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Inleiding
Dit deel Memoires is Willem Oltmans ten voeten uit. Het loopt bijna over van emoties
over de dood. De dood van zijn moeder, de dood van mij, zijn eigen dood en die van
vele anderen. Zijn grootste vijand was dan ook het monster de tijd.
Ik was weer op weg naar Londen voor mijn werk, toen hij terug in
Amsterdam-Noord mijn half afgepelde zachtgekookt eitje met een halfleeg glas
mineraalwater zag staan, wat hem hevig ontroerde.
Later zou hij zich tijdens het bekijken van de befaamde theaterproductie in Londen
- The Best Little Whorehouse in Texas, waarin ik prominent aanwezig was -in tranen
afvragen wanneer hij me voor het laatst zou zien, zou aanraken. Willem toch!
Geachte lezer. Ik kan er u van verzekeren dat u dit deel van de Memoires in een adem
uit zult lezen. Ook al leest u de Memoires voor het eerst. Het blijft actueel. De
gedrevenheid, de passie voor het leven. Niet voor niets zouden zijn Memoires zijn
levenswerk zijn en worden.
De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is er dan ook de stille getuige van.
Geachte lezer. Ik wens u veel leesplezier en tot de volgende keer.
Peter van de Wouw, Amsterdam februari 2012
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Moskou
26 oktober 1980
Moskou, hotel Sovjetskaya
Gisteren vloog ik naar München waar ik logeerde in hotel Biederstein. Thomas
Landshoff heeft me buitengewoon aardig ontvangen. We zijn vandaag samen naar
Moskou gevlogen.
Wat overigens duidelijk werd tijdens mijn bezoek met Pieter Baaij aan de heer
Alexander Afrikian van de sovjet handelsmissie in Amsterdam, was dat de gasvelden
op het Jamal-schiereiland in Siberië drie maal zo groot zijn als het gasveld van
Slochteren. Thomassen en Syrok hadden al een order voor de bouw van vijftien
compressorstations ontvangen. Pieter legde uit dat hij reduction stations wilde
bouwen. Het schijnt dat via een instituut in Kiev wordt berekend welke technologie
nodig zal zijn voor de pijplijn van 5.500 kilometer. Baaij benadrukte complete gas
treatment stations te kunnen leveren tot 120 ton. Alle technische bijzonderheden
zouden worden verstrekt door een zekere ir. Boersma van Protech International in
Den Haag. Men zou reeds besloten hebben met elektriciteit te werken - ook voor de
turbines - wat het goedkoopst bleek te zijn. ‘Waarom geen gas,’ vroeg Baaij. Dat
deden ze in het Siberische gedeelte wel, maar in het Europese gedeelte zou elektriciteit
worden aangewend. Afrikian vond dat Nederlanders voor alles enorm hoge prijzen
vroegen. Hij merkte op dat de sovjet-Nederlandse handelsbalans toch al ongunstig
was voor Moskou. Hierop voerde Baaij aan zijn stations reeds met succes in Polen
te hebben verkocht, mede omdat de te gebruiken technologie gedeeltelijk in Polen
kon worden gefabriceerd. Dat kon allemaal wel zo zijn ‘but we have in Moscow the
distinct impression,’ aldus de heer Afrikian, ‘that Holland is still playing difficult.’
Ik wilde niets zeggen, maar zo is het ook.
Het duurde gisteren weer eeuwen voor we door de douane waren. We werden
opgewacht door een vertegenwoordiger van VAAP alsmede door Mike, een
vertegenwoordiger van aartsbisschop Pitirim. Dankzij de Russische kerk logeer ik
in het misschien wel duurste hotel in Moskou. Het is het meest exclusief, omdat het
vooral voor bezoekende hoge gasten van de partij wordt gebruikt. Thomas Landshoff
zit ergens anders.
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We konden hem met geen mogelijk in dit hotel krijgen. Zo werkt de communistische
toeristenbureaucratie.
Mike (Michael Tikhonov) bracht me meteen bij aartsbisschop Pitirim, waar ik
kennis maakte met het door de orthodoxe kerk gehuurde televisieteam. Thomas
Landshof ging mee. We woonden eerst het einde van de mis bij, wat Thomas nogal
verbaasde. Pitirim zei later in het jaar in München te zullen zijn. Hij zou Landshoff
bezoeken. Het bleek dat het televisieteam al veel opnamen had gemaakt, wat me
enigszins opwond omdat ik zei zelf de film te willen maken en vooral zelf de montage
te willen controleren. Er werd natuurlijk tezelfdertijd van alles gegeten en gedronken.
Aartsbisschop Pitirim zat met zijn ene hand aan mandarijnen te sabbelen en met de
andere hield hij een bidsnoer vast.
Ik wist meteen wie de filmer was, en vond hem met zijn vurige ogen en wilde
haren eerst nogal aantrekkelijk. Later tijdens de gesprekken stelde ik mijn mening
over hem wat bij. Hij bleek overigens een naar Moskou gevluchte Chileen te zijn.

27 oktober 1980
Het sneeuwt.
We gaan vandaag pater Alekseij filmen in Spas, een voor buitenlanders verboden
gebied buiten Moskou. Via de kerk hebben we toestemming gekregen.
Gisteren voerden Thomas Landshoff en ik het laatste gesprek over de uitgave van
ons boek met Georgii Arbatov. Ik sprak eerst met Arbatov alleen. Ik vertelde hem
over de mogelijkheid dat Pieter Baaij geen orders zou krijgen voor de gaspijplijn.
Hij was er van op de hoogte en zei dat het bureau van Jermen Gvishiani de details
in bezit had. Ik vertelde hem van de ontmoeting met Fuad II en dat ik op weg was
naar een gesprek in Delhi met Indira Gandhi. Ook liet ik hem de brief van George
Walsh van MacMillan zien, die ons boek niet goed genoeg vond om uit te geven.
Thomas arriveerde in een keurig kostuum. Professor Arbatov vroeg hem meteen
of hij ons boek had gelezen. ‘Yes, I did’ antwoordde hij. ‘We only publish what we
like’
‘Well, you see’, ging Arbatov verder, ‘I read it again, and without being
presumptuous, I must say, I like it myself.’ We bespraken de titel van het boek, de
te organiseren persconferentie in Bonn en het laatst kwam het contract aan de beurt.
Arbatov insisteerde dat het om twee afzonderlijke auteurs ging en dat de ‘winst’ om
die reden fifty-fifty verdeeld diende te worden. Ik zei het daar niet mee eens te zijn.
Als ik niet steeds
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naar Moskou was gereisd voor dit project en er niet jaren achterheen had gezeten,
was er geen boek geweest. Bovendien als freelance schrijver had ik de inkomsten
harder nodig dan Arbatov. Het scheen hem te irriteren. Ik was opeens niet meer
Willem maar ‘Mr. Oltmans’. Ik zei hem recht in zijn gezicht: ‘Nu we over percentages
aan het praten zijn, ben ik opeens “mijnheer” Oltmans.’
‘My dear Willem,’ ging hij verder, ‘we live in a planned society, but I am ready
to have a press conference in Bonn with the presentation of the German edition this
March.’ Hij benadrukte dat de sovjetambassadeur in de Bondsrepubliek een goede
vriend van hem was.
Vandaag was een hoogtepunt. Ik filmde mijn vriend pater Alekseij in Spas. Meteen
na terugkomst in Hotel Sovjetskaya heb ik hem een brief van zes pagina's geschreven.
We arriveerden om 13:30 uur in Spas waar hij ons in zijn huis, dat momenteel
wordt verbouwd, verwelkomde. ‘Ik had nu ook ingenieur in elektronica kunnen zijn,’
zei hij, ‘maar dan zou ik bezig geweest zijn met het construeren van raketten voor
de oorlogsindustrie. Je ziet het, hier ben ik: een priester in een klein dorpje bestaande
uit tweehonderd huizen en misschien vierhonderd parochieleden.’ Hij droeg een
lange, grijze, wollen pij met glimmende zwarte laarzen. Zijn bleke gezicht en
roodblonde haren staken er heel mooi bij af. We omhelsden elkaar en hij gaf me een
zoen. Ik hem.
Hij heeft drie kinderen. Hij liet me een slaapkamer met vier bedden zien. Zijn
zoontje, dat de geboorte nauwelijks had gehaald, lag te slapen. Zijn vrouw had een
aardig gezicht, een redelijk figuur, maar zij miste reeds een paar tanden.
Vrijwel meteen troffen we de voorbereidingen voor het televisie-interview in zijn
werkkamer. Er stond een piano en een boekenkast met niet al teveel boeken. Hij had
een stuk of zes groene klappers, die me aan mijn dagboeken deden denken. Hij zei
dat hij er aantekeningen over filosofie in verzamelde. Er stond een radio. 's Avonds
luisterde hij naar de BBC zei hij ontwapenend. Ik denk dat hij trouwens ook in zijn
werkkamer slaapt. Zijn Engels is redelijk, alhoewel tolk Konkov er aan te pas moest
komen om zaken te verduidelijken.
Ik maakte zelf een bandopname van het interview. De Chileense filmer klom in
zijn camera alsof hij er de liefde mee bedreef, wat ik hem ook heb gezegd. Alekseij
sprak genuanceerd en intelligent over gevoelens en emoties en het gevaar dat mensen
gerobotiseerd werden. Het is natuurlijk onvermijdelijk dat we als automaten door
het leven gaan zoals we vanaf de wieg wor-
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den geprogrammeerd. Voor we ooit een kans hebben, zijn we al verpest met de grootst
denkbare nonsens. We spraken hier wel over, maar ik vroeg me af of hij begreep
waar ik op doelde, en of de vertalingen wel goed overkwamen. Er was te weinig tijd
om een grondig opgebouwd betoog te houden.
Ik vroeg de Chileen, Christian, om opnamen te maken waar Alekseij, zijn oudste
zoontje en ik bij het charmante kerkje van Spas wandelden. Er werd voor dertig
personen avondeten geserveerd op een lange tafel in het parochiegebouwtje. De
moeder van Alekseij was uit Moskou gekomen om toe te zien en alles te regelen. Ik
sprak met hem over de plaats van de moeder in je leven. Ik zei hem dat mijn moeder
voor mij de belangrijkste persoon in mijn leven was. Dit scheen hem te verbazen.
We hebben eigenlijk nauwelijks onder vier ogen kunnen spreken, voortdurend waren
er mensen om ons heen.
Hij benadrukte, en deed dit zeker twee keer, dat we vrienden voor het leven zouden
zijn. Ik antwoordde: ‘I love you.’ Via Konkov zei hij me zeer dankbaar te zijn dat
ik hem zo had geholpen. Wellicht was het feit dat er nu een film over hem werd
gemaakt een opstapje voor hem in de hiërarchie van de Russische kerk. Hij liet me
ook een schrift met dagboeknotities zien. Er zat een brief van een lid van de parochie
in die hem vroeg voor iemand te bidden. Ook een foto van Alekseij zelf, pas twintig,
met een leuke blonde kop en kort haar. Hij zei dat hij een plakboek was begonnen.
Zijn moeder leek me overigens een nerveuze schrikachtige dame.
Tijdens de opnamen stonden constant druppeltjes op het voorhoofd van Alekseij,
welke hij met een zakdoek afveegde. Niet onder zijn neus, wat Peter direct zou hebben
opgemerkt. Het was zijn eerste belangrijke televisie-interview en de jongen was
waarschijnlijk ontzettend bang dat hij iets zou zeggen wat aartsbisschop Pitirim of
anderen niet welgevallig zou zijn. Dit is tenslotte de USSR.
Heel onverwachts gaf hij me een houten beeld van een monnik, die op twee krukken
rustte. Het beeldje was door een man in het dorpje vervaardigd, diens eerste werkstuk.
Ik bedacht me, dat ik dat beeld altijd bij me zou houden1. Zoals de gouden Romeinse
munt met beeltenis van Justinianus die ik van mam kreeg. Mijn vader droeg deze
aan zijn horlogeketting ter herinnering aan zijn boek, De Instituten van Justinianus.
Ik zou met die munt, aan een gouden ketting om mijn nek, begraven willen worden2.

1
2

Het beeldje staat nu (1995) naast mijn bed.
De munt werd in Zuid-Afrika door een bedvriendje gejat.
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28 oktober 1980
Ik zou dr. Jermen Gvishiani deze morgen ontmoeten. Hij is ziek. Het bekende verhaal
hier als ze geen zin hebben of verhinderd zijn.
We hebben bij VAAP (Licences Export-Import Department van de Copyright
Agency van de USSR) met Vassily Mochalov en andere functionarissen onderhandeld
over het contract en de rechten van het Arbatov-boek. Ik heb mijn poot stijf gehouden
en gezegd dat ik onder geen beding akkoord zou gaan met een fifty-fifty verdeling.
Uiteindelijk werd me gevraagd wat ik dan wilde. Mijn antwoord: ‘Veertig voor
professor Arbatov en zestig voor mij.’ Daar werd snel mee akkoord gegaan. Volodja
Molchanov zei me later dat als ik 65-35 had geëist, ik het ook gekregen zou hebben.
Ik had het hele gesprek het liefst op de band opgenomen. Iedereen scheen opgelucht.
Ik lunchte met Thomas Landshoff. Ik vind hem aardiger en toegankelijker dan
Stefan. Onze karakters passen ook beter bij elkaar.
Om 17:00 uur waren we terug bij VAAP om de grote baas, Boris Pankin, te
ontmoeten, bijgestaan door twee medewerkers. Het contract was gereed. Thomas
nam het mee om uit te kammen of alles klopte.

29 oktober 1980
Het aftreden van Kosygin kan een negatief effect hebben op wat ik hier de laatste
jaren tot stand heb willen brengen. De invloed van zijn schoonzoon zal nu ook
afnemen. Misschien is daarom dr. Gvishiani ‘niet bereikbaar’. Molchanov zei: ‘Ik
heb je altijd gezegd op te schieten, omdat dit zou kunnen gebeuren. Straks is Gvishiani
helemaal van het toneel verdwenen en handelt hij in vruchten uit Georgia.’ Volgens
Volodja bereikte dr. Gvishiani alles via zijn schoonvader, wat beslist niet waar is.
Ik ken hem. Hij opereert prima op eigen kracht. Hij is waardevol voor de USSR. Zijn
vrouw, Kosygins dochter, werd door Volodja beschreven als ‘hoofd van een
bibliotheek en vreselijk stom. Consuelo heeft een jaar met haar gewerkt.’ Hij was
van mening dat ik de aanvraag voor een interview met Kosygin nooit per brief had
moeten indienen, maar het pas te berde had moeten brengen bij Gvishiani op kantoor.
‘Ik heb geen spelletjes op het oog, dat laat ik aan andere Westerse journalisten
over. Gvishiani is mijn vriend. Ik benader hem aldus.’
Consuelo protesteerde: ‘Gvishiani is helemaal niet jouw vriend,’ gevolgd door
een lange tirade.
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Ik denk van wel, maar de man staat onder scherp KGB-toezicht. Ergens kunnen ze
gelijk hebben. Ik laat me altijd leiden door persoonlijke emoties en gevoelens als
mensen ‘aardig vinden’ zoals bij Thomas Landshoff, die me intussen in liet stemmen
vijf procent van mijn aandeel in het Arbatov-boek af te geven. Tussen Rogner &
Bernhard en mezelf had het 75-25 en niet 70-30 moeten zijn. Ik vind mensen altijd
aardig en dan kan het me eigenlijk allemaal niet zoveel schelen, maar ik schaad eigen
belangen. Ze lachen me bovendien achter mijn rug uit. Ik besluit alsnog de percentages
naar 75-25 terug te draaien ‘regardless my fucked up personal emotions, since it will
make a difference of perhaps several thousands of guilders’. Wat breng ik Thomas
allemaal aan contacten in Moskou waar hij nooit van had gehoord, tot aartsbisschop
Pitirim toe. Dat heeft mij tien jaar gekost. Landshoff krijgt het hele zaakje op een
zilveren presenteerblaadje.
Ik haalde oud-ambassadeur Romanov op en lunchte anderhalf uur met hem in
Hotel Sovjetskaya. Hij gaat vanavond met vakantie naar Sochi. Hij plantte drie ferme
zoenen op mijn wangen toen we afscheid namen in de hal van het hotel.
Ik schreef twee brieven aan Peter.
Om 15:00 uur bij VAAP de ondertekening van het contract voor het Arbatov-boek.
Boris Pankin zei meteen naar Senegal te zullen vertrekken. Konstantin Anikovich,
andere topper van VAAP, aardige kerel, adviseerde niet langer over ‘professor’ Arbatov
te spreken maar hem academicus Arbatov te noemen, wat hij nu is geworden als lid
van de Academie van Wetenschappen.
Om 20:15 uur kwamen Sokolov en Mike van de Council for Religious Affairs
naar mijn hotelkamer. Eten, cognac en sigaretten werden op de kamer geserveerd.
Ik vroeg hen me te helpen pater Alekseij te telefoneren wat weer de gebruikelijke
voeten in aarde had. Ik sprak even met hem via een slechte lijn, wat erg jammer was.
Ze vertelden dat Dick Walda ook een film over de Russische kerk wilde maken en
vroegen of dat mijn project zou schaden. Ik zei niet met hem samen te willen werken
omdat hij een communist was, dus zijn product zou vanzelfsprekend een linkse
signatuur krijgen. ‘Ik werk onafhankelijk.’ Chanowski Productions zou dit ook niet
willen. ‘Since you are more important to us, we wanted to ask you,’ zeiden ze.
Ik probeerde een paar maal vergeefs om Peter te bellen.
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30 oktober 1980
De heer Konkov, mijn tolk tijdens mijn reis afgelopen voorjaar naar naar Odessa en
Tasjkent, schijnt na afloop van die trip aan de Council on Religious Affairs te hebben
gemeld: ‘I am speechless after the trip with this man. I am so tired, I think I am ready
to die.’
De klootzakken in dit land weten niet wat werken of tempo is. In dit land lijkt alles
totaal vervallen. Neem het gelazer om Jermen Gvishiani te bereiken, of de heer
Demidov op het Gas Ministry. Iedereen werkt met het bekende afschuifsysteem.
Waarom zou ik nog moeite doen? Als iemand er niet is, waar of niet waar, dan staat
meteen alles stil.
Romanov zei hierover: ‘I sometimes get angry in my own house about this, because
my daughter or son-in-law talk half an hour on the phone. It is terrible. Russians talk
for hours on the phone, don't do anything, don't achieve anything, bla, bla, bla.’
Ook de krantenkiosken zijn nog altijd garbage. Hoe is het godsterwereld mogelijk
dat een zogenaamde democratische volksrepubliek zichzelf vrijwillig zoveel tekort
doet. Hoe vaker ik naar de onzinnige uitzendingen van Radio Moskou luister, hoe
meer ik me realiseer dat ze vrijwel geen werkelijk nieuws te bieden hebben. Een
Pool arriveerde voor ‘een vriendschappelijk bezoek’. Ik vroeg Sokolov waarom de
service in hotels zo abominabel was. Hij antwoordde: ‘People were told during the
Revolution, that they would never have to be servants again. Now they have to serve
in hotels. So, we have difficulties.’ Onbedaarlijke onzin dus.
Ik had een buitengewoon plezierige ontmoeting op de ambassade met Willem
baron Bentinck van Schoonheten en de heer R.H. Serry, allebei van de
handelsafdeling. Om te beginnen heb ik ze gevraagd meer aandacht aan Volodja
Molchanov te besteden, die zoveel nuttige dingen voor Nederland doet. Verder bleek
dat ze niet op de hoogte waren dat André Spoor binnenkort Moskou zal bezoeken.
Bentinck schijnt hem goed te kennen en zal dan juist in Nederland zijn. Ook schenen
ze niets te weten van het antwoord van Beatrix aan oud-ambassadeur Romanov dat
hem via de ambassade had bereikt.
Ik had nog een lang gesprek met aartsbisschop Pitirim. We spraken over pater
Alekseij. ‘He is my problem,’ zei hij, ‘and I will explain to you why. I sent him to a
seminar but the teachers were not pleased. They considered him too egoistic, too
secular. So, I took him into my office and told him he was not very good at what he
did. He lacked team spirit. So, at one
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point I decided to break him.’ Hij maakte daarbij het gebaar van een stuk hout dat
over de knie in tweeën wordt gebroken. ‘I told Alekseij: “Go away, I cannot use
you.” He replied: “What can I do?” I then replied: “I do not know, but I cannot do
anything with you.” Later he came back to me and said: “This is a catastrophe.” He
was prepared to be send to the monastery at Pskov where he became a shepherd for
five months. I telephoned the head-monk and said: “I am sending you money, not
for the boy but for you to take care of him.”’ Na die test besloot Pitirim hem het
kerkje in Spas te geven, waar hij nu vijf jaar als dorpspriester zal dienen.
Pitirim: ‘Alekseij's soul is not yet silenced.’ Ik dacht: hoe durft hij zo over die
jongen te spreken. ‘I have listened to the tape, that you made with him. It is good,
but he is still too much like a pigeon.’ Ik begreep niet wat hij er mee bedoelde, anders
dan dat hij kwettert als een spreeuw. De aartsbisschop vervolgde: ‘Someone told me
once: “You are born in the dress.” My experience with the church through my family,
is actually three hundred years. I am now 55. I have attended church-life since I was
five years old. Conditions constantly changed. During The Second World War,
conditions became better. I can say that our church has a strong basic body of
believers, perhaps twenty million, maybe more. The figure goes up and down. Also
the visitors to our churches fluctuate. Some have specific knowledge of religion,
others come to us out of tradition or even out of curiosity. But of course, it is religion
that counts.’
Ik concludeer nu met zekerheid dat Pitirim helemaal niet zo'n aardige man is als
ik eerst heb gedacht. Ik zag hem samen met Tanja van het secretariaat wegrijden en
zette er vraagtekens bij, maar dat kunnen mijn eigen dirty thoughts zijn. Overigens
begrijp ik nu veel beter waarom Alekseij zei dat ik hem zeer had geholpen.
Ik belde met Peter, die vertelde dat Ronald Reagan een televisieconfrontatie met
Jimmy Carter kennelijk had gewonnen. Natuurlijk geen woord over dit gebeuren in
de sovjetpers.

31 oktober 1980
Het is prachtig weer. Ik droomde zeer intensief van mam. Zij was een klein
conservatorium begonnen om muzieklessen te geven. Waar komt zo'n droom vandaan?
Alles in de droom was vredig en lief.
Ik besprak op het kantoor van Jermen Gvishiani met Krylov hoe ik het beste een
televisiefilm over de gasindustrie van de Sovjet-Unie in elkaar zou kunnen zetten.
Hij deed enkele sug-
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gesties. Krylov zei dat Gvishiani echt ziek was. Hij had een verhoogde temperatuur.
Hij wilde weten waarom ik me met Pieter Baaij en de bouw van de gaspijplijn inliet.
‘Omdat die mensen mijn vliegbiljetten betalen. Ik moet toch ergens het geld vandaan
halen om een boek met Georgii Arbatov te kunnen schrijven.’ Ik vertelde verder dat
Francesco Paesa, bankier en ex-vriend van Dewi Sukarno, me indertijd 100.000
dollar had toegezegd indien ik hem in Moskou zou introduceren. Na dit te hebben
gedaan, kon ik natuurlijk naar die centen fluiten. Ook de befaamde groep-Rijkens
zegde me in 1961 bij monde van Emile van Konijnenburg voor alle bewezen diensten
twee around-the-world tickets toe, die natuurlijk nooit werden gegeven.
Krylov zei dat het Staatscomité voor Wetenschap en Technologie welwillend
tegenover Pieter Baaij stond, maar dat men in Moskou exact wilde weten wat hij van
hen verwachtte. ‘What joint venture, what cooperation does he have in mind?’ vroeg
hij. ‘What does he mean by gassification?’ In de affaires met Transol zat verder geen
beweging blijkbaar.
Ontmoette de heer Nedbajev van de afdeling voor West-Europa van APN-Novosti
en vertelde een boek met Alexandr Romanov te willen schrijven. ‘Wat gaat hij ons
vertellen?’ vroeg hij nota bene. ‘Hij gaat beschrijven wat hij de vijf jaar dat hij
ambassadeur in Den Haag was alzo beleefde.’ Maar dit project moet reeds door de
rode Big Brother de nek zijn omgedraaid. Daarom zei Romanov natuurlijk ook dat
het van mij moest komen. Zelf zou hij de sovjetbureaucratie er niet toe kunnen
bewegen toestemming te geven.
Vervolgens stapte ik binnen bij Sergei Lossev, de manager van het pers bureau
TASS. Hij vroeg of ik al wist dat Richard Allen als buitenlandadviseur van Ronald
Reagan was afgetreden. Ik was perplex. Erg jammer, want dat betekent een belangrijk
kanaal minder, waaraan ik jaren heb gewerkt. Betekent dit dat de deur naar Kissinger
opnieuw is open gezet? Lossev zei geen flauw idee te hebben wie de
presidentsverkiezing in Amerika zou winnen.
Hij heeft een boek geschreven over de moord in Dallas, waarin ik ook schijn voor
te komen. Hij gaat ook in op de affaire George de Mohrenschildt. Ik vertelde hem
dat een vertaling van mijn eigen belevenissen in die zaak bij Edward Ivanian in het
USA-Instituut van Arbatov klaar lag om gepubliceerd te worden. Hij zou een kopie
opvragen. Overigens zei ik overtuigd te zijn dat Rogner & Bernhard in München dit
boek van hem zou willen uitgeven. Toen ik het Thomas Landshoff ver-
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telde, zei hij: ‘Willem, you are a genius.’ Hij rook geld. De reactie van Thomas op
mijn mededeling dat ik een boekje met Indira Gandhi zou willen schrijven, zoals
Tibor Mende met haar vader had gedaan, was: ‘But she will lie.’ How silly of him.
De pianist Volodja Feltsman, die dus niet naar Israël mag vertrekken, kwam naar
het hotel. We zaten anderhalf uur in de lobby te praten, waar ik goed misselijk van
ben geworden. Eerst kwam een oude bewaker zeggen dat we niet langer in de lobby
mochten zitten praten. Zelfs een politieagent kwam poolshoogte nemen. Volodja
schreef verschillende brieven naar Leonid Brezhnev met de vraag waarom hij het
land niet mocht verlaten. Uiteindelijk was hij naar het kantoor van de CPSU gegaan
om te informeren waarom hij geen antwoord kreeg. Hij werd door een vrouwelijke
officier te woord gestaan. Zij deelde mee dat hij nooit antwoord zou krijgen, al schreef
hij tien brieven naar Brezhnev. ‘U hebt geen enkele geldige reden om ons land uit
te willen,’ had zij gezegd.
De oude vader van Volodja schijnt zich ernstige zorgen te maken om zijn zoon.
Volodja vertelde een reeks vreselijke verhalen. Een dissidente schrijver kwam op
een avond thuis en nam de lift naar boven. Op de vijfde verdieping kwamen twee
mannen binnen die hem in elkaar ranselden en hem er op de vijftiende verdieping
weer uitgooiden. Een andere dissidente musicus die weg wilde, werd het ziekenhuis
ingeslagen waar hij werd opgenomen met gebroken ledematen. Uiteindelijk is hij
vertrokken en dirigeert nu in Keulen. ‘Rostropovich zei me in zijn appartement in
Parijs,’ aldus Volodja, ‘blijf nu hier. Ik weet wel manieren om je vrouw uit de USSR
te krijgen. Wanneer je vraagt om te mogen emigreren zullen de problemen zich voor
je op stapelen.’
Ook Feltsman ontvangt dreigbrieven en dreigtelefoontjes omdat hij wil emigreren.
‘Ik sprak met Kevin Klose en andere Westerse correspondenten in Moskou. Om
aandacht voor mijn zaak te vragen hebben ze een of andere daad mijnerzijds nodig.’
‘Zoals wat?’
‘Like giving a concert for Andrei Sacharov in a private home. But, frankly, I am
afraid to do that, because you really do not know this country at all, Willem. They
can do anything they want. That nothing happened to me so far, is because they
apparently have not as yet decided what should be done against me. Anything might
happen. My father is also afraid, that eventually they will send me to jail.’
Hij hoopt erop dat beroemde personen als Metha en Bernstein
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iets zullen doen of verklaren. Ik stelde voor zijn zaak met Bruno Kreisky in Wenen
te bespreken. Intussen geeft hij geen concerten meer en verkoopt hij antiek. Zelfs al
zou hij excuses maken voor zijn vraag naar Israël of de VS te mogen vertrekken, dan
zou hij nog zeker tien jaar geen concerten kunnen geven in de USSR. Nu mag hij af
en toe in kleine steden op ongestemde rammelpiano's spelen.
CBS belde uit Parijs of zijn plaat nu kon worden vrijgegeven. Een dag later belde
de sovjetregering op, dat hij hiervoor geen toestemming kreeg. Men kon dit alleen
weten door zijn telefoon af te luisteren. Hij was er ook zeker van dat de
sovjetautoriteiten wisten dat ik hem belde en dat we met elkaar in contact stonden.
Volodja vroeg zich af of hij om hulp zou vragen wanneer de Conferentie in Madrid
plaatsvindt over het Verdrag van Helsinki. Ik vertelde hem dat Lex Poslavsky steeds
zei nooit naar de USSR te zullen reizen zolang dit land een grote gevangenis was.
Eigenlijk schaam ik me dat ik niet meer moeite heb gedaan hem uit Moskou weg
te krijgen. Ik schreef over hem aan Ron Naftaniël, die mijn brief onbeantwoord liet.
Toen ik hem er over wilde bellen, werd me gezegd dat hij ziek was. Ik zat naar
Volodja's handen en vingers te kijken terwijl ik naar hem luisterde en dacht aan het
prachtige geluid dat ze konden voortbrengen.
Tamara Sachnazarova kwam ter afscheid met me dineren in het hotel. Ik liet op
mijn kamer serveren. Zij bracht de kwestie van mijn percentage als aandeel in het
Arbatov-boek ter sprake. ‘Do you think Arbatov will be satisfied?’ vroeg ze tot mijn
verrassing.
‘Perhaps not, why?’
‘Well it is standard in our country that the interviewer gets 60 percent and the
interviewee 40.’
Er is dus gekletst over die zaak. Intussen moet je er rekening mee houden dat het
gesprek door afluisterapparatuur wordt opgenomen. Soms enerveert dit me in zodanige
mate dat ik het gevoel krijg nooit meer een pas in dit land te willen zetten. Uiteindelijk
krijg je van de USSR een nare smaak in je mond.
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New Delhi
1 november 1980
Imperial hotel
Vanmorgen werd ik al vroeg door de telefoon gewekt. Denkende dat het de conciërge
was omdat ik vroeg op de luchthaven moest zijn, snauwde ik: ‘Yes.’
‘This is archbishop Pitirim,’ was het antwoord.
‘Where are you?’ vroeg ik.
‘In my bed. I want to wish you a good trip and God bless you!’
Madame Irina van zijn kantoor zou me afhalen en naar het vliegveld brengen. Het
is een non-stop vlucht geweest van zes uur en een kwartier met Air India. De manager
in Moskou, Eric Tarapore, heeft me een uitstekende plaats gegeven.
Ik las in The Identity of Man van J. Bronowski een fraaie zin: ‘(...) as we thinking
men, will be shown to be no more than a machinery of atoms.’ En: ‘Man is an
assembly of atoms that obey natural laws of the same kind as a star does.’ Dat leerden
we niet op het Baarns Lyceum en nog minder op Nijenrode. Ontmoette in het vliegtuig
dr. Homi Sethna, de voorzitter van de Atomic Energy Commission van India. Ik
vroeg hem: ‘Zal Amerika uiteindelijk verrijkt uranium naar India zenden?’
‘Dat is een vraag voor premier Gandhi als u haar straks interviewt.’
Ik wil hem in Bombay gaan bezoeken en ook een gesprek met hem schrijven.
Toen we bij Samarkand bergen met besneeuwde toppen passeerden, raakte ik
geëmotioneerd. Ik dacht aan Maxim, de laatste mannelijke nazaat in directe lijn van
de Poslavsky's. Aartsbisschop Pitirim zou zorgen voor verzending van de pakketten
die ik voor de familie in Tasjkent uit Nederland had meegebracht.
Surjono, de Indonesische journalist in Moskou, vertelde een verhaal dat op de
mening van oud-ambassadeur Hanafi leek. De artsen die Mao en Chou naar Djakarta
zonden om Bung Karno te helpen met zijn nierproblemen, zouden een klimaat van
geruchten hebben aangewakkerd dat de president op het punt stond te overlijden. Hij
zou na 1965 nog vijf jaar leven.
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Was er geen coup geweest, zou hij ongetwijfeld nog langer hebben geleefd, want
Suharto liet hem tenslotte dood pesten. Ik heb na aankomst eerst Peter geschreven
en ben daarna gaan dineren. Schaapsvlees en curry, heerlijk.
Het is een zo totaal andere wereld hier vergeleken met de USSR. Op de luchthaven
staan zwermen jongens om met bagage te helpen. Taxi's te over. Het Imperial Hotel
in New Delhi is voor mij een van de heerlijkste oud-koloniale hotels ter wereld.
Nadat ik op mijn kamer was gekomen heb ik eerst om een tukan pitjit (masseur)
gevraagd. Ik nam snel een douche en hemeltje, ik heb een volledige beurt gekregen.
Daar was ik na Moskou weer behoorlijk aan toe. Wij civilized Europeanen zijn deze
aspecten van het leven helemaal kwijtgeraakt. Doodzonde.
Het aftreden van Richard Allen is hier voorpaginanieuws. Misschien zegt Loek
de Levita nu wel: hadden wij die mijnheer maar gefilmd toen Oltmans het voorstelde.
Of misschien nog beter: Willem moet er vandaag op af om hem juist nu te interviewen.

2 november 1980
Ik werd pas om 10:15 uur wakker en ben eerst rustig een uurtje op het goddelijke
terras van dit hotel gaan zitten. Ik schreef Peter aan het ontbijt.
Een artikel om India te beschrijven zou kunnen heten SMILES FOR MONEY. Die
smiles op de gezichten van mensen naar jou - uit de ‘rijke wereld’ - toe zijn zeer
misleidend.
‘The definition of Self hinges on the definition of the human experience.’ Bronowski.
Dit dagboek is een reflectie van het zich ontwikkelende Zelf. Het zou het proces
moeten laten zien van het ontwikkelende Zelf en de grenzen aan dat proces. Of hoe
je de ontwikkeling van het Zelf kunt stimuleren.
‘Life is the dance of the atoms.’ - Bronowski.
Ik raak verslaafd aan deze Oosterse massages. Ik had nu een andere masseur, die
het eveneens uitstekend deed, maar ik hield seks tegen.
In een hoge boom in de tuin van het hotel huist een arendfamilie.
Ontmoette Rusero uit Rome, een hunk met klassieke Romeinse trekjes. Hij werkt
voor een textielbedrijf en exporteert Indiase stoffen naar Italië en elders. Tot mijn
verbazing biechtte hij op: ‘I did not have sex in thirty days.’ Hoe is zoiets mogelijk?
Hij verblijft op kamer 351 in het YMCA, dan weet je het dus wel. We zaten een uurtje
te praten. Zijn ogen waren mooi
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warm en hengsterig. Iedere keer wanneer hij me aankeek, leek hij echte warmte uit
te stralen.
‘The stars are stepping stones in cosmic history.’- Bronowski.
‘How do human cells specialize? You and me, living creatures, vast integrated
colonies of cells.’ - Bronowski.

3 november 1980
Ik kon niet slapen. De Arbatov-affaire en het gemarchandeer over dat contract spinde
door mijn hoofd, evenals de totale situatie in de USSR en mijn betrekkingen met die
natie gedurende de afgelopen tien jaren. Zij blijven me wantrouwen met als enige
reden dat ze weten dat ik geen communist ben en dat ze weten dat ik niet ben te
manipuleren. En nooit te manipuleren zal zijn, door niemand. Ze proberen het. Ze
proberen het steeds weer opnieuw. Dit verklaart misschien een opmerking van dr.
Philip Handler enige jaren terug: ‘Is Gvishiani trying to manipulate you as well?’
Ik denk niet dat waarachtige detente ooit mogelijk zal zijn zolang er communisme
is of althans het systeem van de CPSU zoals de Sovjet-Unie dit momenteel kent. Het
is natuurlijk wel mogelijk om met de USSR zogenaamde mutual advantageous deals
te sluiten, zoals Dirk Keijer doet, en daarbij een stuk van de taart in de wacht te
slepen, bijvoorbeeld via royalty's op het Arbatov-boek. Maar dit is misschien toch
een gevaarlijk spel. Het is gevaarlijk voor het Westen om 60 miljard dollar te
spenderen of voor te schieten aan landen die bij voorbaat totaal anti-Westers zijn.
Wat voor zin heeft het zoiets te doen? Het is in Polen bewezen dat alleen wanneer
de financiële duimschroeven worden aangedraaid, het resultaat verandering naar
vrijheid en democratie kan zijn.
Kijk naar dit fantastische land: India! Ze brengen inderdaad geen opgekalefaterde
MIG-17 en MIG-21 toestellen in de lucht. Ze hebben hun eigen vliegtuigindustrie op
de been gebracht. Of om dichter bij huis te blijven: wanneer je in India om 04:30
uur trek hebt in een kop koffie, dan slaapt er een bediende op de gang die je dit binnen
de kortste keren serveert, met een koffiekan plus theemuts en warme melk met de
velletjes er nog op. Daar behoef je in de volksrepubliek van Moskou niet over te
piekeren. De arrebeiers beginnen daar in de hotels om 08:00 of 09:00 uur op zijn
vroegst en noemen dat het workers paradise! Ik ging vroeg wat wandelen. De
winkeliers langs Janpath slapen op britsen in de buitenlucht, dikwijls twee kerels op
een brits, broederlijk in elkaars armen en geen haan kraait naar de intimiteit. Het
perverse Westerse mannetje, dat ik ben, moest
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natuurlijk even staan gluren of zich misschien handen onder de dekens aan elkaars
pik bewogen.
Vlak voor ik Rusero ontmoette, bestudeerde ik de bewegingen van vier koetjes
op straat. Het was, naar ik aannam, een moeder met drie kalveren, allemaal wit, op
een na die zwart was. Het zwarte schaap. Zij liepen gestadig tegen het verkeer in dat
als een wonder kans zag de dieren te mijden. ‘Cows are king in our country,’ zei
iemand. ‘They probably belong to someone at the other end of town, but everyone
leaves them alone.’ Als iemand iets met deze dieren zou uithalen, loopt hij het risico
ter plekke gelyncht te worden. De dieren zijn als de honden in Amsterdam. Ze lijken
te weten wanneer het veilig is over te steken. Trouwens, alle verkeer zou stoppen.
Op dit moment steekt moeder met twee pups over naar de gebouwen aan de andere
kant van de straat. Nummer vier liep eerst een beetje door, stopte en ontdekte dat de
anderen waren overgestoken. De andere drie bleven stokstijf staan tot nummer vier
ook veilig over was. Toen ze weer compleet waren, sjokte het stel verder. Intussen
was ik overgeschakeld op mensen kijken toen ik de koeienfamilie weer zag
terugkomen. De hemel mag weten waar ze van plan waren naar toe te gaan.
Op dat moment zag ik Rusero aankomen. Ik realiseerde me onmiddellijk dat hier
een atletische schoonheid met markante ogen in aantocht was. Hij bleek zelfs een
discuswerper te zijn geweest. Zal ik hem een briefje brengen in het YMCA?
Mevrouw Indira Gandhi gaat morgen naar Hyderabad. Vanmiddag om 17:30 uur
kon ik mijn interview met haar maken. Ik vroeg natuurlijk of ik met haar mee kon,
maar haar vliegtuig is al vol met medewerkers en journalisten. Men was op
Buitenlandse Zaken zeer behulpzaam en ik ontmoette de assistent van de premier
H.Y. Sharada Prasad, een buitengewoon vriendelijke oude heer, die ik al kende van
vorige ontmoetingen. Terwijl mevrouw Gandhi out of power was, had hij als haar
voormalige woordvoerder colleges journalistiek gegeven. Hij waarschuwde dat een
Franse televisieploeg bezig was aan een volledig gefilmd portret van mevrouw
Gandhi. ‘They are here much longer than you, I just want you to know.’
Ik belde ambassadeur Leopold. Hij vroeg tot tweemaal toe, wie ik eigenlijk
vertegenwoordigde als journalist. Hij scheen zeer verbaasd dat ik mevrouw Gandhi
ging filmen. ‘Hoe hebt u dit geregeld?’ De Hollandse kloten denken altijd dat je niets
kunt bereiken zonder hun hulp en kale kak. Hij zou me gaarne ontvangen.
Om 15:20 uur arriveerde ik op de ambassade. De ambassadeur,
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die ik me herinnerde uit Paramaribo tijdens het staatsbezoek van koningin Juliana
en prins Bernhard in 1978, ontving me in het bijzijn van twee medewerkers. Ik was
blijkbaar ‘hoog bezoek’. In werkelijkheid zitten de klootzakken me nog altijd achter
mijn broek. Daar is sinds Luns nooit enige verandering in gekomen. Een van deze
personeelsleden keek schrikachtig naar me, alsof ik een voorwereldlijk monster was.
Ik had D.J. Bell kort ontmoet. Hij zei geen tijd voor me te hebben, maar er was
een freelance crew geregeld om met mij mevrouw Gandhi te filmen. Bell was in
gezelschap van een kerel met een baardje, die nu naast ambassadeur Leopold zat:
small world! De schoften voeren dus blijkbaar altijd nog actie tegen mij op alle
fronten, nu weer in New Delhi. Zou Leopold een spaak in mijn wiel willen steken?
In ieder geval is mijn gesprek met Indira gesanctioneerd door mevrouw Muthamma
in Den Haag. Was er een verband, of niet? Toevallig? Ik hield dus een speech over
wat me door Buitenlandse Zaken de afgelopen jaren was aangedaan, zoals laatstelijk
weer via de heer Fruin in Caracas. ‘We hebben nog geen gelegenheid gehad een
negatief rapport over u naar Den Haag te zenden,’ aldus ambassadeur Leopold.
De ambassadeur vertelde dat Zweden, Noorwegen en Nederland bovenaan stonden
met het verlenen van ontwikkelingshulp. Den Haag gaf 234 miljoen gulden per jaar
of een miljard roepees, wat natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat is voor dit
immense land. India had ook zeven vissersboten in Nederland besteld, welke met
gelden van ontwikkelingshulp zouden worden gefinancierd.
De drie Nederlanders leken me tegen mevrouw Gandhi, waarmee ze dus bij mij
aan het verkeerde adres waren. ‘Bent u maar niet verrast wanneer zij midden in uw
interview opstaat om wat anders te gaan doen.’ Puur geklets dus, want ook voor mijn
gesprek met haar over het rapport van de Club van Rome kreeg ik alle tijd en was
zij volkomen ontspannen. Het schijnt dat zowel minister Van der Klaauw als minister
De Koning voor ontwikkelingshulp juist naar New Delhi reisden in de periode dat
mevrouw Gandhi even geen premier van India was. Ze lopen aan de leiband van
Washington in Den Haag, zoals altijd het geval is geweest. Dries van Agt spoedt
zich natuurlijk wel naar Peking omdat Washington dit graag ziet. De diplomaten
willen kennelijk niet dat Den Haag ‘warme banden’ met de regering Gandhi heeft.
Het maakte me woedend zoals ze over haar spraken.
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De filmopname met de premier is perfect verlopen. Mevrouw Gandhi was gekleed
in een witte sari. De heer Prasad zei vooraf: ‘She gets better by evening. An interview
with her in the morning does never work.’ Zij kwam om 17:40 uur binnen en vertrok
om 18:10 uur, precies afgemeten. Het was toch een zeer, zeer moeilijk gesprek, want
soms antwoordde zij slechts met ja of nee. En wat doe je dan? Soms antwoordde zij
met een zin, wat de vraag gewoon vermoordde. Bij het binnenkomen zei ze dat zij
de vragen vluchtig had gezien.
Ik refereerde aan berichten dat mevrouw Gandhi naar het presidentiële system,
als in de VS, toe wilde.
‘Well,’ zei ze, ‘American presidents certainly have much greater power than I
have. But in the US they have problems with this system, because some of the checks
and balances sometimes delay decisions. Many Americans are wondering whether
their presidential system is alright. I know, because there is this security ordinance
now in India. There is an impression abroad, that we are supposedly busy arresting
people and so on. This is not at all the case. Firstly of all, the ordinance is not meant
to deal with political people at all, or to curb anybody's political feelings. It is merely
meant to deal with antisocial elements. Because, whenever anything happens these
days, whether it is tension between two groups or whatever, some antisocial elements
jump into the fray to make trouble and to take advantage of the situation. I am told,
that since this security ordinance was passed, only 135 people haven been arrested
in the whole of India.’
‘Do you feel foreign interests are stirring up trouble in India?’ wilde ik weten.
‘This is something, you can't put your finger at. What makes us suspicious, is what
is published in other countries in articles and books about when we have suspected
something much earlier, but at the time we had no proof. Now, ten or twelve years
later, proof appears in an article by someone who belonged to an Intelligence Service
or some organization like that. Either today or in yesterday's paper appeared an item
about the technical team that had come to assist us with malaria problems. It is said
- and whether it deals with India or not, one does not know - that they were simply
trying out this illness to see whether it could be used as a weapon in a future war.’
‘Classic example,’ was mijn reactie.
‘But I have never said,’ vervolgde Indira, ‘and I believe I have been misquoted,
that there was a foreign hand in the commu-
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nal riots in India. Firstly: they did not start off being communal. An effort was being
made to make people clash with the police. Therefore, we think that some people,
with political or other motives, may have had a hand in it. But cities know tensions
in the best of times. Therefore, once problems start, they quickly become communal.
And, although much of the unrest is controlled now, I am sorry to say there are still
some tensions, which is again being exploited by fanatics on both sides.’
‘When one reads the papers, and realizes the problems India is faced with, where
do you get the strength from to carry on?’ vroeg ik haar.
‘Firstly: the papers only stress the problems. There are also achievements. We are
moving in many directions. In some areas, we are not moving as we should. Over
the last three years, when the Janita Party was in power, the government and
parliament were faced with stagnation. When I left the Government in 1977, we had
created a very big buffer stock of cereals and other food like potatoes and tapioca.
Industrial production was going very well. Exports were at their highest. In regard
to our foreign exchange and balance of payments, they were almost embarrassingly
high. When I took over the government in 1966, they were at rock bottom. The Janita
Government, I am sorry to say, wasted some of it, so we are back in a position that
is not so good. We have been trying to pick up the pieces of what was either broken
up of just neglected or where good people were dispersed from the teamwork.’
‘Why is India continuously portrayed as a special friend of the USSR and constantly
critical of the West, which seems not to be your position at all?’
‘You are quite right,’ beaamde Gandi. ‘We have never been very critical of the
West, but the West has been very critical of us.’
‘You are to independent, perhaps, in western eyes,’ opperde ik. ‘I think that is one
reason. In fact, one of the American presidents once said this to me,’ was haar reactie.
‘Was that Richard Nixon?’
‘That is not important. We are here in no way pro Soviet. We have never been,
but we have always been accused of it. Mahatma Gandhi was even called a Bolshevik
agent during our freedom struggle. My father, Jawaharlal Nehru, was constantly
labeled as being very pro Russian, although at that moment, the Communists here
were saying that he still was with the British. And, of course, I have been also blamed
for this, being pro Russian. But we have always only been pro India. That is
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what non-alignment means to us: the freedom to assess and judge each issue on its
own merits and to act according to our national interests. But it is also true that the
Soviet Union has helped us at moments that others have not. Like on the questions
of Kashmir, Bangladesh and many other issues, at a time when the West was not
prepared to assist us with the same steam. We have gone initially to the West. When
they said, we can help you in the private sector but not in the government sector, we
turned to the Soviet Union and they did help us. But this has not influenced us in our
assessments of situations.’ ‘Mrs. Prime Minister,’ vroeg ik, ‘when president Leonid
Brezhnev comes to India next month, what will be the result? Can we already speak
about it?’
‘There is not much I can say now.’
‘Will you sign a new treaty with him?’ drong ik aan.
‘Usually they try to tie up something like that with state visits,’ was haar antwoord.
Hierop volgde een wat meer persoonlijk praatje. Ik vertelde tien jaar veel aandacht
aan president Sukarno te hebben besteed en veel van hem te hebben geleerd, ook
wat inzichten in de internationale verhoudingen betreft, vooral het hysterische
Amerikaanse gedoe jegens iedereen die normale en handelsbetrekkingen met Moskou
nastreefde. Ik bracht ook mevrouw Muthamma ‘she is a very lively lady’, ter sprake
en bracht de persoonlijke groeten van de ambassadrice aan de premier over. ‘I love
our Queen Juliana dearly, but look at the difference in problems she faces compared
with you. Just look at the daily press and what is reported in complications that you
somehow have to try to solve.’
‘The worst in all this is the attitude of the opposition. For a democracy to work,
or to function, people must accept certain norms of conduct and behavior,’ meende
Gandi.
‘Perhaps, that's why there is much talk of switching to the presidential system,’
zei ik.
‘The same talk we had before,’ reageerde mevrouw Gandhi. ‘We said then: let's
have a public discussion, because people should know what the difference in systems
are. It does not mean we want to change per se. My experience is, that no matter
what you do, it is the balance of advantage and disadvantage that ultimately makes
the difference.’
Ik bracht het gesprek op de rol van India in de organisatie van niet-gebonden
landen en de afwezigheid van India op door die organisatie gehouden conferentie in
Havana in 1979.
‘Well, my government was not there then, and perhaps you
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should ask them, Cuba, why,’ was haar verweer. ‘They spoke a great deal about
“genuine non-alignment”, but actually they were all people who had earlier decried
non-alignment and just said, they did not believe in it.3 I think, it was a reflection of
lack of policy at home. Not just that there was no policy in International Affairs,
there was no policy within India either, a question of drift and not taking the initiative.’
‘But you, yourself on the contrary, do follow non-alignment created in Bandung
by Sukarno, and your father's involvement in the developing world,’ legde ik haar
voor.
‘Very much so, because I think the two are linked in today's world. You cannot
afford to be outside this, not being involved in these international problems. I do
think we have a role to pay.’
‘Like the North-South Dialogue?’
‘Also. But when you speak of the Third World, we do not know who is the Third
World. Because this is a constantly changing concept. Many countries that used to
belong to the Third World have now gone over to the Fourth World. But we do
believe in special relevance of non-alignment, especially today, when détente has
been more or less given up. It seems that tensions are increasing all over. This is a
time that somebody should say, now look, this is madness, we can't rush towards a
war. It will destroy us all.’
‘Is that the present role you expect from the Non-Aligned Movement’ vroeg ik
haar.
‘Well, it should, if non-alignment acts out properly.’
‘Is that why India now plays an important role in the war between Iraq and Iran?’
‘Well, we don't want to thrust ourselves upon that situation. If somebody thinks
we can help, we are willing to do so. But at the moment I do not think there is much
prospect for this.’
‘I came to India with Mr. Homi Sethna from Moscow. Is the matter of uranium
shipments from the United States now settled?’
‘One installment has arrived. I don't know what they are going to do about the
second.’
‘Perhaps this hinges on the outcome of the US presidential election?’
‘It depends on the US president, whomever will be chosen. It depends what he will
do about it. And, of course, what happens in the US Senate.’

3

Zij doelde waarschijnlijk op Cuba en Joegoslavië. Ik vond haar uitleg sterk overdreven.
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‘You refused to accept nuclear fuel from the Soviet Union,’ wierp ik op.
‘No, but we do have an agreement with the USA and while that agreement is on,
it is not right for us to get it from the USSR in the mean time.’
‘The minister of Defense of India recently returned from Washington. There were
reports that India was going to buy weapons from America. But then there is the
problem of non-aligned balance,’ meende ik.
‘We always try to diversify our purchases, especially with regard to military
hardware. We do not only buy from the USSR, but from a whole range of European
and other countries.’
‘How would you describe present relations with China?’
‘We have wanted to be friends with all our neighbors and other countries. In fact,
I have described my father's policy as one of consolidating and strengthening
friendship where it exists, and trying to create it when it is not there. When there is
hostility, it is our aim to try to minimize it and find any common ground on which
their can be agreement. This is the policy we pursued with China. Perhaps you know,
that at the time that all the world seemed to be against China, and even though China
was openly hostile to us and had committed aggression on our soil, India was
supporting China's entry into the United Nations. So we don't take a narrow view on
these things. We do want to be friends with China. They assured us that they want
to be friends with us. I can only hope we will proceed along these lines even further.’
Hier bracht ik naar voren bevriend to zijn geweest met ambassadeur Baipaj van
India in Den Haag, die nu de ambassadeur van India in Peking is.
‘But how could friendship with China become real when they continue to demand
Indian territory,’ vroeg ik haar
‘It is a fact that China still claims considerable territory, not only from India but
also from other countries in Southeast Asia and elsewhere. That undoubtedly concerns
a lot of nations in this region of the world.’
‘This makes sending modern weapons by some western nations to Peking an even
more dangerous affair,’ meende ik.
‘I do not see what the basis for these concerns is. We now have the example of
Iran. This nation perhaps received the most modern weapons in the field that were
available on the free market. But recent events demonstrated what can happen when
a country does not have the infrastructure, the know-how and the experience to bring
modern techniques into prac-
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tice. What is the value of all this modern military equipment when one lacks the
knowledge how to handle it? The war between Iraq and Iran gives further proof of
this.’
‘China is now sending thousands of students to the west,’ zei ik, waarmee ik wilde
aangeven dat zij ook de kennis aan het vergaren zijn.
‘Perhaps, but it will take a long time,’ was Indira's antwoord.
‘Is Prince Charles also coming to visit India?’
‘He will be here at the end of the month.’
‘Prince Charles' visit will aim at commercial relations with India?’
‘Of course, we still need assistance,’ bevestigde mevrouw Gandhi. ‘But the origin
of this assistance is changing in character. Since we gained more expertise in India
in various fields and our capacity to do things ourselves is constantly growing, we
want the aid that is given to change likewise. What we need most is assistance when
it concerns advanced technical and scientific developments. But what we are most
interested in is to improve our capacity to trade, so that we can stand on our own
feet. Some of our trading-partners still apply restrictions against us. These practices
curtail the growth of developing nations. At the moment we are negotiating these
matters with the European Community. Some western European nations leave us the
impression that they are strongly absorbed with their own problems of unemployment
and inflation, that we do not receive the attention that we would prefer. It seems that
the EEC countries are of the opinion, that this is not the moment to take important
decisions, which does not result in the progress we would like to see. In our opinion,
the responsibility for this stagnation lays clearly with the developing nations.’
‘Could you elaborate?’
‘There are different tariffs in Europe and so on. In Australia they have now
liberalized a little bit. May be in negotiating with some countries, we will find
solutions. Most are so absorbed in their own difficulties. They feel they are not in a
position to do something constructively in this regard.’
‘How would you compare trade relations of India with EEC and COMECON,’ vroeg
ik mevrouw Gandhi.
‘Each has its difficulties. Initially it was easier with COMECON, also because we
could pay them in rupees. But now, I think it is sometimes even more expensive to
deal with Eastern Europe.’ ‘And, following the Iran-Iraq war, India now even has
oil problems,’ bracht ik in.
‘We may have, yes, but so far we are alright.’
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‘But India might get extra oil deliveries from the USSR,’ opperde ik.
‘We have not come to any agreement as yet. We are getting oil also from other
countries. But if this war is prolonged, it will create problems for everybody.’
Terwijl de filmploeg een nieuwe rol opzette, spraken de premier en ik informeel
verder, welk gesprekje door de taperecorder, die voor ons op tafel stond, onbedoeld
werd geregistreerd. Op een gegeven moment sprak ik over Ronald Reagan als
mogelijke president. ‘Can you imagine the political system of such an important
world power, where they have two men running for the White House, both of whom
are not serious?’ vroeg ik.
‘Really, it is most depressing indeed. That is what happens if you give up faith in
democracy. Look what is happening here in India. It is not just the system that is
failing. In America they have some of the world's brightest people, in every field of
science too.’
‘The system is wrong,’ meende ik. ‘It originated in the Constitution of 1776. It
does not belong in the nuclear age.’
‘But this is the problem all democracies have. Here in India too. An election has
nothing to do with whether you are competent or not,’ reageerde mevrouw Gandhi..
Ik vertelde dat enkele jaren geleden de ambassadeur in Den Haag had afgeraden
haar te gaan ontmoeten toen zij geen premier was, maar dat ik toch naar haar huis
was getogen om haar mijn Limits to Growth te brengen. Aan het einde van ons gesprek
bracht ik eventuele memoires van mevrouw Gandhi ter sprake.
‘Mrs. prime minister, are you considering at all - perhaps you do not have the time
now - to write a book?’
‘Frankly, I don't think so.’
‘But do you keep records?’
‘No, I don't. Not at all.’
‘Prime minister Jawaharlal Nehru once gave an interview for a book to Tibor
Mende. It was very successful. It was not very long. But at least it was a contribution
to history. As it stands, people are writing very good or very bad books about you.’
‘I don't know a single good book about me.’
‘Do you mean that?’
‘I certainly do. Because, nobody who knows me has written about me. And you
can't write about a person by meeting her once or twice for half an hour.’
‘That's very, very true. But don't you think it is important for
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future generations of India to record your views and policies? You played such a
prolonged and decisive role in the first years of the Republic of India.’
‘Yes. But I am too busy with the present.’
‘But could you not appoint some assistants who collect your speeches and official
papers. That is why there is a JFK Library. I think, if you don't, India will be the loser
of very important records, because you have been the longest involved at the top of
government, first during your father's years and now as prime minister.’
‘But a lot has happened here before we were liberated and we came to government.’
Het was dus hopeloos maar ik heb het geprobeerd.
We hebben drie rollen gedraaid van ieder ongeveer tien minuten. Ik sprak ook met
haar over het programma van Luis Alberto Machado in Venezuela ‘to raise the
intelligence of the Venezuelan people’ en liet materiaal achter bij de heer Prasad.
Toen ik de gebouwen van de premier bij het parlement verliet, waren de lichten al
uit en er was in geen velden of wegen een taxi te bekennen. Gelukkig vond ik een
betjak waar al iemand anders in zat met een rugzak. Ik protesteerde, want de
bestuurder was en oude, grijze man. Zijn armen en benen waren zo dun! Maar men
zei me dat het goed was. Ik heb vrijwel het hele gesprek met Indira Gandhi
opgenomen, behalve het begin. Ik was vergeten de knop van de taperecorder in te
drukken. Wat me irriteert, is mijn eigen intonatie gedurende het interview. Zo moet
dit niet. Ik moet hierover goed nadenken. Ik ben niet tevreden met de opname.

4 november 1980
Reggie Rusero kwam bij me slapen. Hij werd om 04:15 uur rusteloos en gooide de
deken van zich af. Hij lag met een erectie en van het een kwam het ander. Ik begon
met hem te spelen en hij vond het lekker. Hij duwde mijn hoofd naar zijn penis, dan
weet je hoe laat het is. Ik zuig normaal niet, maar deze keer heb ik het dan toch maar
gedaan. Hij zei dat het de derde keer was dat hij een ervaring met een man had. We
lagen een uurtje na te praten en ik bestelde koffie. Het is duidelijk wat zijn dilemma
is. Hij is sedert drie jaar getrouwd en zijn vrouw wil een kind. Hij voelt zich aan de
ketting gelegd, het oude liedje. Zijn broer heeft vijf kinderen, waar hij veel van houdt.
Ik sliep dus weinig, maar ik realiseerde me van een stokoude hond te hebben
gedroomd, die haast niet meer kon lopen. Zo erg was het met Keke niet geweest. Het
beest werd aangevallen
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door vogels die begonnen te pikken. Ik schrok wakker en het oude thema van de
grotere dieren die de kleineren uiteen rijten, hield me weer bezig tot en met de
getormenteerde dood van tante Meta de Vries een paar jaar geleden in het
verzorgingshuis.
Ik ben vanmorgen ambassadeur Leopold gaan vertellen hoe het gesprek met de
premier was verlopen. Ik weet nu dat de man met het baardje Robert Bosscher is,
een gespecialiseerd jurist, terwijl de andere kloot mr. Jacob Schoen was. Recht voor
zijn raap heb ik Bosscher gevraagd waarom hij bij Bell was. Hij zei: ‘Om een ander
interview voor de dagbladpers bij de premier te bepleiten.’
Ik zal de gedachte dat ze voor de zoveelste keer tegen mij aan het ageren waren maar
laten varen.4
De Amerikaanse gijzelaars in Iran zijn vrij. Degullible Amerikanen zullen
misschien toch weer naar Jimmy Carter overhellen nu dit is gelukt. Een afschuwelijke
vertoning. Amerikaanse verkiezingen, wie kan ze serieus nemen?
Japan gaat ook met drie miljard dollar meedoen aan het bouwen van de
gaspijplijnen uit de USSR.
Ik ben afscheid gaan nemen op Buitenlandse Zaken en bij de heer Prasad en heb
de foto's van het interview meegekregen. Ik schreef Peter bij avondschemering in de
heerlijke tuin van het Imperial Hotel.

Air India, vlucht 184, Delhi - Bombay
Een hemel vol sterren. Ik ga genieten van dit extra uitje in Bombay in mijn
lievelingshotel Taj Mahal aan de kust.
Heb From my Death Cell van Zulfikar Ali Bhutto, Bung Karno's vriend, gekocht.
Ik heb honderd pagina's gelezen.5
Bhutto heeft vijf en een half jaar aan het hoofd van Pakistan gestaan. Net als Bung
Karno maakte hij een lange neus naar Washington, wat hem niet is vergeven. Hij
werd door zijn eigen generaals, aangezet door de CIA, verraden. ‘My status is written
in the stars, my symbol is in the hearts of the folk. Today the people of Pakistan feel
alone and isolated.’ Hij schreef ook: ‘The avowed opponents of Pakistan are being
masqueraded as the saviors of Pakistan. The authentic saviors of Pakistan have been
dubbed the opponents of Pakistan.’ Precies zoals in Djakarta met Suharto gebeurde.

4
5

Toen was ik nog zo naïef om het goede te willen geloven. Natuurlijk had de smeerlap gezegd
niet te begrijpen dat mij een interview werd gegeven.
Zulfikar Ali Bhutto, From my Death Cell, Orient Paperbacks, New Delhi, 1980.
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‘My Government has been dislodged by a coup d'état. I was taken into so-called
“Protective Custody” on the same day and kept in the clouds of Murree for over three
weeks,’ aldus Ali Bhutto. Een herhaling van het CIA-scenario in Indonesië en
Cambodja. ‘I am not an unnatural person. I am not a hypocrite. I do not say one thing
and do the opposite.’ De woorden zouden door Bung Karno kunnen zijn uitgesproken.
Hij zegt letterlijk: ‘I would not have been put in solitary confinement to wither away.’
Dat was exact hetzelfde cia-scenario als voor president Sukarno.
Op 28 april 1977 waarschuwde Bhutto in de National Assembly van Pakistan, dat
er een samenzwering aan de gang was ‘to destabilize Pakistan’. Hij refereert zelfs
aan een directe bedreiging, die Henry Kissinger in augustus 1977 in Lahore tegen
hem heeft geuit - ‘we will make a horrible example of you’ - als hij zijn politiek niet
naar de wensen van Washington zou bijstellen. Wat ‘het genie’ Kissinger allemaal
op zijn kerfstok heeft in de wereldpolitiek, daar zullen we waarschijnlijk nooit meer
achter komen. Ze zijn in Washington experts in het uitwissen van sporen. Deze laatste
getuigenis van Bhutto is een afschuwelijk relaas. En niemand verroert er een vin
tegen. Schokkend. Ik zou nu alweer een dozijn andere vragen aan mevrouw Gandhi
willen stellen.
Toch zijn er in Bhutto's verhaal soms woordkeuzen die op zelfoverschatting lijken.
Er ontbreekt een zekere bescheidenheid, wat Bung Karno trouwens ook wel eens
had. Maar het verhaal van de voormalige premier van Pakistan geeft je absoluut de
rillingen over wat er in de wereld allemaal mogelijk is. Daarbij komt dat twaalf
maanden eenzame opsluiting natuurlijk sporen achter hebben gelaten in Bhutto's
geest, zeker na het verraderlijke optreden van zijn eigen officieren. Iedereen zou dan
het spoor een beetje bijster raken. Het spookte even door mijn hoofd dat die schurk
Zia ul-Haq hem een gunst had verleend om het boek te verbieden.

Bombay
Voor een stad als deze, schieten woorden te kort. Je moet het beleven, zien, horen,
ruiken, inademen om te weten waar ik het over heb.
De eerste gedachte die ik had toen ik mijn kamer in het Taj Mahal hotel binnen
kwam was: hier moet ik samen met Peter zijn. Ik heb het houten beeld van Alekseij
uit Spas naast mijn bed gezet.
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5 november 1980
Ik wandelde nog laat langs de haven hier. Iedereen slaapt op straat. Soms bundeltjes
van drie of vier kinderen in elkaars armpjes. Vertederend. Er zijn zoveel bedelaars,
er is geen beginnen aan. Ik jaag ze weg, als vliegen op een zomeravond.
Een schrille tegenstelling met de mooie Indiase mensen die laat in de avond, na
in het hotel te hebben gedineerd en gedanst, naar huis gaan en hun limousines met
chauffeur induiken. Wat gaat er in de armen van dit land om die dit iedere dag om
zich heen zien gebeuren? Wat bovendien schokkend is, is hoe dit hotel is omringd
door een leger van levensgrote ratten, die snuffelen in de bosjes en heesters. Hetzelfde
op de kaden waar de armen slapen.
Om 18:50 uur werd ik door een auto met chauffeur van de Atomic Agency of India
opgehaald voor een rit naar de heuvels rond Bombay en mijn interview met de
voorzitter Homi Sethna. ‘And you are a journalist!’, riep hij uit toen hij merkte dat
ik nog niet wist dat Ronald Reagan de race naar het Witte Huis had gewonnen.
Hoge appartementencomplexen geven aan deze kant van Bombay de wereldstad
een heel ander aanzien. Er wonen zeven miljoen mensen hier. De komende drie dagen
wordt een festival voor hindoegoden gehouden. Veel mensen nemen een hele week
vrij. De Sethna's bewonen een penthouse in een wolkenkrabber met een fantastisch
uitzicht over Bombay en de zee. Er was drank en Russische kaviaar, Schotse kaas
en meer van dat soort versnaperingen. Ik geef er absoluut niets om, laat staan dat ik
ooit whisky drink. Ik nam een half glaasje sherry. Het werd een interessant gesprek.
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Ik vroeg Sethna waarom India geen verrijkt uranium produceert.
‘Up to now,’ legde hij uit, ‘the countries that do so are USA, USSR, France, Britain
and China. They have their weapons programs. Their enrichment began with weapon
programs. If you are interested in making nuclear arms, you go ahead and do this.
And, of course, they could use these technologies also for civil purposes. The only
place that are on the market for enriched uranium are Almelo in the Netherlands,
West Germany and Britain. Another country that is doing this on a smaller scale is
Japan, which has just started also to use these same techniques. But in India we are
not interested in weapons. Having nuclear weapons merely adds to problems. Our
approach is to develop nuclear power in such a way that we can make everything
ourselves. At the moment, we produce up to ninety percent of our own nuclear power.
We have not opted for export in any form, because it would be misunderstood that
India would be exporting technology which could provide future nuclear weaponry
to other nations. In many cases, we have said “no”, in spite of commercial conditions
which were very, very favorable. We have suffered by not doing it.’
‘The USA should appreciate this attitude,’ merkte ik op.
‘I agree with you,’ zei Sethna. ‘But Washington feels, that our peaceful experiment
in 1974 was actually meant for war. Now, I ask you. If we wanted to do it for war,
we would not have stopped our research. Instead we conducted a purely scientific
experiment in 1974, no more, no less.’
‘For mining,’ vroeg ik hem.
‘For oil and gas exploration, for irrigation and we needed this technology for a
host of projects advancing our growth.’
Daarop spraken we over het Brandt-rapport en Westerse geluiden voor ‘nulgroei’.
‘What do they mean by zero growth,’ vroeg Sethna. ‘I can understand that in
Britain, for instance, they talk about zero growth or whatever they mean by it. That
is their headache. Britain reached a certain level in standard of living. They can even
afford to go down on their standard. But where do we go? We are way, way, way
down with real dismal poverty. So the west is telling us: “No growth!” What would
happen to our poor? What would happen to everybody on this continent? Do we just
disappear from this earth? How do you expect to care for 300 million people below
the poverty line? What is to happen to them? The so-called Brandt Report represents
an elitist form of colonialism.’
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‘In Bombay I witness the race between the people sleeping in the streets and the
harbor and the life rats roaming around,’ vertelde ik.
‘Yes: you simply can't say to India that we should have no growth. We have to
pick up on the contrary. We need growth more then ever before. Take the situation
in Bombay. If we would run it like you in Europe, we would not be able to supply
electricity to fifty percent of our people. We are very careful with energy. We even
have power rationing in the office of the Atomic Energy Agency of India. The other
day, my own connection was cut off, because I had exceeded my allowed rationing.
At the moment we supply ten percent of the state's energy requirements through
nuclear energy in our state of Maharashtra. Homes are allowed a certain use. Is it
exceeded, the line is cut off. We are very strict. What can we do? Still, the west
advises us not to grow. How can we survive?’
Later in het gesprek vroeg ik de heer Sethna wat er gebeurt met het nucleair afval.
‘What we do is, after it radiates in the reactor, it comes out, then we built a so-called
processing plant, where we remove the uranium. What is left over, the plutonium
and the high-level waste, we convert into a glass. The only other country that has
such a system is France.’
‘And where does the glass go,’ was mijn volgende vraag.
‘We feed the plutonium back into the fast-breeder, which burns it. The rest is
stored into glass.’
‘Some countries dump the nuclear debris into the oceans,’ merkte ik op.
‘They could store it, if they also used the glassification system in a building of
about 8.000 cubic meters. Just leave it there.’ Mevrouw Homi Sethna stond een
ogenblik met me op het terras en wees op een bebost gebied. ‘Dat is waar men volgens
de traditie de doden neerlegde om opgegeten te worden door de vogels.’ ‘A very last
act of grace,’ zei ze ook nog. ‘Anyway it does not much matter, whether one is eaten
by birds or by worms.’
Na het gesprek werd ik met een auto van de Atomic Agency me teruggebracht
naar hotel Taj Mahal.
Ik belde Peter en vertelde hem over Bombay. ‘Wat een exotische stad,’ riep hij.
In Londen was het ijskoud en vroor het. ‘I give you a big hug, I love you,’ zei hij.

6 november 1980
Ik droomde van Mam. Hoe is dit toch mogelijk. De banden
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die ik sinds de geboorte heb, spinnen nog steeds in mijn hoofd.
Ik schreef aan het ontbijt een brief aan Peter.
Ik werkte het interview met mevrouw Gandhi uit.
Het is nauwelijks te verwonderen, na alle stomme streken van Jimmy Carter, dat
Ronald Reagan president wordt. Als ik Reagan was zou ik Henry Kissinger als
ambassadeur naar Moskou zenden. Zou Kissinger in de nieuwe regering in enigerlei
vorm terugkeren? Senator Frank Church, een man zonder guts is gelukkig weg. Maar
wat krijg je er voor in de plaats? Het is opmerkelijk om te zien hoe Amerikaanse
instincten in dat gekkenhuis, dat Amerika heet, eigenlijk werken. De Indiase kranten
reageren te pessimistisch. In Moskou bijvoorbeeld, heeft men liever te maken met
Amerikaanse leiders die voorspelbaar zijn. Het goud is natuurlijk direct gestegen.
Wat zal Carter gaan doen? Wie wil nog met die man te maken hebben? Hij zal wel
weer pinda's gaan verbouwen. Misschien kan hij ernaast een kerk runnen. En Zbigniew
Brzezinski is tenminste terug op de universiteit. Georgii Arbatov kan weer ruimer
ademhalen.
Het zwembad van het Taj Mahal hotel kan ik in ongeveer 15 slagen oversteken.
Ik lig in een afgeknipte spijkerbroek in de zon. Ik zie mijn vader dit al doen op zijn
55e jaar. Hij woonde toen in Port Elisabeth, Zuid-Afrika.
Ik schreef Raymond van den Heuvel. Ik moedigde hem aan in zijn dagboek te
schrijven.
Mijn schouderbladen doen pijn van het zwemmen.
Ik ga naar Poona.

7 november 1980
Poona
Kwam hier gisteravond per taxi uit Bombay aan. Ik nam een kamer in het Blue
Diamond Hotel. De avondschemering was prachtig. Schaapherders met vurig rode
banden in het haar. Poona zelf is allesbehalve romantisch. Het is een vieze, industriële
stad vol fabrieken. Waarom dacht ik dat Poona een dorpje op een berg in India was?
Met kleine straatjes en winkels met waringingbomen?
Het was eenvoudig om de plaats te vinden waar de Bhagwan Shree Rajneesh zijn
centrum heeft. Zijn aanhangers dragen allemaal dezelfde oranje of rode soepjurken,
precies als orthodoxe priesters. Zoals je in Amsterdam maar een nicht hoeft te volgen
om te weten waar de gaybars zijn, zo volg je hier de sannyasins en je bent er. De
plek deed me denken aan de commercie van het Vaticaan, Madurodam en Lourdes.
Alles is te koop. Kleurenfoto's van de Bhagwan vanaf 60 rupees.
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Wat me opvalt is hoe de volgelingen van ‘de leider’ uit hun ogen kijken. Soms zie
je gewoon verdaasde blikken. De ‘show’ begint morgenochtend om 08:00 uur. De
deuren sluiten om 07:45 uur. Ik zal zorgen er om 07:30 uur te zijn.
Ik sliep als een os. Peter zou zeggen: Willem ik wou dat ik maar één keertje kon
slapen zoals jij. Ik voerde de mussen bij het ontbijt.
Ik vermoed dat veel bezoekers van Poona die voor de locale heilige komen, zo
overmand raken door het klimaat en de ambiance van alles, ook omdat ze nooit eerder
ergens anders op de wereld zijn geweest, dat ze eenvoudig overrompeld worden door
Azië. Als de schilders die op Bali neerstrijken en nooit meer weg willen.
Toen ik arriveerde zaten de meeste discipelen van de meester al in een immense
hal op de grond om een soort spreekgestoelte (troon). Ik kocht voor vijf rupees een
kaartje voor de show. Vrijwel onmiddellijk liep ik tegen Peter Kampschuur aan, een
Indische jongen, die in Groningen Psychologie studeert. ‘Ik zou je over je bol willen
strijken,’ zei ik nadat ik een poosje naar hem geluisterd had.
Het is het prachtigste koele weer van de wereld. De Bhagwan is okay. Hij arriveerde
in een Rolls-Royce, die hem volgens Peter was geschonken door de dochter van een
miljonair, die in hem gelooft. Hij ging majesteitelijk op zijn troon zitten en er volgde
een absolute stilte. Ik denk dat er 2.500 volgelingen aanwezig waren met gevouwen
handen. De lampen gingen aan en televisiecamera's waren gereed. De meester begon
te spreken.
De Bhagwan bleek een charmante oude man te zijn, vol humor en waardevolle
gedachten. Hij is een soort philosopher king, die ongetwijfeld nuttig werk verricht
voor hen die een beetje gaga zijn. Men komt hier kennelijk voor psychologische
salvation. De volgelingen zien de arme man als hun god. De man is sympathiek en
lijkt me aardig. Hij vervult waarschijnlijk een nuttige therapeutische functie, niet
meer en niet minder.
Ik ben na een half uur opgestaan om de zaal - en de vertoning - te verlaten. Dat
bleek tegen alle regels te zijn. Veiligheidsmensen sprongen op me af, maar ik zette
door. Dat was het einde van mijn visite aan de Bhagwan. Ik zal hem een brief
schrijven.

