten, zei een van de dames: ‘We have a Russian proverb that says: “If you are afraid
of the wolves, do

23

Haagse Post, 10 mei 1980.
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not go to the forest.” Which means: if you are afraid of anything, don't live.’
‘En wat als er een atoomoorlog komt?’ zei ik.
‘There will be no war. The Americans are not crazy. War would mean suicide.’
Wat me vooral verbaasde, was met hoeveel ernst ze iedere letter van mijn interview
uitspelden.
Ik kon tien minuten met Peter praten. Hij had een auditie gedaan. ‘Ik vond mezelf
de beste, maar they needed a tacky person.’ Hij had waarschijnlijk gelijk. Hij vond
dat ik enkele mooie brieven uit Moskou had gezonden. Ik herinnerde hem er aan dat
we elkaar twee dagen geleden veertien jaar kenden. ‘We all lost our innocence,’ zei
hij. Super om hem voor mijn reis gehoord te hebben. Ik wist dat ik dit moest doen.

Vnukovo Airport,
Heb via de heer Coté van de AMRO geregeld dat Peter een extraatje krijgt in Londen.
Ik zou niet van de komende reis kunnen genieten, of gerust zijn, wanneer ik constant
zorgen zou hebben of Peter wel wat armslag heeft in Londen.

Moskou - Odessa, Aeroflot vlucht 1691
Het toestel is hartstikke vol, zeer oncomfortabel en warm. Ik kon warempel tien
sinaasappels op het vliegveld bemachtigen. Fruit zie je nooit in Moskou, evenmin
als groenten.
The Times snijdt in een hoofdartikel de mogelijke verwijdering tussen de VS en
Europa aan.24 ‘President Carter's Administration has lost the confidence of Europeans
through bad management, while Europeans have failed to give him the support he
expects. Europeans are beginning to doubt whether the American system is any
longer capable of producing a really good President and a Congress with which he
can work.’25
Het schijnt dat Amerikanen en Russen elkaar tijdens de begrafenis van maarschalk
Tito straal hebben genegeerd, terwijl bondskanselier Helmut Schmidt zich het vuur
uit de sloffen moet hebben gelopen om detente te redden. The Times signaleert zelfs
een tendens in de richting van Europees neutralisme, of ‘Finlandisatie’, omdat ‘a
policy of accomodating rather than confronting the USSR’ de voorkeur lijkt te hebben.

24
25

The Times, 15 mei 1980.
Bij het bewerken van deze notities (1994) tracht Clinton zich te handhaven. De situatie is
alleen slechter geworden.
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Odessa, zomerresidentie van de patriarch van Rusland
We arriveerden hier rond 14:30 uur in een ijskoude, stromende regen. Zeer
onplezierig. Pater Leonid en een non-stop babbelende oudere professor, die Frans
sprak en als tweede tolk optrad naast de heer Konkov, haalden ons op het vliegveld
af. Ik vroeg om eerst een brief, die ik Peter in het vliegtuig had geschreven, te kunnen
gaan posten.
Bij aankomst hier in het klooster voor leerling-priesters werd een lunch geserveerd.
Fyodor Konkov slurpt en eet als een proletariër, wat ik nog zal proberen bij te slijpen
want het is niet om aan te horen. Hij prikt een vis in zijn geheel aan de vork en
knabbelt er dan in de rondte aan, om van visvorken maar niet te spreken.
Het paleis van de patriarch heeft eenentwintig kamers en ligt prachtig op een
hoogte langs de Zwarte Zee. Het ziet er nogal vervallen en weinig onderhouden uit.
Ik denk niet dat ik er een kijkje ga nemen. Vraag me af hoe ik het hier tien dagen zal
uithouden. Ik probeer druk uit te oefenen de 27ste naar Tasjkent te vliegen zodat we
daar meer tijd hebben. Ze lieten me het verblijf zien waar kardinaal Willebrands had
gelogeerd. Ook moest ik de boomgaarden bewonderen. Er staan prachtige
kastanjebomen - als op Nijenrode. Er zijn een boerderij en een begraafplaats voor
monniken en priesters. Overal lopen studenten van het seminarie maar ik heb nog
geen opvallende gezichten gezien.
Ik ben naar de avonddienst gegaan in de kapel. Hoe meer ik naar Russische
kerkmuziek luister, hoe meer ik me afvraag of dat de stem van het echte Rusland is
zoals het sinds mensenheugenis was. Ze geven elkaar allemaal zoenen en kussen
elkaars handen. De iconen worden bewierookt en een groepje hysterische oude
dametjes uit het dorp komen de diensten blijkbaar bijwonen.

(schrijvend tijdens de mis)
Ik hoop niet dat ik hier verliefd word op een der priesters in Odessa. Spas is tenminste
nog te bereizen als ik Alekseij weer zou willen zien, maar Odessa zou een kostbare
zaak worden om te gaan forenzen wanneer ik in Moskou zou zijn. Ik stond bij het
altaar naast een priester, en gedurende een uur voltrok zich een stil geheim spel, van
tegen elkaar aandrukken en lichamelijk contact en verder niets. Heel opwindend.
Later zag ik hem met andere studenten praten. Er werd naar mij geloenst. Mijn kwade
geweten zei me dat hij ons geheim had verklapt. Dan weten ze het nu allemaal. Of
zal het toch ons geheim blij-
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ven? Zal ik eens een ‘echt gesprek’ onder vier ogen met die jongen hebben?
Er zijn ook stouterds onder de jonge priesters. Hun ogen fonkelen van guitigheid.
Ik moet aan mijn grootmoeder Poslavsky denken die een aantal jaren in Rusland
was. Wat is er in haar omgegaan? Woonde zij ook kerkdiensten bij?

(nog steeds tijdens de dienst)
Onze ogen ‘raakten’ elkaar. Nu ben ik absoluut zeker van die jongen met zijn beautiful
faint smile on his face under the eye of God. Ik zou hem ter plekke willen omhelzen.
Hij hunkert naar affectie.
Avondeten met pater Leonid die in de oorlog tanks op het slagveld aanvoerde en
al twintig jaar het seminarie hier leidt. Hij vertelde dat de studenten met drie tot zes
personen op een kamer slapen. De opleiding duurt vier jaar. Dan zijn ze monniken
en dragen de zwarte, vierkante hoeden met lange zwarte sluiers. Om priester te
worden, moeten ze eerst trouwen en een scheiding is niet toegestaan. Hoe moet ik
de aanrakingen met die jongen aan Peter beschrijven? Zelfs onze handen raakten
elkaar.
Om 23:00 uur gaan de lichten uit. Gelukkig heb ik muziek bij me en een draagbare
radio. Mijn kamer in het klooster is zeer eenvoudig, maar oke. Er is slechts een
wastafel, geen douche, en alleen koud water. Ze lopen toch wel achter.

22 mei 1980
Vandaag is het feest van Sint Nicolaas Ik ging naar de vroege ochtendmis. De kerk
was al hartstikke vol. Aan een kant zat een monnik de biecht af te nemen. De mensen
buigen hun hoofd voorover en de monnik in kwestie legt de punt van zijn gekleurde
‘sjaal’ op hun hoofden en het gemompel begint. Ik moest aan Gerard Croiset en Lex
Poslavsky denken. Aan wie heeft de mens in de problemen meer steun: de monnik,
de psychiater of de helderziende?
Ik luisterde en luisterde en keek naar de gebeurtenissen en de muziek ter ere van
Sint Nicolaas. Ik voelde me alsof ik op ongepaste wijze bezig was een ander in gebed
te begluren. God mag weten hoe ik dit allemaal aan Peter moet vertellen.
Er zat een kreupele bedelaar op een bank toen ik door de tuinen van de residentie
wandelde. Het is nog steeds kil. Seringen komen schuchter in bloei. De bomen lopen
overal uit. De vogels waren druk in de weer. Er lag een aantal schepen op de rede
van Odessa, die je vanuit de hoogte kan zien. De kustlijn
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lijkt niet romantisch, zoals aan de Franse Rivièra. Er zijn ook geen palmbomen.
Straks in Oezbekistan zal ik weer op mijn verhaal komen.
Er zat bij de tweede mis een andere biechtvader in de stoel. Een oud dametje snikte
en huilde en verdween onder de sjaal van de monnik. Hoe zouden deze mensen
aankijken tegen Brezhnev en Arbatov? Een volgende patiënte bij de zielenherder
vroeg kennelijk of hij een Bijbeltekst wilde lezen.
Er volgde een lunch. Professor Nicolas Poltprazky, een Frans sprekende begeleider,
was ook van de partij. Ook mijn vriendje zag ik zitten. Hij glimlachte heel lief. Er
zitten ook oude monniken in de zaal, met gezichten die uitnodigen tot lange
gesprekken. God, was Peter maar mee.

In de tuin van de patriarch
De zon is doorgebroken. De lucht is blauw. Het is goddelijk warm. Ik luister naar
Ballades van Chopin en zit op een houten bank in de geur van dennen en heerlijkheid.
Ook de vruchtbomen staan in bloei. Ik probeer Peter de sfeer in een brief te
beschrijven: the more a sense of beauty overwhelms you, the less will words be able
to describe it. De abt van het klooster komt langs. De man kijkt altijd stuurs en
geïrriteerd. Hij zal wel een probleem hebben, waarschijnlijk seksueel. Hij zal de
diverse jonge monniken wel achter hun pijen aan zitten.
Behalve mijn favoriete jongen is er nog een monnik met een beetje
een-hoge-bloeddruk-gezicht, maar verder een zalig hoofd met dikke krullen. Wanneer
hij de zwarte toeter niet vol op zet, ziet hij er echt leuk uit. Zijn ogen verraden een
mengelmoes van er met zijn monnikschap nog niet uit zijn, gemengd met een dosis
wanhoop, een dosis nieuwsgierigheid. Om kort te gaan, wanneer onze blikken elkaar
kruisen, wekt hij de drang bij me op to make love to him, to let him unwind his
passions, his innate drives and needs, that must be buried deep in himself with
indescribable loads of psychic pressures. Ja, zo is het. Zijn gezicht is een beetje
opgeblazen. De fysieke kurk is kennelijk nooit echt met elan van de fles gevlogen.
Waar laten monniken hun sperma? Wil er maar liever niet over nadenken. In hun
wastafels?
Ik heb pater Leonid voorgesteld voor ik afreis een soort persconferentie of lezing
te geven voor alle honderd seminaristen. Ik wil een brief aan Alekseij in Spas sturen
en zal Fyodor Konkov vragen die in het Russisch op te stellen. Schreef ook naar Lex
Poslavsky.
Ben naar een theater gegaan voor een operette voorstelling,
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een muzikale komedie Charley's aunt. Rampzalig entertainment voor een stad met
een miljoen inwoners. West-Graftdijk-stijl. Na afloop raakte ik in gesprek met pater
Leonid over de menselijke geest, de geest van God, en dat het Christendom superieur
zou zijn omdat Jezus zijn leven gaf, ook voor hen die hem doodden.
‘En wat betekenden de kruistochten dan?’ vroeg ik hem.
‘Those people, who did those things, were no followers of Christ,’ antwoordde
hij.
Ik zei tegen mezelf: maar intussen dachten de kruisridders wel dat zij de enige
juiste godsdienst vertegenwoordigden, wat hen het recht gaf ‘andersdenkenden’ de
keel af te snijden. Ik zei hem dus dat ik het een teken van onbeschaafdheid vond, om
te denken de enige ware godsdienst te belijden. Terwijl we het dus steeds meer oneens
werden, wierp hij me voor de voeten dat ik geen godsdienstig mens was. Ik zei dat
hij zich op een voetstuk plaatste alsof hij zelf God was, maar dat ik niet dacht dat de
ware God ooit zo'n toon zou aanslaan.
Volgens Leonid zullen zij die niet de goddelijke geest zoeken en vinden geen
vergiffenis voor hun zonden ontvangen.
‘Sorry, Father,’ zei ik, ‘God is bigger than that. You speak about God as if he is
a human being, with all the usual human shortcomings.’ Later stelde ik hem de vraag
of hij de grens kende tussen ‘reality and hallicunation’.
Hij stelde een tegenvraag: ‘Do you know what is a thought?’ En daar kon ik dus
niet mee uit de voeten.
Wat is een gedachte? A passing shadow wandering through the soul? Het is in
ieder geval iets volkomen onafs. The way we function, we are incapable ofgrasping
anything approaching a complete thought. Wat me eigenlijk verontrustte, en dit heb
ik Leonid ook gezegd, was dat hij zo zeker van alles leek te zijn. Ik vroeg hem: ‘Can
we be certain of anything beyond the fact that we exist, the sun, the moon and the
earth?’
Dit vond hij onzin. ‘For me, this is no argument,’ aldus Leonid. ‘Christ said. And
therefore that is the gospel truth.’ Stel je voor dat het christendom het enige ‘ware’
godsdienstige systeem zou zijn. Hoe krijgt een brein het voor elkaar zoiets absurds
te denken?

23 mei 1980
Ik woonde de ochtendmis om 07:00 uur bij, opgediend door monniken en bijgewoond
door tientallen oude dametjes in een verder lege kerk. Ik zag mijn ventje, en de
monnik met de heerlijke krullen, op een afstand. Ik geloof dat het zoeken naar
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een gay-monnik verder gestaakt kan worden. Als ze er zijn, zitten ze in de kast of
vinden ze mij maar niets. Hetzelfde gevoel dat je soms hebt na een middag voor niets
op jacht te zijn geweest in sauna Thermos, ook omdat de crop defunct is.
Ik vroeg iemand waarom het kruis in Rusland, behalve een horizontale balk eronder
nog een schuine balk draagt. Toen Christus vermoord werd en verraden was door
twee dieven kreeg er een berouw, dat is de bovenste balk, de andere is de onderste.
Ik herinnerde me hoe ik in 1961 in het kantoor van hoofdredacteur Henk Lunshof
bij Elseviers, voorstelde in de zaak Werner Verrips, de heer Paul Rijkens een
weegschaal in handen te geven met in het het bovenste schaaltje ikzelf, en het
doorslaande schaaltje Verrips als CIA-agent.

Cartoon Eppo Doeve

Ik bezocht pater Simeon, de administrateur van het seminarie. Ik kreeg
langspeelplaten van kerkmuziek en een zak vol prullaria. We roerden het onderwerp
aan dat ogen dikwijls uitdrukken wat de ziel beroert. Ik vroeg hem hoe het kwam
dat de rector van de priesters altijd nors en boos keek. ‘That is because his mother
is dying. She lost her memory. He just paid her a visit’.
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Ik ging naar een tandarts omdat een tand had losgelaten. Het was in een wip gebeurd
maar onze chauffeur was meteen verdwenen. Professor Poltprazky, die me begeleidde,
werd uiteindelijk razend. ‘Pas pour moi mais pour vous,’ zei hij ook nog. Ze doen
maar raak in dit land.
De tandartsinstallatie was onvoorstelbaar primitief. Vanuit mijn stoel keek ik naar
een schitterende icoon waar een kaars bij brandde (in het atheïstische Rusland).
Terug bij het klooster ging ik naar de mis. Er worden tien zaterdagen achtereen
bidstonden voor de doden gehouden. Er staan tafels vol broden, vruchten, eieren,
koekjes en allerhande versnaperingen in de kerk.
Ik legde een dollarbiljet op de schaal bij de collecte. Toen het ding eindigde bij
de oude monnik aan de kassa, waar ook kaarsen te koop zijn, griste hij de dollar weg
en stopte deze in een lade. Boris kwam met een kaars op me af. Ik probeerde er
onderuit te komen maar hij stond erop dat ik die zou ‘inwijden’. Ik begaf me dus
naar een icoon maar voelde me opgelaten. Ik kan eigenlijk niet meer, zoals ik jarenlang
in het Begijnhof en in St. Patricks in New York heb gedaan, kaarsen branden en een
kruis slaan. Het was lief van Boris.
Spanje en Australië gaan wel naar de Olympische Spelen in Moskou. Carter staat
steeds meer in zijn hemd. Gelukkig.

24 mei 1980
Ik zit in de tuin. Een flauw straaltje zon. Het blijft koud en winderig. Dit was de
trouwdag van mijn ouders. Het begin van mijn pèlerinage.
Om 10:00 uur werd mijn wens vervuld. Leonid kwam me halen. We begaven ons
naar het bijna volle auditorium van het seminarie. Mijn oog viel onmiddellijk op
mijn speciale vriendje, die glimlachte. Ik werd door de rector ingeleid en Konkov
vertaalde. Hij zei twee vragen te hebben: wilde ik wat vertellen over mijn komende
boek met Georgii Arbatov en wilde ik uitwijden over de moord op JFK in Dallas. Ik
noemde de JFK-affaire sensationeel, maar wat nu gebeurde met Jimmy Carter aan
het roer in de VS noemde ik gevaarlijk. Daarna vertelde ik over mijn eigen ervaringen
in de moordzaak. Er waren erg veel vragen. Beschouwde ik Carter als een godvrezend
mens? Geloofde ik zelf in God? Ik ben maar niet over Freuds boekje De toekomst
van een illusie of Jungs vermanende woorden over ‘psychische hygiëne’ begonnen,
want dan sla je het fundament onder hun eigen ‘fabeltjes van La Fontaine’ weg.
Ik zei wel tegen de seminaristen dat ik wel eens aan een goden-
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wereld twijfelde nadat ik meer over neurofysiologie en de mind in het algemeen had
ontdekt. Ik vertelde over José Delgado in Madrid, Luis Alberto Machado in Caracas
en van mijn bemoeiingen om beide geleerden, de neurofysioloog en de Minister voor
de Ontwikkeling van Intelligentie in Venezuela, bij de president van de Academie
van Wetenschappen van de USSR, Anatoly Alexandrov te brengen.
Ik denk dat de aankomende priesters het plezierig hebben gevonden. Ik kon het
in hun ogen zien en aan hun reacties merken. En terwijl ik dit in de tuin zit te
schrijven, komt een stokoude monnik langs met een ladder over zijn schouder. Hij
buigt en neemt zijn bruine muts af. Hij heeft een goddelijke smoel, bijna kinderlijk
van onschuld.
Een seminarist vroeg wat ik van Afghanistan dacht. Ik antwoordde dat drie
achtereenvolgende regeringen in Kaboel om assistentie van Moskou hadden gevraagd.
Tenslotte lag het land in de invloedsfeer van de Sovjet-Unie. De VS deden hetzelfde
in Cuba zonder dat daarom gevraagd was en hadden op hun bek gekregen. Een ander
vroeg of Amerikanen even godsdienstig en patriottisch waren als Russen.
Ik vertelde hen trouwens dat men geregeld had dat ik in Odessa naar de mis voor
Pinksteren zou kunnen gaan, maar dat ik liever bij hen in het klooster bleef, wat
applaus opleverde.
De rector stak een dankrede af en omhelsde me drie keer (hij kuste) en wenste me
een lang leven. De aankomende priesters zongen vervolgens The Song of Longevity.
Het ergste van alles was dat mijn bandopnameapparaat was afgelopen en dat ik eerder
een gesprek met professor Fred Polak en generaal Cor Knulst uitwiste, zonder het
te beseffen. Het apparaat werkt niet meer behoorlijk. Dit gebeurde nadat ik het
apparaat op een middag in het Ukraina hotel onbewaakt achter liet. Om razend te
worden dat er weer mee is geknoeid. Er werd een groepsfoto gemaakt en mijn
favoriete ventje stond onmiddellijk naast me. Deze keer nam hij openlijk mijn hand
in de zijne.
Na afloop toonde hij me zijn kamer, waar hij met vijf andere jonge priesters woont.
Ik zag twee bedden tegen elkaar staan. Ik dacht: aha, dus toch. Maar hij wees me
nadrukkelijk welk zijn bed was, apart.
De rector ontving me opnieuw in zijn kamer om het gastenboek te tekenen en
geschenken te overhandigen, met koffie, cognac en champagne. Gisterenavond was
mijn tolk echt dronken. De rector benadrukte dat dit de eerste keer was dat er ooit
in het klooster een lezing en ontmoeting zoals met mij had plaats gehad. De
samenkomst werd eenstemmig als een groot
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succes bestempeld. Wat me ook verbaast, is dat nu ze me enigszins hebben leren
kennen, ze heel anders naar me kijken. Ik zie overal vriendelijke ogen op me gericht.
Overal ter wereld lijkt het zo makkelijk om mensen te ontmoeten op basis van oprechte
gevoelens.
We maakten een rondvaart door de haven van Odessa.
Ik was te laat voor de vespers. Het was vol en druk. Ik ben weggegaan. De kapel
was gesierd met halve bomen en jong groen. De priesters droegen groene gewaden
en mijters met fonkelend geslepen glas. Fyodor Konkov, die na de lunch zich weer
bezatte, zei dat het wel degelijke echte juwelen waren. Boris zei dat vele studenten
nog vragen hadden. Zelf wilde hij weten wat er in Iran zou gebeuren en hoe ik dacht
over de driehoek Amerika, China, Japan. Japan gaat trouwens toch naar de
Olympische Spelen in Moskou.
Ik vroeg pater Leonid of ik morgen in de eetzaal met de studenten zou kunnen
lunchen om nog verder vragen te beantwoorden. Hij antwoordde: ‘Soon they go on
vacation. As you know this week they have their exams. They will go all over our
vast country and say they met a famous journalist, doing all these things, who met
all these famous people. They never met such a person before in their lives. And
certainly, no-one spoke to them as you did, or considered them important enough to
come here and do so.’ Boris vulde aan dat eens in de maand iemand van een lokale
wetenschapsraad naar het klooster kwam om internationale politiek aan te roeren,
maar mijn benadering en wat ik had gedaan, was het beste dat ze ooit hadden ervaren.
In 1994 schreef de oud-ambassadeur in Moskou, jhr. mr. J.L.R. Huydecoper
van Nigtevecht me een brief, waarin hij zei niet bereid te zijn te bemiddelen
in mijn conflict met de staat, zoals ik de toenmalige premier Ruud Lubbers
in een vliegtuig naar Zuid-Afrika had voorgesteld. Huydecoper gaf als één
der redenen op dat ik een boekje over de USSR had geschreven ‘en me in
dienst zou hebben gesteld van het Kremlin’. Ik heb hierop geantwoord in
mijn in 1994 verschenen boek Persona Non Grata.26 Onvoorstelbaar dat
dergelijke onzin uit de mond van een ambassadeur komt. Ik was jarenlang
bezig in de voormalige Sovjet-Unie om grenzen te doorbreken en
openingen te creëren tussen Oost en West. Zo ook op dit klooster in Odessa,
dat is alles. Wist Huydecoper niet beter of deed hij als boodschappenjongen
van Den Haag maar alsof? Wat

26

Persona Non Grata, Uitgeverij Papieren Tijger, Breda, 1994.
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deed deze mijnheer om aantoonbaar detente te bevorderen tussen Oost en
West in Europa en de wereld? Hij kon niets doen en mocht niets doen. Hij
kreeg zijn lesjes opgelepeld door idioten in Den Haag. Ik was vrij en
handelde naar eigen goeddunken.

25 mei 1980, Pinksteren
Ik droomde dat mam en haar interieurverzorgster Gé samen op de grond in de keuken
zaten. Gé zei: ‘I like you.’ Daarop antwoordde ik: ‘Dan zijn er tenminste twee mensen
in de wereld die dit doen.’
De duiven koerden al vroeg deze ochtend. Als jongetje op De Horst had ik al
opgemerkt dat dat regen voorspelde. Het regent pijpenstelen.

Kapel
De monnik, met een lange grijze baard, zijn oren zijn krom naar voren gegroeid door
jarenlang de hoge zwarte toeter verkeerd op te zetten, staat bij het altaar met een bos
seringen in zijn linkerhand geklemd. Als hij bidt, perst hij zijn ogen ferm dicht en
vallen extra zware plooien in zijn verweerde gezicht. Zo denkt hij dichter tot God te
komen. Onvergetelijk. Er mag geen foto van worden genomen. Bovendien vind ik
het een vorm van voyeurisme naar biddende mensen te staren, die zich mentaal naakt
voor hun God opstellen. Ik luisterde naar de zingende koren en de kerkmuziek, zoals
ik hier iedere dag heb gedaan. De Vespers van Rachmaninoff vind ik schitterend. Ik
had tegen de koorleden willen zeggen: Your own child always plays the piano more
beautiful than Arthur Rubinstein.
Men gaat met brood rond en een soort paddenstoel. Het zou heiligschennis zijn
als ik er wat van zou nemen. Ik ben er niet ‘rein’ genoeg voor. Ik zocht mijn ventje
en zag hem eindelijk tussen de tientallen priesters. Hij wierp me weer die heerlijke
glimlach toe. Wat heb ik toch met hem? Ik ken niet eens zijn naam. Ik stond schuin
achter het altaar in de coulissen om alles wat er gebeurt goed te kunnen zien. De
jongen kwam naar me toe en bleef naast me staan. Twee nonnetjes, één met een erg
lief, stout gezicht, gaven me tulpen en seringen namens de moeder-overste. Af en
toe zei mijn vriendje iets in gebroken Engels tegen me. Hij is vergeleken met mij
toch wel erg klein. Er werden drie gebeden gezegd. Iedereen knielde op de grond,
dus op de stenen. De mis voor Pinksteren was lang, drie uur en twintig minuten. Ik
was wat te laat omdat Boris verzuimde me tijdig wakker te maken.
Ik lunchte zogenaamd met de studenten maar ik zat aan de tafel
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met de rector en de hoge pieten. Ik merkte dat we ander voer kregen dan de studenten.
Ik vroeg of ik de soep kon krijgen die ook aan de seminaristen werd geserveerd. Dat
kon niet, wat me ergerde. Ik had er dus niets aan met de jongens te lunchen. Dat is
de ellende op dit soort tournees. Je ontmoet, voor mij althans, de verkeerde mensen.
Later verliet ik gewoon de rectors tafel en ging bij de studenten zitten. Ik dacht: Bung
Karno zou hetzelfde hebben gedaan. Tijdens de rondreis met maarschalk Voroshilov
in 1957 verliet Bapak de hoofdtafel en kwam bij mij zitten om het gamelanorkest
uit te leggen. Ik had mijn eten laten staan en zat bij het orkest. Dit had Bung Karno
gezien.
Vanmorgen heb ik aan het ontbijt zowel tolk Konkov als professor Poltprazky
gezegd dat ze als kaaiwerkers aan tafel zaten en dat ik er misselijk van werd, van
hun geslurp en gesmak. De professor verstond het Engels tegen Konkov niet en vroeg
wat ik zei. À contre coeur, de man is tenslotte zeventig jaar, heb ik het gezegd. Ze
waren kennelijk gekwetst. Bij de lunch werd er eindelijk geruisloos gegeten.
Een seminarist vroeg me wat buitenlanders van de USSR dachten en wat mijn eigen
indrukken waren. Ik vertelde dat alles me tegenstond toen ik voor het eerst in 1971
naar Moskou kwam. Hoe moeilijk het verder was Russen te leren kennen zonder de
taal te beheersen. Dat ik altijd ‘de verkeerde’ mensen ontmoette, zelfs hier in het
klooster, ook al had ik hevig geprobeerd barrières te doorbreken. Dat ik was gekomen
om jonge priesters te leren kennen en niet de rector, professoren en leiding. Ik kreeg
de indruk dat deze uiteenzetting als een lopend vuurtje is rond gegaan.
Later zag ik kans met professor Poltprazky een gesprek met mijn ventje te hebben,
in het Frans dus, vertaald in het Russisch. Hij heet Fyodor Batarchukov en gaat straks
naar het Drievuldigheidsklooster van de heilige Sergius in Zagorsk. Hij zal er vier
jaar gaan studeren en zei nog niet besloten te hebben of hij priester of monnik wil
worden, dus of hij trouwt (priester) of niet. Overigens bleek Konkov gefantaseerd
te hebben dat priesters moeten trouwen. Ze mogen trouwen.

26 mei 1980
De laatste dag. Intens gedroomd. Ik raakte met twee jongens verstrengeld in een
Amsterdamse tram. We zoenden en besloten op de plaats rust tot een trio. Dat komt
ervan als er niets te beleven is.
In de kerk zag ik mijn ventje vanmorgen van verre. De krullebol zong deze keer
in het koor.
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Nadien bracht professor Poltprazky me naar de residentie van de patriarch en gaf me
een rondleiding van twee minuten. Het interesseerde me geen moer dit zogenaamde
zomerpaleis. Pater Nicholas bezwoer me toch alles te gaan zien, maar ik vond het
zonde van de tijd. Ze zullen me wel een ‘dirage’27 vinden. Ze stonden meteen onder
elkaar te smoezen toen ik weer voet bij stuk hield.
Een aardige jongen kwam me bedanken. Ik vroeg hem dit in mijn dagboek te doen.

Hij schreef: ‘Thank you for your visit, I wish you health and a peaceful sky, Archpriest
Vasily Multykh.’
In de oude ZIS-limousine van de metropoliet zijn we naar de catacomben van
Usatovo gereden. Eigenlijk interesseerde me dit niets. We zijn eerst gestopt bij een
laarzenwinkel omdat ik echte Russische soldatenlaarzen wilde hebben.
Toen we van de trip terugkeerden, kwam mijn ventje met een gigantische camera
in een plastic zak. We namen foto's, ook van elkaar. Hij hield mijn hand vast en dat
was toch een vorm van in elkaar overstromen. Hij komt uit het gebied van de Don
en is de oudste van twee zonen. Pater Nicholas zei dat hij wilde dat Fyodor een
monnik werd, opdat hij later bisschop kon worden. Hij schijnt de beste leerling in
zijn klas te zijn. Nicholas gaf hem het hoogste cijfer voor geschiedenis van religie.
Overigens schijnt pedagogie of psychologie niet op het rooster van het klooster te
staan. Het was doodzonde om met Fyodor via een absolute idioot met een alpinopetje
te moeten converseren.28

27

28

Het woord ‘dirage’ werd op De Horst gebruikt, ik vind het in geen enkele dictionaire. [Red.
vermoedelijk bedoelt Willem hier tirage, wat in Frans zinsverband de betekenis van
‘moeilijkheden’ heeft. Door Willems ouders vermoedelijk gebruikt in de betekenis van
‘lastpak’.]
Dat kalotje droeg Poltprazky dag en nacht.
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Fyodor: ‘I feel, they mistrusted you at first, perhaps they still do. He did not say so
openly, but Father Leonid was afraid you would perhaps say certain things to us that
were not acceptable. But they did not have to leave out anything you said.’
Leonid heeft beslist twee gezichten: een bijna diabolisch, het andere
vriendschappelijk en soms warm. Wat zou ik graag met de priesters hebben gesproken,
zonder ‘waakhond’ Leonid, alleen met Konkov.
Vanavond is de hemel prachtig. met sterren en een maan. De hekken van het
klooster en de deuren van de dependance waar ik in slaap, gaan 's nachts op slot. Als
ik zou willen gaan wandelen, zou ik via een raam naar buiten moeten klimmen. De
duiven zwijgen. Het wordt prachtig weer morgen. Schreef voor het slapen nog een
brief aan Peter.

27 mei 1980
‘Toevallig’ was mijn ventje op weg naar de kapel toen we om 07:30 uur de residentie
van de patriarch verlieten om naar het vliegveld te gaan voor de vlucht naar Moskou.
Zo kon ik nog eenmaal zijn hand vasthouden. Hij had een afschuwelijk, groen hemd
aan. Ik drukte hem op het hart monnik te worden.
Josef, de chauffeur van de oude ZIS-limousine, zei dat de ontmoeting met de
seminaristen een eclatant succes was geweest en dat pater Leonid er sceptisch
tegenover had gestaan, want de jongens moeten afgeschermd en beschermd worden.
Voor Leonid was mijn bezoek al aan het ontbijt voorbij, alsof ik al vertrokken was.
Niemand zei een woord. Je kon de lucht snijden Op het vliegveld zei ik ten afscheid
tegen Leonid: ‘Jammer dat u me niet vertrouwde waardoor u er niet in slaagde me
het gevoel te geven dat ik werkelijk welkom was.’ Hij sputterde wat tegen, maar ik
zei: ‘Sorry, that is what I felt,’ en liep weg.

Moskou, Hotel Sovjetskaya
Dit is een verblijf voor VIPs en gasten van de CPSU, een der duurste en best
geoutilleerde hotels van Moskou, een soort Des Indes exclusief voor partijleden. Het
zal me worst wezen. We wilden gaan lunchen maar werden weggezonden. De service
blijft, zelfs in een plek als deze, erbarmelijk.
Volodja Molchanov bracht me naar de hoge baas bij APN Novosti, de heer
Fedijashin. Ik vroeg Volodja ons alleen te laten. Hij wist toch wat ik wilde bespreken.
Ik vroeg Fedijashin recht voor zijn raap of men bij APN Novosti informatie had over
buitenlandse journalisten die bindingen hadden met inlichtingendiensten. Die had
hij niet, misschien kon ik meer te weten ko-
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men op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik vertelde dat ik een campagne was
gestart om een einde aan dergelijke praktijken te maken, zoals in de VS momenteel
veel te doen is over journalisten die voor de CIA werken.
‘I am afraid you will lose your battle, because they can do anything they want,’
zei hij.
Ik voerde aan dat ik een uitstekende jurist, Hans Voetelink, had ingeschakeld.
‘Still, they will stop you,’ aldus Fedijashin. Bij mijn vertrek zei hij: ‘You will
always find an abri with us in the USSR.’
‘Then I would become a Dutch dissident,’ zei ik.
Hij lachte. Hij wist niets van mijn gevecht tegen Time.
Ik belde Peter in Londen. Hij had de overmaking door Coté niet ontvangen, wat
me zeer ergerde. Die service bij de AMRO is deplorabel. Volodja Molchanov zat het
gesprek dat ik met Peter voerde voor Consuelo te vertalen en zei later: ‘Kan je je die
arme afluistertolk voorstellen die dit gesprek van jou met Peter moet rapporteren?
Het ligt morgen op het bureau van Fedijashin.’ Peter had vandaag acht brieven tegelijk
uit de USSR ontvangen. Hij had een pot koffie gezet waarna hij de brieven begon te
lezen. He loved some letters ‘as you described the light falling onto the priest's hair!’
Hij woonde met Edwin van Wijk meditatieoefeningen bij.
Ik ging mee naar Volodja en Consuelo. De TASS-correspondent in New York was
bij hen een hele avond over Amerika komen vertellen. Hij had uitgelegd hoe knotsgek
het dagelijkse leven in de VS was ‘waar jij ons nooit over vertelt,’ aldus Volodja.
‘Wel,’ wierp ik tegen, ‘ik schreef Amerika valt.’
Ik vertelde Volodja hoe het gesprek met Fedijashin was verlopen en dat hij
uiteindelijk had gezegd dat er altijd een plaatsje voor mij zou zijn in de USSR.
‘Dat zou hij nooit hebben gezegd, als ik erbij was geweest,’ was zijn reactie.
Liet het eten naar mijn kamer brengen, wat absoluut voortreffelijk was bereid,
maar ook erg duur was. Volodja had me verteld dat burgemeester Ivo Samkalden
eens in het Sovjetskaya was ondergebracht.

28 mei 1980
Tasjkent, Oezbekistan
We kwamen hier met een nachtvlucht. Ik zat naast een blonde, geüniformeerde
soldaat met een verhit gezicht, die de hele nacht zijn regenjas aanhield en transpireerde
als de pest. Onze
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benen lagen uren tegen elkaar, wat me zeer opwond, terwijl hij met zijn laars soms
mijn sneaker leek te omkrullen. We arriveerden hier om 07:30 uur en werden door
Vladimir afgehaald, een priester met een grijs puntbaardje. Logeer in hotel Tasjkent
met de gebruikelijke gammele kamers. Ik probeerde me in te denken hoe Tasjkent
eruit gezien kon hebben toen mijn grootmoeder Poslavsky hier voor de Eerste
Wereldoorlog was. De treinverbinding naar Moskou dateert uit 1899.
Ik ben met een gids van Intourist de stad in gegaan om even van de heer Konkov
verlost te zijn. We bezochten een bazaar. Dan zie je het schrijnende verschil tussen
wat hier aan groenten en vruchten allemaal te koop is in tegenstelling tot in Moskou.
Toch was Aziatisch Tasjkent maar half zo romantisch als ik me de plaats had
voorgesteld. Eigenlijk zijn alle sovjetsteden - evenals in Amerika - het ‘slachtoffer’
van een en hetzelfde boek dat studenten op scholen voor architectuur ter beschikking
hebben. Alles ziet er hetzelfde uit. Noord, zuid, oost, west, afschuwelijk.
Bezocht het museum van Tasjkent. Een conservatrice leidde me rond. Zij vertelde
dat er sedert 1867 drie gouverneurs-generaal van de tsaar voor Russisch Azië waren
geweest, waarvan er dus een de vader van grootvader Ilya Poslavsky moest zijn
geweest. Op een bovenzaal was over een hele muur een foto afgedrukt van het Witte
Huis in Tasjkent, met de kanonnen ervoor, waar de gouverneurs-generaal van de
tsaar en hun familie woonden. Het is na de revolutie met de grond gelijk gemaakt
en een fameuze Lenin Bibliotheek - ook in alle sovjetsteden te vinden - is op die plek
neergezet. Heb geprobeerd informatie te vinden over het epoque van onze voorouders
in Oezbekistan. Ze woonden ook een deel van het jaar in Sint-Petersburg. Er was
absoluut niets te vinden, niet in de bibliotheek en ook niet in verschillende
boekwinkels die we afstruinden.
Om 16:30 uur vond ik het flatgebouw waar tante Tatyana (Tata) woonde, tweede
verdieping. Zij opende de deur, schrok zich een rolberoerte, hand aan een gerimpeld
gezicht, erg mager en oud en zei meteen: ‘C'est un Poslavsky.’29 Ik legde uit dat ik
geen Poslavsky was, maar slechts een grootvader van moeders zijde had gekend en
dat was graaf Ilya Poslavsky, die met mijn grootmoeder was hertrouwd.
Tata droeg een eenvoudig jurkje en zei dat zij zich ervoor geneerde. Zij was een
Russische vertaling van een Engels boek aan het lezen. Het lag open op haar tafel.
De flat bestond uit

29

Zij was altijd lerares Frans geweest. Er werd in adellijke families in Rusland vroeger veel
Frans gesproken.
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twee kamers die naast meubilair waren volgepakt met koffers en dozen. Een
ongelooflijk eenvoudige keuken. Alles was net geschilderd. Zij was een belangrijk
deel van 1979 ziek geweest en had in een hospitaal vertoefd. Zij had wel eens tegen
de plaatselijke autoriteiten gezegd dat eens wellicht neven uit Holland zouden komen.
‘Die zullen we nooit toestaan u te bezoeken, want we willen niet dat zij zien wat uw
levensomstandigheden zijn,’ hadden de autoriteiten gezegd. Het was me dan toch
gelukt, dankzij de medewerking van aartsbisschop Pitirim.
Het werd een absoluut emotionele ontmoeting. Fyodor Konkov zei later zelfs: ‘I
even wept a bit.’ Zij wilde niet dat ik een bandopname maakte want daar was haar
stem te lelijk voor. Zij had foto's van Lies Poslavsky uit Den Haag ontvangen en
foto's teruggezonden van de familieleden in Tasjkent, maar die waren nooit
gearriveerd. Ik moet naar haar hebben gestaard. Ik trachtte me voor te stellen hoe zij
in betrekkelijk grote staat geleefd moet hebben toen de tsaar het land regeerde en de
Poslavsky's in Tasjkent resideerden als vertegenwoordigers van de vorst van Rusland.
APN Novosti wilde eerst met Moskou overleggen of mij een foto van het
gouverneurspaleisje van voor de revolutie mocht worden gegeven. Het lijkt in orde
te komen. Ik ben bovendien nog steeds in de weer om historisch materiaal over de
Poslavsky's te vinden.
Tata legde uit hoe de Poslavsky's in elkaar zaten: De gouverneur-generaal graaf
Ilya Titovich Poslavsky was gehuwd met Alexandra Vladimirovna Ostrovskaya. Er
ging een koffer open en er kwamen foto's uit. Een foto van het genoemde echtpaar,
de ouders van grootvader Poslavsky dus. Zij hadden vijf kinderen. Ilya, de tweede
man van mijn grootmoeder, Alexander, Vladimir, Tatyana en Yuri. Mijn grootouders
Poslavsky bevonden zich op een missie voor de tsaar naar Washington op een schip
op de Atlantische Oceaan toen de Revolutie uitbrak. Zij woonden vervolgens enkele
jaren in Bisbee, Arizona, waar grootvader als mijningenieur werkte. Zijn drie broers,
de graven Alexander, Vladimir en Yuri Poslavsky, werden als voormalige tsaristische
officieren door Stalin later gearresteerd en naar concentratiekampen gestuurd, waar
zij om het leven kwamen.
De weduwe van graaf Yuri Poslavsky, Valentina bevindt zich in Tasjkent en woont
in bij haar dochter professor Olga Poslavskaya verbonden aan de Faculteit van
Geografie van de Universiteit van Tasjkent. Haar dochter trouwde met een mijnheer
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Petrov. Zij hebben een zoon Maxim Petrov, die de laatste mannelijke afstammeling
in rechte lijn van de gouverneur-generaal graaf Ilya Poslavsky is. Tata is een dochter
van gravin Tatyana Poslavsky en heeft een dochter in Moskou, Irina, die ook een
zoon heeft.
De begeleider hier, pater Vladimir, is een nog groter asshole dan Fyodor. Ik zit
natuurlijk voor in onze auto. Achterin zitten zij constant te smoezen, de hemel mag
weten waarover. Ik moet ze zien kwijt te raken. Eerst Vladimir. ‘Ja,’ waarschuwde
Konkov, ‘maar vergeet niet dat we de gast van de kerk zijn en dat pater Vladimir
alles voor ons betaalt.’ Dat was waar.
Wanneer Fyodor en ik een eenvoudige schotel bestellen, neemt Vladimir de duurste
biefstuk op het menu, kan de zaak vervolgens eigenlijk niet alleen naar binnen
slobberen en dan krijgt Konkov de andere helft: these two men make me sick. They
play host to me, and in the mean time they drive up the bills to fill their own stomachs
to the hilt.
Jammer dat ik maar weinig notities van de ontmoeting met Tata heb uitgewerkt.
Zij gaf me een zilveren mes, vork en lepel met het grafelijke wapen van de Poslavsky's
om aan de familie in Holland te geven. Tata vertelde dat de ouders van grootvader
door militairen een kerk hadden laten bouwen en aan de stad Tasjkent hadden
geschonken. De overgrootouders waren onder het altaar in anonieme tombes begraven,
samen met een kind dat op vijfjarige leeftijd was gestorven.
We reden dus naar deze kerk. Ik sprak met de dienstdoende priester en zei dat ik
de graven wilde bezoeken. Dat kon natuurlijk eerst niet. ‘Ja, daar liggen een paar
skeletten,’ zei de priester, die kennelijk niet wist wie het waren. Ook werd de tombe
gebruikte als berghok voor bezems en emmers en ander gereedschap. Ik kreeg een
kaars en daalde af en inderdaad, ik zag drie blanco grafplaten, twee volwassenen en
een kind. Ik vroeg of het mogelijk was een dodenmis op te dragen ter ere van de
Poslavsky's. Dat was mogelijk. Het moest drie roebel kosten. Ik protesteerde en zei
dat hij zich er niet met een jantje-van-leiden af moest maken. Nee het was beslist
niet meer. ‘Met beide koren?’ vroeg ik. Inderdaad. Ik besloot tien roebel te geven.
Terug in het hotel had ik geen zin om opnieuw met die twee smakkers aan tafel
te zitten. Ik vroeg of men mijn diner boven wilde serveren. Dat ging niet. ‘Okay, dan
ga ik morgen terug naar Moskou,’ antwoordde ik. Er zat niets anders op. Ik baalde
van deze twee heren en alles wat hier problemen zijn, maar voor ons de normaalste
zaak van de wereld is. ‘I refuse to go
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on with this shit and I want to be left alone,’ zei ik tegen Konkov.
Ik had opnieuw een emotionele ontmoeting, ditmaal met vier generaties van een
andere tak van de Poslavsky's: de bejaarde weduwe van graaf Yuri Poslavsky, haar
dochter de professor, haar kleindochter en achterkleinzoon Maxim. De oude gravin
was een frêle dametje met een haarscherpe geest, die rookte als een schoorsteen en
haar sigaretten in een lang pijpje deed.
De flat van de familie bevond zich in een buitenwijk van Tasjkent.
Daar waren ze dan, drie generaties Poslavsky-dames. Gravin Valentina Poslavsky
leek op een prinses uit de tsarentijd, de uitstraling van une grande dame de l'ancien
régime of every inch a lady. Zij meende dat ik Poslavsky-trekken had, wat natuurlijk
niet kan. Ik legde uit dat haar zwager weliswaar de enige grootvader van moeders
zijde was die ik had gekend op de Villa des Marronniers in de Ardennen, maar dat
mijn werkelijke grootvader Ir. H. van der Woude was geweest. Van haar dochter,
professor Poslavskaya, kreeg ik een boek dat zij geschreven had met een opdracht
erin.30
Kleindochter mevrouw Ilyana Petrov, leek me helaas a mental case. Zij schijnt
een zenuwinzinking te hebben gehad. Toen Maxim Petrov thuiskwam, gaf zijn
grootmoeder de jongen een liefdevolle kus op zijn voorhoofd - iets wat onze
grootmoeder Poslavsky ook altijd bij ons deed - maar zijn moeder zat op hem te
vitten. Hij studeert geologie van het poolgebied, is lid van de Pioniers, en is een
enthousiast skiër - hij ging zijn skischoenen halen - en schijnt deel uit te maken van
een skicommando. Na de universiteit zal hij als luitenant dienst doen in het leger.
Hij had bruine ogen, clear as a bell.
Het is niet eenvoudig om alle emoties samen te vatten, voor hen zowel als voor
mij. Voor het eerst sinds de Revolutie is er contact tussen beide families. Ik berichtte
de ervaringen in een brief aan Lex Poslavsky en tante Jetty, die Tata uitstekend
gekend bleek te hebben toen zij als jong meisje de cello en de gamba (instrument
met zeven snaren) op het conservatorium in Sint-Petersburg studeerde, dus allemaal
voor de omwenteling van 1917.31
Eindelijk krijg ik mijn avondeten op de kamer geserveerd zodat ik de ‘begeleiders’
en hun ongemanierdheid kan ontlopen. Ik ben later nog wat gaan rondwandelen en
ontmoette drie landbouwstudenten. We zochten een plek om een glas wijn te
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Zie bijlage 3.
Tante Jetty, Henriette Meijer-Van der Woude, de zuster van mijn moeder.
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drinken maar de stad was potdicht. Steeds word je aangeklampt door jonge mensen
die jeans willen kopen. Toen ik in 1948 in de Verenigde Staten arriveerde, was dat
ongeveer het eerste wat ik kocht. Nu zijn de Russen aan de beurt met een jeans-rage.
Een jongen liep mee naar mijn kamer. Hij paste een jeans van mij maar die was te
groot en te wijd.

30 mei 1980
Ik droomde van een lunch met Georgii Arbatov en Leonid Zamyatin. Ik herinner me
er in de ochtend vaak weinig tot niets van.
De mis voor de overgrootouders Poslavsky zal op het middaguur zijn. Fyodor
Konkov belde namens mij de familieleden om hen te informeren.
Gisteren toen ik bij de kerk mijn camera uit de auto wilde gaan halen, zat er een
bedelaar, heel, heel oud en krakkemikkig. Ik dacht: laat ik hem maar tien roebel van
Pitirim geven. De man sloeg een kruis en was zo verbaasd dat hij begon te buigen
en te huilen. Vreselijk gevoel, ook voor mij.
Ik belde gisteravond met Volodja Molchanov in Moskou. Ik vertelde dat er een
dodenmis voor mijn overgrootouders van moeders zijde zou worden gehouden. Het
bleef doodstil aan de andere kant. Ik denk dat hij de consequenties van die stap van
mij zat te berekenen. Voor sommige mensen moet een dodenmis in Tasjkent voor
de voormalige gouverneur-generaal en diens echtgenote hetzelfde zijn alsof je in
Den Haag een mis laat opdragen voor A. Seyss-Inquart. Dit is een aspect dat ik voor
ik vertrek nog eens met de historica in het museum wil bespreken.
Mevrouw Ilyana Petrov en haar zoon Maxim kwamen met een arm vol rozen naar
de mis. Er was een koortje van drie dames. Omdat het vrouwen niet is toegestaan
achter het altaar te komen, opende de kosteres het luik naar de catacombe waar de
graven van de Poslavsky's zich bevinden. Maxim nam de de rozen mee en plaatste
die op de tombes. Het was de eerste keer dat hij er was.
Ik heb van de hele mis een bandopname gemaakt die uitstekend is gelukt. De
heerKonkov probeerde stilletjes voor me te vertalen wat er werd gezegd en gebeden.
Maar op een ogenblik was hij zo geëmotioneerd door de hele situatie dat ik - en dat
hoor je helaas op de tape - tegen hem zei: ‘Can't you translate first and cry later?’
Konkov zei dat het een prachtige mis was geweest.
Ik bracht vervolgens witte bloemen bij Tata. ‘La vie est un
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cauchemar,’ zei ze. Vlees kost vijf roebel per kilo op de markt. Ik kan geen
tijdschriften of boeken kopen die ik nodig heb. Het leven is zo moeilijk her. Zij had
een brief voor Lies Poslavsky in Den Haag geschreven. Ook had zij wat foto's
klaargelegd om mee te geven.
Daarna dineerde ik bij de aartsbisschop van Tasjkent, Bartholomei.

‘We are very glad to meet our dear guest and we are grateful for his stay
in sunny Tashkent. We wish him health, success in his noble work and a
long life, with God's grace.’
Tegen het einde van de maaltijd vroeg ik hem of hij een gebed wilde zeggen voor
de Poslavsky's en in het bijzonder voor de laatste mannelijke telg uit dit geslacht,
Maxim. Hij verdween en kwam terug met een soort guirlande, groen van kleur, om
zijn nek waarop hij samen met Vladimir gebeden uit de orthodoxe kerk begon op te
zeggen. Ik vond het een buitengewone
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gebeurtenis. Al die jaren hoorde ik over de Poslavsky's in Tasjkent en hoe
grootmoeder met de familie per trein van Oezbekistan naar Sint-Petersburg reisde
voor het paasfeest bij de tsaar. Ik ben nog laat een wandeling gaan maken en vond
een park waar ik op een bank ging zitten. Een van drie jongens kwam naast me zitten
en legde zijn hoofd in mijn kruis. Een tweede werd bang, want het was duidelijk dat
het op katjesspel zou uitlopen. De derde, best een lekker jongen, nam me mee naar
een afgelegen, wat meer bebost gedeelte. Ik moet zeggen: hij gaf me een zeer
professionele blow job, de eerste in Russisch Azië.

01:10 uur
Ik hoor iets verschrikkelijks. Het gaat me door merg en been. In de verte is ergens
een hond overreden. De herinnering aan de bloederige schilderijen en foto's uit het
museum van Tasjkent vanmiddag versterkten mijn gevoel van onbehagen. Ook door
het daaropvolgende gesprek tijdens de lunch in het Islamitische Centrum. Mijn
gezelschap leek het peil van de hoogste klasse van een lagere school niet te zijn
ontstegen. Absolute assholes en dwepers. Absoluut schokkend! Executies met
zwaarden; te zien was hoe de kelen van de ongelovigen werd afgesneden. Ik denk
dan altijd aan de doodsangst die er moet zijn als het staal het vlees splijt.

01:20 uur
Kan niet slapen.

01:30 uur
Toen Maxim met me naar de catacombe van zijn overgrootouders ging, plaatste de
kosteres heel lief eerst een kaars in de ruimte. Maxim daalde af en plaatste de rozen.
De priester die de kerk beheert, zei bij aankomst dat het nooit de graven van de
Poslavsky's konden zijn want dergelijke prominente personen zouden vorstelijke
graven hebben. Maar Fyodor Konkov legde uit dat de omstandigheden van de
Revolutie die veiligheidsmaatregelen hadden vereist. Toen zette de priester grote
ogen op alsof hij de belangrijke ontdekking deed dat de gouverneur-generaal van de
tsaar in zijn kerkje begraven lag. Hij wist waarschijnlijk ook niet dat de Poslavsky's
het kerkje hadden laten neerzetten en aan Tasjkent geschonken.
Tijdens het diner liet ik de aartsbisschop de groepsfoto van de Poslavsky's zien,
waar alleen graaf Ilya Poslavsky niet op stond.
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Hij was in 1901 naar het buitenland vertrokken om te studeren.
‘So, the Poslavsky's were buried in that church,’ vroeg de aartsbisschop. Ik
bevestigde dit. Het is nu dus bekend geworden terwijl de familie het misschien
vooralsnog geheim wilde houden. Ik vroeg me af of ze me dit nu zullen verwijten.
Het is beter schoon schip te maken. Nu zullen de autoriteiten geen stomme streken
meer uithalen, het is 1980. De priester vroeg aan Ilyana Petrov, of zij een Poslavsky
was. ‘Nee,’ zei ze, ‘but I carry this family in my heart.’ Ik heb haar trouwens op het
hart gedrukt om Maxim Engels te laten leren ‘voor later’.32
Vanmiddag ben ik opnieuw naar de historica in het museum gegaan om alsnog
meer te weten te komen over de achtergronden uit de tijd dat overgrootvader
Poslavsky gouverneur-generaal voor Russisch Azië was. Mijn eigen overgrootvader,
Alexander Oltmans, was toen president van het Comité van Bestuur van de Nederlands
Indische Spoorwegmaatschappij. Een van twee zijden op Azië georiënteerde familie.
Zij vertelde dat er in 1912 een opstand in Tasjkent was uitgebroken.
Gouverneur-generaal Poslavsky vroeg Sint-Petersburg om aanwijzingen hoe te
handelen. Het bevel kwam: ‘Crush the rebellion.’ De historica zei: ‘This gubernator
Poslavsky was a tool of the Czar, you know.’ Veertien opstandelingen werden
opgehangen, 200 werden naar Siberië gestuurd. Er was een boek geschreven over
die periode: Uprising of the soldiers. De auteur was een zekere Tutujan.33 Lenin moet
later naar Tasjkent een brief hebben geschreven waarin hij zijn trotst uitte over de
in Tasjkent uitgebroken rebellie. ‘When the Revolution arrived, the gubernator was
not executed, he simply went away,’ zei ze. In 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog,
zouden soldaten in Oezbekistan zijn geronseld voor dienst aan het front. Opnieuw
waren hiertegen opstanden uitgebroken. Men weigerde aan de oekaze van de tsaar
gehoor te geven.
Tijdens het diner heb ik tegen de aartsbisschop gezegd dat de mooie irissen die
de tafel sierden, op de markt twee roebel per tak kostten. Bij vertrek bood hij me de
hele bos ter afscheid aan. Er waren ook nog andere gebruikelijke cadeautjes. Een
typisch Russische gewoonte. Ik vroeg hem uitdrukkelijk vooral de kok te bedanken
die buitengewoon heerlijke gerechten had gemaakt. Dat hij net de opmerking had
gemaakt dat een christen geen vlieg behoorde te doden, en prompt daarop een ge-
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In 1991 zou Maxim met vrouw en kind de Hollandse tak van de Poslavsky's komen bezoeken.
Ik ben niet zeker van de naam.
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braden konijn liet serveren, was aanleiding om de bisschop op een tegenstrijdigheidje
te wijzen. De kokkin werd trouwens tevoorschijn getoverd en met toestemming van
de bisschop gaf ik haar twee irissen. De fles wijn die ik kreeg, gaf ik aan onze
chauffeur.
Ik schreef in het gastenboek en bedankte de aartsbisschop voor zijn gebed voor
Maxim Petrov Poslavsky, als laatste afstammeling van een (voor mij) bijzondere
familie, wat ik hem had verzocht.
‘A noble gesture,’ zei Bartholomei.
‘No, not at all, it is natural,’ antwoordde ik hem. Maar ik geef toe dat ik tijdens
het gebed van de bisschop bij het horen van de naam van Maxim emotioneel werd.
Toen ik mijn handtekening in het gastenboek zetten en Maxim opschreef, was ik in
tranen. Het ging tenslotte om de achterkleinzoon van de gouverneur-generaal van
de tsaar. Ik ga in Holland alle Poslavsky's bij elkaar roepen om alles te vertellen. Ik
schreef Peter over alles, luisterende naar zijn lieveling Mahler.

31 mei 1980
Tijdens het diner zei aartsbisschop Bartholomei in zijn tafelrede dat ik beroemd zou
worden wanneer ik zou blijven helpen vrede te bevorderen. Ik antwoordde dat ik
allerminst de behoefte had om beroemd te worden, maar dat ik met mijn dagboek
een bijdrage hoopte te leveren bij het bestuderen van het menselijke brein en hoe dit
een leven lang vorm krijgt. Ik vertelde het verhaal van de stewardes die, nadat de
piloten waren omgekomen, een jumbo aan de grond probeerde te krijgen zonder het
instrumentarium te kennen.

11:20 uur
We vliegen met een hoogst oncomfortabel, tweemotorig toestel (zonder
airconditioning) naar Bukhara.
We werden opgewacht door een priester, zijn vrouwelijke boekhouder en een tolk.
We waren nu dus zeven man sterk. Ik liet mijn lunch boven serveren om van het
getetter af te zijn. Het was een dag van sightseeing. We bezochten inderdaad
schitterende plekken als de graftombe van de Smanid dynastie uit de negende-tiende
eeuw. De Kalyan Minaret dateert uit de twaalfde eeuw. Toch ben ik minder geschikt
voor dit soort visites. We hebben zelfs locale islamitische dansen gezien.
Om 17:30 uur ben ik naar de mis gegaan. Ik kwam in een als kerk ingericht zaaltje
met 25 oude dames als kerkvolk. Honderden vliegen raasden naar hartenlust rond.
Ik ben na een half
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uurtje weer vertrokken. De zwaluwen scheerden over de binnenplaats bij het
ondergaan van de zon. De hemel mag weten waar zij zich zo druk over maakten.
Straks gaan ze slapen en nemen de kalongs34 hun plaats in.

1 juni 1980
Bukhara
Meer monumenten. Toeristen worden doorgaans niet naar moskeeën begeleid. Ik
ben niet naar Bukhara gekomen om te lunchen met priester Gregory. Heb en passant
een poging ondernomen ergens melk te vinden, want ik zie iedere dag alleen kans
ijs te bestellen en die in de koffie te kieperen. We zijn overal naartoe gereden. Nergens
één druppel melk. De melk die er is, wordt in alle vroegte afgeleverd en is meteen
uitverkocht ook omdat geen enkele koelkast werkt waarin de melk bewaard zou
kunnen blijven. Ik zei tegen Fyodor Konkov: ‘Net als Hitler, liever kanonnen dan
melk.’ Ik probeerde hem duidelijk te maken dat ik liever mensen wilde ontmoeten
en spreken dan van het ene dode paleis der imams naar het andere te worden gesleept.
Er zijn nog vijf moskeeën in gebruik van de 350 die er vroeger in Bukhara waren.
Na veel gedonder kon ik dan toch een moskee bezoeken. De gebedesruimte bleef
taboe. Ik kon de gebeden horen maar zag niet veel. Ik zit op een soort binnenplaats
te luisteren in de koelte van de schaduw. Duiven zijn hier veel kleiner, beige en bruin.
We vertrekken naar Samarkand.

Samarkand
We werden afgehaald door pater Sergei, een kleine man met zijn haar in een knoetje,
die me vier iristakken aanbood. De tand die in Odessa was gerestaureerd, begon weer
behoorlijk pijn te doen. Watten met cognac hielpen geen moer. We gingen dus naar
een ziekenhuis waar een tandarts er naar keek. Hij had een mooi gezicht, dat me aan
Martin Portier35 deed denken; of eigenlijk meer aan zijn moeder. Fyodor tolkte en
zei moeite te hebben het kromme Russisch van de tandarts te begrijpen. Ik wilde dat
de zenuw gespaard werd. Hij zei echter dat mijn tandvlees te ver was ontstoken en
de zenuw had aangetast. Het ding moest de nek omgedraaid worden. Hij gaf me een
van de meest akelige verdovingsinjecties die ik me kan
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Indonesisch voor vleermuizen.
Zie Memoires 1925-1953.
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herinneren, met een naald waarover ik hem vroeg of die niet voor een paard was
bestemd.
Ik maakte een wandeling en liep tegen een soldaat aan die in Cuba had gediend
en zich verstaanbaar kon maken.

2 juni 1980
Ik droomde dat ik in een auto zat met mijn ouders en broer Theo. We reden van een
bergwand af maar op een of andere manier bleven we hangen aan planten en bomen.
Het doet me denken aan hoe we in mams Oldsmobile voor de oorlog een bergweg
naar Arosa in Zwitserland opreden en mam die aan de kant van de afgrond zat en
heel bang was. Ik droomde ook van Peter en veel meer, maar ik herinner me niet
meer dan dit.
Richard Thieuliette is jarig. Het is schitterend weer.
De dag begon met een nieuwe scène. De dame van Intourist vroeg of ik me wilde
melden bij haar directeur. Ik zei: ‘Nee, pater Vladimir behandelt mijn reis.’
‘U wilt dus niet gaan?’
‘Neen.’ Later zeurde zij opnieuw en het begon me te vervelen. Ik stuurde er Fyodor
Konkov opaf. Intussen vroeg ik de ober om melk bij de koffie. Toen hij steeds weer
zei dat er geen melk was, stond ik op en zei zelf in een winkel melk te zullen gaan
halen. Toen kwam hij snel met twee glazen koude melk aanzetten. Hoe werken deze
breinen?
We hebben een Pionierskamp buiten Samarkand bezocht. Er bevonden zich twee
oude villa's op het terrein. Een er van moet de zomerresidentie van de Poslavsky's
zijn geweest. Het kamp werd in 1927 opgericht en was het oudste in Oezbekistan.
Tante Tatyana heeft het beschreven. De familie begaf zich vroeger te paard en met
koetsen naar deze plek, die gewoon was ingepikt en voor het publiek - en de kinderen
- werd opengesteld. Ik zag de heldere beek met een soort zanderig strandje waar Tata
over had gesproken. De omgeving was droog en heuvelachtig maar vooral koel. Zou
nog duizend vragen hebben voor de Poslavsky's in Tasjkent.

Moskee Khoja Ahrar
Er lopen vijf kleine jongetjes, één op blote voeten, met een lief klein hondje. De tuin
rond het gebouw is een droom. Oude bomen, een rustige vijver, vele verschillende
vogels. Prachtig. De imam riep de gelovigen met twee handen aan zijn hoofd. Hij
zei later dat er 4.000 gelovige islamieten in Samarkand waren. Op drukste dagen
kwamen 500 mensen naar de moskee. Pater Sergei liet ik een foto van overgrootvader
Poslavsky zien.
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Hij zei dat deze inderdaad een generaalsuniform van de tsaar droeg. Hij wilde als hij
in Tasjkent zou zijn de geschiedenis van de Poslavsky's nagaan.
Zijn vader was een arts. Hij wilde monnik worden. De revolutie maakte dat
onmogelijk. Hij werd onderwijzer en journalist. Hij gaf toe te hebben gezondigd ‘but
I confessed to archbishop Boris’. Gemakkelijk. ‘My whole life was a preparation for
my present state of mind,’ zei hij. Hij scheen het met me eens te zijn dat de moderne
wereld nog altijd zowel priesters als psychiaters nodig heeft. Hij meende eveneens
dat psychologie op een seminarie als in Odessa een plaats moest krijgen.
Na de lunch bezochten we zijn kerk. Hij toonde icoon na icoon. Mischa, onze
Russische chauffeur, zei nog nooit in een kerk te zijn geweest. Hij wilde nu zijn zoon
en dochter de iconen laten zien. Een non stond erop dat ze ons haar kamer kon tonen
waarvan de muren waren volgeplakt met bidprentjes. Priesters en nonnen, een
uitstervend ras. Daarna werden we vergast op een schaal halfverrotte aardbeien. Toen
hij ook nog een fles champagne wilde opentrekken verzocht ik hem dit vooral niet
te doen. Hij deed het toch.
Terug in het hotel begon de dame van Intourist, Natasha, weer te zeuren over een
ontmoeting met de directeur. Ik heb het tenslotte maar gedaan en de man uiteengezet
dat zijn hotel shit was, de badkamer was shit en de hele show deed me denken aan
een tweesterren hotel in het hart van Afrika. Vliegen beheersten het luchtruim in de
eetzaal, melk was er nooit, en de vliegtuigen van Aeroflot leken meer op een sauna
dan op een vliegtuig. Hij schreef alles op. Ik vroeg hem wat hij met die notities
eigenlijk deed, want duizenden toeristen voor mij moesten hem hetzelfde hebben
gezegd en er verbeterde absoluut niets. ‘Most tourists don't tell us as frankly as you
did what they think,’ zei hij.

Samarkand - Moskou
Terwijl we in een snikhete cabine van het Aeroflot-toestel zaten te wachten op vertrek,
ontstond vertraging omdat de piloten en het andere vliegend personeel tassen vol
vruchten en groenten in het vliegtuig laadden om in Moskou hun handeltjes mee te
drijven.

3 juni 1980
Moskou
Vandaag is de verjaardag van oud-ambassadeur Sukardjo Wirjopranoto in New York,
vriend van Bung Karno. En van mij.
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De Britse Morning Star is het papier waarop het gedrukt is niet waard.
Belde tante Jetty in Wassenaar om te vertellen dat ik in Tasjkent tot de Poslavsky's
was doorgedrongen. Zij was verblijd en verrast.
Ik voerde een uitstekend gesprek met Georgii Arbatov, ook over zijn recente
bezoek aan Italië.
De hoofdstukken I, II en III van ons boek zijn nu gereed. Aan de rest wordt verwoed
getypt. Arbatov sprak over Ronald Reagan, die het ambt mogelijk van Carter gaat
overnemen. ‘He has some real bad people around him, like Richard Allen, and worse,
Richard Pipes. But, perhaps, he gets rid of these people later. They shed these people
in America like a snake sheds his skin.’ Hij had lang gesproken met zijn collega
Y.M. Primakov, omdat ik een soortgelijk boek over het Nabije Oosten met Primakov
zou willen schrijven.36 Hij adviseerde professor Anatoly Alexandrov, de president
van de Academie van Wetenschappen van de USSR, mee te werken aan mijn project.
Hij stond op en liep heen en weer, terwijl hij uiteenzette hoe het boek verder in te
richten.
‘Between you and me, don't tell MacMillan. A Party Congress is upcoming, so in
order to be on schedule he should have the book of the presses in July with a scheduled
appearance in the United States at a later date.’ Het beste zou een persconferentie in
Washington plaats kunnen hebben in aanwezigheid van ambassadeur Anatoly
Dobrynin. Ze zullen me in Holland nog meer haten als ik daarbij aanwezig ben.

4 juni 1980
Ik ben het manuscript aan het lezen. Volodja en Sergei voorspellen dat het 400
pagina's zullen worden. Het is een chaos. Het wemelt van de typefouten, pagina's
die niet aansluiten, enzovoorts.
De ambassade van Venezuela bevestigde dat minister Luis Alberto Machado zowel
Anatoly Alexandrov als een van zijn collega's naar Caracas had uitgenodigd. Ook
dat is dus gelukt.
‘You might add, that although you disagree with some of my views, it could still
be a small and modest contribution to better understanding between our two countries,’
zei Arbatov toen we het voorwoord bespraken. ‘Bring in a touch of humor,’ voegde
hij er aan toe. Ik doe het op mijn eigen manier. Als het

36

In 1994 stond Primakov aan de leiding van de voormalige KGB, in 1996 was hij minister
van Buitenlandse Zaken.
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goed is vlieg ik de zevende met het manuscript naar Amsterdam. Ik stuurde MacMillan
in New York een telegram. Verder informeerde ik Craig Whitney van The New York
Times hier dat het boek bijna klaar was. ‘It certainly would be a news story,’ zei hij.
Oud-ambassadeur Romanov was aan de late kant. We lunchten samen. We spraken
lang en het was opnieuw buitengewoon plezierig.
Romanov vertelde dat prins Bernhard op zijn persoonlijke postpapier, met zijn
eigen wapen, een brief had geschreven waarin hij de uitnodiging aanvaardde om in
februari 1976 uit naam van het Wereld Natuur Fonds naar Moskou te reizen. Max
van der Stoel blokkeerde het prinselijke bezoek aan de Sovjet-Unie met als smoesje
dat het koninklijk paar in 1976 al vele verplichtingen voor buitenlandse staatsbezoeken
op zich had genomen. ‘Then came the bloody Lockheed affair,’ aldus Romanov,
‘and that brought him into trouble with the government. He told me about this himself.
I raised the matter again with Chris van der Klaauw after he had become minister,
who replied, that the prince lost most of his posts and it would be difficult to arrange.’
Romanov antwoordde Van der Klauw: ‘We don't invite posts to our country, but
personalities.’
Het ministerie van Buitenlandse Zaken herinnerde Romanov er vervolgens aan
dat hij via het ministerie met de koninklijke familie diende te communiceren. ‘Don't
remind me,’ had hij geantwoord, ‘I know. But his Highness asked me to phone him
directly.’
Toen ik de opmerking maakte dat prins Bernhard soms de verkeerde vrienden had
uitverkoren, zoals in het geval van de sjah van Iran, zei de oud-ambassadeur: ‘That
is not fair to say now. We had good relations with the shah too. We built many plants
in Iran and he sent gas to Armenia and Georgia.’
‘Okay, but Bernhard turned the shah into a personal friend, which is a different
matter.’37
Romanov vertelde dat prins Claus ervan droomde eens de reis met de Trans-Siberië
Express te kunnen maken. Tijdens een bezoek van de Romanovs aan Drakensteyn38
moest prins Willem-Alexander naar bed. Hij zei toen dat hij dat pas zou doen als
zijn ouders hem ‘Sacha’ noemden. Ik stelde hem voor om een persoonlijke brief met
gelukwensen aan Claus en Beatrix

37
38

In 1994 denk ik hier anders over. Het regime van de sjah was heilig vergeleken bij de
ayatollahs.
De Romanovs waren bevriend met Clausen Beatrix.
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te schrijven, die ik mee kon nemen en zelf bij Froger zou afgeven. ‘Next summer,
when we work on the book, I will come to Holland for some research and then I will
visit the new queen. Therefore, a letter now, will be a good preparation.’ Ik zou
samen met Romanov een boek gaan schrijven over zijn periode als ambassadeur in
Nederland.
Ik vertelde hem in geuren en kleuren over mijn ontmoeting met de Poslavsky's in
Tasjkent. Hij was van mening dat ik hierover moest schrijven omdat het mogelijk
maken van mijn bezoek aan de familie bewees dat de Sovjet-Unie de verplichtingen
van de Slotakte van Helsinki nakwam.
Later bracht ik een bezoek van anderhalf uur aan aartsbisschop Pitirim om hem
te vertellen over de reis en hem nogmaals te bedanken. Ik vroeg ook om de foto's
met Alekseij in Spas. Hij zei dat de fotograaf zijn tas en alle negatieven was
kwijtgeraakt. Er was dus niets. Ik was razend. ‘Voor mij was het bezoek aan Spas
een hoogtepunt. Ik heb op uw fotograaf vertrouwd. Zo schrijf ik niets.’39
Pitirim zei: ‘I have to tell you, you are my bold experiment.’ Hij hoopte dat ik
over de Russische kerk zou schrijven ‘to explode the ice of indifference so that the
people in the west understand a bit more.’
Ik zei best een boekje van 75 pagina's met hem te willen schrijven in de vorm van
een lang gesprek.
‘It could carry the title of The Unknown Church,’ zei hij.
Ik zei dat het me geshockeerd had te zien hoe bij begrafenissen de dode man of
vrouw open en bloot in de kist ligt.
‘Even people who do not know the dead person will walk up to the coffin and kiss
the deceased in out country,’ aldus Pitirim.
De aartsbisschop vond dat ik Alekseij niet moest verafgoden. Alsof ik dat had
gedaan. Ik vond hem gewoon een schat. Maar voor pater Nikolai, die had vertaald,
was dit blijkbaar als verafgoding overgekomen. Pitirim had ook vernomen dat ik in
het gesprek met Alekseij veel van mijn eigen denkbeelden had geëtaleerd en de
priester, being a gentleman, had dit hoffelijk over zich heen laten komen. Maar in
de toekomst zou Alekseij wel bepalen waar we over zouden spreken ‘and he might
be able to open a world for you that you have never entered before. Dostojevski said
that this was like travelling in foreign countries one had never visited before.’ Pitirim
beklaagde zich ook dat vele Westerse bezoekers gesprekken met hem en an-
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Later werden de foto's gelukkig nog gevonden.
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dere priesters aanvingen met vragen als: ‘Are you communist agents? Or what is
your relationship to the CPSU?’

5 juni 1980
Ik vertelde Edward Ivanian in het USA-instituut wat ik in Tasjkent met de Poslavsky's
had meegemaakt. ‘Your story gives me goose-pimples,’ zei hij.
Oud-ambassadeur Romanov verscheen in het hotel. Hij had twee handgeschreven
ontwerpen bij zich voor de brief aan Beatrix, beiden in haphazard English en met
de nodige spelfouten.
Romanov zegt dat hij worstelt met zijn brief aan Beatrix. ‘It is two pages and too
long,’ zei hij. ‘I wrote her that my family is fine, also the grandchildren, but it has
to be done with dignity.’ ‘As well as with affection,’ voegde ik eraan toe.
‘Exactly,’ antwoordde hij.
We werkten samen aan de tekst. ‘Your Royal Majesty’ begon het heel aandoenlijk.
Ik legde uit dat dit dubbelop was. Hij schreef dat mevrouw Romanov het druk had
met de kleinkinderen, drie in totaal. Hij had zijn dagelijkse diplomatieke bezigheden
gestopt want na vijfendertig jaar was het genoeg geweest. Hij was nu verbonden aan
het Afrika Instituut van de Academie van Wetenschappen en bezig een boek over
Nigeria te schrijven ‘where I spent the seven best years of my life’.
Ik adviseerde die zin weg te laten. Het leek me niet handig dit te schrijven na net
vijf jaar in Den Haag gewerkt te hebben. Hij feliciteerde Hare Majesteit met haar
‘promotie’ naar het koningschap. Letterlijk stond er: ‘with your promotion to the
top’. Hij voegde er aan toe: ‘Let us write top with a T just for fun.’ Romanov hoopte
dat onder haar regeerperiode de betrekkingen met de USSR zich zouden intensiveren.
Daarop volgde een passage over de spanningen in de wereld waarin hij zei te begrijpen
dat zij onder de huidige omstandigheden de Olympische Spelen in Moskou niet zou
kunnen bezoeken. ‘But perhaps, prince Claus and my friend Sacha (prins
Willem-Alexander) can come.’
Later vroeg hij me aan de heer Froger te zeggen dat hij zich beschikbaar stelde
als gids, mochten zij toch naar Moskou komen. Ik heb het allemaal wat bijgeslepen.
Hij leek er tevreden mee te zijn. Hij eindigde de brief met een groet aan haar ouders.
Hij tekende en we sloten de enveloppe met lijm en plaatsten deze weer in een andere
enveloppe.
Terwijl ik dus de tekst voor hem uittypte op mijn draagbare Olivetti, ging de
ambassadeur naar mijn badkamer en draaide
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daar een ongelooflijke drol. Ik heb de ramen wijd open gezet toen we voor het
avondeten samen naar beneden gingen.
Romanov zei dat Edward Kennedy een verkiezingsoverwinning op Jimmy Carter
had geboekt. De sovjetmedia spraken er met geen woord over. Volodja Molchanov
zei ook al dat het een schandaal was wat men op sovjettelevisie liet zien. ‘It is an
insult to the intelligence of the proletariat and they will never understand or learn
about what goes on in the world,’ aldus Volodja. Ambassadeur Romanov omhelsde
me met drie dikke zoenen ten afscheid. Gewoon, open en bloot in de hal van het
hotel.

6 juni 1980
Bung Karno's verjaardag.
De eerste Olympische sporters zijn gearriveerd. Some have exquise bodies.
Om 17:00 uur ontmoette ik Georgii Arbatov. Omdat ik Arbatov in mijn vaste
column voor Gallery had genoemd, had nu ook Penthouse om een full-length interview
met hem gevraagd. ‘I refused to do it,’ zei Arbatov, ‘because they would not
understand here, why I had granted them an interview. Penthouse argued that even
Fidel Castro had given them an interview. Well, if I was in Castro's position I would
also do it.’ Intussen had hij ook een interview geweigerd met Der Stern, evenals een
gesprek van een uur met BBC radio. Hij had dit allemaal geweigerd omdat het hem
teveel vermoeide en onder druk zette na zijn recente hartaanval. Maar misschien zou
Kevin Klose van The Washington Post wel een gesprek krijgen.
Arbatov zei dat hij nooit akkoord zou zijn gegaan om samen dit boek te maken,
wanneer hij van tevoren had geweten wat dit allemaal betekende.
‘That's why I told you, let's talk one week, and I will type the tapes in full,’ zei ik
hem.
‘Yes, you deceived me: let us drink on the great deceiver!’ aldus Arbatov. Hij
vond intussen dat de kans groot was dat ons boek een bijdrage zou leveren tot detente.
Na een afscheidsetentje met Fyodor Konkov ging ik naar de flat van Volodja en
Consuelo Molchanov. ‘Consuelo heeft voor jou een kippetje gemaakt,’ zei Volodja.
We hebben heel lang zitten praten. De 130 roebel die ik over had van de trip naar
Tasjkent liet ik in een enveloppe bij hem achter. Ik vertelde van de drie jongens in
Tasjkent en de blow-job van nummer drie.
‘Never tell anyone and don't repeat the story,’ raadde hij aan.
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‘The KGB is always watching special people like you. If they want to arrest you, they
send you a boy and you'll get caught. Then you'll have the choice between prison for
a year or work for them.’
Het is inderdaad misschien toch te gevaarlijk zoiets te doen.
Volodja vertelde dat Hendrik Everaars, die van 1975 tot 1977 op de ambassade
zat, een speciale BVD-man was. ‘Nu is hij door Pieter Jan Wolthers opgevolgd’. Dit
wond me nogal op omdat Wolthers aanwezig was zowel bij mijn gesprek met
ambassadeur Van Agt als met ambassadeur Reinink. Dat je niet eens zonder
tegenwoordigheid van de spionagedienst met je ambassadeur (als journalist) kan
spreken. Te gek om los te lopen. ‘Het feit dat Fedijashin niet met jou over deze zaken
wil praten, betekent dat ze niet weten wat je er mee zal gaan doen,’ meende
Molchanov. ‘Wat zal je schrijven wanneer een van onze mensen met jou spreekt?
Ga je zeggen, dat je een hoge KGB-functionaris hebt gesproken? Kijk maar: eerst
ontvangt dr. Jermen Gvishiani jou twee uur lang onder vier ogen en daarna heb je
weer moeite om hem te spreken te krijgen.’
‘Ja, je zou er goed malende van worden,’ zei ik.
‘Ze aarzelen over jou.’
‘Arbatov aarzelt in ieder geval niet, evenmin als Romanov.’ ‘We weten trouwens
exact wat Coen Korver hier doet,’ zei Molchanov.
Daar heb je het weer: journalisten die niet zuiver op de graad zijn.
Hij vertelde dikwijls vragen van mensen, ook vrienden, te krijgen over mijn gesprek
met Komsomolskaya Pravda. Een oudklasgenoot van hem die nu als kapitein dient
in een kazerne vijftig kilometer buiten Moskou, had hem verteld dat de hele legerplaats
de opgave had gekregen mijn interview in Komsomolskaya Pravda te bestuderen.
Daarna was het besproken in alle klassen waar politieke vraagstukken werden
bestudeerd.
Zelfs Volodja Pechatnov, naaste assistent van professor Arbatov, had Volodja
vragen over mij gesteld. Molchanov drukte me op het hart nu niets meer tegen de
BVD te ondernemen en eerst veilig het boek van Arbatov in Nederland gelanceerd te
krijgen. Dit advies liep parallel aan dat van Fedijashin: ‘Don't try to fight them.’
Om 22:20 uur kwam Volodja Pechatnov het manuscript van Arbatov bij me in het
hotel brengen. Het zag er keurig uit. Ieder hoofdstuk zat in een aparte plastic folder
van het USA Instituut. En het hele zaakje zat in een kartonnen doos. Sergei Plekhanov
belde om me goede thuisreis te wensen.
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7 juni 1980
Om 05:35 uur belde Konkov vanaf de receptie. Hij was met een auto van aartsbisschop
Pitirim gekomen om me naar het vliegveld te begeleiden. Ik had 25 kilo overgewicht,
wat 110 roebel kostte.

Aeroflot 229, Moskou - Amsterdam
Verlang naar ‘'t Amerbos’, zoals Peter altijd zegt. De auto staat op Schiphol. Ik hoop
dat hij start.
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Amsterdam
8 juni 1980
Amerbos
Er lagen twee briefjes van mejuffrouw Büringh Boekhoudt, eens mijn beschermengel.
In het eerste, van 6 mei, schrijft ze me vele malen te hebben gebeld zonder gehoor
te krijgen. Dit was om te zeggen dat zij mijn omslagartikel in NieuwsNet over Beatrix,
De Telegraaf, en de zogenaamde linkse hetze tegen het kroonprinselijk paar ‘goed’
vond.
Zij reageerde ook op de brief die ik haar 1 mei zond.

Het tweede briefje van mejuffrouw Boekhoudt was van 6 juni, waarin zij zich afvroeg
of ik in een psychiatrische kliniek in
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Rusland was opgenomen, omdat zij nog altijd geen gehoor kreeg als ze naar Amerbos
belde. Zij ging met vakantie naar Limburg en wilde me gelukwensen met mijn
verjaardag 10 juni. Ik schreef haar meteen een brief:
Liefste Aunty,
Gisteren kwam ik na 35 dagen USSR terug en vond uw twee lieve brieven.
Ik was upset, dat wanneer ik een afwijkende mening over het koningschap
- niet dus de koninklijke personen zelf - verkondig, ik u daarmee zou
kwetsen. Dat is nooit bij me opgekomen, afgezien van het feit, dat u
absoluut de laatste persoon op de wereld bent die ik op welke manier ook
verdriet zou willen doen. Ik geloof namelijk, dat we in de grond van de
zaak hetzelfde denken. Dat ook u wel beseft, dat het koningstheater een
onmogelijke charade is, die echt niet meer in deze tijd past.
Ik heb koningin Juliana een persoonlijke en lieve brief geschreven om
uitdrukking te geven aan het feit de grootste bewondering te hebben voor
de wijze waarop zij dit onmogelijke ambt zoveel jaren ten behoeve van
de gemoedsrust van de kudde heeft vervuld. Freule Röell schreef me zojuist
dat de brief de koningin ter hand was gesteld.
De voormalige ambassadeur van de Sovjet-Unie, Alexandr Romanov in
Den Haag, gaf me een persoonlijke brief voor Beatrix mee, die ik morgen
aan particulier secretaris H.R.R.V. Froger ter hand zal stellen. Nu Beatrix
koningin is zal ik absoluut niets doen, ooit, of schrijven om het haar
moeilijker te maken. Integendeel: mijn omslagverhaal in Nieuws Net was
een bewuste rechtzetting van opzettelijke anti-roddelverhalen over linkse
tendensen. De prinses liet mijn hoofdredacteur opbellen om te laten zeggen
het artikel zeer op prijs te hebben gesteld. ‘De prinses is laaiend
enthousiast’, moet de heer Froger hebben gezegd.
Verder vertelde ik al weer snel naar London (Peter) en New York te vertrekken.
Ik blijf opnieuw vier weken weg tot medio juli wanneer ik u hoop te
bezoeken. Laten we in godsnaam nooit afspreken over iets niet te spreken.
Ik zal vermijden u op welke manier ook te kwetsen, maar er moet toch
eni-
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ge mate van ruimte zijn en blijven voor afwijkende meningen zonder dat
dit op zulk een mate kwetst?
Er was een brief van tien kantjes van Peter uit London.
Ik had Lex Poslavsky vanuit Tasjkent geschreven over de ontmoeting met gravin
Tatyana Poslavsky en andere familieleden. Ik had een foto bijgesloten van het paleis
met de kanonnen ervoor, waar grootmama dus woonde als zij in Rusland was. Hij
schreef me: ‘Dank voor je brief die me bepaald ontroerd heeft. I appreciate your
advice: it is worth the experience for the rest of your life! En de ervaring geeft mij
recht van spreken: in je brief herken ik wat ik zelf heb beleefd: 52 jaar geleden! Maar,
I am not sure that I want to repeat the experience. Ik kan mij niet voorstellen, dat ik
nog in staat zou zijn te ervaren wat ik als kind mocht beleven! Ik vrees de desillusie!
Althans in het gevoelsmatige vlak zou dat kunnen.’
Mijn vrienden John en Greet van Haagen40 met hun vijf zonen vieren 14 juni 1980
hun zilveren bruiloft. Ik had geschreven te lang geen contact meer met hun leven te
hebben gehad om plotseling op die feestdag weer in hun midden te parachuteren.
John antwoordde: ‘Terugdenkend aan zo'n dertig jaar geleden, zie ik mezelf als een
jongen met een constante brand in mijn pendek, die om dit te blussen alles deed. Dan
kom jij, iemand met een Mahatma Gandhi-achtige kracht tot relativeren, die mij
tenslotte tot nadenken heeft gebracht. En zoals je weet, is dat een niet te stoppen
proces. Tenslotte heb ik bedacht dat er een aantal zaken waren die op zichzelf
gerespecteerd dienden te worden.’41 Ik geloof inderdaad invloed te hebben gehad om
uit hem te halen wat ik wist dat in hem aanwezig was. Hij is teleurgesteld dat ik niet
kom. Niets aan te doen.
Ik heb hem trouwens geantwoord ‘dat ik me nog precies even verbonden met hen
beiden voel als vijfentwintig jaar geleden’. Maar waar ik eveneens op wijs, is dat ik
vele, vele malen bij hen ben geweest in Rotterdam zonder dat John ooit een stap op
Amerbos zette. Om nu er een feestdag is ten tonele te verschijnen, beantwoordt niet
aan mijn gevoel van vriendschap als een two way street.
Casper en Carine van den Wall Bake zijn naar Philipsburg op Sint Maarten
verhuisd. Hij schrijft de bezoekjes en ontmoetingen te zullen missen, maar toen hij
in Mozambique, Namibië en Suriname zat, hebben we ook uitstekend contact bewaard.
De dirigent Antonio de Almeida Santos heeft met zijn vrouw
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Willem Oltmans, Memoires 1980

90
Lynn een reis om de wereld gemaakt en zijn dochter opgezocht die in Taiwan Chinees
studeert. Hij is nu aan het werk in het Schwetzingen Festival.42
Svi Cohen heeft ontdekt dat zijn zus lesbisch is. ‘There are secrets locked up in
humans, a story that astonishes. She exploded open a life to me that broke and tore
her.’ Svi zelf had een zalige gay kunnen zijn, als hij er eerder mee in in aanraking
zou zijn gekomen.
Er is een telegram uit het paleis Miraflores in Caracas waarin staat dat minister
Luis Alberto Machado dr. Philip Handler zal ontmoeten. Een rendez-vous waar ik
lang voor ijverde.
Arie Kuiper schreef een omslagverhaal over Claus.43 Er staan aardige citaten in.
Tegen Hans Knoop van het Nieuw Israëlitisch Weekblad zei Claus: ‘Om heel eerlijk
en duidelijk te zijn, was de verlovingstijd nu niet de periode die ik tot de fijnste van
mijn leven zou willen rekenen. Het was een heel moeilijke tijd, die alleen maar te
doorstaan was door hetgeen tussen mijn vrouw en mij bestond. Het was een vuurproef,
het was allemaal heel moeilijk te verwerken, temeer daar ik voorheen in de
persoonlijke sfeer nooit veel moeilijkheden met mensen had gehad. Dan valt zo'n
explosie van allerlei gevoelens die tegen jouw persoon zijn gericht natuurlijk niet
makkelijk.’
Tegen Willem Brugsma zei Claus eens, dat er een moment was geweest van ‘òf
ik blijf òf ik ga hier weg’. Daarna legde hij uit dat naar het buitenland verdwijnen
met Beatrix, zowel voor hem als voor haar onaanvaardbaar was. De plicht van haar
toekomstige koningschap - ingeprogrammeerd mede met behulp van mejuffrouw
Büringh Boekhoudt - betekende ‘dat er belangrijker dingen waren dan persoonlijk
geluk’.
Daarmee is het geforceerd ombuigen van de psyche en persoonlijkheid
van Claus begonnen, welke zou uitmonden in zijn ziekte.
Hij vervolgde tegen Brugsma: ‘Ik kan niet op een zeepkist gaan staan ergens in een
vergadering en zeggen wat ik allemaal denk en het diepste uit mijn ziel daar naar
boven halen en zo. Dit is inderdaad een functie waar je per definitie een bepaalde
kleurloosheid op de koop toe moet nemen.’ Ergens anders verduidelijkte hij: ‘De
leden van het Koninklijk Huis zullen wat betreft inspraakmogelijkheden wel altijd
onderaan de lijst staan. Dat is wel eens moeilijk te accepteren. Je zou soms dolgraag
eens iets willen zeggen over een bepaalde zaak. Doodge-
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woon omdat je meent iets zinnigs naar voren te kunnen brengen en dat een bijdrage
kan zijn in de meningsvorming.’ Er staat veel in de opsomming van Kuiper.
Joseph Luns ontmoette in Washington president Carter. Luns zei daarna dat de
VS, indien nodig, troepen uit West-Europa zouden weghalen als ze in het Nabije
Oosten nodig waren.
Opschudding in Bonn en elders en het NAVO-hoofdkwartier in Brussel probeerde
de uitlatingen van Luns af te zwakken. Hoe komt het toch dat die man zo'n reputatie
heeft van ‘groot diplomaat’?
James Reston heeft een avond tegen Jimmy Carter aangepraat op het Witte Huis.
Een lulverhaal is eruit gekomen. Zijn stemming is ‘confident - serene, despite his
troubles’. Waar hij moeite mee heeft is niet de kritiek van zijn tegenstanders ‘but the
doubts and criticisms of his friends’. En: ‘Jimmy Carter is an incorrigible optimist.’
Voor mij is onbegrijpelijk dat zelfs een man als Reston geen achtergronden geeft
over de werkelijkheid van Carter's mind, ondergedompeld in religieuze
gobbledegook.44
Er schijnen weer vele duizenden Cubanen in een surrealistische exodus op bootjes
en vlotten naar Florida te zijn uitgeweken. Wanneer je in de USSR reist heb je geen
benul van wat er in de rest van de wereld gebeurt. Carter legde een verklaring af dat
Amerika de vluchtelingen voor het Castro-regime menselijk, eerlijk en behoorlijk
zal ontvangen.45 ‘In an unprecedented and irresponsible act, Castro has taken hardened
criminals out of prison and forced some of the boat owners to bring these criminals
to the United States.’ Er zijn 400 van zulke misdadigers uit Cuba reeds aangehouden.
In Havana zien ze de VS als een eldorado van de maffia - een organisatie die op Cuba
snel werd uitgeroeid nadat Castro de zaak overnam. Ze zullen redeneren een paar
honderd meer of minder, daar komt het niet op aan.
Professor David Stannard schreef Shrinking History: On Freud and the Failure
of Psychohistory.46 De man is het eens met W.H. Auden dat Freud niet meer een
mens is ‘but a whole climate of opinion’. Voor deze mijnheer uit Hawaii is
psychoanalyse irrelevant want ‘there is no empirical evidence that it does more good
for a patient than any number of other therapies, nor that it does much better than
just leaving the patient alone and rely-
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ing on spontaneous remission’. Alsof dat niet genoeg is kraakt hij de psychohistorie
helemaal tot de grond toe af. ‘Psychohistory is a fraud. Presuming to read the
unconscious minds of the long-dead and forever-silent, presuming to intuit the secrets
of their toilet-training, seeking to impose a hodgepodge of modern fantasies on
helpless, unfathomable centuries.’ Het lijkt of Stannard meer energie stopte in het
afkraken dan in het proberen te begrijpen waar psychohistorici werkelijk mee bezig
zijn. Frank Snepp47 heeft een toespraak gehouden voor de Association of American
Publishers. Het is toch godgeklaagd dat hij als oud CIA-medewerker niet eens zijn
rede zelf mag opstellen of voorlezen, omdat hij een boek schreef over de val van
Saigon, waar de CIA-maffia tegen in het geweer is gekomen. Men is er in geslaagd
de man tot de bedelstaf te brengen. Het boek leverde hem 120.000 dollar op maar
nu is hij platzak want hij heeft alles op last van rechters moeten teruggeven, omdat
hij zijn belofte aan de CIA heeft gebroken nooit meer zijn bek open te zullen doen
over alle schofterige toestanden.48
Het zijn steeds dezelfde types die zich met antisovjetactiviteiten bezighouden, als
Ed van Thijn, de journalist Dick Verkijk en anderen.49 Na de affaire Andrei Sacharov
hebben ze een nieuw kolfje naar de hand: boycot van de Olympische Spelen in
Moskou, wat uitgerekend een gelegenheid had moeten zijn om het beruchte IJzeren
Gordijn wat meer open te schuiven. Mensenrechten worden voor de zoveelste maal
opgevoerd om te bepleiten dat het in ons deel van de wereld oneindig veel beter is
dan in het marxistische oosten. De baasjes in Den Haag zijn er maar druk mee. Zielig.
Vooral omdat ze er niets over weten, laat staan van begrijpen. Natuurlijk wilde
Nieuwe Revu mij geen reportage laten schrijven over de Spelen in Moskou. Ze zonden
Paul van Engen en fotograaf Floris Bergkamp om een stuk op antisovjet-maat af te
leveren, zoals ‘de mensen’ immers zouden willen lezen. Arme Tamara Sachnazarova,
het sloofje bij APN Novosti, wordt ook opgevoerd.50
Koningin Juliana blijft op Soestdijk en krijgt 1.325.000 gulden per jaar. Prins
Bernhard 780.000 gulden. Gebruikersonderhoud van het paleis zal op declaratiebasis
worden vergoed. Intussen kreeg de Turkse schoonmaker van 24 jaar, X., die rotzooi
heeft getrapt bij de kroning van Beatrix, van de politierechter mevrouw Van Erp
Taalman Kip-Nieuwenhuis
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vier maanden bak opgelegd, waarvan twee voorwaardelijk. Ook andere oproerkraaiers
zijn straffen opgelegd.
De club van promotors van het Indonesische generaalsregime heeft opnieuw 2,1
miljard dollar steun voor coupgeneraal Suharto uitgetrokken. Minister Jan de Koning,
de man in ontwikkelingssamenwerking, heeft groot vertrouwen in de toekomst van
Indonesië! Er wordt nooit bij gezegd wie er op vooruit zullen gaan, want de armen
worden alleen maar armer en de rijken rijker. Dat lees je dus ook verder niet bij W.H.
Weenink in NRC Handelsblad.51
Ik viel weer met mijn neus in de boter. Eerst zag ik op televisie hoe Luns in zijn
tuin de ‘Lunstulp’ liet zien en daarna interviewde Henk Hofland een architect, wat
hij dermate rampzalig slecht deed dat ik hem een regeltje zond.
Beste Henk,
Kwam gisteren uit de USSR en zag jouw televisiegesprek; een ramp. Je
kan het niet. Je kent zelfs niet de grondregels van interviewen. Je lult veel
te veel, en te onsamenhangend, je zegt dozijnen keren ‘eh, eh, eh’ wat niet
om aan te horen is. Je gezicht staat op zuipen en je coiffure is onordentelijk
bijgehouden. Op mij kom je over - schrik niet - als een ‘puinhoop’ met
een grote bek, en als je alle minuten dat jij aan het woord was, optelt, wed
ik dat je meer aan het woord was dan die arme professor, die kennelijk
ook geen raad met je wist.
Nee, het spijt me, je uitzending was een ramp. I'll only tell you. Sorry,
maar dit moest er uit.
Groet, Wim.
Luns noemde Nederland verder ‘seksueel losgeslagen, zoals de brede aanvaarding
van homoseksualiteit’.
Henry Miller is overleden. Einde van het lijden.
De Stichting Jong Atlantisch Samenwerkings Orgaan Nederland (JASON) zond me
een uitnodiging voor een bijeenkomst op 3 juni 1980 in Den Haag met de weggelopen
voormalige Oekraïnse generaal Pjotr Grigorenko en echtgenote. Hij heeft voor de
Krim-Tataren gevochten en komt sedert jaren voor hun rechten op. Hij is hiervoor
in een inrichting voor geesteszieken opgenomen. Amerikaanse psychiaters hebben
hem onderzocht en als normaal omschreven.
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The New York Times52 vroeg zich af: ‘Can the Soviet Union develop strategically
decisive weaponry before we do? Can the Russians immunize themselves against
grain embargoes by bringing their chronic crop failures under control? Will they find
better answers than ours to the energy shortages beginning to affect even their oil-rich
land?’
‘The Soviet Union is investing more human resources in science than any nation
on earth. The number of Soviet scientists has quadrupled in the past three decades.
In 1978 there were some 828.100 scientists in the USSR, compared with 595.000 in
the United States.’
Browne constateerde meer dan terecht: ‘The average Soviet scientist receives an
education narrowly restricted to his specialty. This frequently limits his perception
of the wider implications of his work.’ Het is eenvoudig een onoverbrugbaar verschil
van input over de hele linie tussen het Oostblok en de Westerse wereld. Werkelijke
open-mindedness kennen ze niet in de USSR, dat heb ik overal en telkens weer
opgemerkt, en dit zal ze in de wedloop tussen hun systeem en het Westen de das om
doen.
De ‘blackboard sciences - those requiring intellectual effort but not laboratory
experimentation’ - zijn in de Sovjet-Unie even hoog ontwikkeld als waar ook ter
wereld. ‘These include the theoretical branches of mathematics, physics, astronomy,
electrochemistry, fluid dynamics and other basic sciences,’ aldus de krant. Een andere
onoverbrugbare handicap is dat Amerikanen barsten van ‘number-crunching
computers’ en sovjetwetenschappers het vrijwel zonder moeten doen.
Verder schreef Browne (wat ik me nauwelijks kan voorstellen): ‘Some analysts
believe that Soviet Union is more venturesome and imaginative in behavior
modification, parapsychology and the biological effects of electromagnetic fields,
and that much of the research is given high government priority.’ Deels zou dit zijn
‘because Soviet science is less reluctant to carry out experiments on human beings
than most Western institutions are.’
In de ruimtevaart, lasertechnieken en het gebruik van ‘lasers in fusion research,
as weapons against missiles and satellites, and many other fields’ liggen de sovjets
voor op de Amerikanen. ‘Soviet scientists are believed to have the knowledge and
ability to build the most powerful atomic particle accelerators in the world. The
Soviets already have several high-energy accelerators likely to yield data on
harnessing fusion energy and the
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possibility of developing a particle-beam weapon.’ Browne voegde eraan toe: ‘The
feasibility of particle-beam weapons is a subject of intense debate in the West.’ Dr.
Jermen Gvishiani zei me eens dat de sovjets ver op het westen voor lagen bij het
ontwikkelen van een laserstraal, die volgens paragnost Gerard Croiset door de sovjets
op de maan zou worden gezet, waarmee het Kremlin iedere plek op aarde in gijzeling
zouden kunnen houden.
Professor Irving Janis, psycholoog aan Yale University, publiceerde een
commentaar over hoe Jimmy Carter stress hanteerde bijvoorbeeld tijdens de
reddingsmissie van gijzelaars in Iran.53 Janis behandelde ‘vigilance’ en
‘hypervigilance’, ‘a frantic, inefficient search for a way out of a distressing dilemma.
In extreme form, it corresponds to what is popularly called panic or near-panic. Even
when emotional arousal is not obvious, it can prevent decision-makers from seeing
clearly all the ramified consequences and incline them to make an impulsive choice
based on simplistic thinking. One variant of this thinking consists of exclusively
relying on the judgement of a forceful adviser, which terminates the painful task of
weighing all the dangers.’ Dan is er wat Janis noemt ‘defensive avoidance’, ‘seeking
relief from emotional tension by engaging in wishful thinking’. Dit is een belangrijk
concept: ‘Relying on reassuring illusions and rationalizations, the decision-maker
bolsters the least-objectionable choice by minimizing its disadvantages without
realizing that available factual information about the dangers are being ignored and
distorted.’
Janis presenteert nog een (voor mij) nieuw concept, dat van group-think. ‘In
cohesive decision-making groups, a collective form of defensive avoidance sometimes
occurs. At every meeting, the members reassert feelings of solidarity and avoid
debating any controversial issues that would spoil cozy, reassuring group atmosphere.
Such groups show a strong concurrence-seeking tendency, known as “group-think”,
which overrides their strivings to be realistic.’ Dan vertelt Janis hoe tijdens de crisis
met Cuba in 1961 op het Witte Huis het fiasco van de Varkensbaai te danken was
aan de heersende stemming van group-think onder de medewerkers van de president.
Er zullen nog meer factoren meespelen bij dergelijke besprekingen, zoals eigen
positie handhaven versus concurrenten, ‘ontzag’ voor de president, niet willen
tegenspreken, prefereren eigen meningen voor zichzelf te houden, eigen belangen
niet te schaden,
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noem maar op. Group-think is uiteraard een symptoom dat overal waar wordt
‘geregeerd’ opduikt. Interessant.
De kranten bestuderend, besef je opnieuw dat je tijdens een reis door de Sovjet-Unie
totaal verstoken blijft van informatie over wat er in de wereld gebeurt. Op 14 mei
waren reeds 39.500 Cubanen op bootjes en vlotten in Florida gearriveerd. President
Carter heeft Fidel voorgesteld een ordelijke luchtbrug te organiseren want Amerikanen
‘provide an open heart and open arms’ voor de vluchtelingen. In werkelijkheid blijft
het Amerikaanse maffiaoptreden jegens Cuba sedert 1959 de oorzaak van alle ellende,
maar daar wordt natuurlijk niet over gesproken. De economische blokkade is de
werkelijke reden voor wat er gebeurt.
Mary Bateson, de dochter van Margaret Mead die zeven jaar als antropologe in
Iran werkte, schreef in The New York Times, dat wanneer Amerikanen minder
geobsedeerd zouden zijn door de ayatollahs - of door de 53 Amerikaanse gijzelaars
- de betrekkingen tussen Washington en Teheran in kalmer vaarwater zouden komen
waardoor er openingen voor oplossingen van de spanningen zouden ontstaan.54 Carter
heeft gezegd een blokkade door de vloot of andere militaire maatregelen uit te sluiten.
Maar adviseur Zbigniew Brzezinski en minister van Defensie, Harold Brown, willen
militaire opties niet uitsluiten. Intussen heeft Tom Wicker er in The New York Times
op gewezen dat onderminister Warren Christopher een ‘double faced basterd’ is.
Minister van Buitenlandse Zaken Cyrus Vance was namelijk op 10 april 1980 voor
een vakantie naar Florida vertrokken nadat hij Carter ertoe had gekregen geen
blokkademaatregelen voor voedsel en medicijnen tegen Iran te nemen. De dag na
het vertrek van Vance, werd in de Nationale Veiligheidsraad besloten om met een
handjevol helikopters de gijzelaars in Iran te gaan bevrijden. Christopher zat in de
vergadering en verving Vance. Hij ging er zogenaamd vanuit dat minister Vance,
zijn baas, al wist dat er een militaire actie zou komen. Tom Wicker wijst erop dat
niet is na te gaan waarom Christopher dit dacht. De man is bruikbaar voor ‘de rode
knop’ in tegenstelling tot Vance, die op 14 april in de hoofdstad terugkeerde en
razend was dat tot militair ingrijpen was besloten. Hij spoedde zich op 15 april naar
Carter. Er was met de president geen land meer te bezeilen, dus op 21 april zond
Vance een brief aan de president met de mededeling dat hij zijn ontslag nam als
minister van Buitenlandse Zaken.
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Deze column van Tom Wicker in 1995 teruglezend doet beseffen dat Bill
Clinton, voormalige gouverneur van Arkansas en een totale ignoramus op
het gebied van buitenlands beleid, deze Christopher van stal heeft gehaald
om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Het is dan ook geen
wonder dat de Amerikaanse buitenlandse politiek onder Clinton chaotischer
en vooral gemener is dan ooit te voren, zoals versus Irak, Cuba, Libië en
vooral ook jegens de voormalige USSR. Wat ten aanzien van de Sovjet-Unie
door de VS is uitgehaald, is misdadig geweest. Ik vind een knipsel waarin
staat dat Edmund Muskie, die Vance dus opvolgde, verbaasd was toen hij
in Moskou die dagen van Andrei Gromyko te horen kreeg dat het Kremlin
‘een nuchtere benadering en een eerlijke dialoog’ over wederzijdse
problemen wenste aan te gaan. Keer op keer, jaar in jaar uit, is vanuit
Moskou alles in het werk gesteld om tot civiele betrekkingen met
Washington te komen, maar daar hadden de Amerikanen geen oren naar,
evenmin als om acceptabele betrekkingen met Cuba te ontwikkelen: het
doel van de Amerikaanse politiek was en bleef erop toe te zien dat het
marxisme-leninisme nooit of te nimmer ergens zou slagen, niet in de USSR
en niet in Cuba. Want zou dit ooit gebeuren, dan zou het Amerikaanse
politieke stelsel ernstig worden bedreigd.

9 juni 1980
Vanmorgen begon als een koele, mooie, zomerse dag. Ik dacht: ik voel me toch het
meeste met dit land en de mensen verbonden. Ik werd vanochtend door een bus
afgesneden en de chauffeur stopte zelfs helemaal in de IJtunnel terwijl hij op de
verkeerde rijbaan zat. Dit gaf ik aan door met mijn lichten te knipperen. Bij de uitgang
reed ik hem voorbij en keek naar zijn gezicht, een Hollandse nazi all over again.
Later werd ik bij het Victorieplein door een politieauto en een politiemotor met
zijspan aangehouden voor controle. Ik bleef kalm. Ze konden me niets maken en
reed weg.
Het verblijf in Odessa bij de monniken heeft mijn bewustzijn over de Russische
kerk vergroot, wat ik aartsbisschop Pitirim zal schrijven.
Ik heb de brief van oud-ambassadeur Romanov voor koningin Beatrix op paleis
Lange Voorhout afgegeven. Ook heb ik een brief aan prinses Juliana en prins Bernhard
geschreven om te vertellen dat Romanov zich afvroeg of ze nu dan misschien eens
een particulier bezoek aan de Sovjet-Unie kunnen brengen. Ik herinnerde eraan dat
de prins indertijd officieel door het presidium van de Opperste Sovjet werd
uitgenodigd maar door de minister van Buitenlandse Zaken was tegengehouden.
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Die brave mensen zitten zelf onder de terreur van ‘de rode knop’, net als ik trouwens.
Wim Wertheim belde om te vertellen dat negen kritische generaals, waaronder
Nasution en de oud-gouverneur van Jakarta, Ali Sadikin, niet meer het land uit mogen.
Nasution is net zo'n verrader als Suharto zelf. Sadikin schijnt Sukarno trouw te zijn.55
Premier Dries van Agt is van mening dat Nederland en andere Westerse landen
‘verweesd’ zijn geraakt. Hij heeft in Deurne op de CDA-vergadering gezegd: ‘Het
wachten is nu op een nieuw Pinksteren, waarin de geest van God zich meedeelt aan
de mensen die in verwarring zijn en zonder koers.’ Volgens die idioot zou God hen
dus weer in de rails kunnen krijgen. Psychische hygiëne, waarschuwde Jung. Ik vind
het griezelig. Die man is premier. Dr. Craig Ellison, psycholoog aan Simpson College
in Indiana en dr. Raymond Paloutzian van de Universiteit van Idaho hebben een
studie geschreven over onderzoeken naar de rol van religie in de psychologie. Met
uitzondering van William James en Gordon Allport doen Amerikaanse psychologen
hier geen onderzoek naar. De VS zijn eigenlijk nog in een stadium van christelijk
fundamentalisme, dus dan kan je beter om die ziekte heen lopen.
De relschoppers bij de kroning van Beatrix zijn berecht, waarbij twee maanden
petoet de zwaarste straf is geworden. Het varkentje werd gewassen door politierechter
G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenhuis. Het ging van negentienjarige scholieren,
tot een sjouwer uit Tilburg en een dertigjarige timmerman uit Den Haag.
Kissinger, de ploert, voert nog altijd het hoogste woord in Washington. In
Newsweek staat een interview met Gregory Wierzynski.56 Kissinger zou natuurlijk
wel voor een blokkade van Iraanse havens zijn geweest. ‘If it had been done very
suddenly, it would have been very hard for them to re-orient their economy without
enormous disruption. And may be the threat of our doing that would have got the
hostages released,’ aldus de redenering van deze gediplomeerde crook. Kissinger,
de voormalige Duitse immigrant, is voor een ‘confrontational course to demonstrate
that you cannot humiliate the US with impunity,’ aldus de man van de
Kerstbombardementen op Hanoi om de Vietnamezen nog verder te vernederen. Om
over andere moord- en doodslagpraktijken van deze mijnheer maar niet te spreken.
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De CIA gaf op 24 mei 1980 een studie uit: Kampuchea: A Demographic Catastrophe.
De bevolking van Cambodja zou tussen 1970 en 1979 met 1,2 tot 1,8 miljoen mensen
zijn teruggelopen door ‘starvation, military action, killings’ (van Pol Pot natuurlijk)
en emigratie. In werkelijkheid is alles wat in het koninkrijk van prins Norodom
Sihanouk is gebeurd het directe gevolg van het rampzalige en misdadige besluit van
Nixon en deze Kissinger, om dit land te betrekken bij die andere waanzinnige
onderneming: de oorlog in Vietnam. De CIA houdt het zelfs voor mogelijk dat de
Khmer, als volk, geheel zal verdwijnen.
Een ander heet hangijzer dat Kissinger aanroert, is de Koude Oorlog met Moskou.
Hij meent dat wat Moskou onder ontspanning verstaat, volkomen onaanvaardbaar
is voor Washington omdat dit zou betekenen dat de Sovjet-Unie de Amerikanen
langs vreedzame weg zou verslaan. Natuurlijk wil Kissinger niet dat het socialistische
systeem ooit zou aantonen betere overlevingskansen te hebben dan de Amerikaanse
kapitalistische ‘heilstaat’. Hij somt op wat Moskou allemaal op zijn kerfstok heeft:
troepen in Angola en Ethiopië (weliswaar van Castro, maar dat betekent in de praktijk
pro-Moskou), militaire aanwezigheid in Zuid-Jemen en Libië, een bezetting van
Afghanistan en zelfs een brigade op Cuba. Volgens Kissinger behoort Washington
niet over ontwapening of economische betrekkingen te spreken met het Kremlin voor
er ‘progress [is] toward restraint in international conduct’.
Hoofdmeester Kissinger bepaalt wat internationaal acceptabel gedrag voor de
USSR zou moeten zijn! Dat de VS sinds 1945 de Sovjet-Unie met een stalen ring van
militaire bases hebben omringd om op ieder gewenst ogenblik dat land met H-bommen
van de aardbodem te kunnen vegen, daar spreekt Kissinger niet over. Alleen
Amerikanen hebben het recht in de wereld op die manier IJzeren Gordijnen aan te
leggen. Wie zich niet naar Amerikaanse maatstaven gedraagt, laat staan wie zich
meent te kunnen meten met de VS, die is automatisch out of line en moet tot de
Amerikaanse orde worden gebracht. Het is absurd om ervan uit te gaan dat Amerika
tot in lengte van dagen de lakens zal kunnen blijven uitdelen.
Intussen blijkt uit een artikel van Hedrick Smith57, dat Ronald Reagan, de
b-filmacteur die president wil worden, twee teams heeft geïnstalleerd: een A-team
met insiders uit de inlichtingenen spionagediensten en een B-team samengesteld uit
nog meer
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antisovjethaviken. Hij wil hiermee een nieuwe buitenlandse politiek voor het land
uit stippelen die primair gericht is op het klein houden en klein krijgen van de
Sovjet-Unie. De groep zou uit minstens 90 personen van conservatieven en
ultraconservatieven bestaan onder leiding van Richard V. Allen, de gesjeesde adviseur
van Richard Nixon, die blijkbaar weer uit de mottenballen is gehaald. Ik herinner
me hem als een zeer zwakke broeder.

10 juni 1980
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat ik vandaag 55 jaar ben geworden. Toen ik jong
was, vond ik iemand van 55 jaar een ouwe zak. Ik voel me dat absoluut niet. De
eerste die belde vanmorgen was mevrouw J. van Dijk, uit Baarn.58
Nederland blijft rustig atoomafval in zee gooien. Hoe is zoiets mogelijk? Al tien
jaar geleden introduceerde ik de ideeën van de Club van Rome in dit land. Het helpt
geen moer wat je doet of schrijft. De Duitse schrijver Peter Härding constateerde
iets dergelijks. Hij omschrijft de geschiedenis als een lange reeks catastrofes.59
Niemand leert er ene moer van en iedere nieuwe generatie zal dezelfde fouten
herhalen.
Härtling: ‘In de achttiende en negentiende eeuw was het nog mogelijk in utopieën
te geloven. Hölderlin bijvoorbeeld, had nog de utopie van de betere mens.’ Ja, en
Marx van de marxistische betere mens. Härtling denkt dat we alleen maar verder in
de soep draaien als gevolg van de technische revolutie en de enorme toename van
kennis. ‘Het vermogen om met deze kennis om te gaan, wordt steeds kleiner. We
gaan niet meer vooruit, we vliegen vooruit. We zien alleen nog delen van de
ontwikkeling en niet het totaal.’ Een mooie uitspraak van hem: ‘Politici kunnen niet
meer met kennis omgaan. Zij legaliseren die alleen nog maar.’ Härtling toont eigenlijk
aan waarom de democratie een achterhaald systeem is.
Ik reed naar Wassenaar voor een bezoek aan de dichtstbijzijnde en oudste nog
levende familierelatie, de zuster van mijn moeder, tante Jetty Meijer-Van der Woude.
Het was wel gezellig. Zij zei opnieuw nooit iemand te hebben gekend die zo integer
was als grootmoeder, Lucie Eleonore Oltmans, eerst getrouwd met Opa Hap van der
Woude, en daarnaar met graaf Ilya Poslavsky uit Rusland. Zij had tijdens de laatste
twee jaar van haar leven op haar ziekbed nooit geklaagd.
Tante wist nog veel over het oude Rusland, ook van toen zij
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als jong meisje in Petrograd op het conservatorium cello studeerde. Er bestonden
tien klassen onder de tsaar, na de tsarenfamilie kwamen de grootvorsten en als derde
klasse de graven, waartoe grootvader Poslavsky behoorde. Diens vader, de
gouverneur-generaal van Russisch Azië voor de tsaar, had mijn grootouders nog
bezocht toen zij in Esneux woonden. Maar grootvader Poslavsky, zoals wij hem als
kinderen in Sprimont in de Ardennen hadden leren kennen, gaf niets om zijn adelstand
en was zelfs na de Bolsjewistische revolutie gekozen om Alexander Kerenski's
kazerne te leiden. Ik herinner me een foto van hem in militair uniform uit die dagen.
Alle kinderen van de Poslavsky's hadden huisonderwijzers en gouvernantes, want
er waren die dagen geen scholen. Grootvader Poslavsky had overigens wel de
cadettenschool in Petrograd gevolgd.

11 juni 1980
Londen, Royal Horseguards Hotel
Peter haalde me af van Heathrow.
Gisterenavond babbelde Beatrix op televisie over de cadeautjes die zij bij de
kroning had gekregen, tot gedichten en tekeningen toe. Zij had zich beter kunnen
bezighouden met het krankzinnige dumpen van atoomafval in zee, waar de helden
van Greenpeace iets tegen proberen te doen.
Paul Witteman en Jan Tromp schreven een boek over Dries van Agt, die zichzelf
schijnt te hebben beschreven als ‘een eendagsvlieg die is geïncarneerd in een resistent
reptiel’. Die man wordt steeds gekker.

12 juni 1980
Londen, Pan Am-terminal
Ik beleefde intens gezellige uren met Peter en zijn vriend Edwin (na zijn optreden
in Evita) in de pub. Peter wordt ouder in zijn gezicht maar zijn lichaam blijft even
mooi. Hij heeft me naar Heathrow gebracht maar moest snel terug vanwege een
auditie. Ik hoop dat hij zal worden aangenomen, want ik blijf bezorgd over zijn
toekomst.
Ik nam de proeven van het boek met Arbatov door tijdens de vlucht naar New
York. Ik zag dat bijvoorbeeld passages over Bruno Kreisky en Urho Kekkonen,
prominente Europese leiders die ik interviewde, werden geschrapt. Ze blijven aan
het oorspronkelijke manuscript dokteren en prutsen. Ik voel me gemanipuleerd, maar
we moeten verder.
Kissinger is een geboren oplichter. In het voorwoord van The White House Years,
zijn herinneringen samengevat in 1.521 pa-
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gina's, schreef hij onder meer: ‘Treatment of classified materials in this book has
been worked out with the office of the national security advisor, dr. Zbigniew
Brzezinski, to whom I express my appreciation.’ The Washington Post heeft bericht
dat Kissinger ‘vastly overstated, at least by implication’ dat het bureau van Brzezinski
had gedaan wat Kissinger zegt dat men had gedaan. Namens de veiligheidsadviseur
van president Carter heeft Christine Dobson bekend gemaakt dat Kissinger maar een
klein gedeelte van zijn boek aan het kantoor van Brzezinski te lezen heeft gegeven
en dat wat Kissinger in diens voorwoord zegt dus niet waar is. Wie verbaast dit nog?
Mij niet.

Willem Oltmans, Memoires 1980

103

New York
13 juni 1980
Ik heb de nacht doorgebracht in Club Bath aan First Avenue. Om 06:00 uur zijn de
coffeeshops al open.
Ik belde een radiopraatje over vals atoomalarm naar Veronica door. Henri Remmers
wilde ook iets over de Amerikaanse defensiebegroting hebben.
In de buurt van Neurenberg zijn 55 en nabij Frankfurt 89 Amerikaanse militairen
gearresteerd op beschuldiging van het gebruik van hasj en heroïne.
Ik ontmoette George Walsh van MacMillan inzake het Arbatov-manuscript. Hij
vroeg of ik kans zag nog drie kopieën te maken voor het weekeinde, want dat kon
blijkbaar niet door MacMillan zelf tot stand worden gebracht.
Socrates schijnt eens over oude mannen die met jonge knapen seks hebben, te
hebben gezegd dat dit hem deed denken aan varkens met jeuk.
Wat hier trouwens aan weer aan mooie jongens rondloopt is ongelofelijk.
Ben binnengelopen bij de Third Annual Convention van de International
Psychohistorical Convention. Een Nederlander, Ruud Veenhoven van de Erasmus
Universiteit, was aanwezig ‘meer uit privé belangstelling’.
Ik sprak daar de psycholoog en psychiater Jay Gonen, oorspronkelijk uit Haifa,
nu werkzaam aan de universiteit van Rochester. Hij schreef A Psychohistory of
Zionism. Dat is een boek dat me hevig interesseert.60 We stonden een tijdje te praten.
Hij concludeerde: ‘You are a psycho prophet, Mr Oltmans.’
Mijn vriend Lloyd deMause hield vanmorgen een uitstekend verhaal over The Self
Image in Historical Group Fantasy: The Iranian Crisis.
Richard Nixon staat op de omslag van New York Magazine en Julie Baumgold
spendeert zes pagina's aan het nieuwe leven van de schurk in diens huis aan 142 East
65th Street in Manhattan.61 Hij laat haar een Boeddhabeeldje zien dat hij had gekregen
van de koning van Afghanistan. Op tafel liggen de gedichten van
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Mao Tse-Tung. Een assistent leest 30 tot 40 kranten en tijdschriften voor Nixon, die
een eigen kantoor met 15 vertrekken heeft aan 26 Federal Plaza. Daar werken nog
eens zes mensen voor hem, waarvoor hij een budget van 239.800 dollar per jaar heeft
uitgetrokken. Ray Price werkt ook nog altijd voor Nixon.

14 juni 1980
Waldorf
Ben bij Scribner's naar nieuwe boeken gaan zoeken. Ik koop geen boeken over de
JFK-moord meer. Anthony Summers heeft een verhaal geschreven waarin George de
Mohrenschildt voorkomt. Kan niet alles bijhouden. Ik kocht een concert voor twee
piano's van Max Bruch, waarvan ik niet wist dat bestond. Ben The Shining, een film
met Jack Nicholson, gaan zien. Je vraagt je af met welke bedoeling een dergelijk
product op de markt wordt gebracht. Trouwens, wanneer je links en rechts, waar dan
ook, flarden van gesprekken opvangt, besef je dat dit land ziek is en bovendien bezig
is een wereldwijde epidemie te veroorzaken.
Ik dineerde met Hashram Zainuddhin, de architect, en zijn familie. Hij werkt voor
Boyer, een beroemde bouwmeester. Hij vertelde in detail hoe vier partners alles in
het werk stellen the old man de das om te doen. Hashram noemt Bung Karno ‘a
lunatic’. Ik vraag me soms af wat ik er nog doe. Hij lijkt steeds meer in de war te
raken.
Later in Club Bath raakte ik tegen 02:00 uur op hol over Allan, een bontontwerper.
Ik lag boven op hem en kwam klaar. Later zag ik hem wat beter bij meer verlichting
en merkte pas op dat hij nogal een pokdalig gezicht had en aanzienlijk minder
aantrekkelijk was dan in het schemer van de neukhokjes. Hij dacht achteraf
waarschijnlijk hetzelfde over mij, toen hij ontdekte dat ik 55 ben.
Ik heb Svi Cohen al enkele malen telefonisch proberen te bereiken. Hij is er nooit,
wat jammer is because the guy is a jewel.
Drie journalisten hebben The Bronze Star Medal ontvangen voor heldengedrag in
Vietnam tijdens het Tet-offensief in 1968. Zij hebben in Hué geprobeerd een marinier
te redden die een schot door zijn keel had gekregen. Hij overleed op weg naar het
ziekenhuis.
Ik las The Uses of Enchantment, The Meaning and the Importance of Fairy Tales
van Bruno Bettelheim.62 Ik geloof dat sprookjes juist een absolute ramp zijn en
kinderen vanaf hun prille jeugd op
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het verkeerde been zetten met kletsverhalen als de prins en prinses eeuwig gelukkig
verder leefden.
‘To enrich the child's life (by a story) it must stimulate the child's imagination:
help to develop the child's intellect and clarify emotions; be attuned to anxieties and
aspirations; give full recognition to his difficulties, while at the same time suggesting
solutions to the problems that perturb the child. In short, it must at one and the same
time relate to all aspects of the child's personality.’
Ok, en wat doet roodkapje en de wolf, de nachtmerrie van ieder kind - althans dit
was het voor mij - dan, wel voor het stimuleren van de verbeelding, het ontwikkelen
van intellect en het verduidelijken van emotie's?
Vorig jaar reisde de voormalige minister van Justitie, Ramsey Clark, op verzoek
van Carter naar Teheran. Inmiddels is het voor Amerikanen verboden naar Iran te
reizen en is Clark een tweede maal gegaan, wat door The Wall Street Journal nota
bene wordt omschreven als een farce.63 Carter zegt nu te overwegen Clark te zullen
laten vervolgen, maar dat moet hij wel verkondigen omdat dit een verkiezingsjaar
is. Het blad valt tegelijkertijd Cyrus Vance aan, die een rede op Harvard hield en
bevrijd van banden met de regering heeft verkondigd dat SALT II van het grootste
belang is en dat Moskou en Washington dit verdrag moeten ratificeren. ‘Waarom
zijn we er bang voor te onderhandelen en waarom zoeken we altijd militaire
oplossingen voor niet militaire problemen?’ aldus Vance. Nu Vance is afgetreden
doet hij eindelijk zijn mond open en wordt hij in een belangrijk zakenblad als dit
meteen ‘afgemaakt’. De waanzin van democratie en vrijheid van pers. Beleidvormers
mogen in functie de waarheid niet verkondigen, ook omdat de kudde er niet rijp voor
is. Beslissingen zijn dikwijls gericht op de populariteitscijfers. Eenmaal ‘vrij burger’
proberen ze hun mond open te doen en worden onmiddellijk als idioten versleten,
zoals Clark en diens ‘offensively nutty opinions’ zoals The Wall Street Journal het
beschijft.
Er zijn volgens de The New York Times 64 kandidaten voor het Witte Huis,
waaronder Peter Titti uit South Beloit, Wisconsin. Hij is als 23-jarige student
weliswaar niet kiesbaar, toch organiseerde hij een dollar-a-plate fund raising dinner
waarvoor alleen hij en zijn kamergenoot verschenen.
Richard Nixon schreef weer een boek The Real War.64 Ronald
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Steel is van mening dat Nixon het zo uitstekend met Brezhnev en Mao kon vinden
omdat hij dezelfde taal van ‘ruthless and unprincipled power politics’ sprak. Maar
hierdoor was hij in staat een modus vivendi met het Kremlin op te bouwen, waar
Carter niet toe in staat is geweest. Maar zijn stokpaardje, de communistische
wereldwijde samenzwering, wordt blijkbaar weer uitvoerig van stal gehaald en de
mensheid is eigenlijk al in de Derde Wereldoorlog terecht gekomen met de vitale
keuze tussen ‘surrender and suicide - red or dead’. Er zijn recentelijk weer 100 miljoen
communisten bijgekomen in Angola, Ethiopië, Afghanistan, Zuid-Jemen,
Mozambique, Laos, Cambodja en Vietnam. Dit is het soort denkwerk dat achter de
CIA-coup in 1965 in Indonesië heeft gezeten. Rechts is in Djakarta aan de macht
gekomen maar voor hoe lang? Links is in de landen die Nixon aanroert in zijn boek
aan de macht gekomen maar voor hoe lang? Het gaat om de slingerbeweging van de
geschiedenis en die zal uiteindelijk ten voordele van links moeten uitslaan.
Op scholen van Michigan tot Colorado is een nieuwe populaire sport ontstaan,
genaamd ‘assassination’. Er worden pijlen met zuignappen afgeschoten op de
tegenstander. Als het onding pakt, valt die ‘tegenstander’ af tot de overwinnaar
overblijft. Het spel wordt gezien als een vervolg op verstoppertje. Alleen vroeger
was het voldoende als je de jongen vond en bij de lurven pakte. Nu wordt de dodelijke
kogel nagebootst. De New York Post65 schrijft in een hoofdartikel wat de volgende
spelletjes zullen zijn: Rape, Mugging, Mayhem? Psychologen stellen, dat pornografie
helpt om het misdaadcijfer laag te houden. Vroeger had men voldoende aan voetbal,
hockey, basketbal, waterpolo en noem maar op. Er bestond ook eens een spelletje
cowboys en indianen. Wat volgt?

16 juni 1980
Time is verschenen met een speciaal nummer over de USSR van vijftig pagina's. Dat
kan alleen hier. A FORTRESS STATE IN TRANSITION. De sovjets zijn nummer een in
de productie van staal, ijzer en cement. Nummer twee bij aluminium, goud en andere
vitale mineralen voor de moderne industrie. De USSR voorziet in eigen
energiebehoeften en is na Saoedi-Arabië het land met de grootste petroleumreserves.
Bijna een op de zes soldaten in de wereld is een sovjetsoldaat. En toch werkt het
systeem niet want het Kremlin ziet geen kans om in de ele-
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mentaire behoeften van burgers te voorzien. Het communisme loopt op haar laatste
benen ‘running out of ideological élan with which to face the many challenges of
the future. Six decades of totalitarianism have made most Soviet citizens submissive.’
Time had kunnen schrijven dat niet zestig jaar maar eeuwenlang de sovjet-mind
zich als ‘onderworpene’ heeft ontwikkeld, want in dit opzicht verschilt het Kremlin
van de tsaren niet al te veel van het Kremlin met proletariërs. In 1939 omschreef
Churchill dit land als ‘Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma’.
Time citeert een sovjetdiplomaat: ‘You still assign to yourself a global role and to
us a very limited, regional sphere of influence. Well, you'll have to get over that
notion. It's outdated and unjust. We too are a global power, and we have the right to
compete with you on a global scale. That is only fair if we are truly your equals.’
Alhoewel Georggi Arbatov niet bij naam wordt genoemd, citeert men iemand van
zijn Instituut als volgt: ‘The problem with you Americans is that you can't bring
yourself to live with us now that we have finally corrected the imbalance. All this
talk about “the Soviet threat” in your country is nothing more than disguised nostalgia
for what you regard as the good old days when you had a monopoly or at least
superiority in power.’ Dit klinkt in ieder geval als Arbatov.
Time presenteert de Amerikaanse buitenlandse politiek natuurlijk als die van ‘de
wereld’ hulp bieden, Peace Corps vrijwilligers, culturele tentoonstellingen en wat
dies meer zij, terwijl de USSR alleen maar militaire adviseurs de wereld rond zou
zenden. Ook zou Moskou weinig of niets hebben gedaan om de ontwikkelingslanden
te hulp te komen. Ik moet denken aan een van mijn laatste gesprekken met president
Sukarno in 1966. Hij zei dat hij Nikita Khrushchev tijdens zijn bezoek aan Indonesië
te kennen had gegeven dringend 100 miljoen dollar nodig te hebben. Khrushchev
keek naar minister Andrei Gromyko, die ‘ja’ knikte. De zaak was beklonken. ‘Moet
ik die man dan haten omdat de VS dit zo gaarne willen?’ vroeg de president zich af.
Typische Time-presentatie, maar toch staat er de nodige informatie in dit nummer.
Het zou zelfs kunnen helpen bij het besluit van MacMillan Arbatov uit te geven.
Gallery prolongeert mijn interviewpagina niet, wat een verlies van 500 dollar per
maand betekent. Ik stuurde Peter toch maar 500 dollar, alhoewel het een beetje een
rib uit mijn lijf is.
Als ik de reportage in Time verder lees, vrees ik dat de teneur van de analyse de
juiste is. Fundamenteel is de Sovjet-Unie een puinhoop, welke ook de uiterlijke schijn
mag zijn.
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The New York Times wijdde een groot artikel aan het feit dat dr. Philip Handler
binnenkort als president van de National Academy of Sciences ‘a semi official
Supreme Court of Science’, gaat aftreden. Frank Press, de wetenschapsadviseur van
Jimmy Carter zegt dat Handler ‘has transformed the academy from a sleepy horrific
body to one that performs a public service’.66 Toch is er rond Handler een zekere
controverse ontstaan. Is de Academie wel objectief genoeg in haar rapporten geweest?
Handler moet absoluut memoires schrijven.
Volgens Bettelheim schreef Schiller dat hij meer leerde van de diepere waarheid
uit sprookjes die hem als kind werden verteld, dan van de waarheid die het leven
hem bijbracht. Daar begrijp ik helemaal niets van. ‘Fairy tales,’ aldus Bettelheim,
‘carry important messages to the conscious, the preconscious and the unconscious
mind.’ Zou ik dit dan falikant gemist hebben? ‘And they lived happily ever after,’
zegt hij ook nog tot overmaat van ramp, ‘does not for a moment fool the child that
eternal life is possible.’
Sprookjes dateren van eeuwen her, lang voor Marx, Nietzsche en Freud, zelfs voor
Bach, Mozart en Beethoven. Er zouden sprookjes moeten worden geschreven, als
ze werkelijk zo onmisbaar zijn voor de ‘growth of the mind’, geënt op de
eenentwintigste eeuw. Ik bedoel niet via Mickey Mouse of Batman, maar geschreven
in laboratoria door deskundigen die eindelijk min of meer weten wat een brein is.
Breinen van kinderen zouden bewust en wetenschappelijk moeten worden ingevuld,
en niet met pure bullshit van de wolf die de grootmoeder verslindt, maar verstandig
en gericht op de realiteiten van de huidige wereld.
Ik had een zeer emotionele bespreking met George Walsh en Miss Shore-Cooper
bij MacMillan. ‘You are hustling me, you came in here with a chip on your shoulder,’
aldus Walsh, simply another crook. Ik benadrukte dat mij bij onze laatste ontmoeting
was opgevallen hoe zijn gedrag veranderd was. ‘It is you who changed, I simply
react,’ zei hij. Het werd een echte botsing. ‘You owe me another 5.000 dollars as
agreed upon beforehand,’ zei ik, dus dokken maar. Ze willen een boek uit Moskou
hebben en tegelijkertijd voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Altijd en eeuwig
hetzelfde.
Hij veranderde van toon. ‘It certainly is a unique book.’ Hij vervolgde: ‘But I do
not want anyone to say we are making Soviet propaganda by publishing Arbatov.
Arbatov comes
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down too hard on us in this manuscript. I had not expected so much undiplomatic
language versus the United States. If one of our people would have written such a
book, he certainly would have been more diplomatic.’ Nu weet ik dus waar de schoen
hem wringt. Walsh heeft koude voeten gekregen. Shore-Cooper liep mee naar de lift
en verduidelijkte dat er zojuist een probleem van 30.000 dollar met een ander boek
was geweest wat de nervositeit van Walsh moest verklaren. Walsh wilde zelfs weten
of Arbatov desnoods de scherpe kantjes van een aantal passages wilde afhalen. Voor
mij staat vast dat ze het boek helemaal niet krijgen. Ik zond professor Arbatov een
telegram en informeerde hem over de stand van zaken.
Ik belde Peter in Londen, die samen met Edwin een auditie had gedaan voor de
musical Oklahoma. Hij zei: ‘Ik wist dat je vandaag zou bellen.’
Twee sociale psychologen, Richard Nisbett en Lee Ross schreven Human Inference:
Strategies and Shortcomings of Social Judgement67, waarin zij constateren dat de
meeste mensen beoordelingsfouten maken omdat zij veel te veel afgaan op intuïtie
bij het oplossen van problemen. Het is een voortzetting van Peter Härtling dat
wetenschap en techniek niet langer vooruit gaan, maar vooruit vliegen en dat
fundamentele kennis van wat Aurelio Peccei la condition humaine noemt totaal
achterblijft bij de werkelijkheid. Hierdoor wordt er steeds meer teruggevallen op
intuïtie in plaats van op ‘sound information like statistics’. ‘Judgement isn't the same
thing as decision making,’ schrijft Mort La Breque in Psychology Today68 ‘Decision
implies choosing a particular course of action, while judgement, the raw material of
decision making, is simply drawing an inference from data!’
Grootmoeder Poslavsky zei altijd over ons als kinderen ‘engelengezichtjes, duivelse
zieltjes’. Daar moet ik aan denken wanneer Ross schrijft: ‘We vastly overestimate
the role of people's dispositions as a cause of their behavior.’ Liefde op het eerste
gezicht. Peter, 19 mei 1967 bij het American Hotel. En toch wist (judgement) ik in
een flits: hij is het, hem moet ik hebben. Iets anders is het wanneer hij schrijft: ‘We
persevere in our judgements even when the evidence is overwhelming that they are
wrong.’ Dat is zonder meer waar. Ik weet dat Henk Hofland mij in 1972 met een
fotograaf van De Telegraaf in mijn huis heeft verraden, maar hij was een vriend sinds
1946 op Nijenro-
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de. Mam waarschuwde toen: ‘Hij geeft een verkeerde hand.’ Ik werd daar boos om
jegens haar. Ik weet nu dat hij niet te vertrouwen is, niet als vriend en niet als collega,
en toch heb ik de grootste moeite hem als vriend af te zweren. Het is niet eenvoudig
de wortels van toen te verwijderen, ook al zou je beter moeten weten.

17 juni 1980
Ik bezocht lezingenmanager Robert Keedick om te onderstrepen dat MacMillan mijn
boek met Georgii Arbatov ging publiceren en dat dit een prikkel zou kunnen geven
aan het boeken van lezingen. Het werd een staande receptie want hij leek
ongeïnteresseerd. Ik wees op de uitgave van Time met 50 pagina's over de USSR en
zei: ‘De sovjetcommunisten gaan niet in lucht op of vertrekken naar de maan: zij
blijven een onderwerp van enig belang in Amerika.’ Het lezingenbedrijf is, sedert
ik er in 1958 in New York aan begon, compleet veranderd. Men boekt alleen nog
‘grote namen’ voor de meest wanstaltige bedragen. De Amerikaanse versie van het
Henk van der Meijden syndroom van ‘vooraanstaande Nederlanders’. Het schijnt
voor het publiek ook hier verder niets uit te maken of je dag in dag uit dezelfde
smoelen tegenkomt, waarbij het niet zo zeer gaat om wàt ze zeggen, maar dàt ze wat
zeggen.
Ik stuurde Peter Meditation van Allan Watts.
Christopher Street, het homomagazine van New York, publiceert deze maand een
omslagverhaal GAY LIFE IN MOSKOU.69
In grote lijnen klopt het wel met mijn eigen ervaringen. Ik zou
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toch ook eens naar de sauna in het Centraal Badhuis aan de Karl Marx Prospekt
moeten gaan. Alhoewel, in Boedapest stelden de activiteiten in een soortgelijke
gelegenheid als Hotel Gellert ook niets voor. Achter het IJzeren Gordijn valt er op
dit punt nog zeer veel te leren. Homo's in Moskou weten nog niet van wanten. Ik
heb al genoeg ervaren in de VS om dat te weten. Why loose time?
Ik belde met de zakenrelatie van de mysterieuze generaal Donald Donaldson alias
Dimiter Dimitrov, de heer Bernstein. Hij zei nog tien dagen geleden met Dico te
hebben gesproken, dezelfde man waarvan kolonel Fletcher Prouty bij hoog en bij
laag beweerde dat hij met achttien kogelgaten door de CIA was vermoord.
In het Waldorf Astoria hotel liep ik tegen de voormalige FBI-agent G. Gordon
Liddy aan, een der zogenaamde ‘loodgieters’ bij het Watergateschandaal. Ik gaf hem
mijn kaartje. ‘My wife is part Dutch, you know,’ zei hij, ‘of the Schoenmaker family.
I knew Chuck Colson, [de speciale adviseur van Nixon, ook bij Watergate tegen de
lamp gelopen; WO] for many years. He has been accused of having been a double
agent. But that was not true.’
Ik zei dat met het leiderschap van Carter de kwaliteit van het presidentschap verder
achteruit was gegaan. ‘Yes of course,’ zei Liddy, die me met zijn kale hoofd aan
Erich von Stroheim deed denken. ‘Nixon knew what he was doing, so did Kissinger.
The Russians are no fools. They knew with whom they were dealing, but this guy,
who runs the White House now, does not know what he is doing. I was talking to a
former SS-officer, now with the CIA, the other day. The Carter invasion in Iran was
lunacy, of course.’
Ik had een ontmoeting met Eric Protter van Gallery. Hij vertelde te zijn opgebeld
door Jarry Mack, een radioverslaggever uit Fort Worth, Texas. ‘You know him. He
asked about you, since there had been a story in the local papers that you had fallen
to your death from a hotel window in Miami.’ Ik ken Mack niet, maar dergelijk
verhalen zijn wel angstaanjagend. Dat is Amerika.