Taj Mahal Hotel, Bombay
Er fladdert een vlinder voorbij. Ik kan me goed voorstellen dat
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Robert Schumann Papillons schreef, waar mijn grootmoeder, Jacoba Klink, zo van
hield.
Ik schreef een brief aan Peter en belde een radiopraatje door naar Veronica over
het gesprek met Indira Gandhi.

8 november 1980
Ik schreef een brief aan de Bhagwan.
Dear Mr. Bhagwan,
Although I came to India to film for television Madame Gandhi and dr.
Homi Sethna, chairman of the Atomic Energy Commission, I did drive
out to Poona to hear you speak yesterday. You spoke of a world going
nuts and the growth of awareness. It reminded me of the current program
in Venezuela to raise the level of intelligence of the people by scientific
methods. I am enclosing a folder on the Venezuelan program for your
information. I would like to come back to Poona some day and show you
the film we are making in Venezuela. Re-thinking your words of yesterday,
I am unable to see you either as a philosopher god, nor as a philosopher
king, but I do see you for surely as a philosopher! I would be unable to
dress up in orange or red robes, or grow a long beard, or sit at your feet
with folded hands, as if in prayer (in greetings perhaps, yes). Nor do I have
to be in a state of semi-meditation to hear what you are saying or to process
your words in my mind. I came to you and hope to come in the future to
Poona, as an interested friend.
Willem Oltmans
Het tijdschrift India Today publiceert een reportage over de diepgaande betekenis
voor het land van het dodelijke vliegtuigongeluk van Sanjay Gandhi. Hij leidde het
Indian Youth Congress, de jongerenafdeling van de Indian National Congres Party.
‘They had everything going for them: a forceful, aggressive leader, a loyal group of
followers, a growing and thriving organization. Only months ago, a young man and
his merry men seemed poised to take over the reigns of the country.’6 Met de
onverwachte dood van Sanjay is de Youth Congress onmiddellijk in de problemen
gekomen ‘riven by feuds and cabals, and is fast heading for humiliating obscurity’.
Ook mevrouw Gandhi schijnt de partij van haar zoon bij de jongste ka-

6

India Today, 1 november 1980 door Sumit Mitra.
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binetswijzigingen links te hebben laten liggen. Einde verhaal dus van een mogelijke
Gandhi-opvolging, want de andere zoon Rajiv, is piloot bij Air India en heeft absoluut
geen politieke ambities.
Op straat word ik geregeld door jonge mensen aangesproken, ook studenten, en
alles herinnert me aan Indonesië. Dan zijn er de bedelende moeders, met huilende
baby's op de arm. Je moet wel doen of je ze niet opmerkt, want er zijn er teveel. Er
is geen beginnen aan. Een jongetje probeerde me hasj te verkopen. Meer dan een
zelfs. Er wordt natuurlijk overal getippeld, zelfs hier in het hotel. Ik geniet intens
van alles.
‘This world has grown more and more intelligent,’ schrijft Swami Deva Anuragi
in Sannyas, nummer 6, 1980. ‘Before Buddha it was not so intelligent, something
was missing. Before Jesus it was not so intelligent, before Mohammed it was not so
intelligent. They have all contributed,’ aldus citeert hij uiteraard Bhagwan Shree
Rajneesh. ‘If you understand rightly, God is not something that has happened, but
is happening. God is happening every day. God is being created. Let your hearts be
thrilled that you can become a creator of God! You have been told again that God
created the world. I would like to tell you: we are creating God every day!’ Swami
Anuragi vervolgt: ‘With Bhagwan, God has taken a leap into the twentieth century.
What a benediction it is to be here, to be a part of and a witness to God coming of
age! In these six tiny congested acres in Poona you can hear the very heartbeat of
creation.’
De paar duizend jonge mensen in Poona lijken op zoek naar een point d'appui,
een houvast, een totem, dat hen door de Bhagwan wordt verkocht, aan de man
gebracht. Hoe hij dit doet, is me nog niet echt duidelijk. Vast staat dat zijn volgelingen
hulp nodig hebben. Zij schijnen in de theorieën van de ‘meester in Poona’ mentale
rust te vinden. ‘Psychological hygiene’, noemde C.G. Jung dit, dus een nuttige affaire.
Richard Nixon zou bij de regering Reagan betrokken moeten worden, bijvoorbeeld
als ambassadeur in Peking. En wat gaat Carter doen? Rosalynn zal hem wel spoedig
gaan verlaten. Hij zou erevoorzitter van Amnesty International kunnen worden. Nog
laat ontmoette ik bij het haventje de 22-jarige Yusuf en zijn jongere vriendje. Zij
waren moslims en boezemvrienden, gereed om voor elkaar te sterven. Ze hielden
steeds elkaars handen vast. Stel je voor: gereed om voor Peter te sterven? Of voor
mam? Yusuf was hiertoe bereid in de naam van Allah, de Bismillah. Ik nam ze mee
naar mijn kamer, liet jus d'orange serveren en nam een band op van een uur om deze
harakirigevoe-
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lens nader uit te diepen. Ik dacht: dit zijn dus de jongens die momenteel bereid zijn
in de oorlog tussen Irak en Iran met open ogen te sterven, omdat zij hun leven aan
Allah opdragen.7

9 november 1980
Ik haat het te moeten vertrekken. Het is bovendien het mooiste weer van de wereld.
Ik had tal van korte ontmoetingen. Dit is een opmerkelijk land met opmerkelijke
mensen. Er zijn geen woorden bijvoorbeeld om het elan, de energie, de warmbloedige
intense ogen en het blinde geloof van Yusuf gisteravond te beschrijven. Ik wil het
niet eens proberen.
Indiase mannen opereren aldus: ze gaan zeer intiem met elkaar om, soms gewoon
met seks erbij en zijn bereid voor elkaar (letterlijk) door het vuur te gaan. Zij trouwen
daarnaast uit plichtsbesef, familietradities, en wat dies meer zij. Zij verlagen zichzelf
tot Fries stamboekvee. Ik denk dat een relatie tussen een man en vrouw nooit ‘het
bloedbroederschap’ tussen mannen kan benaderen. Dit proberen zij dus ook meestal
niet. Men lijkt in India intieme relaties tussen mannen te accepteren en respecteren.
Ik ben eigenlijk ook zeer oosters in het praktische aspect van mijn relatie met Peter.
Ik denk niet eens meer aan seks met hem.
Europese vrouwen zijn meestal niet bereid dit soort intense relaties tussen mannen
te aanvaarden. Het concept van Yusuf over vrouwelijkheid interesseerde me. Ik denk
overigens dat mijn vriendin Penny Hedinah in Djakarta het wel degelijk zou begrijpen
en accepteren. Maar ik houd natuurlijk ook oneindig veel intenser van Peter dan van
haar.

Sahar Airport
Ik herinner me een jongen op een motorfiets met half afgewerkt schilderij zorgvuldig
achterop gebonden. Op de lange weg naar de luchthaven kwam hij meer dan eens
langszij. Ik stelde mezelf vele vragen over wie hij kon zijn. Toen stak hij zijn arm
uit en sloeg rechtsaf, gone for ever. De meeste mensen die in je vizier komen, raken
je niet, daar wil je niets over weten. Maar er zijn altijd weer die uitschieters. Althans,
zo werkt mijn radar.
Ik droomde zeer intens vannacht. Ik zei tegen iemand: ‘It is my house, but my
parents are living in it.’ En opeens kwam de moeder van Wicher de Marees van
Swinderen in beeld. Iets in mijn droom zei me dat ze mij niet mocht. Ik schreef
kaarten aan Wicher en Casper van den Wall Bake.
‘... qui ferai construire aujourd'hui un Taj Mahal en honneur

7

Ik heb geen tijd nu naar de tape te luisteren om uit het gesprek te citeren, wat ik eigenlijk
prefereer hier.
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de la bien-aimée défunte?’ staat in L'Express van 8 november. Ik wist dit niet.
Vanmorgen lag er een vette mier in het zwembad te spartelen. Ik keek ernaar en
zag de hopeloosheid van de situatie. Ik nam een tak en viste hem er uit. Waarom
redde ik deze terwijl ik gisteren toen er mieren op mijn badhanddoek zaten, ze ruw
wegveegde of ze sneuvelden of niet.
Eigenlijk had ik met mevrouw Gandhi over het Youth Congress moeten spreken,
maar het was te kort na zijn voortijdige dood. Ik lees nog steeds alles wat los en vast
zit over India. Wat een rijstebrijberg van problemen. Wat een taak om dat te managen.
Wanneer zal ik haar weer ontmoeten en terug zijn in dit land vol met Yusufs and
other beauties?
In Surya India staat gewoon: ‘When non-alignment - the brainchild of Pandit
Nehru, Marshall Tito and Colonel Nasser - made it's appearance...’ etcetera. Hoe
durven ze het te doen. Ik moet een brief naar de redactie schrijven. Indonesiërs houden
hun bek over Bung Karno, uit angst voor de wraak van Suharto.
Pramudja Ananta Tur schijnt een boek te hebben gepubliceerd zonder meteen weer
terug in de gevangenis te zijn gesmeten. We moeten omvliegen, zegt de gezagvoerder
van dit toestel, vanwege de oorlog tussen Iran en Irak.
‘The powers by which bodies operate are entirely unknown,’ zei David Hume in
1739. Wat erger is: the mechanisms by which brains operate are even more unknown.
‘A man understands other men more directly than he onderstands nature.’ - J.
Bronowski
Ik heb hem nooit vertrouwd want hij praat te vaak over onderwerpen waar hij
duidelijk niets van weet.
‘My Self is not a thing but a process.’ - J. Bronowski
Ik luister naar de Paganini Variations voor piano van Rachmaninoff. Dan te
bedenken dat Khatchaturian eens tegen me zij dat Rachmaninoff een tweederangs
componist was! Ik draaide het solistische deel vroeger in Huis ter Heide apart, vooral
om mijn vader te laten horen. Ik gaf mijn ouders een platenspeler, maar zij luisterden
niet dikwijls.
Ik raak niet uitgekeken op de wissende kleuren van de avondluchten en de
weerspiegelingen in de Middellandse Zee. Er schijnt een flintertje maan. We zijn
straks in Rome.

10 november 1980
Rome
Ik sliep als een os. Ik droomde dat ik in Wassenaar woonde, waar mijn vleugel zo
stond dat ik naar oude bomen keek als ik speel-
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de. Opeens stond er een oude dame in de kamer. Ik kon haar niet goed zien. Was het
mevrouw Röell of Poek Zumpolle?
Senator John Tower van Texas is voor de neutronenbom.
Steve McQueen is als gevolg van een hartaanval op 50-jarige leeftijd overleden,
kort nadat hij geopereerd was aan kanker. Hij laat twee kinderen achter, Chad en
Terri, eenentwintig en twintig jaar oud. Zonde. Waarom toch?
‘I am not bitter. Rosalynn is.’ - Jimmy Carter
De goudprijs is onder de 600 dollar gezakt.
Waar te beginnen met inhalen van wat er in de rest van de wereld is gebeurd?
Onder het kopje MEDICINE babbelt Time8 over de medische geschiktheid van
Amerikaanse presidenten. Carter zou bewijzen hoe gezond hij wel is door altijd te
joggen - ook al valt hij er soms amechtig bij neer. Reagan laat zich fotograferen
terwijl hij hoog op een paard zit. Arnold Hutschnecker had gelijk. Ze kletsen over
hoe zwaar ze wegen en hoe goed hun hart functioneert en ‘vergeten’ iets te zeggen
over hoe hun bovenkamer werkt. Alsof het uiteindelijk niet daar om gaat.
Ongelooflijk, dat Voyager I na een reis van drie jaar eindelijk de buurt van Saturnus
zal bereiken. ‘After nearly four centuries of telescopic observation, astronomers
know Saturn is a giant, rapidly spinning ball of hydrogen and helium, surrounded
by rings of icy debris and numerous satellites, including the largest moon in the solar
system. Still many questions remain. What are Saturn's rings made off?’9 Dat zijn
toch nieuw ontdekte wonderen waar Time maar een half paginaatje aan wijdt.
Paus Johannes Paulus II sprak 8.000 gehuwden uit 36 landen toe en pleitte voor
zelfcontrole in sexuele activiteiten. Niet minder dan 173 kardinalen en bisschoppen
woonden de plechtigheid bij. Wanneer je maar zelf controle uitoefent ‘you are able
to discover a new source of reciprocal acquaintance, deeper understanding and
authentic liberty. Love, which unites man and woman as spouses and parents is, at
the same time, a gift and an order from God,’ aldus zijne heiligheid. ‘To love God
should come for all other things.’ Hij schijnt het allemaal exact te weten.
Onverantwoord geklets.10
Aleksei Kosygin is om ernstige gezondheidsredenen na zestien jaar dienst aan de
top van het Kremlin afgetreden. Ook jammer voor Jermen Gvishiani, diens
schoonzoon, die hierdoor aan invloed zal inboeten. Hij wordt opgevolgd door Nikolai
Tik-

8
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Time, 3 november 1980.
Associated Press, 12 oktober 1980.
Time, 10 november 1980.
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honov.11 Reagan schreeuwt nu al van de daken, dat onder zijn leiding de VS de militaire
uitgaven sterk zullen gaan opvoeren en de USSR in een totale quarantaine van
handelsbetrekkingen terecht zal komen. Hij wil een totaal handelsembargo, exact
zoals tegen Cuba.12 Ook Richard Allen, de Kissinger van Reagan, houdt dergelijke
praatjes en voorspelt een stijging van 150 miljard dollar in militaire uitgaven, althans
gedurende de komende vijf jaar.13 De regering Reagan wil de Sovjet-Unie verder
kraken. Want stel je voor, dat het marxisme-leninisme zou slagen? De International
Herald Tribune publiceerde een reportage van een halve pagina over minister van
Buitenlandse Zaken Cyrus Vance. Het beschrijft dat Vance dermate gepreoccupeerd
was met het slagen van de onderhandelingen met het Kremlin over het SALT-akkoord,
dat hij absoluut niet in de gaten heeft gehad, dat het regime van de sjah in Iran intussen
desintegreerde.14 Als je een dergelijke reportage leest, vraag je je af hoe het in
godsnaam mogelijk is dat een grootmacht op een dergelijke manier haar buitenlandse
zaken behartigt.15 Ambassadeur William Sullivan, die ik nog ken van zijn positie in
Den Haag, heeft in Teheran een lullige rol gespeeld. Warren Christopher, Vance's
assistent, miste de boot eveneens en maakte zijn baas niet attent op de ramp die in
de maak was. Het is te gek om los te lopen wat er gebeurde.
Ik brandde twee kaarsen. When in Rome, do as the Romans do. Toen ik hier in
1955-1956 woonde, deed ik dit dikwijls.

11 november 1980
Zürich, Mövenpick Inn
Ik vroeg me af waarom nog nooit iemand een poging deed Suharto voor zijn raap te
schieten. De vijf aanslagen op Bung Karno waren plannetjes van de CIA. Suharto is
zelf CIA. Bhutto moest zijn patriottische gedrag en anti-Amerikaanse optreden,
bijvoorbeeld in de VN, eveneens bekopen met zijn leven. Indira Gandhi antwoordde,
toen ik er met haar over sprak: ‘Well, years later, articles and books will appear,
confirming our worst fears.’ Ik herinner me dat ambassadeur Sudjarwo Tjondronegoro
in de jaren zestig reeds tegen me zei een coup in India te verwachten. Nu deze dame
na een moeilijke periode weer stevig in het zadel zit, beginnen de geruchten van een
mogelijk
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The New York Times, 24 oktober 1980.
The New York Times, 23 oktober 1980, door Howell Raines.
The New York Times, 29 oktober 1980, door Hedrick Smith.
International Herald Tribune, 31 oktober 1980, door Scott Armstrong.
De val van de sjah heeft de opkomst van het moslimfundamentalisme versneld, in alle
windrichtingen, zelfs in Indonesië.
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omverwerping weer op te duiken. Mevrouw Gandhi lijkt me reeds aanzienlijk
geïsoleerd. Hoe komt het bovendien dat basterds als onze ambassadeur in India,
Leopold, overal en altijd strijk en zet op het verkeerde paard wedden en op de
verkeerde koers zitten? Die mijnheer is dus tegen Indira, waarom? Voor wie is hij
dan? Ze geven in dergelijke in ontwikkeling zijnde voormalige koloniën natuurlijk
de voorkeur aan mensen die ze in hun zak hebben en naar de hand kunnen zetten.
Leopold heeft liever een leider die het spel dat het Westen speelt niet door heeft.
Angst voor communisme is meestal het standaard alibi, net als in Djakarta.
Björn Borg versloeg de gifkikker McEnroe. Gelukkig.
Er zijn nog driehonderd tijgers in Noord-China.
Amerikaanse straaljagers hebben langs de kust bij de staat Virginia sovjet Bear
bommenwerpers gevolgd. Die toestellen schijnen deze route te volgen van en naar
Cuba.
Ik kocht Penthouse omdat op de omslag stond INSIDE THE KGB.
Ik ben al eerder in zulke onzin getrapt. Twee pagina's met volslagen onzin.
Om 06:00 uur is de koffieshop open met verse broodjes. Stel je dat eens voor in
de USSR.
Ik had een ontmoeting van twee uur met Aurelio Peccei, voorzitter van de Club
van Rome. Hij is samen met Donald Kendall (CEO van Pepsi Cola) in het bestuur
gekomen van het International Committee for New Initiatives in East West
Cooperation. Hij wil de heren 8 en 9 december in Wenen aan me voorstellen: ‘You
can catch the big birds with one stone.’ Ik ben het toch lang niet altijd met hem eens.
Hij noemde Giscard en Schmidt als heren van formaat en voegde er Sadat aan toe
met wie hij in contact is via Ibrahim Helmi Abdel-Rahman. Hij had zojuist in het
vliegtuig Endang Sulbi Suska ontmoet, de echtgenote van de Indonesische
ambassadeur in New Delhi, die hem vroeg haar groeten over te brengen. Ik herinner
me Suska uit 1957. Aurelio was eveneens zeer negatief over Indira Gandhi, waar ik
het helemaal mee oneens ben. Hij omschreef dr. Homi Sethna als ‘a new class of
nuclear Bhramins’. Er komt een bijeenkomst van de Club van Rome in Caracas:
World Alternatives and the Mission for Latin America. Ik heb ons gesprek op de
band opgenomen. Later vroeg ik me af of deze ontmoeting wel een dag in mijn leven
waard was.
Wat in Polen gebeurt is me niet duidelijk. Gaan de sovjets orde op zaken stellen
voor Reagan aan de macht komt? Lech Walesa omhelst kardinaal Stefan Wyszynski
en de klok wordt een halve eeuw teruggezet.
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Amsterdam
12 november 1980
Amerbos
Heerlijk om weer thuis te zijn in mijn eigen fucking home. Het lijkt een eeuw geleden
dat ik Amsterdam verliet. Er was weer eens een wilde scène met de douane, die
meende alles van me te moeten doorzoeken omdat ik uit India kwam.
Er ligt een stapeltje post.
De Russische dissident Andrei Amalrik is in Spanje bij een autoongeluk om het
leven gekomen.
Surjono geeft een overzicht, in een brief uit Moskou, inzake het samenspel tussen
Suharto en het leger enerzijds, en Ibnu Sutowo van Pertamina anderzijds, die met
oliedollars de militairen financiert en ze dus ook naar zijn pijpen zou laten dansen.
Newsweek maakt melding van sovjet olieleveranties via Rotterdam. Het zou me
niets verwonderen wanneer Transol prima zaken doet, na via mij aan topcontacten
in Moskou te zijn gekomen. Ze houden er verder hun bek over om vooral niets met
mij te hoeven afrekenen.16 Ik heb het niet zo handig aangepakt allemaal. Het ligt me
duidelijk niet.
Amerbos wordt bewoond op 160.000 gulden geschat bij huidige verhoudingen op
de huizenmarkt. Dat is in ieder geval een ton meer dan in 1968. De hypotheek zal
tot slechts 90.000 gulden verhoogd worden, omdat de AMRO mijn inkomsten op
40.000 gulden per jaar inschat.

13 november 1980
Ik haalde de auto op bij Leyland in Gouda.
Ik sprak een uur op de sovjetambassade met Yuri Timofiev en Vladimir Opalev.
Eerst hebben we overlegd hoe het Arbatov-boek hier het beste gepresenteerd zou
kunnen worden. Timofiev wil wel meewerken aan een boek van oud-ambassadeur
Romanov, maar Opalev lijkt er fel tegen. Ik liet doorschemeren dat Beatrix zeker
geïnteresseerd zou zijn in Romanovs boek en dat het een slechte indruk zou maken
wanneer de am-
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bassade of Moskou een boek van hem zou tegenhouden. Ik vertelde hen dat de
Spaanse ambassadeur indertijd ook een boek over zijn Haagse periode had geschreven.
Bezocht mevrouw Muthamma, de Indiase ambassadrice, om haar te vertellen over
het bezoek aan haar minister-president. Ik had een telegram van Jan de Vries van
Veronica. Hij blijft voor mij een aantrekkelijk ventje.
Craig Whitney publiceert RUSSIANS BROOD IN LENINIST MALAISE.17 ‘In the
Soviet-Union, Leninist ideology is in an officially recognized state of crisis - rigid,
dated, unappealing. The paradox is that it is often difficult to find anybody in Soviet
society who actually believes in the system.’ Het is een negatief en alarmerend verhaal
maar ik vrees dat het veel waarheid bevat. Het gaat niet goed met de USSR, dat is
zeker. En als het aan Ronald Reagan ligt, moet er alles aan worden gedaan, dat de
situatie voor dat land alleen maar nog beroerder wordt. Whitney heeft onlangs ook
Arbatov vrij uitgebreid aan de tand gevoeld.18 Veel van wat hij zegt, is alweer te laat
voor ons boek. Voor je het weet is zo'n tekst eigenlijk weer verouderd.
De Evangelische Omroep liet een programma zien, God wil wonen bij de mensen.
De NOS wilde niet achterblijven. Men toonde een woning waar een groep mensen
zichzelf had opgesloten en de gordijnen had gesloten, evenals de deur. Ze waren
druk bezig met God. Hoe lang zouden mensen nog met dit sprookje bezig zijn? ‘Dat
weten we niet, dat is voor God om te beslissen.’ De politie was in de buurt, omdat
er kinderen bij deze waanzin waren betrokken. Dit is ongetwijfeld de snelste methode
om kinderbreinen naar de knoppen te helpen.

14 november 1980
Er is een brief gekomen van Anatoly Alexandrov, president van de USSR Academy
of Sciences. Heb geen idee wat er in staat. Hoe kunnen ze zoiets in het Russisch naar
Amsterdam sturen?19

15 november 1980
Ik ben uit mijn doen. Het heeft direct te maken met alle vergeefse pogingen om over
meer geld te kunnen beschikken. Het deprimeert me allemaal eindeloos. Vooral
omdat de vooruitzichten magertjes zijn.
Gisteren was ik over alles zo van streek dat ik tot niets kwam.
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The New York Times, 5 oktober 1980.
Zie bijlage 1.
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Hier moet ik aantekenen, dat de ellende die ik jarenlang als professionele
journalist heb ondervonden, niet anders dan het gevolg is van de oekaze
van Joseph Luns in 1962 dat ik voor het leven onacceptabel zou zijn voor
de Nederlandse regering. De sabotage vanuit Den Haag, dat een leven lang
zou aanhouden, tot en met mijn verwijdering uit Zuid-Afrika in 1992,
heeft in professioneel opzicht mijn leven verwoest. Met als gevolg dat ik
nooit normaal als journalist heb kunnen functioneren, nergens ooit meer
een vaste aanstelling kon krijgen, of een pensioen opbouwen, etcetera.
Vandaar het in 1991 begonnen proces tegen de staat. Ik wil hier alleen
onderstrepen, dat ik onder die situatie meer geleden heb, dan ik heb willen
toegeven. Juist omdat ik het met man en macht bestreed om er niet, als
gevolg van de schuinsmarcheerderij van de basterds in Den Haag, aan
onderdoor te gaan.
Ik weet nu wat Alexandrov schreef. Hij ziet geen nut meer in mijn project een boek
te maken met de interviews van hem en Philip Handler, president van de National
Academy of Sciences in Washington. Heb Handler per brief ingelicht. Jammer, weer
een project in de prullenmand.
Hoe komen vogels eigenlijk hun tijd door? Stel je voor, een universum en niet
kunnen lezen.
Mevrouw Jiang Qing, de derde vrouw van Mao, heeft tegen haar
gevangenbewaarders gezegd, dat Mao haar vanuit de hemel te hulp zal komen om
haar te verdedigen tegen de beschuldigingen van misdaden tegen de staat. De Bende
van Vier, mevrouw Mao en drie van haar naaste medestanders, zal terecht staan.
Overal hetzelfde liedje, de verliezers gaan voor de bijl.

16 november 1980
Ik verbaas me er soms over hoe ik als een blok kan slapen, terwijl ik zoveel zorgen
heb.
Ik luister naar Schelomo van Bloch. Prachtig.
Time stelt Indira Gandhi voor als ‘besieged’.20 Er zijn ongeregeldheden uitgebroken
in Assam in het noorden van India. Veertig procent van de bevolking leeft nog altijd
onder de minimum inkomenslijn van acht dollar per maand. Het is ook wel een klus,
managing India! Ik bewonder deze vrouw ten zeerste. Dat ze er lol in heeft, na alles
wat haar reeds is overkomen.
West-Duitsland steekt 10 miljard D-mark in de leveranties van aardgas uit de USSR.
Dat schrijft Ben Knapen in NRC Handelsblad.
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Ik zag een film over het bezoek van Beatrix en Claus aan de Antillen. Het was
duidelijk dat het wemelde van pijnlijke momenten. Beatrix verborg haar ongeduld
en irritatie nauwelijks. Hofmaarschalk Pim Osieck was regelmatig in haar buurt.21
Claus komt steeds sympathiek over. Beatrix was voor een toespraak van het parlement
walgelijk opgedirkt. De broek van het tropenpak van Claus was vijf centimeter te
kort.

17 november 1980
De Scientific American wijdde een volledig nummer aan de hersenen, waarvan ik
het artikel van F.H.C. Krick zeer boeiend vond. Hoe ons hoofd werkt ‘is still
profoundly mysterious’ zegt een van de wetenschappers, die er veel over weet. Ik
heb tegen John Jansen van Galen van de Haagse Post gezegd dat ze nu eens een
omslagverhaal over de hersenen zouden moeten publiceren.
Jan van Wieringen, correspondent voor de Volkskrant in Washington, vraagt of
hij in moet gaan op een baan voor Panoramiek van de NOS-televisie. Ik denk van
niet. Hij zit prima in Amerika. Hij zou hoogstens een tijdje naar Moskou moeten
gaan om beter te begrijpen wat daar speelt. Niet fulltime, want dat is niet om te doen.
Ik red het in de USSR in ieder geval nooit langer dan een paar weken.
Jan West, de rechterhand van Gerard Croiset, belde. Hij zei niet onder woorden
te kunnen brengen wat het voor hem betekende mijn stem te horen en zijn hart bij
me te kunnen uitstorten. Hij lijkt zich grote zorgen te maken over Gerards boek, dat
postuum moet verschijnen.
Raymond van den Heuvel schreef en sloot een kleurenfoto in. ‘It's your Kiwi friend
again, Ray,’ begint hij. ‘I always get excited when I get a letter from you,’ wat
wederzijds is. Onze ‘ontmoeting’ was intens, ook seksueel, en dat schijnt bij hem na
te werken. Ik zou er ook niet tegen zijn hem nu hier aan flarden te rommelen.
Pieter Baaij belde en zei - over de niet beveiligde verbinding - dat hij voor de
sovjets van nut kon zijn om bedrijfsspionage uit te voeren. Ik rilde toen ik dit hoorde
maar wat kon ik er aan doen? Ik vroeg hem per brief een stuk voor Moskou gereed
te maken over de levering van de installaties voor de gaspijplijn. Vanavond gebeurde
iets vreemds. Ik zat te lezen en stond op om mam in Bilthoven te bellen. Dit zijn de
automatismen waar we gewend aan raken. Zoals ik Peter vanuit Moskou of New
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Delhi bel. En dan op een dag rinkelt de telefoon niet meer.
Ik reed naar Middelbeers, naar Netty en Enkie Feldhaus van Ham. Ik at een schol
op station Den Bosch. Ik herinnerde me dat ik met mam op de terugweg uit
Middelbeers hier uitstapte en zij onwel werd. Zij moet toen al dodelijk ziek zijn
geweest maar ze zei nooit iets. Het voer was trouwens niet om te eten, bevroren frites
en een kwak mayonaise, afschuwelijk.
Ik ben ook naar de plek in Middelbeers gereden waar ik in 1967 altijd op Peter
wachtte in het bos wanneer hij van Philip Nasta kwam. Ik stond een tijdje stil en
probeerde het allemaal te herbeleven.

18 november 1980
Het was gisteren een oergezellige avond met oude vrienden. Pierre Huyskens heeft
in Elseviers een serie artikelen over Enkie geschreven, de ‘Mof’ die soldaat van
Oranje werd. Het blijft ook een unieke geschiedenis.22
Ik reed al vroeg naar Düsseldorf en sprak een half uurtje met aartsbisschop Pitirim
uit Volokolamsk. Hij bracht de films met pater Alekseij mee. Ik zei dat ik naar Parijs
zou gaan om de zoon van koning Farouk te filmen. ‘Why not bring the son of the
Shah back on the throne as well,’ vroeg hij. ‘It would certainly be a better deal than
this Ayatollah. The only thing I have in common with him is my beard.’
Ik ben via Aken, Namen, Nijvel (dat riep herinneringen op aan de familie De
Ramaix), Bergen en Valenciennes naar Parijs gereden. Bij aankomst in Hôtel de
Vendôme heb ik eerst Peter in Londen gebeld.
Deng Xiaoping heeft Reagan al uitgenodigd. Ook Brezhnev zegt dat hij
‘constructieve stappen op het gebied van Sovjet-Amerikaanse betrekkingen’ van
Reagan verwacht. Wie heeft hem dat wijs gemaakt? Arbatov niet, hoop ik.
Ik ontmoette Richard Thieuliette in Café de la Paix. Hij is nu 36 jaar. ‘I am as old
now as you were when I first met you,’ zei hij. Ik was ouder. Ik was 41. Hij studeert
Hindi aan Sorbonne want hij wil volgend jaar te voet de rivier de Ganges gaan volgen.
De bedoeling is dat hij plaatsen gaat zoeken om later te gaan filmen. In juli gaat hij
voor een film naar Tahiti. Hij woont al vier jaar samen met een vriendje, Raoul. Later
zijn we naar zijn flat aan Avenue de Maine gereden.
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Toen ik hem vertelde een film met Alekseij te hebben gemaakt, zei hij: ‘You use
images to illustrate what you want to say. I rather deal with images, in depth,
themselves.’ Ik heb Alekseij gefilmd om hem aan het woord te laten en in het Westen
aan te tonen dat jonge mensen in de USSR die priester willen worden, die kans krijgen
en benutten, althans in sommige gevallen. Ik wilde Alekseij's verhaal overbrengen,
niet meer dan dat.
Ik bestudeerde Richard nauwkeurig, zijn ogen, zijn gezicht, zijn reacties. Totale
herkenning. We hebben ook samen een stuk ‘geschiedenis’ afgelegd.
Ik sprak met Dominique-France Picard, de vrouw van Fuad, de koningin van
Egypte. Misschien kunnen we vrijdag filmen. Ik moet nu de vragen opstellen. Op 4
november 1980 verscheen in Le Monde een artikel over hem, waarin staat dat Anwar
Sadat voor het Egyptische parlement verklaarde uitstekende betrekkingen met Fuad
II te onderhouden.

19 november 1980
Parijs
Ik lunchte met Fuad II in de Club-Interallié, naast de Britse ambassade. Er is daar
een prachtige tuin. Hij zei dikwijls beneden in het zwembad een duik te nemen. We
arriveerden tegelijk en het klikte meteen. Hij vertelde vrijwel onmiddellijk dat de
koningin een miskraam had gehad, waarna ze voor enige tijd naar Zwitserland waren
vertrokken. De drie zusters van de koning wonen daar. Het zijn kinderen uit Farouks
huwelijk met de zuster van de sjah van Iran.
We gingen eerst naar de grand salon voor een drankje. Juist toen we in een intiem
en prima gesprek raakten, arriveerde de koningin. ‘I also didn't know she would
come,’ zei Fuad. Ik deed verbaasd alsof ik het een prettige verrassing vond.
We lunchten boven. Het werd een bijzonder plezierige aangelegenheid. Sadat had
dus inderdaad in het parlement gezegd, en nog wel in zijn jaarlijkse toespraak, dat
‘I was interested in Egypt and Egypt was interested in me,’ bevestigde Faud. ‘But,
that is sensational,’ zei ik. ‘That is a political statement.’ Hij vertelde dat de
kroonprins, prins Mohammed Ali, in Caïro was geboren. Mevrouw Sadat was naar
het ziekenhuis gekomen om moeder en zoon te bezoeken.
Toch relativeert hij zijn positie en zegt bijvoorbeeld: ‘History laughs at us.’ We
filosofeerden over wat Reagan voor een president zou worden. We bespraken ook
de Nederlandse koninklijke familie tot en met Dewi Sukarno. Terugkerend naar het
onderwerp Egypte, zei hij bijvoorbeeld dat het belangrij-
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ker was om de levensstandaard in het land te helpen verhogen dan zich bezig te
houden met de vraag of hij ooit als koning zou terugkeren. Het schijnt dat Anwar
Sadat zich realiseert dat hij niet het eeuwige leven heeft. ‘He seems to be a man in
a hurry.’ Hij verwachtte niet dat de zoon van de sjah ooit naar Teheran zou terugkeren,
omdat links uitstekend georganiseerd is en de kroonprins voor zou zijn bij een val
van de ayatollahs. Ik mag die man. Hij offreerde me een vette sigaar, maar die
weigerde ik beleefd.
Om 16:15 uur ging ik naar Continental Baths waar ik zalig heb gerotzooid. Wat
hier rondloopt, doet me denken aan New York. Ik heb trouwens eerst Peter gebeld
na de lunch met Fuad.

20 november 1980
In Le Monde staat een artikel waarin prins Claus als ‘links’ wordt omschreven.23 Ik
zend het hem toe met een briefje erbij.24
Ik liep in hotel Inter Continental, waar ik mijn brieven ging schrijven, tegen Ernst
van Eeghen aan. Hij zei een Atlantische Conferentie bij te wonen. Hij begon meteen
over SALT te praten en was van mening dat met sommige Amerikaanse haviken
uitstekend te praten viel. Ik wist dit natuurlijk al heel lang, na bezoeken aan Eugene
Rostow en Paul Nitze van het Committee on the Present Danger in Washington. Ik
vroeg: ‘Zoals wie?’ Hij noemde mijn oude vriend admiraal Elmo Zumwalt, die zich
in kamer 2001 bleek te bevinden.
Ik belde de admiraal meteen, waarop hij even naar beneden kwam en herhaalde
nog altijd geïnteresseerd te zijn in een ontmoeting met Georgii Arbatov. ‘You know,
my wife is Russian, and she still has family there she has never seen.’25 Daarom wil
hij dus naar Moskou. Een soortgelijke situatie als de Poslavsky's. Maar Lex heeft
geen enkele belangstelling zijn Russische familie ooit nog te ontmoeten, wat ik altijd
vreemd heb gevonden. Een uur geleden had ik niet het geringste vermoeden dat ik
èn Van Eeghen èn Zumwalt zou ontmoeten!
Ik ontmoette Dewi Sukarno. Ze was in uitstekende conditie. Zij was weer bezig
een foto uit te zoeken voor haar jaarlijkse kerstkaart. Karina had geen zin gehad in
nieuwe opnamen. Er werd aanvankelijk om gehuild dat er een fotograaf zou gekomen.
Maar ze was achteraf blij met de resultaten geweest. Haar
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dochter was deze keer niet thuis maar op de kostschool. Het verhaal van Dewi was
niet te verifiëren.
Dewi zei dat koningin Fadila van Egypte iemand was die haar neus in andermans
zaken stak om te laten zien hoe pienter ze was. ‘Als je haar morgen ziet, geef haar
dan mijn nieuwe telefoonnummer,’ zei ze. Ik vroeg of zij 13 oktober j.l. het artikel
over Imelda Marcos in de International Herald Tribune had gelezen. ‘Yes, it was
good, no?’ antwoordde zij.
‘No, it was not.’
‘Well, I kept it, but did not read it,’ bekende ze. Typisch Dewi ging zij het artikel
meteen zoeken en begon te lezen. Daarop vertelde zij dat mevrouw Marcos Gina
Lollobrigida had uitgenodigd om een fotoboek over de Filipijnen te komen maken.
Het werd in Florence in een schitterende uitgave gedrukt. Vervolgens zond Gina
haar de rekening, die de First Lady in Manilla weigerde te betalen. Pas nadat Gina
had gedreigd Imelda Marcos voor een rechtbank in New York te brengen, werd de
affaire geregeld. ‘Don't write it,’ voegde zij er aan toe, ‘because I want to do business
with her.’ In 1962 had Gina Lollobrigida in Rome een receptie gegeven voor president
Sukarno en Dewi. Sindsdien waren zij vrienden. ‘Mrs. Marcos is very generous to
her friends. She will present the blue-ladies, her ladies in waiting, with golden
handbags of 10.000 dollars each but she's not generous for people she works with.’
Toen ik vertelde dat de familie van oud-ambassadeur Hanafi, evenals Surjono in
Moskou, van mening waren dat Peking toch een rol zou hebben gespeeld bij de coup
in 1965 - waar ik zelf dus geen snars van geloof - riep ze: ‘Nu spreek je als een
CIA-agent! That is what the CIA always tried to sell, Chinese involvement. Nonsense!
You think that Mao or Chou En-lai would have done anything against Bapak? I knew
the team of Chinese doctors that treated Bapak at the time in Djakarta. They were
innocent, pure people. No! After a large meeting at the Istana, Bapak got up too
abruptly and became dizzy and fell back in his chair. That is what happened. It are
the Indonesians themselves who started all these rumors, that Bapak was ill and some
said he was dying. The Chinese doctors tried to make Bapak lose his kidney stones
by natural medicines.’

21 november 1980
Toen ik tegen Loek de Levita zei dat we even niets van Fuad II hadden gehoord omdat
zijn vrouw de baby had verloren, reageerde hij meteen met de vraag: ‘Ga je daarover
spreken in je interview?’
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‘Of course not,’ riep ik uit. Dan zie je maar weer dat ook De Levita in de grond van
de zaak een proleet is.
Zelfs Le Monde moffelt nieuws over helden in El Salvador weg in een rubriekje
ergens onderaan de pagina À travers le monde. Walgelijk. In de International Herald
Tribune vind je er helemaal niets over.
Ik schreef admiraal Zumwalt een briefje over mij n jongste bezoek aan Tasjkent
en de ontmoeting met de Poslavsky's aldaar. Ik belde hem later. ‘Thank you for your
very interesting note about the background of your family being very similar to that
of my wife.’ Ook sprak ik opnieuw met Ernst van Eeghen, die alleen maar over
Russische oud-strijders wil spreken, die hij schijnt te kennen. Wanneer ik de man zo
in zijn grijze broek en wat smoezelige blazer naar de Atlantische Conferentie zie
gaan, vraag ik me af of hij wel helemaal volwassen is.
Ik zag op de Champs-Élysées een mooie hond met een houten linkervoorpoot. Hij
hinkelde pinkelde achter zijn baas aan, die haast had en veel te snel liep. Het leed
dat je dagelijks overal om je heen ziet. Bovendien zijn ze, net als op Amerbos, weer
overal aan het snoeien. Er blijft steeds minder over van de armzalige bomen die Parijs
nog heeft.
Ik schreef mejuffrouw Büringh Boekhoudt een briefje, hoe dikwijls ik altijd aan
haar denk, vooral als mensen onbeschofte dingen doen.
Om 10:15 uur was de filmploeg op Avenue Foch aanwezig. We hebben Fuad II
gefilmd. Hij droeg een double breasted pak, wat okay was maar niet werkelijk comme
il faut. Look who is talking: mijn eigen flanel zat veel te nauw en barstte bijna bij de
naden. Ik moest voortdurend mijn riem aantrekken, opdat het niet opgemerkt zou
worden.
Fuad leek gespannen. Ik probeerde hem op zijn gemak te stellen. Hij vertelde dat
de sabel die er hing, aan koning Farouk had toebehoord en door Anwar Sadat aan
hem was teruggegeven. Dit ter gelegenheid van zijn huwelijk. Sprekend over het
koninklijke jacht, waarop Farouk en zijn gezin het land hadden verlaten, zei hij:
‘Mijn vader heeft het schip aan Egypte teruggegeven. Dat had hij niet hoeven te doen
maar hij heeft het gedaan. De mensen kennen deze kant van mijn vader niet.’ Ik
vroeg of dit het schip was dat Sadat later had gebruikt om naar Israël te varen. Hij
antwoordde: ‘Yes. But it now has a different name, liberty, or something like that.’
Fuad vroeg ook om hem niet steeds met Your Majesty aan te spreken, maar liever
met Sir. Ik zei dat ik hier zelf ook de voorkeur aan gaf, maar Jeffrey Finestone van
de Monarchist League,

Willem Oltmans, Memoires 1980-1981

56
die het bezoek had gearrangeerd, had er op gestaan over Your Majesty te spreken.
‘Well, we are friends now,’ zei hij, ‘you can call me Fuad.’ Dat leek me weer het
andere uiterste.

22 november 1980
Amerbos
Toen koningin Fadila ten tonele verscheen, nadat zij naar de kapper was geweest,
waren er constant irritaties. Zij verweet hem dat hij te gespannen was. Ik besloot
hem bij te vallen. ‘So are you,’ zei ik tegen de dame. Hij opende een aantal
familiealbums. Het is waar dat Farouk koning werd toen hij zestien was. Hij zag er
als jong kereltje prima uit. Aantrekkelijk zelfs. Ik herinner me de vetzak Farouk als
vluchteling in Rome op het terras van Via Veneto.
Fuad was soms ook onaardig en zei tegen de koningin: ‘Why don't you use the
porcelain?’
In de grond van de zaak mag ik de man wel, maar hij is fundamenteel onzeker.
Wie zou dat niet zijn als ‘koning in ballingschap’. Hij was uiteindelijk bereid de film
in Amsterdam te komen kijken voordat hij wordt uitgezonden.
Bij thuiskomst lag er een briefje uit Poona26 met een hoeveelheid persinformatie.
De assistent van Ma Yoga Laxmi, Ma Prem Arup, schrijft dat het project van
Venezuela ‘okay’ is maar niet iets waar de Bhagwan in is geïnteresseerd. ‘His whole
interest is meditation.’ Wanneer ik in januari zou terugkomen, zullen ze me alles
uitleggen.
Raymond van den Heuvel heeft ook weer geschreven. Ik blijf dol op hem.
Het blad REUSSITES publiceerde een reportage over Bernhards vriend baron Edmond
de Rothschild, waarvan ik een exemplaar naar Soestdijk heb gezonden. Toen ik later
aan Fuad vroeg hoe het in godsnaam mogelijk was, dat een De Rothschild met een
dergelijke das op de proppen kwam, riep hij vrijwel meteen: ‘Maar dat is een
montage!’ Zoiets komt dus niet in mijn hoofd op dat iemand zich tot dergelijke trucs
zou verlagen.27
De brief aangaande de gaspijplijn van Pieter Baaij aan de heer Krylov van de staf
van Jermen Gvishiani in Moskou is voortreffelijk.
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23 november 1980
Ik sta op en ga naar bed met duizend vragen over hoe Peter op den duur moet leven
of zijn leven zal indelen. Hij moet bijna geen geld hebben, of althans beneden nulpunt
zijn gedaald in Londen, wat hem nog afhankelijker van die jongen (Edwin) maakt.
Ik kan natuurlijk niet doorgaan met bijpompen, zeker nu mijn eigen financiën
teruglopen en blijven teruglopen. Zoals ik er voor sta kan ik nauwelijks meer voor
mezelf zorgen en het huis aanhouden. Jan de Vries van Veronica heeft het gefilmde
gesprek met Indira Gandhi geretourneerd met de opmerking: ‘Wat doe ik er mee?’
Aardig ventje maar verder een onbenul.
Dikwijls blader ik nu door dagboeken van vroeger. Ik ben er nog steeds van
overtuigd dat ik over unieke aantekeningen over een zeer lange periode beschik. Niet
dat mijn persoonlijke leven zo buitengewoon zou zijn, of uniek zou zijn geweest, of
dat mijn observaties doorwrocht zijn van ongebruikelijke diepten van intelligentie,
maar de rode draad die door alles loopt, is mijn streven zo eerlijk mogelijk te zijn.
Dus zo exact mogelijk een historisch verslag te maken van een doodgewoon leven
van een journalist in de twintigste eeuw.
Ik zag een film over het Korea-bataljon. Ik kan me niet voorstellen dat dit allemaal
al weer dertig jaar geleden gebeurde en dat ik er bijna zelf in gezeten had. Of dat ik
Martin Portier die dagen leerde kennen.
Luns schijnt in het Lagerhuis te hebben gezegd dat er binnen de NAVO geen
onderonsjes van de grote landen zouden moeten plaatsvinden. Die man gaat vrolijk
verder door het leven als secretaris-generaal van de NAVO, omdat de Amerikanen
hem bij de ballen hebben en hij naar hun pijpen danst. Een voor Washington
‘bruikbare’ loopjongen.
Het boekje Conversations with Jean Piaget is onlangs verschenen.28 Piaget, recent
op 84-jarige leeftijd overleden, schreef dit toen hij twintig jaar was: ‘Progress springs
from the brains of wise men, not from the arms of men of action.’ Daar was hij eerder
achter dan ik. Ook het debat tussen Piaget en Noam Chomsky is in druk verschenen,
evenals een boek van Margaret Boden over Piaget.29 Ik zou alles willen lezen want
Piaget is mijns inziens een der belangrijkste onderzoekers van de twintigste eeuw.
Minister Luis Alberto Machado en zijn intelligentiepromotors in Caracas zouden
veel van hem kunnen leren.
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Ik zie trouwens dat Barry Commoner, de milieudeskundige uit mijn eerste serie
interviews voor de Club van Rome, zich kandidaat heeft gesteld voor het Amerikaanse
presidentschap. Dit plan is nauwelijks serieus, zo niet gaga. Iedereen weet dat hij
geen schijn van kans heeft.30 De waanzin der democratie.
De Amerikanen ‘keuren goed’ dat West-Duitsland met miljarden gaat helpen bij
het aanleggen van de gaspijpleiding van de USSR naar West-Europa. Het is te gek
om los te lopen dat hiervoor de toestemming uit Washington nodig zou zijn. De
sovjets hebben 40 miljard kubieke meter gas per jaar in de aanbieding.

24 november 1980
Gisterenavond waren Aart van der Want en Gert Kant hier. Aart zei dat Wim
Klinkenberg uitstekend had geblazen in het journalistenforum over het nieuwe boek
van dra. M.G. Schenk, Juliana, Vorstin naast de rode loper.31 Het telt meer dan 400
pagina's en is uiteraard door ‘het gezag’ gecensureerd, voor zover deze dame niet al
bij voorbaat in de zakken van de overheid zat. Wim zei me dat mevrouw Schenk
hele passages uit zijn boek over prins Bernhard had overgenomen, zonder natuurlijk
naar hem te verwijzen. Toen hij werd genoemd in dit fameuze boek, zou hij zelfs
Klinkhamer zijn genoemd.32 Mevrouw Schenk zou overigens ziek zijn geworden en
via een links (rood) nichtje, zou het boek van teneur zijn veranderd. Freule Wttewaal
van Stoetwegen schijnt al in De Telegraaf te hebben geschreven dat zij het boek
weggooit. Mevrouw Schenk lijkt van mening te zijn dat Juliana zich met staatszaken
blijft bemoeien en Beatrix voor de voeten loopt.
Ik heb de Egyptische ambassadeur geïnformeerd over mijn gefilmde gesprek met
Fuad II. Hij belde me. Hij zei dat hij overwoog me voor een informeel etentje uit te
nodigen maar nog instructies vanuit Caïro afwachtte.
Ik belde koningin Fadila in Parijs. Ze komen waarschijnlijk 3 en 4 december naar
Nederland om de film te zien. Fuad II vertelde haar indertijd in Genève te hebben
ontmoet waar hij samen roeide met haar broer. Maar pas een paar jaar later tijdens
een tweede toevallige ontmoeting werd het een romance.
De chef-protocol van professor Arbatov belde me over visa voor Thomas Landshof
en mij. We moeten naar Moskou om
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een contract te tekenen. Er kwam weer eens een totale storing op de lijn met de
Sovjet-Unie. Vladimir Opalev belde dat er inderdaad toestemming was gekomen om
vijf dagen in Moskou te zijn. Ook wilde de staatstelevisie een interview maken over
de gaspijpleiding naar het Westen. Ik zei dat dergelijke problemen met visa onder
Romanov ondenkbaar waren. ‘Ambassadeur Romanov had misschien een sterk
karakter,’ aldus Opalev.
Er schijnt een rel te zijn uitgebroken tussen de VS en Zwitserland over de export
van sovjethorloges naar Amerika. De directeur van de Zwitserse Watch Federation
beklaagt zich dat de Amerikanen de sovjets gunstige voorwaarden geven ten
detrimente van de Zwitsers. Dit herinnert me aan de verwoede pogingen die ik met
Dewi's vriend, bankier Francesco Paesa, ondernam om de sovjets in de
horloge-industrie op gang te krijgen.33

25 november 1980
Aurelio Peccei nodigt me formeel uit om de vergadering van de Club van Rome in
Caracas van 17 tot 19 juni 1981 bij te wonen. Ik ben benieuwd. Ik ga zeker.
Om 16:00 uur bezocht ik ambassadeur Tolstikov van de USSR. Hij begon met een
Russische vertaling van mijn recente brief aan Timofiev voor zich (met veel
onderstrepingen). Hij zei dat hem de toon van mijn brieven aan zijn medewerkers
niet beviel. Mijn kritiek op zijn consulaire dienst vond hij niet gepast. Ik voerde aan
dat dit 1980 was, dat ik een boek met Arbatov had geschreven en dat ik het gelazer
iedere keer weer, volmaakt onaanvaardbaar vond. Alsof het verlenen van een visum
een exorbitante gunst was van de zijde van de ambassade.

26 november 1980
Het is al weer tien jaar geleden, dat Yukio Mishima in Tokyo zelfmoord pleegde en
door zijn 24-jarige vriend Masakatsu Morita werd onthoofd. Onvoorstelbaar dit
gebeuren. Dewi noemde het indertijd ‘grotesk’. Het is slechts een voetnoot in de
geschiedenis.
Nieuw onderzoek heeft aangetoond ‘that grief, joy - even the less dramatic daily
dose of emotion and thought - affect our bodies far more than scientists have
heretofore believed.’34
‘A greater understanding of the chemistry of the brain has uncovered a direct link
between our feelings and the body's con-
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trol of pain. There are signs that manipulation of emotional states by means of such
techniques as biofeedback and meditation may actually have the power to diminish
pain, enhance our well-being and prevent many kinds of sickness.’ Dit zal Peter
interesseren.
‘Negative emotions,’ Peter onderstreepte dit in de kantlijn toen ik het hem liet
lezen, schijnen zelfs van invloed te zijn op ziekten die mensen ontwikkelen, van
kanker tot en met herpes, waarbij de geest belangrijker zou zijn dan bijvoorbeeld
voeding, omdat het immuunsysteem wordt aangetast.
Professor in de psychiatrie, George Vaillant van Harvard University is overtuigd
dat de meest effectieve bescherming tegen de ziekten van vandaag is ‘simple good
mental health’. Hij verrichtte een studie onder studenten. ‘Stress does not kill so
much as ingenious adaption to stress - call it good mental health or mature coping
mechanisms - facilitates our survival.’ Er is dan ook een nieuwe tak van onderzoek
ontstaan, als onderdeel van psychosomatiek: behavioral medicine.
Dr. Neal Miller, emeritus hoogleraar en hoofd van het laboratorium voor
fysiologische psychologie aan Rockfeller University in New York zegt: ‘Where
psychosomatics tries to tease out the links between mind and disease, behavioral
medicine attempts to do something with them.’ Miller werd de ‘vader’ van de
zogenaamde biofeedback ‘which enables a person to monitor such bodily activities
as brain-wave patterns and then acquire a degree of control over the activities’. Zoals
meditatie mensen meer controle over ‘internal states’ zou geven. Wonderlijk
onderwerp, wat vooral Peter zeer zal interesseren.
Jan Sampiemon zegt niet onder de indruk te zijn van mijn gesprek met mevrouw
Gandhi, ‘noch van wat zij zegt of wat jij vraagt’. Ik vraag me af of hij het behoorlijk
heeft gelezen. Hij wil wel graag een artikel over de gasleveranties van de USSR
hebben. Een consortium van Nederlandse banken is bereid drie miljard gulden aan
de gaspijplijn vanuit de Sovjet-Unie naar West-Europa mee te financieren.
Belde André Spoor, die blijkbaar net terug was uit Moskou. Hij was nogal
gedesillusioneerd want hij had geen der big wheels te spreken gekregen, zoals was
toegezegd. ‘Je weet trouwens nooit of ze liegen,’ zei hij. Spoor wordt niet vertrouwd.
Hij heeft ook nooit moeite gedaan om dusdanige relaties in Moskou op te bouwen waar ik al tien jaar me bezig ben (Hofland is zelfs nog nooit in Moskou geweest) om zeker te kunnen zijn dat er niet meer gelogen wordt in gesprekken dan in het
Westen. Spoors afspraak met de minister voor gaszaken was
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niet door gegaan omdat hij zou zijn weggeroepen vanwege een gasexplosie. Ze
kunnen je inderdaad alles wijsmaken want niets is in de USSR openbaar. Hij had
ambassadeur Van Agt en Willem Bentinck wel gesproken.
Iedere keer als ik Peter bel, is hij gelukkig opgewekt, godzijdank. Hij heeft maandag
een auditie voor een Amerikaanse musical in het Drury Lane Theatre. Ik hoop voor
hem dat hij in de prijzen valt.
De Egyptische ambassadeur telefoneerde dat hij nog altijd geen instructies had
ontvangen uit Caïro over een uitnodiging aan mij om over Fuad te spreken ‘en ik
denk ook niet, dat ik die nog krijg’. Hij wist dat de Egyptische ambassadeur in Parijs
inderdaad eens een gesprek over staatszaken met Fuad II had gehad. Hij verzon
smoesjes toen ik zei toch met Fuad langs te willen komen.
Over de ontmoeting met ambassadeur Tolstikov nog het volgende. Hij vroeg me
bijvoorbeeld geen notities te maken, ook niet voor mijn dagboek. Bij Romanov was
zoiets ondenkbaar. ‘Uw vijand schijnt Vladimir Opalev te zijn,’ zei hij. Ik was het
daar hartgrondig mee eens. ‘U denkt dat wij moeilijkheden bij uw werk maken.’
‘Dat denk ik niet alleen. Sinds u hier bent gekomen, heb ik altijd volkomen onnodig
gelazer om naar Moskou te gaan en het boek met professor Arbatov af te maken.’
‘Dit is absoluut onjuist,’ zei hij. Het rund weet dat ik er met Arbatov een hartig
woordje over zal spreken. De man is onbruikbaar en een apparatsjik oude stijl. ‘Toen
het bericht kwam dat Arbatov gereed was u te ontvangen,’ aldus de
sovjetambassadeur, ‘heb ik Opalev opdracht gegeven u thuis te bellen. Dat heeft hij
gedaan. Ik wist immers niet of Arbatov in Moskou was. Dus kon ik u ook niet eerder
een visum geven.’ Ik benadrukte dat ambassadeurs op eigen initiatief visa konden
afgeven en dat Romanov dit altijd had gedaan, zoals Opalev en Timofiev maar al te
goed wisten. Toen ik ook nog zei dat kennelijk de ene sovjetambassadeur verschilde
van de andere, wond de man zich zeer op. ‘Ja en de ene ambassadeur is achterbaks
en manoeuvreert onder de tafel en de ander is recht door zee,’ aldus Tolstikov. Ik
dacht: man hoe durf je zo over Romanov te spreken, het is precies andersom. Opalevs
vertalingen waren bovendien abominabel. Tolstikov benadrukte en passant dat hij
een partijman was en dat er discipline moest heersen. ‘Ik denk dat u wat vermoeid
was toen u die woedende brief schreef. Ik weet dat u een gevoelig mens bent, maar
ik ben ook niet van steen.’ Hij vervolgde: ‘U kunt met uw kennissen in Moskou
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afspraken maken wat u wilt, maar uiteindelijk geeft het ministerie van Buitenlandse
Zaken wel of niet een visum. Dus de ambassade is niet schuldig aan uw
ontevredenheid.’ Ik dacht: man, jij bent zelf met je bekrompen brein de bron van alle
ellende.
‘U bent partijman,’ zei ik, ‘dus u zult mij als journalist, zonder partij en
naamkaartje, wel belachelijk vinden.’
‘Ha, ha, ha, voor mij is iedereen gelijk,’ antwoordde hij. We belandden op het
onderwerp China. Hij is in Peking ambassadeur geweest. ‘Ze zijn allen andere mensen
in de wereld als pygmeeën,’ aldus de vertaling van Opalev. ‘You never know what
they will say tomorrow.’ Tegenover de sovjetambassade in Peking hing een enorm
spandoek: DEATH TO AMERICAN IMPERIALISM.
Hij begon ook nog over de gasleveranties. Minister Van Aardenne stond op het
punt een brief te richten tot Patolichev,35 de minister van Buitenlandse Handel, dat
Den Haag bereid was vijf miljard kubieke meter gas aan te kopen en drie miljard te
investeren.

28 november 1980
De Congres Partij van mevrouw Gandhi heeft bij verkiezingen in acht van de twaalf
deelstaten op overtuigende wijze gewonnen. Je zou haast denken dat democratie
werkt en mensen zouden weten wat het beste voor het land en henzelf is.
Rob Tielman schreef over mogelijke samenwerking met het Humanistisch
Verbond.36 Ik wil erop ingaan.
Alfred Vierling vertrekt naar India en schijnt daar een project op te willen zetten
in samenwerking met Henry Brookman. Koot en Bie schijnt zijn discussie over
minderhedenbeleid, op gang gebracht in NRC Handelsblad, over spreiding van
buitenlanders, te berde te hebben gebracht. Nu is Vierling op televisie. Het lijkt hem
in de bol te zijn geslagen.
Helmut Schmidt is bezorgd dat Ronald Reagan zich straks zal verzetten tegen de
voorgenomen energielijn vanuit de USSR naar West-Europa. Natuurlijk zijn de rechtse
idioten in de VS tegen, want ze willen de Sovjet-Unie op alle mogelijke manieren
kraken.37
Jaap van Meekren zou terug bellen of de AVRO het gesprek met Indira Gandhi zal
uitzenden. Ik hoorde natuurlijk niets. Hij kwam niet meer aan de telefoon toen ik
terugbelde. De per-

35
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de Volkskrant sprak over minister ‘Potalishov’. Ze doen maar raak.
Zie bijlage 6.
International Herald Tribune, 28 november 1980.
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soon die me te woord stond, moest ik het mes op de keel zetten om een antwoord te
forceren. ‘Willen jullie het hebben of niet?’
‘Als je het zo stelt: nee.’
Thomas Lepeltak zou met Henk van der Meijden spreken. Lepeltak belde niet
terug.38 De Haagse sabotage werkt nog altijd op volle kracht. Ik ben onacceptabel
voor iedereen. Pieter de Vink van de NOS zei dat ik verzuimd had met Indira over
Afghanistan te spreken. Daarmee was het voor hen ongeschikt. Jan de Vries van
Veronica zou naar het gesprek met koning Fuad II komen kijken bij Loek de Levita,
maar belde af.
Ik stond om 22:00 uur in mijn werkkamer en dacht: nu wil Peter dat ik hem bel.
Ik belde naar Londen. Peter zei dat hij bezig was mijn nummer te draaien. Gerard
Croiset zei altijd dat er in de geest geen afstanden bestonden.

29 november 1980
Peter schreef uit Londen: ‘Very strange, but the face of your mother appeared in one
of my many dreams last night. Just her face in her early forties, with strong dark and
thick hair, pulled up in a very feminine way and with very strong eyes in a frame of
regular features. Having coffee this morning, it was the only image that entered my
consciousness again of all the dreams I had last night. Strange, isn't it?’ Van wie
anders zal ik ooit zo'n brief krijgen?
Lex Poslavsky heeft me ook al tweemaal geschreven. Ik had hem gevraagd of het
misschien nuttig zou zijn een psychoanalytisch gesprek met hem te hebben, juist
omdat hij vanaf mijn geboorte alle hoofdpersonen heeft gekend, tot en met mejuffrouw
Büringh Boekhoudt toe. Door een serie gesprekken met hem te hebben zou dit een
raccourci kunnen betekenen. ‘Wat jij als een kortere weg ziet is namelijk een
onoverwinnelijk roadblock. Dat ligt hierin, dat een analyse, wat een poging is om je
eigen levensgeschiedenis dieper te verstaan dan je tot nu toe deed, in twee scharnieren
hangt, in de nog steeds onovertroffen termen van Freud, Übertragung and Unterricht.
De kennis die ik inderdaad bezit van sleutelfiguren in jouw leven zou zeker van pas
kunnen komen in het Unterricht. Maar dit is in de meest letterlijk zin des woords
dodelijk voor Übertragung, dus overdracht. Anders gezegd: een analyse zou helemaal
niet van de grond komen. We might turn into sworn enemies even omdat we elkaar
misschien kwalijk zouden nemen dat er helemaal niets
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Ik denk dat ik een artikel over Dewi Sukarno had aangeboden voor Privé.
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gebeurt’ Dit was op 21 oktober zijn korte reactie die hij in een persoonlijk gesprek
zou toelichten.
Vandaag lees ik zijn tweede brief van 4 november nog eens nauwkeurig. Hij vond
in verband met mijn ervaringen rond George de Mohrenschildt en de moord in Dallas
bij Theodor Reik (hij geeft de bron die onleesbaar is in zijn onleesbare handschrift)
de volgende zin: ‘The imagined criminal such which we can conceive as substitute
action for parricide or for incest, occurred in the unconscience.’
Lex vervolgde: ‘Geschematiseerd wordt de vraag: heeft de Mohrenschildt al die
tijd aan zichzelf en aan jou willen zeggen: hoe kan ik mijn vader vermoord hebben,
ik heb immers de president (helpen) vermoorden? En twee moorden zijn in het
Oedipus-drama uiteraard niet mogelijk. Maar tegelijkertijd was hij nuchter genoeg
om niet op de elektrische stoel te gaan zitten voor een daad waaraan hij alleen had
deelgenomen in wishful fantasy. Of toch? Stelde hij tenslotte toch zelf het doodvonnis
in werking? Misschien praten wij er nog over. Hartelijke groet, Lex.’
Ik sprak met Adriaan van Dis en legde uit dat dankzij mijn tips NRC Handelsblad
had geopend met de gasaffaire met de Sovjet-Unie. Friso Endt complimenteerde me
er eveneens mee, toen hij begreep hoe de krant er aangekomen was. Het komt in
niemands hoofd op de informatie aan mijn arbeid toe te schrijven. Ik zette Adriaan
mijn belevenissen met Jan Sampiemon uiteen. ‘Die man heeft absoluut geen humor,
dat is zo'n Feldwebel,’ zei hij. Adriaan repte natuurlijk met geen woord over de
mogelijkheid van een interview in het Zaterdags Bijvoegsel waar mijnheertje
zogenaamd een vinger in de pap heeft.
Ik bracht twee rode rozen bij het graf van mijn ouders in Bilthoven. Een macabere
aangelegenheid. Ik moet er niet aan denken als het eenmaal zover is.
Vanmiddag had ik een uitvoerig gesprek met Lex Poslavsky in Bilthoven. Een
belangrijk deel van de conversatie, die ik op de band heb opgenomen, ging over De
Mohrenschildt.39
Ik kocht in Bilthoven Brieven aan Wimie 1959-1963.40 Het eindigt met: ‘Dag
kusbeestveelzuigzoen-billenaftrekkenendkijken. Gerard.’ Dat is dan ‘literatuur’. Als
er iets is wat ik niet begrijp, is dat ‘men’ iets in Reve ziet. Ik zou Brieven aan Peter
kunnen schrijven, en misschien een mengeling van waarheid

39
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Omdat de opname er is, schreef ik hier niets over op. Ik heb helaas geen tijd de band nu te
beluisteren. De opname wordt momenteel bewaard in het Nederlands Instituut voor Beeld
en Geluid (redactie, 2011).
Gerard Reve, Brieven aan Wimie 1959-1963, Uitgeverij Veen, Utrecht, 1980.
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en fictie maken. Maar shit als Reve is voor mij ondenkbaar. ‘Lief Schaap & Broertje’
begint een brief van 20 augustus 1963.

30 november 1980
Twee jongens, Ade (22) en Uddin (27) verschenen gisteravond en bleven slapen. Ze
hadden sarongs meegebracht. Het werd een onrustige geschiedenis. Dat ik er iedere
keer weer in trap. Ik belde de zuster van mam, Tante Jetty in Wassenaar. Ze zit alleen,
dacht ik. ‘Ik ben heerlijk aan het studeren,’ zei ze, ‘op een strijktrio van Ernö
Dohnányi.’41 Zij vroeg of ik wist dat Koster, docent op Nijenrode, was overleden.
Mam, zij en andere bekenden maakten met hem kamermuziek op De Horst. Ik vertelde
in Bombay een film met dr. Homi Sethna te hebben gemaakt over de atoomindustrie,
waarop zij vroeg: ‘Heb je On the beach van Nevil Shute gelezen?’ Dat gaat daarover,
met een vooruitziende blik. Omdat zij zelf hoogbejaard is, heeft zij een hond uit het
asiel genomen. ‘Het dier heeft geen persoonlijkheid,’ zei ze, ‘want hij schijnt al vier
maal van eigenaar te zijn gewisseld.’ Ze vroeg of ik met Peter kwam eten.

1 december 1980
Jan Kikkert uit Hoogeveen kwam eindelijk opdagen. Het werd een zalige nacht, die
om 22:30 uur begon en om 05:30 uur tot ontploffing kwam. Dat is de beste tijd,
wanneer de hanen beginnen te kraaien. Het is allemaal een heel andere bezigheid
dan met Peter.
Josje Hagers belde gisteravond om te roddelen over de nieuwe vriend van prinses
Irene, Ronnie Wolff, een voormalige adjudant van prins Bernhard. Thomas Lepeltak
begon er ook al over. Josje zei met Goeman Borgesius over mijn reportage over Fuad
II te zullen gaan praten.
Frank Heckman kwam vijf uurtjes praten. Hij is van plan om met zijn vriendin
Suzanne te gaan trouwen. Hij blijft een intieme vriend. We omhelsden elkaar. Na
drie en een half jaar met haar te hebben samengewoond, zal hij wel weten wat hij
doet.
Josje Hagers belde natuurlijk niet meer. De sabotage van mijn journalist-zijn is
veel ernstiger dan ik voor mogelijk heb gehouden. Hoe werkt dit in Den Haag?
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2 december 1980
John van Haagen, mijn oude sobat, belde dat zijn vrouw Greet een nier is kwijtgeraakt.
‘Gelukkig was het geen gezwel.’42
Ik belde Josje Hagers op. ‘Ja, sorry, ik had mijn adresboekje vergeten. Goeman
Borgesius wil eerst met de directie spreken. Ze zijn bang voor je. Bedenk maar dat
het beter is dat ze bang voor je zijn, dan dat ze de vloer met je aanvegen. We zullen
wel eens lunchen en dan zal ik bijzonderheden uit de doeken doen.’ Ze zei ook: ‘Ik
heb alles op alle denkbare niveaus geprobeerd, want je weet, ik was direct enthousiast
over je verhaal over Fuad II. Maar ze willen er bij ons niet aan.’
Nederland blijft voor mij potdicht zitten. Hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen?
Zo is het altijd geweest, direct na mijn Sukarno-affaire in Rome.
Ben Han André de la Porte gaan opzoeken om na te gaan of hij gastheer voor Fuad
zou willen zijn. Ik ontmoette hem in zijn tuinhuisje aan de Keizersgracht. Frank van
Lennep is enige weken geleden op 54-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een
hartaanval, net als zijn vader, die ambassadeur was in Kopenhagen. Ik moet zijn
moeder onmiddellijk schrijven. Han was met Frank bevriend maar is niet naar de
begrafenis gegaan.
Han vroeg waarom ik de Fuad-affaire bij hem aanzwengelde. ‘Eenvoudig: op
zulke momenten graaf je in je verleden en dan vind je uiteindelijk de goede mensen.’
Ik heb het gesprek met Indira Gandhi en ook de film met Fuad II aan Rob Out en
Jan de Vries bij Veronica getoond. Fuad vonden ze niets en naar de film met Indira
keken ze zelfs niet meer. Nu wil Jan de Vries wel met me mee naar Moskou om op
die manier gratis aan mijn contacten te komen, waar ik al tien jaar aan heb gewerkt,
bovendien voornamelijk op eigen kosten. Jan in zijn leren vliegeniersjack heeft een
grote bek met uitspraken als: ‘Onze luisteraars denken immers dat de hoofdstad van
Suriname Curaçao is.’ Wat moet ik met zulke mensen beginnen?
Frits van Eeden kwam een middagje naar Amsterdam. Hij was hartelijk. We gingen
bij Djanoko eten. Hij had de film Lieve Jongens naar het boek van Reve gezien en
was het met me eens dat het de hoogste tijd werd dat er eens een echte film over
homoseksualiteit werd gemaakt.
Ik heb Frits misschien eindelijk overtuigd dat ik een boekje over hem zou willen
schrijven. Hij begon, zoals hij dit kan doen, van leer te trekken. We snelden daarom
terug naar
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Amerbos waar ik de cassetterecorder aanzette. Hij heeft vier uur over het begin van
zijn leven zitten vertellen. Subliem. Hij wilde toen het al 01:00 uur was verder gaan,
maar ik wilde gaan slapen; samen. ‘Als mij iets overkomt, weet ik tenminste dat mijn
verhaal is vastgelegd,’ zei hij.
Al zijn dagboeken zijn nog steeds in mijn slaapkamer. Hij ging ze meteen boven
halen. Vandaag heeft hij twee nieuwe delen aan de verzameling toegevoegd. Het
was een heerlijke avond, open, recht voor de raap, hartelijk, intiem, zalig. Hij rookte
wel twintig sigaretten en dronk zes koppen koffie. Het blijft een fascinerende jongen.
Love him.

3 december 1980
Mr. H.M. Voetelink, nu deken der advocaten, is voor mij in contact getreden met de
bonzen bij Transol in Rotterdam, want ze hebben me gewoon genaaid. Dirkx vond
hij een slimme zakenman, Onderdijk was een proleet en hun advocaat Röell vond
hij een heer. ‘Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Onderdijk zei: “U met uw slimme
trucjes, ik ga weg.” Ik ben zelf vertrokken en heb alleen Röell op de gang een hand
gegeven.’
Ik ga met Dirk Keijer praten, die me bij die mensen introduceerde en dan zien we
verder.
Voetelink vertelde twee zaken tegen het blad Privé te hebben gewonnen in naam
van Rudi Carrell.

Schiphol
Juist toen Fuad II door de douane kwam, was ik tegen Sjef van den Bogaert en
echtgenote aangelopen, die ik moest voorstellen. Ze zullen wel weer het nodige
hebben gedacht.43 Sjef zag er opgezwollen en slecht uit. Ik vroeg onmiddellijk naar
de Persons. Mevrouw Person was vorig jaar overleden. Bernard Person zelf bevindt
zich in Albuquerque, in de buurt waar zijn zoon woont, ‘want hij is malende
geworden’. Iedere dag hoor je nieuwe drama's. Bernard Person was een fijne collega
en vriend. Nu verkommert hij ergens in een inrichting in de VS. Fuad II arriveerde
in hetzelfde double-breasted pak met een attachékoffertje. We reden in mijn TR-6
rechtstreeks naar het kantoor van Merrem & La Porte op de Keizersgracht. Hans
Wilbrink van Nieuwe Revu had een fotograaf gestuurd.
Midden in het gesprek maakte Han de opmerking tegen Fuad:
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Van den Bogaert heeft mij in de jaren vijftig en zestig in opdracht van Luns in New York
beroddeld en gesaboteerd, zoals de geheime stukken in 1990 zouden uitwijzen.
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‘Do you know this young man?’ en trok er een vragende smoel bij. ‘Yes,’ was het
antwoord, ‘I begin to know him.’ Dat zijn de typische streken van André de la Porte
waar je mee moet leren leven. Han had een vriend uitgenodigd en onderstreepte, dat
de moeder van zijn vriend een Calkoen was. Hij heette Reijer Kielstra. Hij was niet
onaardig, al zag hij er niet als een zoon van een Calkoen uit. Hoe slaagt Han er in,
met al zijn onderhandse valsheden, om zo'n heel kantoor toch bij elkaar te houden.
Want hij runt die tent tenslotte.
We reden naar de Amstel Club in het Amstel Hotel. Ik geloof dat Fuad het allemaal
zeer plezierig vond. Hij sprak over zijn familie. Han stelde zich eigenlijk
onophoudelijk aan. Hij is wel aardig en zelfs gevat, maar wat zou er van hem zijn
geworden als hij een andere naam had gehad en niet in een familiebedrijf had kunnen
stappen. Om niet te spreken van de charmante Irthe van Pallandt, die zijn vrouw
werd.