18 juni 1980
Wat me steeds weer opvalt, is hoe het gehalte van aangeboden lectuur op de
Newsstands steeds verder achteruit holt. Nu gaat Harper's magazine, dat
voortreffelijke tijdschrift, verdwijnen na 130 jaar van bestaan en een jaarlijks verlies
van anderhalf miljoen dollar. Het bericht staat op de voorpagina van The New
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York Times maar aan het overgrote deel van Amerika gaat deze verdere verarming
van informatie glad voorbij. Ze beseffen niet hoe het land geleidelijk aan, haast
onmerkbaar, steeds verder achteruit kachelt. De rotzooi wint het van de kwaliteit,
dat is het kenmerk van de VS anno 1980.
Ik logeer als altijd in het Van der Bilt YMCA. Een oude man vertelde me in de lift
dat iemand zijn toiletartikelen gejat had terwijl hij op de plee zat. Hij deed aangifte
bij de receptie maar kreeg niet eens antwoord. Eenmaal vergrijsd en verkroepoekt
word je niet meer serieus genomen. Afschuwelijk.
Behalve dat de seks in New York het volledigst en meest plezierig ter wereld is,
is de input die van alle kanten op je af komt stormen - mits je er voor openstaat en
zorgvuldig bronnen van informatie kiest - in Amerika uniek en overweldigend. Zo
lees ik een artikel over THE CURSE OF HYPERACTIVITY.70 Het gaat weliswaar over
hyperactieve kinderen maar het zal ook wel van toepassing zijn op workaholics.
Professor Donald Cohen van Yale: ‘Underneath the hyperactive behavior you may
find a very depressed child.’ Het draait bij kinderen dus voornamelijk om het niet in
staat zijn zich te concentreren. Nader onderzoek schijnt te hebben uitgewezen dat
hyperactiviteit samen zou gaan met ‘a deficiency of the neurotransmitter dopamine’.
Dat kan een uitleg zijn. Het probleem lijkt te gecompliceerd om te begrijpen.
Stimulerende medicijnen als amfetaminen en Ritalin schijnen op hyperactieve
kinderen het paradoxale effect te hebben, dat ze hen rustiger maken.
Admiraal Sudomo van de Indonesische veiligheidsdienst heeft bekend gemaakt
dat een complot is ontdekt om Suharto over de kling te jagen (dat zou de hoogste
tijd worden). Men zou dat op 17 augustus 1980 willen doen, ter gelegenheid van de
vijfendertigste verjaardag van de Republiek Indonesië. Tachtig figuren, waaronder
Suharto en Sudomo zelf, zou men hebben willen elimineren.71
Generaal Sir John Hackett schreef The Third World War: August 198572 De
voormalige NAVO-generaal verwacht over vijf jaar de uiteindelijke confrontatie met
de Sovjet-Unie. Daar zijn de sovjets immers veel te slim voor om het ooit zover te
laten komen? Premier James Callaghan heeft deze analyse zelfs aan Jimmy Carter
overhandigd. Ik moet die man een keer ontmoeten.
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Newsweek, 23 juni 1980.
NRC Handelsblad, 14 juni 1980.
John Hackett, The Third World War: August 1985, Berkley Publishing, 1980, (eerste druk
1978).
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Sint Maarten, Holland House, Room 304
Carine van den Wall Bake haalde me af, wat een teleurstelling was, want ik had
Casper verwacht. We haalden hem om 18:00 uur op van zijn bureau. Hun relatie
baarde me zorgen. Zondag is het een jaar geleden dat zij trouwden. Hij zag er bruin
en voor mij nog altijd volmaakt aantrekkelijk uit. Carine wilde mee naar Caracas,
wat me een minder prettige propositie lijkt. Casper wil met me mee. Ik vrees dat ze
er gedonder over hebben.
Hij werkt hier als management consultant. ‘Wij doen alles tot aan een tuinfeest
regelen voor de bazen van dit eiland. Wanneer iemand zou zeggen: ik wil een paarse
Rolls Royce met acht wielen, dan leveren we die.’ Hij is betrokken bij de bouw van
een bungalowpark aan een baai, tweekamerappartementen met badkamer, die als
kadetjes weggaan voor 200.000 dollar per stuk. ‘Yes, the middle class may be wiped
out in the United States, but the happy few continue to make money,’ aldus Casper.
Hij had Wicher van Swinderen gevraagd een briefje te schrijven, dat hij in Phoenix,
Arizona tijdens hun bezoek aan hem op zoek was geweest naar een baan zodat hij
de hele reis aftrekbaar kon maken voor de belasting. Hij adviseerde van mijn aandelen
ACF veertigduizend gulden in gouden munten om te zetten. ‘Doe het als appeltje voor
de dorst.’ Hij had zelf van geld dat hij erfde hetzelfde gedaan. ‘Van je kinine-aandelen
kan je op den duur behangpapier maken. Willem, luister naar me, doe het. Bel die
bankier van je moeder bij de AMRO morgen.’

19 juni 1980
Heerlijk, het ruisen van de zee.
Casper en Carine kwamen voor het ontbijt.
Ik vlieg via San Juan, Puerto Rico naar Venezuela.

20 juni 1980
Caracas, Hilton, kamer 527
Ik heb intens en vervelend gedroomd. Inbrekers op Amerbos, iets waar ik al jaren
bevreesd voor ben, voornamelijk vanwege mijn dagboeken. Vandaar: rolluiken van
de firma Spiegel.
Over ogen en wat die uitstralen zou een boek te schrijven zijn. Het lijkt wel of er
evenveel verschillende ooguitdrukkingen zijn als vingerafdrukken. Je observeert
natuurlijk ook nooit alleen ogen. Ze staan in een decor van beenderen, vlees en bloed.
Behalve dat ze een fundamentele kleur hebben, drukken ze karakter, emotie en
gevoelens uit. Ze zijn de basisbaro-
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meter van het brein, dat de persoonlijkheid dirigeert en controleert. Ogen glimlachen.
Ogen kunnen triest kijken. Ogen dromen. Ogen lijken soms weg te wandelen uit de
wereld. Ogen drukken verwondering uit, of boosheid, of soms verbijstering en anders
wel een vraagteken. Ogen kunnen ook de blik van een aasgier hebben, gereed om
een ander lichaam te verscheuren.
Wat leren we eigenlijk van ogen? Leven betekent op de eerste plaats gokken,
spelen met wat we zien, of althans denken te zien en waar te nemen aan blikken, die
we van ‘de ander’ opvangen. We handelen op basis van voornamelijk zogenaamde
intuïtie, dus aan de hand van oordelen, allerminst gebaseerd op objectieve
waarnemingen. We analyseren en peilen op goed geluk eigenlijk wat we denken wie
we voor ons hebben. Peter in 1967 op straat in Amsterdam. Daarbij wegen we als in
een flits tevens af of ‘de ander’ de moeite waard zou kunnen zijn wat betreft
betrouwbaarheid, affectie, energie, dus of de geest van de ander zich zou lenen om
te paren, voor mentale symbiose. Steeds weer gaan we er als vanzelfsprekend vanuit,
dat een concordaat, een grote mate van harmonie tussen eigen brein en dat van ‘de
ander’ mogelijk is zonder in de verste verten enige zekerheid te hebben. Daarbij
komt dat de meeste ‘andere’ breinen insgelijks in verwarring en al te dikwijls in
complete chaos verkeren omdat ze zelf geen notie hebben hoe het hoofd in elkaar
zit, hoe het brein functioneert, waarom we doen wat we doen, denken wat we denken,
of hoe onze waardebepalingen überhaupt tot stand komen.
Zoals je op den duur beter leert pianospelen door Czerny's Übungen tot in den
treure te herhalen, zo zal men op den duur enige behendigheid oplopen, of misschien
aankweken bij het opsporen van gelijkgestemde zielen in de kuddes. Een nicht haal
je er zo uit. Maar hoe een nicht te selecteren waar meer uit valt te halen dan to tango
in bed. Waar ik wel eens aan denk, en dan lopen de rillingen over mijn rug, is hoeveel
‘ideale partners’ ik op al deze wereldreizen kan zijn misgelopen omdat ik even ‘blind’
was op een vitaal moment, dat ik mijn ogen juist uitstekend had moeten gebruiken
om ‘die ene andere’ te ontdekken die gelijkgestemdheid, warmte en gelukzaligheid
had kunnen brengen. Hoeveel juweeltjes zijn als door een zeef met veel te grote gaten
door mijn ogen een levenlang doorgelaten zonder op mijn radar te zijn opgemerkt?
Ik had vanmorgen een ontspannen ontmoeting met José Dominguez Ortega, de
voornaamste medewerker en rechterhand van minister Luis Alberto Machado. Het
bleek dat president
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Luis Herrera Campins in een boodschap aan het Venezolaanse parlement gewag had
gemaakt van de belangstelling die Anatoly Alexandrov, voor het programma voor
de ontwikkeling van intelligentie in Caracas had getoond. Ortega: ‘We invited
Alexandrov three times but never even got a reply. It showed that the former
ambassador in Moscow did not have very good contacts with the Academy and
Alexandrov. But because of you, it was all revived again.’ Ik dacht: ja, maar ik heb
mijnheer de ambassadeur van Venezuela dan ook letterlijk aan mijn handje bij
Alexandrov moeten brengen, anders was er tot op heden nog niets gebeurd.
Hij gaf me een boekje van zijn baas: The Right to be Intelligent.73 Een allegaartje
van wat dr. Machado gaandeweg links en rechts als minister voor Intelligentie moet
hebben opgestoken. Flarden van professor Delgado en series onverbeterlijke open
deuren. ‘We solemnly affirm that all men are substantially equal.’ Wat is dit voor
onzin? We hebben allemaal twee benen en een neus, ja. En verder? ‘In the biological
sciences it becomes more and more evident that there are no superior men.’ Hemeltje.
Het is een opeenstapeling van enormiteiten. Onvoorstelbaar eigenlijk dat dit warhoofd
(sorry) een fundamenteel belangrijke gedachte heeft geformuleerd en in staat is
geweest die in politieke actie te vertalen. Want natuurlijk, we kunnen niet op dezelfde
weg doorgaan in 1980 als in 1580, 1680, 1780 en 1880.
De heer Machado had zelfs een rede gehouden in het gebouw van de Organisatie
voor Amerikaanse Staten in Washington DC evenals aan Princeton University. Nu
wilde hij Kurt Waldheim, secretaris-generaal van de VN overhalen zijn project te
steunen. Uiteindelijk zal ook de paus in Rome eraan moeten geloven. Ortega wilde
me uitnodigen naar een diner op een haciënda ergens buiten Caracas, maar gelukkig
kon ik me er op beroepen geen kleding voor dergelijke gelegenheden bij me te hebben.
Op muren in Caracas staat anti-Castro graffiti, zoals ‘Fidel assassin’.

21 juni 1980
Deze dag was altijd bijzonder in ons leven op De Horst, toen we nog bijeen waren
en niet uitgevlogen over de wereld. Het was de verjaardag van mam. Vader kwam
dan altijd de slaapka-

73

Luis Alberto Machado, The Right to be Intelligent, Pergamon Press, Oxford, New York,
1980.

Willem Oltmans, Memoires 1980

116
mer in met een boeket rozen. Straks zal ik in Bilthoven rozen op hun graf leggen.
Bruno Bettelheim redeneert dat de psychologische wijsheid van voorbijgegane
eeuwen verankerd ligt in sprookjes. Ik geloof er absoluut niets van. Bovendien is
wijsheid, zoals al het andere in de wereld, onderhevig aan nieuwe realiteiten. Net als
Freud beweert Bettelheim dat het Oedipuscomplex cruciaal is als centraal probleem
van ieder kind: hoe los te komen van de ouders en ‘to form attachments to others
besides the parents’. Dan zegt hij: ‘The fairy tale offers fantasy materials which
suggest to the child in symbolic form what the battle to achieve self-realization is all
about, and it guarantees a happy ending.’ De prins en prinses houden eeuwig van
elkaar. Maar dat is nu juist het kernpunt van wat ik op deze rommel tegen heb: het
scheppen van de verwachting bij het kind dat een dergelijke romantiek tot onze tijd
behoort is je reinste kletskoek. Miljoenen storten zich in liefdesrelaties, deels als
gevolg van in de jeugd ingeprente romantische nepverhalen.
Ik ging naar een sauna en ontmoette een jongen die zei dat hij een torero was. Ik
nam hem mee naar het hotel maar de ontmoeting ontaardde in katjesspel. Hij wilde
geld hebben, twintig dollar, waar ik niet over pieker. Ik masturbeerde mezelf en heb
hem snel de kamer uitgewerkt. Onbegrijpelijk dat het Hilton zulke ventjes binnenlaat.
Hij nam een wijs besluit en koos het hazenpad.
Ik lees een rapport van Richard Herrnstein van Harvard dat hij voor minister
Machado heeft opgesteld over de mogelijkheden het intelligentiepeil van mensen
inderdaad op te krikken. Steeds opnieuw realiseer ik me hoe mesjogge we met zijn
allen zijn. Ik heb erover aan Peter en ook aan Lex Poslavsky geschreven. Ik wil dat
Poslavsky minister Machado, die een paar dagen in Den Haag zal zijn, ontmoet.
Casper en Carine zijn uiteindelijk toch samen vanuit Sint Maarten gearriveerd.
Zij heeft het dus toch klaargespeeld mee te komen. Nu kan ik echt een samenzijn
met Casper verder wel vergeten. Had me voorgenomen hem aan minister Machado
voor te stellen, maar daar heb ik verder ook geen zin in. Ze zoeken het het verder
maar uit.

22 juni 1980
José Dominguez Ortega liet me door een chauffeur ophalen. Wij reden de bergen in.
Er leek geen einde aan de weg te komen. Eindelijk bereikten we een prachtig huis
in Spaanse stijl. Eerst moest ik de papaya- en bananenplanten en sinaasappelbo-
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men in de tuin zien. Op zijn pols zat een flinke jaap van een eend, die voor zijn leven
geknokt had. Hij was op jacht geweest. Ze hadden er 23 gedood en 18 gevangen,
wat dit ook mocht betekenen. Hij heeft zes kinderen en een zevende is op komst.
Zijn vrouw droeg een lang geborduurd gewaad dat hij voor haar uit Equador had
meegebracht. Tien jaar geleden kostte dit huis 70.000 dollar, nu zou het 600.000
dollar opbrengen. Zo hoor je nog eens wat. Zijn bankschuld bedroeg momenteel
450.000 dollar. Hij vangt ook voorbijvliegende vogels en verschillende van die arme
dieren zaten in kooien, verspreid op de gazons.
Ik had verwacht deze reis een cheque van 10.000 dollar te kunnen krijgen als
bijdrage voor het samenstellen (reiskosten) van een interviewboek over het
intelligentieprogramma van Venezuela, maar zal vertrekken met een cheque van
slechts 2.750 dollar en een nog vage toezegging van 2.000 dollar op een later tijdstip.
Het vervelendste van alles is dat ik dan op veel bescheidener schaal Peter kan helpen,
wat me uitermate irriteert. Al met al, ook al vraagt hij nooit een rooie cent, is hij een
blok aan mijn been omdat ik me erg verantwoordelijk voel voor zijn wel en wee. Nu
ben ik gedwongen hem te zeggen meer en beter voor zichzelf te zorgen. Het betekent
allemaal vervelende extra druk. Ik zal proberen mijn hoofd toch koel te houden.
Om 16:15 uur kwam minister Machado naar het Hilton. We voerden een uitstekend
gesprek in mijn kamer. Hij vertelde dat dr. Philip Handler met hem had ontbeten in
de residentie van de Venezolaanse ambassadeur in Washington. Ook dat was dus
geregeld. Handler had zich sceptisch opgesteld en bijvoorbeeld gevraagd: ‘Hoe
definieert u intelligentie?’ Hij had in principe een uitnodiging aanvaard naar Caracas
te komen.
Ook bevestigde hij een brief te hebben ontvangen van professor Anatoly
Alexandrov die schreef dat hij bereid was minister Machado in Moskou te ontvangen.
Ook dat is geregeld. Dit is puur Sukarno-denken: evenwicht bewaren tussen Moskou
en Washington. De Venezolaanse ambassadeur in de USSR had Machado echter
gewaarschuwd om voorzichtig te zijn: ‘What if the Soviet government is against
such a visit?’ Ambassadeurs zijn toch dikwijls ongeneselijke idioten. De
sovjetambassadeur in Caracas had tegen Machado gezegd dat hij zeer welkom zou
zijn en dat zijn bezoek perfect geregeld zou worden. De minister is al een keer uit
eigen beweging in Moskou geweest. Toen besteedde niemand aandacht aan wat hij
had te zeggen. Nu wilde hij niet al te gretig lijken om opnieuw naar de USSR te gaan.
Onintelligente spelletjes, maar misschien nodig.
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Op de valreep heb ik Casper aan minister Machado voorgesteld. Mijn bedoeling was
om hem aan Venezolaanse contacten, dichtbij Curaçao, te helpen als geheim wapen
om zijn positie op zijn werk te versterken. Daarnaast zouden we een kans hebben
gehad onze vriendschap, die enigszins geleden heeft onder zijn overhaaste huwelijk,
een impuls te geven door een paar dagen alleen te zijn. Terwijl hij op Sint Maarten
manhaftig verkondigde alleen te zullen komen, verscheen hij met de babysitter.
Carine is best aardig maar de relatie klopt niet. Dat heb ik vanaf de eerste dag van
die romance geweten, want ik ken Casper. Maar hij belazert de boel en voor de
zoveelste keer: this is the end of the line. Zijn bedoelingen zijn prima maar hij loopt
altijd weer in een hinderlaag.
Ik had een aardig interview met de filosoof professor Francisco Rivero aan de
Universidad Metropolitana.
‘Is het niet verbazingwekkend,’ vroeg ik hem, ‘dat in een tijdperk dat de mensheid
op weg is naar collectieve waanzin om met nucleaire middelen alles te vernietigen,
er een bloei is te vluchten in religie en fundamentalisme, in een nieuwe
onwerkelijkheid?’
‘Hoezo? In tegendeel!’ meende Rivero. ‘De grootste religieuze tradities zijn slechts
een uitdrukking van een hevig en diep bewustzijn van de werkelijkheid.’
Ik had de neiging weg te lopen na deze reactie.
‘De grote geopenbaarde godsdiensten vertegenwoordigen juist de tegenstelling
van illusies, omdat de mensheid in en door de godsdiensten een onovertroffen niveau
van bewustzijn en verscheidenheid van de waarheid heeft bereikt, vooral in en door
het Christendom’. Etcetera.
Ik ben dan eigenlijk al uitgeluld.74

23 juni 1980
Pan Am, Caracas - Miami
Minister Machado maakt er een potje van. ‘There is no truth in the thoughts of any
person without passion,’ schrijft hij op pagina 58. Wat betekent dit?
‘Myths are useful in forming not the total personality, but only the super ego,’
schrijft Bettelheim. Hij maakt onderscheid tussen mythes en sprookjes. ‘Myths project
an ideal personality acting on the basis of the super ego demands, while fairy tales
depict an ego integration which allows for appropriate satisfaction of Id desires. This
difference accounts for the contrast be-
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tween the pervasive pessimism of myths and the essential optimism of fairy tales.’
Voor mij vallen mythen en sprookjes onder de abracadabra-vervuiling die even
schadelijk is als de uitstoot van CO2.
Gelukkig had ik alleen handbagage, want de douane op het vliegveld van Miami
is even chaotisch en vertragend als op JFK in New York. Treurig.
Nauwelijks heb ik Peter een brief geschreven, of ik wil al weer aan een nieuwe
beginnen want ik voel me totaal met hem verbonden. Moet ik hem financieel loslaten?
Maar hoe? Het is waarschijnlijk meer een probleem van mij dan van hem. Hij woont
met Edwin in Londen, vraagt absoluut nooit iets en omdat ik die verbondenheid voel
en met hem wil delen wat ik heb, is deze tweestrijd van eigen fabricaat. Hoe kom je
er vanaf?

24 juni 1980
Club Bath, Miami
Ik reed regelrecht van het vliegveld naar hier en had al binnen het eerste uur een
perfecte, typisch Amerikaanse blow-job; het flesje werd tot de laatste druppel
omgekeerd.
Slechts vier maanden geleden was ik hier met Peter. Die gedachte maakt me triest.
Ik mis hem enorm.
Hoe kan ik op deze dag ooit vergeten dat mijn vader jarig was? Sanjay, de politiek
georiënteerde zoon van Indira Gandhi, is bij een vliegtuigongeluk omgekomen.
Zonde. A life wasted. Nu is alleen Rajiv nog over. Hij is piloot bij Indian Airlines
en vooral a-politiek. Dus wie neemt het over? Dit ongeluk zou wel eens moord kunnen
zijn om de Nehru-dynastie te torpederen. De sovjetinvasie van Afghanistan komt het
militair-industriële complex in de VS bijzonder goed uit. Het bewijst immers hoe
‘gevaarlijk’ het Kremlin is en hoe noodzakelijk het verder opvoeren van de
bewapening is.
De marine gaat 1.377 F/A-18 gevechtsvliegtuigen aanschaffen voor 25,3 miljard
dollar, bestemd voornamelijk voor vliegdekschepen. Het Pentagon wil 7.058 XM-1
tanks kopen ter waarde van 12,1 miljard dollar. Het nieuwe Patriot
luchtverdedigingssysteem gaat 6,1 miljard dollar kosten. Er komen 14 Trident
onderzeeboten bij, uitgerust met 24 Trident-1 raketten voor 28,7 miljard dollar.
Verder bestelde de marine 18 Aegis kruisers met geleide wapensystemen voor 16,6
miljard. Dan komen er vijf op atoomkracht varende vliegdekschepen bij in de
Nimitz-Class, die ieder 95 vliegtuigen en een bemanning van 6.280 manschappen
en piloten hebben voor 5,4 miljard, wat weinig
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lijkt maar het staat er. Verder zijn er 4.500 kruisraketten besteld voor 8,9 miljard.
Het leger bestelde YAH-64 helikopters en UH-60A Black Hawk-transporthelikopters
voor 11,2 miljard. De luchtmacht bestelde verder voor 6 miljard dollar
CX-vrachtvliegtuigen. Verder zullen intercontinentale raketten worden aangevuld
met ICBM's ter waarde van 33 miljard en Pershing II-raketten ter waarde van 1,7
miljard. Tenslotte krijgt de Rapid Deployment Force snelle boten ter beschikking
voor 1,8 miljard dollar. Dat is het boodschappenlijstje van de militairen voor dit
moment.75 Alfred Krupp, eat your heart out!
Intussen is het voor mij zo duidelijk hoe graag het Kremlin het anders zou willen,
een einde aan de waanzin van de wapenwedloop zou willen maken om tijd, geld en
beschikbare energie aan de sociaal-economische opbouw van het land besteden,
vooral om aan de groeiende materiële behoeften van de sovjetmassa tegemoet te
kunnen komen. De COMECON-landen kwamen in Praag bijeen. Er werd afgesproken
alles in het werk te stellen - ondanks het verstorende element van de oorlog in
Afghanistan - om de economische contacten met Westerse landen uit te breiden.76

Miami - Washington DC
Human Intelligence International Newsletter no 2 May/June 1980 wordt door Glenda
Greenwald in Birmingham, Michigan uitgegeven. Burton White publiceert daarin
een beschouwing over NURTURING THE ROOTS OF INTELLIGENCE. Hij komt, net als
Delgado, tot de conclusie dat ouders ‘the first and perhaps the most important teachers
of a young child’ zijn en dat de vicieuze cirkel, waarin we gevangen zitten, daar
begint. Indien men beoogt - maar zover trekt White zijn conclusies niet door - het
herhalingspatroon van gedrag te veranderen en aan te passen aan nieuwe realiteiten,
zal men daar en nergens anders moeten beginnen. Maar dat gebeurt niet. Het ziet er
niet naar uit dat het in de nabije toekomst zal veranderen. White blijft vaag en
oppervlakkig.
Wat dit betreft gaat het Venezolaanse Family Project onder leiding van de
psychologe Beatriz Manrique aanzienlijk veel verder. Ze begrijpen in Caracas, dankzij
de wonderlijke Machado, waar de schoen hem wringt. Ze zijn een project begonnen
met 200 moeders in de zevende maand van hun zwangerschap. Ze krijgen schriftelijke
instructies en informatieve video's te zien. ‘The first set of instructions is on how to
prepare themselves
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for the birth of their child, and how to participate in that birth. As soon as the child
is delivered, the mother is then instructed how to care for and stimulate her newborn
in every respect.’ Deze begeleiding zal tot het zesde jaar van het kind doorgaan.
‘Some of the techniques to stimulate sensory and motor potential are taught as
games which the mother plays with the child while bathing and feeding it. The
objective is to incorporate the stimulation techniques into the existing family
childrearing structure, rather then attempting to alter the structure itself. The constant
message to the mothers, and subsequently to the child's entire family, is to stimulate
and interact with the child. Intelligence develops socially through the interaction of
the people: baby and adult - language and touch,’ aldus dr. Manrique. ‘Our greatest
fault now with our children is that mothers and fathers don't talk to them - when they
do, it is to only give orders, punish or release an emotional eruption.’ Zou Bruno
Bettelheim over deze aspecten, naast zijn stokpaardje van sprookjes en mythen,
hebben nagedacht?
Ik zie dat freule Anita Bryant, de kruisvaartster tegen homo's, nu zegt tijdens haar
huwelijk, dat twintig jaar duurde, door een hel te zijn gegaan. De voormalige
diskjockey Bob Green zou de sinaasappelsapkoningin van Florida alleen maar
financieel hebben willen uitkleden. Zij is veertig geworden, kreeg vier kinderen en
zegt nu terugblikkend: ‘Right now, God is about all I can count on. But that's
enough.’77 Dan is zij aan een prima adres om van de wal in de sloot te geraken.
Raymond Aron schrijft nu ook dat ‘the US is no longer number one’.78 Om die
reden schreef ik Amerika valt. Christopher Bertram, directeur van het Londense
Institute of Strategic Studies zegt dat Washington niet langer de onbetwiste leider
van het Westen is ‘and is no longer able to command the respect of the allies’. Aron
zei in Le Figaro: ‘When Jimmy Carter says the US is the greatest military power,
nobody believes him because it is not true.’ En Jean François Revel voegde er aan
toe: ‘We, Europeans, along with the rest of the world, heard the bell of US military
supremacy toll in Iran.’
Newsweek heeft materiaal verzameld over hoe rampzalig die operatie tegen Iran
eigenlijk is geweest. Misschien wel de belangrijkste, niet door de CIA voorziene
tegenslag is geweest dat de acht RH-53d Sea Stallion helikopters die van het
vliegdekschip USS Nimitz waren opgestegen in de Golf van Oman onverwachts in
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een Haboob terecht kwamen, een ongewoon meteorologisch fenomeen bestaande
uit wolken van stof. Dit veroorzaakte verwarring. Sommige toestellen raakten defect.
Vanuit Egypte - sinds de dood van Nasser meer een bondgenoot van Washington
dan van zijn broedervolkeren - zouden zes C-130 transporttoestellen opstijgen met
aanvullende manschappen en uitrusting plus benzine voor de toestellen om Teheran
te kunnen bereiken. Voorbij de Zagros bergen zou men elkaar treffen om dan door
te vliegen naar ‘Figbar’ het landingsgebied nabij Teheran. Wanneer je dit verslag
leest, is het onvoorstelbaar dat serieuze generaals en admiraals, om van het Carter
Witte Huis niet te spreken, ook maar een moment hebben kunnen denken dat zo'n
krankzinnig project zou kunnen worden uitgevoerd.

Washington DC
Eindelijk heb ik in het Watergategebouw een uiterst plezierige ontmoeting gehad
met dr. William Davidson, president van het Institute for Psychiatry and Foreign
Affairs. Ik loerde al enige tijd op hem. Er zijn 30.000 psychiaters in Amerika en
volgens Alvin Sanoff komen ze er nog 10.000 tekort.79 Tweeëndertig miljoen
Amerikanen hebben emotionele problemen die ernstig genoeg zijn om een psychiater
te raadplegen. Rosalynn Carter heeft gezegd dat bijvoorbeeld in 1975 zo'n 6,7 miljoen
Amerikanen een psychiater bezochten voor een behandeling Dat is eenentwintig
procent van de mensen die psychische bijstand nodig hadden.80 Dit voorop gesteld.
Davidson en een aantal collega's staan op het standpunt dat beleidsvormers en
psychiaters een zelfde doel nastreven: bemiddeling en het oplossen van conflicten.
Ze hebben beiden te maken met percepties, factoren die percepties beïnvloeden, de
aard van communicatie en het verloop van het besluitvormingsproces. Psychiatrie
onderzoekt deze percepties en misvattingen welke aan menselijk gedrag ten grondslag
liggen.
Bij de oprichting van de Verenigde Naties in 1932 werd Albert Einstein gevraagd
hierover ‘bright minds’ te raadplegen. Uit dit verzoek is onder meer een
correspondentie met Sigmund Freud voortgekomen, die ik zou willen lezen trouwens.
‘Why war?’ vroeg Einstein. ‘It would be of the greatest service to us all were you to
present the problem of world peace in the light of your most recent discoveries, for
such presentation might well blaze the trail and fruitful modes of action.’
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Wat ik opmerkelijk vind, is dat 339 psychiaters uit 30 landen in 1935 het zogenaamde
Netherlands Manifesto de wereld in zonden waarin vier jaar voor de Tweede
Wereldoorlog onder meer werd gesteld: ‘We psychiatrists, whose duty it is to
investigate the normal and the diseased mind, and to serve mankind with our
knowledge, feel compelled to address a serious word to you in our capacity as
physicians. It seems to us, that there is in the world a mentality which entails grave
dangers for mankind. We psychiatrists declare that our science is sufficiently advanced
for us to distinguish between real, pretended and unconscious motives, even in
statesmen.’ Negentien landen zonden een formeel antwoord, waar overigens Duitsland,
Italië en Japan niet bij hoorden.
Davidson refereerde ook aan het werk van dr. Bryant Wedge die PSYCHIATRY AND
81
INTERNATIONAL AFFAIRS schreef. Hij werd indertijd door het Witte Huis van JFK
uitvoerig geraadpleegd over hoe met Nikita Khrushchev om te springen. Ik heb dr.
Wedge al jaren geleden over dit onderwerp geïnterviewd. In 1969 schijnt ook senator
J. William Fulbright in die richting te hebben gedacht toen hij als voorzitter van de
Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken een hoorzitting belegde over
Psychological Aspects of Foreign Policy. Fulbright zei toen: ‘It is believed by many
that wars begin in the minds of men.’ En zo is het exact. ‘I am inclined,’ aldus de
senator, ‘to view it that mysteries of political behavior have their origin in the
mysteries of the human mind, and yet an examination of the human mind in order
to understand our own political behavior has heretofore not appealed to either the
public or to political leaders. It may be that we are frightened by the possibilities
what might be revealed by some self-examination.’
Ik had een uitstekend gesprek met Davidson. Toch kon ik niet echt hoogte van
hem krijgen. Hij kende de vertegenwoordiger van het USA Instituut in Moskou,
Anatoly Berezkov. Ik belde hem op. Hij was gisteren in New York bij George Walsh
van MacMillan geweest. Davidson omhelsde me nogal emotioneel bij vertrek. ‘God
damn it,’ zei hij, ‘I like you. I trust you, with your enthusiastic vibes. You have a
great mission to fulfill.’

Shuttle naar New York
Ik was dermate moe dat ik in slaap viel.
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25 juni 1980
New York, Waldorf
Ik ontmoette om 11:00 uur George Walsh bij MacMillan. Hij gedroeg zich deze keer
plezierig. Hij zei bereid te zijn mij het Arbatov-manuscript terug te geven. ‘You must
be anxious to place it somewhere else.’ Ik antwoordde: ‘Well, I am a funny guy and
certainly not a businessman. I like to deal with friends and I consider you a friend.’
Hij zei bereid te zijn het manuscript persklaar te maken. ‘I am not a right winger,
but I still feel this text obliges the Soviets too much, so we will shorten it and take
some of the repetitious passages out, and we will add some questions.’ Dat beviel
me allerminst maar ik zei niets. Een ander probleem was om een Amerikaan te vinden
van formaat die een voorwoord zou willen schrijven. Ik bleef kalm en dacht: wie
weet waar uitstel goed voor is geweest.82
Ik belde Peter die enthousiast klonk toen hij hoorde dat ik er aan kwam. Ik moest
200 dollar bijbetalen om een geconfirmeerde boeking bij Pan Am te krijgen. Kocht
meteen een ticket voor Peter naar Amsterdam. Ik had het hart niet iets te zeggen over
het feit dat ik hem geen geld meer kon toestoppen, want vanwege de ACF-aandelen
heb ik zoveel meer geld - van mam - dan hij. Hij heeft nu af en toe wat nodig, niet
nadat ik de pijp uit ben.
Er was een fout gemaakt met mijn ticket: Altmans in plaats van Oltmans, dus
mocht ik niet mee. Nadat ik had gezegd: ‘I did not fuck up my ticket, you guys did,’
wilde de man aan de balie helemaal niet meer praten vanwege mijn beledigend
taalgebruik. Iedere Amerikaan gebruikt het woord fuck en in films struikel je over
dit woord, maar deze idioot ging op zijn strepen staan. Omdat ik weigerde weg te
gaan, werd een bewaker geroepen en een politieman, en kwam ook zijn baas. Ik zou
de man onheus hebben behandeld. ‘You dare to press charges,’ riep ik. Een andere
passagier getuigde dat ik niets had gedaan. Er werd opnieuw in de computer gekeken.
Ik kon vertrekken.

New York - Londen
Ik lees een boek over de medische geschiedenis van Adolf Hitler. Albert Speer, die
het voorwoord schreef, zegt dat Hitler na 1942 steeds geïrriteerder raakte als gevolg
van flinke doses pijnstillende en andere middelen.
Ik vergelijk dikwijls het gedrag op straat en overal in Moskou
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met dat van de mensen in New York. Er bestaat natuurlijk geen enkele vergelijking
en dat heeft niet alleen met de totaal onoverbrugbare verschillen in samenleving te
maken, maar ook met de verschillen in de aard van de beestjes daar en hier. Ik sprak
er ook met dr. Davidson over. Ze zeggen dus dat materiële welvaart, ook op het
persoonlijke vlak, geen tevredenheid of geluk zou brengen. Maar in New York zijn
de mensen door de bank genomen duizendmaal meer smiling and cheerful dan in
Moskou, waar de kudde in doorsnee dull, drab en buitengemeen ongeïnspireerd haar
dagelijkse gang en met loden schreden naar het werk gaat. Ik herinner me in Caracas
een douanebeambte die liep te fluiten, iets wat me in hoge mate ergert trouwens.
Zelfs in Venezuela, waar toch bij een grote meerderheid van de bevolking nog
vreselijke armoede heerst, vind je meer levensvreugde onder de kudde dan in het
USSR arbeidersparadijs.

26 juni 1980
Londen
Volgens Paul Zach van de International Herald Tribune begint een ‘vulkaan van
onrust’ in Indonesië op het kookpunt te geraken. De voormalige gouverneur van
Djakarta en oud-generaal Ali Sadikin heeft met andere vooraanstaande
persoonlijkheden een groep van vijftig gevormd om oppositie te voeren tegen Suharto.
De president schijnt tijdens een rede voor een legerbrigade emotioneel te zijn
uitgevallen over kritiek op zijn vrouw, die in de volksmond ‘madame tien procent’
wordt genoemd vanwege de corruptie die de familie aan de top van de nouveau riche
van Indonesië heeft gebracht. De krant beschrijft Suharto als vrijwel onbekend in
internationale kringen omdat hij zich nooit ergens vertoont in tegenstelling tot diens
voorganger Sukarno. Haal je de duvel. De man heeft niet voor niets een kwaad
geweten.
Bijzonder kwalijk is de rol van de hypocriete generaal Nasution, die oorspronkelijk
een CIA-samenzweerder tegen Sukarno is geweest, werd afgedankt en na aanvankelijk
vrolijk met Suharto het spel van hoogverraad te hebben meegespeeld nu blijkbaar
moord en brand roept dat Suharto de democratie verraadt.
Moedige studenten schijnen naar het parlement te zijn gemarcheerd onder
aanvoering van Indra Budenani die daarvoor zes maanden werd opgesloten en nu
zegt blootgesteld te zijn geweest aan psychologische martelingen.83
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The New York Review of Books bevat een artikel van Jack Henry Abbott over het
gevangenisleven in de VS Hij schrijft onder meer: ‘The knife, the symbol of power
on all prison yards, is steel. The chains are steel. Walking through the gate into any
unit is exactly like walking into a room lined with animal cages. It is not too different,
really, from a monkey house at the zoo.’ ‘To live in “peace” in these circumstances
can change you into one of those damned men who will do anything to exist
biologically. If you love life too much, or fear violence too much, it is only a matter
of time before you become a thing, no longer a man. You can end up, albeit after
decades, scurrying about like a rodent lending - nay giving - yourself to every
conceivable low, evil, degrading act anyone, pigs or prisoners, tell you to perform.
You will allow anyone to order you around. You will let your man, wife, or kids die
just to stay alive yourself. You will suck every cock in the cell house to “get along”.
There is nothing you won't do.’
Het griezelverhaal gaat verder. Deze Jack Abbott denkt zelf dat de rechter hem
naar de staatsgevangenis heeft gestuurd, om zijn ‘arrogantie’ te breken. ‘He felt I
would be less arrogant once I had been turned into a dick-sucker.’
‘I was distrustful of everyone by the time I arrived at prison. When the older
prisoners saw me, they would whistle at me from a distance. The first one who tried
to fuck me I threw down on with a knife. I made him get on his knees and suck my
dick in front of several other prisoners. To the authorities there is nothing wrong
with anyone getting raped there. In prison, if I take a punk, he is like a slave, a chattel
slave. It is “illegal” for another prisoner to speak to him. He cleans my cell, my
clothes, and runs errands for me. Anything I tell him to do he must do. I can sell him
or give him away at any time. There is only one way out of it for a punk and that is
to murder his old man.’
Er volgen levendige beschrijvingen hoe hij zelf zowel door gevangenispersoneel
‘like a pack of dogs on me’ werd geboeid en verkracht. De buitenwereld heeft geen
notie van wat zich onder veroordeelde mannen (en vrouwen, zal wel hetzelfde zijn)
afspeelt.84
In de metro van Heathrow naar de stad lees ik in The Daily Telegraph, dat vier
Cypriotische jongens een meisje van achttien jaar aanrandden, in elkaar sloegen en
verkrachtten. De rechter beschreef de hetero's als beesten. En The Times meldt
vanmor-
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gen dat soldaat James Darkin (18) zelfmoord pleegde nadat de jongen door kameraden
in de kazerne te Wootton, Northamptonshire geregeld werd getrakteerd op ‘regimental
baths’. Dit hield onder meer in dat hij op de grond werd gesmeten opdat de jongens
over hem heen konden urineren, zijn schaamhaar konden afscheren en hem uitschelden
voor ‘virgin soldier’. In het proces werd gezegd dat dit allemaal onder ‘kidology’
viel en niet serieus was bedoeld, laat staan ernstig genoeg was om zelfmoord te
veroorzaken.
Verder lees ik dat D.H. Lawrence nu omschreven wordt als ‘merely a neurotic
adventurer wandering the face of the earth’. Hij is al een halve eeuw dood en kan
niets meer terugzeggen.
Ik belde Peter om 11:00 uur. Hij klonk opgewekt. We lunchten - volgens de traditie
- samen in het Hilton. Ik ging in hun studio in Phoenix House even liggen. Hij ging
mediteren. Toen ik wakker werd, lag hij op zijn buik op een rij kussens. Hij had een
waarzegster bezocht die onder meer had gezegd: ‘Your father weeps for you and
would like to make up with you.’ Ik heb zelf al heel lang het gevoel niet toevallig in
Peters leven te zijn gekomen in het jaar dat zijn vader overleed. Bestuurd of niet
bestuurd ‘van boven’, de diepte en kwaliteit van gevoelens zijn hetzelfde. Het
samenzijn met hem is beyond words en blijft onmogelijk om te beschrijven. Dit geldt
voor de atmosfeer van onze ontmoetingen alsmede voor the exchange of vibes.

Londen - Amsterdam
Het was Theodor Morrell die met zijn eindeloze injecties en experimenten het einde
van de Tweede Wereldoorlog bespoedigde omdat hij jarenlang Adolf Hitler met
rotzooi inspoot zonder werkelijk moderne kennis van de neurofysiologie te hebben.
Hoe kan je rustig nadenken als je wordt volgepompt met allerhande chemische
substanties? Ik vraag me wel eens af of de dijk pillen en rotzooi die president Sukarno
jarenlang heeft ingenomen een rol kan hebben gespeeld in de laatste jaren van zijn
leven. Ik werd in ieder geval doodziek, met hoge koorts toen hij als grap mij er een
van liet innemen.
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Amsterdam
27 juni 1980
Amerbos
Ik heb geslapen als een blok. Peter zei gisteren in Phoenix House: ‘Willem, je sliep
als een baby. Je haalt heel diep adem.’ Hij, die altijd de grootste moeite heeft met
slapen, zijn levenlang al, is altijd verwonderd dat ik meteen slaap wanneer ik ga
liggen.
Ik belde Georgii Arbatov en constateerde dat we hetzelfde denken ten aanzien van
de zogenaamde verbeteringen vo orgesteld door MacMillan en George Walsh. Hij
zei: ‘MacMillan publishes one hundred anti-Soviet books, so let them publish at least
one book which is a reasonable reflection of our position.’
André Spoor schrijft dat het in de kwestie Raymond van den Boogaard niet gaat
om de vraag of hij ‘door iemand (misschien de BVD) ooit vreemd is benaderd’, maar
dat ik me in De Journalist had afgevraagd of hij wellicht ook voor de BVD werkte.
‘Die suggestie is de crux van de zaak.’ Ja, ja. De crux voor mij is dat hij überhaupt
werd benaderd door de BVD of de IDB of misschien wel de CIA, want waarom ben ik
nooit door een inlichtingendienst benaderd? Spoor neemt dan ook aan dat ‘jouw
excuses in De Journalist gaan niet over het rapporteren wat je in Moskou hoorde,
maar over het zonder enige grond suggereren dat aan vd B's integriteit als journalist
getwijfeld zou kunnen worden.’ Ik blijf van mening dat een man die a) benaderd
wordt door inlichtingendiensten en b) dit ter kennismaking aan de vijand meldt, niet
over integriteit beschikt. Hij wilde zijn zogenaamde integriteit in Moskou naïef
benadrukken en bereikte, althans daar, het tegenovergestelde. Hij zal nooit meer
vertrouwd worden of bijvoorbeeld een boek met iemand als Arbatov kunnen
schrijven.85
Verder heeft hij mijn artikel over Russisch gas laten liggen, de aangedragen
gegevens gebruikt, ook een honorarium betaald, maar onder de omstandigheden en
de fall out van de rel rond Raymond van den Boogaard, mag mijn naam voorlopig
weer

85

Zie bijlage 5.

Willem Oltmans, Memoires 1980

129
niet in NRC Handelsblad. Misschien wel nooit meer. Bovendien schijnt ambassadeur
Tolstikov informatie, die ik via dr. Jermen Gvishiani had doorgespeeld, te hebben
tegengesproken.
Ik heb dr. Gvishiani geschreven. Ik zette uiteen dat NRC Handelsblad op 12 juni
l.l. een groot opgemaakt artikel over de levering van sovjetgas aan West-Europa had
gepubliceerd. Ik vertelde dat Spoor een ontmoeting met ambassadeur Tolstikov had
gehad. ‘The latter more or less flatly contradicted the information you had supplied
to me, and which the paper had relied upon. The ambassador said to Mr. André Spoor,
that to build new pipelines would be very expensive and he did not think anyone
would put up the money for such ventures and that the actual delivery of gas to
Western Europe was not only far from sure but even improbable. Of course, we will
stick to your information, which was confirmed by Ruhr Gas and others but it seems,
to put it mildly, to be poor coordination if Soviet embassies seem to go out of their
way to flatly deny such important information as this. I avoid, and so did Mr. Spoor,
to name you as our source, but it remains unusual for Mr. Tolstikov to use rather
strong language to undo a story we pushed through with considerable difficulty in
an effort to finally get the Dutch authorities and Dutch Gasunie to become officially
interested to purchase Soviet gas as long as there is time to do so.’

28 juni 1980
Vreemd om aan het graf van je ouders te staan. De vogels zongen zo prachtig.

29 juni 1980
Adriaan van Dis zegt me dat Stephen de Winter weg gaat bij de NRC. De hele redactie
zou zich hebben geërgerd aan zijn felle reacties tegen mij in De Journalist over de
Raymond van den Boogaard affaire.
Ik schreef Henk Hofland een briefje om te zeggen dat mijn kritiek op zijn
televisiegesprek niet kwetsend was bedoeld maar dat ik het wel shit vond.
Er zit toch wel enige beweging in de aardgasaffaire. Dries van Agt is naar Schmidt
in Bonn gegaan om over de verhoging van onze gasprijs te spreken.

30 juni 1980
Er blijft onrust rondom Beatrix. Ze is naar koningin Margaretha gegaan om over het
voeren van een moderne koninklijke
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hofhouding te spreken, aldus NRC Handelsblad. In Leeuwarden is geprobeerd om
een brug dicht te metselen opdat het staten-jacht met Beatrix en Claus er niet door
kon varen. In Zwolle zijn zes personen gearresteerd die met verf en rookbommen
gooiden en het noodzakelijk maakten voor de koningin en gevolg in andere wagens
over te stappen. Het zit nog niet goed met deze koningin.
Ik heb mijn gesprek met dr. Davidson in Washington uitgewerkt.
‘Our particular work, our focus is aimed at developing teams around the world
consisting of psychiatrists and people in political power,’ aldus dr. Davidson. ‘The
world is undergoing a massive process of transformation. The human mind is ready
for this leap beyond the old, tribal, murderous repetition of the same thing. I just
visited China as guest of the government. It happens there, it is happening all over
the world. We are now undertaking analytical studies of these processes that in the
past led eventually to this repetition of nation state self-destruction. In the USA, we
have developed a new field and an organization the International Association for
Political Psychology, of which I have been one of the originators. The human mind
has reached the point that it is just beginning to be able to analyze, not only its own
individual problems, as in psycho-analysis, but, it is examining problems of
nation-states. It will enable us to participate in future evolutionary processes instead
of allowing ourselves for ever these mad repetitions of more of the same bloodbaths.’
‘Frankly, I feel it is already too late to turn the tide,’ zei ik. ‘The damage done is
beyond repair. It is 1980 and millions and millions still stand in awe before totems
as Elisabeth II, Mao or Lenin. The far majority of earthlings is raving mad already.’
‘The science of the mind is focusing itself on these issues,’ verklaarde Davidson.
‘Political psychiatry is entering the arena of human political behavior. In professional
magazines you will find articles about the development of psychosis in Nazi Germany,
how children were raised to turn an entire nation into a war-machine. Early infantile
planning is better understood nowadays. I have discussed this with Soviet colleagues
and how their present problems are often related to some of this early programming.
They are beginning to realize this.’ Hij vertelde dat dr. Margaret Mead zijn instituut
enthousiast steunde.
‘What happens to the reports your institute drafts?’ wilde ik weten.
‘We have two constituencies. One: the psychiatrists, who have
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their professional base, and two: The Department of State and the various Think
Tanks, like the Brookings Institute and so forth. People from the upper and middle
level of the Washington power-structure are now working with us. They are future
secretaries of state and foreign envoys. They are active and utilizing these new
insights. We are making them see that they are responsible for their acts as future
political leaders.’
Dr. Davidson benadrukte, dat terwijl de Sovjets eigenlijk hunkerden in hun
samenleving naar meer toelaatbaar individualisme, onze Westerse landen meer gevoel
voor collectieve belangen van de samenleving zouden kunnen gebruiken. ‘We do
need a sense of social responsibility,’ vervolgde hij, ‘starting with the kids. There
are tremendous needs for social networks in our part of the world. In a mysterious
way, these two processes seem to be coming together. What we need now, is people
who recognize these developments and assist in accelerating them. Presently we and
the USSR find ourselves on a terminal course, but out of the chaos, out of this confusion
everywhere, we will find a new way of life without conflict. For the first time in
human evolution we can now bypass the historic traditional way of solving conflicts
by destruction until one side or both sides are exhausted. Weapon systems have
become to frightening, so totally destructive, there will be no winners. It is zero-sum
game.’
Dr. Davidson zei een optimist te zijn. Intussen hebben ook de Fransen een
neutronenbom getest. De Fransen hebben daarnaast het Hades raketsysteem
ontworpen, dat projectielen vanaf trucks de wereld in kan zenden. Soms lijkt het of
het Westen
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bereid is een toontje lager te zingen. Op de jaarlijkse vergadering van de NAVO in
Ankara is herhaald dat de sovjets uit Afghanistan dienen te verdwijnen. Tegelijkertijd
is de bereidheid benadrukt de dialoog met Moskou over ontwapening voort te zetten.
Helmut Schmidt gaat zelf naar Moskou om over de raketcrisis in Europa te spreken
met Sovjet leiders.
De Congregatie van de doctrine van het geloof ook wel Congregatie voor de
geloofsleer (tot 1908 de voormalige Heilige Inquisitie) van het Vaticaan heeft onder
auspiciën van paus Johannes Paulus II opnieuw euthanasie of ‘mercy killing’
veroordeeld. Ik neem een uittreksel als bijvoegsel van mijn dagboek op, omdat dit
opnieuw illustreert in welk stadium de beschaving verkeert anno 1980.86
Ambassadeur Boris Bunimov-Parra van Venezuela schreef me of ik nog suggesties
had om het programma tijdens het bezoek van minister Luis Alberto Machado aan
Nederland van 30 juni tot 2 juli op te luisteren. Er moet minstens een discussie met
de minister plaatshebben, bij te wonen door NRC Handelsblad en de GPD, dus ik
seinde Spoor en Van Beek hierover in. Lex Poslavsky adviseerde professor L.S.W.
de Klerk uit Tilburg te benaderen maar die is verhinderd. Lex heeft het boekje van
dr. Machado gelezen en zei: ‘Ik kan me er goed in vinden maar inderdaad, hij doet
soms uitspraken die niet te verdedigen zijn. Over het geheel interesseert het project
me zeer.’ Poslavsky komt dus. Spoor is verhinderd. Hij stuurt J. de Boer,
wetenschapsredacteur

1 juli 1980
Gisterenmiddag arriveerden minister Machado en zijn echtgenote uit Bonn waar hij
de Konrad Adenauer Stiftung had toegesproken. Hij wilde absoluut eerst een rondvaart
maken. Vanmorgen ging hij naar Enschede.
Ton Kors van Nieuwe Revu belde of ik zin had op het Russische zeilschip voor
cadetten, de Kruzenshtern, een tocht over de Baltische Zee te maken en dan een
homo-erotische reportage over ‘avontuurtjes’ met de boys te schrijven. Ik heb er wel
zin in om er even uit te zijn en te lezen. Ik belde Peter die onmiddellijk reageerde
met: ‘Die reportage heb jij niet nodig, Willem.’ Dat is wel zo, maar ik kan altijd
schrijven dat de zeemansleerlingen zich keurig gedroegen en er niets te beleven was.
Ik liep in Wassenaar bij tante Jetty binnen die naar het tennistournooi van
Wimbledon zat te kijken. We spraken over de
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Poslavsky's in Tasjkent, waar tante Tatyana (Tata) in armoede leeft. Ik had gevraagd
om haar te schrijven en geld te sturen. Beide dames hebben elkaar immers als jonge
meisjes in Petrograd voor de revolutie gekend. Hoewel zij uitzonderlijk goed bij kas
is en slechts een dochter als erfgenaam heeft, had ze noch geschreven noch geld
gezonden. Ik liet me ontvallen dat wij toch twee bijzondere grootvaders hadden gehad
met ir. H. van der Woude en vervolgens ir. Ilya Poslavsky. ‘Ja, maar bij de Poslavsky's
lag die bijzonderheid meer in de geboorte en de adelstand, bij jouw grootvader ging
het om diens geniale brein,’ aldus mams zuster. Zij had gelijk. Lex Poslavsky
benadrukte tussen neus en lippen laatst, dat granddad eigenlijk zeer linkse ideeën
had over de samenleving, terwijl juist zijn drie broers als tsaristische officieren door
Stalin zouden worden vermoord. Ik vroeg haar maar niet wat ik met de ACF-aandelen
moest doen, of het advies van Casper Bake goud te kopen juist was.
‘Gold is of interest only to French hoarders, Middle East oil sheiks and underworld
gangsters,’ schreef Nobelprijswinnaar Paul Samuelson van het MIT, die ik voor
Grenzen aan de groei interviewde en die onlangs werd gevraagd of die stelling van
hem tien jaar geleden in 1980 nog gold. ‘I still hold this view,
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because gold has no future in the monetary system. Its volatility precludes its
consideration as a safe asset. Gold is still a commodity for hoarders and speculators.’
Samuelson vervolgde in The New York Times: ‘On the other hand it now makes
sense for prudent investors to place a portion of their assets in the metal as a hedge
against declines in the value of their other assets. For investors of modest means,
gold bullion coins certainly make sense. So do shares in gold-mining companies, but
I don't want to get involved in a discussion of South African gold shares because it
is a sensitive subject in any university.’87
Intussen zond de AMRO mij een overzicht van de stand van mijn aandelen:
rentabiliteit = onbevredigend
financiële positie = redelijk
winstgroei korte termijn 8 procent
winstgroei lange termijn 3 procent
stabiliteit winst = zwak
verhandelbaarheid = redelijk.
Na een periode van hoge winstcijfers is een periode met lagere resultaten te
verwachten. De komende jaren is geen snel herstel tot het winstniveau van 1978
tegemoet te zien. Maar ze zeggen ook dat over 1980 een beter resultaat mogelijk zal
zijn. Wat te doen? Goud kopen?
Om half acht vanavond kwamen we samen met minister Machado in de woning
van de Venezolaanse ambassadeur in Wassenaar. Zowel Lex Poslavsky als professor
De Klerk uit Tilburg waren aanwezig, alsmede Jan van Beek van de GPD en De Boer
van NRC Handelsblad, die in krom Engels met welhaast imbeciele vragen op de
proppen kwam. Dit irriteerde vrijwel iedereen en verbaasde Poslavsky en De Klerk.
De Boer vertrok als eerste om 21:00 uur toen de ambassadeur een koud buffet
serveerde, alsof hij het wel gezien had en de avond verder niet belangrijk was.
Onbegrijpelijk dat Spoor die man afvaardigde maar hij beschikt misschien over
niemand anders. Ik schaamde me zeer voor deze De Boer, die ik tenslotte had
binnengebracht.
Jan van Beek gedroeg zich aanvankelijk of ook hij het niet allemaal al te serieus
nam, wat Machado te berde bracht. Maar nadat hij mijn oom Poslavsky had horen
zeggen: ‘Ik beschouw hem als een groot man,’ kwam ook Van Beek op de valreep
met een vraag, wat eigenlijk geen vraag was maar een verklaring. Ik zag met eigen
ogen hoe Van Beek zijn houding aan-
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paste. Professor De Klerk viel me eigenlijk ook tegen. Poslavsky was oprecht
geïnteresseerd en droeg bij aan de avond met zijn interventies. Ik kreeg de indruk
dat Machado en Poslavsky het prima konden vinden samen. Op Lex was ik dus trots.
Als hij wat zei luisterde men aandachtig, maar zijn dasspeld, gele overhemd, verkeerde
sokken, dus general appearance, was als altijd verkeerd.
De Boer kwam met vragen als: ‘Should you not solve social problems, like poverty
and inequality in Venezuela?’ Waarop Machado antwoordde: ‘Then why teach
mathematics, or build museums, instead of solving poverty problems?’ Volgens de
minister zouden sociale problemen op den duur verdwijnen, indien men eerst zou
worden geleerd intelligent te zijn. De Boer toonde zich niet overtuigd. Hij maakte
veel notities en ritselde veel met zijn paperassen. Lex Poslavsky en ik vertrokken als
laatste om 23:15 uur. Ik liet het boek van de psychiater Heston bij ambassadeur
Bunimov-Parra achter, die er grote belangstelling voor zei te hebben. Het is overigens
een indrukwekkend boek waar ik over moet schrijven. Moet niet vergeten het terug
te halen.

2 juli 1980
Ik heb de knoop doorgehakt. Ik heb de heer Coté van de AMRO opdracht gegeven
alle bezittingen die ik van mam heb geërfd tot de laatste cent in goud om te zetten.
Er moest wat gebeuren. Zelfs Samuelson adviseert dit.88 Heb overigens intens van
mam gedroomd, maar als altijd herinner ik me er weinig meer van. Ik stuurde Peter
vijftig gulden en een biljet van 20 dollar, omdat het the right thing to do is, maar
vind het vreselijk omdat het zo bitter weinig is.
NRC Handelsblad meldde gisterenavond dat de goudprijs weer fors omhoog ging,
rond de 640 dollar per ounce, maar nog ver verwijderd van de 870 dollar die het is
geweest.
Ton Kors belde om te vragen of ik al besloten had of ik met het zeilschip ging
meevaren. Toen ik vroeg wat ik er voor zou krijgen, was hij zeer verbaasd en zei te
zullen terugbellen. In dit land praat niemand ooit over geld in dit vak en wil men
permanent voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.
Ik ben de Volkskrant van 9 juni gaan halen omdat ik wilde weten wat er over
Hoflands televisieoptreden van 8 juni, wat ik een absolute ramp vond, werd
geschreven. Johan Diepstraten
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schrijft HOFLAND, EEN PITTIGE INTERVIEWER.’89. Aanvankelijk zou het programma
hebben moeten heten: HENK HOFLAND PRESENTEERT DE REKENING. Eigenlijk een
titel die bij de man past. Is hij ooit met iets anders bezig? ‘Tegenover dr. L. de Jong,
zijn eerste gast, gedroeg Hofland zich zelfverzekerd en arrogant. Hij viste naar nieuws,
grossierde in moties van wantrouwen en probeerde De Jong tot recalcitrante uitspraken
te brengen, dat lukte niet.’ De historicus J.S. Wijne schijnt te hebben gezegd dat
Henk ‘met de Franse slag’ interviewt. Henk is over de hele linie een mannetje van
de Franse slag.
Beatrix schijnt toen zij 24 jaar oud was tegen de voormalige minister van
Buitenlandse Zaken van de VS Dean Acheson te hebben gezegd dat zij haar moeder
‘dromerig’ vond en zodoende op een Montessorischool terecht was gekomen waarin
niemand werkte, flink werd gespijbeld en het liegen werd aangemoedigd. Dat had
haar diep ongelukkig gemaakt. Professor dr. J. Koning protesteert in NRC Handelsblad
dat het niet om een Montessorischool was gegaan maar de werkplaats van Kees
Boeke in Bilthoven. Juliana en Boeke hadden absoluut geen ‘dromerige ideeën’ over
opvoeding volgens Koning, maar ze waren ‘progressief’ zoals vele leraren van het
Baarns Lyceum waar Beatrix het allemaal prima had gevonden. Zij zei tegen Acheson
dankbaar te zijn geweest dat prins Bernhard haar naar die school had gezonden, alsof
Juliana daar tegen was geweest. Onzin dus.
Lex Poslavsky belde om te bedanken voor de boeiende avond met minister
Machado. ‘De eerste tien minuten dacht ik: dit is een narcistische figuur die zijn
verhaal kwijt moet. Ik zit hier goed, het huis lijkt op De Vinkenhof en de Villa des
Marroniers90, dus waarom niet. Maar later besefte ik dat ik mij vergist had. Die man
is politicus, staatsman en dichter ineen. The scope of his thinking is impressive. I
liked him very much.’ Dat is dus het oordeel van een professor in de psychiatrie. Nu
afwachten wat het licht De Boer in NRC Handelsblad gaat debiteren.
‘Ja,’ zei Lex, ‘ik had het gevoel dat Machado die man van de NRC ook maar liet
lopen. De Boer was nu een voorbeeld van een rigide man, en is hij
wetenschapsredacteur?’
‘Inderdaad: bij onze kwaliteitskrant nummer een anno 1980,’ was mijn antwoord.
James Lynch, psycholoog aan de University of Maryland School of Medicine in
Baltimore is van mening dat ‘alleen wonen gevaarlijk voor de gezondheid’ is.
Waarom? Om te beginnen be-
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tekent alleen wonen dat je vrijwel geen stress om je heen hebt, behalve wat van
buitenaf op je af komt. Een huis vol betekent stress in het kwadraat, of niet?91
‘Isolation and lack of companionship are the greatest unrecognized contributors
to premature death in the United States today,’ aldus professor Lynch. De statistieken
zouden dit uitwijzen. Wie weet heeft ook dit met intelligentie te maken. ‘For white
divorced males under age of 70 who live alone, death from heart disease is twice as
frequent. Lung-cancer and stomach-cancer death rates are also double. Death from
cirrhosis of the liver is seven times higher. Hypertension is almost triple.’ Dat mag
allemaal waar zijn, maar in mijn geval is hypertension compleet afwezig, juist omdat
ik geen dagelijkse ergernissen om me heen heb. Maar Lynch zegt meer: ‘It is clear
that long-term emotional upset can alter physioneuro-chemical processes in the body
- that is, one's immune system breaks down and increases susceptibility to disease.
Loneliness can bring on self-destructive behavior - increased smoking and drinking,
for example, or becoming prone to risk-taking behavior such as reckless driving.’
En hij had kunnen of moeten zeggen: reckless sexual behavior, met alle gevolgen
van dien zoals het oplopen van druipers, dat me vijf keer is overkomen. Lynch pleit
voor het vestigen van ‘medicine beyond science - not a medicine that replaces science,
but one that recognizes the toll that social isolation takes on human beings’. Ik stel
me juist voor dat, althans in mijn geval, het feit dat ik alleen woon en alleen leef mijn
dagen eerder zal verlengen dan verkorten.
122 leden van de Industriebond FNV vragen het federatiebestuur dat
vakbewegingsorganen zich gaan inzetten voor het stopzetten van wapenleveranties
aan Suharto vanwege oorlogshandelingen op Oost-Timor. Dit soort
mosterd-na-de-maaltijd-geklets slaat nergens op. Waar waren de vakbonden toen
Suharto en de zijnen in 1965-1966 een miljoen aanhangers van Sukarno en
communisten aan moten hakten? Wim Kok en de zijnen weten niet waar het over
gaat.
George Walsh bevestigde dat hij bezig was het Arbatov-manuscript persklaar te
maken en dat dit drie maanden zou duren. Bovendien is hij niet bereid 4.000 dollar
te betalen om de kosten van mijn reizen naar Moskou te helpen dekken. Hij krijgt
het boek helemaal niet.
ACF-aandelen zakten een punt. Goud steeg drie punten dus technisch gezien heb
ik in een dag verdiend.
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Peter belde uit Londen om te zeggen dat Jonathan Power in de International Herald
Tribune over het intelligentieproject van Machado had geschreven. Peter koopt de
Tribune, terwijl ik het me eigenlijk niet kan permitteren.

3 juli 1980
heet het artikel van Power. Hij wijdt uit over het
Suzuki-experiment met Venezolaanse kinderen om in een recordtijd viool te leren
spelen en vervolgens Beethoven en Haydn uit te voeren. ‘Throughout the centuries
people have been taught knowledge but not how to think. The where and how to find
knowledge has been taught but not how to combine knowledge to reach other ideas.
The rules of logical thinking have been taught but not the rules of producing new
concepts. Culture has been taught, but not originality. The fruits of intelligence have
been taught but not how to have more intelligence.’ Maar dan slaat Machado weer
op hol dat ‘ieder kind een genie’ zou zijn. Zo zou ik als minister niet graag geciteerd
worden. Wat gelukkig ook niet het geval is.
Tessel Pollman interviewde Anak Agung Gde Agung.92 Zijn boek over de
soevereiniteitsoverdracht van Indië is bij A.W. Sijthoff verschenen. Ik ken de man
en plaats vele vraagtekens. ‘Alle onderhandelingen van Nederlandse kant waren er
op gericht de Republiek van Sukarno te ontmantelen. Sukarno was in Nederland
bijzonder gehaat omdat hij met de Japanners had samengewerkt.’ Het oude liedje.
Sukarno had het geluk door de Jappen te worden bevrijd en natuurlijk gebruikte hij
hen waar mogelijk om te voorkomen dat het kolonialisme na 1945 haar lieve leventje
in Indië zou voortzetten. ‘De anti-Sukarno stemming in Nederland lag vooral bij de
KVP,’ aldus Anak Agung. Natuurlijk, daar zaten de Befehl ist Befehl mannetjes van
het Vaticaan.
‘Toen het federalisme werd opgedoekt in 1950, zag Sukarno wel dat ik toch voor
het federalisme open stond en dat kon hij niet velen. Hij was een vurig en principieel
unitarist. Ik beschouw hem als een grote nationale leider maar de persoonlijke
verhouding is nooit zo best geweest.’ Dank je de koekoek, Anak Agung haalt alles
door elkaar. ‘Sukarno zag dat ik met de Nederlanders had samengewerkt.’ Nee:
Sukarno wilde zelf met de Nederlanders samenwerken, maar niet de Nederlanders
in de kaart spelen om hun koloniale overheersing middels een
EVERY CHILD IS A GENIUS
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verdeel-en-heerspolitiek van federalisme via een achterdeur voort te zetten.
Volgens de oud-minister en ambassadeur werd hij in 1962 opgepakt - en door
Suharto in 1965 vrijgelaten - vanwege een incident rond de lijkverbranding van zijn
vader. Bung Karno was uitgenodigd, maar kwam natuurlijk niet. Hatta, Sjahrir en
andere leiders van de Masjumi en PSI kwamen wel. Er zouden geheime politieke
gesprekken hebben plaatsgehad welke tot de arrestatie leidde. Ik begrijp ook niet dat
Bung Karno zich daartoe heeft laten verleiden, want Anak Agung was compleet
ongevaarlijk. Het zou niet de eerste keer zijn dat de president eenzijdige informatie
werd ingefluisterd, die zijn positie eerder verzwakte dan versterkte.
Zes journalisten, H. Aben (Algemeen Dagblad), A. Bloemendaal (Het Parool),
H. de Bruin (GPD), B. Groen (de Volkskrant), B. Knapen (NRC Handelsblad) en F.
Mingelen (Trouw) zijn op kosten van de Amerikaanse ambassade in Den Haag, de
NATO Information Service en de Atlantische Commissie voor een reis naar Washington
uitgenodigd. Daaraan kan je dus zien wie de CIA en de inlichtingendiensten hier te
lande ‘bruikbaar’ beschouwen om begrip op te brengen voor wat Washington wil.
Dries Ekker, de door Luns geredde, gesjeesde journalist, is nog steeds persattaché
in Washington bij ambassadeur A.R. Tammenoms Bakker. Groen verklaarde na
afloop in Vrij Nederland: ‘Ik heb helemaal niet het idee negen dagen aan een
propagandabombardement te zijn blootgesteld. De deelnemers hadden een ding
gemeen: er was er niet een die negatief staat tegenover de alliantie met de VS. Het is
ook waar dat niemand van zijn stelling is gevallen.’ Groen had aanvankelijk zeer
negatief tegenover de ambassadeur gestaan, maar na een lunch ter ambassade was
hij ook daarover van gedachten veranderd.93
Ik weet wel dat het meer en vogue is door Washington betaalde reizen te accepteren,
dan soortgelijke uitnodigingen van Moskou aan te nemen. Daar blijft men echter
streng binnen de banen van persorganen uitnodigingen verzenden, zoals dat in mijn
geval altijd via APN Novosti is verlopen en een zeer enkele keer met steun van het
USA Instituut van Georgii Arbatov. Dan kreeg ik bijvoorbeeld vrij wonen in het hotel
van de Academie van Wetenschappen van de USSR. Hetzelfde zou ik via Philip
Handler in Washington hebben kunnen krijgen.
Jerome Heldring wijst op de positie van de huidige VVD ‘welke de monarchie heeft
verheven tot een tijdloos beginsel van het
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liberalisme. Terwijl een instelling als de monarchie een toch sterk beroep doet op
buitenredelijke gevoelens.’
‘Zo sterk is het Oranjegevoel!’ geeft Heldring als verklaring voor de positie van
de VVD. Hij geeft toe dat dit gevoel zo sterk is dat redelijke overwegingen er vaak
niet tegen bestand zijn. VVD-parlementariërs komen er ronduit voor uit geen
anti-Oranjestem te durven uitbrengen om niet op een onverkiesbare plaats te worden
gezet. ‘Dat grenst aan terreur,’ aldus Heldring, alsof dit iets nieuws is in het vaderland.
Ook bij het CDA behoort ontzag voor het koningshuis tot de grondprogrammering
van rooms-katholieke breinen. De commentator komt tot een opmerkelijk slot: ‘Hoe
lang nog zullen, in een tijd waarin de mensenrechten de toetssteen van alles lijken
te zijn, de leden van het Huis het dulden van enkele van die rechten, zoals het recht
op vrije meningsuiting of het recht van vrije partnerkeuze verstoken te zijn? Het zou
niet te verbazen zijn als de opstand tegen de monarchie - en haar knellende banden
- niet van buiten, maar van binnen zou komen. Het is dan zaak daarop voorbereid te
zijn.’ Waar zou Heldring zijn wijsheden hebben gehaald? Bij prins Claus? Ik zeg al
lange tijd, inbegrepen aan Beatrix zelf, dat er meer moed voor nodig is met die
waanzin te kappen, dan ervan eeuwigheid tot zaligheid mee door te gaan.

4 juli 1980
Waar ik steeds weer naar moet kijken - geroerd en gefascineerd - is hoe mussen en
spreeuwen als razende Roelands kruimels van mijn boterhammen verzamelen om
die dan in de open bekken van hun jongen te proppen.
De mij bekende generaal Amir Machmud heeft openlijk toegegeven dat het verzet
tegen Suharto toeneemt. De gepensioneerde generaal Mohammad Jasin schijnt in dit
verband door de autoriteiten te zijn verhoord. Hij had Suharto een leugenaar en
hypocriet genoemd en hem beschuldigd van landspeculaties en andere corrupte zaken.
Na afloop had Jasin gezegd: ‘Er is geen strijd zonder offers en misschien harde
consequenties.’ De polarisatie tussen de regering en haar critici gaat voort.
Adam Malik is nu ook in The Wall Street Journal van corruptie beschuldigd, zoals
ik dit al in 1967 deed. Ook nu weer dreigt de man, die vice-president van Indonesië
is, met juridische stappen terwijl hij weet dat hij geen poot heeft om op te staan.
Malik is een double-faced smeerlap, wat ik altijd heb geweten en onomwonden
geschreven.
Alles is verkocht en in goud omgezet ten bedrage van 90.745
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gulden. Ook wat ik nog had aan AKZO, Hoogovens, Robeco, AMRO, Woolworths,
Unilever, Philips en ABN. Het is een behoorlijk gok.
Mr. J. van der Hoeven schrijft vanuit Soestdijk, dat ‘Hunne Koninklijke Hoogheden
(Bernhard en Juliana) op dit ogenblik geen enkel voornemen in die richting (de USSR)
hebben.’ Ik had mijn artikel in NieuwsNet toegezonden, waarin ik dit hangijzer had
aangekaart na er in Moskou met oud-ambassadeur Romanov nog eens uitvoerig over
gesproken te hebben. Ze willen er graag naar toe maar mogen niet van de Haagse
‘rode knop’. Zo is het gewoon. Maar daar schrijft Jerome Heldring natuurlijk niet
over. De commentator die het graag ‘gezellig’ houdt bij het Haagse.
Ton Kors belde: ‘Je weet, we zijn niet te rot om te betalen.’ Hij bood 1.500 gulden
plus onkostenvergoeding. Ik antwoordde geen zin in tawarren (marchanderen) te
hebben. ‘Zeg het maar, hoeveel dan?’ De koop werd op 2.500 gulden gesloten. David
Stannard, professor in American Studies aan de Universiteit van Hawaï, heeft
Shrinking History: On Freud and the Failure of Psychohistory geschreven. De man
zegt erbij dat hij er op uit is om aan te tonen dat Erik Erikson en Bruce Mazlish maar
‘a shoddy piece of intellectual goods’ hebben afgeleverd. Dan weet je al hoe laat het
is met Stannard. John Leonard schrijft over zijn boek in de The New York Times94
dat het een ruwe aanval op de psychoanalyse is.
Stannard is het niet eens met W.H. Auden, die Freud ‘no more a person but a
whole climate of opinion’ noemde of met Lionel Trilling, die psychoanalyse als ‘the
slang of our culture’ omschreef Stannard is het met P.B. Medawar eens:
‘Psychoanalytic theory is the most stupendous intellectual confidence trick of the
20th century and a terminal product as well - something akin to a dinosaur or zeppelin
in the history of ideas, a vast structure of unsound design and with no posterity.’ Na
te hebben geconstateerd dat psychoanalyse ‘onzin’ zou zijn, trekt hij de conclusie:
Then psycho-history is a fraud, presuming to read the minds of long-dead and forever
silent, presuming to intuit the secrets of their toilet training, seeking to impose a
hodgepodge of modern fantasies on helpless, unfathomable centuries.’ Zinnen vol
aardige vondsten maar het is gelul. Ik zou professor Bryant Wedge wel eens om een
reactie willen vragen of mijn goede vriend Lloyd deMause.
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The New York Times ‘adviseert’ het Kremlin wat er in Afghanistan zou moeten
gebeuren:
1) invloedssferen kunnen niet langer worden bekomen door militaire invasies
2) er moeten gedragsregels komen voor het dingen naar invloed in de
ontwikkelingslanden
3) Afghanistan mag detente in de rest van de wereld niet schaden.
Volgens de krant moet het Witte Huis het volgende duidelijk maken aan het
Kremlin:
1) wanneer Moskou ophoudt met knokken in Afghanistan dan zal Washington
helpen de neutraliteit van het land te helpen garanderen,
2) dat Washington bereid is onderhandelingen te openen om beperkende regels
op te stellen door beide grootmachten in acht te nemen bij het vestigen van
invloedssferen
3) dat de onderhandelingen over nucleaire ontwapening intussen voortgang moeten
vinden.95
Zou men werkelijk ervan uitgaan dat er iemand - laat staan Moskou - naar deze
adviezen zou luisteren? De avond voor het Politburo vergadert eerst even kijken wat
The New York Times heeft geschreven?

5 juli 1980
Gisteren zag ik op straat twee bruine ogen. Ik stopte. Hij stapte in. We reden naar
Amerbos en doken in bed. Geen seks. Alleen maar vrijen. Om 18:00 uur vertrok hij
naar de stad en om 22:30 uur kwam hij terug. Hij had nog niet gegeten. Tegen
middernacht gingen we naar bed maar ik vroeg me af: wat doet die jongen hier? Ik
vroeg hem weg te gaan. Heb zijn naam zelfs niet gevraagd. Ik leer het ook nooit.
Ben bezig het De Mohrenschildt-manuscrip in het Engels te vertalen.
Stephan Landshof belde uit Cambridge en zei dat hij mijn boek met Arbatov wilde
uitgeven ‘in de huidige vorm’. Aan wie op Harvard of MIT zou hij het hebben laten
lezen?
Na de Wimbledonwedstrijd ben ik in de polders gaan fietsen. Het pas gemaaide
gras rook heerlijk. Kom je terug op de Van Heekweg, dan verpesten de uitlaatgassen
van de bussen weer alles.
Het is vakantietijd. Het NOS Journaal deelt mee dat de mensen hun honden weer
op straat achter laten of aan bomen binden in
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verlaten bossen. Marx dacht dat het geweten van de burger door diens plaats in de
maatschappij zou worden bepaald of zou moeten worden bepaald. Maar zolang
dergelijk ongecontroleerd barbarisme uit catacomben van de ziel naar de oppervlakte
kan komen, is er geen hoop.

6 juli 1980
Ik schreef een brief aan Anatoly Alexandrov om andermaal te benadrukken dat
formaliteiten in de weg stonden voor een bezoek van dr. Machado aan Moskou en
dat dr. Philip Handler, zijn Amerikaanse tegenvoeter, hem reeds had ontvangen. Met
andere woorden: schiet op!
De ‘Information Age’ is begonnen. ‘Just as the industrial revolution dramatically
expanded the strength of man's muscles and the reach of his hand, so the
smart-machine revolution will magnify the power of his brain,’ aldus Newsweek96
Was dat maar waar! Wat power of the brain? Het zal de chaos in breinen slechts
verduizendvoudigen.
‘The driving force behind the revolution is the development of two fundamental
and interactive technologies - computers and integrated circuits. The world market
for microelectronics topped in 1979 eleven billion dollars.’ Wanneer de auto-industrie
zich even snel zou ontwikkelen als computerwetenschappen, dan zou het mogelijk
zijn een Rolls Royce voor zeventig dollar te fabriceren.
Wat de heren die zich met kunstmatige intelligentie bezig houden, schijnen te
ontdekken, is ‘that the human brain is even more astonishing than they thought - and
that true intelligence involves elements of will, consciousness and creativity of which
today's computers are incapable’. Douglas Hofstadter van Indiana University betitelt
‘human hardware (the brain's neurons) and human software (the mind's reasoning
processes)’ en ‘a computer's hardware and software may one day combine to let it
both create and feel.’
‘Nee,’ zegt Terry Winograd van Stanford University, ‘Computers only touch on
the shadow of what we call emotion.’ En Roger Schank van het Laboratorium voor
Kunstmatige Intelligentie van Yale wijst erop: ‘You will not understand a news story
unless you have a tremendous amount of world knowledge.’ George Pake,
vice-president van Xerox, denkt dat er ‘smart machines’ zullen komen ‘capable to
“talk” among themselves’, wat me herinnert aan de voorspelling van mijn oude vriend
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Robert Yastrow jaren geleden dat machines eens machines zullen maken en dat de
mens uit de wereld zal worden ‘wegge-machiend’. Dr. Machado zou het verhaal
moeten lezen want ik denk dat zijn Indiaantjes van het Mozartorkestje voorlopig nog
niet toe zijn aan dit soort zaken.
Henk Hofland interviewde de psychotherapeut Dries van Dantzig. Hij kan het niet.
Hij kan niet eenvoudig, voor iedereen begrijpelijk informeren. Zijn high brow neiging
is onuitroeibaar. Ook kan hij het eeuwige ‘eh-eh-eh’ niet onder controle krijgen. Ik
zou wel eens willen weten wat Van Dantzig echt van Hofland denkt. Ik zou graag
de kans krijgen een serie van zulke interviews te maken voor televisie en te laten
zien hoe je zoiets doet.

7 juli 1980
Een geluidsband blijft een wonderlijk ding. Ik zit te luisteren naar mijn gesprek met
pater Aleksey in Volokolamsk. Die prachtige dag komt weer helemaal bij me terug.
De stem van die jongen blijft me dierbaar. Het klinkt hier in mijn kamer exact zoals
het die dag in mei daar was. De emoties die ik er aan beleefde, hebben in de
tussenliggende maanden niets aan kracht ingeboet.
De heer Coté van de AMRO zegt dat hij nu het goud heeft gekocht. Ik dacht dat het
al gebeurd was. Uitgerekend is de ACF vijf punten gestegen, dus ik zal wel enkele
duizenden guldens hebben verloren door de vertraging. Het maakt me zeer nerveus
allemaal, want met de verkoop van de aandelen ben ik sowieso een kwart miljoen
achteruit gegaan.
William Rothuizen en Jan Siebelink schrijven gelukkig nog in de Haagse Post.
Artikelen over Flaubert en Sartre. Toch zou ik wel eens een psychohistorische analyse
van hen willen lezen, zoals Erik Erikson over Mahatma Gandhi schreef. Croiset vond
dat ik teveel met mam optrok en te sterk aan haar gebonden was. Ik dacht: hij weet
niet waarover hij het heeft.
Maxime du Camp was eenzelfde mening toegedaan over Flaubert die met handen
en voeten aan zijn moeder gebonden zou zijn geweest en daardoor ‘in een enge cirkel
van zijn eigen persoonlijkheid gevangen bleef zonder er achter te komen hoe anderen
leven’.
Toch zegt Rothuizen dat Flaubert ‘een der beroemdste vrouwen uit de literatuur’
heeft geschapen. ‘Madame Bovary is een psychologische roman en de heldin een
typisch Flaubert personage: ze falen omdat zij zichzelf anders zien dan ze in
werkelijkheid zijn. De tragiek van Emma Bovary is dat ze niet inziet
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wat haar mogelijkheden zijn en in een schijnwereld terecht komt.’ Bovarysme is dat
de ambities boven de werkelijkheid uitstijgen, want dan wordt men nooit gelukkig.
Wat moet Emma al niet doen om de droom vol te houden? Liegen, bedriegen, geld
lenen.
Sartre schreef een studie van drieduizend pagina's over Flaubert. De schrijver
schijnt er vanuit te zijn gegaan dat ‘ieder mens is te kennen, volstrekt transparant is
te maken, mits men de nodige documenten bezit en de juiste methoden hanteert’.
Dat is andere koek dan professor David Stannard uit Hawaï. ‘Men gaat een dode
binnen, zoals men een molen betreedt,’ zei Sartre.
Volgens Siebelink is Sartre ‘niet bang om te psychologiseren bij het weergeven
van Flauberts eerste jaren.’ Het interesseert me niets de mening van een
collega-schrijver te horen over het al dan niet bang zijn van Sartre. Ik zou willen
weten wat een mind-deskundige te vertellen heeft over Flaubert en over Sartres
commentaar op Flaubert. Vooral wanneer Sartre zich met teksten in de hand waagt
over diens homoseksualiteit te spreken. Hoe deskundig is Sartre over dit onderwerp?
Volgens Sartre is zelfs het plan van Flaubert schrijver te worden voortgekomen uit
een verstoord familieleven in diens jeugd en was het er dus het neurotische gevolg
van.
Siebelink herinnert aan Les Mots van Sartre waarin een antwoord werd gezocht
op waarom iemand een schrijver wordt. Ik heb Les Mots gelezen. Volgens mij word
je geen schrijver maar ben je een schrijver, zoals je ook bruine of blauwe ogen
meekrijgt. Le Monde heeft Sartre eens de vraag gesteld of hij niet bang was dat men
eens hem zou bestuderen zoals hij Flaubert onder de loep nam. Sartre antwoordde:
‘Integendeel, ik zou er zeer blij mee zijn. Als iedere schrijver verberg ik mij, maar
ik ben ook publiek persoon. Ik hoop dat dit onderzoek eens zal plaats vinden. Het
komt niet in mij op brieven te verbranden of andere documenten over mijn persoon
te vernietigen. Alles zal bekend worden. Des te beter, als dit het mogelijk maakt even
transparant te zijn in de ogen van het nageslacht - als dat zich voor mij interesseert
- als Flaubert dat nu voor mij is,’ aldus geciteerd door Jan Siebelink.
Het zou mij om het even zijn of mijn dagboek ooit wordt uitgeplozen. Hoe
ik heb gedacht, gevoeld en geleefd heb ik een leven lang opgeschreven.
Ik bewerk mijn dagboek zelf om te voorkomen dat pottenkijkers later met
hinein Interpretationen komen, die niets met mij of mijn leven te maken
hebben. En dan verbind ik
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een ander aspect aan een dagboek. Sartre babbelt: ‘Dan zal alles bekend
worden!’ So what? Wat zou bekend moeten worden? Hoe zijn verhouding
met Simone de Beauvoir zich voltrok? Dat is een aspect van hun levens,
zeker. Maar voor mij - en ik denk altijd aan de uitspraak van mijn vriendin
dr. Margaret Mead, die voorspelde: ‘Dit is het tijdperk van het brein.’ - is
het hoofddoel van mijn dagboek publiceren: het weergeven van het leven
‘als pelgrimstocht’97, dus de ‘wandeling’ van klein jongetje tot bejaarde
man, en wat er met een brein van een mens gebeurt (qua input en output)
dat hem aan het einde van de rit de mens heeft gemaakt die hij is. De
opsomming van wel en wee alleen is niet voldoende. De mind is de
kwintessens van ieders menselijkheid. Wat zich daar voltrekt, is het
allergrootste persoonlijke mysterie.
Wat Sartre niet tegen Le Monde zegt, is wat ik steeds als de raison d'être van mijn
notities heb gezien: niet zozeer het bestuderen van ‘mij’ na te streven als wel het
bestuderen van de drie pond protoplasma in mijn hoofd, waar de notities slechts een
afgietsel van zijn. Wat gebeurt in een brein van geboorte tot dood? Welke troep komt
erin en gaat eruit om te eindigen als ‘mij’ 80 of 85 jaar later? Deze pagina's moeten
het kunnen uitleggen opdat men zorgvuldiger met het invullen van hersenen kan
omgaan in de toekomst.98

8 juli 1980
Ik schreef een artikel over Aleksey voor De Typhoon en Hervormd Nederland.
Zag een film over een jongetje en zijn pelikaan. Alleen op de Wereld. Greg Rowe
speelde het kind, om te stelen zo'n zalig ventje. Dat noemde mijn vader de torch of
life doorgeven en een kind krijgen. De gok is te groot, te onverantwoordelijk, zeker
in mijn geval.

9 juli 1980
Ik schreef aartsbisschop Pitirim. ‘Aleksey told me,’ schreef ik, ‘that words in the
West are often regarded as such and are empty, but in Russia the word serves as a
symbol. A different meaning is being attached to words in your country. A real bridge
between us depends on the effectiveness with which we will be able to communicate.
During my last voyage I have come to understand how deep the roots of Russia are
linked to the Orthodox Church, Russian culture and the archetype of
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the Russian man, regardless of what was done after 1917 to reorganize Russian
society.’ Ik zei hem te willen spreken bij een volgende reis om de mogelijkheid te
bekijken een boekje van 75 of 125 pagina's te schrijven over dit onderwerp. Ook
bedankte ik hem nog eens voor alle regelingen die een reis naar Odessa en Tasjkent
hebben mogelijk gemaakt.
Lennox Bower schrijft uit Dallas dat de rechter aldaar heeft bepaald dat we Wibo
van de Linde en Robert Kroon door de rechter in Amsterdam zullen moeten laten
horen over hun rol bij de publicatie van het absurde verhaal in Time en mijn eigen
‘bindingen’ met de KGB en de lobby ‘to oust Bernhard’ en andere onzin die ze hebben
afgedrukt.
Ik probeer al lange tijd Carlos Raphael Rodriguez, de rechterhand van Fidel Castro,
voor een interviewboek zoals met Arbatov te strikken. Ambassadeur Antonio F. Diaz
in Den Haag vraagt me optimistisch te blijven. Men schijnt nu in Havana naar een
mogelijkheid te zoeken.
Ton Kors van Nieuwe Revu belde dat ze slechts een honorarium van 1.500 gulden
willen garanderen. Ze zijn echter bereid aanzienlijk veel meer te betalen als ik met
een lekker smerig homoverhaal van die boot zou komen - en in het voorbijgaan
voorgoed mijn contacten met de sovjetambassade in Den Haag zou verpesten, want
daar zou een dergelijke reportage immers op uitdraaien. Maffiapraktijken hanteren
ze bij Nieuwe Revu waar Ton terecht kwam dankzij mij. Dit moet maar eens gezegd
worden. Ik zei dat ik alleen met een gegarandeerd bedrag van 2.000 gulden genoegen
zou nemen en aldus werd besloten. Nu kan ik 500 gulden naar Peter sturen.

10 juli 1980
Broer Theo belde eindelijk. Hij gaat een week naar Florida waar hij grond heeft
gekocht en een bungalow laat zetten, als ik hem tenminste goed begrijp. Hij had tot
zijn verbazing een brief van zes regels van broer Henk uit Kaapstad ontvangen maar
zei verder niet waar die boodschap over ging. Typisch mijn naaste familie. Hij vond
het omzetten van mijn aandelen in goud ‘zeer verstandig’.
Ik bezocht Lex Poslavsky in Bilthoven en vertrok zeer teleurgesteld. Ik had hem
aangemoedigd de enige nazaat van de Poslavsky's in de USSR, Maxime in Tasjkent,
naar Nederland uit te nodigen. Hij is de kleinzoon van Yuri Poslavsky, de broer van
zijn eigen vader die door Stalins regime werd vermoord. Hij vertelde met de politie
in De Bilt te hebben gebeld. De aanvraag om Maxim naar hier te halen, moet worden
ingediend
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bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en dan via de ambassade in Moskou naar
de autoriteiten in Tasjkent worden gezonden. Er moest een garantie van honderd
procent voor het bezoekende familielid worden verstrekt. Lex zei: ‘Die krijg je niet
van mij, niet van mijn broer en zelfs niet van tante Jetty.’ Ik schrok zo hevig van
deze reactie, dat ik het gevoel bij me voelde opborrelen Lex nooit meer te willen
zien. Hoe is zoiets mogelijk? Ik zei: ‘Die garantie is een pure formaliteit en betekent
verder niets. Bovendien, een verzekering voor een eventueel ongeval dat Maxim hier
zou kunnen krijgen, kost al evenmin veel geld.’ Hij was onvermurwbaar. Zeer
teleurstellend want ik heb Maxim een reis naar hier in het vooruitzicht gesteld als
natuurlijke zaak. Hij vertelde trouwens een al even onaangenaam gesprek per telefoon
met tante Jetty te hebben gehad. De zuster van mijn moeder heeft gesteld dat Erik
en Yonda, kinderen uit het tweede huwelijk van Poslavsky, niet bij de ontmoeting
zouden behoren te zijn die ik wil beleggen om alle Poslavsky's in Nederland over
mijn reis naar Tasjkent te vertellen. Ik vrees dat de kern van het probleem de angst
is dat er gedokt moet worden. Rare familie, terwijl zij er zoveel beter voor staan dan
ik.
Jean-Paul Sartre geeft eigenlijk aan dat hij van mening is later als ‘beroemdheid’
te moeten worden ontleed. Ik ga er vanuit dat we eigenlijk allemaal walking chips
zijn, of liever walking fucked up chips. Het gaat er alleen om erachter te komen hoe
we die chip vanaf de eerste dag moeten behandelen. Een route die ook Machado
enigszins bepleit. Alleen als we erin slagen deze chips meer in lijn met de
neuroanatomische en neuropsychologische werkelijkheid te behandelen, kunnen we
onnodige schade aan het brein voorkomen. Pas dan kunnen we een halt toeroepen
aan de vicieuze cirkel van het schaden van kinderbreinen in de vroegste jaren.
De goudprijs is weer gedaald. Theo zei vanmorgen nog, en hij is the economic
wizard in de familie, dat goud naar duizend dollar per ounce zou stijgen, misschien
zelfs hoger.

11 juli 1980
Newsweek spreekt over een explosie van discobezoek onder jongeren in de USSR,
‘symptomatic of the increasing restlessness and Western-influenced values of the
under-30 generation’. De jeugd zou de buik vol hebben van politieke ideologie en
de tekorten die het marxisme-leninisme op alle niveaus van de samenleving
veroorzaken.
Zoals Amerikaanse journalistiek dit onderwerp behandelt: ‘New discos proliferate
faster than bouquets at Lenin's tomb.
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At last count, the Komsomol was operating 260 dance clubs in Moscow alone.’ De
communistische jeugdorganisatie Komsomol heeft 40 miljoen leden. Dit zegt dus
inderdaad wel wat. Toch vind ik de reportage sterk overdreven als ik kijk naar mijn
eigen ervaringen in Moskou.99
Om 15:40 uur kwam André Spoor naar Amerbos. Hoewel hij op het eerste gezicht
aardig was als altijd, merkte ik toch een zekere reserve. In de kwestie Raymond van
den Boogaard had hij een nieuwe benadering bedacht: ‘Wat gaat het jou aan wat er
met Van den Boogaard wel of niet is gebeurd,’ vroeg hij.
‘Herinner je je dan niet dat ik op jouw verzoek een reis met Soetenhorst naar
Moskou maakte om de NRC Handelsblad aan contacten te helpen? Het was op jullie
uitdrukkelijke verzoek dat ik Raymond van den Boogaard aan mijn meest waardevolle
contact in Moskou hielp, Volodja Molchanov, mijn beste vriend daar. Wat denk je
André, dat ik te horen kreeg toen ik weer in Moskou kwam? “Aan wat voor mensen
stel je me voor,” werd mij gevraagd en terecht. Ze waren absoluut niet bevreesd voor
contacten van jouw medewerker met de BVD. Ze maakten zich zorgen over Van den
Boogaards integriteit. Wat jij dus te berde bracht in je brief, daar ging het inderdaad
om. En ik stond in mijn hemd, wat ik minder plezierig vond. Ik ging op jou en
Soetenhorst af en dit was het resultaat.’ Spoor liet het onderwerp rusten.
Dat ze mijn interview met Tolstikov op de redactie van een rottige kop hadden
voorzien, die niet door de tekst werd gedekt en ook niet de mijne was, waardoor ik
opnieuw dankzij hen gelazer had gekregen, wimpelde hij af met de mededeling dat
dit nu eenmaal dikwijls gebeurde bij het opmaken van artikelen. Ze nemen blijkbaar
aan dat ik de sabotage niet merk of er geen acht op zou slaan. Hij schreef op 12 juni
dat hij een honorarium voor de informatie die ik via dr. Gvishiani over de
gascontracten doorgaf ‘onredelijk’ vond. Ook op die punten moest ik zijn geheugen
opfrissen en hij zei: ‘Heb ik dat gezegd?’
Ik ben ook maar een eenmansoperatie, en schrijf bovendien alles op want niemand
herinnert zich ooit meer hoe het was.
‘Jullie hadden alle informatie waar de International Herald Tribune in maart mee
kwam,’ benadrukte ik.
‘We zijn nu eenmaal een kleine Nederlandse krant,’ zei hij letterlijk tot mijn
stomme verbazing. Ik heb twintig jaar voor De Typhoon gewerkt, zou ik daarom
sloddervosserig met nieuws moeten zijn? Hij had met ambassadeur Tolstikov en
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Opalev geluncht en gaat nu dus eindelijk naar Moskou. Ik zegde toe hem bij professor
Gvishiani en professor Arbatov te zullen introduceren.
Toen ik tegen André zei dat De Boer een ramp was en zich tijdens de bijeenkomst
met minister Machado weinig representatief voor NRC Handelsblad had gedragen,
scheen hij gekwetst. De Boer was juist een beroemdheid op het gebied der medische
wetenschappen in Nederland. ‘Maar, inderdaad, nu je het zegt, hij heeft er nog niet
over geschreven.’ Zelf was Spoor de affaire al vergeten. Ik dacht, wat moet ik met
de NRC?
Spoor had ook ‘van bijna iedereen’ gehoord dat ze Hoflands televisieinterviews
‘disasters’ vonden. ‘Ik zag Henk vorige week nog in de stad lopen met een jonge
dame. Mimi vijfentwintig jaar geleden,’ aldus André (waar ik verder niets over
opschrijf. We kennen Henks gedrag jegens zijn vrouw.) Spoor geeft eigenlijk een
vrij slappe hand.
Een zekere schrijfster Dirkje Kuik heeft een roman geschreven waarin zij Jan
Fredrik Oltmans een prutsschrijver noemt. Zij zal professor Jan ten Brinks
Geschiedenis der Noord-Nederlandse Letteren in de XIXde Eeuw in biographieën
en bibliographieën 1830-1880 niet kennen, waar Oltmans naast Jacob van Lennep,
Nicolaas Beets en anderen wordt behandeld. Wat doet het er trouwens toe wat die
juffrouw schrijft?
Leonid Brezhnev heeft Helmut Schmidt een Niva 1.6 terreinauto met
vierwielaandrijving ter waarde van 18.995 gulden ten geschenke gezonden.
Twintig miljoen Amerikanen hebben gehoorproblemen als gevolg van de dagelijkse
geluiden in de samenleving. Het is iets dat me al jaren bezighoud, in Amerika klinkt
tot in de liften toe muziek. Niemand schijnt meer zonder geluid te kunnen, en liefst
zo luid en ondragelijk mogelijk. Stilte is een goed dat langzamerhand aan het
uitsterven is, met zoveel andere aangename zaken uit het verleden.
Onderzoek heeft uitgewezen ‘that exposure to noise - especially unexpected,
uncontrollable noise [zoals de herrie die mijn buren maken, wo] is linked not only
to loss of hearing, but also to high blood pressure, nervous disorders, learning
problems, insomnia, underweight newborn babies and perhaps even some forms of
heart disease’. Op het Max Planck Instituut is berekend dat ‘consistent exposure to
70 decibels of noise - a little less than the noise level made by an alarm clock - caused
vascular constriction, which is dangerous if coronary arteries have already been made
narrow by atherosclerosis’. Vooral disk jockeys lijden aan ‘noise trauma’. Wat mij
buiten-
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gewoon interesseert, is hoe de constante verhoging van geluidniveaus, gevoegd bij
het toenemende ‘bombardement’ van televisiebeelden bezig is ‘to drive the entire
world permanently mad’. Want dat is het uiteindelijke resultaat. José Delgado heeft
in het laboratorium aangetoond hoe de straling vanuit een televisietoestel effect heeft
op ‘the chemistry of the brain’.100
De aandelen ACF zijn vijf punten omhoog gegaan: Goud ging vijf punten naar
beneden. Ik blijf verliezen. En broer Theo vond mijn verkoop van ACF tegen goud
‘prima’.

12 juli 1980
George Walsh schreef Georgii Arbatov een brief over de status van ons boek, met
een kopie aan mij.101 Ik heb hem geschreven: ‘Thank you for your excellent letter to
Arbatov.’ Ik schreef verder dat ik het liefste bij MacMillan zou blijven maar dat dan
ook de door mij gemaakte onkosten gedekt moeten worden volgens afspraak.
Zelfs bij vogels zie je duidelijke verschillen in IQ. Je ziet het aan hoe ze elkaar het
brood afkapen. De een is slimmer dan de ander en agressiever en vangt meer. Jonge
spreeuwen staan luidkeels tegen hun moeders te schreeuwen en krijgen nog steeds
het voer in de bek geduwd.
Tante Jetty bevestigde dat Lex Poslavsky geen geld wil besteden aan het naar
Holland halen van die jonge Poslavsky in Tasjkent. ‘Ik heb de Poslavsky's in Rusland
niet alleen gekend toen ik er was en aan het conservatorium van Petrograd studeerde,
maar ik heb ook van ze gehouden,’ zei ze. Ondertussen doet ze zelf ook niets terwijl
zij barst van de poen. Zij gaf zeer af op haar halfbroer Lex, wat ik zeer naar vond
om te horen. Toch zal ik blijven proberen hen bij elkaar te brengen.
Het pianoconcert van Samuel Barber is eigenlijk prachtig. Ik luister veel te weinig
naar bijzondere platen die ik heb.
LICHTPUNTJES, het hoofdartikel van vanavond in NRC Handelsblad, zal wel door
Spoor zijn geschreven. In ieder geval staat vast dat deze krant geheel op de
Amerikaanse lijn zit. Waarom eigenlijk? Het lichtpuntje is dat Helmut Schmidt weer
meer op een Atlantische koers zou zijn gaan zitten. Na een flirt met Moskou?
Ik kijk naar de prachtige foto van mijn moeder als zeventienjarig meisje, genomen
door grootvader Poslavsky met een camera voor glasplaatopnames. Tante Yuut
Mennega vertelde me
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Zie bijlage 7.
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laatst dat de hele familie verwachtte dat Ilya Poslavsky met mijn moeder zou trouwen,
maar tot ieders verrassing met mijn grootmoeder uit de bus was gekomen. Ik besprak
dit met Lex Poslavsky, die zei dat dit best mogelijk was ‘want die foto is inderdaad
genomen met an eye of love’. Maar je moet dan wel even bedenken aan welke zijden
draad, als een spinnenrag zo fijn, je eigen ‘er zijn’ heeft gehangen.
Eindelijk kwam Milan Potuznik weer eens langs. Hij zag er goddelijk uit, stralend
van gezondheid, prachtig. Hij was een maand met vrouw en kind in Indonesië geweest.
Nu was hij nerveus want volgende week arriveert zijn moeder uit Tsjechoslowakije.
Hij zag haar voor het laatst elf jaar geleden toen hij achttien was. ‘Ik ken dat mens
helemaal niet meer, helemaal niet meer. At the time I was taking orders. Now I am
the father of a boy.’ Zijn broer had het partijbestuur gedreigd eruit te zullen stappen
als zijn moeder geen visum voor Holland kreeg.

13 juli 1980
Elie Poslavsky, de broer van Lex, heeft de controverse in uitstekende banen geleid:
er wordt een zaaltje gehuurd in het beursgebouw bij Utrecht CS. De hele familie komt
naar mijn verhalen uit de USSR en Tasjkent luisteren. Hij wist nota bene niet dat de
relatie tussen zijn broer en hun beider halfzuster, tante Jetty, uitzonderlijk slecht was.
Elie zei nu ook dat een garantie afgeven voor een bezoek van Maxim uit Tasjkent
een riskante zaak was. ‘Wat als hij televisie en bromfietsen hier leuk vindt en hij hier
wil blijven?’ It is crazy, laat ik me dan maar garant stellen.102

14 juli 1980
Ik bezit nu 1.783,6344 gram goud maar ik heb een schuld van 104.638 gulden aan
de AMRO, voornamelijk ontstaan door de 60.000 gulden die tante Jetty van haar zuster
op mijn huis voorschoot en die zij onmiddellijk na mams dood terug eiste. Eigenlijk
denk ik over deze dame identiek als Lex Poslavsky.
Vladimir Kouznetsovs brief van 26 februari heb ik beantwoord, met 29 andere
brieven. Het zou me overigens niets verbazen wanneer ook mijn post gecontroleerd
wordt.
Robert Maxwell beëindigt onze plannen voor een boek met interviews uit de
103
USSR.
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Begin jaren negentig, toen ik in Zuid-Afrika was, kwam Maxim op eigen kracht naar
Nederland met vrouw en kind.
Zie bijlage 8.
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Ik heb Voetelink gevraagd mijn introductie van Transol bij Jermen Gvishiani in
Moskou in contractvorm vast te laten leggen, wat min of meer is gebeurd in een
schrijven van de heer Roëll d.d. 20 juni 1980. Het loophole is natuurlijk, dat wanneer
‘aanwijsbare’ zaken via Gvishiani tot stand zouden komen, ze bereid zijn een fooi
van 25.000 dollar te betalen en nog eens 10 procent van de hemel mag weten wat.
Ik kan het verder wel vergeten.104 Zo kom ik nooit uit mijn schuld bij de bank.

Amsterdam - Hamburg
Ik ben op weg naar Kiel om me aan boord van de Kruzenshtern te begeven om een
sappig homoverhaal voor Nieuwe Revu te schrijven. Wim Renes, fotograaf van het
blad, is mee. Ik zie dat mijn brave vriend Robert Keuch zich nog altijd roert op het
ministerie van Justitie in Washington. Hij is belast met het achterhalen van lekken
in de regering Carter. De president heeft zijn naaste medewerkers als Cyrus Vance,
Stansfield Turner, Zbigniew Brzezinski en anderen onder ede verklaringen laten
tekenen, dat zij hun bek zullen houden over staatsgeheimen.105
Goud blijft verder kelderen. Ik verlies iedere dag meer van het geld dat mam voor
me had bewaard.
Terwijl Washington Moskou ‘straft’ voor het slechte gedrag van het Kremlin en
dus ook geen graan meer beschikbaar stelt voor de USSR, heeft de sovjetregering
prompt 22,5 miljoen ton graan in Argentinië gekocht. Carter zond als de bliksem
Generaal Andrew Goodpaster om uit te leggen dat de Argentijnen braaf moeten
blijven en zich moeten aanpassen aan wat Washington wil.106
Henk Hofland schrijft sinds enige tijd in het zaterdagbijvoegsel van NRC
Handelsblad een column. Hij vond in een kast een uitgave van Memoires uit het
souterrain van Dostojevski. Een somber boekje, waarin zorgvuldig uitgemeten wordt
dat het menselijk bestaan is doordrenkt van willekeur. ‘O Heren,’ aldus de Russische
schrijver, ‘misschien houd ik mezelf alleen daarom voor een verstandig mens, omdat
ik mijn hele leven niets heb kunnen beginnen en niets heb kunnen afmaken. Goed,
laat ik dan een kletser zijn, zoals wij allemaal. Maar wat is er aan te doen, als de
rechtstreekse en enige bestemming van elk verstandig mens is: geklets, dat is het
opzettelijk overgieten uit de ene leegte in de andere.’
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Ik leerde Hofland 34 jaar geleden kennen op Nijenrode. Vraag me niet waarom ik
denk, dat hij juist die zinsnede uit Dostojevski lichtte.

15 juli 1980
Kiel
Arriveerde gisteravond om 21:15 uur per trein uit Hamburg. Consternatie op de
Kruzenshtern alsof men eigenlijk niet wist dat we kwamen. Dus het gebruikelijke
onmogelijke gedrag van de bemanning, de paspoorten werden meteen ingehouden
en de accommodatie was abominabel.
Vanmorgen zijn we gevlucht en hebben op het station ontbeten en ieder twaalf
flessen mineraalwater gekocht om hierover geen gelazer aan boord te krijgen. We
zijn Kiel in gegaan en hebben laat in de middag in Hotel Maritim behoorlijk en
copieus gedineerd. Terugkerend bij het schip werd door de sailors een concert gegeven
en het Kielse publiek was laaiend enthousiast. Vele bootjes waren langszij gekomen.
Er zit een Cubaanse jongen aan boord, die prachtig zong.
‘A leader is one who, out of goodness or madness volunteers to take upon himself
the woe of the people. There are few men so foolish: hence the erratic quality of
leadership in the world.’ - John Updike

16 juli 1980
Ontbijt in de jachtclub van Kiel.
De Frankfurter Allgemeine meldt dat goud verder zakt en dat de markten onrustig
zijn. Zenuwen ook daarover.
Er is een Nederlands televisieteam onder leiding van A.M.C. van Kuijk aan boord
gekomen. De administrateur van het schip vroeg waarom er M voor Maria in zijn
paspoort stond. Hij heeft schouderlang haar: ‘Are you this man?’
We zijn nu op zee na in Kiel uitgeleide te zijn gedaan door honderden bootjes,
zelfs oorlogsschepen, een duikboot, helikopters en vliegtuigen. Ik denk aan Peter en
kan niet wachten tot ik hem weer in mijn armen kan sluiten.
Vreemd, op zee lijk je van de wereld afgesloten. We hebben in een gesprek met
de eerste officier gevraagd of we met zijn vieren, Renes, Van Kuijk, diens geluidsman
Jeroen en ik apart en alleen kunnen eten, en ook of we minder stinkende toiletten
konden krijgen en een behoorlijke douche. De man vertelde dat aanvankelijk normale
toiletten waren geïnstalleerd, die de cadetten gewoon molden, vandaar de gaten in
de grond.
Gregory Bateson is overleden, de eerste man van dr. Margaret
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Mead. Ik heb altijd het gevoel gehad, bij het weinige wat ik van hem las, dat hij heel
bijzonder moet zijn geweest.
Harper's is gered door de MacArthur Foundation. Lewis Lapham blijft
hoofdredacteur. Net als de Haagse Post in Amsterdam overleeft dat blad altijd weer
op een of andere manier.

17 juli 1980
Kruzenshtern
Fred van Kuijk kwam aan boord met de ‘serieuze’ mededeling dat twintig cadetten
van het schip in Kiel waren gedrost en politiek asiel hadden gevraagd. Hoe komen
ze aan de onzin.
Ik lees The Russian Mind van Ronald Hingley.107 Hij doceert Russische literatuur
en geschiedenis aan Oxford. Het eerste hoofdstuk moet de beestachtigheid van Russen
illustreren. ‘The Russian totalitarian controls represent a form of slavery more
sophisticated and far-reaching than any previously known in history.’ De Russische
literatuur wemelt van de voorbeelden. Tsaar Nicholas I gaf opdracht een spoorweg
tussen Petrograd en Moskou aan te leggen door met een liniaal een streep op de kaart
te zetten. Raspoetin noemde zich de enige ware regeerder in Rusland door in een
restaurant zijn stijve penis aan de gasten te tonen. Hingley zet er een voetnoot bij:
‘private information’. Er volgt een litanie van voorbeelden die me misselijk maken,
omdat ze met stoffer en blik door de auteur bijeen werden geschraapt. Je vindt ze in
de literatuur overal ter wereld. ‘The enigma of the Russian mind seems to retain
some of its secrets to this day,’ aldus Hingley. Zou de man weten wat een mind is to
begin with?
‘It is in the expression of emotion that the childlike aspect of Russian adult behavior
becomes most apparent,’ schijnt de waarnemer Harvey Pitcher te hebben geschreven.
‘Russian adults are at liberty to express their feelings in a way that we would find
more appropriate and and acceptable in the behavior of a child.’ Ik vind dit geklets.
De wijze waarop de USSR door Hitler werd overvallen na het sluiten van een
non-agressie pact (Von Ribbentrop) en de Sovjets het tij in Stalingrad hebben doen
keren en zijn opgemarcheerd naar Berlijn, is allesbehalve een infantiele reactie op
een invasie. Russische mensen, ik zie het aan hoe Volodja Molchanov met echte
vrienden om gaat, omhelzen en kussen elkaar en gaan nog altijd heel anders met
elkaar om dan wij in het Westen. Ze zijn gewoon veel minder verpest maar betekent
dit dat ze kind zijn gebleven? Nonsens.
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We hebben een ontmoeting gehad met de kapitein van het schip, Alexey
Perevozchikov en enkele van de officieren. Ik merkte ergens in het gesprek op dat
het aardig zou zijn een leuk cadeautje te regelen voor Willem-Alexander. Ik
vermoedde dat hij erbij zou zijn als Beatrix de prijsuitreiking van de race zou doen.
Ik kreeg onmiddellijk van Fred van Kuijk op mijn lazer ‘for promoting the royal
family’. Eigenlijk zit ik de dagen al af te tellen. Wat had ik zonder boeken al deze
tijd moeten doen?
Bruce Mazlish108 analyseerde Henry Kissinger. Ze ontmoetten elkaar in Boston.
Kissinger zei dat hij zich bewust was dat deze psychohistoricus van MIT bezig was
aan een boek over hem, en dat hij graag urenlang met hem zou willen praten maar
dat hij tegelijkertijd ‘deeply suspicious’ was jegens psychiatrie. ‘In a most appealing,
rather small-boyish way, he asked, “Will I be unhappy with your book?”’ Mazlish
zei te hopen van niet. Kissingers medewerkers hadden hem geadviseerd wel tijd uit
te trekken om met Mazlish te spreken. Mazlish denkt dat hij er achteraf spijt van
heeft gehad dit niet te hebben gedaan.
Natuurlijk sprak Kissinger niet met Mazlish. Als hij nog een greintje fatsoen in
zijn lijf heeft na alle smerige streken in zijn leven, vreesde hij terecht dat Mazlish
hem binnen de kortste keren door zou hebben.
Kissinger is een typische mof, een Duitse jood, dat begrijp je als je zijn
familiegeschiedenis terugleest. Dan begin je al met een onuitwisbare handicap. Daarna
zat hij als jongeman in het Amerikaanse leger, kwam op Harvard terecht met alle
bagage van de joodse vluchteling in de VS en werd aanvankelijk buitenlandadviseur
van gouverneur Nelson Rockefeller. Met hun minderwaardigheidsgevoelens op het
gebied van internationale betrekkingen, huren Amerikanen maar al te dikwijls
Europeanen in die dan met totaal andere referentiekaders de Amerikaanse buitenlandse
politiek pas goed verzieken. Professor Arnold Wolfers kende Kissinger ook. Hij was
mijn hoogleraar in 1948 op Yale.
Mazlish toont aan dat Kissingers ‘greatness’ fictie is. De man doet me aan Luns
denken, een ordinaire slimmerik met idioten als tegenstanders. Kissinger was een
nagelbijter, heel onzeker van zichzelf, overdreven gevoelig jegens kritiek en volgens
een andere psychohistorische studie zou hij een ‘depressive personality’ hebben
gehad. ‘We must examine closely the accusation that Kissinger is given to frequent
lying, deviousness,
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and plagiarism,’ aldus Mazlish. Voorbeelden werden niet alleen door Henry's
tegenstanders maar ook door diens vrienden aangedragen. Vrienden vroegen zich af
waarom Kissinger onwaarheid sprak ‘when the lie was so useless and self-defeating.
As they also point out, at other times Kissinger is scrupulously truthful.’
Mazlish legt uit ‘that Kissinger does not realize at a given moment (or, indeed,
afterward) that he is being untruthful. He actually believes his lie. He believes it
“sincerely”.’ Hij citeert vervolgens Kissinger zelf, die een studie van Bismarck
maakte en schreef: ‘The key to Bismarck's success was that he was always sincere.’
Dat is natuurlijk onzin. Niemand is ‘altijd’ oprecht. Hoe krijg je de uitglijder door
je keel. Tegen Oriana Fallaci zei Kissinger in het verlengde hiervan: ‘I am always
convinced of the necessity of whatever I am doing. And people feel that, believe in
it. And I attach great importance to being believed: When one persuades or conquers,
one mustn't deceive them.’ En dat zegt de man die Amerika en de wereld chronisch
heeft voorgelogen ‘in the belief,’ zegt Mazlish, ‘that higher purposes and policies
are involved and must prevail.’
Toch onderscheidt Mazlish de leugens van Kissinger van de leugens van Richard
Nixon, voor wie ‘massive and compulsive denial was a basic way of dealing with
certain aspects of reality and of his own feelings. Kissinger is in touch with reality,
and prevarication or deviousness is only occasional, and occasionally contrived.
Where it does exist, it coexists with a strong desire to tell the truth, or at least a higher
truth.’ Volgens Mazlish: ‘Kissinger does not blatantly lie. It would be utterly
self-defeating. Higher purposes would hardly be effectively served. Deviousness,
therefore, seems a better word to describe what generally goes on in diplomatic
negotiations than lying.’
Slinksheid en dubbelhartigheid worden door Mazlish gehanteerd als karakteristieken
van Henry Kissinger en diplomaten in het algemeen. Hij geeft een prachtig voorbeeld.
Henry moedigde een medewerker aan een boek te schrijven over internationale
betrekkingen. Nadat de man het had gedaan schreef Kissinger een brief naar diens
uitgever dat hij de man had aangemoedigd het boek te schrijven en dus met hem
hierover had gesproken, wat het door de medewerker gebruikte materiaal eigendom
van Kissinger maakt. Zou het boek worden uitgegeven, dan zou de uitgever een
proces aan zijn broek krijgen. ‘As final touch, Kissinger sent a copy of this letter to
the publisher to his colleague, thus ending their friendship.’ Je wordt misselijk als
je leest wie die alom in de wereld bewonderde mijnheer
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eigenlijk was. Jammer dat dit genre studies in Den Haag niet bestaat. Wat zou er van
een man als Luns overblijven? Nederland is te klein voor psychohistorie letterlijk
en figuurlijk.
Kissinger was eigenlijk ‘a diplomat for hire’ bij uitstek. Walgelijk.

18 juli 1980
Op zee. Kloteweer. De race zegt me niets. Het hele begrip wedloop is verziekt. Bij
zeilschepen moet je bovendien gokken op gunstige winden.
Ik lees en luister naar Nights in the gardens of Spain109, wat me altijd bij mam
terugbrengt, haar lievelingsmuziek. Mam liet me via De Falla kennis maken met
Debussy. Ik keerde me tegen haar als kind, omdat ik cello moest spelen. Hoe
paradoxaal. Van alles geniet ik nu het meeste van muziek. Een onopgelost raadsel
dat ik mee mijn graf in neem.
We zijn intussen achter komen te liggen op de andere zeilschepen. Wat prettig is,
is dat je alles open en bloot kan laten liggen. Ook de deur van de hut kan open blijven,
want niemand steelt op een Russisch schip.
Kissinger stemde op JFK in 1960. Hij werd benoemd als adviseur van JFK's National
Security Council, de Arms Control and Disarmament Agency en de CIA-denktank,
de Rand Corporation. Het boterde echter niet zo erg tussen de medewerkers van
Kennedy en Henry. In 1962 werd hij reeds gevraagd om ontslag te nemen. Mazlish
herinnert eraan dat toen JFK in Dallas werd vermoord, ‘Kissinger did not express
himself as unhappy. To the contrary, he injudiciously admitted in front of some of
his staff that Kennedy had been leading the country to disaster.’ Dat was toen ook
het standpunt van de CIA, welke de oorlog in Vietnam op volle toeren wilde gaan
laten draaien terwijl JFK juist had besloten - zoals Theodore Sorensen mij in 1970
bevestigde - na de verkiezing van 1964 de oorlog in Zuidoost-Azië terug te draaien.
Het valt nauwelijks te verwonderen dat hij met evenveel gemak Nixon, de
tegenstander van Kennedy, als JFK ‘diende’.
Ik verbaas me overigens, hoe plezierig het rapport van Mazlish ook leest, hoe hij
het waagt een serie duidelijke veronderstellingen te lanceren, soms grenzend aan
lukrake beweringen, die niet worden onderbouwd door steekhoudende bewijzen.
Het regent pijpenstelen. Ik was alleen in de hut en masturbeerde met in gedachten
Loet Killian in mijn armen, in jeans en
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boots. Toch denk ik dat het een verkeerde beslissing was deze trip te maken.

19 juli 1980
Droomde zeer lang en intens van Loet Killian vannacht. Lag te denken over de
sexuele coïtus en de spirituele coïtus. De laatste is de enige die stand houdt.
Ik lees de uitstekende rede van Cyrus Vance op Harvard.
Er is aangetoond dat de chromosomen van mensen en chimpansees ‘strikingly and
perplexingly alike’ zijn.110 ‘Chromosomes are the tiny threads that carry the genetic
blueprints for every living cell. In humans, animals and plants they come in pairs.
The more closely scientists look, the more similar the genetic material of the two
species appear to be,’ aldus hebben onderzoekers aan de Universiteit van Minnesota
vastgesteld. Hoe kan het ook anders: sommige wetenschappers zeggen dat het allemaal
60 tot 40 miljoen jaar geleden is begonnen. Anderen houden het op twaalf miljoen.
Het verbaast me niets. Het nature versus nurture debat.
Nog acht dagen voor de boeg. Hoe kom ik er doorheen? Het herinnert me aan de
acht dagen in de koepelgevangenis in Haarlem in september 1970.
Ronald Hingley bespreekt de Russische aanleg voor skandal, de scènes waar ik
er heel wat van achter de kiezen heb in de USSR. Dostojevski schijnt er in Duivels
over te hebben geschreven. De geschiedenis van Rusland zou zijn te herleiden ‘to
the rhythm of the “skandal”’. Overdreven, met een grond van waarheid misschien.
Een ander aspect dat Hingley aanroert is vranyo, ‘the national brand of leg-pulling.
Vryote betekent ‘you are kidding’. Hingley komt met een waslijst van Russische
uitdrukkingen en toch ben ik niet overtuigd dat de man uit Oxford de Russische mind
analyseert zoals deze is.
Hoofdstuk drie behandelt GROUP CONSCIOUSNESS, de sleutel tot het slagen van
marxisme-leninisme. ‘The communal spirit,’ zegt Hingley, ‘is the basis, the foundation
of all Russian history, past, present and future.’ Sobornost betekent
‘community-mindedness, often claimed as unique to the Russian Orthodox Church.
A love of togetherness can be traced in many aspects of Russian life, and nowhere
more than in the previously invoked “mir” or village commune.’
Halverwege zijn boek stelt Hingley de vraag: ‘Does the Russian consider himself
to belong to the East or the West?’ De
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Rus, denk ik, voelt zich Rus en uniek, en tapt uit het Westen en het Oosten, zeker,
maar is op de allereerste plaats Rus. Poesjkin mag Rusland als deel van Europa
hebben gezien en toch stelde hij anderzijds vast dat de Rus niet echt een Europeaan
was in de strikte zin des woords. Het is een apart geval de Rus, dat staat voor mij al
jaren vast. De reizende markies De Custine zag Rusland als een mix van Europese
intelligentie en het Aziatische genie. P. Chaadaev schreef in het boek The Russian
Intellectual History: ‘We are neither of the West nor of the East, and we have not
the traditions of either.’ Dat komt er dichter bij, maar is ook niet helemaal waar, want
ze spelen Chopin en Beethoven als geen ander en kennen naast eigen literatuur zeer
veel Franse en Duitse boeken. Het is juist, zoals André Gide blijkbaar in 1936 schreef,
dat Russen zich zeer veel aantrekken van wat er in het buitenland over hen wordt
gedacht, terwijl anderzijds Hingley terecht constateert: ‘The Russian love of the
country is more akin to a religious faith.’ Russen zijn superpatriotten, dat weet ik.
Ik ben van plan dit boek aan Vitaly Kondrakov, een van de officieren aan boord die
uitstekend Engels spreekt, te laten lezen en hem zijn reactie te vragen.
Ik lees een artikel over Alexander Luria in Psychology Today.111 Zijn collega A.N.
Leontiev werd een vriend; Luria heb ik nooit ontmoet. Hij is in 1977 overleden. Hij
schijnt een levenlang denkprocessen te hebben bestudeerd bij kinderen, misdadigers,
Russische boeren, identieke tweelingen, achterlijke mensen en mensen met
hersenletsels. ‘Luria invented a technique for measuring a person's emotional state
and underlying emotional tone. Deceptively simple, the method consisted of having
an individual free-associate to a list of words presented by the experimenter.’ Later
bekritiseerde hij deze methode als een ‘voorloper van de leugendetector’.
Luria zag de brain en de mind als ‘a series of structures that are reorganized several
times in the course of development, with increasingly higher centers ultimately taking
over mental functions’. In 1931 deed hij onderzoek in Oezbekistan naar de primitive
mind. Hij vergeleek deze later met de hersens van ontwikkelde en wetenschappelijk
opgeleide mensen. Hij zond een telegram naar een collega in Moskou met de uitroep:
‘The peasants have no illusions!’ De autoriteiten bekritiseerden hem dermate over
de resultaten van zijn onderzoek, dat hij teleurgesteld ervan afzag deze te publiceren.
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Heb eveneens gebladerd in The Making of Mind, A personal account of Soviet
Psychology.112 Ik ben begonnen bij hoofdstuk vier CULTURAL DIFFERENCES IN
THINKING. Er wordt gesproken over de ‘contents of thought’ en verschillen van
cultuur tot cultuur. Bestaan ‘universal categories of mind’? Ik vind dit moeilijk te
volgen. Ik ga terug naar Bruno Bettelheim.
Volgens Bettelheim toont het verhaal van de gebroeders Grimm De bijenkoningin
‘the symbolic struggle of personality integration against chaotic disintegration’ aan.
Het kind weet dat een bij honing maakt maar ook gemeen kan steken, daarmee is
volgens Bettelheim het verhaal van de bij uitzonderlijk geschikt ‘for the two opposite
aspects of our nature’. Ik blijf van mening dat deze mijnheer in de ruimte zwetst,
want hij gaat er strijk en zet vanuit dat kleine kinderen als volwassenen zouden
reageren op de bullshit van sprookjes. Een ander verhaal van de gebroeders Grimm,
Broertje en zusje, ‘leaves no doubt in the child's mind that pain must be endured and
risky chances taken, since one must achieve one's personal identity: and, despite all
anxieties, there is no question about the happy ending’.
Vooral die happy endings zijn aller rampzaligst voor het kind, want inderdaad, hij
gelooft vanaf het moment dat hij begint te denken en beleven, dat de prins en prinses
eeuwig gelukkig samen leefden, wat misleidend bedrog van ouderen jegens kinderen
is. Dan schrijft Bettelheim: ‘Before we can achieve mature integration of our
personality such as projected in the figure of the king at the end of Thousand and
One Nights we have to struggle through many developmental crises, two of which,
closely connected to each other, are among the most difficult to master.’ De eerste
is dan personality integration. ‘Who am I really? Given the contradictory tendencies
residing within me, which of them should I respond to? The fairy-tale answer is the
same one which psycho-analysis offers: to avoid being tossed about, in extreme
cases, torn apart by our ambivalences requires that we integrate them. Only in this
way can we achieve a unified personality able to meet successfully, with inner
security, the difficulties of living. Inner integration is not something that is achieved
once and for all: it is a task that confronts us all our lives, although in different forms
and degrees.’ Volgens Bettelheim projecteert ieder sprookje een happy ending bij
het integreren van innerlijke conflicten. Andere sprookjes zouden oedipale conflicten
van kinderen helpen oplossen. Het
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spijt me, maar Bettelheims theorieën zijn voor mij puur geklets in de ruimte.
Meer regen, meer wind, meer wolken. De verveling wordt steeds indringender.
Er gebeurt absoluut niets.

20 juli 1980
Henk Hofland is jarig, of verwissel ik die dag met John van Haagen?
Welke rol spelen stereotypen bij ons waarnemen? Wanneer we een ander zien,
ook een Russische matroos, dan worden we fundamenteel beïnvloed door sexuele,
raciale, etnische en beroepsmatige opstellingen in ons brein. In de VS wordt dit soort
zaken wetenschappelijk onderzocht. De Rorschachtest is bijvoorbeeld van betekenis
gebleken bij onderzoek naar hetero's en homo's. Je zou verwachten dat homo's anders
dan hetero's zouden reageren op beelden van mannelijke of vrouwelijke genitaliën,
omdat ze ‘sex confused or sex uncertain’ zijn. Maar bij testen reageren beide groepen
identiek.
Het onderzoek van Richard Nisbett en en Lee Ross over de manier waarop we
oordelen vellen - niet te verwarren met beslissingen nemen - wijst uit hoe belangrijk
het is in een vroeg stadium van de ontwikkeling van het brein te leren met statistieken
om te gaan. In Japan krijgen kinderen al op de lagere school statistiek, met alle
voordelen van dien. Peter, toen hij in Tilburg Psychologie studeerde, haatte statistiek.
Ik kreeg er iets van op Nijenrode en zag er totaal het nut niet van in, maar het is er
blijkbaar wel.
H.G. Wells verkondigde al dat het hanteren van statistieken even belangrijk was
als leren lezen en schrijven. Nisbett zegt: ‘I don't think it is possible to underestimate
the intellectual advantage of a culture all of whose members are familliar with
statistical principles from an early age. It may give Japan even greater success in the
future than it has achieved so far.’ Is dat het geheim van Japan? Minister Machado
in Caracas zou hier aandacht aan moeten besteden, om niet te spreken over het
onderwijs in de USSR.113

21 juli 1980
Voor het eerst stralende zon. Hoe lang?
Lees Psychology of Intelligence van Jean Piaget. Sloeg eerst het hoofdstuk over
sensori motor intelligence over, maar ik begrijp nu dat ik niet verder kan zonder dit
principe te begrijpen. Einde-
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[Afbeeldingen]

Foto die mijn grootvader Ilya graaf Poslavsky van mijn moeder als jong meisje maakte.
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*2

Patriarch Pitirim van de Sovjet Unie.
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*3

Alekseij in zijn eigen kerkje in Spas.
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*4

Alekseij, de meest waardevolle Rus die ik ontmoette.

Alekseij's kerkje in Spas.
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*5

Volgde de mis steeds van achter de coulissen.

Lezing in het klooster in Odessa. Rechts met bril is tolk Konkov. Mijn favoriete ventje staat achter
me (zijn hoofd is links van mijn hoofd op de foto).
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*6

De gouverneur van de Tsaar voor Russisch Azië, Ilya graaf Poslavsky en echtgenote.
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*7

Het Witte Huis te Tashkent, residentie van de Poslavsky's uit de jaren vóór de Oktober Revolutie.

Mijn grootvader van moeder's zijde Ilya graaf Poslavsky.
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*8

De familie kwam met rozen. Kleindochter Petrov.

Laatste mannelijke nazaat van de Poslavsky's in Tashkent, Maxim Petrov.
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*9

Dr. William Davidson, president Insitute for Psychiatry in World Affaires, Washington D.C.

Sovjet specialist professor John Erickson, Edinburgh, Schotland.
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*10

Bisschop van Tashkent.

Eindelijk bezoek ik Sovjet Azië.
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*11

Met matrozen op de Kruzenshtern.

Serieus gesprek met bemanning.
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*12

Coup de foudre met Raymond van den Heuvel, Auckland, Nieuw Zeeland.
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*13

Constant overleg met Georgii Arbatov over ons boek.
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*14

Fuad II, koning van Egypte.
(foto Paul Eyzinga)
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[Amsterdam (vervolg)]
lijk zit ik op het dek en constateer interessante passages bij Piaget.
De matrozen zijn aan het oefenen in touw knopen - in blote bovenlijven, over het
algemeen gespierd en redelijk ontwikkeld. Wim Renes maakte foto's. Hij noemt het
‘plaatjes sprokkelen’.
Piaget zet schitterend uiteen hoe kinderen egocentrisch zijn ‘through ignorance.
They only seem to grasp the appearance of reality.’ Dat is nu exact waarom ik
Bettelheim een ouwehoer vind. ‘(...) freeing the individual's perceptions and
spontaneous intuitions from the egocentric viewpoint.’ Daar heeft Mort La Breque
in Psychology Today niet aan gedacht. Piaget: ‘The reversibility of thought,’ en ‘life
is a creator of patterns.’ Verder schrijft hij: ‘Instinct is only a functional extension
of the structure of organs. Instinct is the logic of organs.’ Prachtig. Dat is een perceptie
die ik nu eindelijk eens in mijn oren moet knopen. Piaget spreekt over ‘instinctive
or reflex behavior’.
Ik maak me zorgen over Peter. Hoe zou het met hem zijn?
Ik werd om 18:00 uur bij de kapitein van de Kruzenshtern in diens hut uitgenodigd.
‘You alone,’ zei Vitaly Kondrakov. Ik had bij het aan boord komen een fotokopie
van een interview in Komsomolskaya Pravda overhandigd, zodat ze enigszins wisten
wie ze in huis hadden. Het gesprek duurde een uur en vijftig minuten. Ik ben misschien
toch in de fout gegaan door al te enthousiast over de bemanning te spreken, die
allemaal uit Moermansk en Kaliningrad afkomstig schijnt te zijn en voor het eerst
een reis buiten de USSR maakt. Ik waarschuwde dat er straks in Amsterdam rekening
gehouden diende te worden met de bescherming van deze maagdelijke producten
van het socialisme, met het oog op de drugshandelaren en wie weet de BVD. Ze liggen
nu eenmaal altijd op de loer om een voor het Kremlin onaangenaam schandaal te
scheppen. Volodja Molchanov werd ook geld en gouden bergen geboden door de
BVD indien hij zo vriendelijk wilde zijn politiek asiel in Nederland te vragen. Dan
heeft De Telegraaf weer een schitterende voorpagina en de mensen vreten het als
zoete koek. Ik bood zelfs aan de jonge heren op de boot hierover in een toespraak in
te lichten, maar heb het aanbod weer ingetrokken, want ik zit tenslotte niet als enige
Nederlander aan boord. Dan gaan er later weer wilde verhalen circuleren in strijd
met mijn bedoeling.
Kapitein Perevozchikov scheen het een uitstekende gedachte om de vrouwelijke
arts aan boord (in kale afgedragen jeans) een toespraak met informatie voor de
jongens te laten geven.
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Een speedboot van de Zweedse marine kwam controleren of het schip echt zeilde en
niet stiekem de motor aanhad.
De hele crew was vanavond op het achterdek. Wim Renes zat foto's te maken in
een mast met schijnwerpers. Er werd een soort disco georganiseerd met veel en veel
te luide muziek van rockbands. Ik ben snel vertrokken.
Bettelheim wijdt een hoofdstuk aan de vraag WHY WERE FAIRY TALES OUTLAWED?
Hij antwoordt de mensen die tegen de onzin van de wolf die de grootmoeder verslindt
protesteren: ‘They do not realize that fairy tales do not try to describe the external
world and “reality”. Nor do they recognize that the sane child ever believes that these
tales describe the world realistically.’ Natuurlijk realiseerde ik mij dat die wolf
grootmama moeilijk kon hebben verslonden, al herinner ik me een plaatje van de
wolf in oma's bed met oma's witte kapje om de kop.
Sommige ouders zijn tegen sprookjes, aldus psychiater Bettelheim, omdat het hen
een gevoel geeft tegen kinderen te liegen en onzin op de mouw te spelden. ‘The
“truth” of fairy stories is the truth of our imagination, not that of normal causality.
Before a child can come to grips with reality, he must have some frame of reference
to evaluate it.’ Een rijke fantasie - en daar zijn dan de sprookjes nuttig voor in het
concept van Bettelheim - en ferme greep op het bewustzijn en een zin voor realiteit
vormen de persoonlijkheid welke de in het leven te volbrengen taken helpt vervullen.
Ik geloof van zijn getheoretiseer geen mallemoer. Sprookjes zijn een ramp en zetten
het kind al te dikwijls voor het leven op het verkeerde (psychologische) been.
Na de komende nacht nog drie en dan kan ik van deze schuit af. Het was
gekkenwerk mee te gaan. Allemaal ‘dode dagen’.

22 juli 1980
De janmaats schrobben voor de zoveelste maal het dek. We schijnen vanavond al in
Karlskrona te arriveren. Ik heb al laten weten dat ik het liefste meteen eraf ga.
Om 16:30 uur kan ik een gesprek hebben met vijf van de bemanningsleden in het
bijzijn van Gennadi Gurin, vice-rector van het Marine Engineering College in
Kaliningrad.
‘There is no greater threat in life than that we will be deserted, left all alone.
Psycho-analysis has named this - man's greatest fear - separation anxiety,’ schrijft
Bettelheim.
En het antidotum is het zich altijd weer storten in liaisons dangereuses die absoluut
niets oplossen. Gesteld dat sprookjes zo nuttig zijn als de man beweert, dan blijft de
vraag open wat de invloed op het brein van een kind kan zijn, dat wordt verteld dat
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de heks kinderen in een oven duwt om te verbranden. Wat is het nut van dergelijke
bloederige en rampzalige scènes?
Opmerkelijk vind ik de passage hoe Goethe's moeder zich scheen te herinneren
hoe zij haar zoon de sprookjes vertelde en hoe hij reageerde. ‘He devoured me with
his eyes. If the fate of one of his favorites did not go as he wished, this I could see
from the anger in his face, or his efforts not to break out in tears.’ Moeder Goethe
vertelde haar zoontje dan maar even niet hoe het verhaal in een catastrofe eindigde.
Dat bewaarde zij dan maar tot een volgende avond. Moeder Goethe draaide er dan
zelf de volgende dag een punt aan meer in lijn met de verwachtingen van een afloop
die haar zoontje zag zitten. ‘Not every parent can invent stories as well as Goethe's
mother,’ schrijft Bettelheim. De moeder diste de verhalen op conform de innerlijke
gevoelens van het kind. Veel kinderen hebben in hun leven ‘the intense pleasure and
enrichment of inner life’ moeten ontberen die sprookjes (volgens Bettelheim) zouden
bieden.
De clou zou zijn: ‘A shared experience of enjoying the tale.’ Prima, maar waarom
griezelverhalen? Ik herinner me maar al te goed hoe onze vader op De Horst, met
broer Theo op zijn ene knie en ik op de andere, uit het Hazenboek voorlas over de
lotgevallen van twee hazen Wi (Wim) en Ti (Theo), namen die we op onszelf
betrokken. Helaas kan ik het boek er niet bij nemen want ik heb het later aan een
kind van een van mijn vrienden gegeven. Ik herinner me geen horrorervaringen van
Wi en Ti.
Ik luister naar Das Lied von der Erde. Het is dat je nooit een moment alleen bent
op deze boot.
We naderen de finish. Er komen meer schepen in zicht.

23 juli 1980
Gisterenavond was er voor het eerst een schitterende avondlucht. We bleven lang
op dek, tot diep in de nacht.
Vitaly heeft The Russian Mind van Ronald Hingley uit. Hij legde het boek voorzien
van tal van notities op mijn bed. Ik had het hem nooit open en bloot moeten
overhandigen waardoor iedereen het kon zien. Dat was een faux pas geweest, meent
hij.
Om 10:45 uur zijn we over de finish gegaan.

Karslkrona, Zweden
Onverwachts verscheen een speedboot van de Zweedse marine langzij, met een
verbindingsofficier en twee blonde matro-
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zen. Ik begon meteen te pakken en mocht mee weg. Ik daalde langs een ladder af,
een beetje griezelig. Ik vergat mijn schoenen die werden nagesmeten. Wim Renes
legde mijn vlucht vast. Eerst voeren we naar twee Zweedse oorlogsschepen en een
vuurtoren. Daar kwam een Zweedse commandant aan boord. Fluitjes gingen af, en
een blauwgele puntvlag werd op onze boot gehesen. En toen naar Karlskrona een
prachtig stadje met een haven met honderden zeilboten. Er liggen twee oude forten
aan de ingang. De commandant vroeg me het hemd van mijn lijf over de Kruzenshtern
en haar bemanning. ‘It is good to be back in civilization,’ was mijn commentaar,
maar vroeg me wel af of het niet een steek in de rug van mijn sovjetvrienden was.
Ik lette er op verder niets in het nadeel van de Russen te zeggen.
Nam een kamer in het hotel Statt en belde allereerst Peter. Hij had het telegram,
dat ik van de boot had gezonden, ontvangen. Ik heb eerst Time gehaald.
114
HERPES: THE NEW SEXUAL LEPROSY. Wat een ramp. Wat kan dit niet allemaal
veroorzaken? Ik zal onmiddellijk bij dokter Delprat mijn urine laten nakijken.
Don sliep ergens in Azië met een dame en constateerde de volgende ochtend een
groep ‘ugly red sores on my penis’. Het bleek herpes te zijn. ‘I consider myself as a
carrier of an invisible, incurable disease. I have a guilt trip that won't quit.’ Miljoenen
Amerikanen schijnen al herpes te hebben. Er komen er een half miljoen per jaar bij.
Herpes is afgeleid van het Griekse ‘kruipen’. Het schijnt al eeuwen te bestaan. Keizer
Tiberius probeerde het te bestrijden door zoenen te verbieden. ‘Suddenly,’ aldus
Time, ‘viruses of love infected entire college dormitories and rode the waves of rising
divorce and crumbling monogamy.’ Dertig procent van de seksueel actieve bevolking
van de VS komt met ‘genital herpes’ in aanraking. Bovendien zijn er twee types
herpes. De eerste levert infecties rond de mond op, en er kunnen ooginfecties uit
voortkomen die tot blindheid kunnen leiden, indien ze niet behandeld worden. Het
tweede type manifesteert zich rond de genitaliën van beiden seksen, en soms op de
dijen en de reet.