4 december 1980
Toen ik tijdens de lunch gisteren aan Fuad adviseerde een prima Amerikaanse public
relations adviseur te nemen, was Han daar natuurlijk hevig tegen. Ik had al gezegd
dat Han en Irthe op kasteel Eerde woonden en dat hij eens samen met de koningin
moest komen. Han borduurde dermate dikwijls op dit thema verder, dat Fuad zich
wel moest gaan afvragen wat het te betekenen had. Later belde Han mij: ‘Ik hoop
alleen dat Fuad ons niet te pushy vond.’ Dat had hij zich eerder moeten bedenken.
Vladimir Opalev vindt het niet nodig dat Jan de Vries van Veronica mee gaat naar
Moskou. Ik wil een film rond het gasgebeuren voor televisie maken. Intussen heeft
NRC Handelsblad nog steeds niet mijn artikel over dit onderwerp geplaatst. André
Spoor heeft me opnieuw in de steek gelaten.
Thomas Landshoff belde op met de vraag wat ik voor de Amerikaanse editie van
mijn Arbatov-boek wilde hebben. Ik zei: ‘Tienduizend dollar.’ Misschien was dit
veel te hoog, maar dat was eveneens het aanvankelijke aanbod van MacMillan.
Intussen heeft MacMillan mijn Arbatov-boek voor de herfstcollectie aangekondigd.
Adriaan van Dis zei mijn brief over het nieuwe boek over Juliana erg goed te
vinden. Hij zou deze plaatsen. Ik ben een journalist die doorgaans met vereende
krachten wordt verlaagd tot de rubriek ingezonden brieven. Ik belde André Spoor
op zijn kantoor in Amsterdam en kreeg Henk Hofland per ongeluk. Ik liet me
ontvallen: ‘Ik heb hier altijd te maken met die muur van tegenwerking onder het
mom dat ik KGB-agent zou zijn.’
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‘Ben je dat dan niet?’ was zijn antwoord. Typisch ‘grapje’ van Hofland. Mijn gesprek
met Fuad was volgens Astrid Waltmans bij Spoor terecht gekomen, want Sampiemon
wilde niet beslissen of het geplaatst kon worden. Spoor had het Sampiemon
teruggezonden en aan hem de beslissing gelaten. Hoe kan je zo met die mensen
werken? Ze beoordelen het artikel niet op de inhoud maar op mijn reputatie bij de
hoge omes in Den Haag. Hofland begint zijn verhaal over het nieuwe boek over
Juliana in Haagse Post aldus: ‘Een ding is met de Juliana-biografie van drs. M.G.
Schenk en Magdaleen van Herk in ieder geval aangetoond: het is in Nederland nog
niet mogelijk, een enigszins kritisch boek te schrijven, althans een poging te doen
wat afstand te nemen tot een vorstelijk personage, zonder bedreigd te worden met
de dood. RAZERNIJ OVER AANVAL OP JULIANA meldde het Algemeen Dagblad al twee
dagen voor het boek te koop was.’ Hij verdiept zich vervolgens in het verschijnsel
‘Julianisme’ het welk ‘een psychologisch geheim’ zou inhouden.44
‘Het bestaat blijkbaar uit een uniek mengsel van gewoonheid en afstand,
menselijkheid en gezag, dat ze in de loop van haar bewind (wat is “haar bewind”)
heeft ontwikkeld, en waarvoor het grootste deel van het volk buitengewoon gevoelig
is. Het valt niet nader uit te leggen. Het is mystiek. Als het inderdaad een monopolie
van Juliana is, dan moeten we concluderen dat het met Juliana zal verdwijnen. Na
haar zou het dus een heel werk zijn de Nederlandse monarchie nog redelijk op de
been te houden.’
Typisch Hofland. In zijn conclusie laat hij het afweten met zijn gebruikelijke
Jantje-van-Leiden-mentaliteit. Hij verdiept zich ‘in de macht van het Nederlandse
koningschap’. Waar het dus werkelijk om gaat, is het Oranjehuis als psychisch
piespaaltje van het volk, het ‘Vader Lenin’ -

symptoom als variant in vaderlandse breinen. Hofland zou eens met Lloyd deMause
moeten kennismaken. Die zogenaamde ‘macht’ heeft te maken met verziekte brains.
Of, hij zou José M.R. Delgado eens moeten beluisteren over de neurofysiologie van
het hoofd.
Kijk naar de foto van Henk. Ik herken hem niet en wel.
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Hugh Sidey herinnert in Time aan Garry Trudeau's cartoon bij de verkiezing van
Ronald Reagan, waarbij hij een doorsnee van Reagans hersens tekende op zoek naar
‘behavioral patterns in the cortex and the cerebellum with its maze of neurons and
their dendritic spines.’45 ‘Many wonder,’ schrijft hij, ‘if we poke and prod too much
at Presidents, speculating on their moods, their IQ's, grasp of history, courage and
honour.’ Dat is de Hutschnecker thesis, inzicht krijgen in de man die naar het Witte
Huis gaat voor hij er al zit. ‘There is no way now to fix Reagan up with new genius
or to rearrange his convictions,’ schrijft Hugh Sidey.
Hoe zou de ‘test’ voor regeringsleiders er uit moeten zien?
Psychology Today publiceert een artikel van Phillip Shaver over THE PUBLIC
46
DISTRUST. Het artikel biedt data en grafieken maar het gaat mijns inziens niet diep
genoeg in op de betekenis van ‘vertrouwen’ in een psychologische, sociale en politieke
context. Hij zegt wel dat Stalin verkondigde: ‘De staat is een gezin en ik ben uw
vader,’ en dat Lyndon Johnson wenste dat men hem als ‘vader’ liefhad (hij was op
zijn pik getrapt als hij ontdekte dat dit niet het geval was). Nixon zei de mensen ‘als
kinderen’ te beschouwen, maar daar laat Shaver het bij. Dat is onvoldoende. De
terugval in vertrouwen verdient een fundamentelere behandeling.
Er is een studie over Walt Whitman verschenen47 waarin wordt geconstateerd dat
Whitman zijn homoseksualiteit ‘at least as desire if not fulfillment’ erkende. Een
vage aanduiding, waarom? Hij was ‘furtive like an old hen’, zei hij zelf. Waarom?
Vreemde baas. Ik zit niet te springen hem te gaan lezen.

5 december 1980
Het Kremlin heeft de economische plannen voor 1981-1985 bekendgemaakt. Er
wordt op vijf procent groei gerekend terwijl alles op alles zal worden gezet om de
export van energie te verhogen.
De International Herald Tribune zegt in een redactioneel commentaar48 dat de
USSR tegen 1985 de gasproductie met 50 procent verhoogd wil hebben. De Sovjet-Unie
zou over 40 procent van alle gasvoorraden in de wereld beschikken. ‘The great debate
is over whether this is good or bad for the West,’ schrijft het blad. Vooral de
Amerikanen zijn tegen iedere af-

45
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hankelijkheid van energieleveranties vanuit het Oostblok. Vooral wanneer er een
conflict zou komen en Moskou de kraan dicht zou draaien, zou dit tot chaos in het
Westen kunnen leiden. Een ander aspect waar Washington op wijst, is dat Moskou
op die manier over aanzienlijke hoeveelheden harde valuta zou komen te beschikken
met alle voordelen - en gevaren voor het Westen - van dien.
Jan de Vries stuurde een telegram:

Loek de Levita zegt dat het ‘crazy’ is wanneer we er op in zouden gaan, want we
zouden er geen cent aan overhouden, waarschijnlijk zelfs op verliezen. Klaas Jan
Hindriks van de NOS zegt dat Indira Gandhi 20.000 gulden moet kosten en een film
over de gas pijplijn 35.000-40.000 gulden. Dat is andere koek. Wat nu? Ik had nooit
op eigen houtje met Veronica over geld moeten spreken, want ik heb er geen kijk
op, en wil dat ook niet hebben. Dat moeten anderen doen.
John van Haagen vroeg of hij mijn oude Contaflex camera mocht hebben, die ik
in 1957 van Oom Dasaad kreeg, nadat in mijn flat in Djakarta was ingebroken en de
boel was leeggehaald. Hij wil de lens gaan gebruiken. Ja, hij kan de camera hebben.
Greet is herstellende.
De ambassadrice van India gaat een avond organiseren om mijn interview met
Indira Gandhi te vertonen. Ik vroeg tante Jetty en Lex Poslavsky mee te gaan. Tante
vindt het te vermoeiend. Lex komt ook niet.
Ik belde Peter in Londen en zei op een gegeven moment: ‘Ik hang op, want ik ga
failliet.’
‘Zeg dat niet,’ zei hij, ‘want het gaat als een mes door me heen.’ Hij voelt zich
schuldig omdat ik soms geld stuur om hem te steunen, maar hoe komt het toch dat
hij zelf niet de hort op gaat om aan poen te komen?
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Stefan Landshoff wandelde op Amerbos binnen. Hij zei steeds beter te beseffen hoe
ik word gehaat. ‘Ze denken dat je toch door de Russen wordt betaald, dus waarom
zou je geld voor je Arbatov-boek krijgen?’ De waard en zijn gasten, altijd weer.

6 december 1980
Ik droomde van mams hondjes, Ke en Ko, en was vreselijk bezorgd dat er iets met
ze zou gebeuren. Er was ook een stoet paarden.
Heb grote zorgen over mijn werk en hoe het nu verder moet. Ik ontving een aardige
brief van Hans Galesloot, met wie ik bij De Levita mijn films monteer. ‘Ik vertrouw
meer op jou na drie dagen samenwerken, dan op Loek na zes jaar dienstverband.’
De Levita is duidelijk een joodse gannef. Maar dat wisten we al. Ik zal Galesloot de
4.500 gulden geven die hij moet hebben.
Max Pam wijdt meer dan een pagina aan Jacques Gans in NRC Handelsblad.
Dergelijke shit komt natuurlijk met vlag en wimpel in de krant.
Bij anti-Chinese rellen in Semarang heeft Suharto het leger weer eens ingezet en
zijn acht jonge mensen neergeknald. Er werden 684 arrestaties verricht, zeggen ze.
Admiraal Sudomo beweert dat de onlusten een aanloop naar een nieuwe staatsgreep
waren. Zal wel gelogen zijn.
Richard Allen zou niet als veiligheidsadviseur van Reagan benoemd mogen worden
nadat bekend is geworden dat hij, toen hij nog voor Richard Nixon op het Witte Huis
werkte, eigen belangen had gediend met gebruik van zijn invloed. Reagan onderzocht
de affaire en lijkt tot de conclusie gekomen dat er niets onbehoorlijks is gebeurd.
Dus werd bekend gemaakt, dat generaal Alexander Haig minister van Buitenlandse
Zaken wordt en Allen de heer Brzezinski gaat opvolgen. Caspar Weinberger gaat
naar Defensie.
Mijn interview met Fuad II wordt door secretaresse Astrid Waltmans zonder verder
commentaar namens NRC Handelsblad geretourneerd.
Ik was bij Dirk en Inge Keijer in Hilversum. Prettige sfeer. Hij vertelde me dat er
met de messen op tafel gevochten werd om een graantje mee te pikken van de drie
miljard die Nederland in de gaspijpleiding wil steken. De heer Wagner, voormalig
president van Shell, schijnt een soort consortium te hebben gevormd, waardoor de
koek eerlijk verdeeld zou gaan worden. Wagner schijnt er een spelletje van te maken
tussen Bos Kalis, Thomassen & Drijver en eigen vriendjes, terwijl andere Ne-
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derlandse bedrijven - Keijer bedoelde onder meer Pieter Baaij - zich dikwijls in een
positie bevinden om onder gunstiger voorwaarden te leveren.
Dirk herinnerde aan een aantal jaren terug toen de BVD een sovjetmaatschappij,
Elorg in Hilversum, liet sluiten omdat ze zich met de levering van ‘verboden techniek’
- waren het computers? - naar Moskou bezig hadden gehouden. Keijer vindt dat er
een nieuw bedrijf, Gasorg, zou moeten worden opgericht - wat hij dan zou moeten
runnen - en dat via deze onderneming alle leveranties en orders naar de USSR geregeld
zouden moeten worden. Dit zou de Sovjet-Unie een vrijere hand bieden zaken te
doen in Nederland en zou bovendien andere bedrijven naar Moskou brengen, die nu
door de kongsi tussen Wagner en zijn vrienden worden weggehouden.
Keijer zei er van uit te gaan dat Dewi Sukarno een deal met de portier van het
Plaza Athénée Hotel aan de overkant kon hebben gemaakt, om rijke Arabieren te
logeren te hebben voor 50.000 dollars per stuk.

7 december 1980
Een wit sneeuwkleed is neergedaald.
Ik luister naar Gaspard de la nuit van Ravel.
Voetelink zet zich nog steeds in voor de Time-affaire om Wibo van de Linde en
Robert Kroon te dwingen naar buiten te komen met hun ‘informatie’ dat ik met de
Russen bezig zou zijn geweest Juliana te wippen ten gunste van Beatrix. Hoeveel
geld, tijd en energie is er al niet in gaan zitten? En de werkelijke rotzakken zitten in
Den Haag en bij de BVD, die Kroon en Van de Linde alleen als ‘journalisten’ hebben
gebruikt.
Ik fietste tot voorbij Zunderdorp bij het laatste zonlicht. Prachtig, de besneeuwde
velden en boerderijen. Ik vroeg een boer of de schapen niet naar binnen moesten.
‘Nee hoor, dat kan nog best. Het enige probleem is het voer.’
Ton Kors belde om mij voor een feestje op 13 december uit te nodigen. Gelukkig
ben ik dan in Moskou.
Ik ontmoette voor de lunch Josje Hagers in het Promenade Hotel. Goeman
Borgesius vond ze een besluitloze kloot met zes adjunct hoofdredacteuren. ‘Als ik
iets bijzonders heb, dan wacht ik tot een mij goed gezinde adjunct dienst heeft, want
anders wordt er in geknipt, verhuist het naar een achterpagina of wordt mijn naam
weggelaten.’ Ik zat in stomme verbazing te luisteren. Ik kan mij zulke situaties niet
voorstellen. ‘Eerst wond ik me er zeer over op,’ aldus Josje, ‘maar nu denk ik: zolang
mijn salaris maar wordt over gemaakt.’
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Zij bevestigde wat Ruud van der Linden, de Telegraaf-fotograaf, me gisteren in
Thermos zei, namelijk dat Irene een affaire heeft met de zoon van generaal Wolff,
die bij ons op de laan in Huis ter Heide woonde. Halfbroer Van Lier van Juliana
probeert meer geld los te peuteren. Carlos, de vroegere man van Irene, is in een
zakelijk schandaal betrokken. What else is new? Josje was ook bij Pussy Grinda in
Parijs geweest, die onder geen beding een interview wilde geven. ‘Maar die juffrouw
weet veel,’ zei ze. Mevrouw Jochems zou de vroegere secretaresse van Seyss-Inquart
zijn geweest. De familie Jochems had Werner Verrips uitstekend gekend. Josje was
niet lang voor zijn dood bij Verrips geweest. Zo hoor je nog eens wat.
Ik schreef Jermen Gvishiani een brief aan de hand van informatie en suggesties
van Dirk Keijer. ‘Wanneer je dat doet, wordt er meteen druk vergaderd in Den Haag
en weten ze ook van wie de informatie afkomstig is,’ had Keijer gezegd. Ik zal er
wel nooit achter komen wie Keijer eigenlijk is.
Er is een boek verschenen, How they do it,49 waarin wordt gezegd dat ‘bedbugs
practice homosexuality’. Verder staat er: ‘Lobsters are rapists, immobilizing mates
with their powerful claws. Chimpanzees are hyperpromiscuous.’ En, niet te vergeten,
ganzen accepteren ‘ménages à trois’. En dan verwondert men zich er over dat de
human zoo ook een beestenbende is.
Ik wil in Wenen interviews filmen met de top van de International Council for
New Initiatives in East-West Cooperation. Ik probeer dit op weg naar Moskou te
regelen.

8 december 1980
William Stockton, wetenschapsredacteur van The New York Times, schrijft over
CREATING COMPUTERS THAT THINK.
Hij beschrijft de computer ‘as a dumb machine’. Stockton: ‘A computer does
exactly what it is told, nothing more, nothing less. A computer, as any programmer
will tell you, follows instructions perfectly. Mistakes occur when instructions are
wrong.’ Dan oppert Stockton: ‘Imagine a machine who could think, reason, make
logical deductions, remember past experiences, solve present problems by recognizing
analogous situations? Now, some of the world's philosophers, mathematicians,
linguists, psychologists, electrical engineers and computer scientists are working to
create machines to do just that. They are attempting to rewrite Descartes, and, they
believe - though
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there are some dissenting voices among them - that they are beginning to succeed to
an extend inconceivable only twenty years ago.’
‘If they succeed - and they think it is a matter of when, not if - life may never be
the same. In the future, artificial intelligence could produce powerful assistants who
manage information for us, reading books, newspapers, magazines, reports, preparing
summaries avoiding those things the computer knows won't interest us, keeping
abreast of everything that happens in the world, seeing that nothing we really should
know escapes us. These intelligent computers could analyze the decisions that face
us, searching libraries of knowledge for facts, that will help with a decision and then
present us with suggestions for action and the probable consequences. Artificial
intelligence programs could guide robots that do our dirty work, collecting garbage,
mining coal, cleaning up the radiation of a damaged nuclear reactor.’ Stockton ziet
de moderne computer vooral ook als verlengstuk van de menselijke intelligentie.
Wat hangt ons allemaal nog boven het hoofd? Onvoorstelbaar. Het is eigenlijk wat
Robert Yastrow me al een aantal jaren heeft voorgehouden, bijvoorbeeld computers
die computers zouden kunnen maken.50
De trouwe Aurelio Peccei belde uit Londen dat hij naar Salzburg vertrok. Ik vroeg
hem of hij 10 december in Wenen beschikbaar zou zijn. Eigenlijk had hij een
ontbijtafspraak maar hij zou mij voorrang geven. Hij zal logeren in Hotel de France.
Leonid Brezhnev is nu in New Delhi. Volgens de BBC had hij 400 medewerkers
meegenomen.
Josje Hagers wist te vertellen dat Vladimir Opalev nu het hoofd van de KGB in
Nederland was.
Er zit een roodborstje in de sneeuw. De melodie van een kinderliedje zit in mijn
hoofd: roodborstje tikt tegen 't raam, tik, tik, tik, laat mij er in, laat mij er in. Mijn
vader zong dat met ons. Vreemd.
Ik had een ontmoeting bij Strengholt in Bussum met Enno Rijpma en Dennis
Livson over mogelijkheden van samenwerking, bijvoorbeeld voor de film over
aardgas in de USSR. Ben Elkerbout zou supervisie moeten krijgen. ‘Dat nooit,’ zei
ik, ‘want toen Milo Anstadt me indertijd bij de VARA-televisie introduceerde, heeft
Elkerbout dat helpen torpederen.’
‘Maar Elkerbout doet goeie dingen, zoals die film met sovjet-dissidenten,’ zei
Rijpma, die niet begreep dat hij het alleen
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maar erger maakte. Livson wilde in coproductie stappen met de Finse televisie of
Thames TV. Guus Jansen liet maar even zijn neus zien.
Ik vlieg via München naar Wenen.

9 december 1980
Wenen, Hotel Imperial
Aurelio maakte in een telefoongesprek vanmorgen duidelijk dat mijn voorgenomen
interviews beter tot februari kunnen worden uitgesteld. ‘Gvishiani is in our council,
yes, but he had to be very cautious about it. You know how the Russians are very
jealous of each other. I know you, but say nothing about it in front of others. We
were in agreement about the interviews, but lets postpone it. But speak to Gvishiani
in a very opportune way, because other Russians will be present and they are watching
him.’
Ernst Stock, de secretaris van de Raad begon gisterenavond al met ‘you caused
me a lot of trouble’. Ik beklaagde me op mijn beurt over het feit dat hij me verkeerd
had geïnformeerd over Peccei's afwezigheid. ‘Well, I can't tell you by phone,’
antwoordde Stock in het ‘vrije Oostenrijk’, ‘because Gvishiani was angry, that you
sent in a question about his political future.’
Dat was niet waar. Ik wilde slechts over zijn schoonvader Kosygin spreken, omdat
hij tenslotte onlangs aftrad.
‘He was afraid that you would ask him something like that,’ wijzigde Stock zijn
tekst na mijn uitleg. Gvishiani kent me toch. Dat kan hij niet vermoed hebben.
‘We trust you,’ zei Boris Krylov, Gvishiani's assistent.
‘You guys know me ten years now. What do you take me for,’ zei ik nog altijd
nijdig. ‘That I will set a trap for dr. Gvishiani? I am a friend of him, you should know
that. How often did we talk, even in New York and elsewhere? Have I ever betrayed
dr. Gvishiani's confidence? I consider this an insult.’
Stock stelde voor wel het gesprek met kanselier Bruno Kreisky te filmen. Hij vond
ook dat ik Kendall en Gvishiani kon opnemen ‘and let's forget about Peccei’. Daar
kon dus geen sprake van zijn. Aurelio had alles geregeld. Aan hem heb ik dit alles
te danken.
‘Kendall is a winner. He is with Reagan,’ aldus Ernst Stock. Er was in een kleinere
salon naast de conferentiehal in het oude paleis Hofburg een tafel gereed gemaakt
met ongeveer twintig zitplaatsen. Daar zou het gezelschap bijeen komen. Ik wandel-
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de rond en besefte dat Franz Joseph en Maria Theresia hier hadden gehuisd. ‘Do you
keep notes’, vroeg ik aan Stock.
‘If you only knew how many anecdotes I could tell you.’
Met wie ik op dit moment werkelijk een interview zou willen maken, is Mao's
weduwe. De kranten staan vol met afschuwelijke verhalen. Jiang Qing staat in Peking
terecht tegenover vrouwelijke rechters en bijt van zich af als een leeuwin, zoals te
verwachten was. Zij gaf overigens toe dat zij bepaalde mensen had laten martelen
om te bewijzen dat een weduwe van oud-president Liu Shaoqi een Amerikaanse
spion was geweest. De dood was erop gevolgd. De rechters verboden haar nog te
spreken. ‘I am speaking, so what are you going to do!’ riep zij uit. De rechter sloeg
op de tafel: ‘That's a crime.’
De weduwe van Mao antwoordde: ‘You are committing a crime. What an outrage.
I ask you people: why have you brought these renegade bums here?’ Na over en weer
geschreeuw werd zij weggeleid.51 Er is een foto bij van een getraliede kooi met daarin
Mao's weduwe. Het kan verkeren.
Zoals te verwachten was, zijn de eerste spotprenten van Brezhnev op bezoek bij
Gandhi verschenen, zelfs hier in Die Presse. Het is eigenlijk kwaadaardige
anti-Indiapropaganda onder het mom van een grapje.

Bundeskanzleramt
Ik kwam met Kreisky's secretaris, Petritsch, overeen, dat ik de bondskanselier in
maart zal spreken, wanneer ik ook voor de andere gesprekken naar Wenen kom.
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Schreef een brief aan Peter.
Was op tijd voor een koffiepauze terug op de conferentie. Ik zag kans tegen dr.
Gvishiani te zeggen: ‘In de tien jaar dat we elkaar kennen heb ik nog nooit over uw
vader gesproken.’
Hij antwoordde: ‘I appreciated that.’
‘So, how could you ever think, that I would ask a stupid question. Please trust me.
I will never put you in an embarrassing situation.’
‘One reason, I postpone the interview, is that minister Urutchev en mr. Osipov
should be central figures in your forthcoming film,’ aldus Gvishiani.
‘Mijn brief spreekt ook over Osipov,’ zei ik.
‘I will see him in Paris tomorrow,’ besloot Gvishiani.
Met mijn brief van 8 december aan Gvishiani nu in handen, kan het niet beter. Ik
belde Hilversum en lichtte Inge Keijer in. Wat laten Amerikanen zich in de kaart
kijken met onderstaande cartoon.
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Ik maakte een lange wandeling. Het was fris en koud. Er waren wat jongens aan het
tippelen maar de een was nog lelijker dan de ander. Terwijl we op De Horst en in
Sprimont op Villa des Marroniers opgroeiden in een zekere stijl, werd ons altijd
voorgehouden dat men in staat moest zijn de tering naar de nering te zetten. Mijn
huidige situatie is nauwelijks nog rooskleurig.

10 december 1980
Wenen
Ik droomde van mam. Iemand vertelde dat toen zij van mam, die lag opgebaard (ik
wilde haar niet meer zien), afscheid was gaan nemen, mam nog even wakker was
geworden en had gezegd: ‘Dag allemaal.’ Ik realiseer me nu ook dat ik gisteren
droomde dat mijn TR-6 Triumph totalloss werd gereden omdat ik van achteren werd
geraakt.52
Het is stralend zonnig weer. Heb enorm veel zin in alles en koester plannen om
maximaal resultaat te behalen.
Nel Slis schrijft in de International Herald Tribune dat Beatrix ‘dynamic and
dedicated’ is en hoge cijfers scoort nu zij zeven maanden koningin is. Een ‘queen
pro’. Wat is dat, een ‘queen pro’? Er werken 250 mensen voor Beatrix wat haar elf
miljoen gulden per jaar kost.
John Lennon is vermoord in een regen van kogels.
Ben weer in Henry de Montherlant gedoken. Privé-domein gaf Spelen met stof
uit.
‘Het geloof? Ontslag van de intelligentie,’ schrijft hij. Nee, het is meer. Het is ook
meer wat Augustinus zei: ‘Voor waar aannemen wat niet is te bewijzen.’ Geloven
is het najagen van ‘psychisch hygiëne’ zoals C.G. Jung zei. Geloven is niet zonder
totem kunnen functioneren, Lenin, Beatrix, de Heer.
‘Alle vrouwen die een kind willen om “zin aan het leven te geven” tonen ons dat
zij niet in staat zijn alleen een zin aan hun leven te geven,’ aldus De Montherlant.
Exact. Dat was wat tot mislukkingen als Frieda en Ellen Thomassen leidde.
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Moskou
11 december 1980
Moskou, Ukraina Hotel
Het duurde gisteren weer eens 75 minuten om door de douane te gaan. Ik werd niet
afgehaald. Het gedrag van de douane is schandalig. Er is de afgelopen tien jaar niet
de minste verbetering in gekomen. De blonde taxichauffeur reed als een gek in een
half uur van Sheremetjewo naar deze kazerne, die een hotel wordt genoemd. Zit op
de 26e etage. Het vergt dus onvoorstelbaar veel tijd om beneden of boven te komen.
Ook het inchecken voor een kamer was weer een onacceptabele rotzooi, waarbij
iedereen voor zijn beurt probeerde te gaan en het opzetten van een grote bek een
must is.
Ik belde met oud-ambassadeur Romanov en sprak over het plan van Keijer Gasorg
op te richten. ‘Excellent idea, he told me already about it. But how to carry it out,’
aldus Romanov. Hij had zojuist een heerlijke vakantie in de Kaukasus gehad. Hij
speelde veel tennis maar kwam toch drie kilo aan. Morgen geeft hij ergens een lezing.
We ontmoeten elkaar zaterdag.
Volodja Molchanov vertelde dat er iets vreemds aan de hand was met Vladimir
Opalev in Den Haag. Dat weet ik al enige tijd. Hij had de staatstelevisie niet over
mijn komst verwittigd. Niemand in Moskou was op de hoogte, dus werd ik ook niet
afgehaald. ‘Je weet, de betrekkingen tussen APN Novosti en de staatstelevisie zijn
toch al niet goed. Nedbajev lag na een hartaanval twee maanden in een ziekenhuis.’
Ik zei iets van: ‘Wat vreselijk,’ waarop hij antwoordde: ‘Niet zo erg.’ Hij vindt
Nedbajev, hoofd West-Europa bij APN, zelf een lummel.
Vanmorgen was het weer het gebruikelijke gelazer met een gesloten koffieshop.
Dames van Intourist adviseerden te gaan kijken of op de derde verdieping een
snackbar open was. Ook die was dicht, vanwege verbouwing. Ik probeer intussen al
weer enkele uren een internationale verbinding te krijgen. Dit is 1980.
Later kwam een meisje van Intourist vertellen dat alle lijnen naar het buitenland
gesloten waren en dat ik tot vrijdag 23:00 uur moest wachten.
Volodja vertelde over het bezoek van André Spoor aan Mos-
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kou. De laatste dag had hij het gesprek gebracht op de affaire Raymond van den
Boogaard. Volodja had cryptische antwoorden gegeven, zijn positie in Moskou in
de gaten houdende. Op die manier kom je er dus ook niet uit. Hij zei ook met een
zeker leedvermaak, dat de heer Gvishiani na het aftreden van Kosygin in een paar
maanden ‘weggevaagd’ zou zijn. ‘Hij zal dan alleen nog sinaasappelen in Georgië
kunnen verkopen.’
‘Are that the games in this country,’ vroeg ik boos.
‘Kijk maar, over een paar maanden is hij weg,’ aldus Molchanov. Volodja is altijd
tegen mijn vriendschappen met Gvishiani en Arbatov geweest. Ik zal dit nooit
begrijpen. Het is echter waar dat Gvishiani zich in Wenen minder zeker opstelde dan
vroeger.
Nadat Tamara Sachnazarova van APN zich ermee had bemoeid, belde mijn oude
bekende Gabishev van de staatstelevisie. ‘Wat is het doel van uw bezoek?’ Ik werd
bijna opnieuw woedend want dat had hij langzamerhand moeten weten, als iedereen
zijn werk behoorlijk had gedaan. Ik herhaalde een aantal gesprekken over de
gasindustrie en de leveranties naar het Westen te willen filmen. ‘Wanneer komt
iemand me halen?’ Na enig gesmoes zei hij: ‘Men komt altijd met een taxi naar ons
toe.’ Dat is niet waar, want zo eenvoudig is dat niet. ‘Dan kom ik helemaal niet,’ zei
ik. Ik alarmeerde Tamara. ‘Don't worry, Volodja Molchanov will call you in fifteen
minutes.’
Het is bijna tien uur. Ik heb nog niets kunnen krijgen, zelfs geen koffie in dit
heerlijke sovjethotel. Gabishev belde opnieuw: ‘Ik kom u persoonlijk halen.’ Niets
gaat gewoon hier. Pas als je een schandaal forceert, gebeurt er wat.
Ik liep binnen bij Edward Ivanian op het USA-Instituut. Hij gaf mijn JFK-manuscript
te lezen aan zijn buurman, Yuri Vantalov, hoofdredacteur van APN Publishing House.
De Russische draad van George de Mohrenschildt liep te duidelijk door mijn boek
zei hij. Dit was in strijd met de pogingen vanuit Moskou om wat Dallas betreft iedere
betrekking met de Sovjet-Unie te vermijden. ‘Wanneer je De Mohrenschildt uit je
manuscript zou schrappen,’ zei hij, ‘dan houd je weinig over.’ Hij adviseerde Arbatov
er nog eens op te wijzen dat het manuscript bij hem lag. Ivanian had gevraagd zelf
naar hem toe te komen, want hij wilde deze subtiele zaken niet per telefoon bespreken.
Hij schrijft nu een boek over Jimmy Carter. Ik vroeg hem om aan de analyses van
Lloyd deMause te refereren, die ik hem allemaal heb verschaft. Dat zou hij zeker
doen.
Hij was het met me eens dat het een treurige zaak is dat Georgii Arbatov, als
directeur van het USA-Instituut, niet iedere dag
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The New York Times onder ogen krijgt. Althans, niet vers van de pers. Eigenlijk
zouden de Amerikanen hier uit eigener beweging voor moeten zorgen. ‘Het kost
maar drie honderd dollar,’ aldus Ivanian. ‘Het is meer, maar zelfs ik krijg die krant
iedere dag uit New York, zij het dan per boot,’ antwoordde ik. Bij het afscheid nemen,
zei hij zijn best voor mijn JFK-manuscript te zullen blijven doen. ‘In several years I
did not read such an exciting readable story.’
Mijn vader heeft nooit geweten dat ik boeken schrijf. Hoe zou hij hebben
gereageerd? Mijn eerste boek verscheen in 1968, twee jaar na zijn dood. Zou het er
iets mee te maken hebben? En ik maakte natuurlijk enkele films.
De Montherlant schrijft over een parallellisme tussen zelfmoord en
homoseksualiteit, en wat dit bij de Romeinen betekende en wat het tegenwoordig
betekent. Vandaag ziet men suïcide als een neurotisch verschijnsel, als lafheid
enzovoorts. ‘Bij de Romeinen werd het toegepast door de evenwichtigste en
waardigste mannen: er komt een moment waarop het totaal aan weerzin dat men
ondervindt of verwacht al te zeer het totaal van de genoegens gaat overtreffen: men
doodt zich, en dat wordt genoemd het “redelijke heengaan”.’ Verderop schrijft hij:
‘In onze dagen wordt de homoseksualiteit gezien als een ondeugd, of zoals zelfmoord,
als een neurose. Moet men in herinnering brengen dat men Augustinus, Julius Ceasar,
Horatius, Virgilius, Antonius, Brutus, Cicero, Tiberius, Hadrianus, Trajanus, Pompeus,
Catullus, Tibullus, Martialis, Propertius, Apuleius, Agrippam en Maecanas ervan
heeft beschuldigd, onder vermelding van nadere bijzonderheden, dat zij ook nog
homoseksueel waren? Het waren grote mannen. Zij bezaten ook echtgenotes,
minnaressen en kinderen. Zij waren tevens homseksueel.’ Deze gecombineerde
sexuele operatie zal ik nooit begrijpen.
Ik moet deze passages naar Peter sturen.
De Indonesiër Surjono, vluchteling van Suharto, kwam ‘als een hongerig dier’ het
vele materiaal halen wat ik had meegebracht, inbegrepen dat wat professor Wertheim
meegaf voor een bevriende, Russische hoogleraar. Ik hoop dat hij het doorgeeft. Hij
voelt zich hier rampzalig van de wereld afgesloten, ook al kan hij in de Lenin
Bibliotheek gaan bijlezen.
Na ontzettend veel gedonder en eerst naar een verkeerd adres te zijn geweest,
belandden we eindelijk bij Fyodor Kuznetsov, waarnemend directeur van de afdeling
buitenlandse betrekkingen van de instelling die alle TV-zaken regelt en controleer,
de Staatscommissie voor Televisie en Radiouitzendingen.
Volodja zei dat ‘men’ van mening was dat ik schandalen
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maakte om aandacht te trekken. ‘Nee, vriend,’ antwoordde ik, ‘je weet zelf dat je
zonder schandalen absoluut niets voor elkaar krijgt in Moskou.’ Hij wist ook te
melden dat Genia Makarova, die mij een paar jaar geleden begeleidde tijdens mijn
reizen door de USSR, financieel dermate omhoog zat, dat ze nu bezig was met het
lezen van brieven die van Nederland naar de Sovjet-Unie werden gezonden.
Er was een aardige juffrouw aanwezig, Larissa Niranova, die nuttig kan blijken
te zijn. Alles zou afhangen, zo werd gezegd, van de mate van medewerking welke
het ministerie van Gaszaken bereid was te geven. Ze hebben bovendien alles aan
elkaar gelogen, want bij Kuznetsov werd gezegd dat mijn programma tot in de puntjes
was geregeld. Larissa liet ten bewijze een rode folder zien waar de voorbereidingen
in zaten. ‘I cannot fight blatant dishonesty,’ zei ik recht voor zijn raap. ‘Please be
honest. I don't know who speaks the truth and who has been lying to me, but I want
to make a film.’ Ik zette de doelstelling andermaal uiteen.
Volodja legde uit dat Vladimir Opalev was gedwongen opnieuw als diplomaat
naar Holland te gaan. Al was zijn post verhoogd in rang, hij wilde niet en was met
grote tegenzin in Den Haag gearriveerd. ‘Bovendien staat hij onder krachtige invloed
van zijn vrouw.’ Daarom merkte ik een gewijzigde houding bij hem.
Ik vroeg hem waarom hij zo anti-Gvishiani sprak, terwijl die man juist een
opmerkelijk internationaal niveau heeft bereikt, vooral naar Moskouse maatstaven.
‘Hij heeft zijn hele carrière aan zijn schoonvader Kosygin te danken. Zijn nieuwe
baas Vladimir Kirillin wil ook dat hij zo gauw mogelijk ophoepelt bij het Comitée
for Wetenschap en techniek.’
‘Maar dat is toch waanzin,’ antwoordde ik. ‘Gvishiani heeft een wereldnetwerk
van contacten opgebouwd, is uitermate competent en werkt al jaren voor de USSR,
met opmerkelijke resultaten. Hij kent de zaken.’
‘Ja, maar je vergeet dat de opvolger van Kosygin, de heer Tikhonov, ook kinderen
en kleinkinderen heeft die aan baantjes moeten worden geholpen.’ Zo zit de USSR
dus in elkaar: afschuwelijk. Dat loopt geheid verkeerd af.
Over Polen en de spanningen daar weet niemand in de Sovjet-Unie iets. De Voice
of America wordt weer hevig gestoord. ‘Misschien is dat Amerikaanse station honderd
kilometer buiten Moskou een beetje te horen,’ zei Volodja. Zowel hij als Consuelo
waren overtuigd dat het Kremlin reeds veel troepen en tanks naar Polen had
overgebracht. Er zouden in oktober
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prijsverhogingen bekend worden gemaakt. Vanwege Polen was dit door de regering
uitgesteld. Nu moest er op het volgende partijcongres worden gewacht. ‘They were
afraid, something would happen here but it won't,’ zeiden ze. ‘Ze slapen hier bij ons.
Ze kunnen alleen veel kletsen maar doen niets,’ aldus Volodja. Hij zei dat bovendien
van de duizend onderwerpen die op het partijcongres dienden te worden behandeld,
er misschien vijf voor behandeling gereed waren.
Georgii Arbatov was anderhalf uur op televisie aan het woord geweest. Hij werd
door beroemde sovjetcommentatoren ondervraagd maar eigenlijk zei hij niets. Hij
gaat ook niets over Ronald Reagan zeggen tot die man 20 januari aanstaande op het
Witte Huis zit. Molchanov leek het beter om ons boek nog maar even uit te stellen.
‘Hoe zou Arbatov op een dergelijk voorstel reageren?’ vroeg ik. ‘Ik ken hem
onvoldoende.’ Ik zei hem dat er in Holland werd gezegd dat de sovjets voor het boek
hadden betaald.53 Hij haalde zijn schouders op want hij weet ook wel beter.
Hij vertelde dat toen hij met André Spoor naar Leningrad reisde, deze pas na een
glaasje wijn aldaar had voorgesteld elkaar te tutoyeren. De laatste dag van diens
bezoek, nadat het ministerie voor Gaszaken geweigerd had hem te ontvangen en
eveneens geweigerd had zijn vragen te beantwoorden, had Spoor hem gezegd: ‘Ik
weet niet hoe ik dit moet vragen, maar wat is er precies gebeurd met Raymond van
den Boogaard?’
‘Tegenover derden zal ik altijd blijven ontkennen,’ vervolgde Volodja, ‘dat ik dit
heb gezegd maar tegenover jou wil ik dit wel zeggen. Ik heb hem bevestigd dat
Raymond van den Boogaard inderdaad onderweg van het vliegveld naar het hotel
na aankomst in de USSR, mij heeft gezegd door de BVD te zijn benaderd om met hen
samen te werken.’ Het verhaal volgde, exact zoals ik het steeds in Holland heb
herhaald, omdat ik, op verzoek van vooral Spoor, Van den Boogaard in Moskou had
geïntroduceerd.
‘Toen ik later op de redactie terugkwam,’ ging Volodja verder, ‘heb ik het verhaal
van Van den Boogaard aan mijn collega's verteld. Ik ben niet onmiddellijk naar de
hoogste baas gegaan om te vertellen dat er straks een stomme kerel uit Holland zich
hier zou komen melden.’ Maar Volodja zei Spoor ook te hebben gezegd dat hij het
oneens was met wat ik hier vervolgens in Nederland mee had gedaan, door het in de
publiciteit te brengen. Dat was ook geen sovjetzaak meer, maar een zuiver
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Nederlandse aangelegenheid die ik wilde opklaren en die dus in alle toonaarden, tot
en met minister Wiegel en de BVD toe, werd ontkend. ‘Je had je niet met zulke vieze
zaken moeten bezighouden Willem,’ zei Molchanov. Wat voor mij dus als een paal
boven water staat nu, is dat Spoor exact weet dat het wel degelijk waar was wat ik
over zijn medewerker Van den Boogaard heb gezegd.
‘Spoor is bang voor jou,’ aldus Volodja. ‘Als jij een boek schrijft, kijkt hij eerst
achterin of je over hem hebt geschreven. En als hij jou dan zegt: “Ik heb dit of dat
nooit gezegd,” dan antwoord jij dat je het in je dagboek kan aanwijzen.’
Ik dacht: ja, en dat gebeurt met dit gesprek dus ook.54
Molchanov had Spoor niet mee naar zijn flat genomen en ook niet aan zijn vrouw
voorgesteld. In Volodja's optiek betekent dit: ik vertrouw hem niet. Spoor zou over
anderhalf jaar weg willen bij NRC Handelsblad. Dat betekent dat ik dan ook geen
contact meer bij die krant heb, voor wat het waard is. Wat gaat André dan doen?
Vanmiddag toen ik met Gabishev terugkwam van de gasindustrie gesprekken, zat
de heer Sokolov van de Staatscommissie voor Godsdienstzaken in het Ukraina Hotel
op me te wachten. Ze waren niet zo bezorgd over onze montage van de film met
pater Alekseij ‘although he said some things we do not agree with’.
‘Bijvoorbeeld?’
‘That all Russians have God in them.’ Waar Pitirim en hij bezorgd over waren,
was dat de zendgemachtigde in Hilversum de film door negatieve commentaren zou
laten begeleiden. Of ik alsjeblieft wilde benadrukken dat dit de opinie
vertegenwoordigde van een priester in de USSR.
Hij vertelde dat de NCRV voor twee medewerkers had aangevraagd om een
soortgelijke film in de Sovjet-Unie te kunnen komen maken. Ik wist dat we onder
meer de NCRV in Hilversum de film met Alekseij hadden laten zien. Ze willen
hetzelfde gaan doen en mij natuurlijk niet op de buis brengen. Ik heb het op eigen
houtje gedaan. De NCRV werd met een verzoek van de Nederlandse ambassade in
Moskou ondersteund. Sokolov zei: ‘I will kill their request. We prefer to work with
you.’ Prettig om te horen maar het is duidelijk dat er weer de nodige anti-Oltmans
intriges van de Nederlandse overheid samen met de NCRV hebben plaatsgevonden.
Het zal wel nooit meer ophouden. Ik vroeg Sokolov liever niet te zeggen dat ze liever
met mij
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werken, maar om de NCRV-journalisten alleen tot 1981 tegen te houden, omdat tegen
die tijd mijn film wel getoond zou zijn. ‘Why?’ vroeg hij. ‘We simply will tell the
embassy: no.’55

12 december 1980
Russen zijn gewillige schapen, althans zo spreekt Volodja Molchanov over dit volk.
Vanmorgen stond ik weer een kwartier in de rij in dit hotel voor een kopje koffie.
Opnieuw gingen allerlei mensen voor hun beurt. Niemand komt er tegen in opstand.
Ze ondergaan de behandeling gelaten. Bovendien komen allerlei mensen van buiten,
die geen hotelgasten zijn, hun ochtendkoffie hier halen. Ze zijn nu zestig jaar bezig
de ‘nieuwe communistische mens’ te programmeren. Als het nu niet is gelukt, dan
lukt het nooit meer.
Ook de Indonesiër Surjono zei: ‘Op papier klinken Marx en Lenin prima, maar in
de praktijk hebben we met mensen te maken.’
Ik heb abominabel geslapen. Ik droomde van graven van Duitse soldaten in de
Tweede Wereldoorlog. Er moeten kwade geesten in dit bed hebben gezeten.
Ik belde de Indonesische ambassadeur, die Hussein schijnt te heten. Ze vroegen:
‘Do you have a message?’
‘I told you,’ zei ik, ‘I would like to meet him.’
‘He is occupied all day.’
‘And tomorrow?’
‘He has a full program tomorrow.’
‘And Sunday?’
‘He is not in Moscow on Sunday.’
‘And monday?’
‘I do not know whether he will be back.’
‘Did you give him my message?’
‘Yes, we talked about you.’
‘Well, I knew what the answer would be, I just wanted to see whether the
ambassador is a good chap or not. He is Orde Baru, I am Orde Lama, so we cannot
meet. It is clear.’56
Treurig dat ik zoveel over Volodja schreef en niet vermeldde dat hij zich grote
zorgen maakt dat Consuelo straks in april niet genoeg melk zal hebben voor de baby
die komt. Nu moet via Opalev en mij babyvoeding uit Holland komen. ‘We hebben
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nog niemand verteld dat Consuelo in verwachting is, behalve mijn zus. Anders zit
hier meteen iedereen tot en met mijn grootmoeder met hun adviezen,’ zei hij.
De Molchanovs hebben met buurman Volodja Feltsman en diens vrouw Anja
gebroken. Feltsman is voor de tweede maal toestemming geweigerd om naar Israël
te emigreren. Hij mag weer concerten geven, maar dan in kleine Russische plaatsen,
op afschuwelijke instrumenten en ver van Moskou en Leningrad.
Ik ontmoette Bernardo Bermudez Briceño, de Venezolaanse ambassadeur, die me
verzekerde volledig te zullen meewerken om minister Luis Alberto Machado, minister
voor Intelligentie, naar Moskou te krijgen, zoals ook de president van de USSR
Academy of Sciences (op mijn aandringen) heeft gevraagd.
Volodja Molchanov vond het een uitstekende gedachte Gasorg op te richten ‘maar
ik denk niet dat het zal gebeuren. Nederland zal er niet op ingaan.’
‘Jij bent soms toch echt bevooroordeeld,’ zei ik. ‘Je hoort iets nieuws, je luistert,
je mixt verstand en emotie, en dan, zoals je tennis speelt, richt je de bal en schiet je
en dat is dan je gefixeerde opinie. Je laat geen ruimte voor flexibiliteit en
aanpassingen.’ Consuelo knikte instemmend.
Ik heb een bezoek van twee uur gebracht aan de voorzitter van V/O Sojuzgazexport,
Yuri Baranovsky, een bezoek dat André Spoor had geambieerd maar niet kreeg. De
sovjets zijn trouw, maar hun belang zou beter zijn gediend indien Spoor was toegelaten
en een interview in NRC Handelsblad had kunnen plaatsen. Van mij nemen ze het
straks niet omdat ze zelf niet binnen konden komen. Als Spoor in 1971, net als ik,
via Aurelio Peccei en de Club van Rome aan de USSR was begonnen, dan had hij nu
deze ontmoeting zeker gehad en ik niet. Dat is dus het geheim van de journalistieke
smid: de toekomst analyseren en handelen voor iedereen er achter is welke kant de
zaken op gaan.
Baranovsky sprak voortreffelijk Engels. Ik voelde me meteen op mijn gemak, wat
bewees dat hij uitstekend geïnformeerd was over wie hem kwam bezoeken. Hij nam
alle tijd van de wereld voor ons gesprek. Ik realiseerde me opnieuw tegen een nieuwe
generatie apparatsjiks te zijn aangelopen. Ik bracht te berde dat Elorg opnieuw zou
kunnen worden geactiveerd in Gasorg. Hij reageerde met: ‘Sometimes, these local
companies are an extra headache for us and our bureaucracy is...’ waarop hij met
zijn handen twee oogkleppen maakte. Ik overhandigde hem de brief van Pieter Baaij.
Hij zei deze te gaan bestuderen.
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Omdat Wagner van Shell in januari naar Moskou scheen te komen, zei ik: ‘He does
not deserve such treatment. When Aleksei Kosygin offered in 1972 joint ventures
with Shell, he ignored the offer because the Americans and the CIA were against it.’
Ik bracht een bezoek aan de Academy of Sciences en ontmoette er Nikolai Beljajev,
die ik eerder ook zag in het bijzijn van de president, Anatoly Alexandrov. Ik besprak
het project dat ik met een reeks sovjetgeleerden in een boek wil samenvatten. Daarna
vroeg ik hem waarom Alexandrov me uiteindelijk had geschreven af te zien van een
boek samen met Philip Handler, de president van de National Academy of Sciences
in Washington. ‘Philip Handler,’ aldus Beljajev, ‘is not a scientist. He always gets
involved with politics and involves himself with interior matters of the USSR. Our
president Alexandrov never ever made statements involving himself with interior
matters of the United States or touching on US politics. If they were getting into a
debate in my book, Handler would draw Alexandrov in political polemics and we
don't want this.’
Ik zei blij te zijn nu kennis te hebben genomen van de reden voor de weigering
en liet het onderwerp rusten. Handler had straf van Moskou omdat hij zich met de
affaire Sacharov bemoeide. Daarom is hij geen wetenschapper.
Ik vroeg Beljajev aan Alexandrov over te brengen dat ik erkentelijk was voor diens
uitnodiging aan minister Machado van Venezuela. De ambassadeur vertelde dat zelfs
president Luis Herrera Campins in zijn rapport aan het parlement de uitnodiging van
Alexandrov aan Machado had genoemd. Het resultaat van het bezoek aan Beljajev
is echter dat het er naar uit ziet dat ik een afzonderlijk boek met een reeks
sovjetwetenschappers zal kunnen gaan schrijven.
Bij het verlaten van de Academy of Sciences merkte Volodja wrang op: ‘Nu schrijft
die mijnheer een rapportje waaruit zal blijken dat eigenlijk de Academie van
Wetenschappen meer voor je boek heeft gedaan dan Arbatov of jij en dan hebben ze
ook nog een kans een mooie decoratie te krijgen.’ Molchanov kent het sovjetsysteem
van haver tot gort en voor een lid van de CPSU is hij bijzonder kritisch, althans tegen
mij. Hij steekt de draak met alles.
Boris Krylovs telefoontje naar de heer Demidov van het ministerie voor de
Gasindustrie deed wonderen. De deur vloog meteen open. We werden een kwartier
later met open armen door Demidov ontvangen. Ik zette mijn plan voor een film over
de gasindustrie uiteen. ‘Okay, I speak for myself,’ aldus Demidov,
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‘because I cannot consult with my minister at this moment, but I think he will agree
to this plan.’ Dit betekende eigenlijk: missie geslaagd. We spoedden ons ook nog
naar het televisiecentrum van Moskou om een film van 45 minuten te bekijken die
zij zelf hadden gemaakt. Ik viel er zowat bij in slaap.
Volodja zei dat hij uit eigen beweging zou proberen mij de sovjetversie van de
Pulitzerprijs te bezorgen. ‘Als je dat in Nederland maar geen kwaad gaat doen.’
‘To hell with everybody,’ zei ik. ‘Ik krijg sowieso erkenning van wat ik in mijn
leven heb gedaan, lang na mijn dood. Wat doet het er toe? Ik heb geen lauweren van
wie dan ook nodig om in mezelf te geloven.’
Ik heb een gesprek van 70 minuten met aartsbisschop Pitirim gehad, waar Irina
en Tanja deels bij waren. Ik zei het voor mogelijk te houden dat er op den duur
samenwerking met Strengholt in zou kunnen zitten. Vooral toen ik zei dat het een
uitgeversconcern was met veel poen, danste hij de Sint Vitus om in contact met
Strengholt te kunnen komen. Thomas Landshoff schijnt van het bezoek van de
bisschop aan München eenzelfde indruk te hebben overgehouden, hoe onplezierig
het ook is dit te moeten constateren. Hij maakte het grapje dat hij langzamerhand
het gevoel had gekregen Pitirim Films te runnen. Ze schijnen ook een film in te gaan
sturen naar een festival van religieuze films in Amsterdam.
Er lopen hier zoveel vieze, ongewassen Russische mensen rond, dat de liften
stinken. Ondanks de successen, zal ik blij zijn morgen weer naar Wenen te kunnen
vertrekken.
Er was een telex binnen gekomen bij APN Novosti via de Belgische ambassade in
Tokio, waarin Gunther Pauli Volodja Molchanov uitnodigde voor de lunch in het
Intourist Hotel. ‘Er is nog nooit zo'n telex bij ons binnen gekomen,’ aldus Volodja.
‘Je stuurt me altijd van die lekker ventjes, eerst Raymond van den Boogaard en nu
Pauli.’
Dit is maar een summier overzicht van wat ik doe als ik in Moskou ben. Ik
telefoneerde met Olga Chechotkina van Pravda. Het was onmogelijk tante
Poslavskaya in Tasjkent telefonisch te bereiken. Volodja heeft het voor me
geprobeerd. Er schijnt weer een aardbeving te zijn geweest. Ik heb ook veel aan
Alekseij gedacht. Ik durf zijn naam bij Pitirim nauwelijks te noemen om hem niet
jaloers te maken dat ik duizendmaal meer in de jonge priester dan in de bisschop ben
geïnteresseerd. Ik vroeg me af hoe het dorp Spas er nu in de sneeuw uit zou zien.
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13 december 1980
Wat me tijdens deze reizen het meest irriteert, zijn de slechte manieren van mensen,
zoals slurpen en smakken. Ik heb de bagage al beneden gezet.
Ik bracht een bezoek aan Willem Bentinck op de ambassade. Een aardige kerel.
Hij heeft twee blonde zoontjes.
Ik zei absoluut geen respect te hebben voor een man als Wagner, die het spel met
de inlichtingendiensten en de VS meespeelde en al die jaren had geassisteerd de
ontwikkelingen in de USSR te helpen frustreren en doen mislukken.
Bentinck zei dat er weddenschappen werden afgesloten of het Kremlin Polen zou
binnenvallen. Toen ik vertelde te hebben vernomen dat Spoor weg wilde bij NRC
Handelsblad, zei hij ‘Hij zou gemakkelijk ambassadeur kunnen worden, terwijl ik
best eens een paar jaar voor de NRC zou willen schrijven.’
Volodja vertelde APN Novosti eens in de 24 dagen ‘de beste discotheek van Moskou
organiseerde’. Hij vervolgde: ‘Kan je je voorstellen, 400 meisjes en 600 jongens,
allemaal verlengstukken van de KGB, aan het dansen?’
‘Komt Tamara daar ook,’ vroeg ik.
‘Nee, het is alleen voor normale mensen.’ Toen Molchanov een tijdje was
weggeweest om aan een boek te werken, bleek Tamara zijn kantoortje bij APN te
hebben laten afbreken. ‘Zij is absoluut idioot en huilt altijd.’ Ik kan er van meepraten.
Het sovjetsysteem - vermengd met oude tradities - betekent dat ze zo'n juffrouw uit
zieligheid tot in lengte van dagen laten zitten, of het nadelig is voor het werk van
APN Novosti of niet. Dat heet socialisme.
Oud-ambassadeur Romanov arriveerde stipt op tijd voor onze lunch en plantte
drie ferme kussen op mijn hoofd. Hij was in een uitstekend humeur.
Wat het oprichten van een Gasorg in Nederland betreft, was hij van mening dat
men het eerst over de prijs eens diende te worden, vervolgens over de omvang van
de order en pas daarna zou men kunnen nagaan of Elorg gereactiveerd kon worden.
Het was uiteindelijk een beslissing die in de Raad van Ministers genomen zou moeten
worden. ‘It would be a long process.’ Ik vertelde over Fuad II. Romanov zei er een
bericht op TASS over te hebben gezien. Wellicht heeft de assistent van Lossev, die
ik informeerde, het op het net gezet. Romanov noemde Sadat ‘crazy’. ‘Wij noemen
zo iemand een avonturier.’ Hij had onlangs in Soedan soortgelijke geluiden
opgevangen rond president Numeiri. ‘Sadat is too isolated in the Arab world.’ Hij
was het niet eens met mijn gekanker op Wagner. Hij her-
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innerde zich de affaire wel degelijk maar zei: ‘Such is life. Situations change. People
change.’
Boris Krylov van het kantoor van dr. Gvishiani had iets dergelijks gezegd. Hij zei
zelfs tegen mij: ‘You are a businessman not a journalist.’ Ik zei hem toen dat ik veel
met zakenlieden te maken had en veel hoorde en legde niet uit dat ik vanwege
overheidssabotage van mijn journalist-zijn, elders probeerde een graantje mee te
pikken. ‘I hear a lot, this way,’ had ik gezegd. ‘In August I told you that Holland
would invest three billion guilders in the gas pipeline. This was then new to you. But
the information was correct.’
‘It was,’ had Krylov gezegd.
‘I quoted you many times,’ aldus Romanov. ‘Because you told me Reagan would
win, while people here thought it would be Carter again. They asked me how I knew.
I replied: “By analysis.”’

Luchthaven Sheremetjewo
‘De mens is slechts een herinnering,’ schrijft De Montherlant. Ik denk aan mam.
Hoe werkt het in godsnaam dat er een dag in ieders leven komt, dat je aan je moeder
kan denken zonder nog pijn te voelen? Pijn geneest. Wat doet pijn genezen? De tijd?
Misschien is tijd zelfs een effectiever medicijn dan Jezus Christus zelf. Jezus is meer
het noodverband, de instant help. De tijd zorgt voor de feitelijke pil die de pijn
verdrijft.
‘Men moet nooit alles zeggen, al was het maar tegen een steen.’ Dat zou een nuttige
les voor mij zijn.
Maurice Béjart heeft een nieuw ballet geschreven: Eros Thanatos. Dat zou ik met
Peter willen zien. Ik kan niet wachten om Peters stem weer te horen.
Murtaza Bhutto, de zoon van de premier van Pakistan, is in absentia ter dood
veroordeeld. Hoe kan dit allemaal? Ze willen natuurlijk niet dat hij uit Londen
terugkeert.
Tienduizend zwarten, of meer, graven in Zuid-Afrika naar goud. Hun eigen goud.
Vorig jaar 700 ton. Er zijn 34 goudmijnen in Zuid-Afrika. Ik zou daar wel eens een
kijkje willen nemen. Er moeten beauty's tussen zitten (ook van al het gespit.) Spanje
schijnt belatedly beschaafd te worden. Er schijnt de klad te zitten in stierengevechten.
‘Iemand die alles zegt wat hij denkt, is ongeveer als een kind dat in zijn bed plast.’
- De Montherlant.
Put it in your pipe and smoke it.
Ik zit kranten te verslinden na slechts een paar dagen Moskou.
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Wenen
Ik belde eerst naar Londen. De auditie van Peter gaat over een hoerenkast in Texas,
met een troep cowboys en veel leer. Wat zou ik dankbaar zijn wanneer Peter weer
aan de bak zou komen in Londen. Ik schreef zijn moeder.

14 december 1980
Professor Georgii Arbatov bevindt zich in kamer 1048 van het Hilton hotel. Ik wacht
tot 10:00 uur. Cyrus Vance is in de Amerikaanse ambassade. Zou Vance een
voorwoord voor ons boek willen schrijven?
Ik had een uitstekend gesprek met professor Adam Schaff. We wisselden een
lawine aan standpunten uit. ‘Communist society never succeeded to reconcile the
interests of the individual with the interests of the society on the whole.’ Die man
heeft tenslotte in twee werelden geleefd. Interessant. ‘Yes, I know much, and I also
know many secrets,’ zei hij. In 1938 verliet hij Polen omdat de communisten werden
bedreigd. Hij woonde eerst in Samarkand. ‘The only Germans I ever knew were the
Germans that marched there through our towns as prisoners of war.’
Hij beschreef wat in Polen aan de gang is als twee klieken ‘who are at each others
throats’. Hij gaf vele details en betrok er de rol van Giscard d'Estaing zelfs bij en
natuurlijk wat Moskou in zijn land had uitgespookt. Lech Walesa is inderdaad een
werktuig van de rooms-katholieke kerk. Over de huidige paus zei hij dat die indertijd,
als professor aan een seminarie in Polen, uitstekende artikelen had geschreven. ‘Hij
moet mijn boek gelezen hebben want hij reproduceerde er hele passages uit op een
wijze, dat ik hem van plagiaat zou hebben kunnen betichten.’ Schaff beschouwde
(net als ik) kardinaal König als het voornaamste instrument in Rome om een Poolse
paus aan de bak te krijgen. ‘De kerk is een bedrijf, een multinational,’ zei hij, wat ik
me dus ook al lang bewust ben.
‘Polish Radio now broadcasts Catholic mess on Sunday,’ zei hij. ‘Cardinal
Wyszynski is a grand monsieur more conservative than the pope himself. And,
remember, Wyszynski was once the pope's superior. Therefore, the pope first asked
the cardinal whether he should accept. Wyszynski replied: “You must.” But during
the installation of the new pope, when the cardinal kneeled to kiss the pope's hand,
the pope in turn kneeled for Wyszynski and kissed his hand.’
Schaff vertelde dat Franklin Roosevelt eens tegen Stalin sprak,
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met de naïviteit van Giscard d'Estaing, omdat Stalin aanvankelijk de Krim in een
Joodse staat had willen ombouwen.
‘Het gebeurde tijdens de Conferentie van Jalta. Roosevelt ging met het plan
akkoord. Maar Stalin, die immers een psychopaat was een een zeer zieke man, gooide
het hierop direct over een andere boeg. Hij trok zijn voorstel in en begon Joden te
arresteren en Jodenvervolgingen in te stellen. Stalins vrouw was joods. Sorry, ik
bedoel Molotovs vrouw was joods, dus Stalin verhuisde haar naar een
concentratiekamp. Toen dit via de geruchtenmolen bekend werd, heeft Stalin een
gigantische receptie in het Kremlin georganiseerd en bracht de Molotovs hierbij
samen, opdat de hele wereld kon zien dat het gelogen was. Vervolgens zond hij haar
regelrecht terug naar het concentratiekamp. Ik ben van dit feit absoluut zeker.’
Ik vertelde professor Schaff over mijn ontdekking van de Poslavsky's in Tasjkent.
Hij kreeg er tranen van in de ogen, precies zoals indertijd mijn tolk, de heer Konkov.
Hij zei bereid te zijn de origine van de Poslavsky's in Polen voor mij na te willen
trekken.
We dineerden samen. Hij vond de het verhaal over Fuad II prachtig. Hij reist
morgen naar Caïro om lezingen te geven. Hij gaf me zijn boek Alienation as a Social
Phenomenon gepubliceerd door Robert Maxwell en Pergamon. ‘Yes, we all know,
Maxwell is a kind of crook, but he also has a contract with thousands of libraries.’
Hij is aan een nieuw boek bezig met werktitel Communism at the crossroads. Santiago
Carrillo uit Spanje gaat een voorwoord schrijven. Het wordt een bombshell zegt hij.
Op een of andere manier moet ik bij Schaff altijd aan mijn eigen vader denken.
Zij zouden het prima hebben kunnen vinden, daar ben ik zeker van. Ik vond hem
trouwens oud geworden. Hij werd tijdens het eten stil en nam een oranje pilletje. Hij
droeg een donker blauw pak met een coltrui. Hij kwam net uit Parijs waar hij een
Club van Rome executive meeting had bijgewoond. Alex King was uit Miami
overgevlogen. Hij verbaasde zich over de onuitputtelijke energie van zowel Aurelio
Peccei als Alex King.
‘Men beweert dat stervenden geen mensen herkennen. Wat mij betreft, ik herken
al sinds jaren geen mensen meer.’
- De Montherlant
Ik voelde me dertig jaar geleden al tot De Montherlant aangetrokken toen ik zijn
Carnets en Croire aux âmes las. Onbegrijpelijk dat hij in 1972 zelfmoord pleegde
en zich een kogel door
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de mond schoot. Hoe is dat mogelijk als je zoveel van de wereld en de mensen
begrijpt, als hij deed.
Altijd, als ik langs de Annagasse wandel, denk ik aan Harald Binder, die ik in
Wenen ontmoette en die nu in Londen woont. Bij het Bristol Hotel komen
herinneringen aan Bung Karno en de Indonesische rombongan.57 Waar zou Charlotte
Star Busmann zijn?
Adam Schaff vond dat er enorm veel ondeskundig geklets over Polen plaatsvond.
Hij is ervan overtuigd dat het Poolse leger ongewenste avonturen de kop in zal
drukken. Hij beschouwt Georgii Arbatov als een aanzienlijk ‘imposanter figuur’ dan
Jermen Gvishiani. Hij was het met me eens dat hij zijn carrière aan Kosygin te danken
had. Schaff was ook onder de indruk geweest van mevrouw Gvishiani's ‘ladylike
behavior’ tijdens een bezoek aan Polen.
De Verenigde Staten hebben 102 Nobelprijzen in de wacht gesleept. De Sovjet-Unie
2. Toch zegt het niets. De Nobelprijs is een Westers instituut. Leverde de Spoetnik
een onderscheiding uit Stockholm op?
Thomas Landshoff arriveerde per auto vanuit München. We zullen morgen Arbatov
spreken want die is momenteel druk met de vergadering van de Palme Commissie.
Thomas denkt dat ik 40.000 dollar kan verdienen met de Amerikaanse editie van een
boek met Arbatov.
L'Association des Amis d'Oscar Wilde heeft 30 november op het kerkhof Père
Lachaise in Parijs herdacht dat de schrijver tachtig jaar geleden is overleden. Hij
kwam na een lezingentournee in de Verenigde Staten voor het eerst naar Parijs toen
hij 29 jaar was. ‘I like that young man,’ zei Baudelaire, ‘he has all the vices.’ Maar
de affaire met de twintigjarige Bosie, zoon van de Marquis of Queensberry, zou hem
noodlottig worden. Het gebeurde allemaal honderd jaar te vroeg.

15 december 1980
Prinses Irene gaat scheiden. Eine alte Geschichte immer wieder neu.
‘A young psychiatrist, whom I met recently, said that if he stopped talking he
would die.’ - David Cooper58
In 1980 heeft Rogner & Bernard slechts 23 boeken uitgegeven. Thomas vertelt
me nu: ‘Eigenlijk zijn we een uitgever van populaire literatuur.’ Woody Allen was
een succesnummer
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Grote groep.
David Cooper, The Language of Madness, Penguin Books, Londen, 1978.
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geweest. Er zou 100.000 D-Mark worden geïnvesteerd in de promotie van Arbatovs
boek. Ik geloof het maar. Chomsky zei eens in de VN dat de kranten een boek niet
bespreken wanneer het niet door een prestigieus uitgevershuis wordt gepubliceerd.
‘It is not madmen who murder, but the normal ones.’
- David Cooper
Thomas Landshoff was niet te bereiken. De portier zei dat hij eerst zijn auto had
laten wassen en daarna was weggereden en met een heer was teruggekeerd. Hij zit
dus al vast met Arbatov te praten, zonder mij. Ze zijn uiteindelijk allemaal hetzelfde.
Ik was hierdoor razend toen ik zelf arriveerde, wat Thomas merkte en wat hem bang
maakte. Arbatov probeerde met veel gemoedelijke humor de situatie in de hand te
houden. Hij had George Bush in Washington ontmoet, Richard Allen, senator Laxalt
en anderen. Paul Nitze was zeer hoffelijk geweest maar de tijd was nog niet rijp om
admiraal Zumwalt te ontmoeten. Ambassadeur Dobrynin had gedineerd met Richard
Nixon, die misschien nu naar Moskou zou komen. Ik herinnerde hem er aan dat ik
een dergelijke uitnodiging twee jaar geleden al aan hem had voorgesteld.
Hij ging akkoord met een voorwoord van Marshall Shulman, George Kennan,
Averell Harriman of Cyrus Vance, in die volgorde.59 Hij dacht niet dat een
perspresentatie in de USA bij de publicatie verstandig was. Hij zou zeker naar
Amsterdam komen voor de Nederlandse editie.

Wenen - Amsterdam
Thomas had gezegd dat Arbatov hem had verzekerd dat er altijd sprake was geweest
van een fifty-fifty deal. Ik ben van mening dat 60-40 op zijn plaats is, na alle
vertragingen, mede door Arbatovs ziekte, en als erkenning van het feit dat ik tien
jaar over dit project heb moeten zeuren. Hij liet alles aan zijn betaalde staf over, ik
moest alles in mijn eentje doen en ben een gesaboteerde freelancer. Dit hadden ze
dus al van tevoren, zonder mij, bekokstoofd.
Goud noteert 560 dollar. Ik heb nog meer verloren.
Ik schreef Peter een brief van zes pagina's, recht uit het hart.
Arbatov zei dat er ‘some really right-wing lunatics’ in het Carter-team waren
geweest. Maar als ik lees dat Reagan Richard Allen zal handhaven als senior Foreign
Policy Advisor, dan ben ik minstens even bezorgd. Ik ken de man. ‘The situation in
the
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world is still serious,’ zei Arbatov, ‘but perhaps with Reagan, things can be improved
if we succeed to calm them down.’ Ik vraag me dat af. Edward Ivanian schatte Reagan
in als ‘another flop’.
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Amsterdam
16 december 1980
Amerbos
Heerlijk om weer thuis te zijn.
De kerstkaartengekte is weer begonnen. Broer Theo is in Zuid-Afrika. Ik heb geen
adres.
André Spoor heeft het artikel over Fuad II geretourneerd. Ze hebben weer geen
letter van mij gepubliceerd. Molchanov meent dat Spoor bang voor me is. André,
die nota bene met broer Theo op Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven de schoolkrant
leidde, weet exact hoe het is. Maar hij mist lef.60
Prins Bernhard heeft op AVRO-televisie de heer Beelaerts van Blokland beschuldigd
van het verdraaien van de feiten. Toen hij op 10 september 1944 aan de commandant
van de Irene Brigade vroeg of 200 krijgsgevangen genomen Nederlandse SS'ers
konden worden doodgeschoten, was dit als ‘grap’ bedoeld. Ik heb de uitzending niet
gezien, maar kan zoiets een grap zijn? Kwalijke affaire.

Ambassadrice mevrouw Muthamma gaf dus een preview van mijn interview met
Indira Gandhi. Loek de Levita had geweigerd om de film beschikbaar te stellen,
evenmin als een appa-
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raat om de film te vertonen. Hans Galesloot heeft kans gezien een toestel te huren
en een kopie weg te smokkelen. Je hebt toch steeds weer met ongeciviliseerd gedrag
te maken. We hebben stiekem moeten handelen.
De ambassadrice had ook via mijn lijst mijn kennissen uitgenodigd. Josje Hagers
van De Telegraaf arriveerde als eerste aan de Backershagenlaan, in een rode jas en
aardig jurkje. Zij vertelde alle verhalen over Irene in de krant te hebben geschreven.
Ze had in een album van een fotograaf een opname van Ronnie Wolff gevonden.
Vervolgens was zij systematisch bij al zijn vrienden op bezoek gegaan en was tenslotte
met een geschikte opname op de proppen gekomen. Irene had haar bedankt voor de
keurige wijze waarop de affaire was gepresenteerd. ‘Belde zij zelf?’ vroeg ik.
‘Nee, Bischoff van Heemskerck heeft het me gezegd.’ Nadat Carlos had geweigerd
te scheiden, had Irene advocaat De Brauw in Den Haag opgebeld en gezegd: ‘Regel
het.’
Nel Oosthout verscheen in een lange robe ‘op chique’ vergezeld van
oud-ambassadeur Jacob van der Gaag, eens dus de minnaar van Inez Röell, volgens
haar moeder althans. Mevrouw Röell is overleden en Charles Röell is in Canada wist
Van der Gaag te vertellen. Cor en Anne Knulst waren er. Josje klampte hem meteen
aan. Cor, de goedzak, deed allerlei toezeggingen over een interview, waar hij zich
later dan weer over bedenkt. De Ridders van de Militaire Willems-Orde hebben 24
januari een diner met Beatrix. Ze zijn over allerlei zaken in hun wiek geschoten.
‘Beatrix is een reuze onbeschoft mens. Zoals zij zich aan het hof in Jordanië gedroeg.
Zij had haar oudste kampeerplunje meegenomen,’ aldus Josje, die er met de neus
bovenop heeft gezeten. Intussen meende Nel Oosthout uit haar aanwezigheid prompt
een slaatje te kunnen slaan door te proberen Josje te bewegen over haar te schrijven
in De Telegraaf, waar haar rivale Georgette Hagendoorn altijd de eerste viool speelt.
Jan Pieter Visser en Marianne waren er ook. Hij vond dat ik Indira Gandhi niet
hard genoeg had aangepakt en had ook kritiek op de opname. Geen wonder, want
zijn standpunt is dat ik een regisseur mee moet nemen op reis, liefst Visser zelf.
Mevrouw Van Lennep schrijft: ‘Na mijn mans dood was Frank voor ons allen een
voorbeeld en steun, en de leegte die hij achterlaat is niet in woorden samen te vatten.
Onze familie is wel heel hard geslagen. Mocht je ooit in de buurt van Het Enserinck
komen, don't hesitate. Ik ben eenzaam en zie graag oude vrienden. Cecile van
Lennep.’ Ik moet naar haar toe.
Frank Heckman en Susanne Houtman zijn getrouwd.

Willem Oltmans, Memoires 1980-1981

99
De tekst van Arnold Hutschneckers kerstkaart verbaast me in onbenulligheid. Op de
achterzijde schreef hij: ‘Think of you always with pleasure.’ Dat is wederzijds maar
had hij niets beters kunnen bedenken?