24 juli 1980
Karlskrona, 10:10 uur
Ontmoette een blonde hunk, Bo, precies zoals ik me gewenst had. Toen ik kranten
ging halen zag ik hem een auto parkeren.

114
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Later zag ik hem opnieuw. Weer later ging hij ostentatief op een bank zitten, dus ik
plofte naast hem neer en besloot geen tijd te verliezen met niemendalletjes en stelde
voor naar het hotel te gaan. In de kamer greep ik hem meteen terwijl hij duidelijk
maakte al zeven jaar getrouwd te zijn en ‘petrified’ mogelijke ziekten op te lopen.
We eindigden met seks onder de douche. Hij had een paar minuscule kleine rode
puntjes op de kop van zijn penis en ik dacht: het kan niet waar zijn. De droom een
Zweedse blonde kerel te pakken was werkelijkheid geworden. Goed dat ik Peters
recept gisterenavond volgde en alle engerds die ik zag lopen, heb overgeslagen. Nu
was het raak en in de roos. Heerlijk. Het wemelt hier van de prachtige jongens. Het
doet me een beetje aan Californië denken. Maar dikwijls met unpolluted faces, dus
unaware van wat er werkelijk in de wereld aan de hand is.
De Kruzenshtern is binnengelopen. Ik zorgde ervoor op de kade te zijn. Het
weerzien met de sovjets was open en spontaan, als oude bekenden. Zelfs de kapitein
zwaaide van de brug. Ik had de Zweedse officier gevraagd om de lijst van officieren
aan boord van het sovjet zeilschip. Hij overhandigde me deze in een gesloten
enveloppe, zoals ik had gevraagd. Ik ging aan boord en zocht mijn vriend Vitaly op.
‘The first days we were afraid of you. We thought, oh my God, we will get much
trouble with this guy. But it all turned out beautifully.’ Ik vertelde Volodja Molchanov
in Moskou te hebben geschreven dat deze reis eigenlijk de eerste trip in sovjet-verband
was ‘without major “skandal”.’ Vitaly zei: ‘May I tell that to the captain?’

Malmö, Savoy hotel
Eenentwintig jaar geleden logeerde ik hier met Frieda Westerman op weg naar Bung
Karno in Kopenhagen.
Georgii Arbatov zegt volgens Newsweek dat het Kremlin verwacht dat Ronald
Reagan president zal worden.115
Time geeft een overzicht van vier pagina's inzake het Gerald Ford-drama. Er is
geprobeerd Reagan en Ford voor de Republikeinen te laten uitkomen maar de zaak
is afgeketst toen Ford een semi-ultimatum stelde, waarbij hij min of meer eiste dat
Henry Kissinger de minister van Buitenlandse Zaken zou worden. Dat verdomde
Reagan want hij wist genoeg van Kissinger om te beseffen dat hij onder de plak van
hem zou komen te zitten indien hij Kissinger in zijn officiële familie haalde. Reagan
liet Ford dus vallen en koos de voormalige CIA-directeur Geor-
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ge Bush, wat de ‘rode knop’ van de inlichtingendiensten wel erg dicht binnen de
muren van het Witte Huis zal brengen.116 Mijn goede vriend Saburo Okita van Japan
is nu dus geen minister van Buitenlandse Zaken meer maar is benoemd als top trouble
shooter voor externe economische betrekkingen, vooral in verband met de toegenomen
spanningen in handelsrelaties met Washington.
Ik heb een prachtige rit gemaakt in een huurauto van AVIS, via de zuidelijke route
langs de Baltische Zee, samen met Wim Renes. Buitengewoon plezierig met prachtige
avondluchten, soms zelfs sensationeel mooi.

25 juli 1980
Amerbos
Ik ben met Swedair in een Twin Otter naar Kopenhagen gevlogen en vandaar naar
Schiphol.
Goud is verder gezakt en de kinine-aandelen van de ACF zijn verder gestegen, dus
alleen maar verlies.
Gerard Croiset is overleden, wat me zeer beroert. Hij is 71 jaar geworden. Hoe
komt dit zo plotseling? Onbegrijpelijk. Altijd weer nieuwe ellende.117
Leslie Gelb is te gast geweest in de USSR en heeft er drie uitgebreide artikelen over
geschreven in The New York Times. Ik lees nu het derde stuk. Het is duidelijk dat hij
uitgebreid met Georgii Arbatov en diens staf op het USA Instituut heeft geparlevinkt.
Gerard, wat zal ik je missen. Ik hoor zijn stem. Hij was een dierbare vriend. Je weet
nooit wanneer je iemand die je lief is voor het laatst ziet, zoals ik van mam afscheid
nam in de ochtend van 2 september 1974 en 's avonds het bericht kreeg dat zij was
overleden. Ik heb Adèle Croiset geschreven.
Reagan ligt voor op Carter. De affaire van Billy Carter in Libië schijnt nieuwe
problemen voor de president te veroorzaken. The New York Times noemde een
hoofdartikel CAESAR'S BROTHER en vroeg waarom kolonel Khadaffi 220.000 dollar
aan broer Billy kon hebben gegeven.118 Jimmy zegt dat Billy ‘his own man’ is. Maar
zo werkt dit nu eenmaal niet in Washington. Billy verzwakt Jimmy's positie alleen
maar meer.

26 juli 1980
Gisterenavond waren de boeren in de polders het gras aan het binnenhalen. Het rook
er heerlijk. Ik zag twee hazen.

116
117
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Zie bijlage 10.
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Ik droomde dat Croiset me vertelde dat hij prostaatkanker had gekregen van te veel
seks. Hij maakte er het gebaar bij van masturberen.
Een jonge spreeuw hier moet gaga zijn. Hij laat de anderen alle kruimels wegpikken
en staat dan zelf een beetje met zijn bekje tussen de straatstenen te timmeren.
Ik heb bloemen gehaald want Peter komt.
Hans Morgenthau is overleden. Heb hem altijd een uitzonderlijke, rechtse lamstraal
gevonden. Ik ben een keer met hem gebotst tijdens een lezing voor studenten in, ik
geloof Champaign, Illinois, een lezing die Harisanto voor me had geregeld. Hij wordt
in The New York Times gepresenteerd als een criticus van de oorlog in Vietnam, en
zelfs van de CIA. Waarom herinner ik me die man dan als onbruikbaar en ultrarechts?
Er arriveert een opmerkelijk telegram uit Moskou. Zou mijn plan dan toch
gerealiseerd kunnen worden? In opdracht van Anatoly Alexandrov deelt Nauka
Dobroselsky mee te zullen helpen met het regelen van interviews met de bazen van
de vier instituten van de academie voor de USA, voor Azië, voor Afrika en voor het
Nabije Oosten. Dat zou wel eens een doorbraak kunnen zijn. De vier gesprekken
moeten in een boek komen.119
Ben aan de Kruzenshtern-reportage voor Nieuwe Revu begonnen.
Croiset was er zo zeker van dat er een hiernamaals was. Mams zuster, tante Jetty,
heeft me gezegd dat ze aan broer Hendrik in Kaapstad kan laten weten hoe het met
onze ouders in de hemel is. Ik geloof er absoluut niets van, maar dat denkt zij. Zal
Gerard Croiset nu boodschappen vanuit de eeuwigheid naar me zenden?
Lennox Bower schrijft opnieuw uit Dallas dat we nu voortgang moeten maken
met de verhoren van Robert Kroon en Wibo van de Linde in de zaak tegen Time. Ik
moet voor hem contact leggen met Voetelink, die aan deze kant de zaken moet
regelen.
Mijnheer De Boer heeft eindelijk over de avond met minister Machado van
Venezuela in Wassenaar geschreven, en hoe.120 Hij vatte wat hij hoorde in drie stukjes
iq samen. Het klopt allemaal wel, maar toch zag hij kans er iets van een belachelijk
makende teneur in te verwerken. Hij gebruikte trouwens de foto die ik in Salzburg
van Machado maakte.
The New York Times publiceerde een grafiek welke aangeeft in
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hoeveel jaren de populatie van een aantal landen zich zal verdubbelen. China, met
975 miljoen inwoners nu, zal over 58 jaar bijna twee miljard mensen tellen. Zweden,
nu 8,3 miljoen, zal over 1.386 jaar naar ruim 16 miljoen zijn opgetrokken, dat lijkt
me redelijk en zinnig. De VS zullen er 99 jaar over doen om hun inwonertal te
verdubbelen.121 Daar staat tegenover dat dezelfde krant publiceerde dat een onderzoek
in 61 landen heeft uitgewezen dat de vruchtbaarheid van de wereldbevolking langzaam
terugloopt.122 Dat helpt iets. Intussen heeft de Council on Enrvironmental Quality
een rapport naar het Witte Huis gezonden over een onderzoek dat heeft uitgewezen
dat de wereld tegen het jaar 2.000 ‘problems of alarming proportions’ tegemoet gaat.
Dat weten we dus al sinds het eerste rapport van de Club van Rome uit 1971, maar
het bovenstaande rapport herhaalt andermaal: ‘Environmental, population and resource
stresses are intensifying and will increasingly determine the quality of human life
on our planet.’123
Alle weekbladen, inbegrepen Henk Hofland, schrijven volkomen negatief over de
Olympische Spelen in Moskou. Alles wordt uitsluitend negatief belicht. Er is geen
beginnen aan andere geluiden uit de USSR te laten horen, die er wel degelijk zijn.
Mevrouw Van Dijk is in zak en as. Zij telefoneerde. Ik ben meteen naar Baarn
gegaan. Haar zoon Han, vroeger mijn favoriet van de drie jongens, heeft een
drankprobleem en is nu op eigen verzoek in een kliniek in Zwolle beland. Zij heeft
eerst erg geleden van de dood van haar man en trekt zich nu het lot van haar jongste
zoon zeer aan. Zij huilde verscheidene malen. Ik begreep dat ze me had geroepen
om een vertrouwd klankbord te hebben, waar ik me al te gaarne toe leende. Zij is nu
78 jaar, herhaalt zichzelf voortdurend en heeft licht geheugenverlies. Het moet
vreselijk zijn om zó oud te worden.
Zij vertelde dat toen ik in de oorlog bij de familie Van Dijk in huis was, ik ieder
weekend opgetogen naar De Horst in Bosch en Duin fietste om totaal teleurgesteld
op maandag weer bij hen terug te keren. ‘Wij vroegen ons dikwijls af hoe het toch
kon komen dat je steeds dezelfde verdrietige ervaring opdeed. Ik probeerde er wel
eens met je over te praten. Je moeder vond ik een echte lieve vrouw. Je vader was
meer een zakenmeneer met wie ik minder contact had.’ Als onze vader iets niet was
of ooit is geweest, is het wel een zakenman.

121
122
123

Zie bijlage 12.
The New York Times, 15 juli 1980, door Youssef Ibrahim.
The New York Times, 24 juli 1980, door Philip Shabecoff.

Willem Oltmans, Memoires 1980

171
Mijn artikel over de Russische jongens op het zeilschip begint van de grond te komen.

27 juli 1980
Mevrouw Van Dijk belde me huilend op om nog eens te bedanken voor mijn bezoekje.
Ik voel me machteloos. Ik zou haar graag te hulp komen.
De sjah van Iran is dood. Wat een leven.
In Amerikaanse bladen staan dikwijls de lekkerste ventjes.

Het avondlicht valt via de keuken op het portret dat grootvader Poslavsky van mam
als zeventienjarig meisje maakte. Stel je voor dat zij echt met Poslavsky was getrouwd.
Je ‘er zijn’ hangt letterlijk aan een zijden draad. Ik doe niet mee aan die vorm van
Russische roulette.

28 juli 1980
Ik kwam pas om 03:15 uur terug na op avontuur te zijn geweest in het Vondelpark.
Vond een nieuw gebiedje, nogal donker en bebost. Heb een ventje te grazen gehad.
Edward Ivanian schrijft dat hij de ingezonden gedeelten van mijn JFK-boek geschikt
acht voor publicatie in de USSR en ik met de vertaling van mijn boekje door moet
gaan. ‘I am convinced that the book could be of interest to our readers.’ Hij heeft al
met de uitgever gesproken.
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Ik vind Sadat een absolute kloot, die op het verkeerde paard - Washington - wedt.
Hij toont wel karakter door de sjah van Iran een staatsbegrafenis te bezorgen. De
oude vos, Richard Nixon, gaat er ook naar toe.
Nieuwe Revu komt met een omslag DIT ZIJN WEGGOOI HONDEN. De mensen gaan
met vakantie en honden worden weer bij tientallen gedumpt en in de bossen
achtergelaten, aan bomen vastgebonden.

29 juli 1980
Ik ontmoette gisteravond in het park een blonde Duitse knul, ‘het kind’ van Hans
Philips en Berend Dekker. Hans is nu al 75 jaar. Dit nichtenhuwelijk houdt nog altijd
stand. De jongen had op Berend getippeld. Er werd altijd gezegd dat Berend en ik
op elkaar leken. Nu hebben ze een ménage à trois. Zij zien zangeres Desi Halban
geregeld.
Om 13:30 uur belde Georgii Arbatov uit Moskou. Ik herkende de stem maar
associeerde die met Molchanov en opende met: ‘Dag lieve Voldoja 1.’ Arbatov wilde
overleggen over MacMillan. Hij vond het ook vreemd dat 4.000 dollar voor mijn
onkosten een probleem voor hen bleek te zijn. Hij gaat George Walsh in New York
bellen om poolshoogte te nemen. Zeer aangenaam gesprek.
Jan Pieter de Visser kwam langs. Hij wil weg bij de NCRV. Hij stelde voor samen
televisiefilms te gaan maken en hiervoor contacten te openen met Loek de Levita
van Thijs Chanowski Productions.
Casper schrijft uit Philipsburg, Sint Maarten, dat hij me nog nooit zo uit mijn
humeur heeft gezien als in Caracas. Hij had beloofd alleen te komen maar verscheen
in plaats daarvan met Carine. ‘Er zijn nu eenmaal verplichtingen en spelregels bij
het Hans en Grietje verhaal. And, I must say, I like them.’ Dat mag zo zijn, en is
trouwens gebleken, maar ik heb hem geantwoord dat ik hem nooit meer echt zal
geloven. ‘Don't forget my advise to buy gold.’
Maar eigenlijk geloof ik niet alleen Casper nooit meer. Eigenlijk doe ik dit helaas
bij vrijwel niemand meer, zelfs Peter niet. Misschien zeg ik dit nu om uitdrukking
aan een stemming van het moment te geven, of misschien om Casper terug te kwetsen.
Maar wat kwetst Casper echt? Eigenlijk heeft niemand zijn chip in het hoofd onder
controle.
Ik heb sportverslaggever Ruud ter Weijden uit ergernis een telegram gezonden
over zijn constante gekat tegen de Sovjet-Unie bij zijn reportages over de Olympische
Spelen.
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Wim Klinkenberg had deelgenomen aan een forum op de universiteit hier, alwaar
Raymond van den Boogaard de meest walgelijke uitspraken aan het adres van Moskou
had gedaan. ‘Weten die studenten veel,’ zei Wim, ‘maar zijn gemeenheid en slimheid
kon niet op. Dat is een levensgevaarlijke man.’ Tegelijkertijd zou persattaché Vladimir
Opalev voor hem een gesprek hebben geregeld met een lid van het Centraal Comité
van de CPSU tijdens een bezoek aan Nederland, dat uitstekend zou zijn geweest. Ik
ben er niet achter wat voor spelletjes Opalev speelt. Molchanov waarschuwde dat
hij momenteel een belangrijke post bekleed in sovjetverband.
Wim sprak ook over de artikelen van Frits Schaling in NRC Handelsblad, eerst
vanuit Belgrado en nu vanuit de Sovjet-Unie. Wim schijnt te denken dat de activiteiten
van Van den Boogaard en Schaling door hogere machten dan de BVD, dus de CIA,
worden geleid. God mag het weten.
De BBC zegt dat de goudprijs verder daalt. Ik zou er compleet nerveus van worden
als ik mezelf niet in de hand had.
Peter komt morgen hier. Hij is bijna 35 jaar oud nu. Hij moet nu serieus aan de
slag zien te komen. Ik moet voorzichtig duidelijk maken dat hij gezien mijn eigen
financiële situatie niet te veel op injecties vanuit Amerbos moet rekenen. Tenslotte
deden mijn ouders in 1950 toen zij naar Zuid-Afrika vertrokken hetzelfde met mij
om me te dwingen aan de slag te gaan.

30 juli 1980
Anton Foek krijgt 12.000 gulden per jaar van NieuwsNet als ‘aanwezigheidspremie’.
Daarnaast verdient hij nog eens 28.000 gulden met bijdragen. Hij weet niet wat hij
moet doen als het blad over de kop gaat en dat inkomen aan zijn neus voorbij gaat.
Laurie Langenbach beklaagt zich in NRC Handelsblad over ‘het gemak waarmee
mensen zich over politiek uitlaten’ en heeft zich net zoals ik geërgerd aan de
sportverslaggeving vanuit Moskou. Iedere sportverslaggever nu aanwezig in de USSR
‘schijnt het als een verplicht nummer te beschouwen vooral te onderstrepen dat hij
een Westerse vrijdenker is die zijn tong durft uit te steken in de klas van brave, rode
kinderen.’
Peter arriveerde uit Londen. Hij had in zijn hand een cassette geklemd van zijn
recent ingestudeerde liedjes. We speelden de cassettes van Schiphol naar Amerbos
verschillende malen. Ik heb heel aandachtig geluisterd. Ik denk dat hij nog meer
lessen nodig heeft, maar ik vergeet deze rit en zijn zingen nooit meer. Het ontroerde
me. Hij merkte meteen dat ik het huis en zijn
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eigen tuinkamer op orde had gebracht. We bereidden vis en sla, heerlijk allemaal.
Eindelijk weer hier na vijf maanden.

1 augustus 1980
Georgii Arbatov zond een telegram over zijn gesprek met George Walsh van
MacMillan. Ik heb hem geïnformeerd dat Stephan en Thomas Landshoff van Rogner
en Bernhard in München gereed staan ons boek onmiddellijk uit te geven. Dus als
MacMillan langer draalt, kunnen we meteen verder.
Ik was even wakker vannacht. Ik begon meteen te piekeren over de toekomst van
Peter en de poen. Zijn vriendin belde uit Portugal of hij een weekje naar haar toe
kwam. Hij zei er geen geld voor te hebben, maar hij had graag willen gaan. Hij mist
op een of andere wijze iedere drijfveer, zoals het in de volksmond heet, de dagelijkse
kost te verdienen. Ik kom zelf krapper te zitten. Het zenden van douceurtjes moet
ophouden. Hij spreekt er zelf nooit over en vraagt helemaal nooit om iets, noch direct
noch indirect. Dit moet worden gezegd.
Jolle Jolles vertrekt als algemeen directeur van het ANP na daar twintig jaar
werkzaam te zijn geweest. De Journalist publiceert een keukenmeidenverhaal over
de gezagswisseling bij His Master's Voice.

2 augustus 1980
Gisterenmiddag voor het eerst sinds lange tijd in Thermos geneukt. Nu volgen dus
weer vijf dagen van spanning of gonorroe komt opzetten of niet. Ook is Jan Kikkert
uit Hoogeveen blijven slapen, wat steeds plezierig rommelen blijft.
Leonard Silk meldt in The New York Times dat Milton Friedman het ‘geloof in de
goudstandaard’ uit de Republikeinse psyche wist te bannen, maar dat de adviseurs
van Ronald Reagan weer geneigd zijn het vertrouwen in goud te herstellen. Dat geeft
de burger moed.124
Alfred Vierling kwam langs. Hij concentreert zich op minderheidsvraagstukken.
Ergens werkt hij op mijn zenuwen.
Frederick Starr schrijft in The New York Times dat de sleutel tot de Koude Oorlog
het gebrek aan vertrouwen tussen Carter en Brezhnev blijft. Benadert de USSR de
wereld met defensieve motieven, of bevinden zich in het Kremlin opportunisten, die
bereid zijn wilde avonturen te beginnen, als in Afghanistan, om te compenseren voor
de tekortkomingen op het thuisfront?
Er zijn twee boeken verschenen Inside the Soviet Empire: The
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Myth and Reality van Nora Beloff en The Soviet Union Since Stalin van Stephen
Cohen. Ik lees nog altijd veel te weinig.
Volgens Beloff is de sovjetsamenleving ‘profoundly conservative, deeply insecure,
not because it has failed to accomplish much over past decades, but because its
accomplishments fall so far short of its boastful claims’. Ook Cohen schrijft over
‘the conservatism of the Soviet Union today, the sense of a lost future. The USSR is
in the grip of stasis rather than of stagnation. For every force for conservatism there
exist not one but many counter forces, each seeking change in several directions at
once. It is this condition of uneasy equilibrium that accounts for the absence of overall
motion in Soviet development today.’ Voor mij staat vast dat het Westen op alle
mogelijke directe en indirecte wijzen er alles aan doet om ervoor te zorgen dat die
stagnatie van bloed en levenssappen in de richting van de USSR met vereende krachten
in stand wordt gehouden. Het communistische experiment in de Sovjet-Unie - of
bijvoorbeeld Cuba - mag nooit slagen. Stel je voor dat zou worden aangetoond dat
marxisme-leninisme een eerlijker en rechtvaardiger wijze van organiseren van de
samenleving zou zijn dan het vrijemarktkapitalisme van het Westen!
Starr concludeert: ‘Reviewing these two studies, one cannot escape the conclusion
that we are witnessing the end of an era in the Soviet Union, an era in which the
perennial forces of bureaucratism and anarchism, rationalism and nationalism,
cosmopolitanism and xenophobia, have been held in reasonable balance by a regime
that wishes at all cost to make an outright choice.’ Hij eindigt: ‘The problem is that
the blend of practicality and caution that has characterized the past decade has not
solved any of the outstanding problems of the Kremlin agenda. Given this, it is
entirely possible that future American leaders may look back with nostalgia at the
relative stability of the Soviet internal politics in the era of salt-II and Afghanistan.’125

3 augustus 1980
Er zit een patrijsachtige vogel op mijn voederplaats, die ik niet kan thuisbrengen.
Hij moet uit een koekoeksei zijn voortgekomen.
Ik droomde van mam. Ik was bij hen in Zuid-Afrika en wilde afscheid nemen. Ik
riep haar terwijl zij een trap af kwam, maar zij liep straal langs me heen. Ik vond dit
walgelijk en liep weg zonder om te kijken.
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Peter en Jan Kikkert waren de hele dag op het strand. Ik heb de laatste hand gelegd
aan mijn artikel over de trip met de Kruzenshtern.
De Olympische Spelen in Moskou zijn perfect verlopen, zoals Volodja Molchanov
had voorspeld. De sluitingsceremonie was absoluut schitterend. De Duitse televisie
wilde dit niet uitzenden, de druiloren. De Nederlandse commentator kon natuurlijk
niet nalaten ook Andrei Sacharov en de oorlog in Afghanistan tegen het einde van
de uitzending ter sprake te brengen. Geen wonder dat dergelijke types wordt
toegestaan om voor het Nederlandse publiek te presenteren wat er in Moskou gebeurt
met een sterk anticommunistische ondertoon. Ik heb Volodja geschreven het allemaal
prachtig te hebben gevonden.

4 augustus 1980
De BBC-radio interviewde een landgenoot die juist is teruggekeerd van de Spelen in
Moskou. Hij benadrukte hoe walgelijk de berichtgeving is geweest. Hij zei dat
redacties uitdrukkelijke instructies hadden meegegeven aan journalisten ‘to knock
the Russians whenever possible’. Hij zei: ‘I find this a dangerous game, because this
is resorting to Soviet tactics. We are a free country. We should not use these
propaganda methods.’ De man schijnt vergeten te zijn dat het Westen sedert 1917
nooit anders heeft gedaan, met alle gevolgen van dien.
Gisterenavond ontmoette ik met Peter de acteur Robert Foxworth, partner van
Elizabeth Montgomery, in het Sonesta Hotel. Hij was op weg naar Cairo voor een
festival van Universal Pictures. Hij moet Petrus spelen in een religieuze film. De
man zegt me nog steeds weinig.
Eindelijk heb ik de heer West, de assistent van Croiset, opgebeld. Gerard heeft de
laatste weken van zijn leven hartkloppingen gehad. West zei dat voor anchina pectoris
werd gevreesd. Op zondag 10 juli is Gerard onwel geworden en naar een ziekenhuis
gebracht. De artsen overwogen hem te opereren. Croiset zou zelf hebben gezegd:
‘Laat maar, het is wel genoeg geweest.’
‘Hij is heel bewust gestorven,’ aldus West. Van nu af aan zou Carel Enkelaar alle
publiciteit rond Croiset behandelen.
Peter kon weer niet slapen. Dat gaat al jaren zo. Dan merk ik dat hij 's nachts
opstaat. Afschuwelijk moet dit zijn. Hij heeft het artikel voor Nieuwe Revu gelezen.
Hij vond het ‘eerlijk’. Hij had ook een paar opmerkingen.
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5 augustus 1980
Gisteren ontmoette ik Raymond van den Heuvel uit Nieuw-Zeeland in Thermos en
raakte volmaakt op hol. Na wat samen gerommeld te hebben zei hij recht voor de
raap: ‘I love you to take me away from here.’ We gingen naar het Hilton en gebruikten
wat en pikten om 13:30 uur Peter bij Thermos op. Peter waarschuwde me terecht:
‘Vergeet niet wat gebeurde met David Russell, je kunt deze jongen niet er na een
paar dagen weer uitgooien.’
We zijn naar The American Gigolo gegaan met Richard Gere, quite exciting, als
je maar niet teveel doordenkt over de realiteiten van de Amerikaanse samenleving
achter het verhaal. Raymond zei zojuist Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry
te hebben gelezen, voor hem tot dusverre het mooiste boek ooit. Ik vroeg hem: ‘Schrijf
je zelf wel eens?’
‘Ja,’ zei hij, ‘en ik gooi mijn verhalen in de zee.’ Zo jong als hij was, maakte hij
opmerkingen als: ‘That guy had his priorities fucked up, he was not speaking of love
but of lust.’ Raymond heeft een sensationeel lijf en gezicht met donkerbruine ogen.
Wie weet wat ik nog met hem meemaak.
In Den Haag reed ik langs de studio van Frits. Op de ruit zat een papier: ‘Vier
jonge poesjes om weg te geven.’ Frits en zijn eeuwige menagerie.
Ik bezocht ambassadeur Tolstikov. Ik werd in de hal door de heren Opalev en
Makarov opgewacht. Er stond in de ontvangstsalon een tafel, gedekt met
heerlijkheden. Ik liet Tolstikov eerst de brief van Juliana en Bernhard lezen.126 ‘Nu
hebt u een tik op de neus gekregen,’ concludeerde de ambassadeur. Ik zei zeker te
weten dat het hun wens was naar de Sovjet-Unie te reizen, omdat de voormalige
koningin dit bij meer dan een gelegenheid kenbaar had gemaakt, onder andere
bevestigd door oud-ambassadeur Romanov. ‘Als zij uiteindelijk niet gaat, is het haar
probleem,’ zei ik tegen Tolstikov. ‘Ik heb moeite voor een dergelijk bezoek gedaan
in het belang van het land en van detente, dus in Nederlands belang en niet om een
goede beurt in Moskou te maken.’ Maar het is duidelijk dat ook Soestdijk onder ‘de
rode knop’ van Den Haag valt, zoals professor van Hamel mij al twintig jaar geleden
in Baarn aangaf.
De ambassadeur onderstreepte bij herhaling dat de USSR niet van plan was op de
knieën te gaan om zaken te doen met het Westen, of om energie aan West-Europa
te kunnen verkopen,
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inbegrepen gas. Ik zei dat het me een Nederlands belang leek een voet tussen de deur
te hebben in de Sovjet-Unie, om later, wanneer onze eigen gasvelden opgebruikt
zijn, een claim op energie uit de USSR te hebben.
Ik ontving een kaart van de trouwe Jan Cremer.

Bij thuiskomst was ik van slag. Ik weet niet waarom. Het gebeurt zelden. Prompt
belde Ton Kors dat mijn reportage over de zeilrace de prullenmand was ingegaan.
‘Je sleepte er weer De Telegraaf, JFK en van alles bij,’ waar hij wel gelijk in had
want het verhaal van seks met sovjetmatrozen dat ze eigenlijk willen hebben, kan ik
niet leveren. Dit legde ik uit. ‘We kunnen ook vier pagina's foto's nemen en er zelf
een verhaal bij schrijven met pikante details die we van jou zouden hebben gehoord.’
Met ontstentenis lees ik in NieuwsNet hoe professor Tenhaeff en Enkelaar zich nu
al over Gerard Croiset uitlaten, enkele weken na zijn dood.127 Tenhaeff noemt hem
‘een fabelachtige paragnost, maar een erbarmelijke filosoof’. Zijn religieuze besef
noemt de professor ‘kinderlijk’, alsof het vasthouden aan religie iets anders zou
kunnen zijn. Croiset had inderdaad theorieën die niet te volgen waren, volgens
Tenhaeff gezwam, maar volgens mij hield ik er altijd rekening mee dat een
‘analfabeet’ aan het woord was, die niet exact onder woorden kon brengen wat hij
‘zag’. Tenhaeff kan het ook niet laten Croisets loop-
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baan met het begin als loopjongen bij Albert Heijn te omschrijven. Die professor
moet hem altijd met dédain bekeken hebben. Ik had dit ook wel eens, wanneer Croiset
ongemanierd was en zat te slurpen, maar zeker niet wanneer hij zijn mond open deed.
Enkelaar zei: ‘Rationeel was hij natuurlijk de mindere van elke academicus, maar
paranormaal was hij de meester van alles. De zaken liepen door elkaar en waren niet
te splitsen.’ Tenhaeff wond zich dan op en zei: ‘Gerard, hou nou je mond want dat
is onzin.’ Ik herinner me ook zulke momenten, maar hield er rekening mee dat hij
niet exact kon verwoorden wat hij dacht of meende te zien. Anderzijds denkt Tenhaeff
dat Croiset ‘contact’ met hem zal opnemen.
Ik ben weer wat rustiger. Ik zette tegen ambassadeur Tolstikov uiteen hoe ik aan
de informatie over de ontwikkelingen in de gasindustrie was gekomen, via dr. Jermen
Gvishiani en dat ik teleurgesteld was geweest toen André Spoor vertelde dat hij,
Tolstikov, de affaire minimaliseerde. Opalev vertaalde het antwoord van de
ambassadeur als volgt: ‘Ambassadeur Romanov had fouten gemaakt en onder meer
mijn positie (als freelance journalist, hoorde ik zeggen) en belangrijkheid overschat’.
Ik wees er op dat ik begreep dat hij mij niet belangrijk vond en liever met andere
Nederlandse journalisten zaken deed, maar ik was intussen wel de enige die een boek
met professor Arbatov had geschreven en die uitstekende contacten met dr. Gvishiani
onderhield. Tolstikov corrigeerde zich en zei dat de vertaling misschien niet helemaal
correct was overgekomen. ‘Wat ik zei, was,’ aldus de ambassadeur, ‘dat Romanov
misschien wat te hoog had gegrepen in diens samenwerking met jou. Hij heeft over
iets wat in 1973 was gebeurd een conflictsituatie geschapen rond Kosygin en minister
Van der Stoel.’ Opalev vertaalde dus maar half en zoals ik steeds al voel: die man
voert iets in zijn schild in tegenstelling tot vroeger, toen hij rechttoe rechtaan
persattaché was.
Tolstikov haalde dus de oude koe van stal toen Romanov volkomen terecht het
smerige spel van Max van der Stoel uit 1973 ter sprake bracht, waarbij een aanbod
van Kosygin om joint ventures met Shell te beginnen, opzettelijk door deze minister
in portefeuille werd gehouden.128 Natuurlijk zocht Romanov naar een doorbraak om
het sovjetaanbod wereldkundig te maken.
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Wat ik de ambassadeur eveneens heb gevraagd, was hoe het kwam dat de
professionele antisovjet basterds visa hadden gekregen voor de Olympische Spelen.
Hij antwoordde dat het Nederlands Olympische Comité de keuze had gemaakt wie
er zouden gaan. Dan weet je het verder wel. Dat is waarom de Münninghoffs en
Scheepmakers in Moskou opdoken. Daarop vroeg ik de ambassadeur hoe het mogelijk
was geweest dat Raymond van den Boogaard, die openlijk tegen Volodja Molchanov
had gezegd door de BVD te zijn benaderd om met de Dutch spies samen te werken,
kans had gezien een partijdelegatie op bezoek in Nederland te interviewen.
‘Die vraag moet u de heer Opalev stellen,’ was het antwoord. Vervolgens liet ik
hem de foto's zien van mijn ontmoetingen in Tasjkent met de Poslavsky's en vertelde
hoe die geschiedenis in elkaar zat. ‘Aha, so you have blue blood,’ was zijn antwoord.
Ik verduidelijkte dat graaf Poslavsky de tweede man van mijn grootmoeder was
geweest.
Henk de Vos doet verslag in het Algemeen Dagblad over hoe hij met Ad van
Krimpen van de Nieuwe Revu bij vertrek uit Moskou door tien KGB-ambtenaren werd
opgewacht, ondervraagd en alle gemaakte notities van drie weken Moskou moest
afgeven. De Vos meldt dat zijn Intourist begeleider kennelijk exact wist wat hij in
het AD rapporteerde, want zij vroeg hem bijvoorbeeld eens waarom hij zoveel over
Russische joden schreef. Die collega's maken van dissidentenzaken de hoofdschotel
van hun reportage, omdat dit de instructie is die zij van de bazen in Holland
meekrijgen. Ik heb niet zo'n ‘baas’ en ga af op mijn verstand. Ik ga Joodse zaken
niet uit de weg, help Volodja Feltsman door juwelen van de familie mee over de
grens te nemen, maar ik discrimineer niet en zoek het niet op. Komt het op mijn weg,
het zij zo. Ik word dus nooit aangehouden. In tien jaar reizen naar Moskou zijn mij
nog nooit notities afgenomen.

6 augustus 1980
Ik droomde van Gerard Croiset. Ik zei: ‘Ik denk veel aan je. Hij glimlachte.
Opalev vroeg me ‘dat verschrikkelijke artikel voor Nieuwe Revu’ waar ik hem een
kopie van had gegeven niet naar APN Novosti in Moskou te sturen. Ik zei dat Volodja
Molchanov het al van me had gekregen. Hij vond NieuwsNet langzamerhand even
antisovjet als De Telegraaf.
Ik sprak van 11:30 tot 13:15 uur met de ambassadrice van India, C.B. Muthamma.
‘I am a slave-driver to my staff,’ zei ze.
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Ik was eigenlijk doodmoe na al het geklets. Toch was zij een aangename vrouw. Het
valt me op hoe mijn jarenlange ervaring een goed contact vergemakkelijkt. Zij
omschreef haar interim-regering als ‘the junta’, ‘riffraff’ en ‘a bunch of baboons’.
‘Sometimes I am questioned about poverty in Calcutta,’ zei ze. ‘I tell then, when you
have a beautiful animal, it sometimes has flees. if you want to look at the flees, you
are welcome, but the animal will be just as beautiful.’ Ik denk niet, dat ik de
vergelijking met de onderklasse die in de straten van Calcutta crepeert, gepast vond.
Ik vertelde haar dat ik uitstekende betrekkingen met ambassadeur Baipaj had
gehad, maar dat zijn opvolgster - van de interim-regering - had gezegd het niet nodig
te vinden dat ik mevrouw Indira Gandhi ging ontmoeten. Mevrouw Muthamma vroeg
of ik dit aan de minister-president had gemeld. Gelukkig is de vertrouwde heer Prasad
weer als haar rechterhand teruggekeerd, dus de weg naar een ontmoeting ligt open.
Het zou een gedachte zijn om een presidentieel systeem in te voeren in India ‘because
as it is now, we can put up any monkey as President of India’.
Pauline Quarles129 schrijft dat zij een appartement heeft gehuurd in Zuid Frankrijk
met dochter Diane; of ik er voor voel een weekje te komen logeren. Zij geeft een
telefoonnummer in geval ik zin zou hebben te komen. Met haar moeder, madame
De Ramaix-Van der Weede gaat het niet zo goed. Zij moet inmiddels negentig zijn
geworden.
Jimmy Carter heeft op zijn persconferentie een boekje open gedaan over zijn broer
Billy. ‘We are close. I love him and he loves me.’ Hij schijnt niet geweten te hebben
dat Billy naar Libië zou gaan. Carter heeft later geprobeerd Billy ervan af te houden
het land van Khadaffi te bezoeken. Zonder resultaat dus.130 Opeens voelde ik dat ik
naar Thermos moest gaan en warempel, Raymond van den Heuvel was er weer. We
zijn, wat ik eigenlijk zelden doe, naar boven in een cabine gegaan en bedreven seks.
Toen we begonnen te zoenen was het zo gepiept. Wat een heerlijke jongen, heel
intens en een zalig lijf.

7 augustus 1980
Ik droomde weer van Gerard Croiset. Ik was in gesprek met zijn vrouw Adèle. Een
zoon kwam binnen en negeerde me omdat ik niet op de begrafenis was was geweest.
Ik zat op het Russische zeilschip en wist van niets.
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Jan de Vries, hoofdredacteur van De Typhoon, had me geschreven dat hij mijn gesprek
met dr. Arnold Hutschnecker over Rosalynn Carter niet geschikt vindt voor zijn
krant. ‘Ik kan dr. Hutschnecker moeilijk als politiek deskundig beschouwen, zodat
vanuit dat gezichtspunt zijn mening weinig waarde heeft. Bovendien ben ik van
mening dat geen enkele bonafide psychiater [alsof Hutschnecker niet bonafide zou
zijn; wo] vanuit zijn discipline tot uitspraken kan komen zoals je die vermeldt. Ik
stuur je daarom het stuk en de foto terug.’ Hij retourneerde eveneens mijn interview
met de general-manger van TASS in Moskou, Sergei Lossev, een interview dat
niemand heeft en wat ik door er een aantal jaren in sovjetcontacten te investeren,
kon loskrijgen. Zelfs de reportage over pater Alekseij is teruggekomen. Twintig jaar
nam Cees Meijer als hoofdredacteur alles van me mee, De Vries heeft het blijkbaar
hoger in de bol.
Ik antwoordde deze provinciaal: ‘Het is duidelijk dat onze opvattingen over hoe
we lezers iets aan extra informatie kunnen bieden wel sterk uiteen lopen. We hebben
natuurlijk ook een geheel andere journalistieke ervaring en oriëntatie.’ Ik heb
voorgesteld onze relatie te beëindigen en dat hij 5.000 gulden zou overmaken om
uitstaande artikelen te verrekenen ‘want ik vrees dat de kopij die ik je zou blijven
zenden, ongeopend retour zou blijven ontvangen’.
Volgens de American Psychiatric Association is er op iedere 1.780 inwoners van
Washington een psychiater ter beschikking. ‘So great is the stress’ onder secretaressen,
advocaten, leden van het congres, en lobbyisten. Zo gek zijn ze in Moskou in ieder
geval nog niet. In San Francisco is een psychiater beschikbaar voor 2.296 inwoners,
in New York een voor 3.240 en in Los Angeles een op 6.118 inwoners. ‘I think the
number of people who are consulting psychiatrists are perhaps an honest indication
of the emotional disturbance in our population as a whole,’ aldus psychiater Zigmond
Lebensohn.131 Er zal bovendien exponentiële groei zitten in het aantal gaga-gevallen,
dat is zeker.
Anthony Lewis houdt het voor mogelijk dat Jimmy Carter toch wordt herkozen.
Vooral wanneer de hallucinante reacties over Billy Carters avonturen in Libië zijn
uitgewoed. Brzezinski zou Billy hebben gevraagd om te onderzoeken of Khadaffi
niet kon helpen met het vinden van een oplossing voor het vrijlaten van de
Amerikaanse gijzelaars in Iran. ‘The fact that Zbigniew Brzezinski is a fool is not
news,’ aldus Lewis. ‘He is
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the same fellow who had himself photographed with a gun in the Khyber Pass.’ Aan
de handicap van Billy kan Carter weinig veranderen, want het is zijn broer, maar
Brzezinski is een presidentiële keuze. Dat die man blijft zitten waar hij zit ‘is
something that worries friendly governments around the world and ought to worry
us’. Lewis vermoedt dus, dat ondanks dergelijke blunders, de Democratische
Conventie Carter opnieuw als presidentskandidaat zal aanwijzen.132
De Telegraaf maakte in vette letters bekend dat de inhuldiging van Beatrix op 30
april het rijk negentig miljoen gulden heeft opgeleverd. Hollandser kan het niet.
Volgens voorlopige ramingen heeft de show 4,5 miljoen gekost. Inhuldigingsmedailles
brachten 460.000 gulden op. Het merendeel van de Beatrix-Clauswinst is opgebracht
door het slaan van bijzondere munten ter gelegenheid van de kroning.

8 augustus 1980
Peter en ik waren op het strand gisteren. In de avond kwam Jan Pieter de Visser
langs. We zijn met zijn allen naar de haven gegaan om het binnenlopen van de
Kruzenshtern te zien. Om 23:30 uur ging de loopplank uit. Twee stomme, zogenaamd
chique grieten stonden te schreeuwen: ‘Stalin, I am capitalist!’ Ik ben naar ze
toegegaan en vroeg of het nodig was dat zij zich belachelijk maakten. ‘Waarom praat
u dan tegen ons?’ Ze dropen wel af.
Ik werd aan boord gevraagd en heb mijn vriend Vitaly Deel II van On Growth in
de Amerikaanse Putnam-editie gegeven met een boodschap. Hij moffelde het boek
meteen onder zijn leren jasje en zei: ‘This is not a library but a ship.’ Hij vroeg me
hier begrip voor te hebben, maar reageerde alsof ik hem eigenlijk in grote verlegenheid
had gebracht.
Jan Pieter vertelde met prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven mee naar de
eskimo's te zijn geweest. Hij had van geen van beiden een hoge pet op.
Richard Haitch berichtte in de The New York Times dat het nu in Vietnam even
acceptabel is om hond te dineren als konijn. Jerome Heldring is dus eigenlijk de
idioot waar ik hem altijd voor heb gehouden. Hij meldde in NRC Handelsblad dat het
hem geen bal kan schelen dat Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen
het er zo slecht van hebben afgebracht. ‘Ja, van hun falen - bijna over de hele linie
- heb ik zelfs met innig genoegen kennis genomen. Dan hadden ze maar niet naar
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Moskou moeten gaan.’ Die man wordt steeds gekker. Wat hij verder over Olympische
Spelen zei was emotionele onzin, maar goed, hij zal ongetwijfeld tot op Oud Eik en
Duinen133 zijn ‘wijsheden’ in onze kwaliteitskrant blijven verkondigen. Acteur Mark
Gregory is pas echt my cup of tea. Hij speelt in de nieuwe film 1990: The Bronx
Warriors.

The Monarchist wijdt een omslagverhaal aan de kroning van Beatrix.
Tot mijn verbazing wordt over een aantal pagina's de herkomst van prins Paul
Theodore Paléologue-Crivez, die ik in 1956 in Rome ontmoette gereconstrueerd aan
de hand van historische gegevens. Alles wat hij beweerde was dus waar.134

9 augustus 1980
Peter is in Tilburg. Hij was door zijn moeder en drie zussen uitbundig binnengehaald.
Broer Theo belde uit Lugano dat er noodweer was geweest en dat ze nu misschien
met de trein zouden komen. Ik waarschuwde tante Jetty, want we zouden daar eten.
Het klonk als een smoesje, wat niets voor Theo is.
Wilde gangbang in het Vondelpark. Kreeg een zalige grote knul met een lekkere
bek te pakken, maar al spoedig waren ze met vijf man aan me bezig.

133
134

Oud Eik en Duinen is een begraafplaats in Den Haag, voortgekomen uit een klein kerkhofje
uit 1247 bij de kapel van het dorpje Eik en Duinen. (Red.)
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10 augustus 1980
Vannacht droomde ik van mam. Ook van de twee maltezers Keke en Koko. Ze
snelden vanuit mijn huis naar de sloot aan de overkant. Koko was er het eerst
overheen, maar dat diertje was dus ook het eerste dood. Maar Keke, die ik nog ruim
vier jaar heb verzorgd, raakte in een wak en lag angstig te spartelen. Het beest keek
naar mij. Ik dook in het water en haalde hem er uit. Ik zal dromen nooit begrijpen.
De memoires van mr. E.N. van Kleffens zijn verschenen. Hij is 85 jaar en woont
in een dorp buiten Lissabon. Hij komt steeds minder in het vaderland, ook omdat hij
na zijn 73e enkele commissariaten moest neerleggen. Mijn vader moest dat ook en
trok zich dit zo aan dat hij op zijn 72e dood viel uit ergernis. A.J. Cuppen belicht als
voornaamste aspect van wat Van Kleffens te zeggen heeft, dat Hollanders geen esprit
hebben om een conversatie gaande te houden. Ik maak uit de conversatie vooral op
dat de oud-minister de trend naar nivellering - we zijn allemaal gelijk (van vooral
de socialisten) - als rampzalig beschouwt. ‘We zijn niet gelijk, we zijn niet allemaal
gelijkelijk begaafd. Die saus van het gelijkheidsideaal is gevaarlijk.’ Hij denkt dat
het feit dat in Nederland een ‘leer je les en zeg hem op’-mentaliteit dodelijk is voor
de ontwikkeling van vindingrijkheid en het cultiveren van een eigen mening. ‘Ik
geloof dat het een rassenkwestie is. De vermenging van de rassen die nog in Nederland
herkenbaar zijn is niet uitgemond in een pétillante gespreksfähigkeit. We hebben dat
niet.’135 Denk niet dat ik Van Kleffens ga lezen, of dat hij met deze overpeinzingen
de spijker op de kop slaat.
Er is bepaald dat scharrelkippen meer ruimte moeten krijgen en hun vleugels niet
meer mogen worden geknipt. Welja.
Peter zegt het gezellig te hebben met zijn moeder en zussen. Ze gaan samen naar
een antiekbeurs. Hij zei van de week dat als hij voor mij zou overlijden, hij zou willen
dat het langzame deel van een Chopin pianoconcert zou worden gespeeld. Ik hoop
dat ik die dag en die pijn bespaard zal blijven. Maar ja, omgekeerd zou Peter met
mijn verdwijnen zitten opgescheept. Als je leeft en gezond bent, ga je er al te
gemakkelijk vanuit dat het leven eindeloos is.
Ik luisterde naar heerlijke muziek. Images van Debussy, of is het Iberia? Het bleek
La Mer te zijn. Treurig dat ik dit niet wist.
Ik had een bespreking bij Loek de Levita, samen met Jan Pieter de Visser. We
beginnen op ad hoc basis. Het verbaasde me
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overigens hoe hij sprak over een breuk met Thijs Chanowski. Ook scheen hij onder
de indruk van een lunch bij Shell. Kleine indicaties.
Er arriveerde een belangrijke brief van dr. Jermen Gvishiani over de huidige situatie
bij de energie-onderhandelingen.136
Saburo Okita zendt me zijn boek The Developing Economies and Japan voorzien
van zijn kaartje, nog als minister van Buitenlandse Zaken van Japan. Ik kan niet
zeggen dat ik sta te trappelen er doorheen te ploegen.
Ik had generaal-majoor Cor Knulst geschreven over een artikel in de GPD-bladen
van M.H. von Meijenfeldt generaal-majoor b.d. - een vondst van Jan van Beek - over
de oprichting van een Amerikaanse interventiestrijdmacht welke bijvoorbeeld in de
Perzische Golf kan worden ingezet. Cor omschrijft Meijenfeldt als ‘een rotjongen,
politieke kleur, rood, staat bekend als de rode generaal, moest zo nodig van Vredeling,
ook zo'n waardeloze rode rakker, generaal worden’. Uitvoerig op de man ingaan
vond hij kennelijk niet nodig en hij voegde eraan toe, omdat ik suggereerde dat hij
een artikel voor NRC Handelsblad zou schrijven: ‘Voor André Spoor zou ik het zeker
niet doen. Alhoewel geabonneerd op de NRC, zogenaamd liberaal, moet ik bekennen
dat ik deze krant slechts met een half oog lees. Het is allemaal nakauwwerk, stereotype
Newsweek-Time stijl rapportage. Zelf bij inlichtingenwerk betrokken, weet ik dat
nog geen tien procent hoeft uit te lekken. Van de Billy Cartergate-affaire weten we
nog geen tien procent.’
Hij meent dat nog nooit een journalist iets verstandigs over Afghanistan heeft
gezegd. Hij heeft me geadviseerd met professor J. Erickson, een sovjetspecialist in
Edinburgh te gaan praten Hij zal me introduceren en dat wil ik nu kortelings ook
gaan doen.

11 augustus 1980
Ben nog eenmaal naar de Kruzenshtern gegaan voor het schip naar Italië vertrekt.
Ik zag Raymond van den Heuvel op straat nam hem mee naar Djanoko voor lunch.
We eindigden in Thermos waar ik hem opnieuw in mijn armen sloot.
We hebben honderduit gesproken. Als ik hem dan aanmoedig een boek te schrijven
en zijn gedachten te formuleren, zegt hij: ‘Ja, een klein boekje.’ Na gezegd te hebben
dat het leven een gokspel was, zei hij: ‘I confess, I do believe in God, but God is the
sunset, the mountains, man is so unique.’ Toen ik zei dat
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het toch wel erg toevallig was dat we elkaar weer zagen terwijl ik een parkeerplaats
zocht, antwoordde hij: ‘And you call that a coincidence?’
Ik heb Adèle Croiset een paar regels geschreven omdat ik veel aan haar dacht. Zij
belde en vertelde: ‘Tussen 11:30 en 14:00 uur was hij weg. Hij kreeg het opeens te
kwaad over mij, maar ik heb hem gezegd niet voor mij te vechten omdat ik het heus
wel zou redden.’ Vreemd dat we nu al zo over hem moeten spreken. Zij scheen
nieuwsgierig over wat ik over Gerard had gedroomd, maar dat herinner ik me dus
niet.

12 augustus 1980
Raymond belde of ik hem om 20:00 uur wilde ontmoeten. Het was zijn laatste avond
in Amsterdam. Het is een schat. Hij wachtte op me, zittend op de trap aan de
achterzijde van het paleis op de Dam. We reden naar Amerbos waar ik een vismaaltje
had bereid. Later maakten we een rit met de kap van de TR-6 neer. We kwamen door
Broek in Waterland. Hij genoot en zei de meest opmerkelijke dingen, waarvan ik
me weinig herinner. ‘If I were to die, I would want in my stone carved the words
“Tred softly, you tred on my dreams.”’ Hij vroeg om het Emperor Concerto van
Beethoven te spelen op de autoradio en neuriede af en toe zachtjes mee. Hij had zijn
haar laten knippen. Hij droeg een zeer wijde witte broek en zei dat dit nodig was
‘because of my enormous legs’.
Hij heeft, zoals ik adviseerde, een carnet aangeschaft om een dagboek bij te houden.
‘This world is crazy, except, you and me and Peter. I wonder what Beethoven would
have said, if he returned to earth.’ Later zei hij: ‘I know, you perhaps don't believe
in God the way I do, but perhaps, I can bring you to Him in the hereafter.’
Ik vind die ontboezemingen volmaakt ontwapenend. Keer op keer was ik sprakeloos
als hij zijn mond open deed en hij is pas twintig jaar. ‘I will make arrangements,’
zei hij, ‘that you will get all my diaries, if I were to die soon.’ Bij het afscheid gaf
hij me nog een zoen door het raampje met de woorden: ‘I will miss you.’ Vreemd,
en hoe is het mogelijk, dat je iemand slechts acht dagen in je leven hebt leren kennen
en dat het werkelijk pijn doet afscheid te nemen. Hij belt veel naar huis in
Nieuw-Zeeland. Vandaag nog had hij met zijn moeder gesproken want zijn vader
sliep. Het gesprek had hem triest gemaakt. ‘You wonder, what makes people go on
living,’ zei hij. ‘Will we ever find out what love is?’
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13 augustus 1980
Tamara Sachnazarova en Volodja Molchanov belden op. Oudambassadeur Romanov
is zo vriendelijk om een gesprek met hun hoogste baas, de heer Tolkunov, te hebben
om het laatste zetje aan een nieuw interviewboek uit de USSR te geven. Maar over
schriftelijke interviews met Brezhnev, Kosygin en Gromyko kunnen ze nog niets
met zekerheid zeggen.
Ik informeerde John Roozen van NieuwsNet dat de sovjetambassade zijn publicatie
nu rangschikt onder het soort bladen als De Telegraaf. ‘Ik zou het erg vervelend
vinden,’ zei hij, ‘als de sovjetambassade nu denkt dat we “om” zijn, omdat we de
affaire met De Boer en de BVD hebben gehad.’ Ze willen een gesprek met professor
Erickson hebben en willen ook de informatie over de Russische pianist Volodja
Feltsman ook hebben. Ik bezocht tante Yuut in Soest. Haar lievelingsdochter, Hetty
die in Engeland woont, heeft hersenproblemen. Ze kan niet meer schrijven of
telefoneren, zodat zij momenteel geen contact heeft, wat haar diep aangrijpt. Wat
hangt ons boven het hoofd? Mijn lievelingsnicht, die eens pianolessen had van Cor
de Groot.
Tante is ervan overtuigd dat mam een affaire had met grootvader Poslavsky, die
toen 26 jaar was. Tante kwam eens de kamer binnen toen mam bij hem op schoot
zat. Mijn moeder was toen zestien, en grootmoeder, die uiteindelijk dus met Poslavsky
trouwde, was toen 36. Ik blijf het een onthutsend verhaal vinden omdat het rollen
van hormonendobbelstenen je eigen bestaan aan een zijden draad doet hangen.
Grootmama had een Dalmatiër uit het nest van de tsaar. Hij heette Zagrai en verstond
alleen Russisch. Tante Jetty had de pup mee over de grens gesmokkeld. Mam had
als meisje een Ierse setter, Alto. Haar zuster, tante Jetty, een Barzoi, Siberiak. Tante
herinnerde zich de balalaika spelende vrienden van Poslavsky, Medvjedev (met een
zwart snorretje), Sokolov en Sholochov. Omstreeks die tijd moet ook graaf George
de Mohrenschildt in Luik hebben gestudeerd. Of nee, dat was later, meer aan de
vooravond van de Tweede Wereldoorlog.
Joop van Tijn heeft een bandopname ontdekt van Joseph Luns in gesprek met
Murray Marder van The Washington Post. De opname lag opgeslagen in de JFK
Library. Het onderwerp van het gesprek was Nieuw-Guinea en werd opgenomen op
26 mei 1965. De tekst is nu vrijgekomen. Van Tijn schrijft zeer badinerend over de
mededelingen van Luns. Er schijnt het nodige te schorten aan het geheugen van de
huidige secretaris-generaal van de NAVO. Dat wisten we al heel lang. Luns is het
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prototype van de mythomaan, de man die eigen sprookjes als heilige waarheid ziet.
Natuurlijk komen weer de zogenaamde toezeggingen van John Foster Dulles aan de
beurt (die er nooit zijn geweest) en al noemt hij JFK (in 1965) geen ‘verrader’ (zoals
hij na de dood van Robert Kennedy zou beginnen te doen), volgens van Tijn is het
gewoon ‘onbehoorlijk wat de voormalige minister van Buitenlandse Zaken ten beste
geeft’. Van Tijn spreekt over ‘kinderlijke verdraaiingen’. Ik heb dat reeds in een
vroeg stadium, toen de Nieuw-Guinea-affaire nog volop speelde, in Propria Cures
als ‘De leugens van Luns’ omschreven. Wanneer je alles wat die man over de jaren
alzo heeft gedebiteerd zorgvuldig op een rij zou zetten, zou zelfs Bruno Bettelheim
wat uit het brein van die man komt als ‘de sprookjes van Luns’ moeten omschrijven.137
Joop refereert ook naar mijn pogingen de man te ontmaskeren, wat me van hem
meevalt.

15 augustus 1980
Peter kwam gisteren om 16:00 uur uit Tilburg terug en het zat meteen fout. Waarom
is niet te verklaren. We hadden een plezierig diner samen, keken televisie maar
eigenlijk wilde ik mijn De Mohrenschildt-manuscript doornemen. Hij wilde Corrie
van Gorp zien, wat ik vervelend vond omdat ik wilde typen. Ik begon dus in The
New York Times te knippen en kon eigenlijk mijn ei niet kwijt. Toen hij tenslotte
vroeg of ik oke was, want hij voelt mijn stemmingen haarfijn aan, ben ik een lange
tirade begonnen over zijn toekomst en dat hij op een of andere manier aan de slag
moest zien te komen. Hij gaf toe dat hij snel een beslissing moest nemen, maar die
gedachte alleen al joeg hem de stuipen op het lijf. Ik herinnerde hem eraan, dat hij
hetzelfde had gezegd na onze heerlijke vakantie in Florida. ‘We zijn zeven maanden
verder en je bent net zover als toen.’ Ik gaf hem het voorbeeld dat mam in 1950
daadwerkelijk was gestopt mij geld toe te stoppen, waardoor ik eindelijk de koe bij
de horens had gevat, was gaan solliciteren en in 1951 was begonnen met op een
kantoor te gaan zitten bij een groothandel in vruchten en specerijen. ‘Ik zou geen
hap door mijn keel kunnen krijgen, als ik in een huis van iemand anders zou moeten
zitten niets doen. Je moet nu je hersens gebruiken en tot de conclusie komen dat je
aan de gang moet, hindert niet wat, maar je bent bijna 35 jaar.’ Ik zei ook me te
generen voor zijn moeder en zussen, want die denken waarschijnlijk dat Peter
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niet tot werken komt omdat ik hem financieel ondersteun. Om te beginnen doe ik
dat maar heel weinig eigenlijk, want hij woont bij Edwin en is nu al weer een aantal
jaren bij zijn nieuwe vriend in Londen. Zelfs herinnerde ik hem eraan dat Gerard
Croiset al jaren geleden had betwijfeld of hij ooit zelfvoorzienend zou worden. Ook
vroeg ik me af hoe het kwam dat zijn jongere broer Jan het wel uitstekend doet en
al heel ver is in de psychiatrische wereld. Maar daar reageerde hij heel fel op met:
‘Dat vind ik gemeen van je om te zeggen.’ Tot dusverre was het gesprek wonderwel
rustig maar nu kwam het oude afweermechanisme boven: ‘Ik denk dat ik ga
wandelen,’ zei ik hem. Ik vond het afschuwelijk allemaal maar ik moest het wel
doen, het was een plicht jegens hem.
Later toen we naar bed gingen vroeg hij: ‘Ben je okay?’. Ik ben er toen nog eens
over begonnen maar hij vroeg ermee te stoppen want anders kon hij helemaal niet
slapen, wat toch al sedert jaren een probleem is. Hoe komt dat toch? Vanmorgen
vertelde hij midden in de nacht naar beneden te zijn gegaan om in mijn werkkamer
na te denken. Ik zou er alles voor over hebben als ik hem maar peace of mind zou
kunnen geven. Zijn dilemma is - en ik begrijp dit - totaal. Hoe moet hij hier uitkomen?
Hij zou het zingen willen doorzetten zei hij, maar dan moet hij serieus lessen nemen.
Hij vertelde dat vanuit heel Engeland jonge mensen naar Londen komen en lange
rijen vormen bij de uitzendbureaus. Wat zou hij dan moeten doen? Van de acteurs
zit 82 procent zonder werk. De uitkering voor acteurs is vijftien pond in de week.
Hij zou in Duitsland succes hebben als model, zoals nog steeds bij HOM, maar in
Londen zoeken ze andere types.
Hij benadrukte meer dan eens dat zijn uiteindelijke besluit van binnenuit bij hemzelf
moest komen en dat in dit opzicht niemand hem zou kunnen zeggen wat hij moest
doen. Ik benadrukte dus opnieuw niet te willen zeggen wat hij moest doen, maar dat
hij iets moest doen in het belang van zijn eigen welzijn. We zullen er het komende
jaar waarschijnlijk niet meer op terug komen.
De Britse advocaat Michael Eddowes,138 de idioot die over mij de grootste onzin
schreef, wil het graf van Lee Harvey Oswald openen om te bewijzen dat niet Oswald
maar een Russische KGB-agent daar begraven zou zijn. De broer van Oswald wist
de waanzin via een rechter in Dallas te voorkomen.
De ambassadrice heeft mijn aanvraag voor een nieuw gesprek met Indira Gandhi
in gang gezet.
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TASS noemt de nieuwe scenario's van de VS inzake een nucleaire oorlog ‘bloeddorstig

en krankzinnig’. Dat is ongewoon krasse taal voor Moskou. Volgens TASS hebben
Amerikaanse strategen het contact met de realiteit verloren. Ik denk al heel lang dat
de Amerikanen over geweld en oorlog al heel lang het spoor bijster zijn omdat ze al
honderd jaar (thuis) geen oorlog hebben gehad. De Russische ervaring is bepaald
anders. Ik ben in ieder geval minder bang voor de sovjets dan voor de idioten in
Washington.
Edmund Muskie, de minister van Buitenlandse Zaken in Washington, heeft
geprotesteerd omdat hij niet van te voren werd gekend in de nieuwe Amerikaanse
doctrine over een atoomstrategie, waarbij militair-industriële complexen en het
politieke apparaat van de Sovjet-Unie de voornaamste doelen van Amerikaanse
raketten zouden zijn. Zal wel het denkwerk van mijnheer Brzezinski zijn, de
voormalige Pool.
U.S. Uniforms On Youths Stir Anger in Soviet
By ANTHONY AUSTIN
Special to The New York Times
MOSCOW, Aug. 13 - The subway train stopped and a young man got on.
He wore a fashionably weathered pair of blue jeans, with an American
‘Wrangler’ trademark, and a khaki shut with the insignia, in English, of
‘U.S. Air Force.’ A pocket sported a multicolored ribbon.
‘Excuse me, young man,’ said one of the passengers, unable to contain
himself, ‘but what is your name?’
‘Viktor,’ the youth replied. ‘Why?’
‘Tell me, Viktor,’ the man said, ‘where did you get that fine shirt?’
‘From out there. It was brought in.’
‘I see. And do you know, Viktor, that this is an American military
uniform?’
‘Sure. So what?’
‘And do you know how much blood has been spilled in the past decade
because of the people who wore that uniform?’
‘This is a democracy - I wear what I want,’ muttered the young man, and
got off at the next stop.
Fad Among Young People Assailed
Komsomolskaya Pravda, the paper of the Young Communist League,
reported the episode today as an example of the fad of wearing
hand-me-down American clothes against which the Soviet guardians of
public morality have long waged intermittent battle.
The attacks mount in summer, when safely socialist outerwear is discarded
and the corrupting influence of American garments acquired from Western
tourists is on the increase. Last summer, the targets were T-shirts with
slogans and pictures deemed an offense against the Soviet way of life.
But wearing American military uniforms, Komsomolskaya Pravda made
clear today, is going a bit far.
Do the youths who flaunt these Air Force uniforms, with their rows of
ribbons, know what they stand for, the paper asked. Suppose the decoration
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worn by the young man in the subway was awarded in the Vietnam War?
Vignettes of Vietnam War Evoked
With a series of word pictures, Komsomolskaya Pravda sought to evoke
memories of that war:
‘The roaring engines of a B-52... the heart-rending howl of American
bombs hurtling down toward the Vietnamese earth... the wailing of a
grief-stricken young Vietnamese mother.
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Simon Vinkenoog is in Carl Gustav Jung gedoken, die Zeven preken tot de doden
heeft geschreven waarbij hij gedurende zes jaar in zijn onbewuste een oude man
ontmoette, met wie hij lange gesprekken voerde.139 Ik vind dat niets voor deze lucide
psychiater en moet het boek te pakken zien te krijgen. Jung op het terrein van Croiset.
‘Laat hij die zichzelf kan zijn, niet van een ander zijn.’ - Paracelsus

16 augustus 1980
De Democratische Conventie zou Edward Kennedy veertig minuten lang hebben
toegejuicht. Dat kan natuurlijk niet waar zijn, maar Amerikanen kunnen blijkbaar
niets meer organiseren zonder massahysterie.
Wat ook steeds meer opkomt zijn de ultra rechtse evangelisten, die politici als
Ronald Reagan bewieroken. De ‘New Right’ of de christelijke stem in de VS zal
steeds meer van zich doen horen. Het wordt krachtig ondersteund door het
zogenaamde televisie-evangelisme van dominee Jerry Falwell en consorten, die
vooral alle zondagochtenden de televisiekanalen verzieken.

17 augustus 1980
Zandvoort
Goed gegokt. De lucht is blauw geworden en Peter geniet intens van het strand.
Gisteren heeft in het Beursgebouw de ontmoeting met alle Poslavsky's plaatsgehad.
Ik arriveerde toevallig tegelijkertijd met Lex Poslavsky, zijn vrouw en twee kinderen
en vroeg hem: ‘Verheug je je op de ontmoeting?’ Hij trok een zwaar verwrongen
gezicht en zei: ‘Ach, nou ja, het is aardig, maar om nou te zeggen: leuk? Het is niet
zo belangrijk,’ of woorden van die strekking. Ik vond het heel naar en zeer
onbegrijpelijk. Ik had hem mijn artikel over pater Alekseij in Rusland gezonden. Hij
sprak er in superlatieven over. De hele familie was er. Ook tante Jetty dus, de enige
die de hele Russische Poslavsky familie voor de revolutie in levende lijve heeft
gekend.
Ik deed het verhaal van mijn ervaringen in Tasjkent en pauzeerde. Daarna stelde
ik voor dat we met vereende krachten zouden proberen Maxim Poslavsky140 een reis
naar Nederland te laten maken. Lex viel me meteen in de rede dat het beter was dit
onderwerp onder vier ogen te bespreken. Daar heb je
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NieuwsNet, 16 augustus 1980.
Eigenlijk heette hij geen Poslavsky, maar zijn moeder was de kleindochter van graaf Yuri
Poslavsky.
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het weer. Ik was het er niet mee eens en zei: ‘Waarom niet nu meteen?’ Ik hield
bovendien een pleidooi dat de veronderstelling dat hij hier politiek asiel zou vragen,
nergens op sloeg en dat ze volkomen verkeerde ideeën hadden over de USSR van
vandaag. De jongen zat midden in zijn studie, had veel vrienden en zijn familie was
in Tasjkent. Hij dacht er niet over naar het Westen te drossen. Zijn leven daar was
voor hem heel wat plezieriger dan wat wij hem hadden te bieden. Elie Poslavsky
kwam op de proppen met de opmerking dat de hele jeugd van de USSR Pioniers en
Komsomols waren, dus communisten. Ik antwoordde: ‘Je weet er niets van: alleen
zij die zware keuringen doorstaan, worden toegelaten. Denk niet dat iedereen zo
maar lid kan worden.’ Hij antwoordde dat ik er niets van wist. Hij sprak met veel
Russen. Ook hij was tegen de komst van Maxim en zei dat de zakelijke en juridische
kanten van de komst van de verre neef eerst onderzocht dienden te worden. Hij stelde
echter voor de jonge generatie Poslavsky's om hun mening te vragen.
En bloc waren ze allemaal voor de komst van neef Maxim. Irina Poslavsky zei
zelfs: ‘En als hij hier zou willen blijven, wat dan nog? Zijn toekomst is belangrijker
dan of wij door zijn niet terugkeren naar de USSR er nooit meer naar toe zouden
kunnen reizen.’ Maar Elie bleef net zo doorzeuren als Lex. Ze droegen steeds meer
argumenten aan om de jongen hier niet te gast te hebben, waarop ik de knoop
doorhakte en zei: ‘Ok, dan halen we hem naar hier met de jongere generatie
Poslavsky's.’ Tante Jetty was overigens de enige die toegaf en protesteerde dat het
onzin was om te denken dat hij in Nederland asiel zou vragen. Daarop zei Elie
Poslavsky: ‘Ik laat me echt niet in een hoek drukken. Ik heb bovendien nog niet
gezegd - en niemand heeft me dit gevraagd - wat ik ervan vond.’ Dat was gewoon
gedraai.
‘Je wordt helemaal niet in een hoek gedrukt, maar je zoekt problemen, die er niet
zijn, zoals steeds is gebeurd. Zelfs een eenvoudige ontmoeting als deze ging al bijna
niet door vanwege allerhande onwezenlijke onzinargumenten.’ Hij daagde me uit
die argumenten te noemen. Ik antwoordde: ‘Je mag dit punt van mij winnen.’ Ik had
geen zin openlijk mee te delen dat tante Jetty eerst niet wilde dat de kinderen uit Lex'
tweede huwelijk aanwezig zouden zijn. ‘Maar ik krijg koude rillingen als ik jullie
over die jongen hoor spreken. Jullie zijn allen Poslavsky's die de verschrikkingen
van de Communistische revolutie zijn ontlopen. We wonen allemaal in een paradijs
vergeleken bij daar en nu hebben jullie de gelegenheid een gebaar te
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maken tegenover de Russische Poslavsky's en worden er zoveel vijven en zessen
gecreëerd,’ zei ik verwijtend.
Tot mijn verbazing gaf Lex nog een argument mee tegen de komst van Maxim:
‘Toen ik tijdens de oorlog in het concentratiekamp in Oostenrijk zat, was het ons
toegestaan regelmatig in het dorp te wandelen.141 Het kamp voor die wandeling
verlaten, was altijd een gelukkig moment maar later weer teruggaan was afschuwelijk.
Hetzelfde zou voor Maxim gelden. De Poslavsky's hebben banden met de tsarentijd
van voor de revolutie. Het is best mogelijk dat zij geparenteerd zijn aan de koningen
van Polen en Zweden en een familiegeschiedenis welke duizend jaar teruggrijpt,
maar wat schieten we met die gegevens op? Het zal mijn identiteit best beïnvloed
hebben [ik had daar namelijk op gewezen - WO] dat mag allemaal zo zijn, maar de
USSR is nu eenmaal het soort gevangenis als waar ik in Oostenrijk in heb gezeten. Ik
zal nooit voor een vakantie naar de Sovjet-Unie gaan, hoogstens voor mijn werk,’
aldus Lex Poslavsky.
Elie Poslavsky scheen enigszins bij te draaien en zei wel in de familiebanden in
Rusland geïnteresseerd te zijn. Mijn indruk was dat beide heren Poslavsky de
werkelijke reden voor hun bokkigheid jegens de komst van Maxim verborgen,
namelijk dat het hen centen zou kosten om bij te dragen. Toen de ober bijvoorbeeld
kwam afrekenen, wees Lex Poslavsky aan voor wie van het gezelschap hij bereid
was de consumpties te betalen en rekende mij mee. Hij trok daarbij een bijzonder
naar gezicht. Bij een tweede ronde maakte tante Jetty bekend voor iedereen te zullen
betalen. Overigens botsten Lex Poslavsky en zijn halfzuster tante Jetty eveneens,
zoals Elie en ik, en alles bij elkaar dacht ik: waar ben ik aan begonnen. Er werden
buiten foto's genomen en we namen zo plezierig mogelijk afscheid nadat ik nog een
uiterste poging had gedaan de USSR af te schilderen als minder concentratiekampachtig
dan men in West-Europa vermoedde. Maar hoe meer ik aan de ontmoeting terugdenk,
hoe akeliger ik de herinnering eraan vind. Ik schreef gisteren niets, en concentreerde
me op Peter, maar ik sliep er zelfs slecht van. Ook vandaag houd ik er een nare smaak
aan over. Bah!
Ik heb de reportage over de Russische matrozen voor Nieuwe Revu voor de
zoveelste maal herschreven, omdat het blad absoluut meer suggesties wil hebben
over mogelijke homoseksuali-
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Omdat Lex Poslavsky in Arizona was geboren, werd hij door de Duitsers als Amerikaan
gearresteerd. Hij werd later weer vrijgelaten.
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teit of contacten van dien aard aan boord. Ook de foto's van blote bovenlijven moeten
dit suggereren.
Gisteravond belde Dewi Sukarno uit Parijs op, omdat het de 35ste
Onafhankelijkheidsdag in Indonesië was. Zij sprak ook met Peter.