17 december 1980
Ik heb voor Peter gestempeld bij het Arbeidsbureau. Wel bij de gratie Gods, want
eigenlijk kon het niet.
Ik kreeg een kerstkaart van Volodja en Consuelo.
Senator Fulbright gaf een interview aan Maarten Huygen. ‘Voor 1917 bestond er
in Amerika grote sympathie voor Rusland. De revolutie veroorzaakte hier een grote
schok. Ze stelde ons fundamentele geloof in democratie en christendom ter discussie,
daagde dat geloof uit. Zo verzette de fundamentalistisch christelijke inborst van de
Amerikaanse samenleving zich tegen het officiële atheïstische karakter van het nieuwe
Sovjetregime. De VS erkenden de Sovjet-Unie dan ook niet. Met man en macht
probeerden zij de revolutie tegen te werken en tegen te houden. Historisch gezien
hebben we nooit reden tot onderling wantrouwen gehad. In twee wereldoorlogen
hebben we aan dezelfde kant gevochten. De huidige rivaliteit lijkt bijna op de
tegenstelling tussen moslims en christenen ten tijde van de kruistochten, denk ik wel
eens. We beschouwen de sovjets graag als primitieve barbaren, als een soort Hunnen
en Tartaren. Daarom schokte de lancering van de eerste Spoetnik iedereen zo. Dat
die primitieve Russen tot zoiets in staat waren, dat was alarmerend.’
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Fulbright vervolgde: ‘Ik houd niet van onderdrukking, maar onze houding maakt die
onderdrukking in Oost-Europa alleen maar erger. De manier waarop Carter zijn
mensenrechten doctrine selectief toepast op de Sovjet-Unie is provocerend.’ Ik ben
het al jaren eens met Fulbright.61
Noam Chomsky vulde hem in Vrij Nederland in gesprek met Leo de Haes prima
aan. Hij benadrukte hoe Washington voortdurend nauwe banden aangaat met
fascistische, dictatoriale regimes in de Derde Wereld. Het liefst zou Amerika de hele
wereld tot bananenrepublieken reduceren. Klopt. Maar hij zou ook moeten
benadrukken hoe Washington die bananenrepublieken helpt installeren via CIA-coups
en marionetten als Suharto, Mobuto en Pinochet. Dat doet hij ook wel, maar niet
krachtig genoeg. Terecht belicht hij dus ook het feit dat als Washington ‘vrijhandel’
bepleit, dit in wezen betekent: de vrijheid het oude imperialisme en kolonialisme
van Europa in een nieuw jasje gestoken voort te zetten.
Chomsky steekt ook prachtig de draak met ‘de vrije pers’. Er wordt inderdaad
geen staatscensuur uitgeoefend ‘de controle gebeurt niet door geweld of directe
censuur maar voor de grote massa zijn de gevolgen ongeveer dezelfde’. Chomsky
verwoordt dan exact hoe het is in de journalistiek. Het Westerse systeem van vrije
pers is veel subtieler dan de rauwe censuur in Moskou. ‘Je wordt beloond voor wat
je schrijft. Je krijgt toegang tot bepaalde privileges. Er word je een bepaalde status
of prestige aangeboden. Je kunt meedelen in de macht of adviseur worden van een
politicus, enzovoorts.’ De hele wereld wordt aan alle kanten met open ogen belazerd.
Dat niet meer mensen dit zien. Te druk met eigen besognes. Dat is waarom regimes
zoals in Washington en Den Haag get away with murder.62

18 december 1980
Ik zag vanmorgen schapen in de wei met kwakken rode en groene verf op hun
achtersten. Wat zou het te betekenen hebben? Dieren worden gereduceerd tot dingen.
Walgelijk.
Ik droomde dat ik in Engeland was voor een zakelijke bespreking. Mijn ‘partner’
nam het gesprek geheel over en iedere keer wanneer ik wat wilde zeggen, was dit
onmogelijk. Uiteindelijk ben ik in a terrific scene vertrokken. Ik zei: ‘If I had the
strength, I would strangle you with my own hands.’ Bij het wakker worden trachtte
ik na te gaan waar dit allemaal vandaan kwam. Waarschijnlijk had het met de
frustraties in Wenen te
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Ik wist toen nog niet dat hij een voorwoord voor mijn boek zou schrijven.
Vrij Nederland, 6 december 1980.
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maken waar Arbatov en Landshoff kennelijk iets bekonkelden achter mijn rug om,
ook al zal het worden ontkend. Thomas ratelde in dat gesprek aan een stuk door en
inderdaad kon ik er nauwelijks tussen komen. Het was trouwens ook toen ik aanwezig
was alsof Arbatov eigenlijk het gesprek met Landshoff voerde. Nadat ik had gezegd
misschien pas een dag later te zullen vertrekken, moedigde Thomas me opvallend
hartelijk aan wel af te reizen, want hij was die avond verder bezet. Hij bood zelfs
aan me naar het vliegveld te rijden. De hemel mag weten of ze die avond opnieuw
bij elkaar zijn gekomen. Ik kon niets bewijzen, maar het gevoel dat er meer aan de
hand was dan ik wist, bekroop me.
Ik heb heerlijk piano zitten spelen. Kleine fuga's van Bach en enig werk aan
Chopins eerste ballade.
Dennis Livson belde, dat Panorama van de BBC geïnteresseerd was in een
coproductie voor de film over sovjet gasleveranties. Volodja Molchanov belde uit
Moskou om te zeggen dat hij tante Poslavskaya had gesproken. Maxim is klaar om
naar Nederland te komen. Hij moet nu een officiële uitnodiging krijgen. Ik belde
Lies Poslavsky, die zei brieven te hebben ontvangen van zowel Tatyana Poslavsky
als van tante Olga uit Tasjkent. Ik heb dus toch een en ander op gang weten te brengen.
Detente onder de Poslavsky's. In de familie wordt een collecte georganiseerd om
hem te laten overkomen.
Wicher de Marees van Swinderen schrijft voor Kerstmis.63 Ik heb hem geantwoord
dat ik inderdaad weinig van me liet horen sinds de ‘vriend’ van Max Westerman een
scene tussen ons veroorzaakte ‘waarbij you let me down’. Ik herinnerde hem er aan
hoe onze vriendschap terugging tot het Baarns Lyceum en hoe ik nooit zijn dikwijls
nonchalante houding jegens ‘zijn vriend’ (mij) heb kunnen vergeten. Na veertig jaar
zijn dat kleinigheden ‘and I always kept looking for you when I was on the westcoast’.
Ik schreef hoe mam mij had aangemoedigd hem te zoeken en terug te vinden omdat
Wicher betrouwbaar was. Maar ik maakte dus ook glashelder duidelijk, dat de
‘vriendschap’ niet van een kant kan komen. Wanneer hij in Nederland is, zet hij geen
pas in mijn richting en komt dan later met smoesjes. De waarheid moet maar eens
gezegd worden. Ook al meent De Montherlant dat dit als een klein kind is dat in zijn
broek plast.
Margareta Ferguson schrijft om te bedanken voor de avond op de Indiase
ambassade.
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Henk Leffelaar is overleden. Dat was een journalist die zijn integriteit bewaarde. En
dan knip je de advertentie uit de krant en weg, voor altijd. Hij was gedeprimeerd
want hij wilde niet terug naar de redactie van de GPD in Den Haag. Waarom is hij
werkelijk plotseling overleden?
Volodja begon het gesprek over onze tante in Tasjkent met de woorden: ‘Dag lief
broertje.’
Nel Oosthout belde. Zij is vanavond op televisie te zien in Schipper naast God.
Zij vroeg Jan Pieter Visser (NCRV) en Josje Hagers (De Telegraaf) te waarschuwen.
Zij blijft knokken voor publiciteit.

19 december 1980
Ik heb de brief van admiraal Zumwalt beantwoord. Hij moet nu naar Moskou en
liefst via Arbatov. Wat ik tot stand bracht met onze Russische familie moet hem ook
lukken.
Alekseij Kosygin is overleden. Het was dus echt noodzakelijk dat hij aftrad. Hij
was al die jaren belast met het hanteren van de economie van de USSR. Daarom nam
Gvishiani ook een sleutelpositie in.
De Amerikanen zien met lede ogen aan dat Europa vastbesloten lijkt met de USSR
tot zaken te komen, West-Duitsland voorop. Ook de Fransen hebben met
Rhôme-Poulenc een contract voor 8,5 miljard dollar met het Kremlin getekend.
Gvishiani heeft hier een belangrijke hand in gehad, zoals hij me in Parijs indertijd
vertelde. Hij zocht zelfs naar een manier dat ik in Moskou een consultancy functie
voor dat bedrijf zou kunnen gaan vervullen. Er bestaat het nodige enthousiasme en
optimisme in West-Europa om met de COMECON-landen tot zaken te komen. COMECON
staat al voor 60 miljard dollar bij het Westen in het krijt.64
Minister van Buitenlandse Zaken, Edmund Muskie, ligt net als Cyrus Vance voor
hem, overhoop met Brzezinski, die als voormalige Pool er alles aan doet Carter
tegenover de USSR op de Koude Oorloglijn te houden. Carter verbood een transactie
van Dresser Industries uit Dallas om voor 144 miljoen dollar machinerieën te leveren
voor het boren van olie. Dresser zou namelijk een fabriek in de Sovjet-Unie neerzetten.
Net als Philips redeneren de Amerikanen: zorgen dat ze de machines nooit zelf kunnen
maken. Met andere woorden: alle hens aan dek om er op toe te zien dat de USSR
achterblijft.
Eigenlijk is de politiek van Washington jegens de USSR die van
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proberen van de Sovjet-Unie een bananenrepubliek te maken. In een hoofdartikel in
The New York Times65 werd er ook al over gefilosofeerd of het zaak was te proberen
de Sovjet-Unie op een veilige economische afstand te houden. Onder Ronald Reagan
met zijn banden naar het Committee for the Present Danger (het gevaar is de ussr)
zal het alleen nog maar erger worden vergeleken bij Jimmy Carter en diens adviseur
Brzezinski. Ook wijst de krant op de risico's wanneer het Westen afhankelijk van
energie uit de Sovjet-Unie zou worden.
Intussen houden de spanningen rond Polen aan. Het Kremlin zegt de optie van
interventie open te houden indien ‘constitutionele organen’ in Warschau daarom
zouden vragen. The Times citeerde TASS, dat men in Moskou van mening is dat het
Westen hysterisch is over Polen.
Josje Hagers belde. Zij is naar Goeman Borgesius gestapt en heeft hem gezegd de
films met Indira Gandhi en Fuad II te hebben gezien en dat hij me verkeerd
beoordeelde. ‘Ja, maar hij heeft ons een proces aangedaan,’ was het antwoord. ‘Laten
we volgende week eens nader praten.’ Ik werd woedend en zei: ‘Wat zou jij hebben
gedaan als een fotograaf je privacy schendt en in het geheim foto's in je huis maakt?’
Zij wist verder te vertellen dat Bernhard en ‘Poupette’ Grinda samen met Irene en
haar nieuwe vriend op wintersport waren geweest. Ze probeert nu te achterhalen
waar het was.

20 december 1980
Er ligt sneeuw. De lijster is de aristocraat onder zijn soortgenoten. Hij haalt zijn neus
op voor brood.
Peter bevestigde gisteravond dat hij niet naar Nederland komt met Kerstmis en de
jaarwisseling. Hij zei dat hij audities had op 31 december (heel vreemd) en 5 januari.
Geloof het gewoon niet. ‘I hope, that you do not think I am making this up,’ zei hij
ook nog. Hij vertelde een zodanige keet met Edwin van Wijk te hebben gehad, dat
hij (Edwin) een hotelkamer had genomen. Peter zei met Frederick Ress in Amerika
te hebben getelefoneerd, die nog altijd van hem hield ‘and I am still in love with
him’. Wat doet hij dan nog langer bij Edwin?
Vogelvoeten in de sneeuw.
Jammer dat Peter niet komt. Ik kan niet beoordelen wat daar exact gebeurt. Ik zal
me maar een poosje stil houden.
Ik luisterde naar The Nightingale van Stravinsky.
Die Laternen auf der Place Vendôme van Peter Handke zegt me
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helemaal niets. Ik probeer hem altijd weer te lezen, maar nee. TASS bekritiseert de
wijze waarop in de VS ‘op cynische wijze’ de moord op John Lennon wordt uitgebuit.
Ook in Peking wordt gesproken over ‘een maatschappelijk verziekt Amerika’. In
Moskou en Peking wordt gezegd dat de Amerikanen wel veel over misdaad praten,
maar niet daadwerkelijk naar oplossingen zoeken. De Amerikaanse misdaad komt
op de eerste plaats voort uit de sociaal-maatschappelijk ‘verziekte samenleving.’
De CIA maakte enkele weken voor de inauguratie van Jimmy Carter bekend dat
de USSR bezig was met grote snelheid militaire superioriteit over de VS te behalen.
Het Kremlin zou daadwerkelijk in een positie verkeren dat het een beperkte
atoomoorlog tegen het Westen zou kunnen voeren en winnen. Het rapport was
samengesteld door het zogenaamde CIA Team B, bestaande uit tien militaire experts,
aan wie de toenmalige directeur van de CIA, George Bush, had gevraagd om de
berekening te maken. Er klopte natuurlijk geen moer van, maar dat was wat het
Congres op de mouw werd gespeld opdat opnieuw miljarden vrij zouden komen voor
het militair-industriële complex. Zelfs generaal Dwight Eisenhower waarschuwde
in 1960 ernstig voor deze ontwikkelingen. Nu is het 1980. Het gevecht van de
militairen en grootindustriëlen om orders in de wacht te slepen, gaat gewoon verder.
Amerika is feitelijk een gigantische Krupp-fabriek dankzij dit soort doorzichtige
oplichterij.
Arthur Macy Cox, sovjetexpert bij de CIA, schrijft dat het allemaal een gigantische
nep is.66 Terwijl de NAVO 76 miljard dollar, en Frankrijk (buiten de NAVO) 20 miljard
dollar aan bewapening en ‘defensie’ uittrokken, samen 96 miljard, spendeerden de
leden van het Warschau Pact (dus de USSR niet meegerekend) slechts 17 miljard
dollar. Philip Taubman biedt een kaartje over de sterkte van huidige Sovjet divisies
in een serie aanvullende artikelen over de militaire verhoudingen in de wereld.
Momenteel zijn 3.660.000 mannen en vrouwen onder de wapenen. Dertig divisies
in Oost-Europa, 67 in de Europese republieken van de USSR, 6 in centraal Rusland,
24 in het zuiden en niet minder dan 46 divisies langs de grens met China. ‘There are
ethnic tensions within the ranks,’ schrijft Taubman. ‘There is a shortage of
sophisticated weaponry and there are deficiencies in battle readiness in both the army
and the navy.’ Alle 170 of meer divisies zouden bovendien onderbemand zijn.
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Oud-ambassadeur Jhr. mr. Johan de Ranitz heeft met Daan Dijksman van de Haagse
Post gekeuveld. Mijns inziens heeft de man zich voor de geschiedenis blijvend tegen
de muur gespijkerd met zijn loftuitingen voor Luns. ‘Toen ik begin 1940 op het
departement begon, waren er geloof ik 98 mensen, bodes en portiers incluis. De
assistent van Van Kleffens was Van Roijen, later minister en ambassadeur in
Washington ten tijde van de deconfiture van Nieuw-Guinea. Boon, die ouder is dan
ik, laatstelijk ambassadeur in Rome, kende ik uit Leiden. Luns ken ik ook uit die
tijd, hoewel hij toen in Amsterdam studeerde.’ So far, so good. Van de heren Van
Roijen en Boon heb ik in Rome en Washington mijn buik vol gehad. De Ranitz wilde
iets van de wereld zien en werd diplomaat. Net als ik trouwens, toen oom Willem
van Rappard me adviseerde naar Nijenrode te gaan. Hoewel mijn overweging toen
allerminst was die van mogelijke reizen te zullen maken. Een occupatie, gericht op
het land dienen bij internationale verhoudingen, leek me aantrekkelijk. Toen William
Fletcher op Nijenrode me aanmoedigde political science in Yale te gaan volgen,
werd dat aanvankelijk mijn richting.
‘Ik dacht dat Luns het over het algemeen goed gedaan heeft,’ zei De Ranitz tegen
Dijksman, ‘nou en of! Hij had een scherp en snel inzicht.’ Met uitzondering, zullen
we dan maar zeggen,
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ten aanzien van een passend en historisch inzicht in hoe het dekolonisatie proces met
Indonesië zich moest voltrekken. ‘Ik ken ook zijn fouten,’ aldus de ambassadeur,
‘maar ik vind hem bepaald iemand die veel voor Nederland heeft gedaan, die
Nederland toch ook op de kaart heeft gezet, zeg maar.’ Op de kaart gezet! Dat is
hetzelfde praatje dat over prins Bernhard circuleert. Bernhard en Luns, eigenlijk geen
van beiden echt zuivere koffie. Ze haatten elkaar tot in het merg van hun botten.
Pas in 1995 ontdekte ik bij het schrijven van deze passages, dat De Ranitz
nog een opmerkelijke bijdrage leverde, welke ik in mijn proces tegen de
staat zal gebruiken. Ik streepte het toen wel aan, maar wist in 1980 niet
wat ik in 1995 weet. ‘Luns was goed in delegeren,’ aldus De Ranitz. ‘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.’ Voilà. Luns delegeerde en bemoeide zich niet met
details. Hoe komt het dan dat ik in 1991 in het bezit kwam van een reeks
geheime telegrammen tussen Luns (minister) en genoemde Van Roijen
(ambassadeur) over hoe ze mij bijvoorbeeld weg konden houden van een
eerstesteenlegging door Beatrix voor een nieuwe ambassade in
Washington? Dit was Luns' persoonlijke wraak omdat ik gewoon gelijk
kreeg in de kwestie Nieuw-Guinea en Indonesië.
Ik had een lang telefoongesprek met Jan Cremer, die fundamenteel anti-nicht is, al
zal hij het ontkennen. Je hoeft maar naar hem te luisteren om dit zeker te weten. Hij
begon met een oude koe, te weten mijn reportage over de Kruzenshtern voor Nieuwe
Revu. ‘Dat was een miskleun voor je naam Willem,’ zei hij. Vooral Babette had zich
er zeer over opgewonden. Ik gooide het over een andere boeg. Wat vond hij ervan
dat Reagan op het Witte Huis kwam? ‘Dan krijgen we misschien betere televisiefilms.’
Ik vertelde Jan dat ik in India een film over de atoomindustrie zou gaan maken.
‘Die gozers kunnen nog niet eens een luciferdoosje in elkaar zetten.’ Hij noemde
zijn oude vriend Peter Loeb nu ‘een smerig oplichtertje’.
Ik heb vandaag nog eens aan Made in Soestdijk gesleuteld. Het is een bruikbaar
manuscript.
Ik ben ook de polders in gefietst, zoals Peter steeds adviseert. Hij vraagt er altijd
naar.
Cremer zei ook nog: ‘Als je tienmaal op je rug zou zijn gegaan, had je ook het
honorarium van 5.000 gulden van de Nieuwe Revu voor je verhaal met de Russische
matrozen verdiend.’
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Zelfs als ik een mandarijn eet, ben ik bezig met mijn zorgen om Peter.
Lennox Bower, mijn advocaat uit Dallas, vraagt zich af wanneer Wibo van de
Linde en Kroon in Amsterdam zullen kunnen worden gehoord in verband met het
Time-verhaal, dat ik met de KGB bezig zou zijn geweest de koningin te wippen. Hij
herinnert Voetelink aan zijn brief van 17 september 1980.67
Oud-ambassadeur Jacob van der Gaag laat weten: ‘Uw interviews met Mrs. Gandhi
en prins Fuad hebben veel indruk bij me achtergelaten, vooral uw gesprek met Fuad
II.’ Hij was zelf diplomaat in Calcutta, dus hij kent de Indiase situatie uitstekend.
Maar NRC Handelsblad en André Spoor vinden het allemaal niets. Van der Gaag zal
ook via Buitenlandse Zaken proberen te ontdekken waar Charles Röell zich bevindt.
Mams zuster, tante Jetty, probeer ik aan te moedigen nog een keer naar Moskou
te gaan. Tenslotte woonde zij voor de revolutie in dat land en studeerde er cello aan
het conservatorium van Petrograd, tegenwoordig Leningrad. ‘Jullie vergeten,’ zei
ze, ‘dat ik al bijna negentig ben.’
Jerome Wiesner van MIT wijst andermaal op het onzinnige geklets over de USSR
en haar bedoelingen. ‘During every presidential election campaign, we are subjected
to a bombardment of hysterical, frightening estimates of impending Soviet strategic
superiority, accompanied by calls for a major buildup of our nuclear forces. Both
political parties have engaged in such scare-mongering.’ Na een historisch overzicht
van hoe dit sinds 1945 is doorgegaan, zegt hij: ‘Election rhetoric always has the
consequence of feeding the arms race. It brings out the frustrated proponents of new
weapons systems. Later, the winning candidate inevitably buys from the enormous
catalogue of possible weapons.’68
Dit is dus de vicieuze cirkel waar Den Haag ook in zit en vrolijk aan meedoet.
Pure waanzin.
Alexander Haig, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken in Washington,
verklaarde bij een hoorzitting in het Congres: ‘We fought and died to precent
dictatorship and genocide in World War ii. There are things worth fighting for, we
must understand that.’ Hij verklaarde in antwoord op vragen dat het beruchte
kerstbombardement in 1972 op Hanoi ‘in the best interest’ van de Verenigde Staten
was geweest. Je weet dan verder precies wat je met deze mijnheer voor vlees in de
kuip hebt.
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De parlementaire journalisten hebben Joop den Uyl opnieuw gekozen tot politicus
van het jaar.
Alsof er niets is gebeurd - of geschreven door gezaghebbende experts - publiceerde
ook Richard Burt van The New York Times een serie artikelen over het afgezaagde
thema hoe gevaarlijk Moskou is en welke ontzagwekkende problemen de nieuwe
regering Reagan het hoofd heeft te bieden. Volgens specialisten zouden de sovjets
een miljoen meer mensen onder de wapenen hebben als signaal van ‘an ideologically
inspired drive for political domination’. Dat betekent natuurlijk in het jargon van
Washington ‘wereldoverheersing’.
Ik herinner me hoe ik, op weg naar pater Alekseij in Spas, een vergunning moest
hebben om in ‘verboden gebied’ buiten Moskou te mogen zijn. Ik zag daar op een
aantal plaatsen soldaten langs de weg, ook marcherend. Ik dacht: als deze lieden het
sovjetgevaar voor de wereld moeten voorstellen, dan heeft de mensheid weinig te
vrezen. Trouwens, het Amerikaanse leger heeft ook zijn legioenen van hillbillies die
niet tot tien kunnen tellen. Kanonnenvlees is natuurlijk een universeel verschijnsel.
Ook Burt komt weer aanzetten met de berekeningen van het fameuze Team B dat
George Bush diende. Richard Pipes, een professor aan Harvard en een superhavik,
gaat natuurlijk Reagan adviseren als een der leidende figuren van het Committee for
the Present Danger, waar verder Paul Nitze en Eugene Rostov - heren die ik al eens
voor een interview bij de kraag heb gevat - deel van uitmaken. Reagan zit in een web
van onmiskenbaar conservatief georiënteerde, zogenaamde sovjetspecialisten, waarvan
het einde nog niet in zicht is. Wat dat betreft was Carter beter gesitueerd, zowel met
Vance als met Muskie. Toen was Brzezinski de voornaamste oorlogshitser in het
Witte Huis.
The New York Times vermeldt nog meer Koude Oorlogfiguren op het Witte Huis
van Reagan, zoals generaal William Odom, die ook al voor Carter werkte. Odom
heeft gewezen op ‘an enormous military-educational complex’ in de USSR. ‘It holds
a commanding position in graduate as well as undergraduate training. It permeates
the civil secondary-school system and ties up more than one fourth of the Soviet
population in voluntary work in support of military skill training, and it touches every
Soviet citizen by entangling him in the nationwide civil defense structure.’ Ik kom
al tien jaar in de USSR. Waar halen ze de onzin vandaan? De Sovjet-Unie wordt als
een kolossaal militair kamp afgeschilderd.
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Mijn ‘vriendin’, Natalia Bechtereva stuurde me het goedgekeurde gesprek voor mijn
komende boek Over intelligentie.

21 december 1980
Ik droomde eerst dat ik werd gearresteerd in een bioscoop op 42nd Street in New
York omdat ik er met een jongen bezig was, wat jaren geleden bijna is gebeurd, en
vervolgens dat ik met Frits van Eeden en nog iemand het restaurant in Lage Vuursche
binnenkwam en Frits zijn blote reet aan iedereen toonde. Hij zei bovendien dat hij
op het terras een hoop zou doen. Hij werd door de obers verjaagd. Hoe komt een
hoofd aan zoveel onzin?
Ik had naar NRC Handelsblad een briefje gestuurd naar aanleiding van het boek
over Juliana:
Eindelijk ligt er een biografie over de voormalige koningin. Deze kwam
echter niet tot stand via de medewerking van Juliana zelf en kan daarom
gebrandmerkt worden als een verhaal dat ‘ongeveer’ klopt. Maar bij een
‘ten naaste bij’ biografie is noch het nageslacht noch de geschiedenis
gebaat.
Juliana was een bijzondere vrouw, een fenomeen, dat niet terugkeert. Zij
heeft een unieke positie gedurende het grootste deel van deze eeuw aan
de top van dit land bekleed waardoor haar inzichten en meningen over wat
er gebeurde niet verloren mogen gaan.
Waarom niet een team van historici gevormd, of studenten, die op dit
moment studeren, en prinses Juliana voorgesteld om een aantal maanden
een dag per week beschikbaar te maken om haar herinneringen voor de
geschiedenis op te tekenen? Wie regelmatig met studerenden in contact
komt, weet met mij, dat wanneer men deze weg zou bewandelen,
gegarandeerd een schitterende en vooral ware biografie kan worden
geschreven. Al het andere blijft knoei- en lapwerk. De sleutel ligt immers
bij Juliana zelf.
Adriaan van Dis schrijft me nu hier een briefje over terug, wat weergeeft hoe het
met deze dingen gaat bij een krant anno 1980, of liever, bij ons aller ‘Kwaliteitskrant’.
Kasper Jansen vond de inhoud ‘onzinnig’, schrijft Adriaan, ‘ik trouwens ook, maar
die onzin vind ik nu juist zo'n aardige trek van je.’69
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Er zijn weer twee boeken over de betekenis van sprookjes verschenen. Zijn sprookjes
kinderverhalen? Zijn het onmisbare ingrediënten in kinderopvoeding? Zijn het uitingen
van het collectief onbewuste en wat is dat dan precies? Bevatten sprookjes
kosmologische symboliek en vormen ze een bron van verborgen wijsheid? Zijn het
wensdromen van de onderdrukte klasse? Uitingen van bijgeloof? Al deze vragen
stelt Anne de Vries in NRC Handelsblad.70
Sprookjes zijn en blijven voor mij schadelijk geklets in de ruimte, wat Bruno
Bettelheim of wie dan ook mag verkondigen.
Peter Kampschuur is terug uit Poona. Kennelijk zijn bepaalde facetten van
psycholoog-zijn in India duidelijker geworden voor hem. ‘Voorop blijft staan: het
zoeken naar wat echt is. Daar was mijn reis naar Poona ook om begonnen.’ Hij vindt
dat ik hem ‘overrompelend’ benader. Het is tenslotte een Indische jongen, dan begint
het bij mij meestal al anders. Ook mijn brief schijnt hem te hebben overrompeld.
‘De beste manier om close te zijn, is het contact niet kunstmatig te creëren, maar te
laten gebeuren door jezelf te zijn,’ waar ik het eens mee ben.

22 december 1980
Frits van Eeden was hier. We luisterden naar eerder opgenomen bandopnamen en
zetten ons gesprek over zijn herinneringen voort. Als een stortvloed komt alles uit
zijn geheugen, waarbij ik soms vind, dat hij gewoon spreekt zoals hij schildert. Later
zijn we nog naar de nachtsauna geweest. We waren om 03:00 uur thuis en hebben
eerst nog wat liggen praten voor wegingen slapen.71

23 december 1980
Ik ben volkomen geradbraakt vandaag.
Zowel Jan van Beek van de GPD als Henk de Vos van het Algemeen Dagblad
zeggen dat ze problemen met hun respectievelijke correspondenten in de VS zullen
krijgen, wanneer ze mijn interview met Reagans adviseur Richard Allen zouden
plaatsen. Ik ontmoette hem voor het eerst in 1968 tijdens Nixons presidentscampagne.
Door de aanwezigheid van Frits schoot mijn dagboek erbij in. Hij zei: ‘Ik vind het
leven heerlijk. Niet dat ik niet zie wat een
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Alle bandopnamen met Frits zijn bewaard gebleven. Ik ben nooit aan bewerking toegekomen.
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rotzooi er overal is. Maar ik weet, dat wat mijn werk betreft, ik pas begin.’ Dat zou
wel eens waar kunnen zijn. Toch werd ik dood- en doodmoe van hem. Hij ratelde
met gekruiste benen in Peters kamerjas op de bank in mijn werkkamer. Hij rookte
daarnaast als een ketter en wist niet van ophouden. Uitstekend dat we dit doen. Hij
sliep tot 12:00 uur. Ik werd gewekt door Ronald Gase, die vindt dat ik Richard Allen
aan NRC Handelsblad moet aanbieden. Maar Eric Boogerman zit immers in
Washington voor een enorme smak geld?
Ik zit eigenlijk ademloos te luisteren naar alles wat Frits vertelt over zijn leven en
realiseer me constant hoeveel er is dat ik de afgelopen twintig jaar niet van hem wist,
zelfs niet bevroedde. We hebben nu ruim elf cassettes. Ik zou moeten beginnen met
uitschrijven.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt belde en vertelde dat zij zich niet zo goed voelde.
Ook mevrouw Van Dijk uit Baarn telefoneerde voor de derde maal in enkele dagen.
Zij huilde en is eindeloos triest. Ik dacht aan haar man en vroeg me af wat hij zou
willen dat ik voor haar deed. Vreselijk. Maar ik heb eigen problemen en moet thuis
blijven.
Ik heb het interview met Richard Allen bij Adriaan van Dis in de bus gedaan.
Koning Boudewijn hield een bijzondere kersttoespraak. In ieder geval bijzonderder
dan ik ooit van Juliana hoorde. Nu zien wat Beatrix in haar eerste kerstrede gaat
zeggen.
Peter stond vanwege de kerstdrukte zo lang in de rij om ‘health-bread’ te kopen,
dat hij toen hij eenmaal aan de beurt was tegen de verkoopster zei: ‘I wished Christ
was never born.’ Nogal ongewoon voor een katholieke jongen uit Brabant, die eens
misdienaartje was. Hij vertelde ook een kalkoen te hebben gekocht.
De kudde wordt vanavond op Seth Gaaikema getrakteerd. Ik luister naar
pianomuziek van Brahms en Liszt.

25 december 1980
Beatrix zeurt met evenveel gemak over ‘het licht met Kerstmis’ als haar moeder en
grootmoeder. All in the family. Als ik iets bij een krant te vertellen had, zou ik de
redes van Boudewijn en Beatrix naast elkaar afdrukken.
William Stockton schrijft verder over COMPUTERS THAT THINK.72 Er zijn
computergeleerden die werkelijk schijnen te denken dat het mogelijk zal zijn machines
‘human-like intelli-
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gence’ te geven. Drie jaar geleden nog zei Joseph Weizenbaum van MIT tegen The
New York Times: ‘There are aspects to human life that a computers cannot understand
- cannot.’ Hij vervolgde: ‘Love and loneliness have to do with the deepest
consequences of our biological constitution. That kind of understanding is in principle
impossible for the computer.’
Nu al beginnen computerdeskundigen die woorden in twijfel te trekken. Niet alleen
is de robotkunde in een vergevorderd stadium. ‘What really is staggering,’ aldus
Stockton, ‘is the realization that computers can be, and are being, taught to reason,
perhaps only on a primitive plane, but to reason nonetheless’ Verder schrijft hij:
‘Machines can, and are being instructed to, learn from their experiences and on the
incredibly vast body of knowledge, that they are able to store. It is probable that
machines will do some of the important work now done by doctors, lawyers, teachers
and journalists. And even this may be just the beginning. For if computers can be
made to reason, can they not be programmed to show emotions, to feel Weizenbaum's
love and loneliness? And if they can, does that not raise much larger questions? Will
man one day relinquish control of his destiny to machines? Will the machines take
over? Indeed, might not mankind want them to take over?’
Opnieuw benadert Stockton hier de voorspellingen van Robert Yastrow, die mij
al jaren geleden voorhield dat eens computers computers zouden gaan maken, dat
de planeet eens door elektronische machines zou worden bevolkt, die mensen zullen
verdringen en doen uitsterven.

26 december 1980
Mijn geliefde eend, met zijn glanzende groene kop, was alleen vanmorgen om te
ontbijten. Ik siste de meeuwen weg. Ik houd niet van die ruwe schrokops, die met
bruut geweld het voedsel wegkapen.
Ik ben soms verbaasd over sommige onzin in eerdere versies van mijn boekje in
wording over Beatrix, Made in Soestdijk.
Ik wilde gaan fietsen maar er hing weer een zure damp in de lucht van de
AKZO-fabriek in noord. Afschuwelijk. Zelfs in de wind op de dijk penetreerde de
stank. Ik wist niet hoe snel ik weer naar mijn ‘hok’ terug moest. De wereld is starnakel
mesjogge, R.D. Laing en mezelf incluis. Daar gaat het dus ook over in mijn
Beatrix-verhaal.
Vannacht had ik weer eens een nachtmerrie over geld en de toekomst. Ik lag lang
wakker en besloot met Dirk Keijer over
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deze zaken te gaan spreken. De sabotage vanuit Den Haag brengt me op deze manier
vroeg of laat tot de bedelstaf.
Mijn oude vriend Indro Noto Suroto kwam langs en bleef een paar uur praten.
Babette belde of ik met haar en Jan Cremer in een restaurant mee ging eten.
Een lang telegram van Georgii Arbatov arriveerde.73 Ik seinde terug dat ik helemaal
geen ‘new proposals or demands’ voorstelde, maar er gewoon in het stadium van
‘final editing’ bij wilde zijn in Moskou.
Babette belde een tweede keer. ‘We zitten met eten nog op jou te wachten.’ Ze
proberen - zonder opzet - mij een schuldgevoel te geven. Maar ik zit aan mijn boek
te werken.

27 december 1980
Het merkwaardige bij schrijven is, dat als ik denk een juiste formulering te hebben
gevonden voor bepaalde gedachten, soms uren of een dag later blijkt dat ik het er
toch niet mee eens ben. Het blijft denken, slijpen, denken herslijpen, opnieuw
beschouwen en soms lijkt schrijven echt een werk zonder einde, eine Unvollendete
Symphonie. Ik had tegen Babette moeten zeggen dat ik aan het schrijven was. Dat
zouden zij beter hebben begrepen.
Zou Peter Kampschuur een vriend worden? May be, who knows? In ieder geval
is er altijd nog Debussy.

28 december 1980
11:30 uur.......

29 december 1980
Casper belde. Ik voelde hem dichterbij komen. Hij is in Nederland.
Mijn lieve vriend Raymond van den Heuvel uit Nieuw Zeeland - de halve Maori
- schreef en zond een foto met een hond op het strand. Die benen! Zo jong als hij is,
maakt hij duidelijk onderscheid tussen liefde en lust. Hij had de foto van Peter aan
zijn vrienden laten zien ‘They all fell in lust.’
Jan Cremer belde weer. Maar ik wil thuis blijven en schrijven. Het proces tegen
de weduwe van Mao werd op televisie getoond. Walgelijke vertoning. Doet me aan
Ali Bhutto denken. Over Swami Atit, Peter Kampschuur, die zaterdag om 13:15 uur
arriveerde, kan ik geen zinnig woord zeggen. Hij vertrok vandaag. We hebben
urenlang gesproken, soms hebben we het
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opgenomen. Hij sliep hier twee nachten en forceerde beide nachten een seksnummer.
Nee, eigenlijk deed hij dit de tweede nacht. Zijn grootvader en vader zijn overleden.
Hij werd tweemaal opgenomen met psychische klachten opgenomen. Dat was
eigenlijk het gevolg van twee pekara's74 met vrouwen. Hij neemt nu driemaal per
dag medicijnen om stemmingswisselingen te voorkomen.
Hij zegt over een aantal zaken uiterst zinnige dingen. Hij heeft sociale psychologie
en gedragskunde gestudeerd. Op dit moment weet ik niet hoe deze nieuwe ‘vondst’
zich gaat ontwikkelen.

30 december 1980
Langzaam maar zeker kristalliseert zich mijn Beatrix-boekje in mijn hoofd. Stap
voor stap bereik ik de uiteindelijke vorm. Ik breng 15 januari, hoop ik, het manuscript
naar Peter van der Velden, de voormalige partner van Peter Loeb.
Ik heb een uur heerlijk gewandeld.
Het regent nieuwjaarswensen, zoals van Richard Thieuliette uit Parijs. Volodja
Molchanov en Consuelo zonden een kaart uit Moskou. Zelfs mijn priestervriendje
uit Odessa, Fyodor Batarchukov, schreef een briefje.75 Ik zie die jongen voor me. We
hielden elkaars handen omklemd tijdens de vroege ochtendmis, en projecteerden
ieder een andere betekenis.
Het kantoor van Aeroflot bij het Museumplein is afgebrand, zogenaamd als gevolg
van kortsluiting.

31 december 1980
Ik belde Peter in Londen. Hij is nog steeds bezig met audities. Ik zou uren met hem
hebben kunnen praten.
Henry Brookman, oprichter van de Centrumpartij, vraagt een uitspraak over
activiteiten van de CPN tegen zijn partij gericht. Hij verzet zich tegen beschuldigingen
van racisme en fascisme. Henry kennende weet ik dat de Centrumpartij onder zijn
lieding niet fascistisch of racistisch is.76
In Spanje is afgekondigd, dat men portretten van generaal Franco op politiebureaus
mag laten hangen, als het portret van koning Juan Carlos maar groter is en een meer
centralere plaats inneemt. Moet je je even voorstellen.
Goud gaat verder naar beneden: en de dollar stijgt. Ik word alleen maar ‘armer’.
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Haagse Post wijdt vijf pagina's aan de zogenaamde leather scene van gays in
Amsterdam. Frits Visser ging op zoek. ‘Wie geen leer draagt, draagt een T-shirt en
een versleten spijkerbroek met gaten. Naast mij staat een wat oudere, corpulente man
in een leren overall. Borstelig haar, bril op. De rits van zijn pak is open tot onder de
navel. Hij draagt geen ondergoed. Dan ontdek ik een jongeman die aan zijn voeten
ligt. Ook in het leer. Om zijn nek draagt hij een band. Gedurig likt hij de hand van
de man naast mij, die hem volkomen negeert. Ik kijk blijkbaar verbaasd. “Dit is mijn
slaaf,” zegt hij smiling.’77
Dit is not my scene.
Marshall McLuhan is overleden. Een figuur met visie maar, zoals ik me hem
herinner, een nare man.
Het rotjesfestijn is om middernacht losgebroken. Ze zijn gek. Ze weten niet wat
ze doen. Ik heb de telefoon eruit getrokken.

1 januari 1981
Debussy is poëtischer dan Ravel, maar het blijven broertjes.
De ekster is de slimste van allemaal. Hij vliegt met een stuk brood naar de hoogste
boom, zet er een poot op en knabbelt er op los. De andere vliegen weg met veel te
grote hompen in hun bekken en verliezen dat dan.
Ik voel me geïnspireerd bij het schrijven.
Casper Bake belde me: ‘Je had de telefoon er gisteren al eerder afgelegd dan ik
had berekend.’
‘Indeed, ik heb geen zin in leeg geklets met oudjaar.’
‘Dus je gelooft ook niet dat ik je nu gelukkig Nieuwjaar wens.’
‘Jawel, maar die wensen lopen parallel aan daden, Casper.’
Ik bedoelde: ik zie je haast nooit meer.

2 januari 1981
Ik ging bij Frits van Eeden langs maar hij was er niet. Een Abessijn zat voor het
raam. Ik liet Aart van der Want, die kwam dineren, de laatste brief van Adriaan van
Dis lezen. Het schokte hem.78 Ik begrijp ook wel, dat ze van alles aan het interview
missen. Het is ook al lang voordat hij in een schandaal betrokken raakte opgenomen.
Het was altijd blijven liggen, dus heb ik het afgestoft, voornamelijk om een graantje
mee te pikken.
Ik zat in de auto te bedenken hoe ik zou reageren als ik ooit thuis zou komen en
Amerbos 205 zou zijn afgebrand. En daar-
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mee dus mijn dagboek, mijn mind. Ik zou in een interview antwoorden: er zijn ook
wel eens schilderijen van Rembrandt in de fik gegaan.
Hans Duyvesteyn is een nare simpleton die houdt van intriges.79 De BVD had hem
in een kroeg aan het Haagse Spui benaderd en vertelde hem dat men bij de
sovjetambassade een protest had ingediend, omdat er in het bulletin van de ambassade
een verhaaltje over mij had gestaan. Dat was in strijd met het culturele verdrag. Het
zal best waar zijn, maar wat kan mij dat schelen?
Verder had hij op de ambassade het geheime dossier over Raymond van den
Boogaard en Alexander Münninghoff gezien. ‘Wil ik daar eens iets voor jou uit
proberen te krijgen?’ vroeg hij.
Ik antwoordde: ‘Ik heb geen sovjetdocumenten nodig, ik heb mijn eigen dossiers.
Als je weer eens BVD-kerels tegen komt, zeg dan maar dat ze er voor zorgen dat ik
weer normaal in NRC Handelsblad kan schrijven, of anders waarschuw ze maar dat
de zaak Raymond van den Boogaard pas begint.’ Daarmee doelde ik op het feit dat
ik met de informatie over de gesprekken tussen Molchanov en Spoor de zaak helemaal
rond had.
Duyvesteyn vertelde ook nog: ‘De BVD-man heeft als een vorm van chantage tegen
me gezegd: “We weten wat je je kunt permitteren en wat niet, dus we houden je in
de gaten.”’ Hij adviseerde me wederom de KGB-man van de ambassade te ontmoeten.
Ik antwoordde: ‘Bespaar me, ik ken zoveel mensen die belangrijker zijn om te kennen,
ik pieker er niet over.’
Er staan voor het eerst sinds maanden bloemen in huis, narcissen. Casper van den
Wall Bake had ze meegebracht. Ik koop anders alleen bloemen wanneer Peter er is.
Ondanks ‘het incident’ in Caracas smolt ik weer toen ik hem voor de deur zag staan.
Duyvesteyn zei ook nog: ‘Ik begrijp niet, dat jij niet bang bent voor de BVD.’ Waar
haalt hij het vandaan?
Elie Poslavsky heeft aan de heer Timofiev van de ambassade een verklaring
gezonden om Maxim, de laatste mannelijke Poslavsky in de USSR - voor zover we
thans weten - naar Nederland te laten komen.80

3 januari 1981
Max Westerman belde. Hij had, zoals ik hem al heel lang adviseerde, gesprekken
bij Veronica gevoerd met Henri Remmers
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en consorten. Hij schijnt als correspondent in New York aangenomen te zijn. Hij
had nog niet over geld gesproken. Hij had wel Henk van de Meijden gebeld, om
meer dan 300 gulden per week te kunnen krijgen ‘maar die man was hoogst onbeschoft
en zei dat hij 300 gulden al teveel vond’.
Pauline Quarles belde. Hetty de Marees van Swinderen had contact gezocht om
de ondraaglijkheid van haar invaliditeit te bespreken. Pauline had er niet van kunnen
slapen en wilde Wicher in Arizona gaan bellen. Ik adviseerde haar eerst met Agnies
Beelaerts in Den Haag te overleggen. Johan is daar nu chef-protocol van Buitenlandse
Zaken, kennelijk door Beatrix naar Den Haag teruggehaald. Maar het schijnt dat
Hetty en Agnies een meningsverschil hebben gehad. Wat het was geweest? Agnies
had eens honderd gulden aangeboden nadat Hetty van Swinderen had geklaagd geen
geld meer te hebben om veel te telefoneren. Hetty vertelde Pauline Quarles later dat
zij zich diep beledigd had gevoeld door dit aanbod.

Ik bracht het niet op naar de opening van Frits' tentoonstelling van schilderijen en
plastieken in galerie De Ganzerik in Oisterwijk te rijden. Ik blijf liever hier schrijven.
André Spoor schrijft onder meer het volgende: ‘Het befaamde incident is wat mij
betreft beëindigd, zoals ik in De Journalist heb geschreven. Ik heb in Moskou de
toedracht van de zaak inderdaad nog eens uiteengezet gekregen. Dit heeft mij gesterkt
in mijn mening, dat er voor jou nimmer enige aanlei-
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ding was om in dit incident te springen. Ik begrijp dan ook niet hoe je kunt zeggen,
dat het niet door jou was uitgelokt of ontstaan. Ik dacht juist, dat je voor jouw aandeel
erin je verontschuldigingen in De Journalist had aangeboden.’ Hij vond zijn brief
kennelijk zelf ook dubieus want hij had er met de hand onder geschreven: ‘Ondanks
het bovenstaande, hartelijke groet!’
Ik antwoordde onder meer: ‘Rob Soetenhorst heeft me indertijd in de meest directe
zin in contact gebracht met Raymond, zijn telefoonnummer van thuis gegeven. Ik
heb op jullie verzoek deze Van den Boogaard bij zijn eerste reis naar Moskou in
contact gebracht met Molchanov. Ook elders in Moskou, bij APN en bij Tamara
Sachnazarova heb ik bepleit om voor deze NRC-man extra aardig te zijn. Waarom
klets je dan nu, dat er voor mij nadien geen aanleiding was om in die affaire te
springen? De man arriveerde in de USSR en begon met te verklaren, dat hij door de
BVD was uitgenodigd om als spion te fungeren, zodat Volodja op zijn redactie
aankondigde: “Er komt straks een idioot, die Van den Boogaard heet.” Hoe denk je
dat dit allemaal voor mij was, die al tien jaar in Moskou werkzaam is? Natuurlijk
heb ik er werk van gemaakt.’
Ik schreef hem ook: ‘Je weet, je hebt voor mij, door de jaren heen, buiten en boven
iedere verdenking gestaan. Maar de laatste tijd vind ik jou less than candid, if not
downright incredible.’ Hoe meer en hoe verder ik grasduin in mijn mind, hoe meer
ik ontdek en vind om in Made in Soestdijk te zetten. Ik geloof nu inderdaad een
geacheveerd verhaal te hebben.
Prinses Alice, tante van Juliana, is overleden.

4 januari 1981
Ik kreeg bezoek van oud-ambassadeur Sukrisno van Indonesië. Ik wachtte tevergeefs
bij de bushalte op hem vanwege de sneeuw, want hij kwam per bus. Maar hij kwam
later, heel lief, met een bosje rozen. De blik in zijn ogen was dezelfde zoals ik me
die herinnerde, maar nu is hij 62 jaar. Onze eerste ontmoeting was met Sukarno in
Rome in 1956. Zijn vrouw en een zoon zijn nog in Peking. Een andere zoon is in
Roemenië, waar Pak Sukrisno ook ambassadeur is geweest. Hij had Olga Chechotkina
nog in 1969 ontmoet. Zij had gehuild over de wijze waarop Suharto D.N. Aidit had
laten vermoorden.
‘Ik heb vijftien jaar in China verdaan,’ zei hij. Intussen zat hij smakelijk te
schransen en ontknoopte zijn vest. ‘Ik vind het een schandaal,’ zei hij, ‘dat jij, die
een echte vriend van Indonesië is en die zoveel heeft gedaan, persona non grata in
Djakarta
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is.’81 Ik heb hem telefonisch met oud-ambassadeur Hanafi in Parijs verbonden, die
na afloop van hun gesprek tegen mij zei: ‘Je bent een engel, Wim.’ Ik legde contact
tussen twee voormalige ambassadeurs van Bung Karno, die elkaar vijftien of zestien
jaar niet hadden gesproken.
Sukrisno dacht dat Suharto nog wel vijf jaar aan de macht zou blijven. Politiek
was de man geïsoleerd maar door de ontwikkelingen in Iran en het islamitische
fundamentalisme hadden de Verenigde Staten hem meer nodig dan voorheen. Suharto
maakte van deze ontwikkeling handig gebruik. Pak Sukrisno was tegen Nogroho
aangelopen, die indertijd tweede man in Washington was. Hij was een schatrijke
zakenman geworden. De AVRO vertoonde een film van prins Bernhard over Indonesië,
die wel aardig was. Toch, wanneer iemand anders dit product had gemaakt, zou
niemand er naar gekeken hebben. Wim Klinkenberg belde me direct na de uitzending
op en zei het treurig te vinden dat op die manier aan het imago van de prins werd
gesleuteld. Wat wil je, het blijft de man van Juliana en het Oranje totem moet tegen
elke prijs gehandhaafd worden, denken ze tenminste. Ik zei tegen Wim dat het me
geen moer kon schelen. Daar was hij het niet mee eens.

5 januari 1981
Deze dag was altijd een belangrijke feestdag in de familie omdat grootmama jarig
was, de moeder van mijn moeder. Wat zou haar enige nog levende dochter, tante
Jetty vandaag denken?
De BBC spreekt al dagen over de vier door Israëlische troepen opgeblazen
Palestijnse verzetstrijders, waar Nederlandse UNIFIL-soldaten met hun neus bovenop
hebben gestaan. Er is bij Kurt Waldheim natuurlijk geprotesteerd, maar de basterds
ontkennen alles. Er is een botsing VN-Israël in de maak. Het NOS-Journaal zwijgt in
alle talen, evenals NRC Handelsblad. De joodse lobby heeft dit soort misdaden
blijkbaar perfect onder controle. Palestijnen zijn ook geen lieverdjes, maar ze strijden
wel om eigen grond en vaderland.
Josje Hagers belde. Zij had in katholieke kring op het niveau van kardinaal
Willebrands te horen gekregen dat de kerk in Rome prinses Irene dispensatie zal
geven om te scheiden. ‘Ze zullen wel geld geschoven hebben,’ aldus freule Jos,
royalty reporter van De Telegraaf. Ik antwoordde dat ik dit niet voor mogelijk hield.
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6 januari 1981
Casper Bake, Frank Heckman en Gunther Pauli waren hier en bleven slapen. We
ontdekten dat Frank een petekind is van de broer van Caspers vader,82 Hugo van den
Wall Bake, luitenant-admiraal. Oom Hugo en de vader van Frank waren toen
werkzaam als militair attachés in Washington. Casper en Frank waren enthousiast
over de film van Bernhard. Ik probeerde uit te leggen wat een projectie was. Gunther
vertelde dat hij Volodja Molchanov in Moskou was misgelopen, omdat Volodja in
Leningrad was. Zou het waar zijn? Je weet het nooit bij de CPSU. Ik realiseerde me
overigens dat het bijzonder was dat ze me alle drie waren komen opzoeken.
‘Japanners weten niet wat denken is,’ zei Gunther, ‘vandaar dat het land als een
gigantische robot werkt.’ Hij zou wel eens gelijk kunnen hebben. ‘Als de generatie
van Saburo Okita is verdwenen dan is het de vraag wat er in Japan zal gaan gebeuren.’
De Indiase ambassadrice belde met de mededeling dat mijn voorgenomen project
de Indiase atoomindustrie te filmen met dr. Homi Sethna is goedgekeurd. Goed
nieuws. Ze ging nu aan de slag om New Delhi mee te krijgen.

7 januari 1981
De roosjes van Sukrisno zijn prachtig.
Vrij Nederland publiceerde mijn brief over een echt boek over Juliana, die ze bij
83
NRC Handelsblad ‘onzinnig’ vonden. Ik heb de pagina aan Juliana gezonden met
enkele opmerkingen.
‘Ik ben er heilig van overtuigd, dat U Uw eigen mening het nageslacht niet mag
onthouden. Eenendertig jaar hebt U het Nederlandse volk in dit hoogste ambt gediend.
Gezamenlijk heeft men Uw taak gefinancierd. Ik geloof, dat U er niet onderuit kunt
- afgezien van de belangrijke historische waarde van Uw persoonlijke mening over
deze periode - dat U verplicht bent een en ander voor de vaderlandse geschiedenis
te laten optekenen. Mijn liefste wens is, dat U mijn suggestie niet onmiddellijk zult
afwijzen, maar er echt over zult nadenken.’ Ik adviseerde het werk door een jong
team van historici en studenten te laten volbrengen.
Time heeft Ronald Reagan ‘Man of the Year’ genoemd.84 Waarom? ‘For having
risen so smoothly and gracefully to the most powerful and visible position in the
world.’ Help het je
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geloven. Reagan als president is een onvoorstelbaar smerige public relations job
geweest, van A tot Z, te beginnen met de Elisabeth Arden-methoden om hem er jaren
jonger uit te laten zien dan hij werkelijk is. Een complete nepfiguur. In een
afzonderlijk interview kondigt hij aan wat zijn plannen zijn bijvoorbeeld jegens
Moskou en Havana. En wat als de USSR in Polen zou interveniëren? ‘I think the
Soviet Union has got to be convinced that the result of such an action would be very
severe.’ Natuurlijk, de VS mogen in eigen invloedssferen overal naar hartenlust
militair interveniëren, maar het Kremlin op haar beurt dus niet. Dan licht Reagan
ongevraagd nog meer van deze sluier op. ‘Now, you can ask yourself, how would
the free world quarantine the Soviet Union with regard to trade and so forth?’ Het
ontbreekt de acteur van B-films uit Hollywood niet aan lef, dat staat vast.
‘You have to ask yourself, can the USSR exist on its own? It never has. The Soviet
Union, with all its boastfulness about its system, could not live without support and
help by way of trade and so forth from capitalist nations. If their system is so great,
how come they are not self-sufficient? They are probably richer in minerals and fuel
supplies than any other nation’. Ergerlijke retoriek. In tegenstelling tot de USA zijn
de sovjets in de Tweede Wereldoorlog tot aan Stalingrad met de grond gelijk gemaakt.
Terwijl de Amerikanen hun economie juist door diezelfde oorlog tot nieuwe hoogten
opvoerden. Een zeer ongelijke strijd.85
‘There are no human rights under Castro. There are no human rights under the
Soviet Union, as we see them. What I believe is that we do our utmost to bring about
improvement in human rights in those countries, that are aligned with us, but not at
the expense of helping an overthrow by a faction that is totalitarian. Take South
Korea as an example. The South Korean government is doing things that we do not
support. We wish they could be different. Do we take an action that opens South
Korea up to possible conquest by North Korea where, again, there are no human
rights?’
Die man daast. Hij schijnt er van uit te gaan dat er geen verschil zou bestaan tussen
linkse en rechtse regimes. Reagan zegt dat hij afkeurt wat in Zuid-Korea gebeurt. In
werkelijkheid is de fascistische, militaire dictatuur daar een Amerikaanse schepping,
vanuit Washington gefinancierd, exact zoals met Indonesië is gedaan. Reagan zal de
wereld weinig goeds brengen.

85
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8 januari 1981
Léopold Senghor, die ik in Salzburg dankzij Aurelio Peccei interviewde, is na twintig
jaar staatshoofd van Senegal te zijn geweest, afgetreden.
De International Herald Tribune noemt Marshall McLuhan ‘The Oracle of the
electronic age’, wat hij natuurlijk ook was.86 ‘Most people are alive in an earlier time,
but you must be alive in your own time,’ was een van zijn prachtige uitspraken. ‘The
medium is the message,’ een andere wat hij als titel aan een van zijn boeken meegaf.
‘Television is a cool medium, because it requires us to participate in its image, to fill
in the dots.’ Another bright mind back to ashes.
De eend met een voet strompelt nog altijd verder. Hij ontroert me.
Mijn oude vriend, Svi Cohen, schrijft eindelijk weer uit Bennington, Vermont. ‘I
hope that you trusted that I would eventually resume contact. I am hard to loose,
although often worthy of the loss. A New Year embrace, Svi.’ Zijn vrouw is opnieuw
in verwachting.

9 januari 1981
Ik was lichtelijk opgewonden toen Peter Kampschuur arriveerde. Eigenlijk trekt hij
me fysiek absoluut niet aan maar voor het overige is alles aanwezig. Ik stelde voor
naar Thermos te gaan. In het stoombad raakten we in een trio verwikkeld met Karel,
een andere Indische jongen. Atit liet zich gemakkelijk meetrekken. Hij had het
Beatrix-manuscript gelezen en maakte voortreffelijke opmerkingen. Hij had weer
een grote doos pillen bij zich, om kalm te blijven. Hoe werkt zoiets? De reis naar
Poona heeft in dit opzicht geen ‘genezing’ gebracht, evenmin als zijn wijnrode kleding
van swami

10 januari 1981
Peter Swami Atit is weg. Het deed me wat.
De Telegraaf meldde dat, in geval er iets tijdelijk met Beatrix niet in orde zou zijn,
prins Claus regent zal worden. Dat zou toch te gek om los te lopen zijn? Dat de kudde
dat nu niet inziet. Dan zitten we dus met een door Beatrix gekozen staatshoofd
opgescheept.
Ben Knapen meldt vanuit Bonn dat de Amerikanen de levering van 40 miljard
kubieke meter gas uit de USSR aan West-Europa ‘riskant’ vinden. Een levering in
ruil voor Westerse
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technologie, benodigd voor de aanleg van de fameuze pijplijn van 4.800 kilometer
vanuit Rusland naar West-Europa. Volgens adviezen verstrekt aan Ronald Reagan,
zou het Kremlin daarmee een economische politiek voeren om het Westen zoveel
mogelijk aan zich te binden. Daarbij wordt er steeds en altijd in het Amerikaanse
denken van uitgegaan dat de Sovjet-Unie uit zouden zijn op een militaire confrontatie
met West-Europa uit te lokken. Niets is minder waar. Daar ben ik zeker van na tien
jaar in dat land gewerkt, gereisd en geluisterd te hebben. Dat weet Washington ook
best, maar het Amerikaanse oorlogsdenken overheerst nu eenmaal de Amerikaanse
economie, want zonder op temperatuur gehouden Koude Oorlog, ligt die economie
binnen de kortste keren op zijn gat.

Een hoofdartikel in The New York Times belichtte in dit verband de rol van
oud-premier Aleksei Kosygin zeer juist.87 ‘He was the party man in charge of the
economy, and he was sharp-eyed, unpretentious, no fool. He offered certain tentative
reforms substituting producers' sense and consumers' choice for planners and
politicians' debate.’ Zijn schoonzoon dr. Jermen Gvishiani was dus de man die
uiteindelijk, namens het Comité voor Wetenschap & Techniek van de Raad van
Ministers in de
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Sovjet-Unie, de contracten met buitenlandse ondernemingen tekende.
In de tien jaar dat ik vele gesprekken met Gvishiani voerde, kwam voor
mij vast te staan hoe eigenlijk in huize Kosygin tegen zaken doen met het
Westen werd aangekeken.88 Aurelio Peccei die nog veel langer persoonlijk
bevriend was met Gvishiani - zij bouwden samen de Russische Fiat-fabriek
voor Lada-automobielen in Togliatti - wist dit nog veel beter dan ik. De
Amerikanen, en met Reagan werd de klok verder teruggedraaid, waren
gewoon tegen een verdere financieel-economische ontwikkeling van de
Sovjet-Unie. Ze zeiden dit om zogenaamd politieke redenen, maar ik denk
dat ze voornamelijk om zakelijke redenen tegen een opbloei van de
bedrijvigheid in de USSR waren.
De regering heeft het idiote voorstel om A- en B-prinsen in het leven te roepen,
ingetrokken. A-prinsen zouden dan die Oranjes zijn die in directe lijn voor
troonopvolging in aanmerking kunnen komen, B-prinsen de rest. Beatrix zal er een
stokje voor hebben gestoken. Moet je net haar hebben.
Ik heb met Wim Klinkenberg, die altijd te laat op afspraken komt, de affaire
Raymond van den Boogaard besproken. We weten het nu dus allebei zeker en André
Spoor weet het ook. Wim zou willen dat Volodja eveneens in de openbaarheid brengt
dat hij door BVD-agenten is nagereisd naar Antwerpen met aanbiedingen om voor
geld naar het Westen over te lopen. Hij adviseerde verder om Yuri Timofiev te
vertellen dat Hans Duyvesteyn me aanbood uit de ambassade de bewijzen te
ontvreemden, opdat ik zou kunnen aantonen wat Raymond van den Boogaard op
zijn kerfstok heeft.
Wim vertelde verder dat hij als vicevoorzitter van de NVJ was aangewezen een
receptie van Beatrix bij te wonen, omdat de voorzitter verhinderd was. Dit werd het
paleis gemeld. Er werd toegezegd dat een andere uitnodiging, op naam van
Klinkenberg, uit zou gaan. Maar de hofmaarschalk stak hier een spaak in het wiel.
Dit zou gebeurd zijn vanwege Wims boek over prins Bernhard. De Telegraaf
vermeldde een en ander natuurlijk op de voorpagina, als trouwe paladijn van de BVD.
Een rel brak uit wegens discriminatie om politieke redenen. De NVJ schreef een brief
naar premier Van Agt en vroeg om opheldering. Zielige vertoning.89
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Gvishiani en zijn vrouw woonden bij Kosygin in na het overlijden van diens echtgenote.
In 1995 schreef ik in een brochure (Bon Voyage, Majesteit!) dat de Oranjes gevangenen van
idioten waren. Die gedachte ontstond al veel eerder.
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Klinkenberg vertelde, dat Vera Illés me bij NRC Handelsblad zou blijven saboteren.
Zij was van Hongaarse afkomst en na de opstand tegen Moskou in Boedapest naar
Nederland gevlucht. Ook had hij een bijeenkomst op de universiteit bijgewoond waar
Van den Boogaard aan het woord was geweest. Wat die ‘journalist’ in het forum te
berde had gebracht over de sovjets, was aanleiding voor Wim hem als ‘smeerlap’ te
omschrijven. Dat weet ik niet. Voor mij is de man een journalist in de BVD-klasse
Heitink van De Telegraaf, dus onbetrouwbaar. Dat wist de BVD ook, daarom werd
hij benaderd. Ze halen het bij de BVD immers niet in hun hoofd mij te benaderen en
ik ben beslist geen CPN'er of Stalinist als Klinkenberg.
Wim schijnt rechtstreeks maatregelen tegen het Juliana-boek te hebben genomen,
ik geloof omdat er onjuist of zonder bronvermelding uit zijn boek over Bernhard zou
zijn overgeschreven. De tweede editie wordt nu gewijzigd. De uitgever zond hem
de drukproeven van wijzigingen.

11 januari 1981
Ik heb zalig gefietst in de kou. Het was nog vroeg en er was nog geen hond op straat.
Ook dat heb ik allemaal aan Peters aanmoedigingen te danken.
Vladimir Kouznetsov, mijn oude vriend uit Den Haag nu hoog gezeten op de
ambassade in Brussel, is zo vriendelijk mij adressen van drie Belgische uitgevers te
sturen die mogelijk interesse zouden hebben mijn volgende boek, met daarin een
aantal interviews uit de USSR, te publiceren.
Het manuscript van Made in Soestdijk is gereed.
Peter belde en was kennelijk nerveus of hij in de musical over een hoerentent in
Texas zal mogen spelen. Ik hoop het voor hem. Want wat moet er gebeuren als hij
niet aan de slag komt in Londen? Ik kom meer en meer in een situatie dat ik hem
niet zal kunnen blijven helpen. Ik krijg het zelfs warm bij het opschrijven van deze
gedachte.

12 januari 1981
Precies zoals de kippen en een haan van de buren van mam wachten tot ze gevoerd
worden, zo zitten hier de eenden gereed op het gras bij het water. Als ze de
boterhammen van mijn balkon naar beneden zien zeilen dan beginnen ze de
gevaarlijke weg over te steken en kachelen gemoedereerd naar mijn voederplaats.
Peter belde gisteravond laat dat hij voor de musical is aangenomen. God wat zalig.
Hij komt woensdag tot 26 januari naar
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Nederland. Hij was de enige die niet meteen een contract tekende maar zei het thuis
te willen lezen en het morgen getekend te zullen terugbrengen. Hij heeft vijftien
maanden werk. Er rust geen zegen op de gasleveranties uit de USSR. Nu hebben de
sovjets zelf aangekondigd dat er minder energie naar het Westen zal komen dan
aanvankelijk beraamd. In 1980 werd 21 miljard kubieke meter gas geleverd. De
Franse regering zal nu, onder druk van Washington, ook minder energie gaan
betrekken uit de USSR dan aanvankelijk de bedoeling was.

13 januari 1981
Reagan heeft zijn kabinet vrijwel rond. Richard Allen blijft veiligheidsadviseur en
zal de National Security Council voorzitten.90
Ik dineerde gisteren met Pieter Baaij. Een plezierige aangelegenheid. Aanvankelijk
was de man een gereformeerde dominee nota bene. Hij sprak met gemak over God
als interne geest die ons met het universum verbindt. Na een lang gesprek gaf hij toe
dat Jezus wellicht een soort veredelde Gerard Croiset kan zijn geweest.
Elisabeth Loftus, psychologe aan de Universiteit van Washington in Seattle, zegt
dat herinneringen van volwassenen bijna zo onbetrouwbaar zijn als die van kinderen.
‘They are so encrusted with experiences, desires and suggestions that they often
resemble fiction as much as fact. People forget some facts and “refabricate” the gaps
between the ones they do remember accurately. They tend to adjust memory to suit
their picture of the world.’ Verder zegt ze: ‘Our biases, expectations and past
knowledge are all used in the filling-in process, leading to distortions in what we
remember.’91 Ik geloof dat zij daar gelijk in heeft. Ik heb echter mijn dagboek.
Harry Edwards, die ik jaren geleden filmde, heeft The Struggle That Must Be
geschreven.92 Hij vertelt over zijn jeugd als zwarte jongen in St. Louis. ‘From day
to day, no one - not a single solitary soul - actively gave a damn whether we survived.’
Hij is nu professor in de sociologie aan de Universiteit van Californië in Berkeley
en heeft zich gespecialiseerd in de rol die sport speelt in de samenleving. Hij ziet die
rol als ‘a social control mechanism’, dat wordt gebruikt om deelname door zwarten
in andere sectoren van de Amerikaanse gemeenschap te onder-
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drukken. Hij schijnt ook weer te geven, hoe hij als zwarte activist ten tijde van de
Olympische Spelen van 1968 - toen ik hem en andere zwarte kampioenen filmde
voor de NTS - door de Amerikaanse overheid en de FBI werd geterroriseerd.
De regering wil dat een koning(in) pas op eenentwintigjarige leeftijd het
koningschap zal kunnen gaan bekleden. De fracties van PVDA en VVD willen echter
dat de achttienjarige leeftijd voor een koningsbeëdiging zal worden gehandhaafd.
Wat kan het ze in godsnaam schelen?
Ontmoette Jan van Beek, hoofdredacteur van de GPD. Hij zei dat ik er rekening
mee moest houden dat de BVD mijn dagboeken kopieerde terwijl ik op reis was,
bijvoorbeeld in de USSR. Het is natuurlijk waar dat het voor die mensen een fluitje
van een cent is mijn huis toch binnen te komen. Over Henk Leffelaar zei hij dat diens
huwelijk niet in orde was. Het kostte hem dus zijn leven. Hij zei te weten dat niet
Frits Schaling maar toch Raymond van den Boogaard als vaste correspondent voor
NRC Handelsblad naar Moskou zou gaan. Na wat er gebeurd is, kunnen ze dat beter
laten, want die man krijgt nooit een voet aan de grond in de USSR.
Hoogtepunt vandaag was een bezoek aan Frits van Eeden. Hij was verrast dat ik
binnenstapte. Overal keken poezenkopjes ons aan. Zestien momenteel. Hij fokt ze.
‘Ik ga er tien naar de kattententoonstelling brengen,’ zei hij. ‘Ze zijn zeker de
mooiste.’ We gingen samen eten bij een Chinees. ‘Ik betaal van het dekken van mijn
kater,’ zei hij. Zijn ogen glinsterden. Hij heeft last van zijn hart. We gingen langs bij
Jan, een vriend van hem. Zijn huis hangt vol met schilderijen van Frits. Eigenlijk wil
hij van de man af, maar hij wordt overmand door diens beroep op hem om hem niet
in de steek te laten.
Ik bracht een kort bezoek aan Yuri Timofiev op de sovjetambassade en besprak
het geklets van Hans Duyvesteyn. Timofiev zei dat de man al twee jaar geleden door
de ambassade was gedropt. Dat ik hem tijdens een receptie op de ambassade
ontmoette, kwam doordat Duyvesteyn zonder uitnodiging gekomen was. Het is dus
allemaal gelul van die man dat hij dossiers voor me zou pikken. Je vraagt je alleen
af, in wiens opdracht hij me benadert. Timofiev zei dat Elie Poslavsky voor de
uitnodiging van Maxim uit Tasjkent een stempel van de burgemeester van Poortvliet
moet halen.
In de avond bezocht ik met oud-ambassadeur Jacob van der Gaag de
voordrachtskunstenares Nel Oosthout. Ze kankerde weer op Josephine van Gasteren
en andere concurrentes. Ik zei: ‘Dear Nel, als je dat doet dan reflecteert het slechts
op je zelf.’
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‘Rotzak,’ antwoordde zij.
Van der Gaag zat met Willem Drees in het college van vertrouwensmannen van
Wilhelmina. Hij zei Drees op televisie te hebben gezien. Er werd hem een boek over
keizers van China voorgelezen omdat hij blind is. Bovendien is hij nogal doof.
Jacob beschreef een logeerpartij bij Wilhelmina buiten Londen tijdens de oorlog.
Zij zou over van 't Sant hebben gezegd: ‘Hij weet weinig van staatszaken, maar wat
hij weet, daar kan ik van op aan.’
Jacobs oudste zoon is verongelukt als straaljagerpiloot bij een botsing met een
Amerikaans toestel boven de Noordzee. Een andere zoon is jazzpianist. Weer een
andere zoon is gehuwd met de dochter van Sicco Mansholt. Mansholt zelf is na een
beroerte opgenomen. Hij heeft zeven kinderen.
Het was vreemd na al die jaren met hem te spreken over Inez Röell en haar moeder,
die probeerde haar dochter bij hem in Havana - waar hij ambassadeur was - achter
te laten in een poging haar dochter van François Gonet in Lausanne af te halen, zoals
zij dit later bij mij zou proberen.93
Nel Oosthout vertelde: ‘Als we twijfels hadden over Beatrix dan heeft haar
inhuldiging die weggenomen, want zij heeft heeft het prachtig gedaan.’ Dus de
verwezenlijking van het sprookje gereactiveerd naar de verbeelding van de kudde.
Dat is exact waar ik zo op tegen ben. Ik zei iets in de geest van dat alle psychische
pispaaltjes ‘aardig’ beginnen (onschuldig) maar dikwijls ontaarden in een collectieve
afwijking als vadertje Lenin, of Adolf Hitler. Eigenlijk is Nel helemaal niet aardig.
Zij heeft op zijn minst onaardige karaktertrekken.
Van der Gaag wemelt van de anekdotes, zoals toen Beatrix in 1962 een week in
Bombay was, waar hij toen consul-generaal was. In een hotel werd alleen drank
geschonken in de zogenaamde ‘Prime Room’. De manager vroeg haar dus op een
gegeven moment of zij misschien naar de ‘Prime Room’ wilde gaan. Beatrix vond
dat niet nodig. Toen hij een tweede keer hetzelfde kwam vragen, snauwde de prinses
hem af, waarop Van der Gaag uitlegde wat een ‘Prime Room’ was. Beatrix dacht
dat de manager de plee had bedoeld. Daarop moest zij toch wel lachen. Hij had ook
eens geregeld dat twee Indiase treinen bij een overweg stopten, opdat Beatrix
ongehinderd kon doorrijden. Zij had er niets van geweten.
In 1950 werd Van der Gaag uit Praag geflikkerd, nadat aldaar een employee van
AKZO ter dood was veroordeeld. Van der
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Gaag was er chargé d'affaires. Hij had geëist dat het proces in het Duits werd gevoerd,
wat gebeurde. Hij wil nu graag een bezoek aan Leningrad brengen maar vreest er
geen visum voor te kunnen krijgen vanwege de rel in Praag.

14 januari 1981
Ik kon niet slapen omdat Peter zijn contract nog niet heeft getekend. Het maakt hem
mateloos nerveus dat hij vijftien maanden in Londen moet zitten. Hij zou moeten
vragen of ze hem toestaan van tijd tot tijd naar Nederland te gaan.
Ik heb Van der Gaag aangemoedigd memoires te schrijven. ‘Ik wil niet egocentrisch
zijn,’ antwoordde hij. Vele uitgevers hadden hem een contract aangeboden. Hij had
steeds geantwoord: ‘Als jullie pikanterieën willen hebben, moet je niet bij mij zijn
want die geef ik niet.’ Intussen lanceerde hij gisteravond de ene pikanterie na de
andere. Ik zal hem bij Strengholt introduceren.94
Ik belde Bibeb over Van der Gaag. Zij moet een interview met hem maken.
‘Waarom doe jij het niet,’ zei ze meteen.
Swami Atit schreef uit Groningen nadat hij de laatste versie van Made in Soestdijk
had gelezen: ‘En ik moet je feliciteren. Er zit nog wel wat shit in maar je hebt er in
ieder geval een zinnige punt aan gedraaid.’ Verder schreef hij: ‘Soms voel ik de
neiging om in een lekker hoekje weg te kruipen met iemand zoals jij ver weg van
het driftig gedruis. Maar ik weet niet of dat de ontwikkeling van een bewustzijn ten
goede zou komen, dus ik tracht maar to face reality.’
Admiraal Zumwalt schrijft opnieuw. Het lijkt hem het beste dat ik, zoals ik heb
voorgesteld, probeer een lunch tussen hem en Arbatov te regelen.

15 januari 1981
Vier mussen zaten al weer vroeg op het balkon te wachten. Ze worden wel vervelend.
Ik voerde de vogels een heel brood. Een eskadron eenden joined in.
Peter van der Velden wil Made in Soestdijk uitgeven. Hij kwam met een
omslagontwerp, wat dus niet kan.95 Hij opende een nieuw eigen kantoor. De breuk
met Peter Loeb is een feit. Jammer. Samen zouden ze sterker staan.
Beatrix wil op haar nieuwjaarsrecepties ‘meer geledingen van
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haar volk’ ontmoeten.96 De krant vroeg of journalisten welkom waren: Erik Jurgens,
NOS-voorzitter en huisvriend van het koninklijk paar, zeker. Ook Max Snijders, Jan
de Troye, Nel Slis en Sem Presser. Het zal wel honderd jaar duren voor ik op zo'n
lijstje weer zal voorkomen.
Peter landde ondanks sneeuw om 14:55 uur. Hij zag er niet zo goed uit, mager in
zijn gezicht.

16 januari 1981
Ik heb geen oog dicht gedaan, want Peter kon niet slapen, als gewoonlijk, en ging in
huis wandelen. Ik ben kapot. Het was een beetje vreemd hem terug te zien. Hij leek
wat ouder en niet zo gezond als ik van hem gewend ben. Pas nadat hij in de avond
op de fiets melk was gaan halen en later in de sneeuw een wandeling had gemaakt,
herkreeg hij zijn vertrouwde kleur. Hij is kennelijk totaal opgelucht dat hij een nieuw
contract heeft voor een show.
Ik heb Wim Klinkenberg in vertrouwen genomen en hem het hele verhaal van
Hans Duyvesteyn verteld. Hij vond het schokkend en was van mening dat ik alles
in De Journalist moet schrijven. Hij wist ook dat Igor Cornelissen al vele jaren achter
Van der Gaag aan zat om hem aan het praten te krijgen, wat nooit lukte. Ik stuurde
Van der Gaag een kaartje: ‘Mijn advies blijft Bibeb, niet Cornelissen.’

17 januari 1981
Zowel Transol als Baai Controls hebben brieven aan Boris Krylov, in effect Jermen
Gvishiani, geschreven. Dat is het resultaat van enige jaren onbetaald werk en het
leggen van contacten door mij.97 Ook al betrek ik H.M. Voetelink als mijn juridische
adviseur bij al deze zaken, het levert me nog steeds geen rooie cent op. Hoe kan dit
eigenlijk? Wat doe ik fout?
Ik dineerde gisterenavond met Peter in Le Musicien, ons favoriete restaurantje. Ik
parkeerde de auto onder een lantaarn en zei nog: ‘Hier is het safe’. Er werd toch
ingebroken in de auto. De kap van mijn TR-6 was opengesneden. Peters tas met drie
gestoomde broeken en een van zijn mooiste truien was gejat. Hij nam het luchtigjes
op en zei zelfs: ‘Het kan allemaal vervangen worden. Een dagboek van jou was erger
geweest.’
Jan Kikkert logeerde bij ons. Terwijl Peter in de sneeuw ging wandelen heb ik een
zalig nummer met die jongen gemaakt.98
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Vrij Nederland, 9 januari 1981.
Zie bijlage 15 en 15a.
Jan Kikkert prefereerde oudere mannen, Peter was te jong voor hem.
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18 januari 1981

NRC Handelsblad publiceert een artikel MILJARDENDANS ROND PIJPORDER door Ben

Greif en Joost van der Vaart. Eindelijk. Veertien ondernemers onder leiding van
G.A. Wagner van Shell hebben in Moskou de diverse offertes van het bedrijfsleven
toegelicht. Diezelfde Wagner die ten tijde van Max van der Stoel zich door
Washington en de CIA een oor liet aannaaien, zingt nu het hoogste lied in het Kremlin.
Het kan verkeren. Het gaat er nu om: krijgt Baai Controls een stuk van de profitable
Soviet cake?
99
SOVIET GAS AND THE ALLIES kopt een hoofdartikel in The New York Times.
‘Western Europe needs fuel, the Soviet Union needs capital.’ Dat doen ze al jaren
en dat hadden Washington en haar puppets in het begin van de jaren zeventig ook
wel eens kunnen bedenken, toen Aleksei Kosygin (vergeefs) probeerde met Shell
tot zaken te komen. De krant constateert terecht dat de USSR een betrouwbaarder
leverancier van energie is dan de OPEC-landen met hun ups and downs. Het is tenslotte
te wijten geweest aan de Franse energiebehoefte, dat de Fransen atoomcentrales aan
Irak zijn gaan leveren.
Sony heeft een typecorder ontworpen, deels een taperecorder en deels een
typemachine, een ‘word-processing device’ waar ik al jaren op zit te wachten.
George Will schrijft over de verhouding tussen staatslieden, politici en
journalisten.100 ‘,The idea that only an adversary relationship with governments is
proper for journalists, pleases
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some journalists because it seems hairy tested, and because it spares them the tortures
of thought. Continual thought about what to publish, and how to adapt to the nuances
of a political city is necessary for journalists who believe that they are citizens first.
They have particular professional duties, but they and politicians are part of the same
process, the quest for the public good.’ Wat betekent dat ‘public good’? Ik zou die
term nooit zo hebben gebruikt. Eigenlijk schrijft hij zijn verhaal om te rechtvaardigen
dat de Reagans bij de Wills zijn gaan eten. Hij vertelt hoe JFK zijn inaugurele rede
als president van tevoren aan Walter Lippmann liet lezen en hoe JFK de avond van
zijn installatie op het Witte Huis ook even binnenliep bij de journalist Joseph Alsop.
Er is altijd kritiek geweest op het feit dat ik bevriend raakte met president Sukarno
van Indonesië. Waarom niet? Als je je hoofd maar koel houdt. Daarom was ik
woedend op Hofland, dat hij in zijn fameuze Tegels Lichten schreef dat Bung Karno
mij zou hebben ‘betoverd’. Hofland heeft eigenlijk nooit anders gedaan dan mijn
prestige en integriteit ondergraven, terwijl ik geen dubbeltje voor de zijne geef, ‘mijn
lieve Nijenrode vriend’.
Oud-minister van Buitenlandse Zaken, Tissa Wijeyeratne van Sri Lanka schrijft
dat hij in ongenade is gevallen bij de familie Bandaranaike en dat hij zich daarom
beter niet kan bemoeien met mijn voornemen deze dame, de premier van Sri Lanka,
te filmen.
Lex Poslavsky stuurde me een artikel uit De Telegraaf over sprookjesanalyse.
Charles Dickens noemde het verhaal van Roodkapje zijn eerste liefde. ‘Ik had het
gevoel dat als ik met Roodkapje had kunnen trouwen, ik me volmaakt gelukkig had
gevoeld,’ schreef hij nota bene!
In Princeton bevindt zich een Institute for the Study of Exceptional Children.
Directeur Michael Lewis zegt dat ‘babies are capable of doing much more than we
think much earlier than we thought’. De Amerikaanse psycholoog William James
(1842-1910) beschreef baby's als ‘a blooming, buzzing mass of confusion’. John
Locke (1632-1704) ging ervan uit dat baby's als ‘tabula rasae’ in de wereld kwamen
‘open for the experiences of life to write upon’. Newsweek101 is wel sloppy wanneer
ze zo schrijven. José Delgado zou dat anders aanpakken.
Wetenschappers bestuderen nu dus de werking van het brein door baby's
nauwkeurig onder de loep te nemen, diezelfde
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baby's die al sinds mensenheugenis worden opgezadeld met dezelfde
nonsenssprookjes. Vroege stimulatie van babyhoofden schijnt van belang te zijn.
Moeten we dan perse doorgaan met ze vol te proppen met klinkklare onzin, van
Roodkapje tot en met Beatrix?
George Kennan publiceert een artikel in The Atlantic: CEASE THIS MADNESS.102 Hij
opent met te wijzen op ‘a number of habits, customs, and uniformities of behavior,
all deeply ingrained in the American tradition, that complicate for others the conduct
of relations with the American Government.’ Ja, maar ‘die anderen’ zitten ook met
hun pispaaltjes opgescheept, door de eeuwen heen als ‘sprookjes aan de man gebracht’
van vader op zoon.
Oud-ambassadeur Kennan zegt dat men in Moskou bij het onderhandelen ‘two
quite disparate and not easily reconcilable personalities’ bij sovjetonderhandelaars
zal aantreffen. ‘One, a correct and reasonably friendly personality, which would like
to see the relationship assume a normal, relaxed, and agreeable form. The other: a
personality marked by a suspiciousness so dark and morbid, so sinister in its
implications, as to constitute in itself as a form of hostility. I sometimes wonder
whether the Soviet leaders ever realize how much they damage their own interests
by their cultivation of it.’ Ben het hier totaal niet mee eens. Ik reis nu tien jaar
op-en-neer naar Moskou, vertegenwoordig niemand anders dan mezelf, ben open en
recht voor de raap tegen ze en word, althans door de mensen waar ik als journalist
mee te maken heb, volkomen normaal behandeld. Wantrouwen tegen mij als
westerling komt wel eens boven als ik keet maak, of mensen die niets van me weten
gaan er misschien van uit dat ik de rijkeluisvijand uit het Westen vertegenwoordig,
maar dat lijkt me onder de omstandigheden - inbegrepen de kapitalistische blokkade
van het land - begrijpelijk en zeker niet zo abnormaal als Kennan wil doen geloven.
Kennan zegt tegen de besluitvormers van beide grootmachten het volgende: ‘For
the love of God, of your children, and of the civilization to which you belong, cease
this madness. You have a duty not just to the generation of the present: you have a
duty to civilization's past, which you threaten to render nonexistent. You are mortal
men. You are capable of error. You have no right to hold in your hands - there is no
one wise enough and strong enough to hold in his hands - destructive powers sufficient
to put an end to civilized life on a great portion of
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our planet. No-one should wish to hold such powers. Thrust them to you. The risks
you might thereby assume are not greater - could not be greater - than those which
you are now incurring for us all.’
Peter sliep nog toen ik al om 06:00 uur naar Schiphol vertrok voor de vliegreis
via Wenen naar Moskou.
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Moskou
19 januari 1981
Er ligt sneeuw in Moskou.
NBC talk-show host Tom Snyder, die mij eens een uur lang op de radio over de
Dallas-affaire ondervroeg, heeft een interview aan Playboy gegeven.103 Ik heb het
helemaal uitgespeld. Amerika ten voeten uit. Dit zouden de stafmedewerkers van
het instituut van Georgii Arbatov moeten lezen om de VS beter te begrijpen.
Omdat ik alleen handbagage had, slipte ik in een mum van tijd door de douane,
het moet gezegd worden.
Ik wandelde meteen na aankomst naar de flat van Volodja Molchanov. Ik vertelde
hem over de affaire Hans Duyvesteyn. ‘Het is een poging om jou te provoceren op
een moment dat jouw boek met Arbatov gaat uit komen.’ Ik moet wel totaal naïef
zijn. Daar had ik nooit aan gedacht. Volodja zou wel eens gelijk kunnen hebben.
Strengholt stelde voor om de film over de Indiase atoomindustrie samen met de
BBC te maken. De ambassade belde gisteren om te zeggen dat zij die film liever met
mij, zonder BBC-participatie, wilden maken. Ik belde mevrouw Muthamma, de
ambassadrice in Wassenaar. ‘Kennelijk wordt u vertrouwd, meneer Oltmans.’ Waarom
heb ik vertrouwensproblemen in Nederland en nooit als ik in het buitenland werk?
Ik zou op de omslag van Made in Soestdijk

de oudste collega van Beatrix, Koning Sobhuza II van Swaziland moeten zetten.
Volodja zei dat de Sovjet-Unie Polen nooit zou laten gaan omdat tijdens de Tweede
Wereldoorlog 600.000 Russen zijn gesneuveld om Polen te bevrijden van de nazi's.
Hij vertelde dat Moskou een uiterst scherpe nota naar Den Haag had gezonden in
verband met de brand in het
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kantoor van Aeroflot in Amsterdam ‘scherper dan wat we ooit aan Washington
hebben gezonden’. In de sovjetpers was er prominente aandacht voor die protestnota
geweest. In Nederland weten we eigenlijk van niets. ‘Jullie krijgen hier nu niets meer
voor elkaar,’ zei Voldoja. Ik vroeg of hij hiermee op de gaspijplijn doelde maar hij
bleef mij een antwoord schuldig.104 Vanmorgen ben ik eerst naar het kerkje van
aartsbisschop Pitirim nabij het kantoor van Gvishiani gewandeld. Er was een mis
aan de gang waar vooral oude dametjes op afgekomen waren. Ik heb de brieven voor
Boris Krylov afgegeven.
Op het USA Instituut heb ik rustig een uur met professor Arbatov zitten praten. Hij
vond dat ik wisselende stemmingen had ‘like a girl’. Hij vertelde in Washington een
uitstekend gesprek van anderhalf uur met Henry Kissinger te hebben gehad. Ik vroeg
of hij wel eens aantekeningen maakte voor eventuele memoires. ‘Well, for thirteen
years now I never leaked anything to anyone of my private talks.’
‘Okay, how about twenty years from now?’
Over een lunch met admiraal Zumwalt zei hij alleen: ‘Let's play it by ear.’ Arbatov
zei dat hij upset was geweest over een kopie van een van Zumwalts brieven aan mij,
waar in had gestaan: ‘You and I have similar experiences in the USSR.’
‘Nee, nee,’ haastte ik me te verklaren, ‘dat schreef hij omdat ik hem had verteld
van de Poslavsky's in Tasjkent en de betrekkingen van die familie met de tsaar. Zijn
vrouw is een Russische prinses.’
Ambassadeur Kennan zou nog bijna gelijk krijgen. Sergei Pechatnov zei me dat
Arbatov zich zelfs tegenover hem had beklaagd over die regel van admiraal Zumwalt,
terwijl er dus echt helemaal niets aan de hand is. Ik nam met Pechatnov de laatste
wijzigingen en toevoegingen in het manuscript door. Arbatov kwam ook nog even
binnenlopen. Hij zei dat ik hem met mijn brieven en kritiek aanvankelijk een gevoel
van onzekerheid over het boek had gegeven, maar hij concludeerde nu toch wel dat
het beter was geworden. Tegen Sergei zei hij: ‘Als de inaugurele rede van Ronald
Reagan sensationeel negatieve mededelingen bevat, dan kunnen we toch nog in ons
manuscript reageren?’ Ze werken ook nog aan hoofdstuk 3.
Na veel zeuren bereikte ik pater Alekseij in Spas, die zei nooit de brief te hebben
gekregen die ik aartsbisschop Pitirim in Düsseldorf voor hem had meegegeven. Wel
een briefkaart uit India. Hij vertelde in september met zijn gezin Spas te zullen
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verlaten om in Leningrad verder bijgeschoold te worden op een seminarie. Ik zal
hem daar gaan bezoeken.105
Bezocht pianist Volodja Feltsman en zijn vrouw Anja. Ik adviseerde hem
rechtstreeks een brief aan Richard Allen te schrijven om hulp te krijgen hier weg te
komen. Om de spanningen te lijf te gaan, hield hij zich met yoga bezig. Hij zag er
inderdaad beter uit. Eens per maand geeft hij een concert in Tbilisi ‘the one Soviet
city that is not afraid to let me play. It is good business because all my concerts there
are sold out.’
Volodja Feltsman zei dat aartsbisschop Pitirim ‘op zijn minst’ een generaal van
de KGB is. Om die belangrijke positie in de kerkelijke hiërarchie te bekleden, kon
het niet anders dan dat hij van de KGB was. Ik moet zeggen dat die mededeling me
shockeerde. ‘I told you this before,’ zei Feltsman, ‘but you did not listen. Volodja
Molchanov knows, he told me he knew.’ Over het niet doorgeven van mijn brief aan
Alekseij zei hij: ‘All Soviet citizens are obliged to sign papers before they leave the
country, including Pitirim. It is forbidden to them to take letters into the country.’
Hij herinnerde zich dat hij in 1971, toen hij voor het eerst naar Parijs ging om aan
het Marguerite Long pianoconcours deel te nemen, dergelijke papieren moest tekenen
‘die volmaakt belachelijk waren’. Ze zijn bezig een kamerorkest samen te stellen uit
refusniks, die allemaal gevraagd hebben, en geweigerd werd, om te emigreren. Ze
laten ook een brief voorlezen op de komende Europese conferentie in Madrid.
Volodja zei ook dat Jermen Gvishiani al naar een andere positie binnen het Comité
voor Wetenschap en Techniek van de Raad van Ministers was overgeheveld. Wie
heeft er gelijk? Romanov zei dat er geen sprake van was. Het is wel zo dat toen ik
Boris Krylov, jarenlang Gvishiani's vertrouweling, de brieven overhandigde en vroeg
Gvishiani de groeten over te brengen, de man vanmorgen vreemd reageerde en zei
Gvishiani al in geen tijden te hebben gezien. Een ander detail was dat Brezhnev op
televisie bij de begrafenis van Kosygin zowel mevrouw Gvishiani als haar dochter
omhelsde maar Jermen Gvishiani slechts een hand gaf. ‘Wat Gvishiani overkomt is
een CPSU-besluit. Someone there has a brother-in-law, or someone else, who will
then have Gvishiani's job and in the mean time they all say: “Poor Kosygin is dead”.’
Als dit inderdaad gebeurt, is het duidelijk waarom het marxistisch-leninistische
experiment nog altijd geen succes is. Ik denk niet dat Marx in Das
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Kapital dergelijke communistische gedragsregels voorschreef. Ik heb Willem Bentinck
bezocht om na te gaan wat ik zou kunnen doen om Maxim daadwerkelijk in Nederland
te krijgen. Hij adviseerde hier ambassadeur Van Agt over te schrijven met een kopie
aan hem. Hij bevestigde dat de protestnota inzake het afgebrande Aeroflot-kantoor
‘ongebruikelijk scherp’ was geweest. De ambassade tastte in het duister over wat de
redenen zouden kunnen zijn geweest. Ik dacht: nogal wiedes, als de BVD zo'n kantoor
in de fik steekt. Later vroeg ik ook Romanov om een reactie. Hij had het
protesttelegram in de pers gezien en zei dat iets dergelijks nooit was voorgekomen
in de vijf jaar dat hij ambassadeur in Den Haag was. ‘Of course, our note will not
appear in your free press, only your own notes do. Why does the Dutch Government
allow these bloody ridiculous things to happen?’
Romanov gaf het advies er bij Baaij en Dirkx op aan te dringen, nooit buiten de
handelsmissie in Amsterdam om te handelen. ‘If they want to sell something in the
USSR, even if it is fresh air, they will need visa and the fastest way to get them is
there.’ Hij wist te vertellen dat Dirk Keijer op dit moment in Lagos was. Romanov
gaf nu inderdaad toe dat Gvishiani nu misschien inderdaad ‘dood’ was. Nu heb ik
alleen Arbatov nog over als belangrijke contact in de USSR. Ik moet Aurelio Peccei
hierover schrijven, die misschien zelf op zijn laatste benen loopt.
Ik heb professor Arbatov verteld over Hans Duyvesteyn. ‘The same is done to
me,’ antwoordde hij. ‘A stupid article appeared in The Atlantic.’ Hij vertelde dat zijn
naam ook was opgedoken in een boek The Chinese Card. Zijn zoon had hem
geadviseerd de schrijver aan te klagen. Hij overwoog dit te doen.

20 januari 1981
Vanmorgen had ik een tweede ontmoeting met Georgii Arbatov. Ik bedankt hem
uitdrukkelijk dat hij me de kans had geboden dit boek met hem samen te stellen.
‘Yes, you accused me of paranoia in your letter,’ zei hij. Ik maakte hem opnieuw
duidelijk dat ik aan zijn kant sta. Niet omdat hij academicus is, of een hooggeplaatste
communist in het Kremlin, maar omdat ik hem als vriend beschouw en dus achter
hem sta, onafhankelijk van zijn positie. Ik vroeg of Jermen Gvishiani naar een andere
post was weggepromoveerd. ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘want indien dit zou zijn gebeurd,
zou ik het nu geweten hebben.’ Hij voegde er aan toe: ‘Zo'n hoge post had Gvishiani
nu ook weer niet. Hij staat trouwens op de lijst van partijleden die
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het congres van de Communistische Partij bijwonen, dat vandaag begint.’
Ik lunchte met Volodja Molchanov, wat oergezellig was. Hij zei dat Willem
Bentinck hem nog niet had gebeld. ‘Ik zou wel met Bentinck kunnen praten,’
vervolgde hij, ‘maar het is niet interessant voor mij, want we zouden geen van beiden
eerlijk tegen elkaar zijn. Daarom ontmoet ik liever jou.’
Bij Arbatov ontmoette ik ook nog Satoshi Takayama van de Japanse krant The
Asahi Shimbun in Tokio. Via hem zijn er misschien kansen voor een Japanse editie
van ons boek.
Wie ik eveneens ontmoette, was professor Georgy Skorov van het USA Instituut.
We spraken in diens werkkamer. Hij gaf hoog op over Robert Maxwell.
Het was een buitengewoon succesvolle trip, want ik vertrek nu met het
goedgekeurde Arbatov-manuscript, de bijbehorende informatie, de foto's, zijn
curriculum, alles.
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Amsterdam
21 januari 1981
Amerbos
Nauwelijks zat ik gisteren in het vliegtuig naar Wenen, of ik las dat Marguerite
Oswald is overleden. Dat was droevig nieuws. Ik heb haar redelijk goed gekend en
erg met haar meegeleefd. Ze heeft altijd volgehouden dat haar zoon onschuldig was.
Ze kon er als ex-verpleegster uit Fort Worth, Texas niet tegenop. Ze bleef vechten,
tevergeefs. Ze kwam eens mijn versie van een rijsttafel eten in Kew Gardens, toen
Loet Kilian nog bij me woonde.
De Amerikaanse gijzelaars in Iran zijn vrij na 444 dagen te hebben vastgezeten.
De omslag van Time is geschikt voor een analyse door Lloyd deMause.106 Warren
Christopher schijnt de doorbraak in onderhandelingen met Behzad Nabavi te hebben
bereikt. Time vraagt zich in een omslagverhaal af of ‘anyone can do the job?’, doelend
op het ambt van president van de Verenigde Staten. Met de troonsbestijging van
Ronald Reagan zou je dat wel gaan denken. We zijn terug bij Arnold Hutschneckers
pleidooien voor een test, een algeheel (psychisch) onderzoek van de man die aan de
Amerikaanse atoomknop komt te zitten.
Robert Ajemian heeft een laatste gesprek met Jimmy Carter op het Witte Huis
gehad. Het schijnt hem zwaar te vallen de deur achter zich te moeten dichttrekken.
Zijn paperassen zijn met twintig vrachtwagens naar Georgia gereden. Hij heeft tijdens
de vier jaar als president nauwkeurig een dagboek bijgehouden. Hij zei zich zorgen
te maken over Rosalynn. Haar geluk komt eerst bij hem. ‘I am okay,’ zei hij, ‘but
she is still vulnerable.’
Hij haalde ook politieke herinneringen op en liet zich tussen neus en lippen
ontvallen dat hij Anwar Sadat van Egypte vertrouwde als zijn eigen vrouw. Terwijl
hij dat zei, keek hij naar Rosalynn.107
Bij thuiskomst lag er een brief namens koningin Juliana. Zij had alle aandacht
geschonken aan mijn pleidooi memoires te

106
107

Zie bijlage 16.
Time, 26 januari 1981.

Willem Oltmans, Memoires 1980-1981

141
schrijven, maar zij doet het niet, dat zij er geen tijd voor zou hebben daargelaten.
Onzin. Ik schreef secretaris Van der Hoeven: ‘Moet zij dan zwijgend en monddood
blijven tot het einde van haar leven? Dat kan toch niet?’ Allemaal smoesjes.
Koninginnen zouden verplicht moeten worden - na jarenlang door de staat
gefinancierd te zijn voor deze job - om aan het einde van het koningschap een
verantwoording te schrijven.108 Elie Poslavsky heeft van de burgemeester van
Poortvliet het benodigde stempel gekregen.
Loek de Levita laat zien dat letterlijk niemand belangstelling had voor het gesprek
met Indira Gandhi.109

22 januari 1981
Peter kwam gistermiddag al. Heerlijk dat hij er weer is. Hij is nu naar de boekhouder
en gaat meteen naar de tandarts voor een controle.
Peter van der Velden belde om te zeggen Made in Soestdijk snel te zullen
publiceren. ‘Je boekje is uit mijn hart gegrepen,’ zei hij.

23 januari 1981
Als vanouds gisteravond met Peter in de stad gegeten. We waren door La Forge
uitgenodigd. Gisteren was een vriend van Peter uit Tilburg en Swami Atit hier ook,
maar ik ben het liefste met Peter alleen.

24 januari 1981
Ik huilde toen ik bij Schiphol wegreed, na Peter voor de zoveelste maal te hebben
weggebracht.
Later belde hij dat zijn toestel was vertraagd. Ik liep de keuken in en alles van hem
staat er nog, tot en met zijn afgepelde eitje en een half leeggedronken glas
mineraalwater toe. Het brengt opnieuw tranen. Ik ben er naar en akelig van. Het is
erger dan anders. Ik stort me op mijn werk en ga piano spelen. Wanneer zal ons
afscheid voor altijd zijn?
Ik heb met Harry Hagedorn van de NOS drie uur zitten tafelen bij Djanoko, alsof
er vandaag niets was gebeurd.
Er is veel te schrijven. Ik raak altijd achter wanneer Peter er is, wat me volkomen
in beslag neemt.
De voormalige Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Thomas Watson, schreef
in The New York Times110 dat hij bij zijn afscheid
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in de USSR de Amerikaanse correspondenten aldaar complimenteerde met hun werk,
maar, voegde hij er aan toe ‘the Soviet Union is not basically understood by most
Americans’. Op het eerste gezicht weet iedere Amerikaan wat communisme, Kremlin
en KGB voor de USSR en de wereld betekenen. ‘America's lack of understanding does
not result from lack of information,’ aldus Watson. ‘It stems instead from a mistaken
belief, augmented from time to time by articles in our press, that we can continue to
assert ourselves in the world and successfully compete with the Soviet Union without
sacrifice and without major new demonstrations of national will.’ Watson bepleit
dat de tijd voorbij is dat nucleaire superioriteit voldoende was om Amerika in een
dominerende positie over Moskou te plaatsten.
‘To face the Soviet challenge,’ aldus ambassadeur Watson, ‘we should commit
the United States to a carefully considered program aimed at putting our house in
order and in restoring our allies' confidence in us. Now, for our lives, and the lives
of everyone in the world, we must learn to reason with our opponents and they with
us. There is no alternative.’ De man heeft volkomen gelijk maar hij kent dan ook de
situatie in de USSR. Vertel dat maar eens aan oorlogshitser Reagan, of Max van der
Stoel, om dichter bij huis te blijven.
Ik voel me niet goed. Professor Skorov bood me een drankje aan, een soort gele
likeur, dat ik na heftig aandringen opdronk. Het smaakte afschuwelijk. Heeft hij samen met de KGB - mij proberen te vergiftigen?111

26 januari 1981112
Ik was in paniek vanmorgen. De nawerking van het drankje van Skorov heeft een
verdikking als een rode ring op mijn pik bezorgd. Na ook een uitgebreid nummer
met Atit, is de hele zaak nu geïrriteerd. Het is natuurlijk absurd om een verband te
zoeken met Skorov, laat staan met de KGB. Je haalt je op zulke momenten creatieve
mogelijkheden in je hoofd. Wat werkelijk gebeurde, zullen we nooit weten.
Ik heb lang met Anton Constandse aan de telefoon gesproken. Zijn vrouw Gerda
heeft weer een oogoperatie ondergaan. Wat een ellende veroorzaakt door haar
blindheid. Hij beklaagde zich zeer bekritiseerd te zijn in de Volkskrant. Hij is van
mening dat de regering Reagan het op een oorlog in Europa aanstuurt en met de
voorbereiding daarvan bezig is. ‘Wanneer er in 1984
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geen omwenteling in de VS komt, zal het snel misgaan. Als je hier zoiets poneert,
ben je meteen pro-sovjet. En de aanvallen worden steeds agressiever en persoonlijker.’
Ik weet er alles van. Ik zit in hetzelfde schuitje.
Peter sprak in warme woorden over zijn moeder en hoe zij hem in zijn
individualiteit grenzeloos respecteert. Hij sprak er ook over hoe zijn zusters nu
allemaal in een soort paniek schijnen te raken omdat zij ouder worden. Zij overwegen
allerlei cosmetische ingrepen.
Pieter Baaij belde om 08:30 uur en zei dat hij per telex Saoedische ruwe olie
aangeboden had gekregen voor 37,80 dollars, of zoiets. Hij zei: ‘Ik zal u voor 1
dollarcent in die zaak betrekken, die nu op 200.000 ton per dag is beraamd, dat
betekent tweeduizend dollar per dag voor u.’ Ik vroeg hem Dirkx meteen te
informeren. Zou ik dan eindelijk via deze omweg uit de ellende komen?
Er is het zoveelste boek over Dallas geschreven, Best Evidence van David S. Lifton,
uitgegeven door MacMillan. Hij beweert dat Lee Harvey Oswald genaaid is door de
werkelijke samenzweerders van de moord op JFK. Dat is ook mijn standpunt, en al
heel lang. De wond in Kennedy's hoofd was opzettelijk groter gemaakt om te
verbergen dat hij van voren eveneens werd beschoten. Er werden bovendien opzettelijk
twee wonden in zijn achterhoofd bijgemaakt. Nou ja, niemand weet meer wat waar
is en wat gelogen is. Zo werken intelligence operations. Er zouden volgens Lifton
twee lijkkisten zijn geweest, etcetera.113 In hetzelfde nummer benadrukt Time dat de
CIA een puinhoop is en zwaar gedemoraliseerd na het bewind van Carters directeur
van deze spionagedienst, admiraal Stansfield Turner. NEW DAY FOR THE CIA? luidt
het artikel. Al jaren wordt benadrukt dat het een bende is bij de inlichtingendiensten
in de VS, die onderling met elkaar in felle gevechten zijn verwikkeld, zoals kolonel
Fletcher Prouty en later de mysterieuze generaal Donald Donaldson, alias Dimiter
Dimitrov, mij omstandig uiteen hebben gezet. Reagan heeft nu William Casey
benoemd.
De American Association for the Advancement of Science vergaderde. De
inlichtingendiensten en militairen zijn elkaar voor de zoveelste maal in de haren
gevlogen. Admiraal Bobby Inman deed een beroep op wetenschappers om mee te
werken geheimen voor de VS te bewaren en niet naar het buitenland, en helemaal
niet naar de Sovjet-Unie, uit te laten lekken. The Washington Post schreef er een
hoofdartikel over.114
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Vrij Nederland wijst er weer eens op hoe erbarmelijk ons beleid jegens China en de
USSR is, mede door wanbeleid en bedrog van de fameuze BVD. Burgemeester André
van der Louw is voorstander van de onmiddellijke opening van een consulaat-generaal
van de USSR in Rotterdam waar jaarlijks ruim duizend schepen uit de Sovjet-Unie
aanmeren. De regering in Den Haag heeft zich hier categorisch tegen verzet, waarover
ambassadeur Romanov in de jaren zeventig al menigmaal tegen zijn voorhoofd tikte.
Max van der Stoel was toen de belangrijkste dwarsligger. Het is onvoorstelbaar wat
dit soort klootzakken aan schade heeft berokkend zowel aan Nederland als aan de
Sovjet-Unie. They get away with murder en worden beloond met de eervolle
benoeming van Minister van Staat.115
Tijdens het diner met Harry Hagedorn hoorde ik nog het een en ander. Harry was
in 1950-1951 officier in Djakarta. Daar had hij Robert Kroon leren kennen, die toen
voor United Press werkte. Nadat Harry met Kroon de ontwikkelingen in Indonesië
had besproken, was Kroon naar de chef-staf van het Indonesische leger gestapt en
had het gesprek verraden. Harry werd prompt opgepakt en werd twee dagen
vastgehouden en ondervraagd. Ook zonder deze bijzonderheden te kennen, weet je
dat Kroon een onbetrouwbare basterd is.
Volgens Harry is Juliana langzamerhand beslist gaga. Tijdens de opnames voor
de NOS over haar aftreden, liep haar hondje rond. Men probeerde haar te overtuigen
het beestje even ergens anders onder te brengen. ‘Nee hoor,’ aldus de koningin, ‘hij
is altijd bij mij. Kom maar bij tante Moppie.’ Het schijnt op de ampex van de opname
te staan. Ik vind dit niet direct een bewijs.
Voor een opname met Beatrix regelde Harry een aparte opnamekamer. Beatrix
zei meteen snibbig: ‘Wat moet ik hier?’
‘Ik dacht, dat u zich misschien wilde vertreden,’ zei Harry.
‘Nee hoor, laten we maar meteen beginnen,’ was het antwoord.
Toen Harry suggereerde dat zij haar toespraak misschien wat vriendelijker,
bijvoorbeeld met een glimlach, zou kunnen beëindigen, antwoordde zij opnieuw
kortaf: ‘Ik weet niet of ik dat kan opbrengen.’ Na haar dus tweemaal vrij uitgebreid
te hebben ontmoet, was hij in Den Haag op een bijeenkomst waar zij hem gewoon
negeerde alsof zij hem niet kende.
‘Bernhard wel, die zwaait dan,’ zei hij.
Ik heb etterbuilen op mijn linkerarm. Na wat ik allemaal over
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herpesepidemieën heb gelezen, was ik vanmorgen werkelijk opnieuw in paniek. Ik
ben naar het Binnengasthuis gegaan. Alles werd bekeken, er werd bloed afgenomen
en er werden monsters van de infectie genomen. Ik ben nu meer gerustgesteld.
De goudprijs is weer 20 dollar gezakt en de dollar verder gestegen. Ik word steeds
‘armer’.

27 januari 1981
Edward O. Wilson en Charles Lumsden hebben een boek geschreven wat een
wiskundig model moet zijn tussen erfelijkheid en cultuur. Het is een huwelijk tussen
biologie, sociobiologie (Wilson) en cognitieve psychologie (Lumsden). Zij geloven
niet dat genen het gedrag direct bepalen. ‘Rather genes influence cultural development,
which in turn influences genes in an endless staircase of evolution.’ Buitengewoon
boeiende zaken.116
Mevrouw Mao is ter dood veroordeeld vanwege contrarevolutionaire misdaden.
Op haar beurt waren haar daden gericht tegen hen, die contrarevolutionaire attitudes
tegen het Mao-regime aan de dag legden.117 Zelfs The Washington Post heeft in een
opwelling een hoofdartikel gepubliceerd: MRS. MAO'S DEFENSE.
Murray Marder publiceerde in The Washington Post als ‘senior diplomatic
correspondent’ een gedetailleerd en zeer uitgebreid pleidooi over THE RISKS OF
MISPERCEPTION in de betrekkingen tussen de VS en de USSR. Het is duidelijk dat
Moskou op het standpunt staat dat betrekkingen tussen de grootmachten op detente
en een voet van gelijkheid gehandhaafd moeten worden, terwijl het er alle schijn van
heeft dat de regering Reagan vastbesloten is ‘to overhaul this formula drastically, or
to abandon it and substitute stiffer terms for any super-power equilibrium’. Als dit
waar is, komt er absoluut gedonder van. De tijd is voorbij dat de Sovjet-Unie bereid
zou zijn een tweede vioolpositie te aanvaarden op dictaat van Washington. Volgens
Marder gaat het de komende jaren om het vaststellen van ‘the basic terms for global
competition’.
Marder citeerde Carters minister van Buitenlandse Zaken, Edmund Muskie, die
evenals oud-ambassadeur Watson concludeerde: ‘One of the most serious challenges
facing us, is the continuing challenge of reading Soviet intentions.’ Dit zou de
promotietekst voor mijn boek met Georgii Arbatov moeten
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zijn. De enige reden dat ik hem achter zijn broek heb gezeten een boek te schrijven,
is geweest dat ik mij in een vroeg stadium bij de kennismaking met de communistische
kolos, scherp realiseerde dat de media ons in de verste verte niet behoorlijk voorlichten
over wat er in de USSR gebeurt, laat staan dat ons zou worden verteld wat het Kremlin
denkt of beoogt. Het is in het groot wat ik in het klein in Djakarta ondervond in 1957,
toen ik de lezers van de NRC niet mocht informeren over wat er werkelijk in Indonesië
(rond Nieuw-Guinea) speelde. ‘Want,’ zei de redactie, ‘de lezers zijn er nog niet rijp
voor.’ Wie is er in het Westen ten naaste bij ‘rijp’ om correcte reportages vanuit
Moskou te verwerken? Marder zegt ook dat de regering Carter, vooral na de
sovjetinvasie in Afghanistan, de betrekkingen met het Kremlin in een ‘crescendo of
crisis’ zag raken. Met Reagan zal het ‘crescendo’ in een wervelstorm veranderen.118

28 januari 1981
Ik ben gisteren met Dennis Livson naar mevrouw Muthamma, ambassadrice van
India, geweest.
De vrouw van generaal Mursid belde op. Mijn oude vriend luitenant-kolonel
Suadi119 heeft een beroerte gehad en kan niet meer spreken. Mijn vriend generaal
Suhario, die uit Moskou naar Djakarta is teruggekeerd, zit nog steeds gevangen,
evenals generaal Pranoto Reksosamudro, de man die Bung Karno wilde als tijdelijke
commandant van het leger tijdens de coup van 1965 en die door Suharto werd
verhinderd zich bij de opperbevelhebber (Sukarno) te gaan melden.
Ontmoette Leonid Ongirskij op de USSR Handelvertegenwoordiging in Nederland
aan Veluwelaan 22 in Amsterdam. Ik wilde Baaij en Dirkx - zoals Romanov had
geadviseerd - op de kaart zetten bij die sukkels.
Babette Cremer belde of ik mee ging eten bij Keijzer. Ik zei nee omdat ik naar
Bulgarije moet, maar bedacht me en belde terug dat ik zou komen. Henk en Mimi
Hofland wandelden het restaurant binnen en kwamen voor een glaasje naar onze
tafel. Ik was blij hen samen te zien. Jan vond dat Beatrix de Amsterdamse krakers
niet kon ontvangen. ‘Wat ze moet doen, is ze uitnodigen en er dan een mitrailleur
op zetten.’ Ik deed maar of ik het niet goed had verstaan, deze onzin.
Henks oudste zoon studeert rechten en Edmond staat bij een
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modellenbureau ingeschreven. Wout Woltz wordt hoofdredacteur van NRC
Handelsblad en André Spoor wil correspondent bij de VN worden. Henk voorspelde
dat de krant met Woltz aan de leiding alleen maar slechter zou worden. ‘Zelf weet
Woltz het nog niet eens,’ vulde Mimi Hofland aan. Henk vroeg aan Jan en mij of we
ons konden herinneren als kind iets gelezen te hebben wat ons razend had gemaakt.
Typisch een vraag voor Hofland. Ik houd er niet van.
Toen ik de aankondiging van In de Knipscheer liet zien van het komende boek
met Georgii Arbatov reageerde hij: ‘Aha, eindelijk Wim en Luns.’
Ik vond het noch grappig, noch normaal.120

29 januari 1981
Op weg naar Veronica voor een gesprek met Thijmen Koelewijn en Jan Herselman
besloot ik onderweg te tanken en liep ik tegen Jan Foudraine aan. Ik had hem lang
niet gezien en nodigde hem uit voor een lunch in Lage Vuursche.
Herselman onderstreepte dat ik met 150 gulden per drie minuten uitzending de
hoogst betaalde radiomedewerker van Veronica was. Henri Remmers scheen onder
de indruk van Max Westerman als medewerker. ‘Zeg het hem maar niet,’ aldus
Herselman.
Foudraine is in de zevende hemel over de Bhagwan in Poona. Het doet me enigszins
denken aan 1956, toen ik Bung Karno in Rome ontmoette. Ik was zeer op hem gesteld
geraakt en moet die dagen met lovende woorden over Sukarno hebben gesproken,
ook wanneer ik bij mensen de kwestie Nieuw-Guinea kwam bepleiten. Dat moet ze
vreemd in de oren hebben geklonken, vooral omdat het beeld van Sukarno in
Nederland, dat van een afschuwelijke boeman en Jappen-collaborateur was. Foudraine
spreekt over de Bhagwan als over een God, wat ik natuurlijk nooit over Bung Karno
heb gedaan. Al schreef Hofland in Tegels Lichten dat ik door hem betoverd was. Ik
zei: ‘Maar Jan, het brein van de Bhagwan is in andere sectoren net zo fucked up als
dat van jou en mij.’ Hij hoorde het niet eens. Hij benadrukte de noodzaak van ‘a
quantum jump into awareness’. Hij zei: ‘Het huidige bewustzijn is maar een
speldenknop van een echt bewustzijn. In essentie is het bewustzijn van Arbatov, met
wie je nu dus een boek schreef, even onderontwikkeld als dat van de eerste de beste
Chinees. Misschien verschilt hun conditionering, maar structureel verschillen ze
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niet veel. Het gaat er nu om een explosie in eigen bewustzijn te creëren.’
Ik vind zijn adoratie voor de Bhagwan sterk overdreven, maar niet abnormaal. Hij
is oké. Het schijnt dat Emmy van Overeem een omslagverhaal voor Elsevier schreef:
IS FOUDRAINE GEK?
Zij belde hem toen ze de helft van zijn boek gelezen had. Ze was ervan in tranen.
Foudraine denkt wel dat de Bhagwan op tijd 500 Boeddha's kan klaar stomen. Slaagt
hij daarin, dan is er kans op redding van de mensheid. Inderdaad een vreemd verhaal.
De nieuwe Amerikaanse regering zal de hoogste prioriteit toekennen aan de
bestrijding van terrorisme. Hun eigen terroristische activiteiten natuurlijk niet
meegeteld, want die zijn in het belang van de mensheid.
In zijn eerste persconferentie als minister van Buitenlandse Zaken heeft generaal
Al Haig de scherpste taal in vier jaar tegen de Sovjet-Unie gebruikt. Arbatov noemt
dat: ‘Ze moeten altijd weer opnieuw hun manhood bewijzen.’ Ik meen dat hij daar
volkomen gelijk in heeft.
Anton Constandse stuurde me een pagina uit Der Spiegel, nr 4/1981 met een
vraaggesprek met Richard Allen, waar we al telefonische over gesproken hadden.
‘Kommunismus will die Welt beherrschen,’ aldus Allen. En Amerika? Ze doen in
Washington exact hetzelfde. Ik zag Haig, een voormalig Jezuïet, op televisie. De
man is beangstigend zeker van zichzelf. Heel eng. Augstein van Der Spiegel zegt de
opvattingen van Haig, als zou de hele wereld een NAVO-affaire zijn, een ‘banale en
oudbakken presentatie’ te vinden. Wat gaan ze in Moskou voor commentaren
lanceren?
Ik heb Bibeb geadviseerd een interview met Jan Foudraine te maken.
Ze heeft Jacob van der Gaag toch naar Igor Cornelissen overgeheveld, die het
gesprek op 24 januari publiceerde. Hij durft wel! ‘Ik mocht Fidel dolgraag. Ik heb
vaak en lang met hem gepraat. Zo kreeg ik de naam van de rode ambassadeur. Zelfs
de communisten zagen wel wat in mij.’ Het is goed dat hij eindelijk zijn mond heeft
open gedaan. Hij had een zetje nodig.
Er is een Stichting Eerbetoon Prins Bernhard opgericht. Oud-militairen willen
hem voor zijn zeventigste verjaardag met een defilé op Soestdijk eren. Intussen wil
premier Van Agt de minimumleeftijd voor de koning(in) houden op 21 jaar. En Henk
Waltmans wil de inhuldiging des konings helemaal schrappen.
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30 januari 1981
Reagan schreeuwt van de daken dat de leiders van de USSR zichzelf een vrijbrief
geven om ‘misdaden te plegen, te liegen en te bedriegen’. Je moet het lef maar hebben
met wat de Amerikanen zelf over de jaren aan moord- en doodslagpraktijken hebben
toegepast. En over liegen en bedriegen gesproken: in Washington is men daarin cum
laude afgestudeerd, net als in Moskou. Alleen in het Kremlin komt men niet met
dergelijke uitspraken jegens de leiders van de VS.
De Telegraaf kopt: KAREL VAN HET REVE TWIJFELT AAN FREUD. De mening van
die mijnheer ten aanzien van de grondlegger van de psychoanalyse is absoluut van
nul en generlei waarde. Evenmin als zijn artikelen van enige waarde waren toen hij
als spion zogenaamd voor Het Parool correspondent in Moskou was. Karel was
slechts een variant en voorloper op Raymond van den Boogaard.
Ik lees het artikel in The Atlantic waar professor Arbatov aan refereerde en wat
hij me liet meegeven. Het is geschreven door een voormalig medewerkster van het
USA Instituut. Deze Galina Orionova zou 30 april 1979 naar Londen zijn uitgeweken.
Zij beschrijft het Instituut als ‘bezaaid’ met KGB-agenten. In het bijzonder wijst zij
op de aanwezigheid in het instituut van ‘een wetenschapper met epauletten’, de
KGB-man dr. Radomir Bogdanov. Hij ging in 1974 het Ideology Department van het
instituut leiden.
Er zal best wat van waar zijn, maar mij interesseert het geen ene rotmoer wie KGB
is. Ik houd er te allen tijde rekening mee, wie ik ook in verband met de USSR spreek
of ontmoet, met KGB van doen te hebben. Uitzonderingen vormden over de jaren
Volodja Molchanov, Arbatov, Gvishiani en Romanov. Verder niemand.
Ik voerde een lang telefoongesprek met André Spoor. Hij gaat morgen naar het
Management Symposium in Davos en plakt er een vakantie van twee weken aan
vast. Wat hebben die gasten met een vaste baan bij een krant een leven!
André zei opnieuw dat hij nog altijd niet begreep waarom ik uit mijn dak was
gegaan over Raymond van den Boogaard. ‘Als hij echt voor de BVD gewerkt zou
hebben, had hij het toch nooit aan Volodja Molchanov verteld?’ Houdt Spoor zich
van de domme? Ze hadden mij uitdrukkelijk gevraagd Van den Boogaard op een
behoorlijk niveau te introduceren. Ze hebben me zelf bij de missie Van den Boogaard,
wel of niet voor de BVD - wie zal het ooit weten - betrokken. ‘Bovendien,’ zei ik,
‘Van den Boogaard is niet de enige medewerker van jouw
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krant die is benaderd door de inlichtingendiensten.’ Hij antwoordde glashard: ‘Dan
blijven we het daarover oneens. Ik zal nooit begrijpen waarom je er keet over hebt
gemaakt.’ Afschuwelijk dat je in een dergelijke ‘hoge positie’ zulke smerige spelletjes,
ook tegenover oude vrienden, moet meespelen om zelf zoveel mogelijk buiten schot
te kunnen blijven.
Hij was overigens bereid om als mijn comeback bij NRC Handelsblad behoorlijk
aandacht aan het Arbatov-boek te besteden. Hij zei ook bereid te zijn samen met Jan
Sampiemon met mij en Arbatov op Amerbos te komen dineren. Hij vertrouwde me
verder toe dat ‘sommige mensen’ (buiten NRC Handelsblad) hem naar aanleiding
van mijn interview met Romanov hadden toegevoegd: ‘Hoe kan je die man een
interview voor jullie laten schrijven? Hij heeft zich met huid en haar aan de USSR
verkocht.’ Zo gaat het al jaren over het hele journalistieke front, ook als ik iets voor
radio of televisie doe. Dan worden er op Haags gezaghebbend niveau, door André
slechts omschreven als ‘sommige mensen’, dergelijke opmerkingen aan mijn adres
gemaakt, waarmee mijn kansen op een volgend artikel zijn verkeken.
Verder zei André dat Henk Hofland al lang niet meer in de Boticellistraat bij Mimi
woonde. Ik zei tegen Spoor: ‘Ik gedraag me soms als een kind van vier: weet je wat
ik laatst tegen Henk en Mimi zei toen ik tegen ze aanliep? Dat ik blij was hen samen
te zien.’ Ik wist dus echt niet wat André nu vertelde. Dat Hofland al jarenlang met
bijvrouwen werkte was me bekend, omdat hij dat zelf steeds met een zekere trots
verkondigde. Maar ik ging er altijd vanuit dat hij daarnaast enigermate de schijn van
normaliteit rond zijn gezin ophield. Ook dat is dus nu overboord. ‘Nou ja, het gaat
mij niets aan.’ Ik ben dankbaar zelf voor een andere vorm te hebben gekozen zonder
dag in dag uit de kluit te behoeven te belazeren, want zo loop je het gevaar dit als
een tweede natuur aan te nemen.
Letters from Colette zijn verschenen, door Time omschreven als ‘the archetype of
the wise older woman’.121 De brieven beslaan een halve eeuw, twee oorlogen, drie
echtgenoten, op zijn minst een lesbische liefdesrelatie en een aantal vrienden. Zij
aanbad haar moeder en schreef naar aanleiding van haar dood: ‘Mama died the day
before yesterday. I don't want to go to the burial. I shall wear no visible mourning.
I am telling almost no-one. But I am tormented by the stupid notion that I shall no
longer be able to write to her as I always have.’ Van zo'n passa-
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ge ben ik perplex. Ik heb wel eens gedacht dat ik mam - ik schreef haar altijd uit alle
windrichtingen, vooral na de dood van mijn vader in 1966 - een heel boek met brieven
zou willen schrijven bestemd voor haar, na haar eigen dood in 1974. Het lijkt alweer
zo ver weg. Komen en gaan.
Er is zoveel te lezen waar we nooit aan toekomen. Paul Gray beschrijft Ways of
Escape van Graham Greene. ‘Greene decided early on to be a spectator of history
and succeeded admirably,’ schrijft Gray. Greene was eigenlijk een soort
oorlogscorrespondent, die opdook in Dien Bien Phu in de oorlog in Indo-China, bij
de Mau Mau in Kenia, bij Fidel Castro in de Sierra Maestra of de zesdaagse oorlog
tussen Israël en Egypte. In 320 bladzijden geeft hij zijn leven weer vanaf zijn 25ste
jaar. A Sort of Life, dat in 1971 verscheen, handelde over zijn jeugd, waarin hij een
ondermeer schreef over het spelletje Russische roulette dat hij op zestienjarige leeftijd
speelde. In dit boek, constateert Gray, zet hij ‘his flirtations with death’ voort, om
wat hij noemt ‘ways of escape’ te vinden van ‘boredom and what he calls his
manic-depressive self’.122
Ik ben ook in Vietnam, Congo en Cuba geweest ten tijde van problemen
en gevechten, inbegrepen in de Gazastrook. Dat had niets te maken met
depressiviteit laat staan met verveling. Mijn journalistieke leven is steeds
bepaald geweest door een evenwicht tussen authentieke belangstelling er
achter te komen wat er aan de hand was, vermengd met het wonderlijke
pad van belevenissen, ontmoetingen en affecties voor bepaald personen
die ik leerde kennen, zoals Sukarno in Rome in 1956. Dit staat vast.
Ik zie in The New York Times onder Business Day een kop: NEW SCANDAL ROCKS
PERTAMINA. De gigantische bende en corruptie bij deze Indonesische
oliemaatschappij, die al in 1966 door mij in de publiciteit werd gebracht, wordt
opnieuw onderzocht. Ook de naam van de beruchte Ibnu Sutowo duikt weer op. In
1975 werd de onderneming op het nippertje van faillissement gered, waarna
zogenaamd een onderzoek naar corruptie ‘verbetering’ zou hebben gebracht. Maar
Ibnu Sutowo heeft zijn lieve leventje natuurlijk fris en vrolijk voortgezet. In 1975
stond het bedrijf 10 miljard dollar in het rood en werd gered door leningen van de
Morgan Guaranty Trust Company in New York en de Bank of Tokyo in Japan. Want
het wel en wee van het Indonesië van Suharto wordt in Washington en

122

Time, 12 januari 1981.

Willem Oltmans, Memoires 1980-1981

152
Tokio bepaald, als quasi-opvolgers van de vroegere ‘meesters uit Den Haag en
Amsterdam’. In 1976 werd generaal Piet Haryono als opvolger van Sutowo benoemd.
Maar diens nalatenschap van corruptie was kennelijk niet te redden. Intussen is
Sutowo achter de schermen aan allerlei touwtjes blijven trekken.123
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Sofia
1 februari 1981
Sofia, Grand Hotel
Een meisje en een niet nader geïntroduceerde man haalden me gisteren van het
vliegveld. Zij spraken Duits, vervelend. Ze hadden twee uur op mijn toestel moeten
wachten. Zij probeerden hun irritatie te verbergen. Ik ben meteen een wandeling
gaan maken in de stad, welke op zaterdagavond uitgestorven is, precies als in Moskou,
want er is niets te doen of te beleven. Een totaal ‘dode’ hoofdstad van Bulgarije.
Ongelooflijk. Ook bijna geen auto's en slechts een enkele wandelaar. Bij een parkje
werd ik gevolgd door een man met een puntbaardje en een strakke jeans, die een
urinoir binnenging. Ik volgde hem, maar hij stond maar te staan. Vervolgens arriveerde
een mannetje met een hoedje op die bij hem ging staan. Ik ben toen maar weer
weggegaan.
Later heb ik met een man gesproken die in een telefooncel stond te bibberen. Bij
terugkeer in het hotel werd een zwarte man in overal, die hartstikke dronken was,
de toegang geweigerd. Hij ging uit protest zeiken tegen een paal en werd door een
agent weggejaagd. Wat een hoofdstad! De binnenstad heeft iets charmants maar er
gebeurde absoluut niets.
Wicher van Swinderen schreef uit Scottsdale, Arizona. ‘Hier gebeurt natuurlijk
niets vergeleken met jouw leven en het is moeilijk brieven te schrijven vanuit een
gebied waar iedere dag nagenoeg hetzelfde is.’ Hij vond het ‘een groot genoegen’
dat Jimmy Carter is teruggevlogen naar Georgia en zich gaat richten op ‘fly-fishing’.
Hij verwacht een tijd vol verrassingen, misschien zelfs gevaar.
In de dagen van Carter en Brzezinski reed de sovjetambassadeur Anatoly Dobrynin
altijd via de ondergrondse garage van het State Department naar gesprekken met
Henry Kissinger, zonder pasje. Nu trekken Reagan en Haig aan de touwtjes en werd
Dobrynin gewoon teruggestuurd, want hij had er geen pas voor. Dat zijn dan de
heldere geesten die het Amerikaanse volk nu naar het Witte Huis heeft gezonden.
In het vliegtuig las ik een interview van Marc Chavannes met minister Chris van
der Klaauw, die jammerlijk onvolwassen
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overkomt. ‘Het klinkt allemaal wat padvinderachtig, maar ik ben dankbaar voor elke
dag.’ Wat heeft dat met boy scouts te maken? ‘Die heb je te danken aan God,’ aldus
de minister, wiens verhaal wordt gepresenteerd onder de kreet: ‘Ik geloof dat het
heel goed gaat op het ogenblik.’ Wat gaat goed? Dat God hem bestuurt? ‘Dat voel
ik heel sterk,’ aldus de minister. ‘Je doet wel wat dingen zelf, maar dat ligt op een
ander niveau dan wat je krijgt in het leven. Ik ben niet zo ingesteld dat ik onder
zondes gebukt ga. Ik ben meer van het opgewekte Christendom.’ Dit is dan 1981.
Chavannes roert de bemoeienissen van de Hervormde Synode en het Interkerkelijk
Vredesberaad aan met vrede en veiligheid en vraagt: ‘Kunt u zich voorstellen dat
een vrij grote groep Nederlanders niet meer gelooft in een afschrikkings kernmacht?’
‘Ja, ik kan me dat best voorstellen,’ aldus de minister. ‘Helaas bestaat die groep
niet in de Sovjet-Unie. Daar zit de problematiek in. Die “deterrent-functie” is
ontzaglijk moeilijk te verkopen, zeker nu we met een verlaging van de atoomdrempel
zitten. Ik heb eindeloos in kerkelijke discussiekringen en bijbelgroepen, kerkbesturen
en dergelijke gezeten. En dominees, ik vind het zalig om met ze te discussiëren, maar
ze hoeven mij niet te vertellen hoe in een politieke situatie mijn standpunt moet zijn.
Wat dat betreft is er een scheiding tussen kerk en staat voor mij. Dat betekent niet
dat ik me niet door christelijke overwegingen laat beïnvloeden, zeer wel. Ik kan in
een bijbelkring met een socialist zitten en het volledig met hem eens zijn, maar dat
betekent niet dat we dezelfde politieke consequenties moeten trekken.’ Die man is
een totaal warhoofd! En die staat aan het hoofd van ons buitenlands beleid anno
1981, met geklets in de ruimte dat past in de dagen dat prinses Wilhelmina werd
aangehouden in haar koets te Goejanverwellesluis!124
Onderweg las ik The Language of Madness van David Cooper. ‘Our fear of death
is our fear of the incapacity to die.’ Dat is het exact.
‘Orgasm is the cancelling out of mind and the height of a sexual experience. In
“orgasm” there is no desire, no instinct, no passion, no love.’ Wie realiseert zich dit?
Hij spreekt over ‘the imbecilization of the media’ en over het doorbreken van ‘the
presently presented techniques of fracturing our minds’.
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‘The “unconscious” is a consciousness prior to the reflective act of consciousness
that makes consciousness conscious of itself: that is to say the unconscious is
pre-reflective consciousness as distinct from the consciousness of consciousness
which is the base of knowledge. This pre-reflective consciousness is present not only
in the human embryo but in all non-human forms of life, animal and plant.’ Is dit
zo? Zou inderdaad ‘pre-reflective consciousness’ aanwezig zijn in alle vormen van
leven? Het is niet in orde (misdadig) dat wat leeft als ding te beschouwen, dat denk
(weet) ik al heel lang.
‘The trouble with humanity is that it is too human.’
Ik ben er van overtuigd dat de bedrading van mijn ‘chip’, de route in mijn eigen
hersenen, niet kan worden weggenomen door wie dan ook (behalve door de dood)
of kan worden gedupliceerd. Er zal dan ook nooit (en ik voel dat ook niet) enige
concurrentie zijn met iemand anders, wat dat betreft. Wie ook onder de plaatselijke
basterds mij probeert te saboteren, of doet of ik niet besta: ik ben er en ik lever er
het dagelijks bewijs van in dit dagboek. Dat is niet af te nemen, anders dan via
vernietiging.
‘Perhaps the most terrifying thing about dying is the idea of losing all the richness
of our accumulated personal experience,’ schrijft Cooper. ‘It seems small consolation
to know that all that being “experience” remains inscribed in the universe even if it
does not remain “in us”.’
Mijn dagboek fungeert om the richness of a single life niet naar het eeuwige licht
van het universum te doen verhuizen, maar op een goede dag in de kast te zetten van
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag om van mijn individuele richness hier op
aarde te getuigen, als historisch verslag à la Graham Greene en misschien om lering
uit te trekken. Het viel me trouwens op dat de internationaal bekende Greene ook
ernstige financiële problemen in zijn leven kende, zonder dat hij bij regeringen in
het verdomboekje was opgetekend.
‘Telling the truth threatens the system,’ schrijft Cooper. ‘Because information on
simple facts is revolutionary.’ Een waarheid als een koe! Hiermee begon mijn gelazer
met Luns en de Staat der Nederlanden in 1956 over Bung Karno en Indonesië. Dan
ben je ‘gevaarlijk’, zoals nu ook weer de chargé in Caracas heeft verkondigd.
Ik stuit op een goudader in Cooper: ‘The truth is so precious and so precarious,
that you have to be careful to whom you say it.’
Over die zinsnede zou ik een essay in Pravda willen schrijven.
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Waarom is het altijd weer nodig dat communistische landen so goddamn drab,
unimaginative and dull moeten zijn. Dull, dull, dull, dat is Bulgarije in 1981. Zoals
de mensen er uit zien, zoals ze uit hun ogen kijken, de atmosfeer, het begon al meteen
in de ontbijtzaal. De ober was geshockeerd dat ik om een tweede kop koffie vroeg.
Maar ze hebben melk, in tegenstelling tot Moskou.
Op Schiphol kocht ik muziekcassettes. Opeens realiseer ik me, luisterend naar de
Les Préludes van Liszt, dat ik in het New Haven Symphony Orchestra hiervan de
cellopartij heb meegespeeld.
Een tweede kop koffie kost me een Lev meer.
Een jongedame, Svetla, met roodgeverfd haar arriveerde. We gingen de stad
bekijken. We begonnen bij het voormalig koninklijke paleis, nu een etnologisch
museum en eigenlijk een armoedige, slordige vertoning. We zagen een bruidspaar
bloemen brengen bij het mausoleum voor Georgi Dimitroff, de lokale ‘Papa Lenin’.
‘Ik zou me kunnen voorstellen dat die jonge mensen bloemen brengen als Dimitroff
hun grootvader was geweest, maar nu.’ Svetla keek me vreemd aan.
Er worden, evenals in Moskou en Kiev, op straat zwarte dollars verhandeld.
Eigenlijk is Bulgarije maar voor een aspect belangrijk, namelijk omdat het een
satellietstaat van de USSR is. Wat stelt het hier verder voor? Beangstigend zijn de
hordes toeristen, de meesten uit de Sovjet-Unie, die door het mausoleum van Dimitroff
schuifelen in ontzag en eerbied. Waanzin Ik wandelde een kathedraal binnen die
werd gebouwd ter ere van 200.000 Russische soldaten, die sneuvelden om de Turken
uit het land te verjagen.
Hoe verder ik lees in Oorspronkelijk gezicht van Jan Foudraine,125 hoe beter ik
‘zijn vlucht’ naar Poona en Bhagwan Shree Rajneesh begrijp. Hij heet nu Swami
Deva Amrito. De mans leven is in een dramatische puinhoop veranderd. Hoe meer
ik trouwens over Poona lees, hoe zekerder ik word (ben) hier niets mee te maken te
willen hebben. Peter Kampschuur is na het lezen van dit boek naar Poona gegaan.
Onbegrijpelijk. Hij heet nu Swami Atit. Je moet voor zo'n ‘transformatie’ toch wel
eerst de wanhoop nabij zijn. We kennen allemaal momenten van ‘wanhoop’, maar
de sleutel is de controle te behouden, want zolang je de zaak zelf in de hand hebt,
kan de ‘chip’ bijgesteld worden.
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Jan Foudraine, Oorspronkelijk gezicht, Ambo boeken, Baarn, 1979.
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Daarentegen beschrijft Foudraine hoe hij in een winkeltje aan het Singel in Amsterdam
een boekje van de Bhagwan ontdekte. Hij begreep later dat de naam ‘de gezegende’
betekent. ‘Hij spreekt met zo'n totale overtuiging en helderheid,’ concludeerde de
Nederlandse psychiater, ‘dat ik ineens het gevoel krijg naar een soort nieuwe Jezus
te luisteren. Ik schud het gevoel van me af en blijf doorlezen.’126
Foudraine beschrijft gedetailleerd de plechtigheid waarbij hij tijdens een ontmoeting
met de meester zijn nieuwe naam en oranje gewaad kreeg aangereikt. ‘Bhagwan: “Je
bent dus eindelijk gearriveerd.” Het golft door me heen. Ik kniel voor hem neer en
ik hoor hem zeggen: “Sluit je ogen. Luister maar naar de geluiden als er iets in je
lichaam gebeurt, laat het gebeuren. Lach als je lachen wilt, huil als je wilt huilen.
Wat dan ook. Kom, ... kom dichterbij. Laat de angst vallen en kom dicht bij me.”’
En Jan Foudraine was verkocht. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk.
Swami Deva Amrito was geboren. Deva betekende goddelijk, Amrito betekent
onsterfelijkheid. ‘Ik verlies me in zijn ogen’, aldus psychiater Foudraine, ‘wil haast
in mijn handen klappen als een verrukt kind.’ Dat kan dus niet, het is geschift. Ik
kan slechts bidden dat Peter nooit in Poona terecht zal komen. Zijn vriend Edwin
van Wijk is naar Zuid-Afrika vertrokken om zijn ouders terug te zien. Peter is dus
alleen in Londen. Ik denk veel aan hem.
Toch citeert Foudraine een toespraak van de Bhagwan over religie als uiteindelijk
noodzakelijke revolutie ‘die de hele wereld kan veranderen. Allerhande revoluties
hebben plaatsgehad, maar dat waren vluchtmechanismen voor de enige revolutie
welke de mensheid zou kunnen redden. ‘Al jullie zogenaamde revolutionairen zijn
escapisten. Teneinde het werkelijke te vermijden, hebben ze het “pseudo” geschapen.
De maatschappij bestaat niet. Zij is een abstractie. Wat bestaat is het individu en niet
de maatschappij. De mens bestaat, de maatschappij is alleen maar een abstractie, een
begrip, een idee. Heb je ooit een maatschappij ontmoet? Heb je ooit een natie ontmoet,
de staat? Je kunt alleen maar een concreet individueel mens ontmoeten. Levend en
ademend. Mensen zijn de bouwstenen van de maatschappij. Tenzij de mens verandert,
verandert er niets. Ik zeg jullie: religie is de enige revolutie, omdat zij de mens
verandert, het bewustzijn van de mens, het hart (?) van de mens. Men moet diep tot
de mens doordringen. Waar komt de geweldda-
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Hij zou dit Jezusgevoel nooit meer kwijtraken.
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digheid vandaan, waar komt the exploitatiezucht vandaan, waar komen de egotrips
vandaan, vanwaar? Ze komen allemaal voort uit onbewustheid. De mens leeft in
slaap, mechanisch. En dat automatisme moet worden doorbroken. De mens moet
herboren worden en dat is de religieuze revolutie, die nog nooit is geprobeerd.’
Ik begrijp het gebruik van het woord religie in dit verband niet, in een overigens
uitstekende redenering.
Het is waar dat religie de voornaamste vervuiler van 's mensens ‘chip’ is. Men
moet altijd voor alles een logica hebben, terwijl het leven puur toeval is. Mensen en
leven lijkt een toevallig extraatje, een bijkomstigheid, een speling der natuur in de
letterlijke zin des woord. Dus waarom hier een hoger doel aan verbinden? Het leven
is een niet van te voren berekende improvisatie van moleculen en atomen in de
eeuwigheid.
Ik geloof dat welke fratsen de Bhagwan in Poona ook mag uithalen, met het
scheppen van sannyasins in oranje gewaden incluis, dit alles zal tot gevolg hebben
dat neuronen gedecodeerd zullen worden naar het aanvaarden van een andere, meer
in overeenstemming met de realiteit zijnde wereld. Nergens wordt dan ook, zelfs
niet eenmaal, in het boek van Foudraine gesproken over de neurochemie van de
hersenen, over ‘input’ en ‘output’, over het automatisch en klakkeloos coderen van
kinderhoofden van vader op zoon, van generatie naar generatie, van eeuw naar eeuw
tot in het oneindige, waarbij alles wat niet te verklaren is in de schoenen van de
geschiedenis wordt geschoven. Het is het vervuilde, verwaarloosde, in strijd met
alles wat is, ingeprogrammeerde onzinverhaal over meesters als Bhagwan, Jezus,
Boeddha en noem maar op, dat tot in lengte van dagen deze planeet heeft verziekt
en zal verzieken. De ziener in Poona wijst op de ziekte. Hij wijst totems als Lenin,
Beatrix en wat dies meer zij om kuddes op het rechte spoor te houden en een
troostprijs voor het onbegrepene aan de hand te doen af, maar hij wil intussen wel
dat de arme Foudraine uit Holland voor hem neerknielt en hem als de nieuwe grote
leider en witch doctor van de wereld zal gaan beschouwen.

2 februari 1981
Ik ben niet naar een concert gegaan gisteravond maar heb Foudraine vrijwel
uitgelezen.
Bhagwans pleidooi voor een nieuwe mens, verteld door Foudraine, geeft weer wat
ik denk, bijvoorbeeld over het totem Beatrix. Die nieuwe mens houdt niet meer vast
aan de oude totems, maar beschikt over een ander en nieuw ‘venster’
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waardoor de werkelijkheid gekend en geaccepteerd zal worden.
‘De nieuwe mens zal geen Hindoe zijn en geen Christen, geen Boeddhist en geen
communist. Hij zal “ismen” niet kennen. Hij zal een raam zijn voor de werkelijkheid,
die hierdoor naar binnen komt. Hij zal de realiteit laten zijn wat zij is, in plaats van
haar te overdekken met projecties en conclusie's. Die nieuwe mens heeft geen
geloofssystemen. Hij kijkt, observeert, ziet, leeft, laat de ervaringen zijn, is
beschikbaar, is multidimensionaal zonder heilige schriften in zijn hoofd. Hij draagt
alleen bewustzijn, “alertness” en is meditatief.’ Geheel akkoord.
‘De oude mens leefde uit angst en zag God als een projectie van zijn angst. Hij
sidderde van angst. In drieduizend jaren tijd heeft de mens vijfduizend oorlogen
gevoerd, want angst was de geur van zijn bewustzijn en dat schept oorlog. De nieuwe
mens zal niet politiek zijn, want politiek is geworteld in haat en angst. Hij zal niet
nationaal zijn, maar globaal. Hij zal geen politieke ambities kennen. Hij zal erg
intelligent zijn. Men ziet de tekenen al. Kinderen komen over de hele wereld in
opstand tegen de orthodoxie van de kerk en staat. Ze gehoorzamen niet meer. “My
country right or wrong” is iets waar ze niet meer in zullen geloven. Het verleden van
de mensheid is krankzinnig. De nieuwe mens zal een breuk betekenen met dit
krankzinnige verleden.’
Ik ben het roerend met hem eens, maar waarom geeft Bhagwan Shree Rajneesh
mij het gevoel dat hij toch de totems van de ‘oude mens’ met die van hemzelf zou
willen vervangen? Zoals ik me de show in Poona herinner, was dat het optreden van
een nieuwe meester, een variant op al zijn voorgangers, ook al zingt hij een ander
lied. Bovendien lijkt een van zijn voornaamste problemen dat het menselijk materiaal
dat naar Poona komt om bekeerd te worden (om een nieuw totem te vinden), bestaat
uit, zoals ik onlangs hoorde, Just Bendien (psychiater), Jan Foudraine (psychiater)
en Peter Kampschuur (psycholoog), om niet te spreken over hordes verwarde
ongeletterden die als door een magneet naar India worden gezogen. Dan worden ze
in Poona ook nog eerst door ‘een bewustzijnstank’ heen gespeeld om salonfähig te
raken, om tot de arena waar de meester spreekt te kunnen worden toegelaten. Hoe
zou de Bhagwan reageren op een persoon die hem als een lokale Indiase filosoof zou
benaderen en toespreken?
Misschien moet ik volgende winter naar Poona gaan en een boek schrijven, dus
niet als volgeling in spe, maar als toehoorder en observant, want ik ben het dus beslist
met sommige van
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zijn basis vooronderstellingen eens. Foudraine citeert hem: ‘De oude mens is aan
het einde van zijn weg gekomen en bereidt zich voor om op globale wijze zelfmoord
te plegen. De oude mens was op een andere [hij had moeten zeggen imaginaire; WO]
wereld gericht. De nieuwe mens leeft dit leven en maakt zich geen zorgen over [hij
had moeten zeggen niet-bestaande; WO] God. Hij leeft dit leven, heeft lief en in zijn
bewustwording ontmoet hij God hier-en-nu.’
In een land als Bulgarije is aardbeienjam nog van echte aardbeien gemaakt en
smaakt er ook naar.
‘Met de authenticiteit verdwijnt de neurose,’ schrijft Foudraine.
R. Spassov van de Nationale Commissie welke de herdenking van het 1.300 jarig
bestaan van Bulgarije voorbereidt, vertelde dat ambassadeur Abramov uit Den Haag
hen had voorgesteld om een film te laten maken voor vertoning aan de wereld. Ik
begon een gesprek over menselijke intelligentie en het Venezolaanse programma.
Ik was waarschijnlijk niet duidelijk genoeg want ik denk niet dat hij begreep waar
ik over sprak. Toen ik ook nog aanroerde dat het mesjogge was om Lenin, Beatrix,
en Dimitroff op een piedestalleke te zetten, werd het hem helemaal teveel.
Vroeger zou ik nu mam in Bilthoven hebben opgebeld om haar op te peppen in
haar eenzaamheid thuis - en mezelf trouwens ook.
Ik had kunnen weten dat deze trip, een uitnodiging van Bulgarije, voor alle
betrokken partijen tij dverspilling zou zijn. Ik heb twee en een half uur naar films
zitten kijken om na te gaan of er materiaal bij was om een verhaal over Bulgarije uit
samen te stellen. Allemaal onbruikbaar. Er was een slimme jongedame bij, Magdalena,
aantrekkelijk ook, maar zij deed veel te slijmerig tegen me. Om 17:00 uur werd me
in het restaurant Bulgaria een diner aangeboden. Svetla lachte zich tranen toen ik het
verhaal van de chimpansee Koko uit Stanford vertelde, die me bij de hand nam en
daarbij op haar achterste wees. Overigens zouden ze op 30 april een Hollandse film
op televisie willen laten zien. Ik dacht dat Mansvelt, de man van Marguerite van
Boetzelaer van Oosterhout hier ambassadeur was, maar het is een mijnheer C.G. van
Geest.
De ware Foudraine komt even terug in de laatste pagina's wanneer hij spreekt over
de dood van zijn moeder. Dat doet hij heel mooi. Het roerde me. Dat is de echte
Foudraine, dan is hij zuiver en niet hysterisch.
Penthouse laat een uit de USSR gedroste seksuoloog, Mikhail
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Stern, aan het woord over seks in de Sovjet-Unie. ‘The general level of sexual
sophistication (?) in Russia is very low,’ zegt hij. ‘By far the most popular sexual
position is what the Russians call the “crayfish” - the woman kneels or bends over,
and the man enters her from the behind.’ Veel homo's in de hele wereld doen hetzelfde
met andere mannen, een gat is een gat. Ik denk dat het ‘eerbaarder’ is om spelletjes
te spelen als ‘the boys of the band’, dan om een vrouw op een dergelijke manier te
onteren en vernederen. Hetero's zullen zeggen: wat is het verschil?127
Ik volgde een journalist uit Soedan van een urinoir in een park naar een urinoir in
een ander. Maar op het moment dat ik tegen de man wilde praten, keek ik in een
kamer waar een gordijn opzij was geschoven en waar vier of vijf politiemannen ons
aanstaarden. Ik gaf hem het nummer van mijn kamer in het Grand Hotel en wandelde
verder.
De goudprijs is verder gezakt tot 496 dollar. Ik houd niets over.

3 februari 1981
Om 06:00 uur werd ik wakker. Ik dacht dat er brand was. Ik belde de receptie. Er
bleek alleen een groep toeristen uit Oezbekistan te zijn gearriveerd. Oosterse muziek
werd erg luid gespeeld, er werd met deuren gesmeten. Een ware bende.
Het brood aan het ontbijt is iedere dag dagen oud, om elkaar de hersens mee in te
slaan. De krantenstal is natuurlijk, zoals in Moskou, een weergave van wat een
socialistische heilstaat toestaat.
Schreef Peter een brief met reacties op Foudraine, die me bevalt. Ik zal er een
kopie van maken, want ik wil de tekst bewaren.128
Eigenlijk was ik het liefste al vertrokken. Communistische landen zijn te
onaangenaam.
Ik heb met assistentie van Rumyana Chultarska van de Bulgaarse televisie opnieuw
een serie films bekeken. Er waren films bij over Bulgaarse schilderkunst en Bulgaarse
munten. Alles afgekeurd. Daarop volgde een film over landbouw, studenten en de
chemische industrie. Het is duidelijk dat de materiële vooruitgang in Bulgarije
aanzienlijk is. Maar marxisme-leninisme besteedt onvoldoende of geen aandacht aan
de geest. Het leven bestaat uit materie, zeker, maar er is ook het grote raadsel van
de geest, dat niet is weg te denken, ook al lijkt het brein voor communisten niet te
bestaan.
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Penthouse, februari 1981.
De kopie is in het dagboek.
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Tussen neus en lippen werd er op gewezen dat Japanners zeer actief zijn in Bulgarije
en dikwijls de technologie leveren die Westerse landen weigeren over te dragen aan
Bulgarije. Japanners zijn 24 uur per dag bezig zich op geraffineerde manieren overal
en elders te wreken voor de atoombommen op Hirosjima en Nagasaki.
Ik ontmoette de Nederlandse zaakgelastigde, Richard Hoffman. Hij vertelde dat
de heer Van Geest consul-generaal in San Francisco was geworden. Het scheen hem
een goede gedachte om de dochter van de president te filmen, die minister van Cultuur
was. Zij houdt zich onder meer bezig met transcendentale meditatie en yoga. Ik
adviseerde hem om Sky over Holland op de Bulgaarse televisie te vertonen ter
gelegenheid van Koninginnedag. Als dat zou lukken, zou Hoffman in zijn rapport
aan Den Haag mijn rol hierin vermelden. That would be the day...
Vervolgens ontmoette ik een geschiedenisdocent, Georgi Batalski, voormalig
kolonel van het ministerie van Defensie. Ik had vrij extreme druk uitgeoefend, nu ik
toch in Bulgarije was, om de antecedenten van de mysterieuze Dimiter Dimitrov
alias generaal Donald Donaldson aan de weet te komen. De heer Batalski was een
vriendelijke, grijze baas die meer dan drie pagina's notities over zijn landgenoot
Dimiter Dimitrov voor zich had liggen.
Na een ontmoeting met Ivan Vargov, directeur internationale betrekkingen van
de Bulgaarse televisie - de chemie tussen ons klopte helemaal niet - en een vergeefs
bezoek aan een concert dat niet door ging, heb ik een poging gedaan Peter te bellen.
Ik hoorde zijn stem heel ver, maar zo onverstaanbaar dat ik het maar heb laten
schieten.
Ik heb al eerder dan gepland een vlucht via Frankfurt naar Amsterdam gereserveerd.
Dit bezoek levert verder toch niets op. Heerlijk om in West-Duitsland weer over
kranten en tijdschriften te kunnen gaan beschikken.
Gallery heeft een artikel van Richard Russell en Dave Navard over de moord op
JFK, wat nu weer een fascistische samenzwering zou zijn geweest. Richard Nagell
wordt opgevoerd als een sleutelfiguur. Hij werd twee maanden voor de moord
gearresteerd nadat hij in een bank in Texas twee schoten had gelost en vervolgens
weer naar buiten was gelopen. Evenals een professor Richard Popkin uit Californië,
die met een Filippino hypnotiseur aan de gang is gegaan. Hij spreekt over een jonge
Puertoricaan in verband met Dallas. Deze zou hebben bekend ‘a robot gunman’ en
‘zombie killer’ te zijn geweest. Complete
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onzin. Er komt steeds meer totale nonsens op de markt over de moord op JFK.
Uiteindelijk zal er nooit meer een touw aan vast te knopen zijn.
Het viel me trouwens op dat je in Sofia vrijwel geen buitenlanders ziet, dus geen
Westerlingen of Amerikanen. In de skigebieden schijnen ze wel te zitten maar daar
worden ze rechtstreeks naar toe gedirigeerd.
Ik zie, dat Science129 vertelt hoe een Court of Appeals in Californië heeft
uitgesproken, dat een kind, dat met afwijkingen wordt geboren, de ouders voor de
rechter mag brengen. Shaunda Curlender werd ter wereld gebracht met de Tay-Sachs
ziekte, een erfelijke afwijking die verlammingsverschijnselen en mentale achterstand
veroorzaakt. Er werd een proces op gang gebracht tegen het laboratorium dat de
ouders verzekerde dat zij het Tay-Sachs gen niet in zich droegen. De rechter hield
het laboratorium verantwoordelijk.
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Amsterdam
4 februari 1981
Amerbos
Ronald Reagan gebruikte zijn eerste persconferentie als president om het Kremlin
scherp aan te vallen, bijvoorbeeld door de USSR te beschuldigen van het bevorderen
van internationaal terrorisme. Voor een bekrompen brein als dat van Reagan, is wat
de CIA doet moord en doodslag voor een rechtvaardige zaak: het internationale
kapitalisme. Wat de sovjets doen, is dus onrechtvaardig omdat zij het socialisme
willen verbreiden. Volgens Reagan ‘liegen en bedriegen’130 de sovjets om dit doel te
bereiken. Hij stelde zich op alsof Amerika volledig zuiver was. De Italiaanse premier
Arnaldo Forlani heeft onmiddellijk zijn mond open gedaan en gezegd dat er geen
bewijzen zijn voor de beschuldigingen van Reagan. Dat zie ik Dries van Agt al doen,
als stropop van Washington.
The New York Times heeft zeven hele pagina's gewijd aan hoe de veertien en een
halve maand gijzelaarschap voor 52 Amerikanen in Teheran zijn verlopen. Het zal
je overkomen.131
Ik belde Peter. Hij heeft het druk met repetities voor The Best Little Whorehouse
in Texas.