18 augustus 1980
De aardewerkfabriek in Gouda van de ouders van Aart van der Want is afgebrand
vannacht. Ze hebben een advocaat nodig. Ik adviseerde hen H.M. Voetelink bij Nauta
Van Haersolte.
Zeven Cubanen die naar Cuba terug wilden, hebben een vliegtuig van Air Florida
gekaapt en zijn in Havana geland.
Ik stuurde de pagina's 72-150 van het JFK-manuscript naar Edward Ivanian in
Moskou.142
Pater Alekseij heeft me geschreven,143 evenals Volodja Molchanov.

19 augustus 1980
Ik ontmoette de heer B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, directeur voor Buitenlandse
Economische Betrekkingen op het ministerie in Den Haag, bijgestaan door een
voorlichter. Dat was dus de man die Dirk Keijer in zijn bewegingen in Moskou
permanent heeft gedwarsboomd. Kasper Reinink had hem inderdaad gebeld om me
bij hem te introduceren, zoals ik had verzocht. Ik zei dat ik de huidige ambassadeur
in Moskou, de heer Frans van Agt, ‘een hopeloos geval’ vond, waarop hij naar zijn
assistent keek, en dat ik om die reden Reininks hulp had ingeroepen. Ik liet hem de
brief van dr. Jermen Gvishiani van 4 augustus lezen en ging vragen stellen over de
stand van de onderhandelingen van gasleveranties uit de USSR. Ik zag op een kastje
een gesigneerd portret van Beatrix en Claus staan en dacht: dat zou ik thuis - liefst
in mijn slaapkamer - zetten, maar zeker niet op kantoor.
Frits van Eeden wandelde onverwachts Amerbos binnen, vergezeld van een oudere,
corpulente Amerikaan, die Johnny heette. Wat Frits in dergelijk types ziet, is mij
altijd een compleet raadsel. Peter zei: ‘Frits is een schat,’ wat zeker waar is. Later
werd Peter gecruised door een meiderige nicht, die bovendien meer dan
onaantrekkelijk was. Het ergerde me. ‘Omdat hij lelijk is vind jij hem niet aardig,’
zei Peter. Dat zou wel eens waar kunnen zijn. De irritaties tussen ons komen
voornamelijk
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Zie bijlage 16.

Willem Oltmans, Memoires 1980

196
voort uit het feit, dat ik me groen en geel erger aan de wijze waarop hij zijn dagen
doorbrengt: mediteren, sporten, Thermos, de krant lezen, en soms een boek of een
Psychology Today en verder niets, helemaal niets. It drives me up the wall.

20 augustus 1980
Van Voorst: ‘Het belang van onze jaarlijkse ontmoetingen met de USSR op
overheidsniveau, wat we ook met andere Oost-Europese landen hebben, is dat je
inventariserend kunt werken. We kunnen nagaan waar knelpunten zitten, in
bijvoorbeeld de handel, in de ruimste zin, financieringskwesties en dergelijke zaken.
We vragen ons af waar onvervulde wensen leven aan weerskanten, waar zie je
onvervulde perspectieven om iets nieuws aan te zwengelen? Je kunt ook het
bedrijfsleven op bepaalde sporen zetten. Je kunt ook als klankbord van het
Nederlandse bedrijfsleven fungeren en bepaalde wensen of klachten van hun kant
vertolken bij een andere overheid. Juist bij staatshandelslanden is dit vaak veel
effectiever indien dit door de overheid gebeurt.’
Ik heb het interview van de band uitgeschreven maar nu: waar kan ik het plaatsen?
Dat blijft in mijn geval de eeuwig onbeantwoorde vraag.
Om 12:00 uur ontmoette ik Vladimir Opalev van de sovjetambassade, samen met
Jan Pieter de Visser. We hebben onderzocht in hoeverre we films in de Sovjet-Unie
zouden kunnen draaien in samenwerking met Loek de Levita. Hij vertelde dat
aartsbisschop Pitirim waarschijnlijk volgende maand hier zou zijn. Ik heb hem
onmiddellijk geschreven dat ik een film over pater Alekseij zou willen maken. Jan
Pieter heeft er al bij de NCRV over gesproken, waar onmiddellijk werd gereageerd
met: ‘Dat zal wel weer een sovjetpropagandastunt zijn.’
Peter en ik dineerden genoeglijk in La Mangerie en zagen de film Fame. Ik walg
van wat er in de VS aan de hand is maar de muziek en dans waren fantastisch.

21 augustus 1980
Schiphol
Nieuwe Revu (Dolf Drukker) belde, dat het artikel over de zeilrace met de Russische
jongens nu goed was, maar fotograaf Wim Renes had gesproken over ‘een zwoel
sfeertje’ en dat zat er nog niet genoeg in. Ik antwoordde dat ze Renes dan maar
moesten vragen ‘dat sfeertje’ toe te voegen. Daarop belde Wim Renes. ‘Ik ruik onraad.
Ze zeggen steeds, dat ze mij willen interviewen over het verblijf op de boot en hoe
jij je aan
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boord gedroeg jegens de Russische jongens.’ Later was hij door Drukker
teruggefloten: ‘Hoe durf jij achter mijn rug om met Oltmans te bellen?’ Er was zelfs
gedreigd met het intrekken van het contract van Wim Renes bij Nieuwe Revu. Ook
Paul van Engen had zich in de interne rel bij het blad gemengd. Wat een soepzooitje.
Stel je voor dat je op zo'n redactie zou moeten werken. En ik weet natuurlijk nog
niet half wat zich daar werkelijk afspeelt.
Peter zei gisteren: ‘Schat, weet je dat je nooit censureert wat je eigenlijk zegt? Je
flapt er alles uit en je bent het het volgende moment vergeten.’ Hij heeft volkomen
gelijk maar zo ben ik en ik ben niet van plan dit te veranderen. Overigens zegt
mejuffrouw Büringh Boekhoudt hetzelfde en voegt er aan toe dat Beatrix en ik op
dit punt hetzelfde zijn. Zij belde. Peter heeft gezegd dat ik naar Schotland was.
Ik ben op weg naar professor Erickson. De BVD-idioot J.G. Heitink bij De Telegraaf
heeft hem 9 augustus j.l. aangevallen omdat hij zou hebben gezegd ‘dat er een zekere
mate van wettigheid is in de Russische veiligheidseisen en behoeften inzake
Afghanistan’. Heitink: ‘Erickson verwerpt dus de opvatting van mevrouw Thatcher
en de heer Brzezinski dat er sprake is van een meesterplan en dat de Russen uit zijn
op het omsingelen van de voor het Westen zo vitale olievoorraden.’ Moet je nagaan:
de Sovjet-Unie ligt sinds het afkondigen van het IJzeren Gordijn, nadat ze hun nuttige
werk Hitler te verslaan tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden volbracht, onder
een ring van militaire bases langs alle grenzen van de USSR en nu zijn het de sovjets
die de olievelden zouden willen omsingelen. Ik weet dat dit absolute onzin is en dat
de heren in het Kremlin andere zaken hebben om zich over op te winden, zoals het
opkrikken van de voorradigheid van dagelijkse levensbehoeften voor de
sovjetbevolking.

Amsterdam - Edinburgh
Gisteren tijdens de film keek ik naar Peters gezicht en raakte zijn hoofd met mijn
hand even aan. Ik dacht: ik zal tot in lengte van dagen hem zoveel mogelijk geven
en met hem delen wat ik zelf heb. Toen in de film de danseres tegen de leerling zei
dat zij beter met dansen kon ophouden ‘you do not have it, do something else,’ en
het meisje begon te huilen, vroeg ik me af wat er in Peter omging en en dacht ik aan
zijn wens om te zingen.
Ik herinner mij dat onze ouders op huwelijksreis naar St. Fillans in Schotland zijn
geweest. Mam heeft haar hele leven een inge-
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lijste foto van een meer en bergen in Schotland bij haar bed gehangen. Die hangt nu
bij mijn bed op Amerbos.
Ik ontmoette professor Erickson, de vriend van generaal-majoor Cor Knulst, in de
University Staff Club in Chambers Street in Edinburgh. Hij had een tafeltje
gereserveerd. We lunchten met een visje. Ik had me hem anders voorgesteld. Hij was
wat nerveus maar aardig. In 1946 bevond hij zich als verbindingsofficier in Oostenrijk
vanwege zijn belangstelling voor Oost-Europese zaken, schreef in Oxford in 1962
een doctoraal studie The Soviet High Command en heeft al in 1963 een onderzoek
in Moskou gedaan naar militaire zaken aldaar. Hij schreef onder meer een studie
over de slag om Stalingrad wat volgens hem het begin was van de entree van de USSR
als wereldmacht. Zoals in 1706 Peter de Grote bij Poltava de Zweden versloeg
waardoor Rusland een Europese macht was geworden. Hij gaf toe dat sommige van
zijn inzichten hem onpopulair maakten, zoals bij Heitink in De Telegraaf. Hij is
specialist in defensiepolitiek en defensiestrategie. We wandelden naar zijn kantoor,
bestaande uit zeven kamers, waar ondermeer twee generaals werkten. Zijn vrouw is
Joegoslavische en werkt in de psychiatrie. Zijn zoon Mark is zeventien. Later stopten
we op weg naar het vliegveld bij zijn huis aan Ravelston House Road, een complete
chaos met stapels boeken overal en een aantal zeer fraaie modellen van slagschepen
en tanks.
Het is een indrukwekkend interview geworden. Ik ben Cor Knulst zeer dankbaar.
Ik kan niet wachten het gesprek uit te werken. In de auto naar het vliegveld verbaasde
hij me met de opmerking dat ik aan Georgii Arbatov moest zeggen: ‘Since a number
of Soviet scholars cannot leave the USSR, because of this Carter nonsense, the
University of Edinburgh was offering doctor's degrees, to enable certain scholars to
travel outside the Soviet Union nevertheless.’
Peter komt me van Schiphol halen, maar ik heb een verkeerde tijd opgegeven. Nu
moet hij wachten. Vervelend. Schotland ziet er vanuit de lucht aantrekkelijk uit. Ik
probeerde het boekje van Michiel Baud uit te lezen, maar het trekt me niet aan. Kocht
op het vliegveld een cassetterecorder voor Peter om er zijn liedjes mee op te nemen.

22 augustus 1980
Ik ontving een lieve brief van Raymond van den Heuvel, geschreven in het vliegtuig
naar Los Angeles. ‘My feelings are sad, because saying goodbye to Holland and
Amsterdam, I am saying goodbye to you my friend. I know, I have left part of me
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in you and in Amsterdam and my heart feels sadness, a feeling that I can't write on
paper, but than again, I don't have to, because I know you know how I feel. The joy
I carry with me to Los Angeles is you, the part of you that you shared with me while
I was in Amsterdam and the smiles we both gave to each other and the happiness we
both gave to each other. Willem, I too felt sad last night, there was so much to say
but not the time to say it in, but through my kiss to you words were not important.’
Peter heeft Raymond een brief van een pagina geschreven, die op mijn bureau lag.
Ik wilde het niet lezen en sloot het in een enveloppe om aan hem op te sturen.
Om 10:00 uur was ik bij Dirk Keijer in het Hilton hotel, dat hij fluitend binnen
wandelde. Ik bracht verslag uit van mijn gesprek met Van Voorst.
Hij adviseerde mij onmiddellijk Pieter Baaij te gaan ontmoeten, want die heeft in
Alphen aan de Rijn een compressorenfabriek. Baaij zou compressoren voor de
sovjetpijpleiding naar West-Europa kunnen leveren ‘en Pieter heeft de Gasunie in
zijn zak. Dat wil zeggen, via hen zouden jullie een deal in de USSR kunnen sluiten
en dan komen jouw contacten met Gvishiani van pas. Je moet deze deal direct van
de grond zien te krijgen, dan heb je je commissies waar je al zo lang naar zoekt.’
Over de zaak met Transol zei hij: ‘Advocaten weten niets, Willem. You have to
negotiate a percentage of the turn-over, de omzet, want zij maken toch immers zelf
uit wat de kosten of wat de winst is geweest?’ Hij vroeg nota bene wat hij eraan
verdiende, omdat hij mij bij Transol had geïntroduceerd. ‘Kan je dit zelf niet met
hen regelen?’ vroeg ik.
Over het omzetten van aandelen in goud zei hij: ‘Dat was niet mijn advies. Ik zou
het niet hebben gedaan.’
‘Wat dan wel?’
‘Dat weet ik niet: dat kan niemand zeggen.’ Hij vroeg of ik van Dewi Sukarno
nog iets had gehoord. ‘Die dame is een rat,’ zei hij. Hij zei dat hij geen zaken had
kunnen doen voor de bouw van groentekassen, zoals met Dewi en de De Sabran
indertijd besproken. Toen ik hem vroeg naar zijn partner, de heer Baehr, antwoordde
hij hem te hebben laten schieten. We spraken maar 25 minuten.
Ik herinner me dat Adriaan van Dis laatst vertelde dat André Spoor door
ambassadeur Tolstikov mee in de sauna van de ambassade was gevraagd met de
opmerking: ‘Mensen die naakt zijn liegen niet.’ Toen ze in de sauna kwamen, bleek
deze niet te functioneren.

Willem Oltmans, Memoires 1980

200
Ik had een bespreking bij Nieuwe Revu met Hans, Dolf, Harm en Wim Renes. Alle
shit van tafel geveegd en Renes krachtig verdedigd. Ik bood verontschuldigingen
aan voor het te vlug in de gordijnen klimmen, maar legde later aan Renes uit: ‘Het
is altijd een effectieve tactiek excuses te maken jegens mensen die zo duidelijk boter
op hun hoofd hebben als dit stel.’ Ton Kors zei een week naar Fire Island te gaan.
Pieter Baaij belde al en zei niet geweten te hebben dat er een kans open lag in de
USSR om compressoren te kunnen leveren voor de gaslijn naar Europa, noch dat het
om 250 van dergelijke stations ging, zoals ook Van Voorst had bevestigd.
Ik heb intussen het uitgewerkte gesprek met Van Voorst tot Voorst voorgelegd.
Zijn voorlichter belde met enkele correcties.
Het huis is stil en leeg zonder Peter.

23 augustus 1980
Elie Poslavsky belde. ‘Let us give it a try and have Maxim from Tashkent come
over.’ Ik ben blij dit toch bereikt te hebben.
Professor Erickson in Edinburgh waarschuwde me om niet met Robert Maxwell
te maken te krijgen, wat ik al heel lang wist. Hij was enthousiast over Hella Pick bij
The Guardian die ik dus al vele, vele jaren nogal van nabij ken, maar waar ik al even
weinig fiducie in heb.
Ik ontmoette Jan Siebelink in het Hilton want ik wilde met hem over zijn
Flaubert-artikel spreken. Ik kon het echter nergens vinden en kon dus ook niet de
vragen opstellen, die ik me had voorgenomen. De ontmoeting was voor niets. Hij
was best aardig, met handtasje. Hij schijnt met een roman in de top tien van de Haagse
Post bovenaan te staan. Ik zei hem overigens dat ik zijn artikel niet had kunnen
vinden en dus geen vragen had. Jammer en vervelend.
Broer Theo en Nellie zouden tegen vier uur hier zijn. Het is nu half zeven. Ik heb
een heerlijke maaltijd bereid. Ik herinner me nu pas dat dit de laatste keer precies
hetzelfde is gegaan. Ik zal me nu met kracht tegen een opkomende stemming moeten
verzetten om ze er niet uit te flikkeren als ze eindelijk arriveren. Er zijn toch telefoons?
Ik accepteer dit gedrag niet langer. Om 20:10 uur kwam een Franse telefoniste aan
de lijn. ‘We zijn nog onderweg,’ zei Theo.
‘Waar ben je?’
‘Ik bel je alleen even.’
‘Waarom zo laat?’
‘Nou als je zo reageert, dan bel ik helemaal niet,’ en hij hing
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op. Ik stond perplex. Ik wil ze helemaal niet meer zien of ontvangen. Dat is dan je
eigen broer.
Ik belde tante Jetty die reageerde: ‘Jullie zijn ook zo driftig.’ Zij dacht dat het
Nellie was geweest die Theo tot telefoneren had aangezet, wetende dat ik met
avondeten zat te wachten. ‘Jullie grootmoeder zei altijd what next. Doe als ze komen
alsof er niets is gebeurd, vooral jegens Nellie.’
‘Zei grootvader Van der Woude niet altijd: “Be prepared for the worst?”’
‘Nee,’ zei tante, ‘dat was een van de medeoprichters van de kininefabriek. Hij zelf
was juist vol humor en zeer optimistisch van aard.’ Dan heb ik die legende dus altijd
verkeerd doorgekregen.
Netty Feldhaus van Ham belde. Peter hoorde me zeggen dat ik zei de uitnodiging
voor het Brabantse feest voor hun vijfendertigjarig huwelijk nog niet te hebben
ontvangen. ‘Wat kan jij liegen!’ riep hij. Ik kon dit zeggen omdat de enveloppe naar
Amerbos verkeerd geadresseerd was. Ik heb ze nu geschreven, en die enveloppe
ingesloten, om me te excuseren niet te komen. Ik haat zulke ‘feesten’.
Freeman Dyson, die ik voor Grenzen aan de groei interviewde, heeft nu Disturbing
the Universe geschreven.144 Het is niet alleen een autobiografische schets met
herinneringen en een reeks gedachten over de grote vragen in de geest van Carl
Sagans Broca's Brain. ‘He defends the neo-Darwinians in their claim that culture
maybe just as subject to the laws of human evolution as biology is, yet he holds that
human evolution may be under the control of some universal mind,’ aldus Christopher
Lehmann-Haupt in The New York Times.145 Altijd weer besef ik, hoe weinig we
uiteindelijk lezen van wat we zouden moeten lezen.

24 augustus 1980
Billy Carter is voor een commissie uit de Amerikaanse Senaat verschenen om tekst
en uitleg te geven over wat hij allemaal in Libië heeft uitgespookt. Zijn verhaal is
over een hele pagina in de The New York Times weergegeven. ‘I may have been
regarded as a hot potato,’ omdat hij de broer van de president is, ‘but I am just an
ordinary citizen from a small southern community.’ Hij is 25 jaar is getrouwd, heeft
zes kinderen, is zakenman en parttime boer is. Hij citeerde uit telegrammen van de
Amerikaanse ambassade in Tripoli, waarin werd gemeld dat ‘no negative fallout’
werd geconstateerd van zijn bezoek aan
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Freeman Dyson, Disturbing the Universe, Harper & Row, New York, 1980.
The New York Times, 21 augustus 1980, door Christopher Lehmann-Haupt.
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Khadaffi. Hij legt zijn hele hebben en houden op straat, zoals dat in de VS gewoonste
zaak van de wereld is, ook in de politiek.146 Frits van Eeden zag een plastic zak in
het water. Hij haalde de zak eruit en redde daarmee vier jonge poesjes. Hij blijft een
ongeneselijke romanticus. Soms denk ik dat hij zijn avonturen ter plekke verzint.147
Hij had gezien dat er iets in de zak bewoog. Zijn vader, met wie hij al jaren een
afschuwelijke relatie heeft, was zijn atelier binnen gelopen en had over zijn
schilderijen alleen maar gezegd: ‘Ik verzamel antieke doeken.’
Ik ontmoette vanmorgen op kasteel Nijenrode professor Yevgeni Primakov, de
directeur van het Instituut voor Oosterse Studies van de Sovjet Academie voor
Wetenschappen. We liepen al pratende de lanen van de tuin op en neer. Hij vertelde
twaalf jaar als corres-pondent voor Pravda in het Midden-Oosten was geweest. Ik
kaartte opnieuw mijn plan aan een boek te willen schrijven met de directeuren van
de vier Instituten van de Academie. Ik zei zijn boek Anatomy of the Middle East
Conflict148 te kennen. Hij benadrukte dat hij geheel Azië tot zijn gebied van studie
rekende. Professor Sladkovsky hield zich uitsluitend met China bezig. Hij had intussen
van Georgii Arbatov gehoord dat ons boek veel voeten in de aarde had gehad en veel
tijd had gekost. Ik sprak met Primakov af dat ik hem tegen oktober vast vragen zou
opsturen. Na hem had ik een korte ontmoeting met professor Markov. Beiden woonden
de dertigste Pugwash conferentie bij.
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The New York Times, 22 augustus 1980.
In 1995 teken ik aan dit niet aardig te vinden van mezelf.
E.M. Primakov, Anatomy of the Middle East Conflict, Nauka Publishing House, Moskou,
1979.
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In Moskou gaan geruchten dat Leonid Brezhnev weer de oude zou zijn dankzij een
Croisetiaanse wonderdokteres, Dzhuna Davitashvili uit Tbilisi, Georgië, die mensen
met haar handen van allerlei kwalen geneest. Ze vraagt wel 700 gulden per consult.
Even iets anders dan de tientjes waarmee Gerard Croiset werkte.149
Pravda schijnt een hoofdartikel te hebben gewijd aan hoe de VS doorgaan met
streven naar absolute overheersing van de USSR. Commentator Yuri Zhukov: ‘The
aim is assure military superiority for the United States on the basis to exercise world
domination, blackmailing all and sundry with the help of the nuclear club.’ Dat is
een kant van de medaille, militaire superioriteit. Maar het vestigen en handhaven
van economische superioriteit, inbegrepen het voorkomen dat bepaalde nieuwe
vindingen en industriële ontwikkelingen in handen van het Kremlin zullen komen,
is minstens even belangrijk in de Amerikaanse guerrilla om de succesvolle
ontwikkeling van de sovjetkolos te helpen voorkomen.150
Ik heb prins Bernhard en prins Claus brieven geschreven over onder andere het
proces in Dallas tegen Time om de onzin van Wibo van de Linde en Bob Kroon ten
aanzien van het koningshuis (en mezelf) te weerleggen. Heb ook aangegeven aan
Claus dat NieuwsNet een interview met hem zou willen maken. Ik krijg dat nooit
dankzij de rode kaart van Luns, wat toch eigenlijk een vorm van broodroof is omdat
John Roozen zei: ‘Ik zou je er zeer veel geld voor geven.’
Ik ontmoette in de poffertjeskraam op het Malieveld Pieter Baaij op introductie
van Dirk Keijer.
Een aardige en open man. Hij denkt dat als het me lukt hem bij dr. Jermen Gvishiani
te introduceren, er een order uit voort zou kunnen komen van drie miljard. De sovjets
zijn blijkbaar al bij een fabriek in Italië geweest welke compressoren voor
gaspijpleidingen maakt. De vraag is: wie gaat in Nederland een consortium voor
Russisch gas samenstellen? Baaij is een vriend van C. Klaassen, algemeen directeur
van de Gasunie, die overigens in november aftreedt na een botsing met de
economische directie. Klaassen schijnt een miljardencontract met Argentinië te
hebben afgesloten. ‘Hij is teveel zakenman voor die halve overheidsclub,’ aldus
Pieter. De heer Leliveld van Economische Zaken vormde een groep van vier
ingenieursbureaus, maar had de zaken fout aangepakt. Waar het op aankwam, was
de juiste contacten in Moskou te hebben. Ik zei voor 25.000
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dollar, bij Vontobel in Zürich te storten, plus een percentage van de omzet, te willen
helpen dit tot stand te brengen. Hij was bereid een trip naar Moskou voor dit doel te
financieren. Hij zou dit morgen met Klaassen bespreken.
Wat Baaij vooral uit Moskou wil horen, is of de sovjets de gaspijpleiding naar het
westen in moten verdelen op regionale basis of dat zij turnkey projecten opzetten.
Ik dineerde tante Jetty in Wassenaar met haar dochter en andere familieleden. Ze
vroeg zelfs of ik genoeg had gegeten en was welhaast lief. Ik moest Peter en Richard
Thieuliette meebrengen. Zij gaf een koffer met familiefilms uit België van voor de
oorlog, opgenomen door ondermeer grootvader Poslavsky. Ik vrees dat er weinig
van over is. Jammer dat er niet beter voor is gezorgd. Tante sprak veel over haar
jeugd, haar moeder en mam. Zij is bezig Les Archets op te ruimen, zodat als zij
overlijdt haar enige dochter daar niet mee komt te zitten.
Ik roerde zelfs het hete hangijzer aan of mijn moeder mogelijk eerst de geliefde
van grootvader Poslavsky was geweest in Luik. Zij staarde voor zich uit en bleef
doodstil. Geen reactie dus. Wie zwijgt stemt toe. Wat me zeer verbaasde, was dat
mijn vader eens tegen haar gezegd zou hebben het afschuwelijk te vinden dat zijn
schoonzuster concerten gaf ‘en op de planken stond’. Hij had mam gebracht en
gehaald maar was nooit zelf naar een concert van tante Jetty gegaan.

26 augustus 1980
Ik droomde over twee vechtende duiven en ik stelde mezelf duizend vragen, waarom
die twee dieren elkaar achterna zaten. Ze raakten in een boomtop vast en vervolgens
arriveerde een kat ter plekke en de rest laat zich denken.
Ik bracht een bezoek aan advocaat H.M. Voetelink. Hij heeft een brief aan Transol
in geschreven, waarin hij stelt dat het voor mij niet aanvaardbaar is dat de finders
fee van 25.000 dollar voor introducties in Moskou, niet wordt betaald. Hij sloot het
dossier Van der Klaauw van Buitenlandse Zaken af en gaat nieuwe dossiers openen
voor de Time-affaire en nu ook voor Baaij. Hij zei voor Rudi Carrell tegen Henk van
der Meijden bezig te zijn.
Adriaan van Dis vertrekt voor een reis naar Alaska. ‘Mijn bacillen laten bevriezen,’
zei hij. Hij deelde mee dat Max Paumen me zou bellen voor een portret van mij in
het zaterdagbijvoegsel van de NRC Handelsblad.151
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Ik belde Adèle Croiset om te vertellen dat op dit moment allerlei positieve
ontwikkelingen in mijn leven waren, die eindelijk mijn financiële positie wat steviger
zouden kunnen maken, en dat ik het griezelig vond dat wellicht Croiset daar invloed
op had ‘van de andere kant’. Hij heeft immer ook tegen haar gezegd na zijn overlijden
‘van de andere kant’ kracht te kunnen geven. Ik zei dit te blijven betwijfelen als reële
mogelijkheid. ‘Misschien probeert Gerard je juist te bewijzen, dat dit wel mogelijk
is,’ zei ze.
Ik kocht My Guru and his Disciple van Christopher Isherwood. Hij woont al 27
jaar met zijn geliefde Don Bachardy in Santa Monica. Het is voor de verjaardag van
Peter. Isherwood ziet het als voorbestemd dat hij Swami Prabhavananda heeft ontmoet
en de rest van zijn leven in een tempel op een heuvel in Californië zich aan meditatie
zou overgeven. Het boek is gebaseerd op dagboeknotities ‘often agonized appraisals
of his worldly life, his homosexual affairs and his backsliding from swami teachings,’
aldus Linda Deutsch in de International Herald Tribune.152 Voorbestemd misschien,
zoals Croiset in mijn leven kwam, maar tenslotte was het Isherwoods ‘werk’ wat hij
met de ontmoeting deed, en niet dat van de goden.

27 augustus 1980
Ik kreeg een brief van Volodja Molchanov. Dzolly, zijn poedel, heeft drie ventjes
en een meisje gekregen. Een van de twee pagina's biedt details over de beestjes.
Heb absoluut zalig piano gespeeld.
Pieter Baaij vertelde trouwens, dat Dirk Keijer ten nauwste betrokken was bij een
gigantische zaak tussen Nigeria en de USSR inzake olie.
In Den Haag was er weer gelazer over mijn visum voor de Sovjet-Unie. De
ambassade raadde aan naar de consul in een ander gebouw te gaan. Ik werd razend.
Niemand sprak op die manier tegen sovjetbeambten. ‘Dan wordt het hoog tijd, want
jullie leren het nooit! If this is the way you treat your friends, no wonder the world
spits on you,’ voegde ik eraan toe. Ik ben terug naar Amsterdam gegaan. Ze zoeken
het maar uit. Nadat Peter en ik de film Cruising hadden gezien en op Amerbos
terugkeerden, belde Pieter Baaij. Hij had Keijer ontmoet. Zij waren tot de conclusie
gekomen dat ik niet naar Moskou moest gaan om de Nederlandse regering niet te
doorkruisen. ‘Dat kan nu niet meer,’ zei ik, ‘want ik heb alarm geslagen.
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Als ik dan niet zou komen, verpest ik mijn kanalen en die kans wil ik niet lopen. Dan
word ik het kind van de rekening.’ Daar had Baaij begrip voor. ‘Ik ga dus officieel
voor NRC Handelsblad naar Moskou, en verzamel gegevens en rapporteer die aan
u.’ Hij had mijn expresse ontvangen en ging akkoord met de finders fee van 25.000
dollar en een percentage van de omzet. Keijer, die had gezegd mij een zaak te willen
toespelen, ziet dat ik vorderingen maak. Hij slaat weer als een blad aan de boom om.
Die man is even grillig als de winden van het meer van Genève, zoals Inez dit altijd
omschreef.153
Ik had ook nog het nodige gelazer met Vladimir Opalev. Zo zei hij mijn voucher
voor het hotel te willen zien voor hij een visum zou verlenen. ‘What is this, you think
you are dealing with the Mafia?’ riep ik hem toe. Ik zal dit met ambassadeur Tolstikov
bespreken als hij terug is.
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Moskou
28 augustus 1980
Moskou, Hotel Metropole
Op Schiphol was vanmorgen ook mijn ticket eerst nog zoek. Raakte even Peters
hoofd aan voor ik uit bed stapte. Hij is bruin voor Düsseldorf en de HOM-show. We
waren vier uur op het strand. Hij liet zijn haar knippen bij Michael in Zandvoort. We
reden daarna naar Den Haag om mijn visum op te halen en dineerden in Promenade.
De ober vroeg warempel naar Keke, mams hondje.
Pieter Baaij gaf me als opdracht naar Moskou mee, te onderzoeken of de sovjets
zijn bedrijf zouden willen laten deelnemen aan de gasificatieprojecten in de USSR
zelf. Zijn partner Dolf van Zijp, die me vanmorgen op Schiphol een film over het
bedrijf bracht welke ik in Moskou kan overhandigen, stond in de startblokken
eveneens naar Moskou te reizen. Hij zag Baai Controls bovendien als mogelijke
coördinator van de Nederlandse groep die zich hiermee bezig zou gaan houden. Hij
bouwde vijftig procent van de gasregelstations in Nederland ter waarde van honderden
miljoenen.
De kwal Stan Huygens, (Thomas Lepeltak), meldt in De Telegraaf dat Johan en
Agnies Beelaerts nu de positie van chef protocol op Buitenlandse Zaken vervullen.
Daar zal Beatrix wel een hand in hebben gehad, als vriendin van Agnies.
Ik hoop dat ik Peter vanuit hier kan bellen. Ik denk voortdurend aan zijn toekomst.
In het vliegtuig vanuit Wenen waren er opnieuw maar tien passagiers. Het IJzeren
Gordijn is nog altijd volop in actie.
Ik kreeg een warme omhelzing van Voldoja1 en Consuelo vanavond. De vier
poedelpups maken het prima.

29 augustus 1980
Peter is vandaag 35 jaar geworden. Niet te geloven. Ik heb hem een telegram naar
Ramada Inn in Düsseldorf gezonden. ‘Lieve schat, all my vibes are first for you.’
De heer Konkov zei te hebben onderzocht of de grootvader van Lex Poslavsky
gouverneur-generaal van de tsaar voor Russisch Azië was geweest. ‘He was perhaps
a general, and a col-

Willem Oltmans, Memoires 1980

208
lector of Asian things,’ zei de tolk, ‘and a great researcher.’ Misschien is dit wat
tante Tatyana Poslavsky me in Tasjkent probeerde duidelijk te maken.
APN zit in een nieuw gebouw. Ook dr. Jermen Gvishiani heeft een splinternieuw
kantoor, niet ver van het kerkje van aartsbisschop Pitirim in een zijstraat van Gorky
Street. Boris Krylov ontving me in een schitterende ontvangstsalon. ‘We use this for
kings,’ zei hij. Ik legde de plannen van Pieter Baaij uit en overhandigde de film.
‘New to us is,’ aldus Krylov, assistent van dr. Gvishiani, ‘dat ze nu bereid zijn tot
een bedrag van drie miljard te financieren.’
Ik stelde voor dat er een film zou worden gemaakt over de ontwikkelingen in de
sovjet gasindustrie. ‘Who will be in charge,’ vroeg Krylov.
‘Me,’ zei ik.
‘Than it is okay, because I trust you.’ Hij zei het voorstel voor de film in een memo
aan dr. Gvishiani te zullen samenvatten. ‘It should in no way be anti-Arab,’
waarschuwde hij, ‘so you have to watch out politically. And half of the film should
also deal with our oil industry.’
Volodja Molchanov schrijft een boek over waar nazi's gebleven zijn na 1945. De
Amerikanen schijnen een programma te hebben gehad Paperclip dat zich bezighield
met die mensen in de VS te laten ‘verdwijnen’, dikwijls onder een andere identiteit.
Hij heeft de sovjetdocumentatie ter beschikking om in te zien, maar mag nooit
documenten mee naar huis nemen. Hij had de communist Hoekstra begeleid op een
reis door de USSR en deze man scheen ervan op de hoogte te zijn. Het schijnt dat
deze Hoekstra en de CPN achter de schermen veel hebben gedaan om de
anti-neutronenbomdemonstratie in Rotterdam op poten te zetten. Hoekstra scheen
exact op de hoogte te zijn van mijn activiteiten in Nederland en de USSR. Volodja
wil dat ik bepaalde zaken in de VS voor hem natrek.
Ik sprak een half uur met Arbatov. Ik vertelde hem van de ontmoeting met professor
Erickson in Edinburgh en gaf hem een kopie van diens artikel SOURCES AND
MATERIALS RELATING TO THE SOVIET-GERMAN WAR (1941-1945).
Arbatov vertelde dat hij ‘privately and off the record was informed,’ dat de
Sovjet-Unie op het punt stond een belangrijke beslissing te nemen op het punt van
de gasificatieplannen voor het land. Hij gaf aan dat hij informatie had waar zelfs dr.
Jermen Gvishiani niet bij kon komen. Een beetje vreemd want Gvishiani woont in
het huis van zijn schoonvader, premier Alekseij Kosygin. Hij denkt bovendien dat
we met de uitgave
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van ons boek het beste bij MacMillan kunnen blijven. Hij wil nu wel opschieten met
het project.
Arbatov vertelde verder dat Kevin Klose van The Washington Post hem inzake
Afghanistan woorden in de mond had gelegd die ernstig vertekenden. Klose had zich
verdedigd door te zeggen dat men in Washington zijn verhaal had gewijzigd, waarmee
ik ervaring heb bij NRC Handelsblad. De International Herald Tribune had zijn
woorden juister weergegeven. ‘Misschien moet Jonathan Power maar weer eens
komen opdraven,’ zei ik.
‘I keep him in reserve,’ aldus professor Arbatov, ‘perhaps after the Party Congres
in February it will be more interesting to launch novel ideas.’
Later liep ik naar het kantoor van Ivanian, die herhaalde dat het JFK-Dallas
manuscript van mij prima was. Hij was er zeker van dat het in de Sovjet-Unie zou
worden gepubliceerd. Alleen de pagina's 70 tot 150 waren nooit aangekomen. Hoe
kan dit nu? Waar zijn die gebleven?
Ik belde bij APN een praatje voor Veronica door over de aardgasplannen in de
USSR. Henri Remmers wilde ook een verhaal hebben over de zogenaamde inval van
de sovjets in Polen om een einde te maken aan de politieke onrust en stakingen in
dit land. In Gdansk schijnt het centrum van het verzet te liggen bij de
Lenin-scheepswerf.
Ik ontmoette Romanov, die als gewoonlijk twintig minuten te laat was. De chargé
d'affaires van de Nederlandse ambassade had hem een briefje geschreven waarin
koningin Beatrix bedankte voor zijn brief, welke ik op het paleis Lange Voorhout
voor haar had afgegeven. ‘Ze had best zelf kunnen antwoorden,’ zei ik.
‘Dat kan ze niet,’ aldus Romanov. ‘Zij gebruikte trouwens het woord accession
to the throne, not promotion, which I used.’ Hij had met de grote baas van APN
Novosti, Tolkunov, gesproken over zijn memoires als gezant in Den Haag. Men had
hem gezegd spoedig een besluit te zullen nemen of dit was toegestaan. Wij zullen
dat boek dan samen maken.154
Ik vertelde hem over de plannen van Baai Controls. Ik liet hem dr. Gvishiani's
brief van 4 augustus zien. Hij adviseerde om deze niet aan Tolkunov of anderen te
tonen. ‘Gvishiani counts on you for that. Tolkunov has a limited brain.’ Dirk Keijer
heeft Moskou gisteren weer verlaten na een bezoek van twee dagen.
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Heb tegen Remmers gezegd het niet verantwoord te vinden een programma over
Polen te maken na slechts twee dagen in Moskou te zijn. Ik wil eerst meer informatie
verzamelen en niet vlug vlug wat in elkaar draaien. Wat is dat voor journalistiek
bedrijven?
Ik sprak 45 minuten met de heer Smirnov van de Staatscommissie voor
godsdienstzaken. Het ziet er naar uit dat ik eind oktober een film zal kunnen maken
met my dear Alekseij in de hoofdrol. Aartsbisschop Pitirim zal voor een cameraploeg
zorgen want het lukt in geen duizend jaar de Nederlandse televisie hiervoor te
interesseren, laat staan dit vanuit Hilversum gefinancierd te krijgen. Smirnov
adviseerde vooral te vermijden dat de Staatscommissie voor radio en televisie in
Moskou zich met ons plan zou gaan bemoeien. De sovjetambassade in Den Haag
diende een brief te richten aan hem en dan zouden zij de militaire autoriteiten in het
gebied van Spas adviseren om mij Alekseij in zijn kerkje te laten filmen.
Ik wilde op het USA Instituut van Arbatov fotokopieën ophalen van artikelen,
waarvan ze wilden dat ik ze las, maar Sergey had een briefje voor me achter gelaten.
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Dit is 1980 en een belangrijke academische instelling moet het met één defecte Xerox
doen, terwijl er drie handtekeningen nodig zijn om überhaupt fotokopieën te mogen
maken.
Volodja Molchanov vertelde dat ze drie weken zonder warm water hadden gezeten
omdat de Olympische Spelen centraal hadden gestaan en alle aandacht hadden
gevraagd. Het viel me trouwens op dat in huize Molchanov het cynisme over de
algehele toestand in de USSR op een hoger pitje stond dan voorheen. Ik zei tegen
Volodja: ‘Ben je niet bang dat de Poolse stakingen en onrust op een dag zullen
overslaan naar de USSR?’
‘Zeker nooit. Zoiets kan hier niet gebeuren. Zou er ergens dergelijke onrust in ons
land komen, dan wordt het pand direct omsingeld met tanks en dan gaan ze vanzelf
weer aan het werk.’
Dat is een uitstekende uitspraak om in een komend artikel te verwerken.
Ik bezocht pianist Volodja Feltsman en diens vrouw Anja, die niet mag emigreren
en nu ook niet meer kan optreden in de USSR. Volodja was sceptisch over mijn plan
om met steun van Pitirim pater Alekseij te filmen. ‘Heb je er wel eens aan gedacht
dat de bisschop jou gebruikt voor propaganda?’
‘Nee, want dat is nog nooit iemand gelukt. Ik zag Alekseij in een volle kerk en
heb hem er zelf uit gepikt.’
‘Okay, I believe it. But did you know, that prior to baptizing a child, parents first
have to register with their passports and the entire matter enters a file?’
Dat wist ik niet, maar staat buiten mijn plan die film te maken. Feltsman vertelde
hoe hij nog steeds ervoor knokte het land uit te komen. Na gesproken te hebben met
een lid van het Centraal Comité van de CPSU, was hij naar Konstantin Zotov
doorverwezen, directeur van het OVIR (het visakantoor) van de USSR. Zotov had braaf
naar Feltsmans pleidooi geluisterd, die met het Verdrag van Helsinki had geschermd.
‘We know better than you what Helsinki means,’ was het antwoord geweest. Hij was
van plan een persoonlijke brief aan Leonid Brezhnev te richten en deze morgen bij
hem te brengen. De sovjet-wet schrijft voor dat deze binnen twintig dagen beantwoord
dient te worden. Komt er geen antwoord dan zal hij een tweede brief schrijven. Komt
er weer geen antwoord dan gaat Volodja naar Craig Whitney van The New York
Times.
Ik stelde voor dat ik uit hun naam zelf naar de heer Zotov zou stappen om nadere
informatie. Dit scheen Volodja en Anja enthousiast te maken. Hij wilde wachten met
de brief aan Brezh-
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nev. ‘Maar op een voorwaarde,’ zei ik. Volodja sloeg een kruis en zei: ‘What will it
be?’
‘I want you to play one evening in my house in Amsterdam.’ ‘I will do it anyway,
what should be the program?’
‘Chopin and Debussy.’
‘I am your witness,’ vulde Anja aan.
Later liep ik bij het Bolshoi Theater ‘waar je zeker jongens zult vinden,’ had
Molchanov gezegd. En inderdaad, ik zag een blonde jongen en een lange donkere
met prachtige bruine ogen, kale jeans, een schoudertas maar helaas op sandalen. Ik
volgde de donkere jongen en bij de galerij aan de zijkant van het Bolshoi maakten
we contact via het aansteken van een sigaret. Wist hij waar we konden gaan, naar
een kennis? Nee. His parents? Nee, enig kind. Het hotel? Nee, te gevaarlijk. Ik kletste
hem toch mee naar het Metropole. Na een lange vrijage en een gedeeltelijke erectie
van zijn kant, masturbeerde ik op hem liggende.
‘I never went with a man like you,’ zei hij tenslotte.
‘You mean with gray hair?’ Ik vermeed het woord ‘oud’ te gebruiken.
‘Yes.’ Hij had erg mooie ogen, vooral als hij glimlachte. Hij vroeg niets, wilde
niets. Ik vroeg hem een zwart poloshirt van me te passen. Dat was mijn souvenir
voor hem en een kaartje met mijn adres. ‘Write me if you need something.’ Dat je
zo'n jongen dan nooit meer terugziet.
Ik draaide het licht uit en dacht aan mam. De chirurg zei, dat toen hij bij haar
kwam, mam haar ogen even opende, hem herkende en hem dankbaar aankeek. Zou
zij op dat moment geweten hebben dat zij zou sterven? Wanneer zal het mijn tijd
zijn? Hoe bezorgd en angstig zal ik zijn over Peter en wat er met hem zal gebeuren?
Zal ik in staat zijn enigszins voor hem te blijven zorgen als ik vertrokken zal zijn?
Zal ik dan in staat zijn hem kracht van de andere kant te geven, zoals Croiset dit
noemde?

30 augustus 1980
The Moscow News maakt melding van de Pugwash Conferentie en een oproep tot
vrede van de aldaar verzamelde geleerden, onder wie Markov en Primakov.
Volodja Feltsman vertelde op een ochtend beneden te zijn gekomen en er met
witte verf op zijn auto was geschreven: ‘Leave the USSR’. Ze ontvingen ook vele
anonieme dreigtelefoons. ‘if I talk tot Craig Whitney of The New York Times I will
be followed forever by the KGB,’ zei hij. Hij zei dat een kennis,
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de eerste violist van het orkest in Leningrad, nu les geeft aan het conservatorium in
Rotterdam.
Feltsman: ‘If the USSR would enter Poland now, it would mean World War III.’
‘Geloof er niets van,’ antwoordde ik. ‘Americans are basically cowards, like
throwing bombs on Hanoi from the stratosphere.’ Ook hij dacht dat wat in Polen
gebeurde in de Sovjet-Unie niet langer dan vijf minuten mogelijk zou zijn.
Toen ik Volodja Pechatnov meedeelde dat ik generaal Mikhail Milshtein wilde
interviewen, antwoordde hij dat dit niet eenvoudig zou zijn ‘because the civilian and
military arms of the Institute hardly talk to each other’. Zo hoor je tussen de regels
door nog eens wat.
Ik ging als eerste aan boord van het vliegtuig van Austrian Airlines en nam een
stoel op de eerste rij economy. Een stewardes kwam vragen of ik wilde verplaatsen.
Ik besloot niet zonder slag of stoot op te geven. De hoofdstewardes kwam. Ik zei er
geen reden toe te zien. Tenslotte kondigde de piloot aan niet te kunnen vertrekken,
omdat een passagier het verdomde van plaats te veranderen. The game was up.
Gustav Mahler kon geen geluid verdragen wanneer hij werkte. Ik ken het
symptoom. ‘De ramen bleven dicht want elk geluid was onverdraaglijk. Honden,
katten, kippen en ganzen werden opgesloten of weggejaagd. Als ze dan nog lawaai
maakten werden ze opgekocht en opgediend voor de maaltijd.’155
Zelfs een boer die floot bij het langs komen irriteerde hem.156 De affaire met Alma
Mahler was een drama ohne Ende. Mahler consulteerde zelfs Sigmund Freud tijdens
een lange wandeling samen op de Rapenburg in Leiden. ‘Als Alma hem uit zijn
huisje (waar hij werkte) kwam halen om te eten, lag hij daar vaak huilend op de
grond. Op de vloer, zei hij, was hij dichter bij de aarde.’ Wat een onzin. En dan voor
een man die zulke onvergetelijk prachtige muziek schreef!
Jimmy Carter is intussen bezig een strategie uit te werken om een nucleaire oorlog
het hoofd te bieden. De minister van Defensie, Harold Brown, heeft hiertoe op het
Naval College een aantal denkbeelden ontvouwd. RETHINKING THE UNTHINKABLE
schreef Time157 TASS brulde: MADNESS, MANIACAL! en Pravda: NUCLEAR BLACKMAIL.
Carter heeft Presidential Directive 59 getekend, waardoor weer meer Minuteman
ICBM-raketten en
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bommenwerpers op de USSR gericht worden dan voorheen.
Wat me al eerder opviel, is dat professor Stephen Cohen van Princeton
genuanceerder schrijft over de Sovjet-Unie dan de meeste Amerikaanse waarnemers.
Hij constateerde onlangs dat het leven in de USSR sedert de dood van Stalin in 1953
fundamenteel en verstrekkend is veranderd. ‘Though the system remains highly
authoritarian and repressive, it is no longer a terroristic despotism. The end of mass
terror led to other important reforms that have made the Government more responsive
to needs of the populace. Despite a dearth of political liberties and consumer goods,
ordinary citizens are freer, more prosperous, and more secure.’ Verandering in de
USSR zit in de lucht, hoewel misschien erg, erg langzaam en allegro ma non troppo.
Zal Washington dit proces ongestoord laten? Wanneer het West-Duitse bedrijf
Klöckner technische assistentie aan de sovjets wil geven voor de bouw van een
gigantische aluminiumsmelterij, dan klopt de Amerikaanse regering onmiddellijk in
Bonn aan om te proberen dit contract van 100 miljoen dollar ongedaan te maken.158
Ze hadden zelf de kennis willen leveren, maar na de sovjetinval in Afghanistan werd
dit onmogelijk. Ik denk steeds meer dat de VS en andere Westerse meelopers (als
Max van der Stoel die een joint venture met Shell saboteerde) tegen iedere prijs
willen voorkomen dat het sovjetsysteem ooit nog eens zou slagen. Stel je voor dat
marxisme-leninisme zou aantonen dat uiteindelijk de ‘man in de straat’ er beter af
is dan in de VS?
Intussen heeft Leonid Brezhnev via de sovjettelevisie gewaarschuwd dat de nieuwe
lijn van Carter en Brown met hun doemscenario's voor een atoomoorlog ‘een extreem
gevaarlijke nucleaire strategie’ is.
De International Herald Tribune159 zegt dat de postume rehabilitatie van Bung
Karno gestalte heeft gekregen. Eerst door de opening van de nieuwe graftombe in
Blitar op 21 juni 1979 in het bijzijn van de verrader Suharto, het kabinet en 50.000
mensen. En nu is er een standbeeld van zowel Bung Karno als Mohammed Hatta
onthuld op de plaats in Djakarta waar beiden de onafhankelijkheidsverklaring hebben
afgekondigd. Ook deze krant gaat gewoon door met 1965 voor te stellen als een
PKI-coup tegen Sukarno, terwijl iedereen langzamerhand toch zou moeten weten dat
Suharto een CIA-generaal is. Onbegrij-
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pelijk dat met collaboratie van vrijwel alle media, inbegrepen The New York Times,
de leugens over 1965 volgehouden worden. Ik heb het artikel naar Ibu Hartini
gestuurd, just to make sure.
In Cambodja zijn weer eens 20.000 vermoordde mensen gevonden. Volgens
waarnemers waren ze levend door Pol Pot en de Rode Khmer in een ravijn geworpen.
Wat in Cambodja gebeurt, is een herhaling van Indonesië na 1965, alleen nu worden
monarchisten, intellectuelen en gewone mensen vermoord. Suharto had het gemunt
op Sukarno-aanhangers, communisten en gewone mensen. In wezen zijn
massamoordenaars van hetzelfde laken een pak.
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Amsterdam
31 augustus 1980
Amerbos
Bij thuiskomst vond ik een bezorgd briefje van mejuffrouw Büringh Boekhoudt.

Lex Poslavsky bedankte voor La santé mentale en Chine, wat ik voor hem in Parijs
had gekocht.
In het vliegtuig bedacht ik me: als ik Beatrix was zou ik 31 augustus bloemen
brengen op het graf van Wilhelmina.
Ik bracht verslag uit aan Pieter Baaij over de in Moskou gelegde contacten in
verband met zijn aanbod mee te willen werken aan het bouwen van compressorstations
in de USSR voor de levering van gas aan West-Europa. ‘Als het zo is als u zegt, dan
wordt u steenrijk,’ was zijn reactie. Daar zou ik in dit stadium allerminst vies van
zijn. Ik belde Peter in Düsseldorf en vertelde over Baaij. ‘Ik vind,’ zei hij, ‘dat jij dit
succes hebt verdiend. Het zou je deze keer wel eens kunnen lukken.’ Was het maar
waar.160

1 september 1980
Er arriveerde een brief van Raymond van den Heuvel. Hij is in Los Angeles. Hij is
bij zijn oudere vriend. ‘I love him a lot.’
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Hij beleeft Californië niet als tijdens zijn eerste reis. ‘I think I have changed.’ Zo
gaat dit inderdaad. ‘I miss you and I miss New Zealand.’ Veel mooie mensen ‘but
empty too. I rather be in a rose garden where beauty is true. Here people have lost
their innocence.’ Later in de brief betrapt hij zich erop tranen in zijn ogen te krijgen.
‘Oh, Willem, I hope you don't mind being my ocean where I throw my thoughts
into.’
Joseph Luns heeft in Madrid meegedeeld dat de NAVO niet tussenbeide zal komen
indien de USSR zou ingrijpen in Polen. Hij denkt trouwens dat dit niet zal gebeuren,
want na Afghanistan zou dit tot een nieuwe ernstige crisis leiden. Het is veel
geschreeuw maar weinig wol want een dergelijk ingrijpen wordt in Moskou niet
overwogen. Henri Remmers van Veronica vraagt weer om radiopraatje over Polen.
Ze laten zich altijd meeslepen met het zogenaamde nieuws.
Ontmoeting met Pieter Baaij. Vertelde dat Arbatov vertrouwelijk had meegedeeld,
dat spoedig een belangrijke beslissing over het sovjet gasificatieproject zou worden
genomen. Eigenlijk maakte hij nu pas duidelijk dat hij geen compressoren maakte
maar regulatoren, die het gas bij de afnemer brengen. Dat is gewoon een ander
verhaal. Waarom?
Aan het einde van het gesprek kwam de remuneratie ter sprake. Ik zou in Rotterdam
hebben gezegd ‘no cure no pay.’, wat dus pertinent onwaar is, want na het gelazer
met Transol, heb ik mijn lesje wel geleerd. Maar aldus herinnerde hij zich ons gesprek.
‘Daar was ik al bang voor,’ antwoordde ik, ‘dus vandaar mijn brief voor vertrek
naar Moskou.’
‘Ja, maar door de drukte heb ik die nog niet goed gelezen.’
‘Dat kan wel,’ ging ik verder, ‘maar u had die brief voor ik vertrok en u liet me
vertrekken, dus ik houd me aan die tekst.’ ‘Ik zie wel dat u zakenman bent,’ zei Baaij.
‘Dat moet wel met wat ik al zo heb meegemaakt.’
‘Ik wilde niet vlak voor uw vertrek deze kwestie ook nog per telefoon aansnijden.’
‘Ik was bereid u te ontmoeten, maar u zegde af.’
Hij wilde nu ook alles schriftelijk vastleggen. Ik moest bedenken dat hij alleen
maar president-commissaris was en aan de top stond van 32 bedrijven. Dit zijn dan
de ‘vrienden’ van Dirk Keijer.
Ik sprak met André Spoor en probeerde hem opnieuw te overtuigen aandacht aan
de gasaffaire te besteden. Hij wilde inderdaad nu Van Voorst tot Voorst laten
interviewen. Ik adviseerde hem met Opalev een programma voor november af te
spreken en nu echt zelf naar Moskou te gaan.
Ik zei dat ik het gesprek van Willem van Kemenade met Ri-

Willem Oltmans, Memoires 1980

218
chard Pipes had gelezen161 en de voorstelling van zaken over Arbatovs USA Instituut
in Moskou belachelijk vond. Van Kemenade verwees naar de drie artikelen van
Leslie Gelb uit Moskou, waarop Pipes onder meer antwoordde: ‘Hier heb je nu een
man die een paar dagen met Arbatov praat en ons dan komt vertellen wat het
Politbureau vindt. Weet je hoe Arbatovs Instituut werkt? Het is in wezen een
partij-inlichtingen-dienst en desinformatieproject.’ Ik zei uit ervaring te hebben
kunnen constateren gedurende de negen jaar dat ik nu op het Instituut van Arbatov
ben binnengelopen - en na een boek met hem te hebben geschreven - dat Van
Kemenade en Pipes de lezers van de NRC Handelsblad klinkklare onzin hadden
verkocht. Hij sputterde tegen. Hij wilde me Friso Endt sturen om meer informatie
via mij te krijgen, maar een honorarium kwam natuurlijk niet ter sprake.
Ik ontmoette Wim Klinkenberg bij Arti. Ik vertelde hem over mijn reis naar
Tasjkent en de Poslavsky's. Dat vond hij een boeiend verhaal. ‘Iemand moet dat
schrijven,’ zei hij. Dat doe ik dus zelf in mijn Memoires later. Ik sprak over André
Spoor die me nu in zee wilde laten gaan met Friso Endt, die ik dus absoluut niet
vertrouw. Wim vroeg of ik Spoor zelf wel kon vertrouwen en of hij niet eigenlijk in
de zakken van het establishment zat. Het begint er wel meer en meer op te lijken.

2 september 1980
Zandvoort
Het is prachtig weer. Ik had geen zin thuis te blijven kniezen, omdat Peter weer een
dag later terugkomt. Hij vertelde per telefoon dat hij had ontdekt dat hij op 29 augustus
was gedoopt en dus waarschijnlijk 18 augustus was geboren. Ik vertelde alleen naar
het strand te zullen gaan. ‘Zal je aan me denken?’ was de reactie. ‘I always do, since
you are more often away then here at Amerbos,’ heb ik gezegd. Hij wilde de brief
van Raymond van den Heuvel lezen.
Ik werk aan de bandopname met José Delgado. Er zitten een paar kleine leugentjes
in, zoals dat hij ontbeten zou hebben met Indira Gandhi in New Delhi. Waarom toch?
In het heetst van de strijd overdrijven? Maar ik sta achter de rest. Peter zou Delgado
moeten ontmoeten. Toen ik thuiskwam, lag er een briefje van Delgado.
Jan Pieter de Visser kwam me opzoeken. De NCRV wilde een film met pater
Alekseij in Spas wel hebben. Maar mijn honora-
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rium van 7.500 gulden was nog niet in orde, dus hij wilde niet dat ik Opalev meteen
telefoneerde.
Loek de Levita, onze nieuwe ‘partner’ speelt hard to get om een afspraak te maken.
Ik heb voorgesteld dat we de zoon van voormalig koning Farouk van Egypte, prins
Fuad, in Parijs zouden filmen. Ik had over hem gelezen in The Monarchist. Jan Pieter
wilde wel. Ik belde dus met de heer Michael Wynne-Parker in Londen, die zei dat
het via een medewerker in Parijs geregeld zou kunnen worden. Hij vertelde dat
koningin Beatrix had bedankt voor het julinummer van The Monarchist. Hij zei me
verder op pagina zes te kijken. Dit jaar zou de Monarchistische Liga een kerstkaart
verzenden met binnenin een portret van Beatrix en Claus. De opbrengst is bedoeld
voor een goed doel. Inderdaad staat die kerstkaart vermeld.
Pieter Baaij meldde dat hij een bezoek had gebracht aan het buizenbouwerbedrijf
A. Hak. Zij zouden bereid zijn een provisie aan mij te betalen, wanneer ik de deur
in Moskou voor ze open.

3 september 1980
De Levita belde. Hij is klaar om de samenwerking te beginnen en wil een persbericht
laten uitgaan, maar houdt wat de financiering van de projecten betreft een slag om
de arm. Typisch. Jan Pieter de Visser zei veel van mij te willen leren. Ik antwoordde
dat dit geheel wederzijds was. Later dacht ik: ik zou hem een briefje moeten schrijven
dat hij mijn journalistieke erfgenaam moet worden. Maar dit soort gedachten leven
niet meer in de wereld van nu, dus ik zag er vanaf.
Ontmoette eindelijk die vroeger zalige Indische jongen weer, Maurits Mulder, die
er in uniform uit zag om op te eten. Hij is al heel lang leraar, maar werd psychisch
afgekeurd. Zo jong als hij is, moet hij de rest van zijn leven op zijn lauweren rusten.
Wat afschuwelijk. Wat is dit voor systeem, dat mensen als geestelijke kreupelen het
bos in stuurt?

4 september 1980
Peter is er weer. Tot mijn verbazing hoorde ik dat zijn knipbeurt laatst in Zandvoort
60 gulden kostte. Dat is absurd. Hij rookt ook weer stickies (van zijn eigen geld).
We dineerden in de Mangerie. Hij vertelde dat zijn moeder had gezegd dat hij op
veel manieren op zijn vader leek, die 85 is geworden. Hij had lange gesprekken met
Trees, de non, gevoerd, maar zei er verder niets over. Toen hij vond dat ik teveel aan
het praten was terwijl hij de krant zat te lezen, verfrommelde hij op een gegeven
moment de krant en gooide deze in de lucht.
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Toen ik in bed lag, kwam Peter de slaapkamer in. ‘Willem, er zit een reuzenspin in
de keuken.’ Ik ging naar beneden en inderdaad een kolossaal beest. Ik gooide er een
handdoek over en nam het dichtstbijzijnde boek, The Russian Mind, en drukte het
beest dood. Er zat niets anders op. Was het mijn vader die vanwege Javaans bijgeloof
zei nooit een spin te doden? We zijn weer op het strand en laten we maar lang blijven
want hij geniet er zo van.
De decaan van de Harvard School of Public Health, professor of Medicine dr.
Howard Hiatt162 schrijft in de International Herald Tribune hoe de jongste verklaringen
van Carter en Harold Brown over nucleaire doemscenario's de feiten negeren en
levensgevaarlijke onzin zijn. Hij gaat in op de hypothese wat er zou gebeuren wanneer
een 20-megaton bom een Amerikaanse stad zou treffen, met een equivalent van 20
miljoen ton TNT, oftewel duizend maal de kracht van de bom op Hirosjima. Er zou
bijvoorbeeld een krater van een ‘half-mile in diameter’ ontstaan. Vier mijl in de
omtrek zou geen steen meer op de andere staan, inbegrepen ‘heavily reinforced
concrete structures’, waardoor ook de meeste ziekenhuizen en medisch personeel
zouden zijn weggevaagd. ‘The detonation of the bomb would release so much thermal
energy, that up to 40 miles away, retinal bums incurred by looking at the fireball
would cause blindness. More than 20 miles from the center, the firestorm - fueled
by ignited houses, foliage, and oil and gasoline storage tanks - would increase the
already catastrophic damage caused by the blast. Among the 3.5 million people in
the city and surrounding area, the blast and firestorm would cause 2.2 million
fatalities.’163 Het is eigenlijk te bespottelijk voor woorden om over dergelijke
nachtmerriescenario's te spreken.
Vier jaar geleden, in 1976, kondigde de CIA plotseling aan dat de Sovjet-Unie het
oorlogsbudget had verdubbeld. Intussen heeft de Amerikaanse luchtmacht in een
rapport, geschreven voor het US Strategic Institute, geconstateerd dat de mededeling
van de CIA uit de lucht gegrepen was, met alle gevolgen van dien. Een voormalige
CIA-agent, A.M. Cox, zegt in The Washington Post: ‘The facts are very different. At
no time has the Soviet defense budget been increased by more than three per cent
per year.’164 Hier zie je weer de controverse tussen het Pentagon en de CIA die
onverminderd doorgaat en nauwelijks of niet in de media wordt opgemerkt.
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Henry Steele Commager schrijft in de Los Angeles Times: ‘We are threatened by a
paranoia that sees the Soviet Union as a mortal enemy, bent on the destruction of the
United States and of free nations everywhere, and by the military policies that this
paranoia dictates. There never has been, and there is not now any basis for this fantasy.
The Soviet Union has everything to lose and nothing to gain by such a war. The
United States has nothing to gain and everything to lose by such a war. A mutual
suicide pact is not a policy.’165
Ik neem dit artikel in zijn geheel op omdat tegen het licht van de
ontwikkelingen van na 1985 de Sovjet-Unie ‘langs vreedzame weg’ werd
vernietigd. De ‘grote overwinning’ van de regeringen Reagan en Bush
zou zijn geweest, dat zonder dat er een schot werd gelost, het
marxisme-leninisme de grond in werd geboord. De rechtstreekse terreur
van Westerse landen, onder aanvoering van Washington, plus de opzettelijk
verspreide leugens van de CIA - als hierboven aangegeven - hebben op den
duur de totale ineenstorting van zo'n zeventig jaar sleutelen aan het van
de grond krijgen van een rechtvaardiger samenleving in de USSR, tot gevolg
gehad. Het communistische experiment mocht van Washington voor geen
prijs ooit slagen, want dan zou het Westerse kapitalisme haar matten
kunnen oprollen. Dat is immers ook steeds sedert 1959 de Amerikaanse
strategie jegens Fidel Castro geweest. Zou sociale rechtvaardigheid en een
andere maatschappelijke ordening in Cuba zijn geslaagd, dan zou het
‘virus’ naar Mexico en de rest van Latijns-Amerika zijn overgeslagen.
Containment van marxisme-leninisme was steeds het parool.
Time publiceert de week dat ik aan deze dagboeknotities werk, een
omslagverhaal MASTER OF TFIE UNIVERSE.166 En wie is de gelukkige
‘master’ van het heelal? Bill Gates (39) de grote baas van Microsoft, het
softwarebedrijf, met 16.400 werknemers in 49 landen, een omzet van vijf
miljard in 1994 en persoonlijk goed voor een privévermogen van 10 miljard
dollar. De sovjetrevolutie was doende een geheel andere samenleving tot
stand te brengen, waar dergelijke excessen uitgesloten zouden zijn. In
1995 is de voormalige USSR op weg zelf een kapitalistisch ‘paradijs’ tot
stand te brengen. Al het werk van de voorliggende decennia is van de kaart
geveegd. Toch ben ik overtuigd dat op een op dit moment niet te
voorspellen wijze, pogingen een rechtvaardiger en sociaal meer
verantwoorde samenleving te creëren zullen worden hervat. De planeet
zal niet in staat blijken ongelimiteerde groei te blijven ver-
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werken, zoals in de jaren 90 in China en het Verre Oosten van de grond
is gekomen. Wat als een ‘overwinning’ wordt gezien van kapitalisme over
communisme, is mijns inziens een rampzalige nederlaag van de krachten
van the silent majority om de koek eerlijker en rechtvaardiger te verdelen,
een koek waar we uiteindelijk allemaal samen op deze zwevende
pingpongbal in het universum van Bill Gates mee moeten zien te leven.

5 september 1980
Gisteravond belde Volodja Molchanov uit Moskou of ik voor APN Novosti een
commentaar wilde schrijven over het in Den Haag plaatshebbende Andrei Sacharov
Tribunaal. Eigenlijk doe ik aan die onzin liever niet mee, maar vooruit dan maar.
George Walsh van MacMillan in New York heeft eindelijk open en bloot gezegd
het boek met Arbatov niet te willen uitgeven. Helaas, dan dus bij Landshoff. Walsh
was er zeker van dat Arbatov en ik het toch niet eens zouden zijn met de wijzigingen
die MacMillan in het manuscript wilden aanbrengen. Hij zou Arbatov het besluit
telegrafisch meedelen.
Peters vriendin ‘Poes’ Webber komt logeren. Ik wilde er over praten, want zo vlak
voor zijn eigen vertrek naar Londen had ik er weinig zin in. ‘Willem, ik ben dol op
dat wijf,’ en als ik erover doorging zou hij exploderen. Dan houd ik maar mijn mond
voor de lieve vrede. But, I do not like it.
Later zong hij in de badkamer. Dat was vroeger ondenkbaar.
Jan Pieter de Visser belde. Hij had naar Vladimir Opalev opgebeld, dat we geen
Russische crew nodig hadden om Alekseij in Spas te filmen. Hij was bezig een crew
van de NCRV te regelen. Ik werd razend. Zonder zeker te zijn dat de NCRV er een
equipe tegenaan zou gooien,167 zegde hij iets wat ik had geregeld af, zonder me zelfs
te raadplegen. Ik tierde: ‘Hoe kan ik met jou samenwerken wanneer je zulke idiote
stunts uit haalt.’ Peter zat ernaar te luisteren. ‘Willem, je moet Jan Pieter niet zo
vernederen. Jullie hebben elkaar nodig.’ Ik belde Jan Pieter dus opnieuw op en
vertelde hem wat Peter had gezegd en zette de boel recht. Peter stond op en zei: ‘Voor
wat je hebt gedaan, krijg jij een zoen.’