5 februari 1981
Ik ontmoette ambassadrice Muthamma van India in Den Haag. Zij vertelde dat prins
Claus binnenkort een bezoek aan India zal brengen, vanwege zijn betrokkenheid bij
het vraagstuk van ontwikkelingshulp. De KRO had niet zo lang geleden zonder
toestemming en met toepassing van een foefje de krotten van Calcutta gefilmd. Om
die reden had zij de KRO geweigerd een team mee naar New Delhi te kunnen sturen.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken had echter druk uitgeoefend. Zij zou de KRO
dus toch toestemming geven met Claus mee te reizen maar daarna zouden ze op de
zwarte lijst komen.
Zij bleek uiterst kritisch ten aanzien van de Bhagwan in Poona ‘and all these funny
people that come to our country’. Zij beschouwde Jan Foudraine als ‘raving mad’
en vroeg me: ‘Can
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International Herald Tribune, 1 februari 1981.
The New York Times, 4 februari 1981.
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[Afbeeldingen]

Gefilmd interview met Indira Gandhi.
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*2

Georgii Arbatov wordt ondervraagd in Panoramiek.

Van links naar rechts: Willem Brugsma, André Spoor, Pieter de Vink.
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Georgii Arbatov.
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*4

Marguerite Oswald bij het graf van Lee Harvey Oswald.
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*5

De onvergetelijke George de Mohrenschildt.
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*6

Koning Fuad II van Egypte met Nijenrode studiegenoot Han André de la Porte.
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*7

Met mijn vriend generaal Cor Knuist die ik op diens verzoek aan Jan en Babette Cremer voorstelde.
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*8

Jan Kikkert, als militair, zomer 1967.
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*9

Bhagwan Shree Rajneesh, Poona, India.
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*10

Henk Hofland, 20 december 1980.
(foto Wim Ruigrok)
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[Amsterdam (vervolg)]
you have a conversation with that man?’ Zij zou hem geen visum weigeren als er
om werd gevraagd. Ik kon het weer uitstekend met haar vinden.
Op de Bulgaarse ambassade deed ik verslag van mijn reis naar Sofia. Vervolgens
ging ik langs bij Yuri Timofiev. Hij wil Jacob van der Gaag ontvangen om te bekijken
of de oud-ambassadeur naar Leningrad kan reizen.
De tweede man van minister Haig, William Clark, is door de senaat in verband
met zijn benoeming gehoord. Het alter ego van de bewindsman had geen notie van
wie de premiers van Zuid-Afrika of Zimbabwe waren, bleek absoluut niet op de
hoogte van betrekkingen tussen Amerika en Brazilië en kon geen zinnig woord
uitbrengen over de doelstellingen van de Britse Labor Party. Hij komt uit het kamp
van Reagan, deze Clark.132
Reagan zit weer eens in een dilemma, als gevolg van de Amerikaanse neiging
landen te straffen die acties uitvoeren die niet de goedkeuring van Washington hebben.
Carter besloot, na de sovjetinvasie van Afghanistan, de Russen te straffen door export
van graan naar de USSR aan banden te leggen. Reagan was het daar niet mee eens
omdat dit nadelig was voor Amerikaanse graanboeren. Intussen heeft Reagan van
de daken geroepen de sovjets in staat te achten ‘to commit any crime, to lie and to
cheat!’. De vraag is dus of de nieuwe president nu toch de graanexport weer toestaat.133

6 februari 1981
Ik werk nog aan de eerste pagina's van Made in Soestdijk. La soirée dans Grenade
van Debussy leidt me af en trekt me weg van het manuscript.
Bibeb heeft Jan Foudraine uitgenodigd voor een interview, zoals ik haar adviseerde.
‘Dat is een doorbraak man,’ belde hij op. ‘Vrij Nederland heeft nooit iets aan mijn
boek Wie is van hout willen doen.’
Keek bij de Amstelbrug naar een jongen in een leren jack terwijl ik auto reed, lette
even niet op en raakte een andere auto. Heb de auto meteen naar Bronkhorst gebracht
voor reparatie. Op een goeie dag moet ik het ding helemaal opdoeken.
Henri Remmers wil dat ik door ga met de radioprogrammaatjes voor Veronica.
‘Wij begrijpen elkaar, vooral je professionele aanpak.’
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The Washington Post, 4 februari 1981, door John Goshko.
The New York Times, 4 februari 1981, door Clyde Fransworth.
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7 februari 1981
Peter zal het niet geloven wanneer ik hem vertel te overwegen mijn TR-6 op te doeken.
Het wordt te duur.
Annudhin134 arriveerde gisteravond en vertelde dat veel Indonesische journalisten
mij te extreem vinden in mijn loftuitingen voor Sukarno. Hij had driemaal moeten
betalen voor een nieuw paspoort, zo ver gaat de corruptie daar. Hij woont in een
kampong, per bus twaalf uur van Djakarta. Hij wil proberen een verblijfsvergunning
te krijgen en hoopt dat ik een affidavit wil afgeven.
Hij kwam in een shirt, sarong en wollen sokken in bed en onderging passief dat
ik onder de dekens een voor een alles uittrok totdat we naakt in elkaars armen lagen.
Hij had een erectie. Even omklemde hij me waarna we in slaap vielen. Wat zou er
in hem zijn omgegaan? Ik denk niet dat ik hem ooit terug zie. Prins Claus zal 19
februari in New Delhi arriveren. Ik wil er bij zijn. De ambassadrice gaat akkoord.
Ik bracht een bezoek aan mevrouw Mursid uit Djakarta. Zij was bij haar kinderen
in Zoetermeer. Het voordeel van reizen met de trein is dat je weer eens heel andere
mensen ziet.
Mevrouw Mursid vertelde tal van anekdotes. Subandrio is hertrouwd in de
gevangenis met de weduwe van generaal Bambang Supeno. Generaal Suadi is zeer
verzwakt en zelfs enigermate verlamd. Generaal Adjie bezoekt de Mursids niet meer.
De voorzitter van het parlement heeft generaal Mursid gevraagd de plaats in te nemen
van professor Widjojo Nitisastro, de econoom. De benoeming, volgens de calculatie
van Suharto, zou hem nieuwe bondgenoten kunnen opleveren. Mevrouw Mursid
heeft er grote twijfels over. Zij gaat er nog steeds van uit, dat zij de Suharto-kliek
niet met een zuiver geweten tegemoet kan treden. Generaal Suharto had generaal
Jusuf gevraagd: ‘Als ik aftreed, kan jij mij en mijn gezin beschermen?’ Jusuf had
ontkennend geantwoord.
Het Algemeen Dagblad kondigde over de hele voorpagina aan: LUNS GAAT WEG
BIJ DE NAVO. Is het een canard of heeft de man eindelijk na negen jaar zijn Waterloo
bereikt?

8 februari 1981
Deze aantekeningen zijn permanent incompleet. In bed lag ik de maanden te tellen
dat ik geen woord van broer Theo heb gehoord. Ik schreef Raymond van den Heuvel
en vroeg me af waar David Russell zou kunnen zijn.
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Terwijl ik van het Centraal Station naar het Leidseplein liep, realiseerde ik me hoe
Amsterdam steeds verder verpaupert.
Felix Rottenberg wordt door Joop van Tijn geïnterviewd op televisie. Een nieuwe
PVDA-ster aan het socialistische firmament.

9 februari 1981
Jan Buis van Bruna verwacht van me dat ik het manuscript met de interviews over
intelligentie nu snel gereed zal maken.
De Amerikaanse Human Intelligence Newsletter, in overleg met minister Luis
Alberto Machado van Venezuela gerund door Glenda Greenwald, publiceert een
artikel van Robert Sternberg van Yale University. Hij stelt dat psychologen nu toch
wel aannemen dat intelligentie ‘as a set of information-processing abilities’ door de
wetenschap kan worden geanalyseerd en onderwezen. ‘Intelligence can usefully be
viewed as a set of thinking and learning skills that, potentially at least, can be
separately diagnosed and taught,’ aldus Sternberg. ‘Information-processing
psychologists are heavily involved in research that we hope will bring the diagnosis
and teaching of these skills from the realm of hypothesis to the realm of practical
reality.’135
Karel Soudijn schrijft dat Sigmund Freud ‘verschillende malen in zijn leven eigen
notities heeft vernietigd. Hij heeft zijn best gedaan om sporen uit te wissen die naar
zijn vroegere ambities en gevoelens verwijzen. De man die zoveel belang hechte aan
vroege associaties, probeerde zijn eigen, spontaan neergeschreven gedachten aan het
oog te onttrekken van latere biografen.’ Hij schijnt er bij zijn vroegere vriend Wilhelm
Fliess op te hebben aangedrongen de door Freud aan hem geschreven brieven te
vernietigen. Fliess gaf er geen gehoor aan. Na Wilhelms dood kwamen de brieven
van Freud zelfs in de handel. Een leerlinge van Freud, prinses Marie Bonaparte,
kocht ze op. Freud probeerde ze van de prinses terug te krijgen. Zij gaf ze later uit.
De rest van de correspondentie van Freud schijnt pas na het jaar 2000 uit te komen.
Ik begrijp hier absoluut niets van. Al is iemand die alles zegt wat hij denkt, volgens
Henri de Montherlant ‘als een kind dat in zijn bed plast’. Dat is waar, maar hoe krijg
je het voor elkaar je op die manier in de kaart te laten kijken en jezelf voor de
geschiedenis voor schut te zetten? Zeer oneerlijk allemaal.136
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10 februari 1981
The Wall Street Journal heeft een voorpagina-artikel van Everett Martin over het
intelligentieprogramma van Venezuela en minister Luis Alberto Machado. Die
initiatieven begonnen nu toch in bredere kring door te dringen.
Volodja Feltsman stuurde me een kopie van de brief die hij (samen met Lev Markiz
en Alexander Brusilovsky) op mijn advies naar Richard Allen op het Witte Huis
heeft gezonden. Drie joodse musici die uit de USSR weg willen.137

J. Heemskerk van Panorama antwoordt geen belangstelling te hebben voor een
reportage over Claus in India.138 Ik belde hem op met het verzoek zijn besluit te
heroverwegen, ook omdat Nederland voor miljoenen ontwikkelingshulp in India
pompt (al is het slechts een druppel op een gloeiende plaat).

11 februari 1981
Ik overnachtte bij Jan Kikkert in Hoogeveen. Hij heeft nu een prima, moderne flat
waar hij alleen woont. In bed knapt hij af als het er te wild aan toe gaat. ‘Ik kan er
niet tegen, net als kietelen,’ zei hij.
Jan Foudraine gaf een interview aan Humo en zei een aantal rake dingen. Ik wist
trouwens niet dat hij in Nederland 188.000 exemplaren van Wie is van hout had
verkocht. Ontredderden stromen hier nog altijd naar psychiatrische inrichtingen.
Misschien is de oase in Poona inderdaad een betere plek om op adem te komen dan
een kliniek in Santpoort en een behande-
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ling met chemische preparaten. Toch laat hij het op essentiële punten afweten.
Ik ging naar Swami Atit Peter in Groningen. We gingen naar de sauna. Piet Becht
heeft ook hier een prachtige Thermos dependance gebouwd, maar het was nog vrij
stil. We hadden vrijwel meteen keet. Hij zei dingen als: ‘Je hebt je hele leven de
journalist uitgehangen, maar je kunt niet luisteren.’ En: ‘Je komt vast uit een
schizofrene familie.’ Later hadden we seks, beneden in de sauna. Toen ik vertrok
naar een bijeenkomst georganiseerd door Michiel Bendien, zag ik Atit in de whirlpool
in een stevige omhelzing met een Indisch jongetje.
Michiel had avondeten bereid en sprak uitvoerig over zijn broer Bouke en neef
Just Bendien. Geleidelijk aan druppelden zijn studievrienden binnen. Ook Hans was
er weer, de enige aantrekkelijk jongen in spijkerbroek en boots. Er zou veel van die
jongen te maken zijn.139
Het werd een zeer acceptabele avond waarbij ik ook over het
intelligentieprogramma van Machado en over problemen van de mind in het algemeen
heb gesproken. Soms dacht ik dat het hopeloos was om te duiden wat ik bedoelde,
maar het lukte me toch ze mee te trekken. Er was nog een jongen die me aantrok, hij
heette Jan Pier. De tijd vloog om en na elven heb ik Peter gebeld om me op te komen
halen. Ik vroeg me af of ik nieuwe gedachten had geïntroduceerd in de groep.
Ik ben eigenlijk niet aardig tegen Peter. Die reactie produceer ik steeds als iemand
werkelijk aardig tegen me is. Het moet in mijn natuur zitten. Dat was ook het geval
met Frieda Westerman. Op haar reageerde ik met dezelfde reflex. Gaat dit terug tot
het begin en reageerde ik zo ook al op mam? Hoe kom je eraan? Mijn ouders lijken
al zo ver weg, wat betekent dat mijn eigen einde pijlsnel dichterbij komt. De studenten
wilden niet geloven, dat ik mijn leven had ‘onttotemt’. Daar ben ik anders wel erg
mee bezig. Swami Atit zei bijvoorbeeld: ‘Al die jaren dat je met Gerard Croiset sprak
heb je niet geluisterd, want het heeft niets geholpen.’ Wat had het dan moeten helpen?

12 februari 1981
Groningen - Amsterdam
We zaten tot 02:00 te praten en om 03:15 uur ging de wekker al weer af.
Ik ben gefascineerd door een verhaal in Penthouse over een jon-
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ge schrijver, Jim Carroll, die al op 22-jarige leeftijd genomineerd werd voor een
Pulitzerprijs. Hij heeft zijn jonge leven vastgelegd in The Basketball Diaries. Hij
schijnt tien jaar lang met heroïne te hebben geflirt. Hij verloor zijn maagdelijkheid
toen hij twaalf jaar oud was. Dat is andere koek.140 Hij is voor geld met nichten naar
bed gegaan en heeft in de bak gezeten. Ik bestudeerde zijn foto. Waar te beginnen?

Amersfoort
Het sneeuwt opnieuw.
141

THE RUSSIANS ARE NOT COMING schrijft Tom Gervasi zeer terecht in Penthouse.

Senator Arthur Vandenberg adviseerde president Harry Truman dat indien hij wenste
dat de VS militair op alles waren voorbereid ‘he would have to scare the hell out of
the country’. Truman begon het volk te vertellen over de militaire dreiging uit de
Sovjet-Unie en die waanzin gaat tot op de dag van vandaag onverminderd voort.
‘This threat did not exist then,’ schrijft Gervasi, ‘and it does not exist now.’ Hij
vervolgt: ‘These bouts of hysteria have prompted Congress over the past thirty years,
to take hundreds of billions of dollars from the American tax-payer and give them
to industry to provide for the nation's defense.’ In werkelijkheid is het effect van de
oorlogsophitserij geweest dat 1: al dat geld terecht is gekomen bij de oorlogsindustrie,
2: de rest van de economie hieronder leed want het leidde tot hogere rente en meer
inflatie en 3: de sovjets gedwongen werden in de pas te blijven in de wapenwedloop.
Richard Allen heeft al voorspeld dat de regering Reagan waarschijnlijk 150 miljard
dollar meer aan bewapening zal uitgeven dan door Carter werd beraamd, dit uiteraard
vanwege het sovjetgevaar - dat er helemaal niet is.
Ik ben nu tien jaar in Moskou bezig en ben het volkomen met Gervasi eens. Maar
hoe komt hij aan die kennis?
Ik heb Richard Allen ten behoeve van Volodja Feltsman en diens vrienden
geschreven. Alexander Kazan, de jonge zwager van Volodja, stuurde me Feltmans
curriculum.
Ik ontving een brief uit Singapore van Jan van Wieringen van de Volkskrant. Heel
verstandig om Washington af en toe te verlaten en aandacht aan de rest van de wereld
te besteden.
Ambassadrice Muthamma van India heeft haar land in Wenen tijdens de
bijeenkomst van de Palme Commissie vertegenwoordigd. Zij bewondert Arbatov.
Zij adviseerde mij de hele
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reis van Claus door India mee te maken tot en met Bombay en pas daarna de film
over de atoomindustrie met de heer Sethna te maken. Zelf zal zij ook in New Delhi
zijn en in het gastenverblijf van de regering logeren. Zij zegde toe een aantal
ontmoetingen voor me te zullen regelen. Dat wordt een prima reis.
Michiel Bendien belde. De studenten hadden nagepraat en waren tot de conclusie
gekomen dat ik te polariserend optrad, dus te snel in de aanval en te snel in de
verdediging trad. Ze kunnen gelijk hebben.
De sovjetpianist Vadim Suchanov heeft in München, waar hij een concert gaf,
politiek asiel aangevraagd.
De Nederlandse ambassadeur in Djakarta, de heer L. van Gorkom, heeft tijdens
een bijeenkomst op het paleis van Suharto de suggestie geopperd dat Den Haag bereid
is 15.000 gulden te steken in het opzetten van konijnenfokkerijen op West-Java,
omdat het vlees een hoog proteïnegehalte zou hebben. Hij bood Suharto vast achttien
konijnen aan. Welke gek heeft dit bedacht. En dan 15.000 gulden om 150 miljoen
Indonesiërs aan proteïne te helpen.142

13 februari 1981
De heer G.A. Wagner heeft bekend gemaakt dat er gerede kans bestaat dat Den Haag
de financiering van miljardenorders rond zal krijgen in verband met de aanleg van
de gaspijplijn uit de USSR naar het Westen. Er wordt nu gesproken over 4 à 5 miljard
gulden aan orders. Als de banken maar willen bijspringen. Stefan Landshoff had
bedacht dat Wim Klinkenberg, zijn beste vriend - die mij bij Landshoff en De
Knipscheer binnenbracht - mijn Arbatov-boek op een persconferentie zou kunnen
aanbieden en inleiden. Het speet me zeer maar dat kan niet. Wanneer dit explosieve
boek met een topcommunist in het Kremlin ook nog door een lokale (voormalig)
CPN'er zou worden aangeboden, dan vragen we er om de grond in te worden geboord.
Ik belde met Klinkenberg die toch wel gepikeerd was over mijn brief waarin ik
hem uitlegde dat ik niet wilde dat hij mijn boek zou inleiden op de persconferentie
met Arbatov.
Ik heb de heer Bertens van Buitenlandse Zaken naar behoren geïnformeerd dat ik
na overleg met mevrouw Muthamma een reportage van het bezoek van Claus aan
India wilde maken. F.H. Bergman, persvoorlichter van Ontwikkelingssamenwer-
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king, belde me op om te vragen of ik een fotograaf zou meenemen. Ook zou hij me
voorbereidend materiaal toezenden.
Jacob van der Gaag belde dat hij Timofiev heeft bezocht. Zijn reis naar Leningrad
is geregeld. Ik heb hem opnieuw aangemoedigd een boek te schrijven.
Charles Röell woont bij zijn moeder en zit zonder werk. Zij hebben samen een
huisje ergens op de Veluwe. De dochter van Inez Röell woont in Lausanne en heeft
drie kinderen.

14 februari 1981
Palestijnen hebben vijf Nederlandse UNIFIL-soldaten gearresteerd en hun wapens in
beslag genomen. Ook de commandant werd gepakt.
Ik reed naar Baarn voor een bezoek aan mevrouw Van Dijk. Ik hoopte dat ik
mejuffrouw Büringh Boekhoudt niet zou tegen komen. Ik nam de lift en wie stond
voor mijn neus? Aunty. Zij zag er erg goed uit in een paarse wollen outfit. Ze zei
zelf: ‘Ik ben niet veel meer.’ We spraken maar even. Ik legde uit dat mevrouw Van
Dijk nog steeds verdrietig en eenzaam was sinds de dood van haar man en dat ik
haar wilde bezoeken. Ik vertelde haar met prins Claus naar India te zullen gaan.
Mevrouw Van Dijk huilde weer veel. Ze zei voor haar kinderen haar verdriet te
verbergen maar voor mij wilde zij zich laten gaan. Haar ouders waren kort na elkaar
gestorven. Haar vader aan maagkanker. ‘Ik zie hem nog op de grond van de pijn. Ik
zie nog de auto die hem mee nam naar Groningen.’ Dit gebeurde toen zij zeven jaar
oud was. Haar zoon Han is niet meer in de afkickkliniek voor alcoholisten, maar is
niet terug bij zijn gezin. Hij woont nu op een kamer. Zij wil eigenlijk naar hem toe,
Han was altijd haar lieveling, maar zij durft zoon Folkert niet te vragen haar te
brengen.
Ik paste Viktor Frankls logotherapie op haar toe.143 Een man zag geen kans het
verlies van zijn vrouw te verwerken. Frankl legde hem de volgende vraag voor:
‘What would have happened, if you had died first, and your wife would have had to
survive you?’ Hij antwoordde: ‘For her this would have been terrible, how she would
have suffered!’ Hierop sloeg Frankl toe: ‘You see, now such suffering has been
spared her, and it is you who have spared her this suffering. But now you have to
pay for it by surviving and mourning her.’ Ik draaide deze therapie dus om en hield
dezelfde stelling mevrouw Van Dijk voor. ‘Dat heb je mooi gezegd.’ Zij veranderde
het onderwerp.
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Later toen ik weer thuis was, belde mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Omdat ik had
gezegd de reis van Claus te willen meemaken, wilde zij weten of de Nederlandse
autoriteiten van dit voornemen op de hoogte waren ‘want anders zeggen zij: “mijnheer,
wat doet u hier” en word je er op het vliegveld weer uitgezet’. Ik vertelde mijn reis
formeel te hebben aangemeld, dat het ministerie me materiaal had toegezonden en
dat ik verder geen problemen verwachtte. Moet ik haar telefoontje rangschikken
onder ‘bezorgdheid’ of wat is het? Gebrek aan vertrouwen? Ik begrijp het niet.144
Aunty vertelde ook dat mevrouw Van Dijk niet lang meer in Amaliagaarde kan
blijven omdat zij dement wordt en naar een verzorgingshuis zal moeten. Ik vond het
vreselijk dat mevrouw Van Dijk zei: ‘Wim, je weet niet hoe dikwijls ik in bed lig te
huilen.’ Wat kan oud worden een nachtmerrie zijn.
Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking maakte bekend dat de gelden
voor Indonesië van 33 miljoen in 1980 naar 13 miljoen in 1981 worden teruggebracht.
Er is nu een redelijke economische groei in Indonesië en een gunstige betalingsbalans.
Hoe kan het anders na jarenlang miljarden dollars van de rijke landen in de republiek
te hebben gepompt? De totale hulp voor Indonesië zal in 1981 927 miljoen gulden
bedragen. De financiering van de orders voor de gaspijplijn is rondgekomen na
medewerking van de ABN en de AMRO.

15 februari 1981
Ambassadeur Lambertus Palar van Indonesië is op 12 februari overleden. Een
buitengewoon sympathieke man die ik betrekkelijk goed heb gekend.
Ik droomde intens van Loet Kilian. Ik kwam langs zijn huis. Hij zag me en lachte.
Ik keerde om en hij streek met de buitenkant van twee kootjes van vingers langs mijn
gezicht. We hebben heel lang zitten praten, omdat Tineke ons alleen liet. Dromen
blijven vreemd. Ze komen voort uit de sprookjesfabriek in ons eigen hoofd.
Schreef een artikel over het Arbatov-boek voor Hervormd Nederland.145
Jan van Beek van de GPD bevestigt ‘als daar aanleiding toe bestaat’, af en toe
berichten te willen ontvangen over de reis van prins Claus naar India. Hij wil er wel
een telex-creditcard voor verstrekken maar blijft verder nogal vaag.
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Mijn artikel over prins Fuad van Egypte is op het net gegaan, maar geen der
GPD-bladen heeft het geplaatst.
Ik heb net een heerlijke wandeling gemaakt. Het vriest licht en de maan schijnt.

16 februari 1981
Een eend is vastgevroren geraakt. Zeker in slaap gevallen. Wat te doen?
Dierenbescherming bellen? Ik heb alles gebeld, ook de plantsoenendienst.
Ontmoette mijn oude gabber Fred de la Bretonière (die ook een schilderij van
Peter maakte). Hij is vorig jaar failliet gegaan, heeft al zijn schoenenwinkels
opgedoekt, hield van achttien man personeel drie of vier man over en opereert nu
vanuit zijn Amsterdamse pandje in de binnenstad om opnieuw te beginnen.
Fred is ouder geworden maar zit nog altijd even lekker in elkaar. Hij blijft een
Indische jongen.146
In Thermos zag ik een kerel, die ik vagelijk herkende, Frank. Eigenlijk tippelde
ik opnieuw op hem alsof ik hem voor het eerst van mijn leven in mijn vingers kreeg.
Later bleek dat hetzelfde jaren geleden in het Vondelpark ook gebeurde. We zijn
weer beyond good and evil gegaan.
Josje Hagers belde. Ik stelde voor dat ze mee zou gaan op de reis van prins Claus
naar India. ‘Ja, maar ze zijn bij De Telegraaf niet erg pro-Claus,’ antwoordde zij.
‘Wat heeft dat er in godsnaam mee te maken, de man gaat. Hij is de echtgenoot van
het staatshoofd.’ Daar was zij het mee eens. Ze zou het morgen met ‘Bor’ (Goeman
Borgesius) bespreken.
Opmerkelijk was overigens Josjes artikel vandaag in de krant: LINKS ETIKET NIETS
VOOR PRINS. De prins had buitenlandse correspondenten toegesproken (in smoking)
tijdens een bijeenkomst in Scheveningen. ‘Het valt niet mee als je eenmaal het etiket
van linkse prins-gemaal is opgeplakt om daar weer van af te komen,’ had Claus zich
beklaagd. ‘Maar als lid van de koninklijke familie raak je eraan gewend in een glazen
huis te leven,’ vervolgde hij. Hij had dan ook minder moeite zich aan te passen aan
zijn rol van prins-gemaal dan zestien jaar geleden, toen hij zijn intrede deed in het
koningshuis.
Ik dacht: Claus, breek me de bek niet open. Ik kreeg al in 1956 een etiket opgeplakt
van ‘staatsgevaarlijk’ (door Luns en de BVD). Ik zit er in 1981 nog mee.
Op de vraag aan prins Claus of hij gelukkig was, kwam een wat
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pathetisch antwoord: ‘Ik bevind me in een bevoorrechte positie, maar ik maak me
net als elke vader met jonge kinderen zorgen over de dreiging van een atoomoorlog
en de steeds groter wordende voedselschaarste in de Derde Wereld.’147
NRC Handelsblad gaf een aanzienlijk uitvoeriger overzicht van de ontmoeting
tussen Claus en de journalisten. De vraag of hij rechts of links was, werd opgeworpen
naar aanleiding van wat Le Monde laatst schreef in het artikel dat ik de prins vanuit
Parijs toezond.
Claus heeft aangegeven dat zijn leven uit ‘de echte mens’ en ‘de rol van
prins-gemaal’ bestaat. Een buitengewoon schizofrene situatie dus, een maximale
handicap voor ‘een gewoon mens’, zoals hij zichzelf eveneens omschrijft. Wanneer
ben je ‘de prins’ (papieren prins) en wanneer ben je Claus?
Dan beantwoordt hij de vraag waar het linkse etiket mogelijk vandaan zou kunnen
komen. ‘Misschien wordt dit gedeeltelijk veroorzaakt door het feit dat, toen ik in dit
land kwam en voor mezelf serieus werk wilde vinden, ik betrokken raakte in
onderwerpen als ecologie, stadsplanning, natuurbescherming,
ontwikkelingssamenwerking met de Derde Wereld-landen etcetera. Sommige mensen
vonden toen dat deze zaken tot het domein van de zogenaamde politiek linkse richting
behoorden. Misschien was dat in het begin wel een beetje waar ook. Maar wij hebben
in dit land nu echt het punt bereikt dat we met bepaalde gradaties tot een consensus
over deze problemen in onze maatschappij zijn gekomen. Zij zijn in feite niet
controversieel meer te noemen. Dat is ook de reden dat ik er nog actief mee bezig
ben.’
Een aanwezig journalist vroeg wat Claus zou moeten doen om zich te presenteren
zoals hij werkelijk was.
Prins Claus: ‘Nou ik weet niet of ik wil dat men de ware persoon zou leren kennen.
Dat is dan als een grapje bedoeld. Maar in ernst, ik denk dat er maar een manier is,
namelijk zoveel mensen ontmoeten als je maar kan en zo open en zo eerlijk mogelijk
spreken zoals ik hier vanavond doe.’148
Psychiater Arnold Hutschnecker schreef me dat een uitgever hem vroeg een boek
over psychopolitics te schrijven ‘which covers all the areas of your interest similar
to mine’.149 Dat is waar. Ik ben erg benieuwd.
Raymond van den Heuvel bericht uit Nieuw-Zeeland: ‘I just want to say that “I
love you” because I haven't said it to you for
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a long time and now and than us humans need to know such things, don't we? I feel
content that I have you as a close friend who I trust and love.’

17 februari 1981
Ik belde gisterenavond met Peter. Hij was laat thuisgekomen en was moe. Hij had
een televisieopname gehad. ‘Willem, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Deze acteurs
are such cunts.’
Hans Galesloot vertelde op de Duitse televisie exact dezelfde film te hebben gezien
als ik met Alekseij in de USSR had gemaakt. De priester heette nu Valentine en de
strekking van zijn verhaal was als die van Alekseij. Hij zei nu pas dat Alekseij wel
een aantal arrogante opmerkingen had gemaakt die hij, Galesloot, bij het monteren
had afgezwakt. Hij had aartsbisschop Pitirim zelfs helemaal uit de montage
weggelaten. Hij verwachtte overigens dat de KRO mijn film met Alekseij zou
uitzenden.150
Ik ben uitgenodigd voor de vergadering van de Club van Rome in Caracas in juni.
Josje Hagers belde. ‘Toen die vent (prins Claus) hier kwam hebben we hem gepusht
en bij het grote publiek met kracht populair proberen te maken, tot de dag dat Claus
ergens een interview gaf en De Telegraaf een slechte krant noemde. Daarna we got
orders to ignore him.’
Zij benadrukte dat ze zover gingen dat er werd geschreven: ‘Beatrix en haar
echtgenoot gaan naar de Antillen.’ ‘Als er een foto was waar we echt niet omheen
konden,’ vervolgde de ‘royalty’ verslaggeefster, ‘dan knipten we Claus er af.’
Ongelooflijk. Het zal Claus overigens een worst wezen, zeker bij die krant.
Josje vertelde verder dat haar bericht van gisteren, dat prins Claus een aanval had
gelanceerd op beschuldigingen dat hij links zou zijn, een doorbraak bij De Telegraaf
was in die zin dat er aandacht aan werd besteed. Goeman Borgesius had benadrukt
dat het niet als belangrijkste bericht gebracht mocht worden. Hij wilde evenmin dat
er nu een beweging naar de andere kant pro-Claus op gang zou worden gebracht.

18 februari 1981
Bert van Duijn van Hervormd Nederland belde. ‘Ik ben tot de conclusie gekomen
dat je te duur bent voor ons.’ Ik heb dus de artikelen over Georgii Arbatov en Richard
Allen van twee-

150

Dat zou niet gebeuren.

Willem Oltmans, Memoires 1980-1981

177
duizend gulden naar duizend gulden teruggebracht. Dat was goed: 500 gulden elk.
Veel te weinig.
Ik had een rode draad nodig om een trui te herstellen en zocht in mams
naaigereilaatje van het Italiaanse tafeltje. Ik vond een papiertje met daarop een met
potlood, handgeschreven breipatroon. Ik voelde het papier, zoals Gerard Croiset dit
kon doen. Dikwijls lig ik in bed na te denken over de totale verdwijning in het niets
van mijn ouders, die zal worden gevolgd door mijn eigen terugkeer tot stof. Peter
zal hetzelfde moeten overkomen. Dan voel ik me verschrikkelijk ellendig. Dan
beklemt je het ‘er zijn’. Ik kan niet beschrijven wat er dan in me omgaat. Gelukkig
kunnen we niet zo diep afdalen, want je zou de catacomben van totale wanhoop à la
Nietzsche betreden.
Ik schreef de vrouw van Henk Leffelaar, want het is de eerste verjaardag na zijn
dood.
Ik heb prins Claus geschreven dat ik zijn reis in India hoop te verslaan. ‘Ik ga niet
mee om aldus een verkapte poging te ondernemen, het reeds lang door mij met u
gezochte interview langs deze weg proberen te verkrijgen. Ik zal geen enkele poging
ondernemen mijn aanwezigheid te misbruiken om in contact met u te komen.’151
Dr. Philip Handler reageerde op mijn brief van 20 januari, waarin ik hem onder
meer schreef in het bureau van professor Alexandrov, zijn sovjetcollega, het volgende
te hebben gehoord: ‘Dr. Handler is a nice guy, only he is not really involved with
science, but rather with politics.’ Met andere woorden: Handler bemoeit zich altijd
met sovjetdissidenten, alsof wij ons zouden bezighouden met de Ku Klux Klan,
problemen van zwarten in de VS ‘or other dehumanizing aspects of American life’.
Waar de sovjets dus buitengewoon gepikeerd over waren, was de rede die Handler
op 3 december 1980 bij de Conference on Security and Cooperation in Europe in
Madrid had uitgesproken. Hierin ging hij uitgebreid in op mensenrechtenkwesties,
alsmede de verontwaardiging in de Amerikaanse wetenschappelijke wereld dat Andrei
Sacharov in zijn eigen land in ballingschap leefde.
Wertheim zond me het interview met Pieter Broertjes in de Volkskrant van 7
februari 1981: MENSHEID AAN EINDEXAMEN TOE! Ik ben het in grote lijnen met
Wertheim eens. Hij ziet de ‘overhaaste moderniseringskoers van de nieuwe
machthebbers in China als een regelrechte bedreiging voor het socialistische
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experiment in zijn geheel’. Ik weet niet of het waar is dat de moderniseringsdrang,
zoals Wertheim meent, zou zijn ingegeven door angst voor de sovjets ‘meer dan voor
de Amerikanen’.

19 februari 1981
Ik heb zin in de aanstaande trip naar India. Peter belde gisteravond om me een goede
reis te wensen, en zelfs Josje Hagers deed dit vanmorgen. Ik liet via de firma Eichholtz
acht pakken koffie naar Londen sturen. Peter zweert bij Douwe Egberts, net als ik.
Ik ontmoette Han André de la Porte en legde uit dat ik Made in Soestdijk ging
publiceren. Hij keurde dit ten zeerste af, vooral nu ik een reportage over Claus zou
gaan maken. Hij vertelde in UNICEF-verband regelmatig contact met Beatrix te hebben.
Hij zei eens tegen Beatrix: ‘Ik begrijp niet, dat u die reis gaat maken.’ Ik geloof dat
het om een reis naar Moskou ging. Zij antwoordde pats boem: ‘Maar we maken hem
toch ook niet samen?’ Hij schijnt eens tegen Claus gezegd te hebben dat hij de
verkeerde adviseurs had, met het gevolg dat de prins hem nu ontwijkt. Hij ging mee
naar Amerbos en pingelde wat op mijn Yamaha-vleugel.
De KGB heeft geprobeerd een assistent-militair attaché van de Amerikaanse
ambassade in Moskou te chanteren om hem als spion te kunnen gebruiken. Dat is
waar Volodja Molchanov me steeds voor heeft gewaarschuwd, om voorzichtig te
zijn met boys aan te pappen, laat staan iets te doen, want het zou tegen mij kunnen
worden gebruikt. De KGB doet uiteraard hetzelfde als de BVD.
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Bombay
20 februari 1981
Taj Mahal Inter Continental
Ik vloog met Kuwait Airways. Er leek aan de vlucht van dertien uur geen einde te
komen.
Ik ontmoette dr. Homi Sethna van de Atoomcommissie van India, die op 3 maart
zal lunchen met prins Claus. Ik kan 2 maart hier filmen.
Ik las een omslagverhaal over Indira Gandhi en de politieke situatie in dit land.
Het is een godswonder that the show goes on at all. Waar de kleine tengere dame in
New Delhi voor staat, is wel even iets anders dan de zorgen van de sprookjeskoningin
op Huis ten Bosch.
Het leed in dit land is onvoorstelbaar. De politie legde een been van een 24-jarige
man op twee rijen stenen en brak het. Terwijl ik dit lees hoor ik het hartverscheurend
gejank van een hond buiten op straat. Ik zag zonet een klein jongetje met twee apen
aan een touw, die steeds weer dezelfde toeren uithaalden voor een paar luttele roepias.
Ik werd herhaaldelijk aangesproken op straat door bedelende mensen.
Prins Claus is in New Delhi gearriveerd voor een dertiendaags bezoek en werd
door de minister van Handel Pranab Mukherjee op het vliegveld verwelkomd. Het
weekend wordt gebruikt om te acclimatiseren.

21 februari 1981
Time wijdt veertien pagina's aan de actuele verhouding tussen Amerika en de wereld.
‘Needed: a consistent foreign policy - and muscle.’152 Ze zien zelf niet meer in, hoeveel
gevaarlijke onzin ze debiteren. ‘Twenty-five years ago,’ aldus het blad, ‘when us
supremacy was unquestioned, one obstacle to clear thinking on foreign policy issues
was complacency. The danger today is the opposite: excessive, obsessive pessimism.
As a point of simple fact: the US, by every nonmilitary measurement, still far outstrips
the USSR as a superpower. America's gross national product is twice the size of the
Soviet Union's;
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its standard of living is far higher; it is the world's pre-eminent producer and exporter
of food; its magnetism for would-be immigrants, particularly for Communist lands,
is stronger than ever; as the awards of Nobel prizes annually prove, the US continues
to lead the world in everything from computer technology to medical research to the
exploration of the solar system.’ Marxisme-leninisme baseert zich, althans in theorie,
op de massa en probeert iets te doen voor ‘alle’ mensen. Ons Westerse kapitalistische
systeem gaat uit van the happy few en voor de massa geldt: let them eat cake. Time
illustreert het verziekte Amerikaanse denken aldus: ‘The first priority of American
foreign policy is to restore a modus vivendi in US-Soviet relations,’ en nu komt het,
‘which means restoring the military balance.’ Hoe krijgen ze het in Washington door
hun keel? De happy few kunnen maar op een manier de massa onder de knoet houden,
via machtsvertoon en militaire superioriteit. Toch zal de kudde eens in opstand komen
en rechten opeisen. Wat gebeurt er dan? Time erkent dat de USSR tot de tanden toe
bewapend is en schrijft: ‘Their arsenal is out of all proportion to the Soviets' legitimate
needs of self-defense.’ Is dat voor Washington om te beoordelen? Washington zet
haar arsenaal in ter verdediging van de happy few en vreest het arsenaal van een
‘socialistische of communistische massa’. Naast een pleidooi voor militaire
superioriteit benadrukt Time de noodzaak voor “an individual awareness of a new
sense of nationhood”. Ze halen er Peter Bergers The Social Construction of Reality’153
bij, waarin hij schreef: ‘Modern consciousness entails a movement from fate to
choice.’ Is de wedloop tussen de grootmachten te herleiden tot de mate waarin de
mensen in de US of de USSR zich bewust zijn van het feit dat de happy few de dienst
uit maken. Het beste wat er van te maken is, is dat de machtselite in het Kremlin,
ondanks verleidingen in de richting van kapitalistische tendensen, over de hele linie
op de massa gericht is gebleven. Het blijven onoverbrugbare en onverzoenlijke
benaderingen van rechten en plichten van bestuurders over een volk. Voorlopig is
overschakelen van happy few op happy all nog nergens gelukt, laat staan hier in
India, waar zelfs het kastenstelsel tientallen jaren na de onafhankelijkheid nog welig
tiert.
Mijn oude vriend, hoofdredacteur G.S. Pohekar van United Asia Publications,
arriveerde in het hotel.154 Hij is nu 65 jaar en geeft nog altijd boeken uit. Hij is bereid
een paperback van 150 pagina's over president Sukarno uit te geven, als ik hem twee-
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duizend dollar betaal. Waar haal ik dit geld vandaan? Hij woont nog altijd bij de
miljonairsfamilie Kattau (textiel) waar ik hem vroeger eens bezocht. Terwijl ik met
Pohekar zat te praten, observeerde ik in de ontbijtzaal een Japanse swami uit Poona,
met wie ik liever had gesproken.

Bombay - Osaka, Air India vlucht 308
Ik heb het boek The Growth of Personality met mijn slaperig kop in het vliegtuig
van Kuwait Airways laten liggen. Verdorie.

New Delhi, Imperial Hotel
Ik belde met ambassadrice Muthamma in het gastenverblijf van Buitenlandse Zaken.
Zij adviseerde te proberen bij de ambtenaren die prins Claus begeleiden, toestemming
te krijgen zijn rondreis door India mee te mogen maken. Morgen gaan ze overdag
per vliegtuig ergens naar toe. Ambassadeur Leopold geeft in de avond een diner op
de ambassade. De ambassadeur had haar gezegd dat er in het vliegtuig geen plaats
was om haar mee te nemen. Claus ontmoette vanmorgen de president van India, Sri
N. Sanjiva Reddy en gaat morgen naar mevrouw Gandhi.

22 februari 1981
De belangrijkste attractie van het Imperial Hotel blijft de absoluut heerlijke tuin.
Veel gras en bloemen, prachtige bomen en palmen. Een ware oase, behalve dan voor
wat zich in die oase beweegt.
Een kop in het Indiase ochtendblad: PRIME MINISTER TELLS PEOPLE TO BREAK
CASTE, CREED AND BARRIERS. Indira, een product van de happy few is ongetwijfeld
gericht op de massa, the have-nots, maar de regerende elite werkt niet mee. Alleen
revolutie wijzigt de status quo en als de revolutionairen de privileges van de happy
few eenmaal hebben geproefd, schuiven ze zelf bij hen aan. De eeuwige vicieuze
cirkel van de biologische dwaas die niet leert uit ervaring.
Ik heb Corydon van André Gide155 ter hand genomen en lees de introductie van
vriend Jef Last. Hem werd gevraagd wat er na honderd jaar nog van Gide over zou
blijven. Last dacht twee of drie boeken ‘en het feit dat hij Corydon durfde te
schrijven’. Ik schat in dat het hele werk van Gide overeind zal blijven en zeker zijn
dagboeken.
Jef heeft eigenlijk veel meer gedaan om de nichterij algemeen
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aanvaard te krijgen als een maatschappelijk aanvaarde vorm van met elkaar om gaan,
dan doorgaans wordt erkend. Corydon verscheen in 1920. Gides beste vriend, Roger
Martin du Gard, had de publicatie met nadruk ontraden. Een halve eeuw later
verscheen het in Nederland in vertaling dankzij de NVSH.
‘Vrienden zijn gevaarlijk, niet zo zeer door de daden waar ze ons toe brengen, als
door die waarvan ze ons weerhouden.’ - Henrik Ibsen
Thomas Cottle doceert psychologie aan de Harvard Medical School. Hij houdt
zich bezig met Life Studies. Professor Cottle laat John O'Halloran uit Boston aan
het woord, die zich herinnert: ‘Just lived through my mother's passing. I watched
her go. Watched her get weak, watched her get strong again when they gave her
blood and medicine. I sat in the hospital room watching her getting older and older...
Just watching her... I watched her head. I studied her arms. Black and blue from all
the needles... A nurse told me once there wasn't a vein left in her anymore they could
use.’ Het herinnert me met veel pijn aan mam in het ziekenhuis bij Bilthoven in
1974.156
Richard Nisbett van de University of Stanford en Lee Ross, ook een socioloog
aan Stanford, hebben in een nieuw boek besluitvorming geanalyseerd. Zij komen tot
de conclusie ‘that mistakes in judgement grow out of excessive reliance on intuition
in problem solving’. Ik denk dat deze constatering in de roos is. ‘We interpret events
according to our perceptions. When we meet people, our reactions to them can be
greatly influenced by our deeply held sexual, racial, ethnic and occupational
stereotypes.’
Zij constateren bijvoorbeeld: ‘On one side are the personality theorists and the
psychoanalytically oriented, who believe that human behavior is largely determined
by internal drives, needs, and emotions. On the other side are arrayed the
behavioristically inclined, who argue that behavior arises more from situational
factors than from forces within the individual, and the cognitive psychologists, who
emphasize the role of intellect rather than that of emotion.’
Eigenlijk zou ik Mort La Breque's artikel157 ON MAKING SOUNDER JUDGEMENTS
volledig moeten opnemen omdat inderdaad ‘goede bedoelingen gebaseerd op
incorrecte beoordelingen slechte besluiten produceren’. Nisbett en Ross wijzen
bijvoorbeeld op het volgende: ‘We persevere in our judgements even when the
evidence is overwhelming that they are
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wrong.’ Zij tonen na onderzoek aan, dat wanneer mensen eenmaal een oordeel hebben
gevormd, zij zich verzetten om er verandering in te brengen. Ze halen er een proef
met een gefingeerde en een echte zelfmoordbrief bij, wat ik een slechte en armzalige
test vind. Waarom hebben ze geen proeven genomen over oordelen ten aanzien van
liefde en vriendschap?
Een andere belangwekkende ontdekking in dit artikel zijn de termen ‘hot cognition
- thinking fired by emotion’ en ‘cold, cognition - thinking divorced from emotion
and motivation’. Robin Hogarth van het Center for Decision Research in Chicago
maakt onderscheid tussen judgement en decision en gaat er van uit ‘that in most
situations we get feedback, which allows us to correct our initial judgements’. Nisbett
antwoordt hierop dat de aangeboden feedback allerminst betekent dat deze accuraat,
ter zake doende is en wordt meegenomen in de besluitvorming. ‘Many studies in
social psychology demonstrate that we may not perceive the feedback, or if we
perceive it, we misinterpret it. And often our own behavior may distort the feedback
to confirm our original erroneous view.’
‘Misjudgements can ruin people's lives.’ Een waarheid als een koe. Wie denkt er
verder over na? Wie is zich dit bewust? Wie doet er wat aan? Geen hond.
In een ander artikel vind ik het volgende: ‘Existential psychology postulates, that
a feeling of engagement and of control over one's life is essential to mental health.’
Er zitten drie Japanse jongens te dineren. Diegene die ik in mijn vingers zou willen
hebben, keek me doordringend aan. Het doet me denken aan de reis met Han André
de la Porte, Wicher de Marees van Swinderen en Alex Labouchère in 1947 of 1948
naar Zuid-Frankrijk. Deze heren roken alleen te veel. Zou er heel wat voor over
hebben met alle drie in bed te duiken. Wat missen we toch oneindig veel door die
onzichtbare barrières die mensen van elkaar af houden. Het is trouwens alsof ik al
in geen dagen tegen Peter heb gesproken.
Ik heb voor de heer A.B. Hoytink van Buitenlandse Zaken in het hotel waar Claus
verblijft een briefje achtergelaten, met de mededeling dat ik me nu als verslaggever
bij de groep wil voegen. Mevrouw Muthamma adviseerde dit omdat deze man
blijkbaar direct zaken kan besluiten. Ik vroeg hem me in het Imperial Hotel te bellen,
wat hij niet heeft gedaan.
Gide citeert Chamfort: ‘De liefde is de ontmoeting van twee grillen.’
‘Het leven wordt een verrukkelijke zaak zodra men besluit het niet meer au sérieux
te nemen’. Dit onderschrijf ik allerminst.
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23 februari 1981
Ik had een nachtmerrie over mijn moeder. Er werd een fiets gestolen. Ik durfde zoals ik me dit uit mijn jeugd herinner - niet naar haar slaapkamer en was in paniek.
Een troost is, dat ik me er niet meer van herinner.
Ik zou Mohit Sen van de Communistische Partij van India de vraag willen stellen
waarom het in hemelsnaam zo lang duurt voor India naar links zwenkt. Het zal met
de programmering van Indiase hoofden in tradities en godsdiensten te maken hebben.
Ik belde de ambassade. De heer L.P. Klundert antwoordde: ‘GPD is dat
Gereformeerde Persdienst?’ Pesteriger kon het dus niet. ‘Oltmans, wie bent u?’
antwoordde J.W. Jansing toen ik naar een andere ambassade-idioot had gevraagd.
‘Ik zou het verder ook niet weten,’ aldus mijnheer Jansing, met andere woorden we
weten niet van uw bestaan af. Na zes uur zou ik de heer Froger, secretaris van Claus,
of anders mr. J.H. Jongma in het hotel kunnen bereiken, maar dat betekent weer een
dag verloren, weer een dag dat ik niets kan meemaken. En dit terwijl ik perfect ben
aangemeld. Ik heb Jan van Beek in Den Haag hierover per telex ingelicht. We hebben
F.H. Bergman van Buitenlandse Zaken op 16 februari andermaal bevestigd dat ik in
India zou zijn.
Ik bracht Froger een briefje in het Taj Mahal Inter Continental Hotel, dat ik er was
en mee wilde doen. Toen ik naar buiten kwam, stond Claus bij een auto maar ik deed
of ik niemand zag. Ik dring mezelf nooit op.
Ik lunchte met de journalist Romesh Thapar, doorgaans ‘een ster’ op vergaderingen
van de Club van Rome. Hij en zijn vrouw waren vroeger bevriend met Indira Gandhi.
‘Ik vertrouw haar nooit meer sinds zij de noodtoestand afkondigde,’ zei hij. ‘She
disrupted the system and now we never know what she will do next. In the past, if
you showed her that corruption was committed, she would grab a phone and shout.
It would not help, but at least, she was involved. Now, she does nothing, or she says
only: “Yes, you are right, but it is a complex matter.” She has given up. All she is
interested in now is power, not the country. She brings in one million peasants on
dozens of trains, and yes, the organization was perfect, no riots, completely peaceful,
and all these people were looking quietly at Delhi markets. But what did it do?
Nothing.’
‘She is surrounded by a bunch of absolute crooks,’ aldus Thapar. ‘A former driver
is Minister of Railways. He said in an interview: “If the leader tells me to kill 10.000
people, I will do
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so. If she tells me to arrest 10.000 people I will do so. The Home Minister is an
absolute idiot and everyone knows it.’
Het echtpaar Thapar is van mening dat mevrouw Gandhi een laatste kans werd
geboden terug te komen en het land op de rails te zetten ‘but she missed that chance.
I worked with her for her first election. Now, I am so angry, I never want to see her
again. Still, aside from personal feelings, when she came back I said: “let's first see
what she will do.” A person dear to her and dear to us came to see us. But what could
we say? She is the Prime Minister. If she would officially invite us, we would go.
Now she occasionally drops in on intellectuals in their homes. It is ridiculous. She
should call one hundred top people and ask them to assist her in achieving national
reconciliation. But it has already gone too far. She is only interested in power. Ever
so often, the police is being called in to stem the unrest. And if the police won't do
anything anymore, the army will be called in. And than, before you know it, you will
have a military regime. If that is to happen, the nation will disintegrate.’ ‘Madam
keeps telling us everything is fine,’ aldus Thapar, ‘but she does not see poverty. May
be it is true, it is difficult nowadays to find household help. People do not want to
do those jobs anymore. It is amazing that people do not steal more. In my house the
servants do not steal.’
‘I would,’ aldus mevrouw Thapar, ‘if I were them.’
Ik kreeg een massage van dezelfde jongen als de vorige keer, Musharf Alam.
Ik las dat olifanten een dood dier met zand zullen overdekken als zij dat op hun
weg tegenkomen.
Tijdens het avondeten speelt de band opnieuw Love Story, omdat ik hen dit gisteren
vroeg.
De vlinder schijnt voor de oude Grieken het symbool te zijn geweest van
wedergeboorte. Azteken schijnen ook in reïncarnatie te hebben geloofd. Wat zou ik
nu graag met Peter samen zijn om urenlang te praten.
Eindelijk, laat op de avond bereikte ik de heer Jongma, die zei niet te geloven dat
mij het er niet om begonnen was prins Claus persoonlijk te ontmoeten. Waarom
geloven ze zoiets niet? Ze projecteren hun eigen brein. Oh, ik zou hem best, als het
zo uit komt, een hand willen geven ter begroeting, maar dat doe je tenslotte met
iedereen, dus ook met Claus. Ik ben daar verder werkelijk niet op uit. Ik wil gewoon
mijn verhaal schrijven en dat doe je doorgaans beter ‘van een afstandje.’
‘Vraagt u het Claus zelf maar,’ zei ik tegen Jongma. ‘Ik heb
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hem in Nederland al geschreven geen belangstelling voor een ontmoeting te hebben.’
Ik voegde er aan toe: ‘U hebt mij nog steeds niet verklaard waarom ik uw
medewerking niet krijg. Ik wil mijn werk kunnen doen.’
Jongma: ‘Deze reis van de prins is lang van te voren gepland. Brandpunt is daarin
opgenomen, u niet.’
‘Het enige wat ik van u vraag, is om morgen eerst een half uur met u te kunnen
spreken, opdat ik een artikel kan verzenden over wat er tot dusverre is gebeurd.’
‘Dat kan ik niet doen,’ antwoordde Jongma. ‘We hebben geen contact met de pers
ingecalculeerd. Ik heb ook nu geen tijd om met u te spreken. U beseft dit misschien
niet, maar we hebben het zeer druk.’ Daarop vroeg ik tot tweemaal toe wie de heer
A.B. Hoytink was, wiens naam mij door mevrouw Muthamma was genoemd. ‘Dat
weet u best’, snauwde Jongma.
‘Nee, dat weet ik niet. Ik ben niet eens in het bezit van een programma.’
‘Hoytink is directeur-generaal voor dit gebied, waaronder India.’
‘Dus hij ressorteert onder de heer Reinink op Buitenlandse Zaken?’158
‘Ja.’
Ik heb Jan van Beek nu telefonisch gevraagd om te proberen of er via Reinink iets
te regelen valt, zodat ik hier mijn werk kan doen.
Toen ik Jongma vroeg waarom Bergman van het ministerie mij niet al in Den
Haag had gezegd dat niemand hier tijd had om met mij te spreken, antwoordde hij:
‘U hebt hem meegedeeld dat u zou gaan en dat wil niet zeggen dat hij een toezegging
onzerzijds deed u te zullen inlichten.’
Ik wees er op dat niet alleen ik die mededeling had gedaan, maar dat de
hoofdredacteur van de GPD-bladen het ministerie formeel had ingelicht dat ik hem dus zijn kranten - in India zou vertegenwoordigen. Pure discriminatie. Dit begint te
lijken op een nieuw kluifje voor de NVJ.
Ik bracht Hoytink een briefje om tegen het gedrag van Jongma te protesteren. Het
gelazer is voor de zoveelste maal begonnen. Ik zond vast een kopie naar de NVJ. Dit
vermeldde ik om duidelijk te maken dat ik het meende.
Ik belde na middernacht met Jan van Beek, die erg aardig was. Ik vroeg hem om
contact met Reinink te hebben. Ik denk dat hij ook met Frits Bergman zal gaan praten,
die me trouwens al
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het materiaal van Ontwikkelingssamenwerking over de reis van Claus heeft
toegezonden. Niemand heeft Van Beek na diens aanmeldingsbrief gezegd dat ik in
India geen faciliteiten zou krijgen van de Nederlandse regering. Dit is dus de
werkelijke betekenis van wat Van der Klaauw bedoelde toen hij Voetelink probeerde
af te schepen met de mededeling dat ik faciliteiten ‘als alle andere journalisten’ zou
krijgen. Intussen maak ik weer zeer veel kosten om mijn werk te kunnen doen.
Waarom is er nu weer al dit gelazer, terwijl ik niets anders vraag dan normaal te
kunnen functioneren als journalist.
Waarom belde mejuffrouw Büringh Boekhoudt eigenlijk om na te vragen of ik
mijn reis wel behoorlijk in Den Haag had geregeld? Wat bedoelde zij? Wat weet zij
hiervan dat ik niet weet.

24 februari 1981
Er is een rechtse couppoging in Spanje geweest. Beangstigende zaak.
Ik belde opnieuw met J.W. Jansing van de ambassade hier. Ik heb hem nauwkeurig
uitgelegd wat ik wilde, wat mijn oogmerk met de reportage was en dat ik absoluut
niet begreep waarom er weer een koude oorlog met de ambassade was uitgebroken,
terwijl ik nog enkele maanden geleden behoorlijk was ontvangen door ambassadeur
Leopold in eigen persoon. Waarom wordt nu gedaan of niemand weet wie ik ben?
Jansing: ‘Ik moet u het standpunt van de delegatie van prins Claus overbrengen,
dat het niet opportuun wordt geacht nu met de pers contact te hebben en ook niets
inhoudelijk over de besprekingen mee te delen. Dat zal pas later in Holland voor de
hele pers worden gedaan. En,’ voegde hij eraan toe, ‘ze hebben er bovendien geen
tijd voor.’ Ik bracht naar voren dat de Indiase gastheren van mijn problemen met de
delegatie geen moer begrepen. Hij zei me te hebben aangehoord en wat ik had gezegd
te zullen over brengen.
Het probleem met deze lieve koninklijke familie is dat ze kennelijk geen kaas
hebben gegeten van hoe adviseurs te kiezen en selecteren. Wilhelmina had Van 't
Sant, Juliana had Hofmans, Claus een lichtgewicht als Froger. Bernhard opereert
met een kolonel Gerritsen of een mijnheer Vernède. Osieck lijkt me ook niet het
summum van helderheid. ‘Je behoeft hem maar aan te zien,’ zoals Multatuli schreef
over de regent van Lebak. De Oranjes hebben zich omringd met ambtelijke pygmeeën
die naar ze op kijken, niet als naar gewone mensen, maar naar personen van
koninklijke bloede, wat dus volmaakt bezopen is. Thapar was van mening dat wat
dr. Homi Sethna me vertelde
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over glassification van nucleair afval, sensationeel nieuws was waar niemand in
India van op de hoogte schijnt te zijn, tenzij Romesh zelf een hiaat in zijn informatie
heeft.
Ik werd door een blonde Duitse jongen op straat aangesproken, die nota bene
bedelde om aalmoezen.

Een keurige uitnodiging arriveerde voor een lunch met een hoge functionaris van
het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken, terwijl de Nederlandse ambassade
hier doet of ik hier niet hoor. Het is te gek voor woorden. Dit ondervind je dan
allemaal van je eigen mensen.
Ik belde met Mohit Sen. Ik wil proberen hem te ontmoeten in Bombay voor ik
vanuit daar vertrek naar Amsterdam. Romesh Thapar vertelde dat hij uit het
partijbureau was gezet omdat hij voorstander van Indira Gandhi is.
Je vraagt je af hoe lang India nog op deze voet verder kan gaan. Je struikelt over
de mensen, steeds maar meer gezichten en vol verwachting kloppen hun harten.
Tegelijkertijd besef je dat er in dit land in de verste verte geen sprake is van sociale
rechtvaardigheid en de komende eeuw lijkt hier nauwelijks verbetering in te zullen
komen. Zeker niet zolang deze mensen zich blijven vermenigvuldigen als een
epidemie van homo sapiens. Intussen kijk ik naar een arme man, met schoenen tien
maten te groot, die langs het zwembad onkruid wiedt en loert naar de rijke landgenoten
die zich hier verpozen. Het Imperial hotel is eigendom van Indiase miljardairs, maar
een nieuw verfje kan er niet af. Je ziet ook de bedienden en kelners in zich opnemen
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hoe de rijken zich amuseren. Intussen zijn hun strooplikkerige attitudes jegens ons,
de gasten, absoluut om te kotsen.
H.R.R.V. Froger, de secretaris van Claus, heeft een telefonische boodschap
achtergelaten in een poging de eer van het vaderland te redden. Dat stel ik erg op
prijs.

Jongma belde daarna om zeker te zijn dat de boodschap van Froger me zou bereiken.
In ieder geval heb ik al twee dagen verloren en heb ik tot dusverre alles zelf betaald.
Nu is het natuurlijk comme il faut, wanneer ik morgen als ik Van Dam ontmoet, doe
of er niets is gebeurd.
Ik zal Mohit Sen van de Communistische Partij dus in Ahmedabad in de staat
Gujarat ontmoeten, waar studenten staken en in de straten wordt geschoten.
Ik schreef ambassadeur Leopold dat het me niet gepast leek onder de
omstandigheden belet te vragen en dat ik een volgende reis langs zou komen. Ik
voegde eraan toe dat de film met mevrouw Gandhi nog niet was uitgezonden.
Gide schreef in 1928 aan François Porché, dat hij al voor 1900 besloten had zijn
memoires uit te geven en dit vooral te doen terwijl hij nog leefde. Het lijkt me niet
zo relevant of dit nu of later gebeurt, als het maar gebeurt.

Willem Oltmans, Memoires 1980-1981

190

25 februari 1981
De straten van deze stad blijven me eindeloos fascineren. Ik zag een man die
wierookstaven brandde rond zijn stalletje met manden met noten en andere
etenswaren. Een oudere jongen, die tuurde in de keel van een jongere kameraad, die
zover mogelijk zijn tong uitstak en daarbij angstig keek. Het oordeel over wat er aan
de hand was werd gegeven. Ik herinner me de ogen van de patiënt. Ergens anders
zag ik een man die op zijn elfendertigste bezig was het oor van een vriend schoon
te maken. En dan zijn er natuurlijk overal de straatkappers.
Sommige sikhs stralen een onbeschrijflijk serene schoonheid uit, vooral wanneer
ze kleurige tulbanden dragen. Gisteravond zag ik nog een sikh met zijn gezin in de
hal van het hotel. Hij had een dermate mooi gezicht en zo'n sterke uitstraling, het
overrompelde me gewoon. Ik dacht aan Bhaskar, de danser in Manhattan. Moet weer
naar hem toe.
Ik ontmoette professor Frits van Dam in de lobby van het Taj Mahal hotel. Hij
was vriendelijk en nam er even de tijd voor. ‘Het bezoek dat we hier afleggen, is een
werkbezoek en dus niet protocollair, maar heeft een duidelijk mandaat van de
ministerraad. Over de jaren heeft zich een vrij intensieve relatie tussen India en
Nederland ontwikkeld op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Er wordt
jaarlijks een vast bedrag van 230 miljoen gulden voor uitgetrokken, bestemd voor
het uitvoeren van een aantal projecten. Minister De Koning heeft in zijn algemene
ontwikkelingsnota van 1980 gezegd, dat ontwikkelingssamenwerking meer moet
zijn dan bepaalde projecten uitvoeren.’ Een ander aspect dat Van Dam wilde belichten
was dat India zich meer ging onderscheiden van het traditionele patroon van een
ontwikkelingsland ‘want men ziet meer industrie, toenemende bankbedrijvigheid,
toenemende investeringen en groei van internationale handel, waaronder de groei
van de export. Voor verdere ontwikkeling van India zijn de toekomstmogelijkheden
in die sectoren thans veel groter dan het opteren van ontwikkelingshulp,’ aldus Van
Dam. ‘Ze willen zelf hun economie ook meer verzelfstandigen en de export opvoeren.
Dus ook India wil naast de traditionele hulprelatie een breder patroon in de relatie
met Nederland brengen.’
Professor Van Dam is overtuigd dat Den Haag met alle belangrijke landen
intellectueel, wetenschappelijk en economisch een relatie moet onderhouden, dus
zeker met een land als India. ‘En die relatie was tot dusverre wat aan de krappe kant,’
zei hij. ‘Wanneer je dus deze componenten bij elkaar brengt, kom je tot een
werkbezoek zoals we hier momenteel uitvoeren
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door te praten over landbouwpolitiek, commerciële vraagstukken, het hele pakket
dat door de Tweede Kamer werd goedgekeurd, komt nu ter sprake. Dit zal niet tot
afspraken op alle terreinen leiden. We zijn nu meer twee landen die aan elkaar
snuffelen om na te gaan op welke terreinen ze wat aan elkaar kunnen hebben. We
gaan nu geen verdragen tekenen. We komen alleen tot intentie-afspraken.’
Terwijl ik met Van Dam zat te praten in de lobby, kwamen prins Claus en de heer
Froger ‘toevallig’ voorbij en namen de situatie van een afstandje op. De heer Jansing
van de ambassade zat er dus voor spek en bonen bij en is nauwelijks het vermelden
waard. Hij straalde uit zich te hebben voorgenomen zich niet aan koud water te
branden. Toen ik bijvoorbeeld opmerkte dat een groenteboer in de Jordaan niet zal
begrijpen waarom Nederland zo nodig 230 miljoen gulden per jaar, als een druppel
op een gloeiende plaat, in India moet pompen, ratelde Jansing zijn lesje op. Zeventig
procent van het geld betrof een lening, slechts 30 procent was een gift.
‘Ik wil het begrip ontwikkelingssamenwerking bevrijden van de gedachte,’ aldus
Van Dam, ‘dat er zoveel wordt gespendeerd voor zoveel projecten. Het gaat er
namelijk ook over dat de Indiërs hun spullen op Europese markten zullen kunnen
verkopen, dat ze technologieverdragen zullen kunnen sluiten opdat ze hun productie
kunnen moderniseren, dat we ze bij de ontwikkeling in de landbouw niet met
projectjes helpen, maar dat we ze helpen, waar ze nu aan toe zijn in India, hun
landbouwproducten op de wereldmarkt aan de man te brengen. We zijn dus op dit
moment bezig met het verbreden van het samenwerkingspatroon. De hulp die we
geven komt in de gesprekken die we hier voeren eigenlijk niet ter sprake. Dat bedrag
is reeds toegezegd. Het is zelfs niet genoemd. Daar gaat dit werkbezoek dus niet
over.’
Ik bracht naar voren dat mevrouw Gandhi in ons gesprek vorig jaar zich erover
had beklaagd dat Europa te druk leek met eigen problemen, waardoor India feitelijk
belemmerd werd bij het verbreden van haar handels- en exportmogelijkheden.
‘Exact. Dat is juist,’ zei Van Dam tot mijn verbazing. ‘Europa probeert inderdaad
haar markten af te schermen. Dat bemoeilijkt de exportsectoren van India. Wat we
hier tijdens ons werkbezoek doen, is het tegendeel. We willen onderzoeken wat we
zouden kunnen doen om de exportmogelijkheden voor India te helpen vergroten.
We spreken nu dus over dit nieuwe terrein, wat voor een land als India op lange
termijn van buitengewoon groter belang is dan ons bedragje aan hulp.’
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Professor Van Dam vervolgde: ‘Het zijn gesprekken die we in algemeenheid met
elkaar voeren om de notie door te praten om tot meer concrete afspraken te komen.’
De hele hulp krijgt een andere kleur. Je komt niet langer met een zak geld als
donorland. Er moet natuurlijk wel onderhandeld worden. Wanneer je het moet hebben
over hoe je Nederlandse particuliere banken er toe kunt krijgen of kunt interesseren
voor projectfinanciering, al of niet in combinatie met hulpgelden, dan praat je over
mannenwerk in plaats van over charitas. Daarom hebben we ambtenaren mee van
Economische Zaken, Landbouw en Financiën. Vaklui die met hun tegenspelers
spreken. Prins Claus zit de plenaire vergaderingen voor.’
Ik keek verbaasd waarop hij zei: ‘Jazeker.’

26 februari 1981
Ik sliep diep en ongewoon lang. Waar dromen altijd weer vandaan komen mag Joost
weten. Waar ik in mijn slaap weer allemaal geweest ben, is niet na te vertellen.
Mevrouw Gandhi heeft in de Lok Sabha meegedeeld dat het verrijkt uranium, 19,8
ton, wat al in 1979 in de VS was besteld, eindelijk in het land was gearriveerd. Dat
valt me mee. In totaal hebben de Amerikanen 253,4 ton verrijkt uranium naar India
gezonden.
De lunch in The House of Ming van het Taj Mahal hotel werd bijgewoond door
tien personen waaronder verschillende vooraanstaande journalisten. Ik vertelde de
heer Desai dat ik over India zou willen schrijven maar niet wist waar te beginnen.
Hij antwoordde dat Margaret Mead eens had gezegd: ‘To write about India I would
need a life-time.’
Mevrouw Muthamma was spraakzaam als altijd en omschreef Claus als ‘top class,
most professional, completely in control of the situation, a very able person, alert
and very impressive indeed’.159 Zij gaf geen nadere specificaties.
Nadat ik mijn mening had verkondigd dat de kranten in India veel te veel aandacht
aan misdaad besteden - zoals trouwens overal ter wereld gebeurt - bestreden H.K.
Dua, redacteur van de The Indian Express, en Umashankar Phadnis van de Hindustan
Times dit met enige felheid.
Ik denk trouwens dat niemand ooit ene jota van India zal begrijpen zonder zich
eerst te verdiepen in hoe zich het geestelijke leven in dit land voltrekt, dus hoe Indian
minds eigenlijk functioneren met alle diep religieuze taboes en wat dies meer zij.