6 september 1980
Het stukje voor Moskou over Sacharov is geschreven.
We reden naar Zandvoort, winderig maar zalig. Peter ging heel ver het strand op
en genoot intens. Ik zag hem later vanuit
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de verte aankomen. Zijn bewegingen herken ik onmiddellijk tussen de mensenkuddes.
Ik ben wat huilerig bij de gedachte dat hij morgen om deze tijd weer vertrokken zal
zijn. Hij kijkt dan zelf vanuit het vliegtuig naar de kustlijn en weet maar al te goed
wat hij achterlaat. We kochten nieuwe Frye boots, met ringen. Ik was gewoon blij
in staat te zijn ze hem te kunnen geven.

7 september 1980
Ben in verwarring. Ik keek vannacht naar Peter die naast me in bed lag te slapen. Ik
wilde zeggen: Peter, I only hope you truly love me.
Voor we gingen slapen toonde ik hem een dagboek uit 1973 waarin foto's van
mam, onze autoreis naar Grasse, Kartika Sukarno en andere beelden, waarmee ik
hem wilde imponeren en duidelijk maken dat mijn dagboeken niet verloren mogen
gaan. We hadden plezierig gedineerd in Le Musicien. Peter zei dat hij langzamerhand
een ferme beslissing diende te nemen ‘to take my life into my own hands, and find
a firm direction’. Ik weet dat hij daar nog niet klaar voor is. Ik heb hem dus opnieuw
verzekerd dat ik hem nooit en te nimmer in de steek zou laten en dat ik hem te hulp
zou komen zolang ik leef. Het is het mooiste weer van de wereld. We zouden naar
het strand zijn gegaan indien hij niet naar Londen moest.
Hij voelde feilloos aan hoe verdrietig ik ben over zijn vertrek. Hij stond in mijn
werkkamer en zei: ‘Wat is het een prachtige dag, Willem.’ Hij liep naar me toe achter
mijn bureau en omhelsde me met de vraag: ‘Hoe ben jij?’
‘Ik heb het zelfs aan mijn maag.’
‘Dat heb ik ook altijd als ik op reis moet,’ zei hij. Toen ik hem op Schiphol met
zijn hutje en mutje omhelsde en verliet, voelde ik me of ik hem voor altijd in mijn
armen wilde sluiten.
Ik belde hem vanavond in Londen. ‘Dag schat,’ waren zijn eerste woorden. Edwin
had hem van Heathrow afgehaald. Lfe is empty zonder Peter op Amerbos. Ik accepteer
de realiteit en vervolg mijn eenzame weg.

8 september 1980
John McEnroe heeft eindelijk Björn Borg verslagen.
Ik had een uitstekende ontmoeting met Loek de Levita. Een verklaring voor
samenwerking staat op papier.168 Nu bleek dat Jan Pieter de Visser mijn project met
pater Alekseij ook nog
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zonder overleg verzet heeft naar 15-25 oktober. Ik was opnieuw woedend. Hij is een
lightweight, die zich met filmen moet bezighouden, niet de organisatie er van.
Stephan Landshoff arriveerde om de publicatie van het Arbatov-boek te bespreken.
Hij had langere manen dan ooit.
Dominique Berretty is in Frankrijk ‘na een langdurige ziekte’ overleden. Wat kan
er in godsnaam met die beauty zijn gebeurd?

9 september 1980
Goud is met forse sprong gestegen. Drie weken nog maar iets boven de 600 dollar
per ounce van 31,1 gram, vanmorgen werden zaken gedaan op 675 dollar. Er is weer
hoop.
Ik ging langs bij mams zuster in Wassenaar. Zij vertelde dat zij in dagelijks contact
stond met haar overleden moeder, onze grootmoeder, met mam, met haar man en
misschien met mijn eveneens overleden vader. ‘Zelfs gisteren, toen ik een woord in
een cryptogram niet kon vinden - het woord schorsenerensla - had ik van een onzer
naasten het woord doorgekregen.’ Mij lijken dit soort zaken abracadabra slightly
hysterical.
We spraken er zelfs over dat zij indertijd de 60.000 gulden voor Amerbos aan
mam had voorgeschoten, opdat ik een huis zou hebben ‘want zij maakte zich reuze
zorgen over jou en zei: “Wim heeft nooit een cent,” en zij wist dat jij niet om geld
gaf’. We hadden eigenlijk een open en prettig gesprek en twee kopjes koffie, precies
zoals mam ze maakte.169
Jaap van Donselaar zond me zijn pagina uit Vrij Nederland170 over de oprichting
van de Centrumpartij door Henri Brookman, het mij welbekende ventje uit Indonesië.
Als klein jongetje speelde hij op het paleis van president Sukarno en hij kende mij
van de vele keren dat ik er op bezoek was.
‘De Nederlandse regering voert een apartheidspolitiek maar dan vijandig jegens
de meerderheid,’ aldus Henri. ‘De Nederlandse cultuur, dat vind ik iets moois, zonder
dat ik overigens mijn ogen sluit voor de slechte kanten ervan. Maar die cultuur die
moet voortgezet worden. Door het aldoor binnenvallen van buitenlanders krijg je
een ‘desintegratie’ van de maatschappij, van de cultuur. Dat leidt tot
ontbindingsverschijnselen die een bedreiging vormen voor het Nederlandse
cultuurpatroon. De confrontatie tussen de verschillende cultuurpatronen leidt tot
wrijvingen. Je zou het kunnen vergelijken
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met als je studentenkamers zou geven in een bejaardenhuis. Verschillen in levensritme,
dat geeft spanningen, aversies, irrationele gevoelens. In de politiek worden irrationele
gevoelens altijd weggewerkt. Dan hoor je: laten we het zakelijk houden. Dat is niet
goed. Een van de schijnheiligheden die ik aan de kaak wil stellen, is dat die irrationele
gevoelens niet te bespreken zijn. Het wordt tijd dat Nederland het verleden, de morele
klap van de oorlog, gaat verwerken en dingen weer in haar juiste proporties gaat
zien. Dat wil de Centrumpartij bevorderen, maar dan binnen het kader van de
parlementaire democratie en de mensenrechten.’
Er zijn weer heel wat acties op gang gekomen, zowel bij de PvdA en de joodse
lobby - al te dikwijls twee handen op een buik - die de CP beschuldigen van racisme
en fascisme. Voor mij is dit wat betreft Henri Brookman betreft uitgesloten. ‘Het
aan de orde stellen van het vreemdelingenvraagstuk,’ zegt hij in Vrij Nederland, kan
ontaarden in fascisme, zoals je dat bij de Nederlandse Volks-Unie kan zien. Maar
dat is geen reden om je er dan maar niet mee bezig te houden. Kraken kan ontaarden
in anarchisme en dan zeg je toch niet: we moeten het maar niet meer over kraken
hebben? Wij als Centrumpartij moeten door de weerstanden heen zien te breken. Dat
hoort bij het begin van een jonge partij. Domela Nieuwenhuis heeft in het begin ook
veel weerstanden opgeroepen.’ Ik denk inderdaad dat er iets aan het
vreemdelingenvraagstuk moet gebeuren. De ongeremde toevloed van fortuinzoekers
is krankjorum.
Ik ontmoette Vladimir Opalev en heb formeel gevraagd of hij een ontmoeting voor
me wilde regelen in Moskou met de chap van OVIR omdat ik voor de emigratie van
Volodja Feltsman wil pleiten. Ik ontmoette ook Timofiev, die er uitgooide dat geen
Westers land zulke armzalige politieke betrekkingen in Moskou had als Nederland
en hoe kleinzielig Den Haag zich jegens het Kremlin bleef gedragen. Ik weet er alles
van. Intussen kreeg Max van der Stoel weer eens een hoge onderscheiding, ditmaal
in Bonn. De duvel schijt altijd op de verkeerde hoop.
Bladerend in een dagboek vind ik een gesprek met mam over Peter (7 februari
1968). Ik was straal vergeten dat dit ooit had plaats gehad. Onthutsend wel. Ik
herkende de tekst alsof mam vandaag tegen me sprak. We vergeten alles. En toch
zitten de teksten ergens in de bol opgeslagen. Wonderlijk. Het fascineert me eindeloos.
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10 september 1980
Tante Jetty zei dat mam ook zeer koppig en driftig kon zijn ‘en Theo heeft dat niet
alleen van zijn vader’. Ik zei dat ik zelf ook van wanten wist op dit gebied. Daarop
vertelde zij het volgende.171 Toen zij meisjes waren en met mijn grootmoeder in Luik
woonden, wilde Jetty met haar handen onder de dekens en mam met haar handen
boven de dekens slapen. Volgens tante Jetty maakte mijn moeder een enorme scène
als Jetty niet deed wat ze zei. Mijn tante zei: ‘Je moeder lag op de grond te krijsen.’
Daarop verscheen grootmama met rasse schreden en mijn moeder kreeg een pak
slaag op haar bips. Ik luisterde naar dit verhaal en zag haar eigen afschuwelijke
opvoedingsproblemen voor me met haar enige dochter, Didi Meijer. Tante wist dat
ik uitstekend op de hoogte was van hoe zij haar enige kind, door een onmogelijke
dictatoriale opvoeding, tot een mentaal wrak had gemaakt. Het leek alsof zij nu mijn
moeder van soortgelijke afwijkingen wilde beschuldigen. Wanneer ik dan bedenk
dat beide dames voor de buitenwacht een levenlang paradeerden als hartstochtelijk
met elkaar verbonden zusters, maken zulke verhalen achteraf, nu mijn moeder al zes
jaar dood is, me compleet misselijk.
Stephan Landshoff zegt dat Dominique Berretty aan leukemie is gestorven.
Sergei belde uit Moskou dat MacMillan het project had afgeketst. Ik ontving een
soortgelijke brief van George Walsh, waarin hij zelfs de naam van Arbatov verkeerd
spelde.
Henk Hofland is op het Spui de filmheld Starsky (zonder Hutch) tegen gekomen.
Hij wijdde meteen maar een column in NRC Handelsblad aan de verschillende
beroemdheden, die hij in zijn leven is tegengekomen, inbegrepen Toscanini. Ik vind
die zaterdagoverpeinzingen van S. Montag meestal geklets in de ruimte wat de lezers
zouden kunnen missen als kiespijn.172 André van der Louw, burgemeester van
Rotterdam, beklaagt zich er weer eens over Rotterdam de nodige handel misloopt,
omdat veel sovjetschepen naar Hamburg en Antwerpen uitwijken, door de
voortdurende weigering van Den Haag een consulaat-generaal van de USSR in
Rotterdam toe te staan.173 Wat zijn het toch een klieren bij de BVD en Buitenlandse
Zaken. Er kraait verder geen haan naar. Het parlement slaapt permanent. In
Washington is bekendgemaakt dat zij die vrijwillig verkla-
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ren homoseksueel te zijn, uit de VS zullen worden geweerd. Archaïscher denken kan
haast niet.

11 september 1980
Ik ontmoette Nayden Spassov, de Bulgaarse vertegenwoordiger in Den Haag. Hij
vertelde dat vrijwel geen enkele Nederlander een uitnodiging aanvaardde zijn land
te bezoeken, Den Uyl niet, de heer Schakel niet, Jan Terlouw niet. Ook Wim
Klinkenberg had gezegd verhinderd te zijn.
Volgens Richard Nixon is Jimmy Carter ‘very shrewd en very tough’ en is zijn
staf ‘ruthless’. Onbegrijpelijk dat iemand ooit nog naar deze basterd luistert. Mensen
zijn uitzonderlijk kort van memorie. Volgens Nixon is Ronald Reagan allerminst
‘rash, impulsive, stupid or senile’ maar zijn staf was slecht georganiseerd. Dat moet
hij nodig zeggen.174 Volgens de minister van Buitenlandse Zaken, Edmund Muskie,
zou het aan de macht komen van Ronald Reagan betekenen dat de VS in ‘eindeloze
oorlogen’ terecht zouden komen. Wat Amerikanen over elkaar afkletsen, is met geen
pen te beschrijven en meestal gedaas in de ruimte.
Goud is op weg naar 692 dollar.

12 september 1980
Sergei belde uit Moskou. Professor Arbatov wil weten hoe snel Thomas Landshoff
in München het boek gereed kan hebben. Ben al dagen lang bezig met op de band
opgenomen gesprekken uit te werken voor mijn boek Over intelligentie.
Tom Wicker did it again.175 In een voortreffelijke column stelt hij aan de orde hoe
de Amerikaanse overheid er alles aan doet om geheim agenten te beschermen tegen
‘vroegtijdige publiciteit’ In werkelijkheid komt het er op neer, dat hoe ongeoorloofd
die activiteiten ook zijn, niemand erover kan schrijven of onwettige handelingen van
de spionnenorganisaties aan de kaak kan stellen, want je gaat de bak in. In Den Haag
gaat het overigens vrijwel hetzelfde. Er zijn geen wetten voor nodig om de media
onder de knoet te houden.
Anthony Lewis herinnert ons aan wat Kissinger in 1970 zei, toen het Huis van
Afgevaardigden wilde onderzoeken wat de inlichtingendiensten hadden gedaan om
de democratisch gekozen president van Chili, Salvador Allende, te vermoorden. ‘I
don't see why we need to stand by and watch a country go Communist due to the
irresponsibility of its own people.’ Vic-
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tor Marchetti en John Marks wilden deze uitspraak in hun boek The CIA and the Cult
of Intelligence opnemen, maar met 167 andere passages werd dit door de censuur
van de CIA eruit geschrapt.
Frank Snepp, die in Decent Interval optekende wat er allemaal misgegaan was in
de laatste dagen van de oorlog in Vietnam, is door het ministerie van Justitie in
Washington net zo lang vervolgd tot hij brodeloos was. Hij moest onder andere al
het geld dat hij met zijn boek verdiende terug betalen. Lewis noemt het ‘one of the
blackest moments ever for freedom of speech and press in the United States’. En
terecht. Hij vraagt zich af: ‘What politician or official has paid a fine of 140.000
dollars for corruption or deceit?’176 Wat de staat sinds Luns met mij doet, verschilt
niet veel van wat Snepp is overkomen.
De Haagse Post wijdt een omslagartikel aan de antipsychiatrie (tegen het opsluiten
van geesteszieken, tegen behandeling met medicijnen en tegen het officieel
gesanctioneerde geweld, gemaskeerd door geneeskunde en wetenschap van de
traditionele psychiatrie) en Ronald Laing in Londen. Het verhaal boeide me, ook
omdat ik Laing ontmoet heb. ‘Vanaf zijn geboorte,’ aldus Laing, ‘is het kind
onderworpen aan geweld dat men liefde noemt, zoals ook zijn ouders en de ouders
van zijn ouders dat waren. Dit geweld wordt voornamelijk aangewend om het
essentiële van de ontplooiingsmogelijkheden van het kind te verwoesten, en over het
algemeen genomen lukt deze onderneming wonderwel. Wanneer dit nieuwe wezen
ongeveer vijftien jaar is, is het gelijk aan ons geworden, een half dement wezen, min
of meer aangepast aan een wereld die het gemodelleerd heeft. Dat noemt men
tegenwoordig normaal zijn.’ Ik vind het wel extreem gesteld door Laing. Wat zou
Peter zeggen? De behandeling met resultaten zal wel ergens in het midden liggen
tussen de traditionele psychiatrie en de antipsychiatrie.177

13 september 1980
Had een afgrijselijke droom over Dirk Keijer. We moesten vluchten voor vier zware
jongens, die van plan waren ons in elkaar te rammelen of te vermoorden. We sprongen
door een deur van glas waarna de vier zich splitsten in groepen van twee. Ik kon
hierna niet meer echt slapen.
Ik ben totaal onder de indruk van Terry Fox (22), een Canade-
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se sporter met beenkanker, waardoor een been moest worden afgezet. Op 12 april
begon hij een voettocht vanuit St. John's, New Foundland naar Vancouver in Brits
Columbia. Het doel: geld inzamelen voor kankeronderzoek. Na 3.339 mijl te hebben
afgelegd, kreeg hij er plotseling longkanker bij en moest met spoed in een ziekenhuis
worden opgenomen. Hij had op dat moment reeds twee miljoen Canadese dollars
verzameld. Als gevolg van een golf van sympathie door het hele land kwam een
stroom van giften binnen, die het bedrag tot 12,5 miljoen deden stijgen. Ik kijk naar
zijn foto en het gaat me door merg en been.178
Ik luisterde in de auto naar La Bohème waar Frieda Westerman zoveel van hield.
Ik betrapte me erop dat ik tegen haar in gesprek was. Ik zag haar twintig jaar geleden
voor het laatst.
Louis Worms, de man die namens Verolme frauduleuze zaken deed met generaal
Ibnu Sutowo van Pertamina in Indonesië, heeft het lef kabaal te maken en staat op
de voorpagina van Mens en Bedrijf in NRC Handelsblad, want hij wil ‘financieel
rechtsherstel’.
De Telegraaf meldt dat de regering blijkbaar toch maar weer besloten heeft
handelsgesprekken met de USSR te laten doorgaan. Er komt een delegatie uit Moskou
om te spreken over de levering van Russisch gas en tegenorders in Nederland. Ik
heb hierover zoveel informatie, die nu in handen is van Friso Endt, aan NRC
178
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Handelsblad en Spoor voorgekauwd. Ze verkiezen echter met deze inlichtingen in
de achterste koets te blijven zitten.
Ik heb Pieter Baaij bezocht in zijn schitterende villa nabij Antwerpen. Alle
landgenoten die een beetje succesvol zijn, knij-
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pen er tussenuit naar België om niet helemaal door de belasting hier te worden
uitgekleed. Tussen neus en lippen zei hij ook nog ‘andere huizen’ te hebben. Hoenders
en pauwen liepen op de gazons. Jammer dat zo'n type nooit tevreden is en altijd meer
wil - en liefst duurder. Hij schonk een portje uit een fles, waarop hij zei daar ook een
bedrijf in te bezitten. Er stond een Mercedes voor de deur met een Duitse
nummerplaat. Ook daarmee ontloopt hij de belasting. Hij vroeg hoe ik het klaarspeelde
in een tr-6 te rijden met een nummerplaat van New York. Maar ik ben - vergeleken
bij Pieter - zo arm als Job.
Baaij is als theologiestudent begonnen, maar verkocht vervolgens DAF trucks. Nu
is hij miljonair. Rara hoe kan dat?
Goud is bijna door de grens van $700 heen gebroken. Zou Theo gelijk krijgen?
Op naar 1.000?

14 september 1980
Mr. H.M. Voetelink voerde eindeloze correspondentie in verwoede pogingen om
eindelijk eens voor de diensten, die ik Baai Controls en Transol heb bewezen in
Moskou, een acceptabel en behoorlijk honorarium in de wacht te slepen.
Iet Last benadrukte dat Jef Last altijd met alles te vroeg was, als schrijver en als
denker. Dat was de reden dat hij een leven lang, op alle niveaus, overal werd
gesaboteerd. Waar heb ik dat eerder gehoord? Ik zou het gesprek met haar op willen
nemen, om herinneringen aan die lieve Jef vast te leggen. Het schandalige is eigenlijk
dat ik weinig of niets van hem heb gelezen.
Ik luister naar Russische kerkmuziek.
Een voorlopige lijst van interviews voor Over intelligentie is gereed.
Heb Madame de Ramaix in Baulers een telegram gezonden voor haar 90ste
verjaardag.179
Ron Reagan maakt deel uit van de balletgroep Joffrey II Dancers en heeft een
persconferentie gegeven nadat hij was ‘ontdekt’ met natuurlijk de implicatie, aha,
de presidentiële kandidaat Ronald Reagan heeft een zoontje, een nicht als een paard.
Anthony Lewis geeft weer eens aan hoe de breinen in Washington eigenlijk werken.
William Sullivan was de laatste Amerikaanse ambassadeur, geaccrediteerd bij de
sjah van Iran in 1978 toen deze op vallen stond. In het blad Foreign Affairs heeft
Sullivan thans uit de doeken gedaan hoe Zbigniew Brzezinski, Carters voornaamste
adviseur voor buitenlands beleid, de ambassadeur in Teheran op een kritiek moment
in de overgang
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naar het ayatollahregime de vraag stelde of hij niet een militaire coup tegen de Iraanse
revolutie kon arrangeren. Het bizarre van Brzezinski's suggestie was dat deze kwam
op een moment dat iedereen, ook de sjah zelf, probeerde de gewapende strijdkrachten
in Iran bijeen te houden en op een vreedzame manier over te hevelen in handen van
een nieuw regime. Ambassadeur Sullivan had ter plekke Washington laten weten
dat er geen houden meer aan was, dat de aanhang van ayatollah Khomeini dermate
massaal was en voldoende breed onder de Iraanse bevolking aanwezig, dat ook de
sjah zich realiseerde dat het geen kans van slagen had te proberen de revolutie alsnog
te onderdrukken. Door het leger intact te houden, zou worden voorkomen dat Moskou,
als in Afghanistan, in troebel water zou gaan vissen. Men was dus volop bezig een
regeling uit te werken tussen het leger van de sjah en de revolutionaire leiders. Met
dat doel zou een Amerikaanse afgezant, Theodore Eliot, ook in overleg met minister
van Buitenlandse Zaken Cyrus Vance, nabij Parijs gesprekken openen met ayatollah
Khomeini.
President Carter was op dat moment ergens in de VS aan het vissen. Alleen
Zbigniew Brzezinski was bij hem. Veiligheidsadviseur Brzezinski kletste Carter om
en de president gaf onmiddellijk opdracht de pogingen een vreedzame overgang van
de Iraanse gewapende macht naar de revolutionaire ayatollahs te beëindigen. De sjah
was perplex. Ayatollah Khomeini was eveneens perplex en beschouwde de
Amerikanen nog minder betrouwbaar dan hij toch al vermoedde. Het gevolg was dat
de Iraanse strijdkrachten snel uit elkaar vielen. Wapens kwamen in verkeerde handen
en bij extremistische groepen terecht. Lewis vraagt dus: ‘Why does President Carter
allow such a person [Brzezinski; WO] to exercise a crucial influence on American
Foreign Policy? He is only a tin-pot Kissinger. What he lacks is judgement.’180
Voor mij is Kissinger een even grote ramp als Brzezinski. Brzezinski is een naar
de VS overgelopen Pool, Kissinger is een naar de VS overgelopen Duitse jood. Het
aanstellen van buitenlanders met een on-Amerikaans referentiekader is steeds weer
een ramp gebleken. Een geboren Pool of geboren Duitser zal anders reageren op de
wereld. De pindaverbouwer uit Georgia, die president van de VS werd, meende
verstandig te doen een buitenlander als adviseur inzake de wereld op het Witte Huis
in dienst te nemen, zoals Nixon dit met Kissinger deed, met
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alle gevolgen van dien. Dat neemt overigens niet weg dat JFK, omringd met
Amerikaanse adviseurs, tot de conclusie kwam dat de oorlog in Vietnam beëindigd
moest worden, en LBJ, ook omringd met Amerikaanse adviseurs, tot het
tegenovergesteld eindoordeel kwam.

15 september 1980
Jan Pieter de Visser kwam vertellen dat de NCRV een televisieopname in Spas met
priester Alekseij als project toch had afgewezen. Precies wat ik had verwacht en
waarom ik zijn bemoeienissen met door mij getroffen regelingen ongepast vond. Hij
kan er niets aan doen, maar dat is nu eenmaal de mentaliteit in Hilversum vandaag
de dag.
Sergei Pechatnov belde uit Moskou, dat professor Arbatov alsnog enige passages
in het manuscript wenste te amenderen. Welja, ook dat nog.
Henri Brookman - precies even aardig en intelligent als ik me hem herinnerde Alfred Vierling en ook Aart van der Want kwamen eten. Ik zal proberen Brookman
met adviezen te helpen. Hij wordt vanwege het oprichten van de Centrumpartij op
een schandalige manier op de Vrije (!) Universiteit geboycot en gedwarsboomd. ‘Ik
geef mezelf nog twee jaar en anders kap ik met Holland,’ zei hij. Ik adviseerde
Vierling adviseur van Henri te worden en te helpen bij het politieke werk van de
partij, want het staat vast dat er iets tegen de toestroom van buitenlanders moet
gebeuren. Dit kan niet ongelimiteerd doorgaan. Waar ik niet over uit kan, is wat
Brookman allemaal op de universiteit is overkomen sinds hij een politieke partij
oprichtte. Er wordt op een onintelligente manier met etiketten gewerkt, zonder dat
er wordt nagedacht. Aart luisterde voornamelijk en trok aan zijn pijpje.181 Brookman
en Vierling maakten kennis aan mijn dinertafel en vertrokken samen in Henri's auto.

16 september 1980
Ik werd wakker en ‘zag’ mijn hondje Keke op een grote autoweg achter een auto
aandribbelen. Ik riep hem terug. Hij kwam zo lief naar me toe. Ik had vreselijke
angst, dat hij overreden zou worden. Ik droomde ook weer van Erik van der Leeden,
maar dat is vaag. Die is al een aantal jaren om onbegrijpelijke redenen in rook
opgegaan.
Stephan Landshoff stond om 13:30 uur vies en ongewassen
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voor mijn neus op Amerbos. ‘Ik ben communist en sta achter Wim Klinkenberg.
Helemaal,’ zei hij. Hier schrok ik van. Hij gaf me een brochure Bücher von Rogner
& Bernhard uit München, de uitgeverij van zijn broer, die het boek met Arbatov gaat
uitbrengen. Het manuscript gaat vanmiddag naar Thomas Landshoff toe.
Ik heb naar de eerste Troonrede van de nieuwe koningin gekeken. Ik kan niet warm
lopen voor die dame.
De heer Munting van Bender kwam de vleugel stemmen. Nu weet ik pas dat hij
52 jaar bij dit bedrijf werkzaam is geweest. Mijn vleugel kost nu 16.000 gulden. Een
Steinway 44.000. Yamaha maakte tweeënhalf miljoen vleugels. Steinway in alle
jaren van haar bestaan een half miljoen.

17 september 1980
Ik bracht een bezoek aan mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Zij heeft grote moeite met
lopen en en heeft snel pijn. Zij gaat haar Fiat weg doen. Zij is nu 87 jaar. Ze was erg
dankbaar de eerste Troonrede van haar grote lieveling Beatrix te hebben kunnen zien.
Toen ik zei dat ik dacht dat prinses Juliana wel een traantje zal hebben gelaten bij
het zien van haar dochter op de troon, antwoordde zij: ‘Anders ik wel.’
Ik geloof dat zij wilde dat ik nog wat bleef praten maar ik had helaas een verkeerde
afspraak met Jan Buis bij Bruna gemaakt aangaande Over intelligentie en moest om
12:15 uur weer vertrekken.
Wat me verwonderde was hoe uitstekend haar geest was. Zij herinnerde zich hoe
zij in de jaren veertig eens op De Horst was geweest en daar de locomotief had zien
staan in mijn vaders werkkamer. Zij leek geïnteresseerd in mijn ervaringen in Tasjkent
met de Poslavsky's waar ik haar eigenlijk nooit iets over heb verteld. Zij had zelfs
mijn briefje in NRC Handelsblad gezien, waarin ik kritiek leverde op het grote verhaal
van Van Kemenade met de Washingtonse havik Richard Pipes. ‘Dat vond ik erg raak
en geen woord teveel,’ zei ze.
Jan Buis vond dat ik met een gerust hart met Landshoff in zee kon gaan. Andreas
Landshoff was vice-president van Harry N. Abrams Inc. in New York, wat een
voortreffelijk Amerikaans contact was. Buis had kennelijk geen zin in een Nederlandse
uitgave van het boek met Arbatov. Over intelligentie zal bij Bruna uitkomen. Hij
adviseerde niet boven de 25 gesprekken te gaan. ‘Weegt een manuscript zwaarder,
dan nemen we het niet omdat de productiekosten te hoog worden.’ Gesprekken
gewogen in kilo's!
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Buis had voor de verjaardag van Jan Cremer twee poppen van 300 gulden gekocht,
maar Cremer had gezegd: ‘Als ik een geweer had, schoot ik ze nu kapot.’ Buis nam
de poppen dus weer mee en smokkelde vervolgens voor Jan een geweer en kogels
mee uit België. Hij toonde me twee dozen met patronen. Maar Jan had geen
schietvergunning, dus de advocaten waren nu bezig ook dat te regelen.
Ik ging in Bilthoven bij Lex Poslavsky langs. Omdat ik soms last lijk te hebben
van mijn hoofd, vroeg ik hem advies. Het beste was mijn hoofd en bovenste gedeelte
van de nek te laten nakijken. Later belde ik dr. Delprat die adviseerde naar dr.
Barkema in de Laraissestraat te gaan.
We spraken over onze jeugd. We spraken over mijn grootmoeder, zijn moeder
dus, en ik zei door haar in verwarring te zijn gebracht. Ik zei als kind op De Horst
altijd de grootste twijfels te hebben gehad of ik een goed of een slecht persoon was.
Vooral omdat ik van hogerhand door mijn ouders er voortdurend op werd gewezen
hoe slecht ik wel was en hoeveel beter zij alles deden toen zij jong waren. Hij vond
dat ik mijn leven op twee manieren leefde. Enerzijds the daily living en daarnaast
iedere dag naar mijn leven kijkend in mijn dagboek en te beschouwen als een
historisch gebeuren. Dat is ook wel een beetje zo. Hij adviseerde inderdaad om mijn
dagboek op film te laten zetten en niet drie maar vijf kopieën te laten maken. Wie
zal dat betalen, zoete lieve Gerritje? Ik kan het bijzonder goed met hem vinden.
Ik heb de foto van Peter als klein jongetje laten reproduceren en een negatief laten
maken. Zo vertederend dit ventje.
Ron Naftaniël belde dat hij gaarne wilde helpen bij het naar Holland halen van de
pianist Volodja Feltsman. Jaap Jansen bij Van Gennep zei hetzelfde. Er wordt gedacht
aan een petitie van vooraanstaande musici.

18 september 1980
Ik zei tegen Lex Poslavsky dat broer Theo, na wat hij de laatste tijd geflikt had, in
de afdeling Luns in mijn brein terecht was gekomen. Hij lachte en zei: ‘Ik zou wel
eens willen weten hoe jouw chip werkt.’
‘Ik dacht dat jij, of all people, dat exact wist!’ zei ik hem.
De vleugel klinkt zalig nu hij behoorlijk is gestemd.
NieuwsNet is opgeheven. John Roozen heeft ontslag genomen. Weer een afnemer
minder. Hij is secretaris van een werkgeversverbond geworden. ‘Jammer dat jij nu
weer van je kinine-aandelen moet gaan leven,’ zei hij ook nog. Maar die zijn er
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dus niet meer. Ik heb alleen nog dat verdomde goud waar ik beter niet aan kan komen.
Er is ontslag gevraagd voor de 37 werknemers van NieuwsNet.
Robert Kroon interviewde voor Aktua TV Suharto cronies. Die man heeft zich
steeds uitgesloofd, ook in de fameuze De Telegraaf, de fascistische coupheren in
Djakarta voor te stellen als de ‘redders van de natie’.

19 september 1980
Raymond van den Heuvel is terug in Nieuw-Zeeland en mist de openheid van
Amsterdam en Los Angeles. Hij is met zijn vingers over de letters van mijn brief uit
Moskou gegaan. Hij tekende ‘all my love, your friend Ray’ maar streepte het woord
‘vriend’ driemaal door, op zoek naar iets beters. Heerlijke jongen. Ik schreef hem
een brief van vier pagina's.
In het Promenade Hotel kwam een dikke neger naar me toe. ‘My wife and I saw
you here often with your papers and notes, and you always look so dignified.’
Ik ontmoette ambassadeur Lachesar Avramov van Bulgarije, eens minister van
Buitenlandse Handel. Hij vroeg advies hoe het 1.300 jarige bestaan van Bulgarije te
behandelen in de media. Ik adviseerde met André Spoor, Klaas Jan Hindriks van de
NOS-televisie en desnoods Nieuwe Revu contact op te nemen. ‘And what about you?’
vroeg hij. Daarop stelde ik voor dat ik de president van Bulgarije zou interviewen
met Chanowski Productions.
Een acceptabele herfstnamiddag. De bomen zijn vooral nog groen.
Ik woonde een informeel diner bij, gegeven door mevrouw Muthamma, de
ambassadrice van India. Mijn tafeldame was mevrouw H.R.R.V. Froger, echtgenote
van de secretaris van Beatrix en Claus. Haar man droeg de verkeerde soort blazer
met afschuwelijke knopen en verkeerde schoenen. André Spoor zag er ook nogal
goedkoop uit. Hij was met Jessica, moeder van zijn zoveelste dochter. Ik miste zowel
ambassadrice Anna Bebrits van Hongarije als Alex Romanov van de USSR. De
vervelende Roemeen, Pop, was er ook weer.
Mevrouw Froger was vreemd genoeg zeer uitgesproken. Ze bracht mijn OPEN
BRIEF AAN BEATRIX in Nieuwe Revu ter sprake. Ik vroeg me hardop af waarom er
zoveel opschudding over was geweest. ‘Omdat men een dergelijk artikel van u
wellicht niet had verwacht,’ zei ze. ‘Wat wilde u er mee bereiken? U had, als u dit
vond, dit beter rechtstreeks aan haar kunnen schrijven.’ Deze dame begreep dus
kennelijk niets van het idee
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bepaalde zaken, die langzamerhand in strijd zijn met nieuwe realiteiten, voor het
grote publiek ter te discussie stellen.182 Mevrouw Froger hield een dagboek bij sinds
haar vijftiende en schrijft een deel in drie jaar. Zij was nu in 1980 aan haar zesde
dagboek bezig. Zij hield het achter slot en grendel vanwege haar kinderen.
Consul Rabbani van Koeweit pakte mijn revers en zei dat ik een hoge
onderscheiding droeg. ‘Van India?’ vroeg hij.
‘Nee, het Grootkruis van Constantinopel dat ik in Rome kreeg.’
André Spoor vertelde dat hij een brief naar De Journalist had geschreven om te
verklaren dat ik me verontschuldigd had en dat de kwestie Raymond van den
Boogaard uit de wereld was. Wat een smerige zaak. Er was voor mij niets te
verontschuldigen en Van den Boogaard is een collaborateur van de BVD en probeert
ook nog journalist te spelen. Meer eerlijkheid zat er ook bij Spoor niet in. Adriaan
van Dis had hem aangesproken over een mogelijk interview met mij voor het Zaterdag
Bijvoegsel, maar dat wilde André nog eens bekijken. Van Dis zelf zegt me dat het
interview zeker plaats zal hebben.
Professor Stephen Cohen van Princeton University somde in de The New York
Times enkele ‘false notions’ ten aanzien van de USSR op, waar ik het zeer eens mee
ben. Zowel president Carter als de presidentiële kandidaat Ronald Reagan ‘race
forward with new nuclear strategies and weapons systems - all under the worn
hard-line banners of “the Soviet menace”, “military superiority” and “credible
deterrents”.’ Voorstanders van ontspanningspolitiek komen niet aan de bak. Cohen
probeert, voor de Amerikanen aan Koude Oorlog nummer twee beginnen, enkele
kalmere gedachten op papier te zetten wat voor dovemansoren is gezegd, want de
CIA en de oorlogshitsers, wat Dwight Eisenhower omschreef als ‘het
militair-industriële complex in de VS, maken al vele jaren de dienst uit op alle niveaus
in de VS.183
Cohen wijst erop dat ondanks alle antipropaganda in het Westen ‘in reality, Soviet
political life has changed in fundamental, far-reaching ways since Stalin died in 1953.
Ordinary citizens are freer, more prosperous and more secure.’ Cohen lijkt me een
Amerikaanse waarnemer die niet à priori anticommunisme laat prevaleren bij het
beschouwen van ontwikkelingen in Moskou.184
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Spoor zette op de opiniepagina van NRC Handelsblad een artikel van een voormalige
CIA-man, Arthur M. Cox. Hij vertelt hoe in 1976 de CIA plotseling wereldkundig
maakte dat de USSR haar defensie-uitgaven met 100 procent had verhoogd ‘terwijl
niemand bij de CIA dit geloofde’. En dan zie je weer de eeuwige controverse. Je zou
kunnen spreken van ‘oorlog’ tussen de CIA en het Pentagon, want de Amerikaanse
luchtmacht trok de CIA-gegevens na en maakte bekend dat de CIA ‘er voor 100 procent
naast zat’. Het gevolg was natuurlijk dat het Congres prompt de hoogste
defensiebegroting uit de Amerikaanse geschiedenis goedkeurde met alle gevolgen
van dien voor de ‘winsten’ van de Amerikaanse oorlogsindustrie.
Tegelijkertijd liet de krant Henk Neuman, directeur van het Instituut voor
Vredesvraagstukken in Den Haag, aan het woord om de gegevens van Arthur Cox
af te zwakken als ‘niets nieuws’ onder de zon. Waar het werkelijk om gaat daar
spreken noch Cox, noch Neuman over: de Amerikaanse economie is als de Duitse
industrie in het Hitler-tijdperk een gigantische Kruppfabriek gericht op oorlog. Draai
dat maar eens terug.185 Voor mij is Neuman geen bron van betekenis.
Jean Piaget is overleden. Een man voor wie ik zeer hoge achting heb. Ik herinner
me hem eens aan de telefoon te hebben gehad in Genève, toen hij zei al te ziek te
zijn om voor mijn boek Over intelligentie nog te worden geïnterviewd.
Piagets belangrijkste vraag als wetenschapper is steeds geweest: Hoe leert een
kind? ‘His answer, often phrased in obtuse language, was in brief that a child learns
by discrete stages related to age and that he is a significant agent in the process. His
stress on the interaction of biological functions and the structure of the environment,
elaborated in more than sixty years of research, was, in the opinion of many
psychologists and education specialists, as liberating and as revolutionary as Sigmund
Freud's earlier insights into the stage development of human emotional life.’186
Ik zou recht aan Piaget willen doen door hier vele pagina's over hem uit te wijden
aan de hand van wat ik over hem heb gelezen. Dat is ook exact waar ik al tien jaar
met José M.R. Delgado over spreek. Hoe kinderbreinen zich ontwikkelen en eigenlijk
al radicaal ‘vervuild’ zijn voor ze ooit een kans krijgen eigen concepten te ontwikkelen
in overeenstemming met de nieuwe realiteiten in de wereld. Wat zou ik Piaget nog
graag hebben ontmoet.
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Ik had een lang gesprek met Edwin van Wijk in Londen, Peters vriend. Hij vindt, als
ik, dat Peter te weinig moeite doet om zelfstandige activiteiten voor zijn eigen leven
te ontwikkelen. Dat is waar. ‘I don't mind sharing,’ zei hij, ‘but when I come home
from work and something is broken in the house and needs repair, I ask him, why
didn't you pick up a phonebook and make a call to have it fixed. Why do I have to
do everything?’
Edwin begon hierover erg kwaad te worden, want hij verliest langzaamaan respect
voor Peter op deze manier. Ik raadde hem aan niet op die manier te werk te gaan.
Maar Edwin is erg bezorgd over Peters toekomst. Net als ik dus. Edwin was tegen
Peters modeshows maar nu komt hij tot niets. ‘Perhaps we should go some months
to South Africa so he can meet my family. I think he could find work easily overthere.’
Later vertelde Peter dat Edwin overwoog naar Zuid-Afrika terug te gaan terwijl hij
in Europa bleef. Edwin zei: ‘Peter suffers from a kind of paralysis,’ waar ik het eens
mee ben.
Ik vertelde Edwin dat ik zelf na terugkeer uit de VS in 1950 een soortgelijke
‘verdoving’ doormaakte en dat mijn ouders alle financiële hulp stopzetten, met het
gevolg dat ik ging solliciteren en van de grond kwam. Ik vertrouwde Edwin toe, dat
gezien Peters gevoelige geestesgesteldheid en manier van reageren op
paardenmiddelen, ik niet het hart had iets dergelijks te doen.
NRC Handelsblad publiceert meer dan een pagina van William Sullivan, eens
diplomaat in Den Haag, waarin hij schrijft hoe chaotisch het Witte Huis van Carter
en Brzezinski reageerden tijdens de opstand van de ayatollahs tegen de sjah van Iran.
Sullivan had de leiding op de ambassade in Teheran. Hij spreekt van een kwaadaardige
atmosfeer in Washington waarbij veiligheidsadviseur Brzezinski in 1978 een eigen
(privé)ambassade in Teheran vestigde, dus naast de officiële ambassade van het
ministerie van Buitenlandse Zaken. Brzezinski vroeg de Iraanse ambassadeur in
Washington, Ardeshir Zahedi, naar Teheran terug te gaan en de sjah zover te krijgen
dat hij met alle middelen de fundamentalistische revolutie de kop zou indrukken.
‘Zahedi verscheen vol vuur en zelfvertrouwen op het toneel,’ aldus Sullivan, ‘sprak
vaak met de sjah en bracht dagelijks via een open telefoonlijn, die door de sovjets
werd afgeluisterd, verslag uit aan Brzezinski op het Witte Huis.’187
Sullivan seinde op 9 november 1978 naar het Witte Huis dat er
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een militaire regering in Teheran was benoemd en dat dit de laatste kans was om
Iran voor het Westen te behouden. Hij kreeg zelfs nooit antwoord. De VS hadden op
dat moment moeten ingrijpen om de sjah en diens bewind te redden, maar in plaats
daarvan arriveerden voortdurend afgezanten van Carter, die de situatie nader dienden
te bestuderen. De leider van de nieuwe militaire regering in Teheran kreeg echter
een hartaanval. De sjah was reddeloos verloren. Tezelfdertijd constateerde Sullivan
dat zijn verbindingen met Washington ‘hoe geheim ook’ werden verstoord. ‘Ik
ontdekte dat elke delicate boodschap die ik zond vrijwel letterlijk werd afgedrukt in
The New York Times wanneer ik daarin afweek van de opvattingen van de National
Security Council in Washington.’ Ambassadeur Sullivan kon toen alleen nog met
zijn ministerie communiceren via één veilige telefoonverbinding. Huiveringwekkend
verhaal. Het is duidelijk dat Carter en de zijnen in opperste incompetentie van de
Iraanse kwestie een potje hebben gemaakt. Griezelig eigenlijk.
Peter houdt me bezig. Ik schreef hem:
‘Denk veel aan je en vooral begrijp ik waar je submerged gemoed mee bezig is.
Take it easy on the one side, and try to come to some forgiving path, if you can on
the other side. Nobody understands better how difficult it is to choose in life, whether
it be lovers, friends, jobs or books. I only hope, that you will not some day hate me
for trying to help when the going was rough. Het is niet, dat ik het je gemakkelijker
wil maken. Ook niet that I am afraid that if I do not come to your aid, someone else
will. Nothing of the sort. Neither do I try to make you dependent on me. I wished
you did not need me in this sense. My sole reasoning for assisting you is the
understanding, that I think I feel what is going on inside you and how difficult it is
to outline a goal of sorts in life. How to do this without the means, for instance, to
take the best singing lessons in the world? But then, there were many before us, who
worked in restaurants to get through school and pay for it. All this is easier said then
done, especially when it concerns someone else. So. Take it easy. Meditate and stay
on the sane side. You are not alone in this at any time.’
Ik heb de brief steeds overgelezen en me afgevraagd of ik hem verstandig genoeg
had geschreven. Ik denk dat het okay is.
Had Gerard Croiset nog geleefd, dan zou ik allang naar hem toe zijn gegaan om
advies te vragen, omdat ik zelf nog pijn in mijn hoofd heb soms. Dokter Barkema
zegt dat er niets aan de hand is. We shall see.
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22 september 1980
In de auto luisterde ik naar Variations Symphoniques van César Franck. Wat zou je
in de verkeerschaos moeten beginnen zonder behoorlijke muziek? Het kost een half
uur om naar de andere kant van Amsterdam te rijden.

Brussel, Metropole Hotel
Ik had een afspraak met mijn oude vriend Kouznetsov, die vijftien minuten te laat
was. Ik had herinneringen aan de sensatie met George de Mohrenschildt hier in 1977.
Kouznetsov was in een wat koele en norse stemming. Later zei hij zelf: ‘Did you
notice my preoccupied mood? I am very busy since many staff members are on
vacation.’
We gebruikten een eenvoudige maaltijd (die ik afrekende) en spraken drie uur
samen. Ik was van mening dat ik een uitstekende basis had gelegd van contacten in
Moskou en zag deze alleen maar belangrijker worden.
Hij vertelde een curieus verhaal over hoe Martin van den Heuvel, voorheen van
de BVD en nu directeur van het Oost-Europa Instituut, op hem was afgestapt om te
vertellen dat hij langzamerhand tot andere gedachten was gekomen wat betreft de
USSR. Hierdoor beijverden ambassadeur Romanov en hijzelf zich om een bezoek aan
Moskou voor Van den Heuvel te arrangeren. Kouznetsov verbleef in het Berlin Hotel,
waar ook Dirk Keijer doorgaans is, of zelfs een vast appartement heeft. De laatste
dag van zijn bezoek leek Van den Heuvel ongewoon nerveus. De chauffeur van de
auto die hij ter beschikking had, kwam vertellen dat er een steen van boven op de
achterruit van de automobiel was gegooid. Terwijl er op een andere auto werd gewacht
had Van den Heuvel gevraagd: ‘And what is that building?’
‘That is the KGB headquarters,’ was het antwoord. Op dat moment had Van den
Heuvel zich abrupt omgekeerd. Ik begrijp niet wat Kouznetsov met zijn anekdote
wilde zeggen.
Aurelio Peccei had me geschreven: ‘I would like very much to exchange some
views with you.’ Hij zou 22 september in Brussel zijn. Alle pogingen hem telefonisch
te bereiken mislukten, dus de ontmoeting met de voorzitter van de Club van Rome
ging helaas niet door.
Op de terugweg naar Amsterdam ging ik nog even bij Peters moeder langs. Zij is
een schat. Zij zat bij het raam, droeg een gebloemde jurk met een mooie gouden
hangertje. Ook zij maakt zich erge zorgen om Peter. Zij schijnt wel eens tegen hem
te hebben gezegd: ‘Kon jij maar in de richting van Jan
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werken.’ Zijn broer Jan is in de psychiatrie werkzaam. We waren het eens, dat het
wellicht de beste invalshoek zou zijn als broer Jan eens met Peter sprak. Ook Trees
kan in die zin misschien helpen. Zij had naar Peters tape geluisterd. Ook zij betwijfelt
dat hij ooit een bestaan kan opbouwen met zingen.
Peters moeder was uitgesproken tegen diens plannen naar Zuid-Afrika te gaan.
Zij vroeg me hem geen geld voor een ticket te geven. ‘Geweld zal nooit bij Peter
werken,’ zei zijn moeder, toen ik vertelde dat Edwin overwoog woedend te worden.
Ik stelde haar wel gerust dat Edwin een toegewijde vriend was en niets vervelends
zou doen. ‘Je moet met Peet erover blijven praten en dan zal hij heus wel tot een
besluit komen,’ zei zij. Ik geloof niet dat zijn moeder er zeker van was dat Peter
überhaupt serieus over zijn toekomst nadenkt. Ik zei dus: ‘Hij doet dit heel zeker
wel, en ligt er maar al te vaak wakker van. We spreken er nu wel over dat hij iets
moet besluiten. Maar welk besluit moet hij dan uiteindelijk nemen?’ Daarop
antwoordde zijn moeder, en dat trof me: ‘Hij kan niets.’ Zij bedoelde: hij wil geen
onderwijzer meer zijn, hij wil niet meer naar modeshows, wat kan hij verder doen?
Voor ons is het gemakkelijk om te zeggen: ‘Hij moet besluiten,’ maar wat? Wij
denken gewoon niet diep genoeg over zijn worsteling na. Ik vertelde hoe mam mijn
fondsen had afgekapt. ‘Willem,’ zei Peters moeder, ‘je bent toen misschien boos op
haar geweest, maar als je er op terugkijkt was het een wijs besluit van haar.’ Zij wilde
niet zo ver gaan me te adviseren om Peter nooit meer een cent te geven. Maar dat is
nu juist in het geval van Peter, iets wat niet zal werken en ik ook niet als optie
beschouw.
Het was een hartverwarmend bezoek.

23 september 1980
Dokter Barkman onderzocht mijn hoofd. Een vervelende zaak met elektroden en
andere toestanden.
Rudy Kousbroek heeft ook een duit in het zakje gedaan over Piaget.188 Ook hij
ruikt aan het verschijnsel dat van generatie op generatie veel bij kinderen begriploos
wordt ‘ingepompt’ maar gaat dan over het geheugen verder zonder stil te staan bij
de ‘vervuiling van hersens’ via het automatisme van ouders en onderwijzers.
Kousbroek acht het schadelijk dat geheugentraining in het onderwijs is verdwenen
‘waarmee een opvallende capaciteit die kinderen bezitten ongebruikt wordt gelaten’.
Is
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dit zo? Wat voor zin heeft het rijtjes Duitse woorden uit hoofd op te dreunen? Is dat
geheugentraining?
Het studiecentrum voor vredesvraagstukken in Nijmegen heeft onderzocht dat 49
procent van de Nederlanders de Sovjet-Unie als een bedreiging ziet, wat dus klinkklare
onzin is.
Goud is naar 721 dollar gestegen. Het schijnt te maken te hebben met gerezen
spanningen tussen Iran en Irak.
Vladimir Kouznets ov reageerde niet zo intelligent op mijn verhaal over minister
Luis Alberto Machado in Caracas. ‘We have a Russian proverb,’ zei hij, ‘that when
you teach a fool, he will just get into the possession of certain knowledge.’ Hij
herinnerde zich dat de hersens van Turgenev tweeënhalve kilo hadden gewogen. Wat
hij er mee bedoelde, heb ik maar niet gevraagd. De meeste mensen kunnen zich geen
voorstelling maken van wat er zich in hun hoofd afspeelt. Geleidelijk aan, met veel
overredingskracht, vroeg hij toch hem meer informatie te sturen en welke boeken
hij over intelligentieverrijking zou moeten lezen.

24 september 1980
Ik heb een foto laten afdrukken van Peter als baby. Hij vond dat de trekken en basic
characteristics van toen, ook nu in zijn gezicht waren af te lezen, en vond dat hij
onzeker leek als baby. NieuwsNet heeft mijn gesprek met professor J. Erickson in
Edinburgh tot een absoluut minimum ingekort. Heeljammer. Hij zei teveel dingen
over de USSR die de heertjes op de redactie blijkbaar niet in hun kraam te pas
kwamen.189
De Amerikanen zijn razend dat het Franse Creusot-Loire een contract van 300
miljoen met de Sovjet-Unie tekende om een staalfabriek ten zuiden van Moskou te
bouwen. Hier zie je weer de hand van dr. Jermen Gvishiani. Het complex komt in
Lipetsk en zal per jaar 400.000 ton staal gaan leveren. Washington voert als argument
de oorlog in Afghanistan aan. In werkelijkheid gaat het de Amerikanen er alleen
maar om te voorkomen dat de USSR zich verder zou ontwikkelen tot een werkelijke
supermacht van formaat. Ze leggen Moskou onder een economisch cordon sanitaire
zoals ze dat ook militair doen.190
Henk Hofland is nu ook Oost-Europa-specialist geworden, al moet hij zijn eerste
voet in de Sovjet-Unie nog zetten.191 Ik denk dat Hofland, als Luns, nooit exact heeft
begrepen wat die
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zogenaamde ‘finlandisering’ inhoudt. Het is een in het Westen uitgevonden
denigrerende term voor het Finse beleid positieve nabuurschap met de USSR te
bedrijven. Finlandisering van Oost-Europa is allerminst een ‘nachtmerrie’, zoals
Hofland het noemt, maar een stukje Realpolitik zolang the global village nog geen
werkelijkheid is geworden.
Maggie Scarf heeft onderzoek gedaan bij de veertig miljoen Amerikanen met
symptomen van depressie. Zij zou hebben ontdekt waarom meer vrouwen dan mannen
depressief zijn. ‘Emotional attachments are much more important to women than to
men,’ zegt zij. ‘Women find the idea of ending a relationship - even a very bad
relationship - to be “monstruous”.’ Scarf voegt eraan toe dat vrouwen de gedachte
niet kunnen verdragen alleen te moeten zijn.192 ‘Sometimes they would rather commit
suicide than be alone.’ Dat was trouwens een der voornaamste problemen tussen
Frieda Westerman en mij. Frieda hield van me zonder ooit als uitgangspunt het alleen
zijn te hebben verwerkt of aanvaard. Dat dank ik aan het boekje De ware eenzaamheid
van H.W. Rüssel uit de oorlogstijd.
De PvdA en D66 hebben voorgesteld het voorzitterschap van de koningin voor de
Raad van State te schrappen. Waarom? Dan blijft er helemaal niets meer van haar
functies over. De regering heeft het voorstel dan ook afgewezen.
Mevrouw Indira Gandhi doet op haar oudste zoon Rajiv een beroep zich met de
politiek te gaan bemoeien om de Gandhi-dynastie niet te laten doodbloeden. Zeker
nadat haar jongste zoon Sanjay enkele maanden geleden omkwam bij een
vliegongeluk. Rajiv werkt als piloot en zou er weinig zin in hebben.
Ik woonde een filmvoorstelling bij in het Babylon Hotel in Den Haag aangeboden
door de Cubaanse ambassadeur. Maar weinig personen waren op de uitnodiging
ingegaan, zo was ik de enige journalist.
Mr. H.M. Voetelink heeft een brief aan Transol geschreven waarin hij in krasse
bewoordingen schrijft over mijn commissie. Ik schrok ervan. Voetelink zei: ‘Het is
te hopen dat ze nu naar hun advocaat lopen.’ Dat is dus de bedoeling van die
bewoordingen.193
Mevrouw Van Dijk belde uit Baarn en vroeg of ik weer eens langs wilde komen.
Zij zei heimwee te hebben naar het verleden. Erg zielig dus allemaal. Haar drie zonen
bezoeken haar te
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weinig. Dan heb ik me wel anders opgesteld ten opzichte van mam na de dood van
mijn vader.

25 september 1980
Ik las gisteravond Delgado's opmerkingen over leven als een robot terug. Dit dagboek
zou natuurlijk kunnen worden uitgelegd als het werk van een superrobot. Eigenlijk
zijn we met z'n allen gerobotiseerd maar ik wil er zo geconcentreerd en diep mogelijk
over nadenken.
Vanmorgen sprak ik telefonisch met Volodja Pechatnov in Moskou. Hij dreigde
dat professor Arbatov niets zou tekenen, waarop ik zei: ‘Okay, dan hebben we geen
boek.’ Hij staat erop een voorschot van vierduizend dollar van Rogner & Bernhard
te krijgen. ‘It is not for the money but out of fairness,’ aldus Pechatnov. Ik belde
Stephan Landshoff in München, die reageerde met: ‘Then we will send Arbatov four
thousand dollar, if you agree.’ Hij reageerde buitengewoon beschaafd moet ik zeggen.
Ik heb geprobeerd via mijn oude vriend Richard V. Allen een gefilmd gesprek
met Ronald Reagan te bemachtigen. Hij biedt zich nu zelf aan als woordvoerder van
Reagan. Hij is natuurlijk wel een der voornaamste adviseurs van Reagan, vooral wat
buitenlands beleid betreft.
Ook een andere oude bekende, Charles Socarides, schrijft bereid te zijn een
interview te geven: ‘I am delighted you would like to do another interview with me
for the purposes of your new book.’194
Ik heb het altijd over de emotionele gestoordheid van Jimmy Carter maar what
about myself? In het gesprek met Thomas Landshoff bood ik hem aan mijn royalty's
te wijzigen van de afgesproken 75% voor mij en 25% voor Arbatov, naar 60% voor
mij en 40% voor Arbatov, zodat die 4.000 dollar wat gemakkelijker zouden komen
te liggen. ‘I rather would have that proposal come from you to me,’ zei ik. Vrijwel
meteen had ik er spijt van en probeerde er overheen te praten. Ook bood ik hem de
publicatie van het boek met Jermen Gvishiani aan als olive branch. Toch zou ik er
beter aan doen eerst na te denken alvorens een dergelijk emotioneel aanbod te doen.
Ik moet er aan denken mijn eigen belang niet te beschadigen want tenslotte is dit
boek voor Arbatov financieel niet van levensbelang, maar voor mij wel.
De spoorlijn van het Bakhuisgebergte in Suriname naar Apoe-
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ra levert de Surinaamse regering een verlies op van 100.000 gulden per dag. Het zou
in het kader van ontwikkelingssamenwerking worden gefinancierd en heeft al 200
miljoen gulden gekost. Dat is de lijn waar Casper van den Wall Bake enige tijd aan
heeft gewerkt. Het project lijkt op een fiasco uit te lopen. Bij de zogenaamde
herfstmanoeuvres van de NAVO zijn maar liefst acht militairen om het leven gekomen.
Suharto laat de ex-tapols, ex-politieke gevangenen in Indonesië, nog altijd streng
controleren. Er zijn er enkele duizenden vrijgelaten maar generaal Amir Machmud
- mij welbekend - kondigde aan dat de controle op deze mensen zal worden verscherpt.
In Sri Lanka gaat het weinig beter. Mevrouw Bandaranaike, de voormalige premier,
zijn haar burgerrechten ontnomen, zogenaamd vanwege machtsmisbruik tijdens haar
bewind van 1970 tot 1977.
Vrij Nederland195 besteedt aandacht aan de ondergang van NieuwsNet welke de
VNU maar 25 miljoen heeft gekost. VNU-topman mr. E. Bloembergen beschouwde
het opzetten van het tijdschrift als een hobby. De eerste hoofdredacteur, Jacques de
Boer, verdween nadat hij een samenwerkingsverband met de BVD had opgezet. Er
zouden ‘nieuwsberichten’ worden uitgewisseld. Moet je even nagaan! John Roozen
volgde hem op maar die wist zich tijdig te redden door naar de christelijke
werkgeversorganisatie over te stappen. De oplage kwam niet boven de 25.000. De
VNU had als grens 35.000 gesteld. Een jaar proefdraaien is veel te weinig. Schandelijke
gang van zaken eigenlijk.
Alfred Vierling schreef een kapitaal stuk voor NRC Handelsblad MINDERHEDEN:
196
WIE BETAALT DE REKENING? Hij wijst erop dat onze samenleving multicultureel
is geworden, zoals vastgesteld in het rapport ETNISCHE MINDERHEDEN van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zou Böttcher daar in zitten? Wie
bepalen zoiets? ‘Er zal evenwel een gigantische maatschappelijke inspanning nodig
zijn voor wijzelf en de diverse minderheden zich gaan voelen te behoren tot een en
dezelfde samenleving.’
Hij vervolgt zijn lucide verhaal met: ‘Het gaat dus niet aan onze samenleving te
etiketteren als multicultureel of pluralistisch, als daaraan geen ideologische lading
wordt gegeven door een consistent beleid dat de vestiging van zo'n samenleving
expliciet beoogt.’ Vierling legt uit dat de overheid feitelijk precies het
tegenovergestelde doet. Zeer gedetailleerd en kundig
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analyseert hij de situatie. Ik denk niet alleen dat hij weet waar hij over spreekt, maar
dat hij gelijk heeft. De minderhedenkwestie zal cruciaal worden want wie wil eigenlijk
van Nederland een ‘multiraciale samenleving’ maken? En wie begrijpt wat de
consequenties daarvan zullen zijn? We hebben al, na driehonderd jaar actieve
koloniale politiek in de Derde Wereld een scala van rassenvermenging op de been
gebracht. Mijn vader zei altijd: ‘Lijsters gaan met lijsters, merels gaan met merels.’
Mijn vader had als jongen op Java geleden onder het feit dat mijn grootvader197 zijn
moeder - eens de roos van Voorburg genoemd - inruilde voor Sima Sastro Pawiro.
Naar bewust een multiraciale samenleving toewerken, lijkt me een riskant experiment,
onvoldoende doordacht en niet echt realiseerbaar, laat staan wenselijk. Is dat wat
Nederland wil? Zou er een referendum over moeten komen?
Hoe durf ik eigenlijk iets te zeggen over Peter, boos op hem te zijn of hem te
bekritiseren? Ben ik zoveel beter? Hoe spring ik met afspraken over royalty's om,
zowel bij MacMillan als bij Landshoff? Ik weet nauwelijks hoe het zit of wat de
consequenties zijn? Ik ga Peter in bed weer schrijven.

26 september 1980
Volodja Molchanov belde uit Moskou of ik een artikel voor APN Novosti wilde
schrijven over Nederlandse defensiepolitiek. Daar weet ik niet alleen niets van, dat
interesseert me niet en doe ik dus niet.
Ik begon weer een brief aan Peter. Ik doe er beter aan niets te zeggen. Toch ben
ik er erg onrustig over. Tenslotte schreef ik een paar regels, dat ik niet in staat was
hem te schrijven.
Dokter Barkema belde dat hij niets ongewoons aan mijn hoofd had geconstateerd:
‘Niets ongewoons voor iemand op uw leeftijd. Dan mogen er best wat plekjes zijn.’
‘U bedoelt slijtage?’
Nee, dat noemde hij liever anders. ‘Wanneer iemand grijs haar heeft behoeft dit
nog geen slijtage te betekenen.’

27 september 1980
De tijd vliegt. Jantje Kikkert, mijn voetballer uit Hoogeveen, arriveerde gisteravond.
Ik verander in een beest bij deze jongen, die dan mompelt: ‘Ruige beer.’
Ronald Gase en zijn vriendin Liesbeth kwamen langs. Ik spreek liever met hem
alleen, al vind ik haar wel aardig. ‘Over tien
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jaar ben je een 65-plusser,’ zei hij. Dat wist ik natuurlijk maar ik schrok ervan die
woorden te horen.198
Ik weet zeker dat er iets niet goed is met mijn nek. Ik zal dokter Barkema vragen
schriftelijk te bevestigen dat alles in orde is.

28 september 1980
De vogels zijn zo slim. Ze komen vanaf de daken aanvliegen zodra ze iets in mijn
keuken zien bewegen.
Soms denk ik aan broer Theo en dat doet pijn. Tante Jetty zei dat zij tante Tatyana
Poslavsky in Tasjkent zou schrijven, wat natuurlijk allang had moeten gebeuren.
Ik heb lang in de polders gefietst.
Ik bracht een bezoek aan Adèle Croiset. Ik besefte eigenlijk niet dat zij maar vijf
jaar met Gerard was getrouwd. Haar situatie is precair wat de erfenis betreft, omdat
zij niet weet hoe de kinderen zullen reageren. Zoon Hijman heeft haar slechts eenmaal
bezocht om te weten te komen hoe groot de schuld op haar huis is. Hij had gezegd:
‘Je hebt toch vijf goede jaren gehad. Je kunt nu gaan werken als receptioniste.’ Geen
van Gerards kinderen heeft haar na de dood van Gerard bezocht. Gerard junior was
na terugkeer uit de VS geweest om het door hem gemaakte schilderij en een
Boeddhabeeldje op te halen. Dat was alles. Adèle heeft het niet op met Carel Enkelaar.
Ze minacht hem.
Adèle vertelde dat Gerard een hond wilde hebben. Dat had zij teveel zorg gevonden
en daarom mocht zij geen kat van hem hebben. Vrijwel direct na zijn dood was een
zwerfkat komen aanlopen, die niet meer weg wilde. Zij denkt nu dat Gerard dit vanuit
the yonder heeft geregeld, maar dat lijkt me dus te ver gaan, om niet te zeggen
onmogelijk.
Bij mevrouw Hazeu in Waalre heb ik naar het televisieprogramma van Tenhaeff,
Van Praag en Enkelaar gekeken die over Croiset babbelden. Ik dacht: arme Gerard
dit is het beste wat er voor je uit te halen is in dit land. Mevrouw Hazeu, die wel in
New York urenlang naar kandidaten voor piano in de Julliard School of Music is
gaan luisteren, wilde helaas niet even naar het programma over Croiset kijken.
Mevrouw Hazeu is nog altijd bang voor de sovjets of een sovjetinvasie van
West-Europa. Onbegrijpelijk, maar dat is de fall-out van de antisovjet-hetze door de
algemene ‘voorlichting’ van de vrije media! Vervolgens een bezoek aan Netty en
Enk Feldhaus van Ham. Alle kinderen waren er. Gezellig. Erik is nu 25 jaar en leeft
sa-
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men met een veel oudere dame met een hoge functie bij de Bijenkorf. Op een oude
fiets... Zijn vader denkt dat ze geen seks hebben. Natuurlijk hebben ze dat wel. Enk
vond het ‘een belediging’ dat de Nieuwe Revu adverteerde met ‘Een homoseksuele
heer en 175 Russische cadetten.’
Netty zei terecht: ‘Ze spreken toch ook niet over een heteroseksuele heer?’ En zo
is het natuurlijk. Het zal me een worst zijn. Dat is typisch Nieuwe Revu en dat weet
je van tevoren.

29 september 1980
Loek de Levita belde. Hij had gehoord dat Richard V. Allen een uitgebreid interview
over de buitenlandse politiek van de Reagan Administration aan een der grote
televisienetwerken had gegeven. Hij vroeg of ik wilde proberen hem zo snel mogelijk
voor onze camera's te krijgen voor het geval Reagan de verkiezingen zou winnen.
Volodja Pechatnov belde uit Moskou over de vierduizend dollar van professor
Arbatov. Ik zegde toe dat het in orde was. Inderdaad kwam een brief van Thomas
Landshoff, die dit bevestigde.
Ik ben erg met Peter bezig.

30 september 1980
Ik stond opnieuw op met hoofdpijn. Moet toch mijn kop grondig laten nakijken.
Afschuwelijk gedroomd en slecht geslapen, wat niet dikwijls gebeurt. Ik zag hoe een
vrouw op een boomtak door een panter werd aangevallen. Zij viel in het water. Ik
wilde het verder niet zien, werd wakker en kon niet meer in slaap komen.
De handel van de Sovjet-Unie met het Westen en Japan is 32 procent naar boven
gesprongen en heeft een omzet van 14.679 miljard roebel bereikt. Dit is
veelbetekenend. Dit betreft de eerste zes maanden van 1980. Het bedrag is gelijk aan
22,02 miljard dollar. Dat is heel veel voor Moskou. West-Duitsland staat bovenaan,
gevolgd door Frankrijk en Japan. Het zal in Washington niet in dank worden
afgenomen.
Ik liep bij Jan en Babette Cremer binnen. Hij heeft samen met zijn vriend Loeb
doorgezet om een serie Hongaarse romans in het Nederlands te vertalen en hier uit
te geven, dit ter ere van zijn Hongaarse moeder. In februari 1981 komen drie delen
uit en in april drie meer. Dat is eigenlijk het directe resultaat van het contact dat ik
tussen Jan en Anna Bebrits tot stand bracht. Dat begon met een etentje bij mij op
Amerbos met generaal Cor Knulst en diens vrouw. Een etentje dat Jan aanvankelijk
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een uur van tevoren afzegde, maar na stampij van mij kwamen ze toch opdagen.
Ik kreeg bezoek van een filmer, John Lammers, vergezeld van een dikke Tilburgse
heer, Piet Smulders, die in Johannesburg schijnt te wonen, waar hij naar olie, gas en
uranium zoekt via een kleurling, die net zulke gaven zou bezitten als Gerard Croiset.
Lammers zei een contract met Dico (generaal Dimiter Dimitrov) te hebben getekend
om een film te maken over de vermoorde tsaar van Rusland. ‘Dat was een obsessie
van hem.’ Nadien heeft hij nooit meer van deze Elusive Pimpernel gehoord.
De heer Smulders vertelde dat hij de kleurling ook naar Nederland gebracht had,
waar hij grote voorraden gas en olie had aangewezen. Het ging erom een financier
te vinden. Ik dacht wel aan Pieter Baaij, maar het leek me beter hier niets over te
zeggen om andere afspraken met Baaij niet te doorkruisen.
Ik ben nu zeer ver met het nieuwe JFK-manuscript en heb het aan Stephan Landshoff
gegeven. Hij belde. Hij vond het geweldig en was perplex over mijn eerlijkheid.
‘Dico gaf jou bepaalde documenten op voorwaarde dat je ze niet zou kopiëren en
dat heb je dus ook niet gedaan!’
‘Natuurlijk niet.’
‘Maar nu heb je dan ook niets, Willem.’
‘Maybe, maar zo werk ik nu eenmaal.’
Hij zegt een Amerikaanse uitgever te willen zoeken.
Er komt een expresbrief van Peter. Ik heb tranen in mijn ogen. Het was nodig dat
hij de belastingpapieren invulde voor Meyburg en Co. Het duurde weer zo lang. Ik
belde hem om te vragen hoe zijn financiële situatie was. Niet goed, maar hij zal nooit
direct of indirect een cent vragen, dat is nu juist waar het om gaat. Maar ik kan die
lieve jongen ook niet voor altijd op sleeptouw nemen. Nu is NieuwsNet ook weer
geschiedenis.199 En het goud keldert met sprongen nu bekend is geworden dat Iran
Amerikaanse gijzelaars gaat vrijlaten.