159

Zo was Claus in 1981: waarom belandde hij in 1982 in een psychiatrische kliniek?
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Ik ben met een scootertaxi naar Nehru Place aan het andere einde van de stad gegaan
om een boekje op te halen van de Bhagwan. Wat ik er van gelezen heb, zoals zijn
kritiek op de Paus en Moeder Theresa, is natuurlijk juist.
Tijdens de lunch met de heren van Buitenlandse Zaken werd de operatie Poona
afgedaan als een commercieel gebeuren. Dat slaat natuurlijk nergens op.
Ik las in de Hindustan Times van vandaag dat prins Claus ‘an informal gathering’
had gehad met Indiase journalisten. Dit ergerde me groen en geel. Hij heeft gezegd
dat de methoden die in India worden toegepast om in tien jaar ‘self-sufficient in
food-grains’ te worden, ook in het Afrikaanse continent zou moeten worden toegepast.
Claus had benadrukt dat Nederland, na de VS en Groot-Brittannië, op de derde plaats
kwam wat investeringen in India betrof. Mevrouw Muthamma had al laten
doorschemeren dat Claus journalisten had ontmoet maar dit bericht maakte me nijdig.
Ik ben weer veel te aardig geweest tot dusverre en was alweer geneigd me bij de
Haagse sabotage van mijn werk neer te leggen.
Heb onmiddellijk een woedende brief aan de heer Froger geschreven. ‘Er begint
zich misschien toch een nodeloze, maar wel gecompliceerde situatie voor te doen,
temeer na de schriftelijke verklaring in 1980 van minister Van der Klaauw aan de
heer Voetelink van Nauta van Haersolte en het bestuur van de NVJ, dat mij als
journalist geen belemmeringen meer in de weg zouden worden gelegd bij het
uitoefenen van mijn taken als journalist.’
Na uiteen gezet te hebben dat ik al een aantal dagen had verloren en voortdurend
door de ambassade en leden van de delegatie van Claus werd afgescheept, vervolgde
ik dat ik me al in heel wat bochten had gewrongen ter wille van de delegatieleider,
prins Claus zelf - who I respect and consider a nice guy - ‘maar ik moet nu wel
gewoon verder mijn werk kunnen doen’.
Ook beklaagde ik mij op de vierde dag van de reis van Claus nog altijd geen
programma te hebben ontvangen. ‘Ook van officiële Indiase zijde verbaast men zich
over de behandeling die mij te beurt valt. Ik word steeds naar de ambassade
terugverwezen, die verder “niet thuis” geeft. Ik ben nergens voor uitgenodigd. In de
ogen van mijn eigen vertegenwoordigers hier ben ik “een non-person”. Waarom?
Sorry, maar dit is onaanvaardbaar. U moet mij voldoende kennen om te weten dat
ik zal terugknokken.’ Ik heb de brief voor Froger nog in het Taj Mahal hotel gebracht.
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27 februari 1981
Hotel Hans
Ik moest verhuizen want het Imperial Hotel was overboekt.
Ik heb intens gedroomd van Ethel Kennedy, die mijn exvriendin Frieda Westerman
blijkbaar uitstekend kende. Ted Kennedy wandelde binnen en de hemel mag weten
wat voor onzin nog meer. Waar komen zulke zaken vandaan? Er was veel meer,
zoals een rel in het American Hotel over iets wat ik had gezegd. Peter dook jaloers
op.
In een krant staat een bericht dat de Amerikanen een ‘anti-missile laser’ hebben
ontwikkeld. Het onding is van het type X-ray en werkt met een minuscule nucleaire
ontsteker. Ik vraag me af wat de werkelijke waarde van dergelijke berichten kan zijn,
wanneer ik me bedenk dat de BVD Henk Leffelaar vraagt mee te werken aan een
desinformatie campagne gericht tegen de USSR. De kranten staan weer bol van de
misdaad en andere rampen in het land. Mevrouw Gandhi, die de bandeloze bende
bij elkaar moet zien te houden met ‘democratische’ middelen, bevindt zich in een
onmogelijke positie. Dokter S.K. Vohra, die mij Erythrocine 500 voorschreef voor
mijn keel, zei: ‘She is slipping.’ Het is beangstigend wat zich in dit land allemaal
afspeelt. Ik schreef een stuk voor een radioprogramma van Veronica.
Een vrouw in sari, jong en mooi, aan een stalletje met voedsel langs de weg, droeg
puur gouden juwelen in haar neus en oren. Ik moest denken aan de ‘deftige dames’
in de Woman's Club in Sheboygan, Wisconsin, die absolute namaak prullaria
opspeldden.
Ik probeerde R. Bosscher, rechterhand van ambassadeur Leopold, te bereiken maar
hij was al naar huis gegaan, volgens het gebruikelijke recept hoe mij af te poeieren
indien ik zou opbellen. Na een hele ochtend telefoneren, ben ik er dan toch op eigen
kracht achter gekomen dat er om 17:00 uur een soort plechtigheid is waarbij een
protocol zal worden ondertekend in aanwezigheid van Claus.
Om 16:45 uur arriveerde ik op het ministerie van Handel. Ik werd toegelaten en
nam in het zaaltje plaats bij de andere journalisten, allemaal Indiërs. Op een lange
tafel stonden Indiase en Nederlandse vlaggetjes. Wat hadden ze er de schurft aan mij
daar te zien. Een groepje Nederlandse ambtenaren en diplomaten kwam binnen en
deed of ik lucht was. Ook de heer Froger arriveerde. Als enige kwam hij naar me toe
en zei: ‘Ik heb u zo vaak proberen te bellen.’
Ik antwoordde dat ik het buitengewoon unfair vond, zoals ik werd behandeld.
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‘Ja het is poor communication geweest,’ zei hij, maar met de intonatie dat ook hij
machteloos was er iets aan te doen. Toch was hij de enige. Hij is tenslotte de secretaris
van Claus.
Prins Claus betrad de zaal en sprak met Indiase journalisten. Ik hield me afzijdig.
Hij is eigenlijk groter dan ik me hem herinnerde. Na de ondertekening was er een
impromptu persconferentie. Hij beantwoordde de soms moeilijke vragen uitstekend.
Zoals: ‘Is your aid to India aimed at profit?’
‘Well, profit is not a dirty word,’ antwoordde Claus.
Ik had het hele geval moeten opnemen, maar daar heb ik niet aan gedacht.
‘I think, we should first of all think of the Third World party, whether what we do
is profitable to them,’ aldus Claus.
Hij noemde Nederland ‘number two in the net flow of aid in the world’. Er ontspon
zich zelfs een mild meningsverschil met professor Van Dam nadat deze had gezegd
dat het streefcijfer 0,7 procent van het BNP was. Claus corrigeerde dat Nederland 0,9
procent had bereikt en daarmee onmiddellijk na Zweden kwam.
Een journalist vroeg hem hoe hij bij ontwikkelingssamenwerking betrokken was
geraakt. ‘Through knowledge,’ aldus prins Claus. Maar hij corrigeerde zichzelf
meteen en voegde er aan toe: ‘Through some knowledge of developing countries.
Of course, I am working under constitutional constraints, but one should work on
things that really matter. The Dutch Government has given me this chance and I am
doing this particular work since two years.’
Opnieuw ben ik als een hond behandeld door de vaderlandse diplomatie, behalve
door de heer Froger. Ambassadeur Leopold, die me vorig jaar uitgebreid ontving,
liep straal langs me heen, evenals de onbereikbare heer Bosscher en alle anderen.
Zelfs professor Van Dam deed tijdens deze bijeenkomst of ik niet bestond. Mijn
kennis van het Nederlandse karakter werd andermaal verrijkt.
Ik belde zeven minuten met Jan van Beek om verslag te doen van wat me hier
allemaal is overkomen. Hij was ontsteld. Ik vertelde dat prins Claus eigenlijk een
week lang had onderhandeld met de Indiase minister van Handel en Economische
Zaken. ‘Dat kan niet,’ was zijn reactie. Hij had contact gehad met het ministerie van
Economische Zaken in Den Haag, waar men er eveneens over verbaasd was en had
gezegd dat het niet in orde was.
Intussen heeft Jan een protest ingediend bij zowel Buitenlandse Zaken als bij
Ontwikkelingssamenwerking over de behande-
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ling die mij hier ten deel is gevallen. Men had gezegd vanuit Den Haag niets te
kunnen doen want de zaak was in handen van ambtenaren ter plekke. Alsof er geen
telex met behoorlijk instructies zou kunnen worden verzonden naar de loopjongens
van Den Haag in New Delhi. Waar ze je op ministeries voor aanzien, vraag ik me al
vele jaren af. Jan stelde me gerust. Hij zou het protest formaliseren wanneer ik terug
was. ‘Het was niet de bedoeling dat de pers mee ging, maar het is toch te gek, dat
als je daar bent...,’ aldus Van Beek.
‘Behalve dan een team van Brandpunt, wat me toch ook pers lijkt,’ zei ik, terwijl
ik eigenlijk ben meegegaan op suggestie van de ambassadrice van India.
Ik belde de heer Froger op. ‘U bent de enige geweest, die mij heeft gegroet en
behoorlijk heeft behandeld,’ zei ik.
‘Dat kan ik mij niet voorstellen,’ antwoordde hij misschien wel tegen beter weten
in. ‘Ik ben slechts de secretaris van de Prins, maar ik zal uw zaak nog een keer ter
sprake brengen. Ik heb begrepen dat het niet de bedoeling was dat de pers mee zou
gaan, maar u bent nu hier.’
‘Dat was overigens niet wat de heer Frits Bergman mij heeft gezegd. Hij zei niet
dat de pers niet mee zou gaan, maar dat de pers geen belangstelling had voor de reis
van prins Claus. Nou, ik dus wel.’ Ik voegde er aan toe: ‘Bergman heeft me zelfs al
het betreffende materiaal toegezonden als verdere aanmoediging wel te gaan. Ik vond
het geweldig hoe prins Claus professor Van Dam corrigeerde. Ik had hem een enkele
reis naar Den Haag gegeven.’
Froger lachte.
Hoe meer ik nadenk over hoe ik hier in India door de dienaren van Buitenlandse
Zaken ben bejegend, hoe meer ik overtuigd raak dat ik deze keer een ijzersterke zaak
tegen het ministerie heb. Ik zal een schadeclaim van een halve ton indienen, want ik
heb weer alle kosten zelf gedragen en mijn werk absoluut niet kunnen doen. Wat ik
door die basterds gedurende de jaren aan gemiste kansen, aan prestige en aan een
meetellende stem in de journalistiek ben misgelopen, is niet meer te becijferen. Het
is onbegrijpelijk dat ze nu al 25 jaar met dit stupide gedrag door zijn blijven gaan.
Ik heb een wandeling gemaakt in de regen. Ik luister naar Nights in the gardens
of Spain, mams lievelingsmuziek.

28 februari 1981
Gisterenavond zaten twee jongens op een bankje nabij de liften. Een las een krant,
de ander liet zijn hoofd op de schouder
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van zijn makker rusten. Daarna deed hij beiden handen om de middel van zijn vriend.
Vervolgens begon hij met een hand een tepel te strelen. Ik zag dit en concludeerde:
in Azië valt zoiets niet onder het label homosexualiteit. Het zijn gevoelens die ik zelf
had toen ik zo oud was als die jongens. En ik wist in die dagen niet eens dat
homosexualiteit bestond. Het natuurlijke stadium waar die twee jongens zich in
bevinden, elkaar betasten zonder verder te gaan of een verbinding te zoeken met het
sprookje van de prins en prinses leefden nog lang en gelukkig, is in Azië de gewoonste
zaak van de wereld.
The Times of India kondigt aan dat Nederlandse banken geldbedragen aanbieden
voor ontwikkelingsplannen van de regering van India, wat tijdens de besprekingen
met prins Claus bekend zou zijn geworden. Bedragen werden niet genoemd.
Mevrouw Muthamma belde om te vertellen dat de delegatie van de prins twee
dagen had uitgetrokken voor Brandpunt - waarschijnlijk vorig weekend - om opnamen
met Claus te maken en met hem te kunnen spreken. Bovendien vertelde zij dat
mevrouw Gandhi een avondmaaltijd uitsluitend met prins Claus had gebruikt. ‘She
did not have to do that according to protocol, and the meeting has been constantly
moved up,’ aldus de ambassadrice. ‘Don't quote me,’ vervolgde zij, ‘but the
coordination with the Dutch Government could have been better. They have done
things that would have been better, if they had not been done and others they did not
do at all. We had a tremendous protocol problem with the Prince, because his official
function is that of an advisor, and yet, he is the second most important person in The
Netherlands, the Prince escort of the Queen. Now Rao, my Foreign Minister, was
not in town so we put him across the next best choice, our Commerce Minister. Of
course, the Dutch will say it was not up to us that the Indian side chose a Cabinet
Minister as a partner for prince Clause. What all this amounts to in practice is, for
future reference, that if Claus goes on the road, governments will put Cabinet
Ministers across the table, but can this be tolerated?’ Mevrouw Gandhi wist dus
kennelijk ook niet of ze met Claus moest omspringen als een gewone adviseur van
Buitenlandse Zaken of als prins-gemaal van de koningin. Er schijnt heel wat gelazer
over te zijn geweest, inbegrepen dat het ‘ongewoon’ is dat een adviseur van een
Nederlandse minister wordt geplaatst tegenover de tweede belangrijkste minister in
het kabinet van India.160
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Ik had gedroomd dat ik in het huis van Peters moeder in Tilburg logeerde. Peter zei
twee bedden te hebben gedekt ‘maar als je je eenzaam voelt, kan je altijd naar mijn
bed komen’. Er gebeurde veel meer. Ik weet er niet meer van.
Ik schreef mejuffrouw Büringh Boekhoudt een briefje dat zij inderdaad gelijk
heeft gekregen, dat ik alleen maar gelazer heb gehad met onze autoriteiten in New
Delhi, behalve met de heer Froger, maar die kon dus verder niets doen. Het zal me
benieuwen wat zij hier straks over vertelt, want zij schijnt er meer over te weten,
waarschijnlijk via Beatrix zelf.
Ik schreef een artikel voor de GPD over de twee petten van prins Claus, welke in
India voor behoorlijke deining hebben gezorgd, zij het achter de schermen.
Lunchte met Rajpal Singh Chowdhury, redacteur van het tijdschrift Delhi Recorder.
We ontmoetten elkaar in het House of Ming van het Taj Mahal Hotel. Ik dacht dat
de Claus-party al was vertrokken naar Bombay, maar ze blijken er nog te zijn. Froger
hintte dat er in Bombay misschien een betere mogelijkheid zou zijn een reportage te
schrijven. Ik had de grootste moeite de conversatie met mijn collega aan de gang te
houden. De man was dermate vet, dermate zelfingenomen en zo onsympathiek bijna walgelijk - dat het me zelfs de eetlust ontnam.
Singh vertelde hoe hij een West-Duitse televisieploeg bij mevrouw Gandhi had
binnengebracht voor een interview. Toen haar een vraag over haar omgekomen zoon
Sanjay werd gesteld, die inderdaad zeer vijandig was geformuleerd, ontplofte zij met
de woorden: ‘Why did they choose to send you here, you have no manners. I may
be Prime Minister of India, but I am a lady!’ Hij wilde wel een gesprek met dr. Homi
Sethna voor zijn blad hebben voor duizend roepees ‘the monthly salary of one of my
reporters. They make between 1.000 and 3.000 roepees a month.’
Soms denk ik als ik een trap af vlieg: ik ben op mijn 55-ste jaar toch in betere
conditie dan mijn vader was toen hij zo oud was als ik nu ben. Maar wat gebeurt er
als ik op een dag doodval, of in een vliegtuig naar beneden kom, met mijn dagboek?
Mijn permanente legaat aan het leven? Is het dit wel? Of heb ik mijn eigen sprookje
geschapen, dat mijn nalatenschap uit mijn dagboek bestaat? Of gaat ook dat verloren
in een alomvattende atoomexplosie? Wat zou het heerlijk zijn als de mensheid niet
mesjogge was geworden, dat men er zeker van kon zijn dat boeken en bibliotheken
niet verloren kunnen gaan als gevolg van de zich verspreidende waanzin.
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1 maart 1981
Vliegveld New Delhi, 05:00 uur
Zeven dagen New Delhi liggen weer achter mij en hebben me privé 1.250 gulden
gekost. Hoe verdien ik ze ooit terug?
Zou John Lennon 275 miljoen dollar bij elkaar hebben gezongen? Ziek.
Werkelijk ‘beschaafd’ zijn natuurlijk de Indiërs, niet de Chinezen. Beschaafd in
de zin van input. Kijk wat met beide landen na de oorlog is gebeurd: India werd
bevrijd door Gandhi en Nehru in 1947, China in 1949 door Mao en Chou En-lai.161

Ahmedabad, Cama hotel
Op weg naar de stad zag ik een zojuist overreden, beige, jonge hond langs de weg.
Het bloed liep nog langs zijn bek. Een olifant zou hem netjes met zand overdekken.
Het dier zag er vredig uit, met de ogen open. Hier worden kamelen gebruikt als
trekdieren. Langs het hotel paradeerden dozijnen ezeltjes die worden gebruikt om
zand en stenen te versjouwen. Oneconomischer kan het haast niet. Ik zag ook een
soort kleine, behaarde hagedissen die bijna aan mini-eekhoorns doen denken. Overal
geiten op straat en hele kuddes schapen. Wat een wereld. Kan ik ooit nog een stuk
vlees door mijn keel krijgen? Maar wat eet je dan?
Ik maakte een korte wandeling. Hemeltje, de omstandigheden waaronder de mensen
hier leven, zijn onvoorstelbaar. Wij vergeten dit. We neigen er althans toe er nooit
over na te denken. De gore armoede is mensonterend. En de huizen. Ik durfde er
nauwelijks naar binnen te kijken. Wat doe ik hier als westerling om een soort
inspectietoertje te maken om de ellende van deze mensen in ogenschouw te nemen?
Mijn oude vriend Mohit Sen stond als afgesproken om 15:00 uur voor mijn deur.
Na de kennismakingvernieuwende opmerkingen heb ik de bandrecorder aangezet.
Hij moest om 16:00 uur al weer weg, wat jammer was, want ik had tenslotte van
New Delhi naar Bombay de omweg gemaakt om naar hem te luisteren. Hij sprak
weer even gebalanceerd en weldoordacht als ik me hem herinnerde. Hij schijnt
midden in zeer gevoelige onderhandelingen te zitten.
De onderminister van Binnenlandse Zaken bevond zich in verband hiermee in
mijn toestel vanmorgen. Volgens Sen wordt de man hier gehaat en zou hij er beter
aan hebben gedaan weg te blijven. De minister-president van de staat Gujarat is erg
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pro-Gandhi. Er moet nu in gesprekken een compromis worden gevonden of de
stakingen zullen zich verder uitbreiden. Mohit Sen verdenkt de CIA ervan het vuurtje
verder op te stoken. Het heeft er volgens hem alle schijn van dat zich een herhaling
zal voordoen van de wijze waarop mevrouw Gandhi de eerste keer ten val werd
gebracht. De onrust nam indertijd gestadig toe totdat zij werd gedwongen de
noodtoestand uit te roepen. ‘We kunnen het niet bewijzen, maar we constateren
dezelfde tactiek.’
Gelukkig zag hij kans om 18:30 uur weer naar het hotel te komen. We zetten ons
gesprek voort. We konden niet samen dineren in verband met de onderhandelingen,
die hij voor mij had onderbroken.
Ronald Reagan heeft tijdens een diner met Margaret Thatcher uitgeroepen: ‘The
days of Communism are numbered.’ Waar haalt de man de onzin vandaan?162 Ik
vraag me af of Georgii Arbatov er op rekende dat Richard Nixons politiek van detente
door Reagan zou worden voortgezet. Alles wijst op het tegenovergestelde. Dat zou
een ernstige misrekening geweest zijn. Arbatov was hoopvol over Reagan.

2 maart 1981
De stad was vanmorgen vol met fietsers, in lange rijen op weg naar de fabrieken,
dus wellicht zijn de stakingen opgeheven. Indiërs leven omringd door allerhande
dieren. Je raakt in een plaats als deze nooit uitgekeken.
De taxichauffeur zei: ‘I don't like Indira. She will make India a widow.’ Hij was
een christen. ‘My parents showed me the way,’ zei hij met Jezus op zijn dashboard.

Bombay, Taj Mahal Hotel
Ik ben heerlijk naar het zwembad geweest, heb gezwommen en een massage gehad.
Claus en zijn gezelschap zullen om 18:00 uur arriveren. Ik nam een kijkje in de
prinselijke suite, vol bloemen, een tafel met flessen drank en veel cadeaus en
boodschappen. Dit gedeelte van de etage is afgezet. De heer Froger verblijft op kamer
247. Ik heb een briefje voor hem achtergelaten. Ik heb opnieuw benadrukt dat we
bezig waren aan een frontale botsing en gevraagd of hij geen methode kon bedenken
om deze te helpen voorkomen. Mijn kamer is maar zestien deuren verwijderd van
de suite van Claus, dus hen echt mislopen kan niet meer.
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was.
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Het gezelschap is wat verlaat. Er staat een comité in de hal van het hotel ter
verwelkoming, met een meisje in Volendams kostuum natuurlijk, ook zo'n reclame.
Zij heeft een grote rol met een blauw lint in de hand, een tekening misschien. Toen
Claus arriveerde in een auto met vlaggen, zag hij het meisje met haar moeder staan,
maar liep er straal langs. Zij schaarden zich dus teleurgesteld bij de menigte. Ook
Bosscher en andere assholes van de ambassade in New Delhi zijn weer meegekomen.
Later zag ik Froger met de moeder en het meisje spreken op de gang. Die man schijnt
te zijn ingehuurd om koninklijke en ambtelijke blunders op te vangen en glad te
strijken.
Ik heb Claus nog eens goed in me opgenomen en bestudeerd. Hij werd vergezeld
door een nogal jeugdige Hollandse veiligheidsagent die de nodige instructies gaf aan
Indiase collega's. Het was trouwens dezelfde jongeman die tijdens de persbij eenkomst
in New Delhi pal achter me was komen staan. Wat denken ze eigenlijk? Dat ik
‘gevaarlijk’ ben? Als ik die man weer zie, zal ik het hem recht in zijn gezicht vragen.
Ik dacht in New Delhi trouwens dat hij bij het KRO-team hoorde. Om die reden
negeerde ik hem straal.
Ik ben waarschijnlijk de enige Nederlander in dit hotel die vanavond naar de
Pianosonate van Chopin luistert. En ook de enige Nederlander die leest over
neurotransmitters in de hersenen.
Vier geüniformeerde bewakers met geweren en een half dozijn detectives houden
de wacht op de verdieping van Claus (en mij). De geweren stonden tegen elkaar bij
een muurtje.
Ik heb twintig minuten met professor Frits van Dam gebeld. Ik heb hem van A tot
Z gezegd wat ik van de gang van zaken vond, inbegrepen dat Froger de enige was
die het fatsoen had mij als landgenoot te groeten bij de persontmoeting in New Delhi.
Ook benadrukte ik dat ik nog altijd niet het programma van de prins had mogen
inzien, laat staan hebben.
‘Als er fouten zijn gemaakt, dan kan dat en dat zal ik op de ambassade uitzoeken,’
aldus Van Dam. ‘Maar u kunt me geloven, dat ik hen direct opdracht heb gegeven
om u het programma en al het andere materiaal te geven.’
‘Dat is dus niet gebeurd,’ antwoordde ik. ‘Uw opdracht heeft als uiteindelijk
resultaat gehad dat ik tot op dit moment geen programma heb.’
‘Ik zeg u dit niet om te slijmen maar ik heb het werkelijk gedaan, die opdracht
werd gegeven.’
‘Misschien,’ zei ik, ‘maar iedereen in New Delhi heeft mij desondanks straal
genegeerd. Waarom was Froger de enige die
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manieren toonde en me kwam groeten? Ik heb ambassadeur Leopold in november
1980 tweemaal ontmoet en uitvoerig gesproken en nu deed hij of ik lucht was. Voor
Bosscher en de rest geldt hetzelfde. Wat mankeren die mensen?’
Het is trouwens duidelijk dat ook dit gesprek met Van Dam tot stand kwam als
gevolg van mijn briefje aan Froger. Tenslotte is Froger zodoende de enige die daardoor
wist dat ik in deze kamer ben.
Ik herinnerde professor Van Dam bovendien aan de brief van minister Van der
Klaauw aan de NVJ, dat ik als alle journalisten zou worden behandeld. In Den Haag
is dit immers een bijzondere gunst wanneer je gelijk hebt gekregen in de kwestie
Nieuw-Guinea.
‘Bovendien had het u begeleidende gezelschap heel veel plezier over het feit dat
ik me bij de persontmoeting in New Delhi in de antichambre bevond, terwijl de
Indiase journalisten plaats konden nemen aan de tafel met Claus zelf. U kunt niet
zeggen dat ik mij heb opgedrongen. Niemand vroeg mij eveneens aan die tafel plaats
te nemen. Wat moeten mijn Indiase collega's, die wisten dat ik de enige aanwezige
Nederlandse journalist was, van de situatie hebben gedacht? Mij werd herhaaldelijk
gevraagd: “Wat hebben ze tegen jou?” De Indiase zijde was dermate verlegen over
wat mij overkwam, dat de directeur voor Buitenlandse Betrekkingen van het ministerie
van Buitenlandse Zaken mij een speciale lunch heeft aangeboden, in aanwezigheid
van mevrouw Muthamma en anderen. Dit omdat mijn eigen mensen me publiekelijk
als een hond behandelden, mijnheer Van Dam!’
De professor was blijkbaar voldoende onder de indruk. Hij stelde voor samen te
ontbijten. Ik raasde door.
‘U hebt me ook niet behoorlijk behandeld. In New Delhi moest ik uit de pers
vernemen dat Claus met journalisten had gesproken, terwijl de heer Jongma me juist
verzekerde dat er niet met de pers gesproken zou worden omdat er geen tijd voor
zou zijn.’
Ik heb Van Dam uitstekend aangegeven wat ik van het gedrag van ‘de heren’ uit
Den Haag vond, inbegrepen hem zelf, al zei ik maar niet dat hij me ook straal had
genegeerd tijdens het persgesprek in New Delhi. Ik ben er trouwens van overtuigd,
dat H.M. Voetelink deze affaire met verve zal entameren.
Ik schreef een tweede brief naar de Bhagwan in Poona.
Since I was in Poona, I had a long talk with Swami Amrito (Jan Foudraine)
en Swami Atit (Peter Kampschuur).
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I also read more of your materials. In Delhi I bought The Eternal Quest.
In many respects I agree with you, even very much so. In other respects I
find you are contradicting yourself or expose ideas that are baseless or
plain nonsense. I guess, if you had not elevated yourself to an almost
unapproachable god, it would have been easy to meet you. Now it seems
easier to have a talk at the White House than in Poona.
Ik schreef dat ik eerst nog meer van zijn gedachten wilde lezen en gesprekken wilde
hebben met Amrito en Atit en dan eens terug zou komen in Poona.
Actually, why don't you receive ‘non-believers’ who do not want to live
in your ashram, who do not wear orange dresses, who do not enter a salt
tank or scream at each other in halfway hysterics? I am quite aware of the
shit that was programmed into my brain from birth to six and beyond, but
that does hardly mean, that I consider you as the only answer to the crisis
of humanity. You are presenting one answer out of many. I do want to
listen to you, and read you, since I do feel affinity to your thoughts, which
came to me through other channels likewise long before I met you. As I
am trying to make Amrito see, that you are just as fucked up and mortal
as everybody else on this planet, since we are all victimized century after
century by the same shit that is being fed into our neurons (reference cadre,
brain). Once the mind has been saddled with all these irrelevancies sometimes with plain madness - the question is raised: how to get rid of
it? How to decode poisoned brains? How do we deprogram people? Some
who seek a solution will turn to you. I rather go to José M.R. Delgado, the
neurophysiologist in Madrid, as I have done for the past ten years. Or I
will seek a dialogue with Margaret Mead, B.F. Skinner, Carl C. Rogers,
Robert Jay Lifton and others. But, I also would like to talk to you. But as
long as you feel, you cannot act and position yourself normally like other
thinkers, and seem to be able to only function on a raised platform with a
microphone and have everybody lay at your feet, than, my dear Bhagwan,
I guess, I will have to go on living without ever meeting you. Did it ever
occur to you that a book written
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about you by a non-lunatic, the present Heil Hitler books about you, do
you more harm than good? Usually lunatics attract other lunatics. It seems
that your experiment in Poona grows exponentially into a gigantic mental
clinic, which is fine, if that is your purpose. My view is, that you should
try to attract some people with a mature and balance personality, who are
at the same time open to your views in a way that they will reach other
balanced minds. It could only happen if you will get support from
journalists who don't necessarily idolize you, take you at face value, and
report your views in a detached manner, not like devotees, like good Amrito
constantly gets carried away. I like him. I like him even very much, but
he is like a missile out of its course. With best wishes and greetings to
you, the philosopher of Poona.

3 maart 1981
Het lukte vannacht om 02:00 uur niet om Peter in London te bereiken.
Ik liep praktisch tegen ambassadeur Leopold aan toen ik de brief naar Poona ging
posten. I ignored him and he ignored me, but it really is absurd.
Heb vanmorgen een uur met professor Van Dam gesproken. Toen ik me er over
beklaagde nog altijd geen programma te hebben, reageerde hij totaal verbaasd en zo
ongeloofwaardig, dat hij gevoeld moet hebben dat de voorstelling van de man me
niet eens meer verbaasde, maar hoogstens verdriet deed. Ik hoor Gerard Croiset nog
in de rechtszaal uitroepen: ‘Wim liegt niet!’163
Ik heb Van Dam in vogelvlucht overzicht gegeven van wat me door de jaren sinds
Luns en Nieuw-Guinea met De Telegraaf, de BVD, Van Rooijen in Washington, Van
der Klaauw recentelijk, enzovoorts, is overkomen. Hij zei hier allemaal niets vanaf
geweten te hebben, wat mogelijk waar was. Maar ik had Froger in New Delhi hier
behoorlijk over ingelicht. Hij gaf toe, zelfs een paar maal, dat ze wel degelijk hadden
geweten dat ik er zou zijn. Dat bewijst dus dat ik aan een gerichte boycot ben
blootgesteld geweest. Daarop werd hij weer shifty en veranderde iets van koers. ‘Nou
ja,’ aldus Van Dam, ‘ik weet niet meer of ik het hier in India hoorde of in Den Haag,
maar ik heb tegen de
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ambassade gezegd dat ze u volledig moesten inlichten. Ik betreur wanneer dit niet
is gebeurd. Ik zal het uitzoeken.’
Ik antwoordde: ‘Fijn, maar daar ben ik deze laatste dag van het bezoek van prins
Claus niet mee geholpen.’
Ik gaf hem als voorbeeld dat ik in Caracas gewoon met de zaakgelastigde, die me
bij een Venezolaanse minister zwart had gemaakt, was gaan lunchen om vervolgens
samen met de NVJ een actie tegen de man te ondernemen. Van Dam zei dat ik hem
eerder over dit alles had moeten informeren.
‘Wat zou me dit geholpen hebben. Tot een totale boycot was van hogerhand allang
besloten met het gevolg dat ambassadeur Leopold zich vlerkerig gedroeg en me als
een hond behandelde.’
Hij vroeg op een gegeven moment: ‘Gaat u nu weer woedend naar huis, net zoals
na de affaire in Caracas die u me hebt beschreven?’
Hij zei ook: ‘Zegt u mij dit: bent u weer niet tevreden?’
Ik kon mijn oren niet geloven. ‘Het is nu voor alles te laat,’ antwoordde ik hem.
‘Ik heb niets tegen u persoonlijk maar als journalist ben ik gepikeerd over de manier
waarop ik door u en de anderen ben behandeld.’
Hij zei dat ik hem te allen tijden op het ministerie zou kunnen bereiken indien ik
dit wenste.
Professor Van Dam benadrukte verder dat deze reis naar India de eerste reis van
prins Claus naar het buitenland was geweest in ‘an executive function’. Tot dusverre
had hij zich slechts geprofileerd als adviseur tot adviesraden. Na de kroning van
Beatrix had hij te kennen gegeven met dit werk te willen doorgaan. Maar deze reis
was, aan de hand van een instructie van het kabinet, in een ‘executive capacity’
uitgevoerd. ‘We hebben dit allemaal gedurende een half jaar voorbereid,’ aldus van
Dam.
Hij zei zich te hebben afgevraagd hoe ik aan de naam van de heer Hoytink was
gekomen.
‘Die werd me door mevrouw Muthamma doorgegeven, want ik zocht naar een
manier om tot de top van uw gezelschap door te breken toen ik ontdekte weer eens
gesaboteerd te worden. Ik weet overigens nog steeds niet wie de man is, want hij
beantwoordde mijn brief niet en nam geen contact op ondanks dat ik hem schriftelijk
benaderde.’
‘Maar toen journalisten bij Claus aan tafel gingen zitten, waarom heeft u zich toen
niet bij hen gevoegd,’ vroeg Van Dam. ‘Omdat ik door niemand was uitgenodigd
aanwezig te zijn, dus ik had geen zin op clandestiene wijze voor de GPD nota bene
aan te schuiven.’
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‘Ja, dat begrip ik,’ antwoordde hij. Omdat dit de eerste ‘executive trip’ voor de prins
was, werd hij op advies van professor Van Dam voor de pers afgeschermd. ‘Hij heeft
alleen een meisje van de Volkskrant een kort interview gegeven.’
‘En er is een Brandpunt-crew mee,’ viel ik in. ‘U wist dat ik in New Delhi zou
zijn, want Buitenlandse Zaken wist dit formeel via mijn hoofdredacteur,’ vervolgde
ik. ‘Waarom hebt u mij vorige week niet meteen terzijde genomen en mij uiteen
gezet hoe de kaarten lagen? Waarom heeft men in Den Haag niet meteen gezegd:
“Dit kan niet.”? Ontwikkelingshulp zond een map met informatie naar mij thuis.
Indien ik ter plekke behoorlijk zou zijn behandeld, had ik mijn volle medewerking
verleend en zouden wij een modus vivendi hebben kunnen uitwerken. Ik heb Claus
zelf geschreven absoluut niet op een gesprek met hem uit te zijn. Waarom moest ik
op een dergelijke manier worden behandeld?’
Na dit gesprek werd het programma van prins Claus in India, smerig en beduimeld
onder mijn deur geschoven, toen het bezoek dus al voorbij was.
Op het consulaat-generaal hier in Bombay is vanavond een afscheidsreceptie voor
Claus. De heer Froger sprak met de KRO televisieploeg om opnamen aldaar te
bespreken. Ook deze laatste dag van de reis word ik straal genegeerd. Het is een
totaal onacceptabele situatie. Ik zond Mr. H.M. Voetelink van Nauta van Haersolte
een telegram, dat opnieuw stappen tegen Buitenlandse Zaken nodig zullen zijn.

4 maart 1981
Ik schreef nog na middernacht aan Van Dam:
Wilt u weten wat ik na onze ontmoeting van vanmorgen dacht? U en uw
ambtenaren wisten voor vertrek uit Nederland dat ik door de gpd naar
India was gezonden en aanwezig zou zijn. Ik ben dus zeer bewust
gesaboteerd, iets afgezwakt na protesten van de gpd in Den Haag, maar
niet essentieel. En als we dan alles overslaan tot vanmorgen in Bombay,
hoor ik u zeggen dat u opdracht gaf mij alles te geven. Wat moest men
mij geven? Ik kreeg niets. Ik zag en sprak niemand. Ik werd genegeerd en
was een non-persoon. Why? Met welk recht? U zegt te zullen uitzoeken
waarom dit allemaal gebeurde. But, if you were half-way sincere in what
you told me, you would have seen to it, dat ik tenminste samen met andere
Nederlanders hier zou zijn uit-
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genodigd voor de afscheidsreceptie voor de prins, waar ik kennis van nam
na op deze laatste dag Uw eigen beduimelde exemplaar van het programma
te hebben ontvangen. Personally we get along fine, maar professionally,
uw houding en acties waren voor mij een disaster. Ik verzeker u dat ik het
thans voor ons liggende, vrij gigantische conflict dat eruit voort zal komen,
ten zeerste betreur. Het zou volmaakt onnodig zijn geweest indien ik
behoorlijk behandeld zou zijn.
Ik vlieg via Dubai naar Amsterdam. De jumbo is volgepropt met honderden
arbeidsmigranten, onderweg naar rijke olielanden.
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Amsterdam
5 maart 1981
Amerbos
Meteen nadat ik gisteren was thuisgekomen, heb ik Jan van Beek van de GPD gebeld.
Er had iets over mijn mislukte reis op het GPD-net gestaan. Een van zijn journalisten
was echter bij een auto-ongeluk om het leven gekomen en hij was mijn perikelen in
India daardoor uit het oog verloren. Hij was het met me eens dat ik ernstig was
belemmerd in het uitvoeren van mijn taak als journalist en dat de gang van zaken in
India onacceptabel was.
Ik besprak de affaire Claus in India en de te nemen stappen gedurende zeventig
minuten met mr. Voetelink. We zullen er met kracht tegenaan moeten; voor de
zoveelste keer.
Dennis Livson van Strengholt meldde dat de sovjets rechten voor een film over
de gasindustrie aan de West-Duitsers hadden gegeven. Dit ergerde hem. Ik zet gewoon
door.
Ik belde vanmorgen met Georgii Arbatov in Moskou. Hij had druk op Thomas
Landshoff uitgeoefend om haast te maken met de Amerikaanse editie van ons boek.
Ik vroeg of we wellicht voor de VS veranderingen in de tekst moesten maken. Hij
overwoog actualiteiten in een nawoord te verwerken.
Later arriveerde Alfred Vierling met dia's van een trip van tien weken door Azië.
Uitermate vermoeiend. Hij lulde maar door. Ik hield het niet vol te luisteren.
Ik zie dat de sovjetambassadeur in Den Haag, Tolstikov, uit het Centrale Comité
van de Communistische partij is gezet. Hij is trouwens niet de enige. Zelfs
oud-president Podgorni is eruit. Intussen is Arbatov bevorderd van kandidaat-lid tot
volwaardig lid van de CPSU.
De Telegraaf - spreekbuis van de BVD - komt met een opgeklopt voorpaginaverhaal
over een ambtenaar van Defensie, Dirk G., die top-geheime stukken betreffende de
NAVO aan Moskou wilde verkopen. Hij werd tijdig gearresteerd. Keer op keer slaagt
men erin via allerhande canards de Koude Oorlogstemming erin te houden. De
fotoridders van dit sensatieblad hebben de ingang van Dirk G.'s huis op de voorpagina
gezet, zoals ze dit indertijd deden met dit huis, toen ik via het verraad
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van Henk Hofland door deze smerige krant ‘betrapt’ werd op een ontvangst van drie
sovjetdiplomaten. Altijd weer hetzelfde liedje, ieder ‘incident’ aangrijpen om de haat
tegen de USSR op temperatuur te houden. Ik beijver me al enige jaren het
tegenovergestelde te bereiken. Het Arbatov-boek is hier een hoogtepunt van. In de
Knipscheer heeft er behoorlijk publiciteit aan gegeven.164
Wanneer Ronald Reagan de binnenlandse strijd in El Salvador gaat aangrijpen om
een topontmoeting met Leonid Brezhnev uit de weg te gaan, dan zou dit volgens
Arbatov ‘een grote politieke misrekening zijn, want er liggen op het wereldtoneel
overal landmijnen met ontstekingen die al te gemakkelijk kunnen ontploffen’.165
Ook de opvolger van Kosygin, premier Nikolai Tikhonov, heeft opmerkelijke
geluiden uit Moskou laten horen. Hij beschuldigde Washington van ‘using trade for
unseemingly political ends’. Hij gaf toe dat de economie van de USSR tekortkomingen
en moeilijkheden ondervond. Om die reden wenste Moskou de economische
betrekkingen met Amerika en andere industrielanden (kapitalistische landen) ‘een
constructieve benadering’ te geven. ‘It is not our fault, for example, that trade with
the USA is declining and stagnating. That is a result of US policy, which is designed
for unseemingly political ends foreign to the interests of equitable international
cooperation.’
De Associated Press voegde er aan toe, dat handel met de VS in 1980 56 procent
daalde van 4,48 miljard dollar tot 1,96 miljard. Dat is het laagste cijfer in vijf jaar.
Daarbij moet men dan niet het graanembargo vanwege de oorlog in Afghanistan
vergeten. Amerikanen mogen een frische fröhliche Krieg in Zuidoost-Azië voeren,
maar o wee als de sovjets hetzelfde doen! Dan is de wereld te klein. De Amerikanen
voeren een bewust beleid, en doen dit al heel lang, om de sovjeteconomie tegen
iedere prijs te kraken en op de knieën te krijgen. Stel je voor dat het sovjetsocialisme
en -communisme zouden aantonen, dat het uiteindelijk een succesvoller manier van
organiseren van een samenleving zal blijken te zijn dan het kapitalisme in Westerse
landen. Tikhonov gaf openlijk toe dat het graanembargo de sovjeteconomie grote
schade berokkend, want de sovjets moeten nu graan en veevoer tegen dure deviezen
in Argentinië en elders aankopen. Dat is precies waar de regering Reagan openlijk
op aanstuurt.
Leonid Brezhnev heeft zich dus uitgesproken voor het schep-
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pen van vertrouwenwekkende maatregelen tussen Oost en West en een bevriezing
van de raketprogramma's. Het ministerie van minister Van der Klaauw schijnt de
toespraak ‘interessant’ te hebben gevonden en kwam met een zurig commentaar van
zestien regels. Eerst moest de tekst onder de loep worden genomen en een
‘zorgvuldige, nadere bestudering in overleg met de bondgenoten’ moest plaatshebben.
Ze vinden nooit ‘zelf’ iets in Den Haag. Als loopjongen van Washington durft
niemand zijn bek open te doen. Oppositieleider Joop den Uyl noemde de Haagse
reactie ‘stupide’. Zelfs J. de Boer (CDA) meende dat Buitenlandse Zaken meer aan
boekhouden deed dan aan buitenlandse politiek bedrijven. Zelfs NRC Handelsblad
wijdt aan de affaire vandaag een hoofdartikel STUPIDE.
William Irwin Thompson, die ik in mijn Club van Rome-interviews opnam als
gevolg van het lezen van zijn tien jaar geleden verschenen The Edge of History, is
met een nieuwe overpeinzing op de markt gekomen: The Time Falling Bodies Take
To Light: Mythology, Sexuality, and the Origins of Culture.166 Christopher
Lehmann-Haupt liet er zijn licht over schijnen in de The New York Times.167 ‘I felt I
owed it to see where his highly original mind has taken him.’
Thompsons oorlog met de sociale wetenschappers schijnt zich te hebben verdiept.
Hij lijkt in de ban te zijn geraakt van de mystiek, dus een soort van Jan
Foudraine-escape naar Poona. ‘History works its way through cycles consisting of
an age of gods, an age of heroes, an age of men, and an age of chaos, when our
understanding of myth is quite degenerate. But the cycle goes on. The revelations of
the new age of gods when history once again becomes the performance of myth,
have already begun, and, as it does so our appreciation of myth is deepening.’
Al jaren fulmineer ik tegen de theorieën van Bruno Bettelheim en anderen over
de importantie van de mythen en sprookjeswerelden als mind-vervuilers, zoals Marx
religie als opium van het volk kwalificeerde. Nu lijkt Thompson, die sedert een aantal
jaren in Lindisfarne in Colorado woont, zich aan de mystiek te hebben overgegeven,
iets waar ik nooit of te nimmer in mee zal kunnen gaan.
Een ander boek wat ik zou willen lezen als ik er tijd voor had, is From Mathematics
to the Technologies of Life and Death van John von Neumann and Norbert Wiener.
Ik bestel het maar niet. Ik zal er niet aan toe komen.

166
167

William Irwin Thompson, The Time Falling Bodies Take To Light, St. Martins Press, New
York, 1981.
The New York Times, 22 Januari 1981.

Willem Oltmans, Memoires 1980-1981

211

6 maart 1981
Stefan Landshoff vertelde dat boekhandel Van Gennep slechts vier van mijn komende
Arbatov-boeken heeft besteld. De Academische Boekhandel drie. Ik antwoordde
hem: ‘Dit, Stefan, is het directe gevolg van mijn uiterst slechte reputatie waar al 25
jaar vanuit Den Haag met vereende krachten aan wordt gewerkt.’
‘Ik ben blij,’ zei hij, ‘dat je dit zelf zo spontaan zegt. Als het boek een andere
auteur had gehad...’ Hij brak zichzelf af. In Duitsland waren al drieduizend exemplaren
bij boekhandels uitgezet.
Eenden blijven merkwaardige beesten. Ik was veertien dagen weg maar vanmorgen
was de hele bende weer aanwezig, wachtend op een heel bruin brood dat ik hen
voerde.
Aurelio Peccei zond me zijn nieuwe boekje, 100 pages pour l'avenir, in Parijs
verschenen bij Economica. Hij schreef er een vriendschappelijk woordje in. Ik heb
nu tien jaar met hem samengewerkt. Den Haag heeft nooit een greep op hem of de
Club van Rome (internationaal) gehad. Alleen de lokale man, professor Frits Böttcher,
gedroeg zich op den duur jegens mij conform de door de overheid geïnspireerde
Haagse roddels om mij zwart te maken.
Ruud van der Linden, fotograaf van De Telegraaf, vertelde me in Thermos, dat
zijn vrouw Else zeven jaar voor Henk van der Meijden had gewerkt. Haar vader
overleed, zij huilde op kantoor en Van der Meijden werd woedend. Hij zei: ‘Ga maar
thuis huilen.’ Els werkt nu voor Stan Huygens, alias Thomas Lepeltak.
Ik besprak met Henk Waltmans (PPR) dat de missie van Claus in India verwarring
had gesticht over welke pet hij op had. Moest hij protocollair behandeld worden als
echtgenoot van het staatshoofd of als adviseur van Ontwikkelingssamenwerking. Hij
wilde geen officiële vragen stellen want dat zou kunnen worden uitgelegd als
anti-koningshuis. Maar een andere mogelijkheid was een brief hierover rechtstreeks
aan de koningin te schrijven.
Han André de la Porte vindt Made in Soestdijk overbodig ‘in een tijd van afbraak
en verloedering’. Hij zei: ‘Laat ze toch rustig zitten. Er gaat al zoveel fout. Ze doen
het zo goed.’
Sergei belde uit Moskou dat professor Georgii Arbatov 13 maart om 12:10 uur
zal arriveren voor de presentatie van ons boek en een optreden in Panoramiek van
de NOS.
Advocaat Voetelink belde om aan te kondigen dat hij in de zaak Claus de positie
gaat innemen dat de Prins, als leider van
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de delegatie naar India, indirect verantwoordelijk was voor de smerige behandeling
die Buitenlandse Zaken me heeft gegeven. Ik was het met hem eens dat de
landsadvocaat op discrete wijze hiervan op de hoogte zou moeten worden gebracht.
Hij wil niet meteen beginnen met een schadebedrag te noemen. Ik laat het aan hem
over maar het feit is intussen wel dat ik weer voor vele duizenden guldens
(privé-)uitgaven heb gehad, die door toedoen van de staat een enorme schade
vertegenwoordigen en op niemand is te verhalen.
Ik lunchte met Milan Potuznik bij Djanoko. Het gaat hem als model uitzonderlijk
goed. Zijn succes heeft een ingrijpende verandering in zijn verhouding met de
stewardes Molly gebracht. Hij schijnt zeer veel te verdienen, waardoor hij
onafhankelijk van haar is geworden. De dagen dat de arme vluchteling uit
Tsjechoslowakije van haar afhankelijk was, zijn voorbij. Hij zag er gezond en prima
uit.
Max Westerman kwam met een uitstekend verhaal over de ontwikkelingen in El
Salvador voor Veronica. Ook de International Herald Tribune deed een duit in het
zakje met een hoofdartikel PSYCHODRAMA IN EL SALVADOR.168
‘Can it be that there is method in madness,’ aldus The New York Times, ‘of tying
President Reagan's prestige to that of a junta in a coffee-bean republic?’ De
pro-Amerikaanse militaire junta bevindt zich tegenover 4.000 guerrilla's. Washington
beschouwt ze als door Moskou en Havana gesteunde onrustzaaiers die uitgeroeid
dienen te worden. Het Witte Huis waarschuwt het Kremlin dat onderhandelingen
over wapenbeheersing vast zullen lopen als de in opstand gekomen patriotten terrein
gaan winnen. De Amerikaanse diplomatie zendt zelfs afgezanten de wereld rond om
te waarschuwen dat wie zich niet achter Washington schaart, rekening zal moeten
houden met vergelding.
‘Mr. Reagan foresees a quick victory over the guerrillas and wants to advertise US
muscle by making an exhibition baseball game look like a World Series triumph.
Disconcertingly, his effort recalls our (ignored) advice to Jimmy Carter,’ aldus de
krant, ‘that new presidents should demonstrate their machismo in a safely controlled
episode, to avoid having to prove it in a costly crisis. The worst possible strategy
against the left is to make common cause with the violent agents of a disposed
oligarchy. And the worst possible strategy against the extreme right is to leave it
thinking it holds a US President hostage.’
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Wat de Amerikanen zich internationaal permitteren, is ‘gangsterisme’ op wereldschaal.
En geen hond doet er wat tegen. En wij zijn nota bene de bondgenoten van deze
smeerlappen.
Robert White, voormalig Amerikaans ambassadeur in El Salvador, heeft
gewaarschuwd dat het een foute strategie is meer militaire hulp te zenden aan de
junta. Hoe meer wapens Washington stuurt, wapens die volgens White overbodig
zijn omdat de guerrilla's al ernstig verzwakt zouden zijn, hoe meer ‘the
rightist-influence security forces will assassinate and kill in a totally uncontrolled
way’. Wat dus wil zeggen: Washington financiert een slachting onder patriotten,
precies zoals zij dit in Congo, Chili, Indonesië en overal elders hebben gedaan. Over
mensenrechten gesproken! John Goshko schreef in The Washington Post dat de wijze
waarop de regering ambassadeur White voor diens getuigenis in het Huis van
Afgevaardigden op de vingers heeft getikt, aangeeft dat men hem uit de diplomatieke
dienst wil wegwerken.
H.J.L.C. Bax van de Rijksvoorlichtingsdienst probeert zoete broodjes te bakken
na eerst mijn reis naar India met vereende krachten te hebben gesaboteerd. Hij nodigt
me uit op 9 maart op het ministerie naar een uiteenzetting van Claus en Van Dam te
komen luisteren.169 Geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt. Ze kunnen barsten.
Ik doe aan hun spelletjes niet mee. Ik schreef Bax in keurige bewoordingen dat ze
dood kunnen vallen met hun persvoorlichting.
Ik schreef MET WELKE PET OP REIST PRINS CLAUS voor Hervorm Nederland. De
schijtlaarzen nemen het niet.
Pieter de Vink van de NOS, Jan van Beek van de GPD en Josje Hagers van De
Telegraaf hebben me verzekerd er niet in geslaagd te zijn me in New Delhi te
bereiken. Jos zond zelfs twee telegrammen naar het Imperial Hotel, die ik nooit kreeg.
Hagers geeft me groot gelijk dat ik actie onderneem. Zij adviseerde mijn vuur alleen
op Claus te richten en niet ook op Buitenlandse Zaken. Zij beloofde haar advies aan
Mr. Voetelink te zullen doorbellen. Zij is er van overtuigd dat mijn mislukte reis aan
Claus zelf te danken is. Dat geloof ik dus niet.170 ‘Je moet eens weten hoe onbeschoft
hij tegenjournalisten is,’ zei ze.
Ik had opnieuw een telefonische botsing met Stefan Landshoff. Hij redeneerde
bijvoorbeeld, ‘NRC Handelsblad kan zich geen “nee” permitteren wanneer wij 3.000
gulden vragen voor een voorpublicatie van het Arbatov-boek want je weet dat André
Spoor de heer Arbatov wil ontmoeten. Ik zou dan aan Arbatov

169
170

Zie bijlage 24.
Ik geloof dit in 1995 met wat ik nu weet over de Haagse sabotage nog steeds niet.

Willem Oltmans, Memoires 1980-1981

214
vertellen hoe Spoor zich heeft gedragen en dan kan hij naar die ontmoeting fluiten.’
Ik antwoordde: ‘Zie je Stefan, dat is nu het soort redenatie en het voeren van
chantagepolitiek waar ik het nooit mee eens zal zijn. Het bewijst dat we geen zaken
kunnen doen.’
Hij werd woedend en riep zelfs uit: ‘Willem, I will take you to court.’
De Landshoffen zijn eigenlijk crooks, aardige crooks maar ik wil nooit meer iets
met ze te maken hebben.
Josje Hagers belde dat ze toch maar geen advies aan Voetelink wilde zenden ‘maar
ik kom je maandag bezoeken’. Ze wil het memo lezen dat ik over de reis naar India
heb opgesteld. ‘Ik hoop dat je nu eens die koninklijke familie zult aanpakken. Zij
denken dat journalisten lakeien zijn. Kijk maar zoals ze Van Loon hebben
behandeld.’171 Zij had de geliefde van Irene, de heer Wolff, op een receptie bij de
Koeweitse consul Rabbani ontmoet.

8 maart 1981
Eenden zijn onmogelijk. Ik kan de balkondeuren op Amerbos niet meer opendoen
of ze komen al van de andere kant van de Van Heekweg vanaf het water aangestoven.
Het resultaat is dat mussen er naast grijpen.
Ik ben voor het verkeer oplaait gaan fietsen om de stank mis te lopen. Krokussen
en sneeuwklokjes bloeien al. Een zachte zuidelijke wind voelde weldadig aan.
Jan van Beek van de GPD heeft nu mijn rapport over de reis naar India gelezen.
Zijn reactie: ‘Te gek voor woorden.’ Hij gaat een officiële protestbrief aan
Buitenlandse Zaken schrijven. Hij herhaalde dat Bergman van
Ontwikkelingssamenwerking hem had gezegd dat de verantwoordelijkheid voor wat
me is overkomen bij de delegatie in New Delhi zelf had gelegen. Dat zou dus als
‘Claus zelf’ kunnen worden uitgelegd, want hij was de leider van de delegatie.

9 maart 1981
Vice-voorzitter Wim Klinkenberg is van mening dat ik de affaire Claus via de NVJ
zou moeten laten behandelen. Prima, maar Voetelink moet de leiding houden.
Het nieuwe genie op het Amerikaanse ministerie van Defensie, Caspar Weinberger,
heeft weer eens een enormiteit gedebiteerd. Hij zegt dat het Pentagon bases in het
Golfgebied en
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in Saoedi-Arabië moet hebben ‘because if not, it would be tantamount to invite the
USSR to seize the oil-fields’. Ongelooflijk dat zoiets op dat niveau wordt gelanceerd
en onweersproken blijft, want ik weet dat het Kremlin er niet over denkt om de
olievelden van het Midden-Oosten te bezetten.
Swami Atit kwam gisteravond naar Amerbos. Hij had zich passende kleding
aangemeten om op sollicitatiegesprek bij Max van Rooij van NRC Handelsblad te
gaan. Ook De Boer en Rozendaal zullen aanwezig zijn. Hij gaat wel in de rode
Bhagwanjurk maar zonder het swami medaillon. Ik las zijn sollicitatiebrief van zes
pagina's. Als ik die had ontvangen, denk ik niet dat ik hem zou hebben laten opdraven.
Misschien beschouwen de heren Peters komst wel als een lolletje.
Alfred Vierling kwam na het avondeten opdagen en vertoonde weer dia's die hij
in Azië de Filippijnen had gemaakt. Atit en Vierling ‘tjotjokten’ niet.
Josje Hagers heeft uiteindelijk H.M. Voetelink toch gebeld om haar ideeën over
de affaire Claus te geven. Maar de advocaat antwoordde haar niets met een proces
tegen Claus te maken te hebben. Waar komt een dergelijk onzinnig antwoord in
godsnaam vandaan?
Carel Enkelaar van de NOS belde om te constateren dat het geplande gesprek met
Georgii Arbatov voor Panoramiek met als ondervragers André Spoor, Willem
Brugsma en Pieter de Vink172 ‘een historische gebeurtenis’ was. Maar ik rook onraad.
Het marchanderen volgens het Hilversumse recept was al begonnen toen op Amerbos
de telefoon over ging. Ik zou drieduizend gulden ontvangen voor het tot stand brengen
van de uitzending. Het contract was hem kennelijk nu pas ter tekening voorgelegd
maar Carel wilde er een slaatje uitslaan. Ik zei dat het te laat was voor eisen zijnerzijds
want de publiciteit over het programma was al de deur uit. ‘O nee,’ antwoordde hij,
‘wat kan mij die mijnheer huppeldepup [hij doelde op Arbatov; WO] schelen, dan
gaat het maar niet door, wel vervelend voor de programmadienst.’
Hij wilde dit contract voor 3.000 gulden alleen tekenen wanneer ik mijn claim van
10.000 gulden voor de in 1977 zoekgeraakte film, die ik in Dallas met George de
Mohrenschildt had gemaakt, introk. Hij kwam met een lulverhaal dat er inderdaad
een fout was gemaakt, maar dat het probleem feitelijk door Guus Jansen van
Strengholt was veroorzaakt en meer geklets in de ruimte. Hij was bereid veel door
de vingers te zien maar de
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10.000 gulden voor de verdwenen JFK-film zaten hem hoog. Nogal wiedes want met
een betaling erkende hij schuld namens de NOS.
Swami Atit kwam in niet al te optimistische stemming terug van het gesprek bij
NRC Handelsblad. Ze willen een nieuwe wetenschapsbijlage beginnen en zoeken
redacteuren. Toch blijf ik vinden dat Peter Kampschuur zich als een klaploper
gedraagt. Hij vraagt openlijk om drank en besmeert zijn boterhammen absurd dik
met jam. Ik moet hem loslaten. Zijn kleren roken naar kamferballen van het te lang
in de kast hangen. Hij is ook eigenlijk helemaal niet (fysiek) lekker.
Ik kreeg een briefje van let Last.173
Ik heb de laatste tijd veel last van mijn nieuwe buren. Zij gedragen zich, vergeleken
bij de familie Meilof, volkomen asociaal.

10 maart 1981
Anthony Lewis beschrijft Al Haig als een minister van Buitenlandse Zaken die met
‘an insistence bordering on obsession’ in de kwestie El Salvador is gesprongen.174
Ook citeert hij de voormalige ambassadeur Robert White: ‘The chief killers of
Salvadorians are the government security forces.’ Hij heeft er maar niet teveel de
nadruk op gelegd dat de juntamilitairen in het geheim door Amerikanen worden
aangevoerd, bewapend en betaald. Er is niemand in dit deel van de wereld die
Washington een halt kan toe roepen. De Amerikanen zijn de voornaamste schenders
van mensenrechten met hun fascistische bondgenoten.
Stefan Landshoff heeft nu Adriaan van Dis in de gordijnen gejaagd. NRC
Handelsblad overweegt een voorpublicatie maar Stefan had nog steeds geen drukproef
gezonden. ‘Als u nu niet zegt dat u het materiaal voor de krant neemt, dan kunt u de
tekst niet krijgen,’ had hij gezegd.
Van Dis antwoordde: ‘Ik zou het eerst wel eens even willen lezen.’ De krant wil
sowieso niet meer dan 500 gulden betalen. Ik vertelde Adriaan dat ik ruzie had
gekregen met Stefan toen ik hem had gezegd dat hij helemaal geen geld moest vragen
voor een voorpublicatie. Hij had zelfs gedreigd me voor het gerecht te slepen.
‘Waarom ben je in godsnaam met die mensen in zee gegaan?’ vroeg Van Dis. Hij
was vanaf het begin bevooroordeeld tegen In de Knipscheer. Wim Klinkenberg bracht
me bij hen binnen.
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Uitgevers die boeken willen publiceren met hooggeplaatste sovjetautoriteiten liggen
in 1981 in Amsterdam niet voor het oprapen.
Pechatnov belde uit Moskou dat er problemen waren met het visum van professor
Arbatov. Hij had het nog altijd niet. Secretaris-generaal Reinink heeft met de heer
F. Slot op de ambassade in Moskou gebeld. Er zullen alsnog geen problemen worden
gemaakt. Het visum stond op de kalender voor 14 maart wat nu naar 13 maart zal
worden vervroegd. Vladimir Opalev was door de Volkskrant gebeld. Zij wilden een
interview met Arbatov hebben. Opalev had ze geadviseerd met mij te bellen maar
dat is de heren hun eer te na. Ik hoorde niets.
De brief die Voetelink morgen naar minister Van der Klaauw zendt over de affaire
India, is als gewoonlijk matig. Hij dateert bijvoorbeeld de persconferentie van prins
Claus in New Delhi op 25 februari wat 27 februari had moeten zijn. Ik vind het punt
over schade veel te zwak geformuleerd. Er zijn nog andere opmerkingen die ik hem
zal brengen.175
Stefan Landshoff belde andermaal. Hij had besloten dat ik zelf mocht houden wat
NRC Handelsblad bereid was te betalen voor een voorpublicatie. Stefan zei met Van
Dis te hebben gebeld ‘maar die man is dermate bot, ik wil er nooit meer over horen’.
Nauwelijks lag de hoorn op de haak of Adriaan van Dis belde. ‘Ik ben razend,’
zei hij. ‘Die jongen Landshoff is een gangster.’ Ik heb hem snel gesust met enkele
grappen en uitgelegd dat Stefan nog jong en onbesuisd was maar echt geen gangster.
Stefan belde andermaal en zei onder meer: ‘Het is goed dat er in de uitgeverswereld
twee jongens zijn opgestaan die niet over zich heen laten lopen.’ Hij had met de
drukkerij keet gekregen. Hij had nu een andere drukkerij achter de hand in geval van
nood. Hij had een frontale botsing met Rob van Gennep gehad, die het Arbatov-boek
‘een rotboek’ had genoemd. Van Gennep had er aan toegevoegd: ‘Onze linkse klanten
zijn niet zo geïnteresseerd in de USSR.’ Een andere rel was aan de gang met de
Bruna-winkels over verspreiding van mijn boek aldaar. ‘De enige die me keurig
behandelt is Pieter de Vink van de NOS-televisie,’ zei Stefan, in verband dus met het
optreden van Arbatov op televisie.
Eigenlijk moet ik Vierling laten schieten. Evenals Peter Kampschuur. Maar wie
niet eigenlijk? Ik ben in een zwaarmoedige stemming. Uiteindelijk houd je niemand
over.

175

Zie bijlage 25.

Willem Oltmans, Memoires 1980-1981

218
Ambassadeur Tolstikov van de USSR heeft aan vice-premier Hans Wiegel een brief
van Leonid Brezhnev voor de Nederlandse regering overhandigd. Alle Westerse
regeringen hebben dergelijke nota's gekregen. Minister Al Haig heeft in Washington
gezegd dat de VS bereid zijn snel de onderhandelingen met de Sovjet-Unie over een
vermindering van de middellangeafstandsraketten in Europa te hervatten.
de Volkskrant meldt dat Georgii Arbatov heeft gezegd dat de VS voor de keuze
staan om een dialoog dan wel een confrontatie aan te gaan met de Sovjet-Unie.
Max Westerman reageerde op mijn briefje met de aanmoediging dat hij uitstekende
radiopraatjes houdt. Hij is het met me eens dat anderhalve minuut erg kort is om veel
in te zeggen ‘maar ik doe het met fantastisch veel plezier’. Hij is net als ik veel in
contact met Remmers.
Claus en professor Van Dam hebben op een persbijeenkomst in Den Haag hun
verhaal over de reis naar India afgestoken. Marieke Aarden schrijft dat de prins onder
meer heeft gezegd er geen kwaad in te zien om als loop- of boodschappenjongen van
het bedrijfsleven door het leven te moeten gaan. ‘Dat vind ik niet zo erg, dat is ook
een Nederlands belang,’ zei hij.176

11 maart 1981
Stefan Landshoff gooide een drukproef van het Arbatov-boek in de bus. Hij heeft
geknoeid in mijn voorwoord en duidt nu professor Arnold Wolfers van Yale
University, bij wie ik college liep, met ‘leraar’ aan. Ook doet hij of Pierson College
werd bezocht voor ik naar Yale ging, maar Pierson College is dus Yale.
Ik ben op weg naar Londen beladen met tien pakken koffie, vier flessen ketjap,
vier flessen sambal badjak en vooral een gigantisch stuk kaas speciaal voor Peter.
Goud is tien dollar omhoog geschoten.

Londen, Horseguards Hotel, kamer 603
Mevrouw Van Dijk belde gisteren om me geluk te wensen met mijn verjaardag. Haar
geest moet erg achteruit gaan. Wat ontzettend zielig.
Peters haar is kort. Hij ziet er prima uit. Edwin pulkte aan zijn haar maar zag er
eveneens goed uit. Peters gezicht krijgt een soort diepere ernst die ik niet eerder
opmerkte. Toen ik er net
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was, leek hij nerveus. Ik weet niet of ik het me slechts verbeeldde.
We gingen lunchen in La Capannina. Tijdens de maaltijd zei Peter opeens: ‘Willem,
je kunt kijken als een baby.’ Hij vertelde dat sommige van mijn brieven, ook uit
India, hem hadden ontroerd. ‘En dan houd ik je brief gewoon vast,’ zei hij waarbij
hij een vuist maakte met zijn hand alsof hij er een brief in hield.
Ik hoop zo dat hij zorgvuldig al mijn brieven zal bewaren. Dan komt er een moment
dat hij er iets mee zou kunnen doen. Het gaat nu erg goed met hem. Hij werkt. Hij
kan kopen wat hij wil, zoals druiven. Toch vroeg ik me meer dan ooit af wat er
werkelijk in zijn hoofd omging. Ik heb opnieuw krachtige druk op hem proberen uit
te oefenen om zijn moeder vaker te schrijven. Zijn zus Trees houdt hem overigens
op de hoogte van gebeurtenissen in de familie. Zijn moeder gaat in april samen met
zijn zus Riet naar Spanje.
Toen Peter en ik een kaartje gingen halen voor zijn show The Best Little
Whorehouse in Texas, ontdekte ik dat hij er acht pond voor moest betalen en het niet
gratis was, wat ik erg vervelend vond. De man achter het loket vroeg of ik zijn vader
was. ‘You have the same blue eyes.’ Ik koos een plaatsje aan een gangpad, maar
Peter was het hier niet mee eens omdat het aan de andere zijde was van waar hij zich
zou bevinden op het toneel. De man aan het loket merkte nog op: ‘But you guys are
together all afternoon.’ Maar Peter was teleurgesteld. Hij verloor bijna zijn geduld.
Misschien zal later blijken dat hij gelijk had.
We gingen samen lunchen. Peter stelde voor asperges vooraf te nemen. Ik bestelde
nog spaghetti, hij nam een biefstuk. Van de wijn kreeg hij hoofdpijn. Hij stond erop
mij te trakteren. Hij probeerde me voor te bereiden door te zeggen dat zijn voorstelling
wel grappig was maar niet meer dan dat. Hij staat nu ook voor het eerst in het
programma als Peter van Gelder. Ik herinner me dat hij me eens vroeg of hij de naam
Van de Wouw niet voor het toneel in iets gemakkelijkers moest veranderen. Out of
the blue heb ik toen gezegd: ‘Noem jezelf Peter van Gelder.’ Dat heeft hij dus gedaan.
Zo was de titel Amerika valt een titel die Jan Cremer me indertijd out of the blue gaf.
Op de vleugel in Peters appartement staat een kleurenfoto van hem, die ik bij ons
bezoek aan Bill Bast in Hollywood nam, en een foto door Edwin gemaakt van Peter,
naakt, wijdbeens met een erectie. Dat vind ik een minder goed idee. Ook staat er een
kleurenfoto van Dewi Sukarno, die zij aan ons beiden opdroeg.
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In bed
Peters show in het Theatre Royal Drury Lane was leeg, vol met overdadig gevloek.
De zogenaamde sheriff draaide er zijn hand niet voor om om in een zin driemaal
goddamn te zeggen. De hoofdrolspeelster schijnt op Broadway te hebben gestaan
maar volgens mij kon ze niet zingen. En Peter - soms treed hij op als cowboy en
soms als fotograaf - verschijnt in een hemdje en laarzen. Zijn rug ziet er dan perfect
uit. Hij heeft toch een behoorlijk aandeel in de show ook al bagatelliseerde hij zijn
rollen.
Ik haalde hem bij de toneeldeur af en hij zei: ‘I want to go into singing, so I now
make the money to take proper singing lessons.’ Ik zei natuurlijk niets maar ik heb
geen fiducie, helaas, dat hij ooit een carrière met zingen zou kunnen opbouwen.
Hetzelfde gold voor mij met de piano of de cello. Er is een enorme discipline voor
nodig, die hebben wij in dat opzicht niet. Hoe kan ik hem dit duidelijk maken? In
welke bewoordingen?
Op een bepaald moment zag ik Peter van het toneel wandelen terwijl hij en passant
een stoel meepakte. Ik kreeg tranen in mijn ogen want ik dacht met gevoelens van
een moeder (vader): daar gaat mijn kind. There he walks away into nothingness,
whereto? What will be his fate? When will it be the last time we see each other, touch
each other?

12 maart 1981
Londen
Ik moet tot 13:00 uur wachten tot de boys zullen opstaan. Eigenlijk is het een treurige
levenswijze. Als het omgekeerd was en ik zou weten dat Peter in Amsterdam was
gekomen om mij te bezoeken, zou ik vroeg uit de veren zijn gestapt.
Ik heb een extra programmaboekje van Peters show gekocht en naar zijn moeder
in Tilburg gestuurd.
Ik blader door Newsweek. Het is een oefening in constante walging van het ene
onderwerp naar het andere. David Rockefeller is aantrokken om het team van
geldschieters voor Jamaica te leiden. Teveel om op te noemen.
Ik bracht lange tijd bij de boekhandel Foyles door. Een Rus zou stapel gek worden
om te zien wat hier allemaal wordt uitgegeven. In de USSR is men zich er zelfs niet
van bewust wat er allemaal in het Westen wordt gepubliceerd.
Die Bibelebontse berg van boeken boezemt me een soort angst in omdat je beseft
dat er honderden boeken zijn die je in je leven mist, waarvan je het bestaan zelfs niet
weet, waardoor je
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anders geleefd zou hebben of andere besluiten zou hebben genomen, omdat je over
meer informatie zou hebben kunnen beschikken. Het betekent dat duizenden gedachten
niet in je brein werden verwerkt, laat staan opgenomen, waardoor een staat van
algemene onderontwikkeling nodeloos werd gecontinueerd.
The Times meldt dat Japan een half miljard dollar investeert in een televisiefabriek
in Oost-Berlijn. Dit is wat me ook in Bulgarije al opviel: Japanse financiële expansie
in Oost-Europa. Die beweging zou eens op een rijtje moeten worden gezet.
De pers maakt ophef over salarisverhogingen van de Britse koninklijke familie,
eigenlijk precies als bij ons. Vooral de socialisten fulmineren tegen verhogingen van
dichter bij de 19 procent dan de toegezegde 12 procent. De Windsors barsten van de
poen. Waarom eigenlijk water naar de zee dragen?
In de vs is berekend dat in 1979 de kosten om een kind dat in 1960 werd geboren
groot te brengen gemiddeld 34.300 dollar bedragen. Een kind geboren in 1979 kost
reeds 165.300 dollar en in 1980 al 250.000 dollar. Deze cijfers zullen er zeker toe
bijdragen dat mensen maar een kind ‘nemen’, of over kleinere gezinnen gaan
nadenken. Bij Peter waren er in de traditionele Brabantse gewoonte nog elf. Didi
Moore schreef over het fenomeen ‘enig kind’.177 Er is veel onderzoek naar gedaan.
Veel van de kinderen die alleen thuis zijn (zonder broers en zusters), maken van het
televisietoestel een ‘beste vriend’. Als gevolg hiervan zitten ze uren achtereen aan
de beeldbuis gekluisterd. We weten allemaal wat er zoal op televisie te zien is vandaag
de dag. Dan spreekt Moore over ‘values clarification’, waar 300.000 man Amerikaans
onderwijzend personeel in schijnt te zijn opgeleid: ‘encouraging an exploration of
values in all areas of ethical concern, not only the sexual, confronting pupils.’ Ga er
maar even aan zitten. Ook in een aanvullend artikel wordt uitgebreid ingegaan op
seksuele waarden van jongeren. Seksuele voorlichting is sinds de jaren zeventig als
gevolg van vroegtijdige zwangerschap bij jongeren en vooral ook door een explosie
van allerlei nieuwe geslachtsziekten sterk in opkomst. Constance Horner wijst er
bijvoorbeeld op dat tussen de vijf en twintig miljoen Amerikanen, waaronder veel
jonge mensen, aan herpes lijden.
Marie Winn heeft een boek geschreven: Children Without Childhood. Onder de
titel WHAT BECAME OF CHILDHOOD INNOCENCE? Geeft ze in The New York Times
een voorbeschouwing.
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Een aantal demarcatielijnen tussen kinderjaren en volwassenheid lijken verdwenen.
‘Long after children stopped believing in fairies and Santa Claus, adults continued
to believe in the enduring myth of the Golden Age of Innocence,’ aldus de schrijfster.
Televisie en films die in het ouderlijk huis dag in dag uit worden bekeken, hebben
hier toe bijgedragen. Zij citeert een kind dat zich liet ontvallen: ‘I wouldn't want to
be a child again.’
In 1969 schijnt een boekje van John Donovan, gepubliceerd door Harper & Row
met de titel I'll get there: it better be worth the trip, een enorme doorbraak te hebben
geforceerd. Het is het verhaal van een jongen, zijn vriendje en zijn hond. ‘The uproar
occasioned by this book centered on a brief scene in which two 13-year-old boys,
who are having a sleep-over at one of their houses are suddenly drawn to each other
and find, to their surprise, that they are kissing.’ In 1969 betekende een homoseksuele
episode in een kinderboek, ook al werd het subtiel gepresenteerd en merkten veel
lezers de scène niet op, zeer veel. Het was een teken aan de wand, volgens de krant,
‘that a decision had been made by important cultural forces to end a period of vestigial
Victorianism.’178
Op weg naar Peter zag ik een drom mensen in de buurt van Charing Cross Road.
Daar kwam zij aan in een Rolls-Royce, Hare Majesteit zelf, vergezeld van een
hofdame. De Koningin droeg een oranje jas en bonthoed. Ik wuifde. Zij wuifde.
Peter zat om 13:00 uur prinsheerlijk in bed met koffie. Hij had weer slecht en
onrustig geslapen. Ik vind zijn uitdrukking tegenwoordig ernstig. Terwijl Peter een
douche nam, vertelde Edwin van Wijk dat hun liefde alleen maar beter en sterker
werd. Ik dacht, en denk nog dat tussen Peter en mij insgelijks het geval is. Hij wilde
Peter een jaar mee nemen naar Zuid-Afrika, of anders minimaal negentig dagen. Ik
ben er niet zeker van dat hij Peter zo ver zal kunnen krijgen.
We lunchten in een visrestaurant. Londen is nu zo duur. Het is niet meer te doen.
Ik denk niet dat ik hier spoedig terug zal zijn. Peter zei trouwens er zeker van te zijn
dat we later dit jaar weer eens samen een reis zullen kunnen gaan maken. Ik vroeg
hem ook of ik hem met mijn aanwezigheid in Londen op enige manier voor de voeten
liep.
‘Waar haal je zoiets vandaan?’, was zijn antwoord. ‘I love it when you come over,
when you phone, when you write, which is always like a fresh wind.’
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Ik antwoordde: ‘Mensen veranderen, situaties veranderen, het leven verandert
voortdurend, zelfs gevoelens veranderen.’ Daar was hij het mee eens. Hij benadrukte
nooit meer als model te willen werken. ‘I would feel silly doing that ever again,’ zei
hij. Nu worden het dus zanglessen van een nicht met een lange wachtlijst.
Hij wilde slapen voor hij moest spelen. Zaterdag heeft hij twee uitvoeringen, om
17:30 en 20:30. Dan is hij echt kapot. Hij is nu tenslotte 36 jaar. Ik herinner me ons
eerste weekend samen. Ik nam foto's op het strand en hij was eigenlijk nog een klein
jongetje van 21 jaar.
Peter zei dat de dagelijkse omgang met de acteurs en actrices in de show hem
dikwijls aan mij deed denken. Hij voegde er aan toe: ‘I don't know what I would
have done, or how I would have handled it, if I had not met you in my life.’
Hij vertelde ook in een gay club te zijn geweest, waarvan een gedeelte Eagle's
Nest heet. Het is een exclusieve afdeling voor leernichten. Hij werd er door een aantal
kerels gegrepen die hem werkelijk pijn deden. Hij brak zich los en en moest van
dergelijk gedoe niets hebben. Hij heeft een Canadees leren kennen, Don, ‘eigenwijs
Willem, maar zalig’. Hij heeft ook regelmatig ontmoetingen met een Amerikaan van
een militaire basis in de buurt ‘who is a real butchy hunk’. Een en ander speelt zich
dus af in de relatie die Edwin anders omschrijft.
Hij is altijd erg subtiel in bedankjes. Hij zegt dan opeens dat hij weer niet kon
slapen en was opgestaan en naar de koelkast was gelopen om te snoepen van de oude
kaas die ik had meegebracht. Zoiets vergeet hij nooit even te zeggen. Maar als altijd,
deze te hooi en te gras neergeschreven aantekeningen geven in de verste verte niet
weer wat er weer allemaal in onze belevingswerelden is gebeurd.
Onderzoek heeft uitgewezen ‘that programming of the brain by hormones before
birth can influence later behavioral characteristics’. Jane Brody vervolgt in The New
York Times: ‘Findings reflect the fact, that regardless of genetic sex, all human
embryos start out with a “female” brain, which becomes a “male” brain only if it is
prenatally programmed by male hormones produced by the male fetus. In the absence
of these hormones, the brain of a female fetus remains female.’ Dat lijken me
interessante ontdekkingen want het zou kunnen verklaren waarom sommige mannen
zich eigenlijk vrouw voelen.