1 oktober 1980
Ik ontving een telegram van minister Machado's assistent uit Miraflores Palace in
Caracas, dat hij gedetailleerde voorstellen wil ontvangen voor een mogelijke film
met Chanowsky Productions.
Max Pam, Henri Brookman en Adriaan van Dis kwamen een hapje eten. Van Dis
is aardig, maar hij heeft het achter de elle-
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bogen. Hij kwam binnen en gaf me een boekje over de Oranjes in de negentiende
eeuw van Fred Lammers. ‘Een boekje over je familie,’ zei hij er vals bij. Zijn bezoek
was in werkelijkheid een geraffineerde operatie om mij er op voor te bereiden, dat
het toegezegde interview in het Zaterdag Bijvoegsel niet door zou gaan. Toen ik er
op wees dat Bibeb mij wel degelijk voor Vrij Nederland had geïnterviewd, antwoordde
hij: ‘Oh, ik dacht dat jij nog nooit door haar was geportretteerd.’ Later zei hij: ‘Nou
ja, als Max Pam het gesprek met jou wil maken...’
Brookman en Pam botsten omdat Henri zei: ‘Het is beter frustraties uit te praten,’
waar ik het natuurlijk ook mee eens ben, maar Pam meende: ‘Het is soms beter
frustraties te verdrukken.’ ‘Nee,’ zei Henri terecht, ‘dan krijg je extremisme.’
‘Niemand wil hier zeggen of Nederland nu een immigratieland is. Waarom kan
iedereen zich hier zo maar vestigen, terwijl je nauwelijks Amerika of Canada meer
binnen kan komen?’ Toen Brookman begon te spreken over ‘Nederland is vol’, waar
dus de Centrumpartij ook mee adverteert, werd hij direct in koor aangevallen met:
‘Wat is overbevolking?’ Ze gedroegen zich naar, ze wisten alles al, terwijl Henri
Brookman verre superieur was in de mate waarin hij over de problematiek had
nagedacht en waarin hij er intelligent - als Alfred Vierling - over kon spreken. Van
Dis en Pam zijn types die alles al weten en niet werkelijk openstaan voor nader
onderzoek.

Toen ik Pam vroeg of hij een Indische jongen was, antwoordde hij: ‘Nee, ik ben
joods.’ Henri zei later dat mijn vraag Pam
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kennelijk had geïrriteerd.200 Henri: ‘Je hebt ze totaal overdonderd om hen met mij te
confronteren. Zeker Max Pam, want die zei vrijwel niets en keek alleen maar rond.
Die man kan nooit een interview met jou maken want jij bent een andere journalist
en vergeleken met jou stelt Max Pam niets voor.’
‘Waarom kwamen Adriaan en Max Pam beiden in een kostuum met das?’ vroeg
ik.
‘Omdat zij zich niet op hun gemak voelden,’ zei Brookman. Adriaan zag dat ik
Nestrovit innam, de tabletten die we voor de oorlog al op De Horst kregen. Hij stak
er vier in zijn zak. Later vroeg hij waar je die dozen kon krijgen. ‘Die breng ik uit
Zwitserland mee.’ Ik gaf hem een doos die al open was mee. De heren gingen pas
om 23:30 uur naar huis.

2 oktober 1980
Ik vergat mijn Ray-Ban, Time en International Herald Tribune in een telefooncel.
Ik rende terug. De bril was foetsie, de rest lag er nog. Ik haat het op zo'n manier geld
te verspillen terwijl Peter het uitstekend zou kunnen gebruiken. Ik voel me gewoon
verantwoordelijk voor hem en toch kan dit niet doorgaan.
De rabbijn Abraham Soetendorp van het solidariteitscomité voor Russische joden
is warempel officieel op de sovjetambassade ontvangen. Eerste secretaris Bachkirov
en Opalev hebben met de man gesproken.
Er zijn dit jaar 124.000 Cubaanse bootvluchtelingen in de VS gearriveerd, waarvan
12.000 in kampen werden opgesloten. Er zijn gestoorde jongeren bij die met doses
thorazine worden ingespoten. Vooral kampen waar mannen alleen zijn vastgezet,
zoals Fort McCoy in Wisconsin, schijnen ‘frightening places to live’ te zijn volgens
Newsweek.201 ‘Stabbings and homosexual rape are common.’ In Fort McCoy is een
veiligheidsgroep van 80 man gevormd, Warhawks, om de orde te handhaven. Omdat
de Warhawks er zelf onder gevangenen op los neukten, zijn ze weer ontbonden.
Washington had al jaren geleden die walgelijke criminele blokkade tegen Cuba
moeten opheffen, om niet te zeggen dat het embargo tegen Castro nooit had behoren
te worden ingesteld.

3 oktober 1980
Dit was de verjaardag van mevrouw Schimmelpenninck uit Bosch en Duin. Het lijkt
zo lang geleden.
Ik sprak een uur met de Egyptische ambassadeur in Den Haag.
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Hij was in de jaren zestig op de VN in New York gestationeerd. We bleken vele
gemeenschappelijke vrienden te hebben als ambassadeur Diallo Telli van Guinea en
Quaison-Sackey van Ghana. Evenals ambassadeur Abdelkadir Chanderli van Algerije
trouwens. Hij vond het plan om prins Fuad te filmen bullshit.
Gisteravond telefoneerde ik met de heer Finestone in Parijs, die vertelde dat prins
Fuad zich had afgevraagd of het verstandig was voor het voetlicht te treden. Hij wilde
er wel over praten en had gevraagd of ik een film van Chanowsky Productions wilde
meebrengen.
Ik belde met Vera Illés van het Zaterdag Bijvoegsel van NRC Handelsblad. Adriaan
van Dis had gezegd: ‘Vera zei die rotzooi van jou niet in de krant te willen hebben.’
Ik vroeg haar dus of zij het gesprek met William Davidson van het Institute for
Psychiatry ging plaatsen. Zij vond het gesprek te weinig concreet en te lang maar,
zou het nog eens bekijken. Ook vertelde zij dat niemand op het artikel van Alfred
Vierling had willen reageren. Om te huilen, de lafbekken. Ik waarschuwde Vierling
en adviseerde hem zelf reacties te organiseren. Hij dacht dat professor Jan Tinbergen
misschien wilde schrijven.
Volgens Luns, secretaris-generaal van de NAVO, ontbreekt het Nederland, België
en Denemarken ‘aan politieke moed’ om de defensie-uitgaven met drie procent per
jaar te laten groeien, zoals in het Atlantisch bondgenootschap was afgesproken. Hij
wees op ‘de overvloedige middelen die de Sovjet-Unie in haar defensie-inspanningen
investeert’. Het heeft geen moer met moed te maken, maar met intelligentie en
geïnformeerdheid. Ik schreef Peter over de geldsituatie, wat me zeer aan het hart
ging. Ik weet eigenlijk niet hoe dit te behandelen en ik ben bang altijd nog teveel aan
mezelf te denken.
Stephan Landshoff spreekt nu opeens heel anders over mijn JFK-manuscript. Dat
werkt op mijn zenuwen. Hij is blijkbaar omgepraat en zegt: ‘Ik weet niet genoeg van
de JFK-affaire om het te beoordelen.’ Ik werd woedend en vroeg hem het manuscript
te retourneren. Er is geen pijl op die jongen te trekken. Wim Klinkenberg hield een
lang verhaal over hoe betrouwbaar Landshoff was. Ik ontmoette hem in Arti. Hij
deed een suggestie voor een uitstekende reportage, gebaseerd op de uitkomst van de
Duitse verkiezingen, die ik APN Novosti in zou kunnen sturen.
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4 oktober 1980
Ik ben eigenlijk constant van slag over de situatie rond Peters problemen. Richard
Thieuliette zei vroeger dat als een relatie heavy werd, het zaak was ermee te kappen.
Daar kan met Peter geen sprake van zijn. Vergeleken bij hem heb ik zo veel, dus
moet ik delen. Maar hij doet zo weinig om voor zichzelf te zorgen. Ben er dag in
dag uit naar van. Ik belde Peter en vroeg hem twee dagen naar Amsterdam te komen
en mee naar Parijs te gaan voor het filmen van een gesprek met prins Fuad van
Egypte.
Op Cornell University hebben de studenten weer iets nieuws bedacht. Eerst was
het streaking wat betekende als gekken naakt rondrennen. Nu heet het shrieking.
Iedere avond om 23:00 uur na het blazen op een fluitje worden de vensters van de
slaapzalen op de campus geopend waarna studenten vijf minuten lang schreeuwen.
Ze schreeuwen om te ontspannen. Heel geleidelijk aan worden we met z'n allen steeds
gekker en niemand schijnt het op te merken.
Ik ben om 23:00 uur bij een heldere sterrenhemel naar het Vondelpark gereden en
viel in de armen van een ventje dat me steeds maar in zijn armen hield en gekoesterd
wilde worden, waarna hij me een perfecte blow-job gaf.

5 oktober 1980
Ik droomde intens over mam.
Ik ging door mijn dagboeken bladeren en vond een brief van haar uit 1957, vanuit
Port Elisabeth in Zuid-Afrika naar Djakarta gezonden. Wat een belevenis mijn
dagboek. Dat ik dit een levenlang echt heb gedaan!
Ik luisterde naar een pianoconcert van Mozart. Weldadig.
Ben eerst de polders in gefietst. Zelfs als het kleine busje naar Zunderdorp
langskomt, is de benzinestank dermate penetrant dat ik een tijdje wacht voordat ik
verder fiets. En niemand doet er iets tegen, ik ook niet.
Schreef voor Novosti het verhaaltje: SCHMIDT VICTORY ASSURES ‘YES’ TO CRUISE
MISSILES IN HOLLAND.
Edward Jay Epstein, de ‘JFK-specialist’, schrijft in The New York Times over THE
SPY WAR en over dubbelagenten gerekruteerd door de CIA en ontdekt door de KGB.
Een zekere ‘Trigon’, een CIA-spion in het Kremlin, is door de KGB blijkbaar ontdekt.
Hij heet Anatoly Filatov en werkte op het ministerie van Buitenlandse Zaken in
Moskou. Hij was in 1976 in de val gelokt door de CIA in Algiers, dat wil zeggen, via
chantage met een voor Filatov compromitterende foto, een oude truc dus.
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Filatov schijnt voornamelijk ontdekt te zijn door een stomme opmerking van iemand
uit de staf van de heer Brzezinski op het Witte Huis.
Een ander curieus verhaal van de fameuze ‘journalist’ Edward Jay Epstein is
verschenen in de The New York Times nota bene. Het handelt over spionnen en
dubbelspionnen en is (na de Dallas-affaire en George de Mohrenschildt) kennelijk
een kolfje naar zijn hand. Op 1 april 1958 ontving de Amerikaanse ambassadeur in
Bern, Zwitserland, Henry Taylor, een mysterieuze brief van een zogenaamd ‘hoge
officier van een Communistische inlichtingendienst’. De man wilde noch zijn naam
noch nationaliteit bekend maken. Hij tekende met ‘Heckenschutze’. Achter elkaar
identificeerde Heckenschutze mollen die binnen Westerse landen voor de KGB
werkten, van assistent van een Britse admiraal tot en met een kolonel en een
Israëlische historicus. Kolonel Stig Wennerström van de Zweedse ambassade in
Washington was zelfs een generaal van de KGB. In 1960 besloot Heckenschutze naar
het Westen te drossen en arriveerde hij met zijn echtgenote op kerstdag in
West-Berlijn, waar hij door een groep CIA-officieren werd verwelkomd. Hij stelde
zich voor als Michael Goleniewski, vicevoorzitter van de Poolse Communistische
inlichtingendienst. Hij vertelde in een boomstam in Warschau een schat aan
waardevolle documenten te hebben verborgen die de CIA maar moest gaan ophalen.
Dit gebeurde. Er werden duizenden pagina's van Poolse en Russische militaire
rapporten gevonden, waarin veel geheime Amerikaanse en NAVO-gegevens waren
vervat.
De overloper had later nog een verrassing in petto. Hij was niet Michael
Goleniewski maar groothertog Alexei Nikolaevich Romanov. Zijn vader, tsaar
Nicholas II, was in het geheim naar Polen ontsnapt nadat de Bolsjewieken de macht
hadden overgenomen. Hij verklaarde zichzelf de erfgenaam van het familiefortuin
van de Russische tsaren. Richard Helms van de CIA begreep dat mijnheer Goleniewski
de Amerikaanse spionagedienst in een moeilijk parket plaatste, omdat de man
enerzijds zeer waardevolle informatie had gegeven, maar anderzijds kon de CIA zich
niet permitteren deze groothertog te erkennen als de zoon van de vermoordde
Russische tsaar. Afgezien van de vraag of het zoontje van Nicholas II niet met de
overige leden van de tsarenfamilie in Ekaterinburg was vermoord, zoals algemeen
aangenomen. In 1964 verbrak de CIA dan ook alle banden met mijnheer Goleniewski.202
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Het is vreemd dat toen Dico (Dimiter Dimitrov) zich bij me meldde in 1977, hij ook
eerst Dimitrov heette en daarna Donald Donaldson, ook een generaal was en zich
uitsloofde een film over de tsaar te maken. Hij was ervan overtuigd dat Nicholas II
naar Roemenië was ontkomen en daar lange tijd in een klooster had gewoond, alwaar
Dico diens dagboek had gevonden.203
De USSR heeft Iran hulp geboden in het conflict met Irak, wat vreemd is want Irak
is een oude bondgenoot van de Sovjet-Unie. Misschien gebeurt dit omdat Westerse
inlichtingendiensten Saddam Hoessein steunen tegen de ayatollahs. Iran heeft
bovendien het sovjetaanbod van de hand gewezen. Waarom dan die geste gemaakt?
Helmut Schmidt heeft gewonnen. Klinkenberg gaf gisteren in Arti Franz Joseph
Strauss een kans. Ik zei: ‘Geen sprake van, in geen duizend jaar.’ Hij zit er toch wel
vaak naast.
Premier Dries van Agt is in China. Hij heeft daar gezegd ‘dat vooropgesteld dat
ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, China gelijk heeft op zijn hoede te zijn voor
de Sovjet-Unie’. Hij voegde er aan toe: ‘Het zou een illusie zijn te menen dat van de
Sovjet Unie geen gevaar te duchten is. Alleen een dwaas kan hiervoor de ogen sluiten.’
Wat weet die man er in godsnaam van? Waar haalt hij zijn informatie?
Dr. Philip Handler is afgetreden als president van de National Academy of Sciences
in Washington. Zijn voorzitterschap van twaalf jaar zat er op. Jammer. Hij wordt
opgevolgd door Frank Press een geofysicus.204 Ik wil met dr. Handler een boek
schrijven.

6 oktober 1980
Ik luisterde naar de vijfde symfonie van Tchaikovsky. Prachtig. Tijdens een
bespreking met advocaat H.M. Voetelink vroeg deze: ‘Waarom wilt u Bob Kroon
zo hard aanpakken?’ Ik werd razend en had de grootste moeite om het gesprek
vriendelijk te houden. ‘Hoe kunt u zoiets denken of vragen na wat Kroon heeft gedaan
om mij als een soort KGB-agent voor te stellen in Time en De Telegraaf, alsof ik
achter Beatrix aan zat? En dan schrijft u ook nog zonder mij er vooraf in te kennen
een pessimistische brief naar Lennox Bower in Dallas.’ Hij las daarop voor wat hij
had geschreven, alsof ik deze tekst niet allang kende. Ik vroeg hem opnieuw: ‘Waarom
denkt u dat ik
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Bob Kroon wil aanpakken?’ Daarop begon Voetelink het gewraakte artikel in Time
uit 1977 opnieuw te lezen. Halverwege stopte hij. ‘Kroon hing zijn hele verhaal aan
u op,’ zei hij ook nog. Het was een vervelend gesprek, inbegrepen stemverheffingen,
waar ik allerminst van gediend ben.205
Daarna zei hij bovendien dat de scherpe tekst aan Transol tot resultaat had kunnen
leiden. Dit was echter niet het geval geweest wat mij in de positie plaatste tegen
Transol te zeggen: ‘Ik weet niet wat Voetelink nu heeft gedaan, ik was er niet van
in kennis gesteld.’ Ik antwoordde dat ik absoluut niet van dergelijke juristenstunts
hield. Ik vroeg hem zelf met Röell van Transol te gaan spreken. Ik zal nooit begrijpen
waarom hij met een kort geding dreigde, terwijl we het zelfs niet overwogen.

7 oktober 1980
Ik had een prettig gesprek met notaris Meijer. Hij legde uit dat sinds Peter mijn
erfgenaam was, ik rekening moest houden met wat hij aan belasting over mijn bezit
zou moeten betalen, dit jaar zes en volgend jaar zeven procent. Ik zou Amerbos ook
nu al aan Peter kunnen schenken, de 15.000 gulden belasting zelf betalen en dan een
huurcontract met Peter opstellen, zodat ik er tot mijn dood in zou kunnen wonen.
Hij raadde af lock stock and barrel aan Peter over te schrijven, want ook al waren
we nu hartsvrienden, daar zou verandering in kunnen komen en dan zou Peter me
op een dag uit mijn eigen huis kunnen zetten. Bovendien, in dat geval zou de overheid
Peter nooit bijstand verlenen en zeggen: ‘Verkoopt u eerst maar het huis.’ Waar zo'n
notaris al niet aan denkt!
Madame de Ramaix belde om te bedanken voor mijn verjaardagstelegram. Zij
vroeg of ik nog piano speelde. ‘I am hungry for music,’ zei ze.
‘I can never forget you, not even after forty years,’ zei ik.
‘I am flattered,’ was haar antwoord. ‘Thank you for your friendship and goodnight.’
Hoe kan ik onze wandelingen in Baulers ooit vergeten?

8 oktober 1980
Hans Simons, de cameraman van Jan Pieter de Visser van de NCRV, belde af en gaat
niet mee naar Parijs om een gesprek met prins Fuad voor te bereiden. Het scheen
Loek de Levita niet te verbazen.
Henri Brookman belde: ‘Pas op met Max Pam een interview
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geven. Ik denk dat hij je als een kletstante wil voorstellen. Trap er niet in.’
Het is vijfentwintig jaar geleden dat James Dean bij Cholame, Californië in een
zilverkleurige Porsche om het leven kwam. Driehonderd ‘volgelingen’ hebben hem
gisteren herdacht op zijn graf in Fairmount, Indiana. Ik zal nooit begrijpen hoe de
Dean craze precies werkt.206
Het blad CounterSpy heeft onthuld dat een verslaggever voor The New York Times,
Kenneth Love, in 1953 een rol heeft gespeeld bij het omverwerpen van de regering
Mossadegh in Teheran in samenwerking met de CIA. The New York Times ontkent
het natuurlijk maar naar alle waarschijnlijkheid is het wel degelijk waar. Net als hier,
met types als Raymond van den Boogaard van NRC Handelsblad, worden journalisten
voor het karretje van de inlichtingendiensten gespannen.

9 oktober 1980
Peter arriveerde uit Londen om mee naar Parijs te gaan. Hij stapte meteen op de fiets
de polders in ‘om de stank van Londen uit mijn longen te krijgen’.

10 oktober 1980
Parijs, Orly Hilton
We stonden om 06:00 uur op en waren iets na 12:00 uur in Parijs, een rustige,
ontspannen reis omdat Peter het haat als ik idioot hard rijd. Ik had beloofd niet teveel
boven de 125 km/u te zullen gaan. He was happy.
Ik ontmoette Jeffrey Finestone, de vertegenwoordiger van de Monarchist League
in London. Hij was misschien nog geen dertig jaar, droeg een streepjespak. Ik was
in corduroy, sweatshirt met foulard en Frye boots. Hij had zojuist een fotoboek over
Europese koningshuizen in elkaar gedraaid. Hij leek bezeten van koningen en
koninginnen. Hij begeleidde me naar Avenue Foch en het appartement van prins
Fuad van Egypte. Hij sprak de man met Your Majesty aan, wat ik dus ook deed. We
konden de weg eerst niet vinden en waren dertig minuten te laat. De koningin opende
de deur. We boden in alle toonaarden onze verontschuldigingen aan. Overal portretten
van koning Farouk en koning Fuad I. We ontmoetten Fuad II in diens werkkamer
waar ik naast hem op een leren bank plaats nam. De koningin en Finestone zaten op
stoelen. Er werd thee geserveerd.
We hadden een zeer open en aardig gesprek. Fuad II had eigen-
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lijk twee gezichten: het ene open, een en al vriendelijkheid, spontaan soms, aardig
en ernstig en het andere geladen met achterdocht. ‘My father was a bit too easy with
journalists and was often cheated, so perhaps this made me very prudent.’ De koningin
vertelde over enkele maanden een tweede kind te verwachten, wat me verbaasde
want het was nauwelijks aan haar te zien. Zij bleek het zusje van een studievriend
van de voormalige kroonprins te zijn. Zij promoveerde op het onderwerp: de positie
van de vrouw in de sprookjes van Duizend en een nacht. Maandag zou zij een lezing
van een beroemde, Egyptische oudheidkundige bijwonen. Zij was vriendelijk maar
kan zeker bitchy zijn.
Fuad II zei niet te hopen dat ik speciaal naar Parijs was gekomen om hem te
ontmoeten.
‘Oh, nee,’ zei ik, ‘morgen dineer ik met vrienden.’ Waarop Jeffrey invulde dat het
om Dewi Sukarno ging. Er ontstond een discussie. Ik benadrukte dat Dewi veel
mensen zag waaronder premier Barre. De koning viel meteen in: ‘I don't think so,
because Monsieur Barre is very careful whom he sees.’ Dan weet je genoeg. Daarna
liep zij naar het bureau van de koning en haalde een klein fotoalbum te voorschijn.
Fuad probeerde haar ervan te weerhouden maar het gevolg was dat ik lange tijd het
koninklijke fotoalbum op mijn knieën heb gehad, overigens zonder er in te kijken,
wetende dat Fuad er tegen was. Op het laatste moment heb ik vluchtig naar twee
kleurenfoto's van de koningin met premier Barre gekeken en het toen weer snel
gesloten. Peter reageerde: ‘Wat een bitch om te proberen je vriendin Dewi zo naar
beneden te halen.’ Ik gaf toe dat Dewi soms een wat moeilijk temperament had maar
dat Pierre Salinger me had gezegd hoe hij bewonderde dat zij zich had weten te
handhaven in de Parijse society.
De zogenaamde koning van Egypte was van mening dat Anwar Sadat zijn land
teveel internationaal isoleerde. Hij zou zijn volk nog altijd ‘in any capacity’ willen
dienen. Alhoewel het eerste kind van het echtpaar in Cairo was geboren, was hij niet
meer naar Egypte teruggekeerd. Bij de geboorte van de ‘troonopvolger’ was mevrouw
Sadat met bloemen de koningin komen gelukwensen. Het hospitaal was door extra
politie beveiligd. De ‘kroonprins’, een blond jongetje, dribbelde binnen. Ik zei dat
ik me de moeder van Fuad herinnerde als een blonde dame. ‘Nee,’ zei Fuad II, ‘zij
heeft eigenlijk zwart haar en is een moedige Egyptische patriot. Zij woont nog altijd
in Cairo en is nu met een beroemde arts getrouwd.’
Ik overhandigde Fuad II een exemplaar van het tweede deel
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van Grenzen aan de groei, waarop de koningin vroeg: ‘Where is Volume one?’ Zij
deed of zij geïnteresseerd was alles te lezen, maar ik heb deel I niet meer in de Engelse
editie om weg te geven. Fuad II wist in ieder geval wie Aurelio Peccei was en scheen
ook wel van Limits to Growth, het rapport van de Club van Rome, te hebben gehoord.

11 oktober 1980
Orly Hilton
Heb met Peter de film Caligula gezien over de Romeinse keizer die verliefd was
op zijn zuster. Peter kwam er echt ontdaan uit (net als ik). Wat is het nut van zulke
verraderlijke, wrede, bloeddorstige films? Zoals de moord op zijn beste vriend en
de loyale paleiswacht. Dewi zei dat ze de man die deze rol speelde, aantrekkelijk
had gevonden.
We waren tegen 20:00 uur bij Dewi Sukarno Avenue. Zij was vorige maand in
Djakarta geweest zonder visum en had het land verlaten zonder uitreisvisum.
‘Imagine,’ zei ze, ‘a former first lady having to bribe the customs in order to get out
of the country.’ Zij had een lange zakenreis gemaakt en was op goed geluk, zonder
toestemming te vragen, naar Indonesië gegaan ‘since they could not afford not to let
me in’. De spanningen waren te snijden in het land maar waarschijnlijk zou Suharto
als president herkozen worden. Toch zou er niet veel voor nodig zijn het kruitvat tot
ontploffing te brengen. Terwijl zij zachter begon te spreken, zei ze: ‘I hope it will
be the last time,’ want Dewi beschouwt de Suharto-kliek terecht nog steeds als
verraders.
Terwijl we spraken kwam Kartika thuis. Ik vond het vreemd dat zij aanbelde. Dewi
vroeg mij de deur open te doen. De dochter is nu een stuk groter dan Dewi. Zij is
zeer veranderd en heeft een lange neus en heel andere ogen, dan zowel Dewi als haar
vader, Bung Karno.
Later zijn we in een Indiaas restaurant gaan eten waar twee kennissen van Dewi
zich bij ons voegden. Peter is eigenlijk meer observant dan ik. Dewi morste op haar
blouse, riep uit: ‘Oh my God,’ en begon te poetsen. ‘Ze had er geen aandacht aan
moeten besteden met de attitude de blouse morgen aan cleaners te geven,’ meende
Peter. Hij had gelijk. Ik zei hem dat hij zaken uitstekend bekeek. ‘Dat is omdat ik
goed luister,’ antwoordde hij.
Dewi reageerde heel anders op Fuad II dan omgekeerd. Zij zei er een of twee keer
te dineren te zijn gevraagd. Zij dacht dat de ‘koning’ in onroerend goed werkzaam
was. ‘I think Fuad
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was king for 12 days and eight hours, when he left the country for ever,’ voegde
Dewi er, waarschijnlijk correct, aan toe. Fuad II is dus inderdaad een koning in
ballingschap.
De verhouding tussen Dewi en Kartika moet zeer moeilijke perioden hebben
gekend, vooral de laatste drie maanden van 1979. ‘My problem is, that you are my
mother,’ moet de dochter van Bung Karno tegen Dewi hebben gezegd. ‘I did not
know how to handle her,’ zei Dewi. ‘For months I blackmailed her, if she did not
behave she would have to go to a boarding school.’ Kartika moet weken lang hebben
gehuild. Haar moeder zei zelf: ‘Till her face was blue.’ Zij vervolgde: ‘I was so
furious with her, that I hit her, that blood was on her head. I thought she had to go
into a hospital.’ Kartika had haar moeder gevraagd: ‘When did you loose your
virginity?’ Het antwoord was geweest: ‘That is none of your business.’ Kartika zei
daarop: ‘You married my father when you were nineteen, but don't tell me, that
no-one had tried to get you before.’ Kartika vertelde verder dat er op school discussies
waren geweest waarbij een Iraanse student had gezegd een revolutie tegen Khomeini
te willen organiseren. ‘I could fall in love with a boy, who wants to fight Khomeini,
but I would not choose him to be my husband,’ zei ze.
De ogen van Kartika waren veranderd. Ik kan haar niet meer bereiken zoals vroeger.
Zij is een vreemde geworden. Jammer.

12 oktober 1980
Fred van Kuijk kwam met een televisiecamera bijgestaan door Peter Brugman. We
filmden in Dewi's appartement waarbij we ook Kartika betrokken, bijvoorbeeld
zittend aan de piano, of moeder en dochter bladerend door foto-albums. Dewi opende
de deur toen we arriveerden, op blote voeten in een transparante peignoir. Zij wilde
slechts van een kant worden gefilmd. Het gefilmde gesprek verliep vlot. Loek de
Levita zal er blij mee zijn. Fred is zeer professioneel. Peter wachtte later op ons in
de Bar des Théatres, ons lievelingsplekje in Parijs. We hebben daar lang nagetafeld.
Dewi vroeg of we nog mee naar boven gingen voor een glas champagne maar ik was
moe.
Dewi heeft gebroken met haar zoveelste liefde, Duc de Sabran, die ik eigenlijk
best aardig vond maar die zich natuurlijk ook geen raad wist met haar
woede-aanvallen. Ik vroeg hoe het met onze zakenpartner de heer Baehr ging, met
wie we groentekassen in Arabische landen zouden opzetten. Wat ik van de man vond,
was haar wedervraag. ‘Hij kletst teveel en is een bullshitter,’ zei ik. Zij wist te
vertellen dat Baehr 60 milj oen dollar had
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gestolen op een contract met Iran via een geheim fonds. Officieel was de 60 miljoen
geboekt als persoonlijke commissie voor de sjah, die er geen cent van had gezien.
Dewi verdedigde de heer Baehr als ‘simply being human’. Zij zei: ‘What would you
have done if you had a chance to steal sixty million even from your best friend?’ Zo
zie je maar weer hoe je mensen leert kennen. Ik maakte duidelijk dat dit niet kon.
Voor we aan het gefilmde interview begonnen, herinnerde ik er aan dat we in ieder
geval de club van IGGI-landen (Inter Governmental Group of Indonesia), voorgezeten
door Nederland, moesten veroordelen voor het financieren van het Indonesische
coupregime. Daar ging zij onmiddellijk mee akkoord. Zij vertelde naar het graf van
Bung Karno te zijn geweest in Blitar, waar overigens nog steeds toestemming van
de autoriteiten voor nodig is.
Dewi vertelde nog iets van belang. Toen President Sukarno op 1 oktober 1965 in
haar huis Wisma Jaso vroeg werd gewekt omdat er een coup aan de gang was, vertrok
hij oorspronkelijk naar het paleis. Maar op advies van generaal Sabur heeft men hem
uit veiligheidsoverwegingen eerst naar het huis van een andere vriendin Haryati
gebracht. ‘At the palace three battalions were awaiting his orders. Had Bapak gone
to the Istana he would still be president,’ aldus Dewi. ‘The second mistake was that
Bapak went to Bogor and did not go to Madiun. I am guilty here perhaps too, because
I also advised him to go to Bogor. From Madiun he could have regained power over
all Indonesia. Do you know that even as late as 1969, there were people in East Java
who hid arms to await Bapak's orders to bring him back into power? But perhaps,
Bapak was getting old and was not thinking clear anymore.’
Ik begreep niet hoe zij zoiets kon zeggen. Ik heb immers in 1966 - een jaar na de
coup - Bung Karno uitvoerig en lang over alles gesproken. ‘You are wrong, Dewi,
he was 65, but he was particularly clear in the head, except he had a bunch of pygmies
around him who never really understood him and never reached his level.’ Zij was
het hier niet mee eens. Subandrio had Sukarno uitstekend begrepen en om die reden
zat hij nog altijd in de gevangenis. Hetzelfde gold voor Ruslan Abdulgani.
Het is waar dat Subandrio en Abdulgani jarenlang tot de naaste
medewerkers van Sukarno hebben behoord - bij gebrek aan beter.
Subandrio was een slijmjurk, poeslief in Bung Karno's gezicht, maar achter
de rug van de president om speelde hij zijn eigen spel-
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letjes. Zo heb ik eerder weergegeven wat ik al in 1957 over deze minister
ontdekte en aan president Sukarno doorgaf. Later zou hij bijvoorbeeld de
brief van de koning van Malakka, die Sukarno voor een staatsbezoek
uitnodigde, uit het paleis laten ontvreemden om te voorkomen dat de
confrontatie tussen Indonesië en Maleisië via musjawarah (discussie) van
de beiden staatshoofden zou worden teruggedraaid.
Ruslan Abdulgani, jarenlang Sukarno's vertrouweling, zou aap wat heb je
mooie jongen met diens opvolger spelen en aanvaardde na de coup een
ambassadeurspost bij de VN in New York. Toen ik daar in diens woning
opmerkte dat twee grote portretten van Suharto met Abdulgani op de
schoorsteen prijkten en vroeg: ‘Waar is Bung Karno?’, antwoordde deze
Abdulgani: ‘Tactiek!’ In 1994 bezocht ik hem wederom in zijn woning
aan Jalan Diponegoro 11 in Djakarta. Hij bleek een speciale kamer ter
herinnering aan Sukarno te hebben ingericht, of misschien wel ter meerdere
eer en glorie van hemzelf? Subandrio en Abdulgani waren wellicht de
besten onder de kwaden. In werkelijkheid had Bung Karno eigenlijk
niemand.

13 oktober 1980
Ik sprak vanmorgen twee uur met oud-ambassadeur Hanafi. Hij kreeg soms tranen
in zijn ogen bij het ophalen van herinneringen. Hij zei nauw betrokken te zijn geweest
bij de vorming van het kabinet van ir. Djuanda, waarbij Subandrio als minister van
Buitenlandse Zaken in 1957 aantrad. Ik vertelde Pak Hanafi dat ik juist in 1957,
tijdens een gesprek op het paleis, Bung Karno had gewaarschuwd voor Subandrio.
Ik blijf er bij dat Subandrio de kwade genius in Sukarno's regering was, die in grote
mate heeft bijgedragen tot de val van de president. Opmerkelijk was dat Pak Hanafi
zei op dit moment liever niet over de rol van Peking bij de coup van 1965 te willen
spreken, aangezien China gepoogd zou hebben Bung Karno door D.N. Aidit te
vervangen. Hij wilde hierover vooral niet spreken omdat dit slechts Moskou in de
kaart zou spelen. De CPSU was inderdaad niet bij de coup van 1965 betrokken. Later
zou hij meer bijzonderheden hierover bekend maken. Dewi was het absoluut niet
eens met vermeende Chinese betrokkenheid bij de coup van 1965. ‘The PKI called
Bung Karno a traitor for not siding with D.N. Aidit. Sukarno and all of us landed
into a cross fire. Now, the communists speak with reverence about Sukarno again.’
Bij stralend zonnig weer ging ik met Peter naar ons lievelingsplekje Bar de Théatres
voor een crudités en een kleine visscho-
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tel. Later dronken we koffie bij Café de la Paix, een ander vast plekje in Parijs. ‘Ik
herinner me,’ zei Peter, ‘dat je in 1968 daar bij de kiosk stond, een Tribune opensloeg
en zag dat Robert Kennedy was vermoord.’ Hij zei ook: ‘Jouw dagboek is eveneens
een kroniek over mijn leven.’
Toen we bij het appartement van Fuad II arriveerden deed opnieuw de Egyptische
koningin de deur open. Ze stond op het punt naar een lezing te gaan en Fuad zei: ‘Je
mag wel opschieten, anders kom je te laat.’ Even later arriveerde Jeffrey die de hemel
mag weten wat aan zijn haar had gefrutseld. Ik zei hem dat het me in deze vorm aan
een pleeborstel deed denken. De koning vond het prachtig. Er werd jus d'orange en
thee geserveerd.
We werden het eens dat hij gefilmd zou worden en dit voor het eerst in zijn leven.
Eerst zal hij over zijn verleden spreken, zittend onder een groot geschilderd portret
van koning Faruk. Daarna een gesprek in de grand salon aan Avenue Foch onder
het genot van thee samen met de koningin, waarbij de anderhalf jaar oude kroonprins
van Egypte eveneens zal rond dribbelen. Daarna zal het slot worden opgenomen in
zijn werkkamer, waarbij aspecten van de hedendaagse politiek aan de orde zullen
komen. Fuad vertelde bijvoorbeeld dat hij discreet contacten had geopend met een
aantal Arabische leiders. Dwars door het gesprek heen vroeg hij mijn mening over
Oriana Fallaci. Ik zei dat ik haar stijl te ruw vond. ‘In a sense you always have to
protect the person you interview, work in a historic context and an interview should
never aim at a fast headline.’
Hij wilde zich verre houden van commentaar over het Carter-Sadat-Begin akkoord
van Camp David. ‘But yes, I would want to say, that I am ready to serve Egypt in
any capacity,’ aldus de koning.
‘But if you are king, you would have to serve as the sovereign of your country,’
zei ik.
Fuad zei het overigens in grote lijnen eens te zijn met het beleid van Anwar Sadat,
ook wat betreft diens bescherming van Soedan. ‘Twice he helped Numeiri, since
Sudan is the southern gateway to Egypt.’
Bij ons vertrek nam ik bijna de verkeerde paraplu mee. Ik bemerkte net op tijd
een gouden band met een kroon. Hij opende deze koninklijke plu en tot mijn verbazing
kwam een lange puntige speer te voorschijn. ‘It is not allowed,’ zei hij met enige
verlegenheid.
‘Can you practice karate?’ vroeg ik.
‘No,’ zei de koning, ‘but I shoot very well.’ We zouden ook
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opnamen in zijn sportschool mogen maken als hij gaat zwemmen.

14 oktober 1980
Amerbos
Om 13:00 uur woonde ik een lunch bij in Wassenaar van de nieuwe ambassadeur
van Hongarije, waar ook John Jansen van Galen en Raymond van den Boogaard
(nota bene) bij aanwezig waren. De ambassadeur zette me aan zijn rechterhand.
Jansen van Galen reed mee terug naar Amsterdam. Het schijnt dat zowel Alexander
Münninghoff en Raymond van den Boogaard uit Polen zijn gezet. Geen wonder want
beiden onderhouden contacten met de inlichtingendiensten. Ik suggereerde dat de
Haagse Post eens een omslagverhaal zou moeten publiceren over de werking van
het brein. De hemel mag weten of hij luisterde.
Peter had een sok binnenstebuiten aan. ‘Dat zou mijn vader ook hebben kunnen
overkomen,’ zei hij. Hij wil zijn naam Van de Wouw aanpassen voor het theater,
dus iets gemakkelijks. ‘Waarom niet Peter Tromp of Peter van Houten?’ zei ik. Hij
is nu bij zijn moesje.
Adriaan van Dis heeft een schrander briefje geschreven om mijn gesprek met John
Erickson niet in het Zaterdags Bijvoegsel te hoeven meenemen. Hij verwijst naar
Vera Illés, die uit principe nooit iets van mij in NRC Handelsblad zal opnemen.207
Kolonel Fletcher Prouty is bereid mee te werken aan een boek voor de Amerikaanse
markt, over mijn ervaringen in de Kennedy-zaak. Hij wil zelfs een voorwoord
schrijven. Maar hij wil 2.500 dollar hebben, waarvan 1.250 dollar als voorschot. Niet
onredelijk maar dat kan ik me niet permitteren.208
Georgii Arbatov gaf een interview aan Craig Whitney van The New York Times
in Moskou. Hij gaat uitvoerig in op het feit dat de VS enkele honderden jaren, beveiligd
door oceanen aan beide zijden, een gevoel van veiligheid als normaal beschouwden.
Hierin is door de intercontinentale raketten en lange-afstandsbommenwerpers en
duikboten een ingrijpende verandering gekomen. Rusland daarentegen is altijd aan
alle kanten op land door vijanden omringd geweest en werd bijvoorbeeld ten tijde
van de beruchte Burgeroorlog na de Oktoberrevolutie door twee Europese landen,
de VS en Japan aangevallen.
Het gesprek gaat verder over Westers gestook in Polen en onrust in Oost-Europa.
Arbatov wijst op de viering in de VS van
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een ‘Captive Nations Week’, waaraan het congres en de president meewerken, waarbij
er vanuit wordt gegaan dat vele Oost-Europese landen feitelijk tot ‘bezet gebied’ van
Moskou behoren, maar eigenlijk onafhankelijk zouden moeten zijn. Arbatov zegt
dat Washington het liefste zou zien dat de gebieden voorbij de Oeral, de noordelijke
Kaukasus en Siberië zich eveneens van de USSR zouden afscheiden ‘zodat voor ons
een gebied van Moskou naar Leningrad, en van Smolensk tot Gorki zou overblijven’.209
In de VS is de verkiezingscampagne tussen Reagan en Carter ‘heating up’. Een
adviseur van Reagan beschrijft de zaak als ‘a life-and-death struggle’, moet je nagaan.
In het Reagan-kamp wordt president Carter omschreven als ‘mean and vindictive’
in zijn campagne tegen Reagan. Carter zou lijden aan ‘fits of childish pique’ en er
is meer van dergelijk geklets over en weer.210
DEALING WITH MYTHS AND ILLUSIONS omschrijft Stephen Klaidman de
verkiezingscampagne in de International Herald Tribune.211 ‘The subordination of
reality to perception of reality or distortion of reality is most easily observed in
political campaigns, but it is endemic in government. There are endless examples of
myths and illusions that constitute the raw material of most governmental decisions.
The greatest danger, as in the case of Iran (and the fall of the Shah) is in self-delusion.
You have to see through the often confusing and contradictory mess that obscures
reality.’ Dat geldt voor beide zijden.
Richard Allen, Reagans buitenlandadviseur, schreef in november niet beschikbaar
te zijn. Hij zegt er overigens zeker van te zijn dat Ronald Reagan de verkiezing van
Carter zal winnen. Frank Press, de opvolger van mijn goede vriend Philip Handler,
was adviseur voor wetenschappen van Jimmy Carter. Robert Reinhold geeft een
gesprek met Press weer waaruit ik proef dat hij een heel andere figuur is dan de mij
dierbare Handler.212

15 oktober 1980
Wim Hogenkamp heeft een eigen theaterprogramma, exact zoals ik hem jaren geleden
heb voorspeld. Om die reden heb ik hem tenslotte in Thermos een keer aan Guusje
Vleugel voorgesteld. Hij is nu twee jaar fulltime liedjeszanger en heeft
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al de Louis Davidsprijs in de wacht gesleept. Dit voor het liedje Afscheid. ‘In de
toekomst ga ik lekker veel schrijven,’ zegt hij in gesprek met de GPD. ‘Ik denk aan
een musical, ik zou ook wel een boek willen schrijven, een nieuwe bijbel of zo. Als
het maar over mensen, toestanden en situaties gaat en over dingen waar ik het wel
of niet mee eens ben.’ Hij komt op in een leren pak en zegt zich daar lekker in te
voelen.
Ik herinner me ons eerste seksnummer jaren geleden, toen er nog een sauna op de
Nieuwendijk was. Maar daar ging het me bij hem niet om. Aanvankelijk scheen hij
een tikkeltje verliefd en kwam dan in zijn sportauto naar Amerbos, maar die
ingangsroute zou dood lopen. Toch heb ik hem het eerst met aanmoedigingen
gestimuleerd in de richting van wat hij nu doet.
Jhr. Johan de Ranitz, oud-ambassadeur, heeft jegens Daan Dijksman verklaard:
‘Luns was goed in delegeren. Het is voor een minister van Buitenlandse Zaken ook
onmogelijk het allemaal zelf te doen. Hij bemoeide zich niet of nauwelijks met details.
Hij was natuurlijk veel op reis. Ik ken Luns sinds 1933 toen hij in Amsterdam en ik
in Leiden studeerde. Vervolgens heb ik hem achttien jaar als minister meegemaakt.
Ik ken hem dus goed. Ik ken ook zijn fouten, maar ik vind hem bepaald iemand die
veel voor Nederland heeft gedaan, die Nederland toch ook op de kaart heeft gezet
zeg maar. Ik dacht dat Luns het over het algemeen goed gedaan heeft, nou en of. Hij
kon bruuskerend zijn. Hij was bij tijd en wijle buitengewoon ongeduldig en was ook
niet altijd even vriendelijk tegen iedereen.’213
Later, als het eindoordeel over Luns zal vallen, zal onder meer de heer De
Ranitz worden geciteerd. Hij deed zijn verhaal na als ambassadeur te zijn
afgetreden, zogenaamd nadat hij dus ‘vrij’ was om zijn mond open te doen.
Aan de hand van dergelijke halfbakken verklaringen wordt de geschiedenis
geschreven.
De Rockefeller Foundation heeft 32 wetenschappers een rapport laten schrijven over
The Humanities in American Life. Men heeft geconstateerd dat scholen een dermate
misplaatst accent op testen voor kinderen plaatsen ‘that it keeps them from learning
how to think. Throughout the system the commission sees students caught between
a maze of mandated trivia and a smorgasbord of electives.’214 Leren denken is een
aspect waar
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je nooit een woord over hoort en wat de essentie van alles is: hoe te leren omgaan
met dat neurofysiologisch instrumentarium in onze hoofden waarover men vrijwel
niets werkelijk weet.
Wereldwijd hebben ongeveer 7.900 wetenschappers, waaronder 32 Nobel-laureaten,
een petitie ondertekend geen contacten meer te willen onderhouden met geleerden
in de USSR vanwege ‘de onderdrukking van dissidente sovjetgeleerden’. De idioten
noemen het ook nog het SOS Comité. Zij zeggen erbij dat die letters de dissidenten
Shcharansky, Orlov en Sakharov in herinnering roepen. Kinderachtiger kan het niet.
België schijnt tot het jaar 2005 jaarlijks niet minder dan vijf miljard kubieke meter
Russisch gas te gaan kopen. Dirk Pieter Spierenburg, regeringscommissaris voor
aardgasprijzen, schijnt bij de onderhandelingen over de verkoop van Nederlands
aardgas de sovjetkaart gespeeld te hebben. Hij wees Duitsland, Frankrijk, Italië en
België bij de aankoop van Nederlands aardgas erop, dat ze beter niet konden
afwachten welke hoge prijzen de sovjets voor hun aan West-Europa aangeboden
aardgas zouden gaan vragen.215

16 oktober 1980
Mevrouw Muthamma belde om te vertellen dat de assistent van Indira Gandhi, de
heer Prasad, een boodschap had gezonden dat ik begin november door de premier
zou worden ontvangen. Ik wil proberen via Tasjkent te reizen.
NRC Handelsblad meldt groot opgemaakt dat KANSEN STIJGEN OP SOVJETGAS EN
OPDRACHTEN. Eindelijk lijken ze wakker geworden. Nederland zou gaan delen in
opdrachten voor de aanleg van de pijpleiding vanuit Siberië naar West-Europa. Zou
dit kunnen betekenen dat ik eindelijk eens een extraatje zou vangen via de regeling
en offertes die ik in Moskou namens Pieter Baaij heb overgebracht?

17 oktober 1980
Wanneer je bij het wakker worden de BBC aanzet, zoals ik iedere dag doe - evenals
bij het slapen gaan - realiseer je je steeds opnieuw, dat we in een absoluut gekkenhuis
leven dat ‘de wereld van vandaag’ heet.
De Chinezen brachten een H-bom tot ontploffing bij Lop Nor, alsof je hier jegens
de aarde tot in lengte van dagen ongestraft mee zou kunnen doorgaan. Carter heeft
gezegd de premier van
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Iran best te willen ontmoeten. Ook zo handig. Amerikaanse troepen gaan in Egypte
oefenen. Nasser draait zich om in zijn graf. Israël is weer eens Libanon binnen
gevallen. Irak is de oliestad Abadan op een paar kilometer genaderd. De Britse
ambassadeur bij de VN stemde voor Pol Pot ‘as the lesser of two plagues’. Om
zogenaamd de USSR de voet dwars te zetten, komt men tot absoluut de meest
krankzinnige besluiten. Luis Alberto Machado is gewoon te laat met zijn programma
de intelligentie van mensen op te vijzelen.
Tante Jetty belde. Als ik opnieuw naar Tasjkent ga, dan zou Lies Poslavsky oude
kleren mee willen geven voor tante Tatyana Poslavsky. Ik heb zo tactisch mogelijk
gezegd dat ze beter lappen stof konden kopen (nieuw), die dan in Tasjkent tot jurken
kunnen worden verwerkt. Zo erg is de situatie in de Sovjet-Unie nu ook weer niet.
Tante Jetty begreep me ogenblikkelijk.
Ik speelde Chopin, mijn lieveling. Ik dacht op een moment sterk aan mevrouw
Röell en besloot haar te bellen. Ik ontdekte dat noch zij, noch Charles Röell langer
in het Amsterdams telefoonboek staan. Ze moet al ver in de tachtig zijn. Ik vrees het
ergste.
Mijn schuld bij de AMRO is gestegen tot 119.000 gulden. Ik heb nog maar 9.000
gulden in kas. Ik moet erg zuinig zijn. De bedragen aan Peter zijn steeds meer een
rib uit mijn lijf. Op een dag haat hij me omdat hij op deze injecties is gaan rekenen.
Maar wat anders: hem loslaten? Hij vraagt nooit om een cent maar ik weet het gewoon
als hij rood staat, ook als hij er niets over zegt.
Ik maakte voor Veronica een radiouitzending over mijn gesprekken met Dewi
Sukarno in Parijs. Henri Remmers wist niet of hij het zou uitzenden. Het was gewoon
te anti-Suharto.

18 oktober 1980
Er waren tien eenden op mijn voederplaats voor het huis, waaronder een rare, mislukte,
zwarte eend.
Vandaag komt de nieuwe Centrumpartij in een motel bij Bunnik bijeen. Henry
Brookman zei teleurgesteld te zijn dat ik verstek zou laten gaan. Er is trouwens in
NRC Handelsblad een lawine van brieven gevolgd op het opzienbarende artikel van
Alfred Vierling van 25 september 1.1. over het falende minderhedenbeleid.
Carl Paul Maria Romme is overleden. Zeer veel ellende is er voortgekomen uit
de rol die deze mijnheer speelde - met zijn
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pion Joseph Luns - in het fatale dekolonisatiebeleid voor Indonesië.
Peter is even gaan liggen. Het zal weer erg vreemd zijn als hij morgen weg is naar
Londen. Bij de gedachte alleen al krijg ik een brok in mijn keel. En warm bovendien.
Net als bij de jongen die ik gisteren in Thermos zag, die me kippenvel gaf en me aan
Frits van Eeden deed denken.
In Hervormd Nederland staat een gesprek van Cees Veltman met de bankier Ernst
van Eeghen. Hij spreekt over vechten tegen ‘de rebellen van Sukarno’ - wat dus
gewoon vrijheidsstrijders waren - waarbij hij pocht twee maal gewond te zijn geweest.
Ook houdt hij zich blijkbaar met de Sovjet-Unie bezig. Hij schept op over een
Russische veldmaarschalk die bij hem in Heemstede op Berkenrode logeerde. Hij
kankert op het buitenlandse beleid van Den Haag. ‘Men is niet meer gewend iets
zelfstandig te doen op het gebied van de buitenlandse politiek. De zaken worden
steeds meer overgelaten aan de grote broers van de NAVO.’ Ik zou de man wel eens
willen ontmoeten.
Ronald Reagan speelt bij de presidentsverkiezing in op de idioten die via
zogenaamde fundamentalistische dominees als James Robinson en Jerry Falwell met
televisie-uitzendingen 30 miljoen Amerikaanse huishoudens binnendringen met hun
gezwets in de ruimte. Vijftienduizend fundamentalisten en aanhangers van de Moral
Majority kwamen in Dallas bijeen in aanwezigheid van Ronald Reagan. Anthony
Lewis schreef: ‘What is troubling about the Robinsons and the Falwells is that they
make up checklists of politico-religious purity and urge that every candidate be
judged by those tests. It is as if all the complexities of the world could be reduced to
a handful of black and white judgements, made by these ministers with the imprimatur
of divine guidance.’216

19 oktober 1980
Het gaat me weer aan het hart dat Peter vertrekt. We hebben een heerlijke fietstocht
door de polders gemaakt. Repareerde de kraag van zijn jas (en zijn tas). Hij is gepakt
met kaas, koffie, sambal en ketjap. Hij prepareerde enveloppen met hasj, die ik naar
Londen moet sturen. Ik was in tranen nadat ik hem op Schiphol had afgezet. Hij zei
dat er geen beginnen aan was om voor alles te bedanken. Dat wil ik helemaal niet.
Hij had een heerlijke tijd gehad. Wat zal er in het vliegtuig allemaal in hem om gaan?
Edwin staat aan de andere kant om hem op te halen.

216

The New York Times, 24 september 1980.

Willem Oltmans, Memoires 1980

270
Ik voel me triest en eenzaam. Maar zo is het nu eenmaal. Ik vroeg me in de auto
trouwens af waarom ik huilde. Het is immers niet de laatste maal dat we elkaar
omhelsden of dat we samen waren? Het zou de laatste keer kunnen zijn en dat moeten
we nooit vergeten.
Ik ben een beetje de kluts kwijt. Na die zalige dagen is de schok van een vol leven
met Peter naar een doodse stilte moeilijk te verwerken. Ik belde hem op het moment
dat hij het appartement in Phoenix House binnenwandelde. Edwin had hem niet
afgehaald, slechts een briefje achtergelaten. Lullig om zo in Londen thuis te komen.
Edwin berekent dit soort dingen, afschuwelijk. Dan is Peter volgens hem te lang
weggebleven. Ik ben 2 september niet naar mams graf gegaan. Althans, er staat niets
over in mijn dagboek. Hoe is dit in godsnaam, pas zes jaar na haar dood, mogelijk?
Ik herinner me dat ik toen, 2 september 1974 's ochtends bij haar was. David Russell
wachtte als gewoonlijk in de auto. Mam vertelde: ‘Ik ben vannacht zowat gestikt.’
Waarom heb ik na die uitspraak er niet direct een dokter bij gehaald? Ik was die dag
zogenaamd ‘druk’ met Pieter Baaij, de gasleveranties en een bezoek aan Den Haag.
Mensen zijn ondingen.

20 oktober 1980
Vanmorgen zei Hugh Sidey van Time op de BBC dat Ronald Reagan meestal niet
langer dan enkele minuten over een onderwerp kan praten, omdat hij er niet meer
over weet. Hij valt dan direct op zijn koetjes en kalfjes uit Hollywood terug. Carter
zou Reagan met diens talent voor cijfers en steekhoudende informatie kunnen
overrompelen maar doet het niet. De keuze van Reagan is waanzin, maar de wereld
lijkt het er mee te moeten gaan doen. Wat kan iemand zeggen of doen om de
Amerikanen tot inkeer te brengen? Niets.
Na een uitstekende nachtrust is mijn vechtlust terug.
Ik telefoneerde met Georgii Arbatov in Moskou over het contract met Rogner &
Bernard in München voor ons boek met een parallel contract met de sovjet
uitgeversorganisatie VAAP. Arbatov wil de winst nu fifty-fifty delen, waar VAAP ook
op stond. Afgezien van het feit dat dit boek er uitsluitend is gekomen door mijn
doorzettingsvermogen vind ik fifty-fifty niet eerlijk want Arbatov heeft deze inkomsten
niet nodig, ik wel. Hij zou ook zorgen dat Thomas Landshoff een visum kreeg en
mee naar Moskou kon reizen. Thomas zond trouwens een brief over de gang van
zaken.
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Mijn lieve vriendin Penny Hedinah217 uit Djakarta schreef weer eens een brief vol
schuldgevoelens, welke ik snel heb beantwoord om haar gerust te stellen.
Loek de Levita heeft in een brief aan Fuad II van Egypte bevestigd dat we de
koning zullen filmen.218
Om 22:45 uur belde Volodja Molchanov. Hij begeleidt hier een communistische
delegatie uit Moskou. Consuelo verwacht een baby, wat er dik in zat. Ik reed meteen
naar hem toe. Ze logeren in een crummy hotel in Slotermeer. Ik ging naar zijn kamer
maar hij was er niet. Ben na een kwartiertje naar Amerbos teruggekeerd. Walgelijk

21 oktober 1980
In Wassenaar haalde ik tweeënhalve meter stof op bij tante Jetty die zei dat het
materiaal zestig gulden had gekost. Zij was nu blut en at slechts boterhammen.
Bespottelijk, want de dame barst van de poen. Zij liet Les Archets wat opknappen
‘want ik woon hier toch nog maar hoogstens een of twee jaar’. Ik keek naar haar in
levendige herinnering aan mam. Zij adviseerde broer Theo te bellen alsof er niets
was gebeurd. Maar dat gaat dus niet zo.
Ik haalde mijn visum voor de Sovjet-Unie op en sprak met Yuri Timofiev. Hij
adviseerde om nooit de naam Romanov te noemen bij de huidige ambassadeur
Tolstikov, die trouwens nog in Moskou schijnt te zijn. Goed gek dus. Tolstikov past
niet in Romanovs kleine teen. Ook moet Pieter Baaij met zijn aanbieding van
generatoren voor de te bouwen gaspijpleiding uit de USSR naar de handelsmissie in
Amsterdam komen, wat ik Baaij later heb doorgegeven.
Moskou schijnt voor het aardgas een prijs van ongeveer veertig cent per kubieke
meter te willen berekenen. Den Haag doet een bod van dertig cent per kubieke meter.
De sovjets stellen zich op het niveau van de prijs van ruwe olie, terwijl Nederland
een prijs op het peil van stookolie aanhoudt. Ga er maar even aan zitten.
Michel Rocard heeft partijgenoot François Mitterrand een flinke kool gestoofd
door onverwachts aan te kondigen dat hij zich kandidaat stelt voor het Élysée. De
socialisten hadden juist afgesproken dat Mitterrand ‘de’ kandidaat zou zijn om links
niet onnodig verder te splitsen. Dat valt me van Rocard tegen, hij is niet zoals ik me
hem herinner uit ons interview.
Ik sprak twee uur met mevrouw Muthamma die een uitste-
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kend gevoel voor humor heeft. Zij gaf me een extra briefje mee voor een hoge piet
op haar ministerie indien ik enige hulp in Delhi zou kunnen gebruiken.
Ik lunchte met Henk Aben van het Algemeen Dagblad in Promenade Hotel. Hij
vond Tammenoms Bakker ‘een groot ambassadeur’ en Piet Dankert ‘ambitieus en
briljant’. Hij vertelde walgelijke anekdotes over Onno Insinger in Brussel. In de VS
hingen volgens hem nu borden met ‘Why not an actor (Reagan) after four years by
a clown (Carter)’. Verder zei hij: ‘Weet je wat een kwartet is? Weet je wat een
Russisch kwartet is? Het Moskou Symfonieorkest na een Amerikaanse staatstournee.’
Nog een: ‘When God made men, he was only yoking.’ Ik liet hem veel praten en
observeerde hem nauwkeurig. Wat een ongelooflijke lul. Geen wonder dat hij een
‘briljante’ carrière in de vaderlandse journalistiek maakt.
Tante Jetty had gezegd: ‘Als jij straks weg bent, ja dan ben ik als altijd alleen.
Maar ik ga serieus cello sonates van Rachmaninoff en Debussy studeren.’ Zij is ver
in de tachtig.
Volodja Molchanov belde. Ik ging opnieuw naar zijn hotel waar het wemelde van
de communisten. Hij is hier met een delegatie op uitnodiging van het comité Stop
de Neutronenbom - Stop de Kernwapenwedloop. Volodja had dus gevraagd wat men
hier van het sovjetbeleid over ontwapening begreep, waarop slechts vragen waren
gekomen over het lot van dissidenten in de USSR ‘en er werd vrijwel alleen gesproken
over homoseksuelen in de Sovjet-Unie’. Volodja was er ziek van geworden en had
gelogen dat ik had geregeld dat hij belangrijke journalisten kon ontmoeten, opdat de
delegatie hem zou laten gaan om mij te ontmoeten. Een man van het comité ‘met
een baard en een ring in zijn oor’, aldus Volodja, had naar mijn adres en telefoon
gevraagd omdat hij de reportage met de matrozen op de Kruzenshtern boeiend had
gevonden.
Ik nam hem mee naar Amerbos. Hij genoot van het eten dat ik had bereid. Vooral
genoot hij van bananen, die in Moskou absoluut nooit te krijgen zijn. Hij is veel
opener nu. Hij vertelde dat de sovjetregering juist op het punt had gestaan belangrijke
prijsverhogingen bekend te maken, toen de problemen rond Polen ontstonden. ‘Ze
waren bang, dus ze hebben die prijsverhogingen uitgesteld,’ zei hij. ‘Bovendien heeft
geen enkele commentator bij ons een regel aan de problemen in Polen gewijd, noch
aan de oorlog tussen Iran en Irak, voornamelijk omdat niemand er zeker van was
wat te schrijven.’ Volodja vervolgde dat vooral Westerse radio uitzendingen over
de situatie in Polen steeds sterker door Moskou werden gestoord.
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Hij vertelde dat premier Kosygin wegens ernstige ziekte niet langer premier was en
door Nikolai Tikhonov was opgevolgd. Tikhonov had op de luchthaven aanwezig
moeten zijn om de president van India te verwelkomen op de dag dat zijn vrouw
overleed. Toen ik zei dat ik in het voorwoord van het Arbatov-boek wilde vermelden
dat sommige vragen door hem waren vervangen door vraagstellingen van hemzelf,
antwoordde hij: ‘Je moet je goede verhouding met Arbatov niet schaden. Er zijn
immers ook mensen boven hem? Hij kan je ook niet alles zeggen. Natuurlijk zijn die
4.000 dollar, die hij wil hebben niet voor hemzelf of zijn staf maar voor VAAP. Dat
kan hij jou niet zeggen.’ Ik antwoordde dat het mij een gevoel gaf toch enigszins te
zijn gebruikt en dat ze zich gewoon niet hielden aan de afspraken. ‘Dat kan wel,’
aldus Volodja, ‘maar je weet hoe het bij ons gaat en je moet aan de toekomst denken.’
Molchanov zei dat zijn vrouw Consuelo woedend was dat ik het artikel over de
joodse pianist Volodja Feltsman uit NieuwsNet naar hen had gezonden. ‘Natuurlijk
heeft de KGB dit gekopieerd.’ Toen ik hem het artikel in Nieuwe Revu over de
sovjetmatrozen liet zien, zei hij: ‘Zulke artikelen zijn beneden jouw journalistieke
niveau.’ Hij was verder bang dat dezelfde figuur van de BVD van laatst hem weer
zou benaderen tijdens zijn bezoek, om na te gaan of hij naar het Westen wilde
overlopen op ‘schone beloften’. Hij had zich voorgenomen in dat geval vriendelijk
te zijn, op zijn horloge te kijken en te zeggen geen tijd voor een gesprek te hebben.
Harry Kümel, de Belgische producer, had ook achter Volodja aan gezeten. ‘Als Peter
met Kümel naar bed zou gaan,’ aldus Molchanov, ‘zou hij morgen een baan hebben.
Hij ging er ook vanuit dat ik met hem naar bed zou gaan.’

22 oktober 1980
Ik ontmoette Rob Out en het hoofd van Veronica, Thijmen Koelewijn. Ik mag Out
wel. Het schijnt goed te gaan met Veronica. Hij stelde me voor aan sterreporter Jan
de Vries, die ik aantrekkelijk vond. Loek de Levita had gelijk, ze zijn geïnteresseerd
in samenwerking en filmrechten.
Werk, werk, werk, brieven en memo's.
Loek de Levita belde dat Rob Out hem niet had gebeld, zoals hij mij had beloofd.
Hij zei trouwens Out louche te vinden.
Henry Brookman belde dat Veronica hun bijeenkomst in Bunnik had gefilmd. Het
resultaat werd echter niet uitgezonden aangezien de weergave van wat de
Centrumpartij voorstond ‘veel te gunstig’ was geworden. Ze waren bang om het uit
te
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zenden. Hij vertelde trouwens dat de glasbewerker Frans Hartong hem in de
homoseksualiteit had getrokken.
Rudolf Serkin gaat met het London Symphony Orchestra 27 pianoconcerten van
Mozart op plaat vastleggen.

23 oktober 1980
The New York Times meldt inderdaad dat Kosygin is afgetreden en door Tikhonov
is opgevolgd. Zijn hartaanval van vorig jaar verhindert hem zijn taak voort te zetten.
R.W. Apple Jr. herinnert er aan dat, met uitzondering van Molotov in 1941, Kosygin
de eerste premier in het 63-jarig bestaan van de USSR is die zonder gedonder is
afgetreden. Dit zal zeker ook gevolgen hebben voor Jermen Gvishiani.
Pieter Baaij zendt een misselijke brief. ‘U moet wel heel rijk worden,’ schrijft hij
als reactie op de enkele duizenden guldens aan gemaakte kosten die ik terugvraag,
terwijl het hier om een offerte van vele honderden miljoenen gaat bij de installatie
van generatoren voor de sovjet gaspijplijn. Wat doe ik toch eigenlijk met zoveel
proleten om me heen?219
Philip Handler heeft me de brief gezonden die ik nodig heb om de President van
de Academie van Wetenschappen van de USSR, Anatoly Alexandrov, te overtuigen
mee te werken aan een gezamenlijk televisieprogramma waar zij beiden in zullen
optreden. Eigenlijk is dit ‘denken’ in de zuiverste vorm van wat Bung Karno steeds
voor ogen stond: bruggen bouwen tussen Oost en West volgens het concept van
musjawarah van Java. Ik haalde Volodja Molchanov opnieuw af om op Amerbos
op een visje te eten. Hij dronk bijna een hele fles rum, die ik van de Cubaanse
ambassadeur had gekregen. Hij vertelde tegen een lid van het Centraal Comité van
de CPSU in Moskou te hebben gezegd ‘dat jij meer hebt gedaan voor de
sovjet-Nederlandse betrekkingen dan de hele ambassade in Den Haag samen. De
man vond het geloof ik niet zo leuk.’ Frits Schaling schijnt correspondent voor NRC
Handelsblad in Moskou te worden. Die jongen kennende, is dat de laatste die je moet
sturen. ‘Als jij zou zeggen dat de ambassade hem geen visum zou moeten geven,’
aldus Volodja, ‘zou er een schandaal komen. Hij zou dan misschien niet gaan, maar
dan duurt het weer een jaar om een ander te vinden. Je weet wat er met Coen Korver
is gebeurd. Opalev weet precies wat Schaling allemaal schrijft uit Oost-Europa. Hij
maakte de rotste reportages van allemaal over onze Olympische Spelen.’ Ik zou dit
natuurlijk nooit via
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de sovjetambassade entameren, maar rechtstreeks in een gesprek met André Spoor.
Maar of je door de hond of de kat wordt gebeten, ze zijn allemaal hopeloos.
Op televisie is een discussie aan de gang over religie en God. De onzin die
grootheden rond de tafel uitkramen, is niet van de lucht. ‘God is mijn vader,’ zegt
zanger Rikkert Zuiderveld. ‘God is geest,’ zegt een andere malende mijnheer.
Onvoorstelbaar op dit late uur.
Goud is opnieuw gedonderd. Ik had het op 710 moeten verkopen, maar dat weet
je dus nooit van tevoren.
Morgen wordt dit huis opnieuw getaxeerd voor een verhoging van de hypotheek.
Het gaat erom het vast te houden, opdat ik het aan Peter kan nalaten.

24 oktober 1980
Vogels zitten 's ochtends op het dak van tandarts Bee te wachten. Wanneer ik de
keuken binnenkom, vliegen ze naar mijn balkon en ramen.
Elie Poslavsky is jarig. Tante Jetty zei hem een verjaardagsbrief in het Russisch
te hebben geschreven.
‘Laat Brezhnev in godsnaam blijven,’ zei Volodja, ‘anders weet je niet welke
andere stomme oude man je zou krijgen.’ Hij vond dat ik aan Arbatov moest zeggen
dat ze echt geen winst op ons boek hoeven te maken omdat het boek op zichzelf daar
te belangrijk voor is. Hij is het met me eens dat dit de eerste keer is dat zoiets op een
dergelijk niveau met een nietcommunistische Westerse journalist is gebeurd.
Ontmoette Alexandr L. Afrikian van de Russische handelsmissie. Pieter Baaij was
er eveneens bij aanwezig. We hebben thans formeel aangeboden generatoren te
leveren bij de bouw van de sovjet gaspijplijn naar West-Europa. Wat blijkt: Keijers
Investronic zit voor 50% in Baaij.
In Djakarta is generaal Ibnu Sutowo, de voormalige grote baas bij Pertamina,
eindelijk verboden het land te verlaten vanwege een onderzoek naar corruptie, toen
hij de nationale oliemaatschappij runde. Deze corruptie heb ik in 1966 reeds in het
weekblad De Spiegel aan de orde gesteld.
George Walsh van MacMillan schrijft dat mijn komende boek Over intelligentie
‘too special for the MacMillan list’ is. ‘I would think that you should aim to place it
with an university press.’ Lennox Bower zond H.M. Voetelink een teleurstellende
brief, welke erop neerkomt, dat de enige kans om mijn proces tegen Time te winnen
is, dat Wibo van de Linde de waarheid zal zeggen. Ik blijf gokken dat hij dit zal doen,
anders is iedere hoop

Willem Oltmans, Memoires 1980

276
verloren om te kunnen aantonen hoe smerig Wibo en Robert Kroon met behulp van
De Telegraaf en J.C. Heitink bezig zijn geweest mij in een communistisch licht te
plaatsen.
Ik dineerde bij Mei Wah met Henri Brookman en Alfred Vierling. We tafelden
tot na 22:00 uur. Vierling zou met André Spoor willen praten.

25 oktober 1980
Ik droomde dat ik in een warenhuis een pantoffel verloor, die helemaal naar beneden
viel. Is dit angst voor vliegen? Dromen! Peter heeft er meestal een verklaring voor.
Daarna droomde ik dat George Walsh in een zwarte stofjas een krantenstal in New
York leidde.
Vladimir Opalev heeft Jan de Vries van Veronica gebeld en zich verontschuldigd.
Nu is zijn visum voor Moskou opeens wel okay.
Ik luister naar het Dvorak strijkkwartet, dat we vroeger op De Horst speelden. Ik
hoor vooral de altpartij die mam speelde. Ik zie haar voor me.
Mevrouw Van Dijk huilde opnieuw aan de telefoon over haar eenzaamheid. Hoe
kan je in godsnaam het lot van mensen helpen verzachten? Ik zat naar de bomen en
mijn vogels te staren. Vanmorgen waren er een eend en vier houtduiven. Ze zullen
er niets van begrijpen dat het voedsel er opeens niet meer is nu ik op reis ga.
Ik telefoneerde met Peter. Ik moest even met hem spreken. Je weet nooit of je
elkaar ooit terug ziet. Ik ga weer een lange reis maken.
(Wordt vervolgd)
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