Amerbos 205
Bij thuiskomst lag er een briefje van mejuffrouw Büringh
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Boekhoudt.179 Zij is dus bezorgd over de rel rond de reis van Claus en raadt me af
maatregelen te nemen. Na 25 jaar getreiter door de overheid kan ik me dit zo
langzamerhand niet veroorloven.
Om 20:00 uur was ik in Theater Soeterijn voor een gesprek met Joop van Tijn
voor de VPRO. Het was er wel een gezellige boel. Ik sprak nog even met Henk Hofland,
maar die heeft nooit meer tijd. Nauwelijks te verwonderen. Ik zorgde er voor dat
Van Tijn in het gesprek van twintig minuten geen poot aan de grond kreeg. Hij was
overigens wel aardig. Had ik het gesprek maar opgenomen, want je kunt er zeker
van zijn dat het zwaar verminkt wordt uitgezonden. Henk zat zich kapot te lachen
terwijl ik aan het woord was. Ik ben direct na de opname vertrokken, want ik wist
dat Jantje uit Hoogeveen zou komen. We hebben Peter later vanuit bed opgebeld. Ik
begin echt wel op Jan Kikkert gesteld te raken. Ik hoop dat hij nog een avondje blijft.

13 maart 1981
Ik schreef mejuffrouw Boekhoudt dat ik niet zozeer zelf de deining maakte waar zij
zich zorgen over maakt, maar dat de GPD een scherp protest naar Buitenlandse Zaken
had doen uit-gaan. Ook schreef ik dat ik H.M. Voetelink nu opdracht had gegeven
de Staat der Nederlanden aan te pakken. Verder zette ik kort uiteen hoe de treiterijen
in New Delhi en Bombay in hun werk waren gegaan. Zij wil me later vertellen
waarom zij zich zulke zorgen maakt.
Vanmorgen vroeg belde Volodja Molchanov uit Moskou om ons veel succes toe
te wensen met het bezoek van professor Arbatov aan Nederland voor de publicatie
van ons boek. Erg lief eigenlijk. ‘Wanneer kom je,’ vroeg hij. Hij had van Vladimir
Opalev het voorlopige programma ontvangen.
Ambassadeur Tolstikov wachtte met Vladimir Opalev en een tolk (of een
KGB-agent) aan de gate waar het toestel met Georgii Arbatov zou aankomen. Hij
was niet op zijn gemak, deze ambassadeur met twee linker handen. Ik mistte
Romanov. Wat zou het met hem een andere affaire geweest zijn. Ook Stefan
Landshoff en vriendin Marina van In de Knipscheer arriveerden. Alles liep stroef.
Vervolgens dook Marijn de Koning op met een NOS televisieploeg onder leiding van
Rudolf Spoor.
Arbatov was in een uitstekende stemming. We gingen gezamenlijk naar de
VIP-ruimte. Stefan overhandigde het eerste
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exemplaar van de Nederlandse uitgave. Marijn de Koning maakte met the boss een
kort gesprekje bestemd voor NOS Journaal vanavond. Marijn schijnt mijn mening
over de proleterigheid van NOS-bonzen te delen. Toen ik vanmorgen tegen chef
actualiteiten Leo Kool zei: ‘Misschien wil voorzitter Erik Jurgens ook Arbatov
ontmoeten’, antwoordde hij: ‘Ik ben tegenwoordig ook hoog.’ Pieter de Vink wilde
niet voor het eten met Arbatov op Amerbos komen, dus heb ik oud-ambassadeur J.
van der Gaag uitgenodigd.
Frank van In de Knipscheer schijnt een nieuwe, walgelijke brief naar NRC
Handelsblad te hebben geschreven. Adriaan van Dis belde dat hij kookte van woede
en overwoog de pagina over ons boek als voorpublicatie te laten vallen. Maar na
overleg met André Spoor en uit genegenheid jegens mij wilden zij deze zaak niet nu
op het laatste moment laten springen. Ik adviseerde Adriaan boven deze zaken te
staan, ze te negeren en gewoon op de persconferentie in het Amstel Hotel te komen
alsof er niets was gebeurd. ‘Ik denk dat je gelijk hebt,’ antwoordde hij.180
Professor Arbatov werd eerst door Tolstikov meegenomen naar Den Haag. Op het
programma stond dat hij daar zou dineren. Maar tegen 20:00 uur keerde hij in zijn
suite in het Amstel Hotel terug, begeleid door Tolstikov en de tolk. Stefan had voor
een boeket bloemen gezorgd. Het NOS Journaal had wel een stukje over de ‘adviseur
van Brezhnev’ in Den Haag, wat Arbatov deed glimlachen. Een gesprekje met Arbatov
werd getoond waarin hij sprak over de noodzaak van detente, maar geen Marijn de
Koning of beelden van de aankomst op Schiphol. Wel beelden van een ontmoeting
in Den Haag met Max van der Stoel en consorten. Daarvan stond dus geen letter op
het door de ambassade opgestelde Schedule. Arbatov zei later: ‘Max van der Stoel
looked at me as if I was a beautiful eighteen year old girl.’ Het was een vrij lang en
gedegen verslag. Wim Klinkenberg had gezegd: ‘Je moet erop rekenen dat ze niets
uitzenden.’ Dat deden ze dus wel. Ik vraag me trouwens af wat de basterds van de
BVD deze dagen uitspoken. Ze zullen wel op volle toeren draaien. Ik schreef de
BVD-chef bij De Telegraaf een briefje om aanwezig te zijn bij het Arbatov gebeuren.
Heitink antwoordde verhinderd te zijn. Dat is de wijze waarop de professionele
Koude Oorlogophitsers met informatie omspringen. Nu heeft hij de kans eens met
een hoge Kremlin-baas in contact te treden en andere indrukken op te doen maar die
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‘journalisten’ weten alles al en hoeven niets meer te leren. Ze zijn ingehuurd en
vervullen hoge posten om antipropaganda te bedrijven.
Tolstikov liet me een kaart zien waarop de heer Frits Bolkestein van de VVD hem
om een gesprek met professor Arbatov had gevraagd. We overlegden wat het beste
moment zou zijn, morgenmiddag om 15:00 uur.
Arbatov had nog helemaal niet gedineerd dus we reden met twee auto's naar Le
Musicien, waar ik een tafel had gehuurd. We bleven daar tot 23:30 uur. Het was
plezierig en geanimeerd. Arbatov dronk Bokma. We waren met z'n vieren, Arbatov,
Wim Klinkenberg, Stefan Landshoff en ik. Wim had de uitspraak ‘een goed mens’
al gereed - na deze enkele uurtjes - en het is een feit, dat Arbatov zeker niet de
stereotype communist is, zoals wij ons deze in het verre Westen voorstellen.
Ik moet natuurlijk ook nooit de route vergeten waarlangs ik hem heb
gevonden: Philip Handler, president van de National Academy of Sciences
in Washington, Aurelio Peccei, voorzitter van de Club van Rome en
natuurlijk Jermen Gvishiani, vice-voorzitter van het Staatskomité voor
Wetenschap en Techniek van de USSR (beste vriend van Aurelio), want
hij sleutelde me door naar Georgii Arbatov, directeur van het USA Instituut
van de USSR Academie van Wetenschappen. Wat is er ‘fout’ aan deze gang
van zaken of aan deze contacten anno 1981? Het belangrijkste is dat ik
die contacten heb en niemand anders ze heeft (in de Nederlandse
journalistiek) waardoor een storm van afgunst over me heen komt.
Bovendien heb ik met alle betrokken heren niet alleen kennis gemaakt,
maar uitstekend naar hen geluisterd en geleerd waar ze mee bezig zijn en
wat ze denken. Dat heeft me in een bevoorrechte positie gebracht die dus
verdacht gemaakt moet worden, omdat ze zelf hebben zitten slapen of niet
over het talent beschikken dergelijke contacten te zoeken, ze te pakken en
ze vast te houden.
Terug naar het Amstel Hotel reed ik professor Arbatov door het red light district en
langs de Zeedijk. Tot mijn stomme verbazing schuifelde Henk Hofland in het Amstel
Hotel toen we na middernacht terugkeerden. Wat deed hij daar? Klinkenberg en
Landshoff verdachten hem ervan dat hij probeerde Arbatov zelf te pakken te krijgen
voor materiaal voor zijn eigen column. Of was hij weer op het verraderspad, om mij
achter mijn rug om zwart te maken, nu bij Arbatov?
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14 maart 1981
De brief van mejuffrouw Boekhoudt houdt me erg bezig. Wat gaat ze me vertellen
over de botsing met de staat en de reis van Claus?
Ik regelde voor Daan Dijksman en Jos Schneider een gesprek met Arbatov voor
de Haagse Post. Ze zeiden onder de indruk te zijn geweest van de man. Ze vonden
zijn down to earth benadering sympathiek. Intussen heb ik ze, net als laatst John
Jansen van Galen, opnieuw op het hart gedrukt nu eens een omslagverhaal te maken
over het brein.
Ik heb voor ik weet niet meer hoeveel media, inbegrepen de Volkskrant en Vrij
Nederland gesprekken geregeld met Arbatov. Ik begrijp uit NRC Handelsblad van
vandaag dat Arbatov gisteren in Den Haag een gesprek heeft gevoerd met de Vaste
Kamer Commissie voor Defensie. Amusant dat ze die ontmoeting aan mijn initiatieven
te danken hebben. Maar dat stond er uiteraard niet bij. Ton Frinking (CDA) zei er
expliciet bij dat Arbatov niet door de Commissie was uitgenodigd, maar omdat hij
toch in het land verbleef, was er een ‘informeel gesprek’ ingelast. Zo gaat dat, maar
waarom al die geheimzinnigheid? Arbatov had onderstreept dat de recente brief van
Leonid Brezhnev aan Westerse regeringen serieus diende te worden genomen.
Frinking geeft in zijn reactie op het gesprek met Arbatov in NRC Handelsblad aan
dat de Nederlandse politiek daartoe bereid zou zijn.
Om 13:00 uur was Arbatov nog op zijn kamer in het Amstel Hotel met Van Weezel
en nog iemand van Vrij Nederland bezig. Stefan Landshoff had zichzelf in Arbatovs
slaapkamer opgesloten. Waarom? Waarom was hij niet gewoon beneden? Stefan
had ook nog even een gesprek met iemand van De Waarheid geregeld, die gewoon
ons boek had genegeerd. Hij zou Arbatov vragen zelf met de betrokken journalist te
bellen om dit te corrigeren. Ik benadrukte dat we de Landshoffjes goed in de gaten
moesten houden en vooral druk moesten uitoefenen de Amerikaanse editie van ons
boek met spoed op de markt te krijgen. Ik gaf ook nog maar eens aan dat ik bij die
editie nauw betrokken wenste te blijven.
We lunchten beneden in het Amstel Hotel, waar ik ook met Han André de la Porte
en Prins Fuad had gegeten. Er waren weer de nodige wrijvingen met Stefan, maar
zijn vriendin Marina van der Heijden, van In de Knipscheer, arriveerde op tijd om
hem in toom te houden. Ik geloof wel dat professor Arbatov hierdoor meer inzicht
heeft gekregen in wie we tegenover ons hebben. Na de lunch ging Arbatov naar
boven voor de ge-
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plande ontmoeting met Frits Bolkestein. Hij vertelde later niet onder de indruk van
de man te zijn.
De persconferentie in het Amstel Hotel begon iets verlaat, door het uitlopen van
het gesprek tussen Arbatov en Bolkestein. Stefan sprak een paar woorden en deed
het niet onaardig. Daarna zei ik een paar woorden en begon de persconferentie. Ik
zat recht tegenover de fameuze Raymond van den Boogaard. Aart van der Want zat
naast de man. Aart had met zijn ouders naar het radiogesprek met Joop van Tijn
geluisterd en ze hadden er erg om moeten lachen. Ik zou het wel eens willen
terughoren. De opkomst van de zijde van de vaderlandse journalistiek was matig. Ik
ontmoette Arie Kuiper en moest denken aan diens brief aan John Roozen van
NieuwsNet om voorzichtigheid jegens mij in acht te nemen. Waar halen ze het
vandaan? Geen Hiltermann, geen Hofland, geen Joop van Tijn, allemaal uitgenodigd.
Zelfs Adriaan van Dis, die toch de publicatie in NRC Handelsblad had verzorgd,
ontbrak. Ik had Ernst van Eeghen ook uitgenodigd, die met een zeer eigenzinnige
(zogenaamde) vraag kwam, waarin hij details vlocht als had hij Ronald Reagan en
George Bush in Washington ontmoet, wat maar zeer de vraag is. Ik stelde Van Eeghen
ook maar aan Van den Boogaard voor.
In het algemeen vond ik de hele vertoning tegenvallen. Leo van Vlijmen van het
Eindhovens Dagblad, of liever de Brabant Pers was er wel.181 Ik zei overigens tegen
hem, mede omdat hij destijds mijn boekje over mijn reis in de USSR de grond in
schreef, dat mijn inzichten in sovjet zaken intussen wel in een aantal opzichten waren
veranderd. We zijn tenslotte ook vijf jaar verder. Ik ben nu tien jaar met de USSR
bezig. Van Vlijmen wilde stoer doen en stelde zijn vraag in het Russisch.
Vadim Leonov van TASS was er, evenals een man van APN Novosti. Vladimir
Opalev zat links van mij. Stefan had tussen Arbatov en mij willen zitten maar daar
had ik geen zin in vanwege de televisie-opnamen. Pieter de Vink van de NOS liet een
perscommuniqué rondgaan zonder enige referentie aan mij of ons boek.182 De NOS
bedacht zich kennelijk geen moment om met mijn veren te gaan strijken alsof Arbatov
een eigen vondst was en hun uitzending zo tot stand was gekomen. Er zat een foto
van Arbatov bij, die ik eveneens had verschaft. Ondertekend: NOS Voorlichting.
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Wim Klinkenberg stelde eveneens een aantal nogal eigenzinnige vragen. Na de
persconferentie nam ik professor Arbatov zo snel mogelijk mee naar Amerbos, away
from the ugly crowd.
We spraken samen voor de gasten voor het diner arriveerden. Hij hoopte dat zijn
bezoek zou bijdragen tot een betere verhouding met ambassadeur Tolstikov, wat ik
zei ten zeerste te betwijfelen omdat hij een communist oude-stijl is en ook zal blijven.
Hij vertelde dat zijn moeder graag zou hebben gezien dat hij pianist was geworden.
Hij was op een goede dag tegen de pianolessen in staking gegaan en had nooit meer
een hand op het klavier gezet. Ik speelde Chopin's étude Opus 10, no. 1 voor hem.
Hij zal wel gedacht hebben: wat een geknoei. Ik liet hem foto's zien van het bezoek
van maarschalk Voroshilov aan Bung Karno in 1957 (uit mijn dagboeken). Hij zei
het te betreuren dat hij zich niet op eenzelfde wijze had weten te organiseren om
notities te maken van gesprekken en gebeurtenissen over een toch ‘epoch-making
episode in our history’.
Mijn hulp (geleend van een oom en tante)183 de heer Willems arriveerde. Arbatov
vroeg om een whisky. Daarop arriveerde oud-ambassadeur Jacob van der Gaag. Hij
begon meteen te babbelen over ervaringen in Praag en Havana. Maar later, toen
André Spoor en Jan Sampiemon waren gekomen, werd hij aanzienlijk zwijgzamer.
Ook Jan van Beek was aanwezig. Ik omhelsde Spoor bij de deur en het feest kon
beginnen. Ik kon merken dat hij een zekere dédain voor Van Beek heeft maar daar
kon ik weinig aan veranderen.
Ik plaatste professor Arbatov aan tafel tussen Spoor en Sampiemon in, opdat zij
het meeste plezier van hun komst zouden kunnen beleven. Arbatov vertelde
bijvoorbeeld dat hij mij bij de president van de Academie van Wetenschappen,
Anatoly Alexandrov, had geïntroduceerd. Dat was niet waar. Ik kwam er binnen via
Handler, Peccei en Gvishiani maar ik weet natuurlijk niet wat Arbatov binnen het
partij-apparaat in Moskou heeft gedaan. Officieel heb ik in ieder geval Alexandrov
via APN Novosti ontmoet. Anderzijds heeft hij me eerder, toen we alleen waren
gezegd: ‘Willem, we might have had our differences, but I can assure you, you have
a reputation in our country of being an honest man.’ Zoals Gerard Croiset eens in de
rechtszaal riep: ‘Willem liegt niet.’ Ik lieg natuurlijk wel, net als ieder ander, als het
een doel dient. Maar ik lieg beslist minder dan de meeste mensen. Je moet er niet
aan denken hoeveel
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leugens of onopgeloste wandaden of misdaden mensen mee het graf in slepen.
Vandaar de truc van de kerken over een paradijs en een hel met Petrus aan de
hemelpoort voor de dag des oordeels.
The New York Times184 maakt melding van het verband tussen koffie en kanker.
Volgens een onderzoek op Harvard ‘they found a statistical link between drinking
coffee and cancer of the pancreas, a gland that secretes digestive juices. Coffee may
cause half of the 20.000 deaths from this lethal disease each year.’ Ze houden als
altijd een slag om de arm in wat de krant noemt ‘a long bombardement of cancer
scares’.

16 maart 1981
Bonn
Gisterenochtend is Stefan Landshoff met professor Arbatov een wandeling op het
strand gaan maken. De Rus zei dit enorm plezierig te hebben gevonden.
Daarop volgden opnamen voor Panoramiek met Spoor, Brugsma en De Vink in
de NOS studio. Vladimir Opalev was gebelgd over het persbericht van de NOS, waarin
Arbatov ‘een model bureaucraat’ werd genoemd. Bovendien omschreef de NOS zijn
baan in het parlement van de Sovjet-Unie ‘van secundair belang’. Ik heb er niet op
gelet maar dat is natuurlijk weer typisch Haagse informatie en slap gelul. Het is er
door geslipt via de tegengifsaboteurs. ‘Je kunt niet iemand op die manier beledigen
wanneer je hem uitnodigt,’ zei Opalev. Pieter de Vink zag er niets verkeerds in, maar
ik liet hem op Opalev los om zelf de klachten in ontvangst te nemen, waar ik verder
buiten stond. Later gaf Pieter toe dat het niet in orde was geweest.
Ik vond trouwens de inleiding tot het artikel over ons boek in NRC Handelsblad
evenmin gepast. Dat was een vrije oefening van het team Spoor-Van Dis met passages
als: ‘De belangrijkste stem in het vergrijsde oor van president Brezhnev voor zover
het gaat om de moeizame betrekkingen met de VS is Arbatov?’ Of: ‘De prominentste
zanger in het de laatste tijd steeds zoeter klinkende Russische mannenkoor, dat zingt
over vrede en vriendschap? Niemand buiten het Kremlin kan precies beoordelen hoe
zwaar het geluid van Arbatov telt.’ Enzovoorts. Ze kunnen het niet laten met hun
ongeneselijke vooringenomenheid. Stefan was zeer verbaasd toen ik zei ook dit een
onnodig kletsverhaal te vinden. Zij schrijven deze onzin om zich bij voorbaat in te
dekken en te verontschuldigen dat er een pa-
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gina onvervalste inzichten van een hooggeplaatste communist uit het Kremlin
verschijnt. Zo denken naïevelingen dat hun eigen geloofwaardigheid zou worden
vergroot, terwijl ze intussen verzuimden zelf de moeite te nemen niet à priori tegen
de USSR te zijn, dus om sportief naar de andere kant van het verhaal in de wereld te
luisteren. Ik wil niet zeggen dat ik niet zelf ook ver af sta van het sovjetsysteem,
maar ik heb er in ieder geval op toegezien, toen ik me voornam een interpretatie van
de bedoelingen van de USSR via de heer Arbatov te rapporteren, niet al van tevoren
diens inzichten subtiel te vervalsen.
Willem Brugsma stelde zich aardig jegens ons boek op. Hij zei het boek erg te
kunnen waarderen. Er schijnt een advertentie in Vrij Nederland te staan waarin hij
zegt dat als iedereen in het Witte Huis en het Kremlin maar zo verstandig zou zijn
als Georgii Arbatov, de wereld een eind verder zou zijn.

Arbatov maakte over deze advertentie het grapje: ‘I do not want to become a third
power in the Kremlin. Can they now stop using my name?’ De NOS had er dus een
soort Meet the Press-uitzending van gemaakt die ongeveer vijftig minuten duurde.
Pieter de Vink had natuurlijk een echte Hollandse uitsmijter in petto en vroeg: ‘Are
you going to invade Poland?’, waarmee de flinkheid van de niet in de sovjetzak
zittende journalist moest worden onderstreept. Eerst antwoordde Arbatov: ‘I do not
want to discuss it.’ Maar hij kwam er toch nog even op terug en parafraseerde het
eerdere antwoord.185
Na afloop stond een koud buffet klaar. Er was zelfs kaviaar. Andreas Landshoff
was aanwezig en noemde Stefan en mij met
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de Nederlandse uitgave van Arbatov ‘you two tornado boys’. Arbatov bracht een
afscheidstoast uit.
Na afloop reden we naar Schiphol-Oost, waar een klein turboprop toestel met twee
motoren gereed stond om ons naar Bonn te vliegen. Op de luchthaven Keulen-Bonn
stond Thomas Landshoff klaar met een Mercedes om ons naar hotel Tulpenfeld bij
het parlementsgebouw te brengen. Er schijnen 160 journalisten naar de presentatie
van de Duitse editie van ons boek te zullen komen.
Bij het ontbijt vanmorgen stelde Arbatov me voor aan de heer Zamyatin, de
woordvoerder van het Kremlin. Terwijl Arbatov ging telefoneren, overhandigde ik
hem een exemplaar van de Duitse editie. Hij nam het aan en zei: ‘If I write a book,
I will write it with you.’ Ik deed verslag van wat Arbatov allemaal in Nederland had
gedaan, wat Zamyatin scheen te verwonderen. Ik antwoordde trouwens, toen hij zich
liet ontvallen mogelijk een boek met mij te zullen schrijven, ‘I wished, what you are
saying now, that I had it in writing.’
Stephen Rosenfeld schrijft over het boek van Arnaud de Borchgrave en Robert
Moss The Spike, waarbij de draak wordt gestoken met hoe de KGB Westerse
journalisten voor haar karretje spant om propaganda en desinformatie in Westerse
media te planten.186 ‘I personally knew journalists who had been coopted by the KGB.
Intrigued by what I saw going on, I joined forces with my friend Arnaud de
Borchgrave, senior editor and chief foreign-correspondent of Newsweek, to do a book
on the subject,’ aldus Moss. Dan beschrijft Rosenfeld hoe ook Alexander Haig onlangs
dit onderwerp aanroerde. Haig sprak over hoe communistische landen ‘are
orchestrating an intensive international disinformation campaign’.
Rosenfeld zegt te willen aannemen dat de Sovjets en de KGB geen heilige boontjes
zijn en activiteiten ontplooien als hier omschreven. Hij noemt het ‘mischievous’ wat
Haig deed om het voor te stellen alsof al het nieuws door de Sovjets zou worden
gemanipuleerd. Haig is zelf een product van een der misdadigste regeringen die de
VS ooit regeerden. Ongelooflijk dat de man überhaupt weer uit de mottenballen is
gehaald, alsof er nooit iets onbehoorlijks rond hem is gebeurd. Mijn eigen ervaringen
de afgelopen tien jaar in de USSR zijn wat de sovjetzijde betreft correct geweest. Ik
ben nooit van rode zijde voor spionagedoeleinden benaderd in welke vorm dan ook.
Ze hebben natuurlijk hun propagandarepertoires afgedraaid, als overal
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elders, maar van co-option door sovjetorganisaties is nooit sprake geweest. Bovendien
zouden ze bij mij nul op het rekest hebben gekregen. Ze wisten eigenlijk precies dat
ze iets dergelijks bij mij niet hoefden te proberen. Zoals de BVD mij ook nog nooit
heeft benaderd, zoals bij Raymond van den Boogaard en anderen, om met hen samen
te werken. Ze weten wel beter.
Gisteravond heb ik een lang gesprek met Thomas Landshoff gehad. Ik herhaalde
dat ik mij in Wenen door hem beduveld had gevoeld en dat zoals hij de contacten
daar behandelde niet correct was geweest door zijn verwoede pogingen mij buiten
spel te zetten. En dat terwijl hij zijn contact met Arbatov uitsluitend aan mij te danken
had. Om die reden I had put my foot down. Maar ach, hij is toch wel aardig. We
bereikten een punt waarop het leek alsof we nooit enig conflict hadden gehad. Ik had
een brief voor Arbatov voorbereid, ook met het oog op de verdere afwikkeling van
de Amerikaanse editie. Maar nadat Thomas had uiteengezet dat de volgende week
de drukproeven in het Engels gereed waren, besloot ik die brief in portefeuille te
houden. Hij zou me ook de kosten van de laatste trip naar Moskou retourneren.
‘Willem,’ aldus Thomas, ‘I don't give a shit about money. If I don't have it anymore,
I will do something else.’ Stefan zag ik ergens aan een tafel zitten. Hij zag er uit als
een engeltje. Nu de druk van het presenteren van de Nederlandse editie van hem was
afgevallen, was hij back to normal.
Na de persconferentie merkte Thomas Landshoff zo subtiel mogelijk op dat ik nu
Bonn zou kunnen verlaten. Ik zei dat ik in ieder geval nog met Arbatov wilde spreken.
Daarop liep hij naar Arbatov toe en smoesde verder op een manier dat ik het niet
kon horen. Beide broers gebruiken dit soort tactieken. Het is duidelijk dat ze allebei
voor galg en rad zijn opgegroeid.
Vadim Leonov vertelde dat Lossev van TASS in december in Nederland is geweest
om een contract met het ANP te tekenen. Hoe lang ken ik die man al? Waarom weet
ik zoiets dan niet?
Anton Constandse was ook naar de persconferentie in het Amstel Hotel gekomen.
Hij was erg oud geworden. Het deed me erg goed erkenning van mijn eerste
journalistieke leermeester te krijgen door zijn aanwezigheid bij het presenteren van
het Arbatov-boek, wat voor mij toch een soort mijlpaal was. Maar Spoor, Van Dis
en Hofland schitterden door afwezigheid. Ik hoorde trouwens van iemand dat mijn
oude vriend Bernard Person in New Mexico is overleden.
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Enrico Jacchia schrijft in de International Herald Tribune187: A-BOMBS: THE CLUB
AND INDIA. Nu schijnt iedereen het Indiase atoomprogramma te ontdekken. Jacchia
is nu ook op het atoomcentrum in Trombay nabij Bombay geweest waar 22.000
mensen werken en 3.000 wetenschappers zich met de atoomindustrie van het land
bezighouden.

17 maart 1981
Die Welt brengt Arbatov vanmorgen op de voorpagina. Ook het televisienieuws heeft
het over diens aanwezigheid in Bonn en ons boek.
Gisteren zat ik in de propvolle zaal waar de persconferentie werd gegeven, naast
Georgii Arbatov. Peter Schünemann, rechterhand van Thomas Landshoff, gaf een
veel te lange introductie. Ik verwachtte ook iets te kunnen zeggen maar hij gaf het
woord meteen aan professor Arbatov. Ik liet natuurlijk niets merken. Ik heb wat
Arbatov zei op de band opgenomen. Het verliep, in tegenstelling tot in Amsterdam,
allemaal uitermate moeizaam. Er vielen lange pauzes. Het leek wel of de pers onder
de indruk was van het gemak waarmee vooral Arbatov zich uitdrukte en meester was
van de situatie. Hij liet af en toe wat humor in zijn opmerkingen glippen. Wat
verbazingwekkend was dat niemand dit scheen op te pikken. Men scheen niet te
weten hoe te reageren. Ik vroeg Arbatov later hoe hij het gevonden had. ‘I liked it,’
antwoordde hij.
In Die Welt staat overigens een bericht dat 90 procent van het Nederlandse volk
de monarchie steunt. Treurig.
Later tijdens de lunch werd me verteld dat Arbatovs persgesprek in een zwart gat
was gevallen mede door het feit dat de meeste aanwezige journalisten binnenlandse
aangelegenheden behandelden. Bovendien, het hele West-Duitse televisiegebeuren
speelde zich in Hamburg af, niet in Bonn. Een andere vooraanstaande Duitse journalist
gaf toe dat ons boek ‘een complete lexicon was van de sovjet buitenlandse politiek’.
Daar hebben we ook naar gestreefd.
Ben Knapen van NRC Handelsblad in Bonn was niet aanwezig. Trouwens, als ik
het hier allemaal bekijk, ben ik dankbaar geen correspondent in deze provinciestad
te zijn.
Vanmorgen aan het ontbijt liep ik bij de tafel met broodjes zogenaamd toevallig
tegen de assistent van de heer Zamyatin aan. Ik zei met omzichtigheid te hopen dat
zijn baas, als ik weer in Moskou was, me niet zou vergeten omdat ik hem graag nog
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eens zou ontmoeten. ‘No, he will not and you can even think of some questions to
him,’ was het antwoord. Ik zei dat dat precies was wat ik zou willen, een interview
met hem maken. ‘You can briefly talk now about that to him,’ ging hij verder. Ik
liep naar Zamyatin toe. We gingen even apart aan een andere tafel zitten. ‘When the
time is ripe, may be in one or two years, we could perhaps write a similar book,’ zei
ik.
‘Well, with such a project, the timing is important,’ aldus Zamyatin. ‘It should not
come too late and not too early. But it could be this year.’ Hij adviseerde me te laten
weten wanneer ik naar Moskou zou komen.
Er valt een pak sneeuw.
Toen Arbatov aan het ontbijt verscheen, vertelde ik hem over het gesprek met
Zamyatin. ‘That is important,’ zei hij, ‘because he is the official spokesman.’
‘I will always first discuss this plan with you,’ voegde ik eraan toe want hem
vertrouw ik echt. Hij vond het goed.
Tijdens de lunch besprak ik met Arbatov de waarde van een dagboek. Hij begreep
waar ik al die jaren mee bezig ben geweest. Hij heeft trouwens mijn muur dagboeken
op Amerbos gezien. Hij gebruikte er nu ook het woord ‘dangerous’ voor. Hij vertelde
me dat hij zijn zoon had meegenomen naar een ontmoeting en gesprek met Henry
Kissinger in Washington. Ik adviseerde hem bij terugkeer in het hotel of op de
ambassade eerst tijd vrij te maken om notities te maken. Hij zou ook twintig minuten
in een taperecorder kunnen spreken, wat een eenvoudiger methode is. ‘And what
about the CIA if I do that, with all walls and rooms where I stay bugged,’ vroeg hij.
Er is gisteravond een bommelding geweest op een vlucht van Düsseldorf naar
Washington. Dachten ze dat Arbatov aan boord was? Hij gaat straks naar de VS. In
verband met die bommelding zal hij door een auto met telefoon van de
sovjetambassade naar het vliegveld worden gereden. Er zullen vanwege de sneeuw
extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Hij reist nu trouwens met Aeroflot
en niet meer met Lufthansa. Tweemaal zei hij alleen naar het vliegveld te willen
gaan, maar Thomas en Stefan zullen hem begeleiden ondanks deze duidelijke hint.
Ik belde Wim Klinkenberg in Amsterdam. Ik vertelde dat mogelijk het volgende
project Leonid Zamyatin zou zijn. Hij begreep direct hoe belangrijk dit was vanwege
diens prominente positie in het Kremlin.
Arbatov zal in de VS van Jeffrey Sternberg, de man van Landshoff daar, de
drukproeven van de Amerikaanse editie te zien krijgen.
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Ik schreef een brief aan Peter. Thomas Landshoff omhelsde me vanmorgen maar ik
schreef toch dat, alhoewel ik van binnenuit warmte voor de twee Landshoff boys
voel, ik voortaan ver uit hun buurt zou blijven.
De Neue Zürcher Zeitung heeft een vierkoloms bericht uit Bonn over de
persconferentie van Arbatov. We hebben in het totale idee van detente toch wel een
en ander aangericht.
Mijn oude vriend, Joseph Kraft, is bij de smeerlap Zia ul-Haq van Pakistan op
bezoek gegaan, de moordenaar van Ali Bhutto. Hij zei dat zijn land op twee pilaren
rustte, de pilaar naar de Islamitische wereld en de pilaar naar China. Er waren drie
obstakels gerezen op de weg van Pakistaanse ontwikkeling. Eerst de oppositie in de
VS tegen de ontwikkeling voor ‘vreedzame doeleinden’ van atoomenergie. Het tweede
obstakel werd gevormd door het feit dat het regime een militaire regering was. Maar
hij beloofde dat Pakistan in de toekomst de democratische weg zou inslaan. Het derde
obstakel was India, dus 650 miljoen Indiërs versus 80 miljoen Pakistani. Zia vertelde
Kraft dat mevrouw Gandhi allergisch was voor Amerikaanse steun aan Islamabad.
Kraft bracht te berde dat Indira de term ‘allergisch’ waarschijnlijk niet gepast zou
vinden. Zia was het met hem eens maar bleef de term onveranderd gebruiken. De
man doet me in alle opzichten aan Suharto denken, een door de CIA voorgesorteerde
militair - of op zijn minst zwaar door Washington ondersteunde lokale militair - die
de ‘opstandelingenleider’ Bhutto moest doden, zoals Suharto dit met Sukarno tot
stand moest brengen of Lon Nol met Sihanouk. Maar Norodom Sihanouk was slim
en nog betrekkelijk jong. Hij ging onder de paraplu van Mao en Chou En-lai zitten.
Hij zocht bescherming van het grootste land ter wereld.
TEE

naar Amsterdam

De trein is vrijwel leeg. De goulashsoep op het plaatje in de restauratie zag er
smakelijk uit. In werkelijkheid blijkt het shit uit een pakje te zijn.

Amerbos
Jan van Beek heeft me zijn protestbrief naar J.W. Bertens van Buitenlandse Zaken
toegezonden. Behoorlijk verhaal. Zo was het ongeveer.188
Henk Waltmans schrijft in het parlement met minister De Koning de status van
prins Claus ter sprake te zullen brengen naar
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aanleiding van de vele gerezen onduidelijkheden over diens status in India, waarover
ik Waltmans uitvoerig had ingelicht. De binnenkant van het colbert van Arbatov
droeg het label ‘l'Image du Roi’. Ik zei tegen hem: ‘U beschuldigt mij er van een
royalist te zijn maar ik draag geen jasjes met een kroon aan de binnenzijde.’ Waar
zou hij dat opgepikt hebben? Hij zei trouwens ook dat in Moskou afgegeven
verklaringen dikwijls minder onderling gecoördineerd waren dan men in het Westen
veronderstelde. Hij is open in dit soort zaken. ‘Het gebeurt wel eens,’ zei hij, ‘dat
een redacteur die nachtdienst heeft bij het persbureau TASS met een fraai verhaal
komt, wat dan “in de wereld” wordt geïnterpreteerd als een officieel sovjetstandpunt.’
Hij benadrukte bijvoorbeeld ook dat letterlijk niemand over zijn schouder meekijkt
wanneer hij een artikel naar Pravda stuurt.
Het is erg jammer dat tijdens zulke intens beleefde dagen, zoals deze week met
Arbatov, zo ontzettend veel details verloren gaan omdat er geen tijd is notities te
maken. Je vergeet maar al teveel.
De familie Lokhoff - in tegenstelling tot de tien voorgaande jaren met de Meilofs
- gedraagt zich asociaal. Deze buren maken er weer eens een gooi- en smijtfilm van.
Ik heb per telefoon geprotesteerd. De man schijnt in de effectenhandel goud te
verdienen, maar in de grond van de zaak zijn zij proleten.

18 maart 1981
Van Weezel refereert in Vrij Nederland aan mij, niet als een professionele journalist
in verband met het Arbatov-boek, maar als ‘een professionele ijdeltuit’. De Haagse
Post heeft een uitstekend verhaal over het verblijf van Arbatov en laat trappen naar
mij, als mede-auteur van het boek, achterwege.
Ik heb Volodja Molchanov gebeld en hem gezegd dat Leonid Zamyatin misschien
een boek met me zou gaan maken. Hij vond dit sensationeel nieuws en vroeg of hij
het bij APN Novosti mocht vertellen.
Oud-ambassadeur Jacob van der Gaag belde om te bedanken voor het diner met
Arbatov en collega-journalisten. Hij zei het boek in een ruk te hebben uitgelezen.
‘Voor mij stond er eigenlijk niets nieuws in,’ was het commentaar. ‘Arbatov had
eigenlijk net zo goed een gramofoonplaat kunnen opzetten.’
Ik heb bij Adriaan van Dis thuis, met twee kantoordames van NRC Handelsblad
de uitzending van Panoramiek met Arbatov gezien. Ze lieten iets zien van de aankomst
op Schiphol en het
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moment dat Stefan het boek aanbood. Ze toonden het boek uitstekend in beeld. Mijn
naam werd echter zorgvuldig nergens genoemd. Ik ben verder uit alle beelden geknipt,
terwijl ik toch de auteur ben van de hele onderneming, zelfs van de uitzending van
Panoramiek. Ik zal de hele zaak laten zitten en me met andere en belangrijker zaken
bezig houden. Het boek over intelligentie komt nu eerst en daarna Zamyatin.
‘Ze vinden jou natuurlijk een ideale gesprekspartner,’ was het commentaar van
Adriaan. Hij zat af en toe te gapen van verveling en wilde zelfs de kamer uit lopen.
‘En gelooft die man dit zelf nou allemaal,’ was een ander commentaar. Op dat moment
sprak Arbatov over Afghanistan. Hij bracht bijvoorbeeld naar voren, dat op een
moment dat de Amerikanen massale bombardementen op Vietnam uitvoerden,
Brezhnev een topconferentie met de Amerikanen juist niet had afgezegd. Waarom
deden de Amerikanen in het omgekeerde geval van Afghanistan dit juist wel?
De dames van NRC Handelsblad lachten bij verschillende van Arbatovs antwoorden.
Zij beschouwden het als pure propaganda. ‘Arbatov komt zo vaak in het Westen,’
aldus Adriaan van Dis, ‘heeft hij nooit eens tegen jou in een onbewaakt ogenblik
gezegd dat hij ook liever in het Westen zou zijn?’
Ik dacht: jongen, je begrijpt er niets van. Maar je hebt ook nooit moeite gedaan er
iets van te begrijpen, of te weten waar ze in Moskou mee bezig zijn.
Ik vraag me in goede gemoede af wat dit boek met Arbatov of een programma als
Panoramiek eigenlijk tot stand brengt. Waarschijnlijk heel weinig want de meeste
kijkers of lezers weten immers al hoe de wereld in elkaar zit. Het gaat weer allemaal
terug naar Allport van Harvard, die al jaren geleden zei dat het gemakkelijker was
een atoom te splitsen dan een vooroordeel. André Spoor kon de uitzending vanavond
niet op televisie zien want hij zou een diner bijwonen bij Ernst van der Beugel, waar
ook prinses Juliana en prins Bernhard bij zouden aanzitten. Eens kreeg ik een
bedankbrief van deze Van der Beugel, bondgenoot van Luns. Heb ik die eigenlijk
nog wel.189
Daan Dijksman en John Jansen van Galen hebben oud-ambassadeur dr. J.H. van
Roijen (Washington en Londen) geïnterviewd. Hij is nu 76 jaar oud. Hij zegt nog
altijd grote waardering te hebben voor de kunde van Luns ‘hoewel ik, zoals u weet,
met hem in de clinch heb gelegen over de kwestie
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Nieuw-Guinea’. Van Roijen zegt het niet altijd met hem eens te zijn geweest, een
understatement in het kwadraat. Als hij het dan zo oneens was met de
Nieuw-Guinea-politiek, en als hij dan, zoals hij Spoor eens vertelde, naar de Koningin
is gegaan om haar te zeggen dat Luns loog over de zogenaamde Amerikaanse
toezeggingen op Nieuw-Guinea, waarom trad hij dan niet af als ambassadeur?
Na de Van Roijen-Roem-overeenkomst is Van Roijen naar Sukarno in Djokdjakarta
gegaan. ‘Ik had verwacht,’ aldus Van Roijen, ‘dat hij me vanuit een soort
volksmenigte zou toespreken. Maar helemaal niet. Hij vroeg me of we onder vier
ogen konden praten. Hij zei me dat hij een aantal vragen had, hetgeen voor mij nogal
onverwacht kwam, want ik had verwacht dat hij in het vage weg een monoloog zou
houden. Aan het eind van het gesprek vroeg hij: “Wat Irian Barat betreft, waarom
heeft u daar altijd een uitzondering voor gemaakt?” Ik zei hem dat dit voor de hand
lag. Zo waren mijn instructies waar ik me uiteraard niet buiten kon begeven. “Maar,”
zei ik verder, “mijnheer Sukarno [de kwal weigerde hem blijkbaar met president aan
te spreken; WO], het westelijk deel van het eiland is noch geografisch, noch geologisch,
noch etnografisch een onderdeel van Indonesië.” Het viel bestuurlijk onder
Nederlands-Indië, maar daarom is het nog niet Indonesisch. Ceylon is tenslotte ook
geen onderdeel van India.’
Dijksman en Jansen van Galen lieten Van Roijen hier gewoon verder lullen. Waar
ze op hadden moeten wijzen, was dat Nieuw-Guinea deel uitmaakte van
Nederlands-Indië en Nederlands-Indië werd Indonesië, dus Nieuw-Guinea werd
Indonesië. Van Roijen ratelde verder. Hij herinnerde eraan, dat Mohammed Hatta
indertijd bij de onderhandelingen had gezegd dat Irian Barat hem niet interesseerde.
Toen ik hem in zijn woning in 1957 voor Vrij Nederland interviewde interesseerde
hij zich wel degelijk voor de Papoea's. Hij gaf duidelijk te kennen het op het punt
van een overdracht van Nieuw-Guinea met Sukarno eens te zijn. Van Roijen vertelde
de HP-verslaggevers dat Sukarno tegen hem gezegd zou hebben ‘een Nieuw-Guinea
fanaticus’ te zijn. Als hij die woorden heeft gebruikt, dan heb ik hem ruimschoots
voldoende gekend om te weten dat hij dat bedoelde met de connotatie van: ik zal de
eis op Irian Barat nooit of te nimmer laten vallen. Van Roijen zegt dat Sukarno het
‘met die woorden’ gezegd heeft, maar helemaal zeker over een juiste tekst is hij niet.
Hij voegt er aan toe: ‘Dat is later ook wel gebleken.’ Ook dit beantwoordden de
HP-ers met: ‘Dat kan men wel zeggen.’
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Ik bestrijd dit dus ten felste. Sukarno riep in 1945 de onafhankelijkheid uit en is pas
in 1961 met de eerste militaire maatregelen tegen Irian begonnen - en dan nog maar
speldenprikken om de ernst van de eis van voltooiing van de onafhankelijkheid van
Indië te onderstrepen. In 1962 werd het gebiedsdeel overgedragen onder VN-mandaat.
In 1963 werd Irian Indonesisch grondgebied. Dat is niet het optreden van een
fanaticus.190
‘Hij besefte als staatsman,’ aldus van Roijen - ‘Ik geloof dat je dat wel kunt stellen,
staatsman,’ voegt hij er tussen - ‘wat de waarde van Nieuw-Guinea als drukmiddel
was. Hoe hij dat later kon uitbuiten. Sukarno heeft altijd gezocht naar een bogey, een
zondebok als het ware. Later heeft hij dat met Malakka gedaan.’ Ook hier ben ik het
absoluut niet met hem eens. Dit is de Westerse interpretatie van wat er speelde. Mijns
inziens waren noch Irian Barat, noch de kwestie Maleisië, Sukarnistische
afleidingsmanoeuvres voor binnenlandse problemen, waar ze in het Westen steeds
aan zijn blijven vasthouden. Sukarno vond Irian werkelijk een storend overblijfsel
van het Nederlandse kolonialisme. Alle praat over een onafhankelijk Papoealand
was pure treiterij vanuit Den Haag, dat nog altijd de nederlaag tegen Sukarno niet
kon verkroppen. Met Maleisië idem dito. Hij zag het toenmalige bewind in Kuala
Lumpur als een verkapte imperialistische buitenpost van Londen en Washington in
Zuidoost-Azië.
‘Ik denk dat Sukarno in de geschiedenisboekjes van zijn land vermeld zal worden
als een groot president, ondanks de fouten die hij heeft gemaakt, vooral op het
economische vlak waar hij weinig begrip van had.191 Hij heeft het land toch bij elkaar
gehouden, hetgeen geen kleinigheid was,’ stelt Van Roijen.
Na gesprekken met president Kennedy over Nieuw-Guinea te hebben weergegeven,
zegt Van Roijen zelfs: ‘Luns vond tot het laatst dat Nederland juridisch en moreel
gelijk had. Dus waarom dan toegeven, waarom de strijd niet doorzetten? Hij zou
bereid zijn geweest om die strijd te wagen, de gewapende strijd. Men wist waar die
Indonesische schuiten (oorlogsbodems) lagen, die zouden uit de lucht worden
gebombardeerd. Er zouden duizenden Indonesiërs en honderden Nederlanders aan
zijn gegaan.’
Dat is wat ik steeds heb gesteld. Luns was bereid om een derde oorlog tegen
Sukarno te beginnen. Ik bracht prins Bernhard in 1961 via Walt Rostow bij JFK. De
prins heeft in 1961 in zijn
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eentje bij Kennedy bepleit een derde oorlog met Indonesië te helpen voorkomen door
Luns te sommeren uit Nieuw-Guinea op te lazeren.
Van Roijen maakt ook nog met zoveel woorden duidelijk dat Luns loog over
Amerikaanse onverschilligheid over een mogelijk conflict op Nieuw-Guinea met
Indonesië, of sterker nog, dat de VS Den Haag te hulp zouden komen. Hij slaat wat
Luns hierover in het verleden heeft gezegd maar wijselijk over en verklaart dat de
regering Kennedy bij herhaling had duidelijk gemaakt ons in een oorlog daar niet te
zullen helpen, in tegenstelling tot wat Luns in Den Haag bij hoog en laag bleef
beweren. Na alles wat Van Roijen hier over de waanzin van Luns heeft uiteengezet
begrijp ik niet dat Dijksman en Jansen van Galen na dit exposé niet opnieuw de vraag
stelden: ‘Hoe hebt u eerder in dit verhaal zo'n bewondering voor de kundigheden
van Luns kunnen ophoesten, terwijl u nu de man toch afschildert als een ramp voor
Nederland in het dekolonisatieproces met Indonesië?’192

19 maart 1981
Mijn broer Theo is vandaag jarig, evenals Frank Heckman. De Maltezers van mam
waren in 1961 ook op 19 maart geboren. Ik droomde dat ik een baan bij de KLM had
gekregen. Ik haastte me naar mam om het haar te vertellen. Nu zou ook zij over de
hele wereld weg kunnen vliegen. Zij antwoordde dat zij nu te oud was om vliegreizen
te maken. Toen ik thuiskwam in Huis ter Heide, zag ik het bekende tafeltje op het
terras met de vertrouwde theemuts en de kopjes die ik maar al te goed ken. Het
aanzicht van dit alles ontroerde me zeer. Ik zei tegen mezelf: vergeet deze droom
niet en schrijf die in je dagboek. Waarom? Om een flits van herinneringen vast te
houden en de gevoelens die er bij horen, want anders gaan ze als alles in het niets
verloren, in de catacomben van de ziel, dat gedoe met eindeloze wiring defects.
Ik belde vanmorgen met mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Zij vertelde zich niet
goed te voelen. Zij klonk deze keer echt zorgelijk. Zij zou vandaag opnieuw
onderzocht worden. Ik schreef meteen naar Beatrix. Het leek me nodig. Ik schreef
onder meer: ‘In Bombay heb ik getracht via professor Van Dam prins Claus erop
attent te maken dat ik hoopte dat Uw nieuwe drukke bezigheden U niet verhinderen
vooral dit jaar notitie te nemen van haar verjaardag op 24 maart. Zij spreekt
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met zoveel emotie over hoe zij ervan geniet nog te kunnen waarnemen, hoe U het
koningschap op zo voortreffelijke wijze bekleedt. Het roert mij ook, wanneer zij
daarbij tranen in de ogen krijgt, omdat ik weet hoe ouderwets genuine deze dame
is.’
Ik begin te geloven dat Ben Knapen van NRC Handelsblad in Bonn net als Van
den Boogaard de verkeerde contacten heeft. Hij schrijft dat het West-Duitse kabinet
de reisactiviteiten van sovjetdiplomaten (hij spreekt natuurlijk nog over Russische)
‘vreemd’ zou vinden. Hij doelt kennelijk op Arbatov en Zamyatin voor het verschijnen
van het boek in Bonn. Volgens Knapen, het lijkt wel gesouffleerd door de West-Duitse
‘rode knop’, zouden er in Bonn irritaties heersen, met name over Georgii Arbatov
‘die maandag bij de presentatie van zijn boek in een televisie-interview heeft gezegd:
“Bondskanselier Helmut Schmidt vergist zich.”’
Maar hij had zichzelf gecorrigeerd en gezegd dat de bondskanselier het
sovjetvoorstel tot een een stop op de stationering van raketten verkeerd had opgevat.
En natuurlijk repte Knapen met geen woord over het feit dat Arbatov in Duitsland
met een Nederlandse collega zijn boek had geschreven en gepresenteerd.
Intussen hebben de ministers van de EEG geen groen licht aan Frankrijk gegeven
om 600.000 ton graan aan de Sovjet-Unie te leveren. Net kleine kinderen. Het is wel
een feit, dat de EEG de leverantie met 100 miljoen gulden zou moeten subsidiëren.
Het viel me op dat mejuffrouw Boekhoudt, ondanks dat ze ziek is, weer lucide
opmerkingen over het gesprek met Arbatov maakte. Zij had het op televisie gezien.
Arbatov had een slimme indruk op haar gemaakt, een man niet zonder enige humor.
Zij vond dat de journalisten keurig waren geweest. ‘Er waren wel een paar brutale
vragen, maar dat moesten ze doen.’
Ik bezocht het graf van mijn ouders op Den en Rust. De twee rode rozen lagen
mooi op de dennennaalden. Ik was er ter ere van Theo's geboortedag, meer namens
hem. Toch beschouw ik het niet op mijn weg te liggen, zijn verjaardag te benutten
om het verbroken contact met hem weer op te nemen. Niets aan te doen. Er zijn nu
eenmaal dingen die me te ver gaan. Ik wilde Peter vanmorgen mijn emoties schrijven,
maar er kwam van alles tussen. Hij lijkt op dit moment ook wel erg ver weg. Ik sprak
ruim een uur met Lex Poslavsky. Ik ging met hem mee toen hij zijn dochter Yonda
naar een muziekschool bracht. Het
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leek me dat hij nu toch ouder wordt en een beetje krom ook. Verder bezocht ik tante
Yuut Mennega in Soest. Dat was als altijd een plezierige aangelegenheid.

20 maart 1981
Na de rondreis van Arbatov en Zamyatin heeft Joseph Luns prompt een
persconferentie bijeen geroepen en benadrukt dat een ‘bevriezing’ van de stationering
van raketten in West-Europa niet acceptabel is voor de NAVO, ook omdat wij geen
raketten hebben die de Sovjet-Unie zouden kunnen bestrijken. Ook de door Brezhnev
bepleitte topconferentie was prematuur. Loopjongen Luns zegt altijd braaf zijn in
Washington voorgekauwde lesjes op.
Ben Knapen produceerde trouwens in NRC Handelsblad ook een in Washington
voorgekookt verhaal. AMERIKA WANTROUWT RUSSISCH GAS was de titel.193 Knapen
zit in Bonn maar bericht wat men in Washington allemaal vindt. Hans-Dietrich
Genscher was uit de VS teruggekeerd met de mededeling dat de Amerikanen uiterst
wantrouwend stonden tegenover gasleveranties naar het Westen vanuit de USSR. Kurt
Biedenkopf, CDU oppositieleider uit Noordrijn-Westfalen, was met dezelfde boodschap
uit Washington gekomen. Er speelt natuurlijk ook mee dat Amerikanen West-Europa
van energie willen blijven voorzien via leveranties van olie uit het Nabije-Oosten
via Amerikaanse puppet regimes als Saoedi-Arabië en Koeweit. Ook zit het de
Amerikanen hoog dat Bonn 10 miljard in de oliepijpleiding investeert. Het liefste
zouden ze een totale blokkade van de Sovjet-Unie zien, dus de sovjets uithongeren
tot ze op de knieën gaan voor Amerika. Knapen besteed uitgebreid aandacht aan het
imperialistische en kapitalistische standpunt vanuit Washington. Om een of andere
reden vertrouw ik die man niet. Ik bestudeerde hem verschillende malen op televisie.
Zoals mejuffrouw Boekhoudt eens over prins Bernhard zei: ‘Tegenover mij is hij
altijd aardig en correct, maar toch, nee.’ Ik zeg hetzelfde van deze Knapen. De
toekomst zal het uitwijzen.194
Arie Kuiper van De Tijd wijdt zijn commentaar deze week aan
vrouwenemancipatie. Voor hem is Arbatov niet in Nederland geweest. Hiltermann
noemde Arbatov deze week wel maar komt als altijd daarnaast met puur
pro-Amerikaanse shit aanzetten. Hij is dan ook nog altijd bijzonder populair.
Hiltermann vindt het prima, dit zogenaamde Amerikaanse tegenwicht,
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want anders zouden we immers maar een protectoraat van Moskou worden.
Willem Brugsma schreef een uitstekend artikel over Arbatov. ‘Hij zocht twee jaar
geleden Oltmans uit...’ Dat is niet waar, ik heb letterlijk bijna tien jaar moeten
soebatten om Arbatov zover te krijgen. Maar Brugsma gaat tenminste serieus op de
inhoud in.195
Ik heb Jan de Vries van De Typhoon gevraagd of hij vergeten was dat ik bestond.
Ik werkte twintig jaar voor die krant onder Cees Meijer. Er stond namelijk geen letter
over Arbatov of ons boek in zijn krant.
De berg Athos op het gelijknamige Griekse schiereiland in de Egeïsche Zee herbergt
1.400 oosters-orthodoxe monniken verdeeld over een twintigtal kloosters. In de dagen
van het Byzantijns keizerrijk woonden er 10.000 kluizenaars in 180 kloosters. De
animo is teruggelopen. De meeste monniken zijn Grieken, maar er zijn ook veel
Russen, Bulgaren, Roemenen en Serven. Een handjevol komt uit het Westen, onder
wie vier Amerikanen. Via gebeden zouden zij in een vorm van extase raken en
daardoor in directe verbinding met God komen.
Ik kan niet verklaren waarom die plek tot mijn verbeelding spreekt. Veel van de
monniken ontwijken bezoekers, vluchten zelfs voor hen. Een Joegoslaaf, die 24 jaar
geleden zich uit de wereld terug trok en nu 58 jaar is - Stefan Ieroshim, zoon uit een
welgestelde zakenfamilie - bewoont een soort hut met kleine kapel en is wel bereid
tegen iemand van The New York Times te spreken. ‘I know you outsiders think we
are all mad up here, but you are far worse off in your world,’ aldus Stefan. Hij had
gehoord dat er oorlogen in de buitenwereld zijn en dat alles wordt vernield. Op Athos
was hij veilig en zijn plaatsje in de hemel was reeds veilig gesteld. Voor medische
behandeling had hij zijn berg wel eens moeten verlaten, maar de buitenwereld maakt
hem diep ongelukkig. Soms schildert hij iconen om geld te verdienen, maar hij kweekt
verder zijn eigen groenten en fruit en is vrijwel zelfstandig wat eten betreft. Af en
toe komt er een bootje wat goederen brengen en soms zien ze kranten, tijdschriften
en ook boeken.
Stefan heeft vastgehouden aan een portret van koning Peter van Joegoslavië. Hij
is overtuigd dat, in tegenstelling tot presidenten en eerste ministers, koningen hun
ambt bekleden bij het ontvangen van goddelijke rechten hiertoe. ‘Even if kings make
mistakes it must be because God wants them to,’ aldus Stefan.
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Dat zegt Beatrix ook nog altijd, dat haar koningschap van God gegeven zou zijn, een
notie regelrecht uit Sprookjes van Moeder de Gans. Waarschijnlijk gelooft zij het
zelf ook niet echt.
Van Athos naar San Francisco. Homo's daar hebben de Butterfly Brigade opgericht,
die door de straten van gay-wijken patrouilleren om te voorkomen dat gay bashing
- het in elkaar trappen en zelfs vermoorden van homo's - zonder verdere tegenstand
plaats vindt. In New York vuurde een voormalige politieman veertig schoten af op
een homobar, waarbij twee homo's werden gedood en zes gewond. Zijn verklaring
bij arrestatie: ‘I just don't like faggots.’ Gay bashing is een nieuwe sport onder hetero's
geworden in de VS, meent Michael Rees in Newsweek.196 Veel homohaters doen zich
voor als homo, gaan met het slachtoffer mee naar huis, doen dan drugs in diens glas,
of vermoorden hem zondermeer en stelen alles wat los en vast zit. Reese: ‘No one
expects the problem [en nu komt het; WO] rooted in centuries of prejudice, to
disappear. Many homosexuals fear the problem will worsen by summer when
teen-gangs have more time on their hands.’ Vader Stefan op Athos hoeft daar niet
bang voor te zijn, alhoewel in 1960 tijdens een hoog oplopende ruzie een monnik
een andere schijnt te hebben gedood.197
Uit een brief van William Davidson blijkt dat het contact dat ik tussen hem en
Georgii Arbatov heb proberen te leggen reeds heeft plaats gehad. Ik vraag me dan
wel af wat ze er aan beide kanten mee doen. Arbatov heeft er met geen woord over
gerept. Dat soort mensen is te druk en eigenlijk te slecht georganiseerd valt me altijd
weer op.

21 maart 1981
Ik lunchte bij de familie Wertheim in Wageningen. Zij zijn hun 50e huwelijksdag al
gepasseerd maar beiden nog vol energie.
Vervolgens reed ik naar Het Enserinck voor een ontmoeting met mevrouw Cecile
van Lennep, de moeder van Nijenrodevriend Frank, die inmiddels is overleden. We
spraken intens, bijna drie en een half uur. Haar verdriet over haar enige zoon is
blijvend. Zij liet foto's zien van zijn laatste jaren met zijn gezin. Hij heeft
aantrekkelijke zonen. Zij was wel ouder geworden. Time lag naast haar, opengeslagen
bij het omslagverhaal over misdaad in de VS, dat ook mij heeft geschokt.
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We spraken veel over vroeger.198 Zij werd Cila genoemd, naar de zuster van de heer
Schimmelpenninck van landgoed Heimerstein in De Bilt. De Schimmelpennincks
woonden in Bosch en Duin schuin tegenover De Horst. Hun enige dochter heette
eveneens Cila. Mevrouw Van Lennep was ook bevriend geweest met de Star
Busmanns in Wenen. Lot Star Busmann schijnt met een Oostenrijkse graaf te zijn
getrouwd en woont ergens op een kasteel.199 We gingen samen in een restaurant in
Ruurlo eten. ‘Praat maar niet over Frank,’ zei ze, ‘want dan ga ik huilen.’ Ik trok me
dit zeer aan.
Zij maakte zich grote zorgen dat ik zo'n slechte naam had. Het schijnt dat mevrouw
Froger, naast wie ik laatst tijdens een diner bij de ambassadrice van India zat,
afkomstig is van een buitengoed ergens in de buurt van Vorden. Zij had gehoord dat
het hof mij absoluut niet lustte. Zij wilde weten waarom dit was. Ik heb haar dus iets
verteld over wat me de afgelopen jaren zoal is overkomen en hoe ik in Den Haag in
het verdomhoekje terecht ben gekomen. Zij was verrast geweest dat er met zoveel
afkeer werd gereageerd toen zij in haar omgeving had gezegd dat ik naar haar toe
zou komen. Ik dacht bij mezelf: kon mevrouw Van Lennep maar eens met mejuffrouw
Büringh Boekhoudt spreken, die me vanaf mijn jeugd heeft gekend.

22 maart 1981
Eerde
Ik ben vanuit Vorden hierheen gereden en viel gisterenavond bij het luisteren naar
preludes van Debussy in slaap. Heb een lange wandeling met Han André de la Porte
gemaakt. Ik noemde hem Theo, naar mijn jongste broer, wat Han een compliment
noemde. Het is vreemd dat ik die verspreking met Theo en Peter bijna altijd maak.
Lex Poslavsky noemt het ‘een gebrek aan concentratie’ maar ik denk dat dit anders
in elkaar zit. God mag het weten.
Het is hier in een woord prachtig. Ik wil eerst een paar regels aan Peter schrijven.
De moeder van Irthe van Pallandt komt uit Indonesië en is daar, evenals mijn eigen
grootmoeder, geboren. Na het ontbijt maakte ik een lange wandeling met Han en
zijn labrador, die meteen in het kanaal sprong. In Huize Eerde, een achttiendeeeuws
kasteel, is een internationale school gevestigd. De vader
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van Irthe moet een bijzondere man zijn geweest. Hij was in Krishnamurti en
parapsychologie geïnteresseerd. Grootmoeder Van Pallandt woont in een houten huis
op het terrein. Zij heeft een wonderlijke tuin met planten aangelegd. Wat is het hier
mooi.

23 maart 1981
Hoogeveen
Het hoogtepunt van Eerde was eigenlijk de grootmoeder. Zij zei: ‘Dag mijnheer
Olthof.’ Maar ze deed me aan mijn eigen grootmoeder Poslavsky denken, zelfs zoals
zij met haar hand aan haar gezicht kwam.
In de middag wilde men in een nabijgelegen villa van ene mevrouw Pierson een
vendu bijwonen. Eerst brachten we de meisjes Röell en Van Schaardenburg, die op
Eerde logeerden, naar het station. Tijdens het bezoek aan huize Pierson stond opeens
een blonde jongen voor me die zei: ‘Ik ben een zoon van Cila Schimmelpenninck.’
Ik was met stomheid geslagen, juist omdat ik de dag tevoren met mevrouw Van
Lennep op Het Enserinck over al deze contacten uit onze jeugd uitvoerig had
gesproken. Ik hield meteen van de jongen. Hij heette Jan-Jacob Dólleman en was
een absolute schat. Ik was op de plaats rust bouleversée van hem. Han sneerde: ‘Zie
je, als je maar met de juiste mensen omgaat, dan schrijf je geen Made in Soestdijk
boekje.’ Dit had er uiteraard helemaal niets mee te maken.
Jan-Jacob studeert in Leiden. Maar hij schijnt als zijn grootvader
Schimmelpenninck een auto- en motorfietsfreak te zijn. Hij vertelde dat de zoon van
Gerard Schimmelpenninck - die wij in onze jeugd Wonkie noemden - getrouwd was
met een Belgische en een dochter had. Wonkie's zoon schijnt in Tenerife te wonen
om de militaire dienst te ontlopen. Dat is andere koek dan zijn vader, huzaar van
Boreel, gesneuveld op Java.200

24 maart 1981
Aunty leeft nog en is vandaag jarig. Ik hoop dat Beatrix er iets aan doet, want dit
zou voor de oude dame haar mooiste geschenk op deze dag zijn. Aunty houdt van
niemand in de wereld meer dan van Beatrix, omdat zij koningin is. Hopeloos eigenlijk
dat dit zo'n doorslaggevende rol speelt.
Er was inderdaad iets met mijn toestel aan de hand. Na mijn beklag bij Van
Lunteren lijkt de telefoon het nu weer normaal te doen.
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Er zou nog veel te schrijven zijn over het afgelopen weekeinde. Jantje in Hoogeveen
was lief maar hij beleeft een periode van weinig seks. Hij is bang er een hernia aan
over te houden. Onzin. Hij gaf me een foto, gemaakt toen hij in militaire dienst op
een vrachtauto zat. Ik raak toch wel op hem gesteld.
Ik heb meegewerkt aan een radioprogramma met Radio STAD over het
Arbatov-boek. Het duurde een half uur. Stan van Houcke had zich uitstekend
voorbereid. Ik liep twee bekeuringen op in een kwartier. Eerst werd ik in de IJtunnel
aangehouden door dezelfde twee juten als in december. Een van hen keek zelfs in
mijn dashboardkastje om te zien of het potlood dat hij in december vergat terug te
vragen er misschien in lag. Daar moet je een Hollander voor zijn. Later, toen ik bij
de groenteboer op de Prinsengracht stopte om ingrediënten voor een soepje te kopen,
werd ik nog eens bekeurd omdat ik op het trottoir stond geparkeerd. Ze gaan hun
gang maar.
Hans Galesloot heeft de film met pater Alekseij in de USSR formeel geretourneerd
en er een brief bijgedaan met uitleg waarom men moeite heeft met dit materiaal.
Zodoende kan ik tenminste aartsbisschop Pitirim, die me hielp de onderneming
mogelijk te maken, ervan overtuigen dat mijn handen gebonden zijn. Mijn vriendje
uit het klooster in Odessa, Fyodor Batarchukov, heeft opnieuw geschreven. Hij vraagt
me hem in Zagorsk te komen bezoeken.

25 maart 1981
Volodja Molchanov belde op uit Moskou. Zonder Zamyatin te noemen zei hij: ‘Je
nieuwe gesprekspartner zal je ontvangen. Je hoeft niet eerst uit Holland te telefoneren.’
Er waren eveneens afspraken gemaakt voor ontmoetingen met Minister Andrei
Gromyko, professor Sladkovsky van het Verre Oosten Instituut en professor Primakov
van het Nabije Oosten Instituut. Jan de Vries, hoofdredacteur van De Typhoon
antwoordde me waarom ze geen aandacht aan het Arbatov boek besteedden. De
Zaanse redactie vond het artikel dat de GPD bracht ‘te licht’. Dat die man een
kletsmajoor is, wist ik al heel lang. Hij had natuurlijk ook kunnen schrijven: geef
ons een exclusief artikel van jouw hand. Maar hij begrijpt blijkbaar niet waarom een
aantal bladen, NRC Handelsblad voorop, aandacht aan het Arbatov-boek schonken.
Hij vindt het kennelijk niets. Het lijkt me dat de man zich in een ideale positie bevindt
om dit te (kunnen) beoordelen.201
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Ik had een lang gesprek met Jan Buis van Bruna in Utrecht. Hij geeft 5.000 gulden
voorschot op mijn manuscript voor Over intelligentie, wat dit jaar zal verschijnen.
Dit bedrag weegt natuurlijk in de verste verte niet op tegen wat ik heb moeten uitgeven
om alle betrokken specialisten te interviewen. Het is echter niet anders.
Josje Hagers van De Telegraaf belde. Ik vroeg haar als royalty redactrice waarom
de kranten geen aandacht hadden besteed aan de rede die Beatrix in Maastricht schijnt
te hebben uitgesproken. ‘Dat is omdat er geen pers bij mocht. Dan denken de kranten:
laat dat mens doodvallen!,’ zei ze.
Mevrouw Van Dijk uit Baarn belde weer heel triest en vroeg of ik haar, als oudje,
was vergeten. ‘Ik schrijf u toch altijd?’
‘Ja, dat is ook heel lief Wim, alleen Folkert is dan jaloers maar dat is tussen jou
en mij.’202
André Spoor had toegezegd mee naar Wenen te zullen gaan voor het leggen van
contacten op paleis Laxenburg en het International Institute for Applied System
Analysis. Hij was weer eens onbereikbaar. Ik spoorde hem via Astrid Waltmans op.
Hij gaat niet mee. Op de valreep vroeg ik hem waarom de rede van Beatrix niet in
de krant had gestaan. Dat wist hij niet.
In Vrij Nederland verscheen het regeltje: ‘Zal Beatrix ooit die blik van Juliana
krijgen van het is machtig interessant, maar waar dient het eigenlijk voor?’
Anthony Austin heeft in The New York Times een verhaal met een foto geschreven
over hoe Volodja en Anja Feltsman al bijna een jaar wachten op toestemming de
Sovjet-Unie te mogen verlaten. Hen is het al driemaal geweigerd. Volodja heeft
steeds gezegd dat hij naar The New York Times zou lopen ‘if worse comes to the
worst’.203 Hij moet uit wanhoop de knoop hebben doorgehakt.
Intussen schijnen alle regeringsleiders uit de EEG, die in Maastricht bijeen zijn,
het wenselijk te achten dat de Amerikanen onmiddellijk met het Kremlin gaan
onderhandelen over de modernisering van kernwapens voor de middellange afstand.
Intussen blijft Luns, secretaris-generaal van de NAVO, er op hameren dat de jongste
voorstellen van Leonid Brezhnev over ontspanning bijna allemaal onaanvaardbaar
zijn. ‘The alliance will judge Soviet intentions on the basis of Soviet actions,’ aldus
Luns. Moskou moet zich sowieso eerst uit Afghanistan terugtrekken. ‘Specialist’ in
sovjetzaken Raymond van den
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Boogaard, de Heitink van NRC Handelsblad, publiceerde alsof hij het allemaal weet:
‘De wil van de sterkste is de wet van het Kremlin.’ Nog wel op de opiniepagina van
onze meest gezaghebbende krant.204 In werkelijkheid behandelt hij een proefschrift
van een politicoloog Peter Volten over dit onderwerp aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam. Brandpunt constateerde vorige maand dat 62 procent van de Nederlanders
tegen het plaatsen van kernwapens op onze bodem is. Het zal ze in Maastricht of
Brussel verder een worst wezen wat de mensen willen. Dit heet: democratie.
Wat dat betreft moet de rede van Beatrix in dit boek, zij het als bijlage, worden
opgenomen. Ik heb het bij de RVD opgevraagd.205
Cosima Wagner schreef in haar latere jaren 500 woorden per dag; twee pagina's.
Zij hield er mee op in 1883 op de dag dat Richard Wagner stierf. Hoe werkt zoiets?
Waarom? Ik wist trouwens niet dat zij een dochter van Liszt was. Haar dagboek van
1.200 pagina's is nu bij Harcourt Brace Jovanovich verschenen. Het dagboek van
Wagner zelf, van 1865 tot 1882 in een magere 218 pagina's, is bij Cambridge
University Press uitgekomen.206 Vreselijk dat er geen tijd (en geen geld) is om datgene
te kopen wat je zou willen lezen.
Ik ben eindelijk het Time-artikel The Curse of Violent Crime, waar mevrouw Van
Lennep op Het Enserinck ook aan bezig was, aan het lezen. Iedere 24 minuten wordt
er in de VS een moord begaan. Iedere tien seconden wordt er ergens ingebroken.
Iedere zeven minuten wordt een vrouw verkracht. ‘The crimes are becoming more
brutal, more irrational, more random - and therefore all the more frightening,’ aldus
Time. ‘Are we hostages within the borders of our own self-styled enlightened, civilized
country?’ Ze schrijven dit naar aanleiding van een pas verschenen rapport. De
commissaris van politie in Houston, Texas: ‘We have allowed ourselves to degenerate
to the point where we are living like animals. We live behind burglar bars and throw
a collection of door locks at night and set an alarm and lay down with a loaded
shotgun beside the bed a end then try to get some rest. It is ridiculous.’ Een absoluut
verschrikkelijk verhaal. Helaas de realiteit.207
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26 maart 1981
Wenen, Hotel Kärtnerhof
Ik vloog vanmorgen naar Oostenrijk en spoedde naar Laxenburg voor het symposium
op IIASA - waar André Spoor eigenlijk mee naar toe zou gaan - over Energy in a
Finite World. Directeur Roger Levien was aan het woord toen ik de zaal in kwam.
IIASA heeft acht jaar gestudeerd op de wereldwijde energievoorziening en het rapport
werd vandaag openbaar gemaakt. De studie werd onder leiding van professor Wolf
Haefele uitgevoerd. Wetenschappers van Westerse en communistische landen werkten
er nauw bij samen.
Nadat ik Jermen Gvishiani de Duitse editie van het boek met Arbatov aanbood,
nam hij me terzijde. ‘Let me tell you confidentially,’ aldus Gvishiani, ‘president
Ronald Reagan has stopped the 2,5 million US dollars of the American contribution
to this Institute. According to the rules and agreements, he has to pay us at least for
another year. Therefore, till 1982 we are safe.’
‘What is Philip Handler doing about it,’ vroeg ik meteen.
Gvishiani antwoordde: ‘He is running around and testifying in Congress trying to
muster support.’
‘But why does the USSR not pay the entire 5 million dollars, for the US and Soviet
contribution together, until Reagan gets shot, or perhaps till 1984 when Edward
Kennedy might take over?’
‘Well, then it will be said that IIASA has become a Soviet institution,’ antwoordde
dr. Gvishiani.
In ieder geval kreeg ik tijdens dit gesprek het gevoel dat de vertrouwelijkheid die
het contact met Gvishiani altijd had gekenmerkt terug was. Ik vroeg of ik hem
volgende week in Moskou kon spreken. Ik vertelde hem Leonid Zamyatin in Bonn
ontmoet te hebben en met hem wellicht een boek te zullen schrijven. Mijn voorkeur
blijft naar een boek met Gvishiani uitgaan natuurlijk. We zijn al zo lang bevriend.
Maar hij spreekt er niet meer over, en ik ga het niet forceren.

27 maart 1981
Ik heb zalig diep en lang geslapen. Dat lukt Peter zelden.
Vanmorgen heb ik eerst een bezoek gebracht aan de Hongaarse ambassadeur in
Oostenrijk, mijn oude vriend Eugen Randé. Hij vertelde dat bondskanselier Bruno
Kreisky niet alleen teleurgesteld was in Ronald Reagan maar gewoon van diens
politiek ten aanzien van Moskou walgde. ‘With the Carter Government, at least there
was some room for maneuvering left.

Willem Oltmans, Memoires 1980-1981

252
But now? In eastern Europe we reasoned first anything was better than Carter. It
only shows that in eastern Europe we still don't know enough about America.’
Randé noemde de situatie in Polen ernstig en gaf toe dat de rooms-katholieke kerk
en de huidige paus de politieke weegschaal ten voordele van Lech Walesa hadden
doen doorslaan. Hij verwachtte geen sovjetinvasie en noemde het cruciale probleem
bij een dergelijk avontuur ‘voedsel’. ‘When they would invade Poland, they would
be responsible for having to feed thirty million Polish mouths more, and they are
running short themselves.’
Mijn Hongaarse vriend kende Zamyatin uitstekend en vertelde dat hij oorspronkelijk
door Aleksei Kosygin naar de hoge post van woordvoerder voor het Kremlin was
geleid. Nu is hij de rechterhand van Brezhnev. Randé benadrukte dat Zamyatin
uitstekend door had dat propaganda voeren voor binnenlands gebruik binnen de USSR
of het socialistische blok, iets heel anders was dan in de rest van de wereld. Hij zei
ook dat hij verwachtte dat Oostenrijk een veel minder belangrijke rol op het
wereldtoneel zou spelen, wanneer bondskanselier Kreisky zich zou terugtrekken. Hij
zou dan zelf terug willen keren naar Boedapest om zich aan het schrijven te wijden.
Tenslotte is Eugen van huis uit journalist.
Ik liep binnen op het Bundeskanzleramt bij de privésecretaris van Kreisky, Petritsch,
aan wie ik een Duitse uitgave van het Arbatov-boek aanbood. Hij vertelde,
vertrouwelijk, dat de bondskanselier een persoonlijke brief naar Ronald Reagan had
geschreven over de Amerikaanse bijdragen aan het IIASA.
Ik bracht ook een exemplaar op Wollzeile 2, de woning van kardinaal König, en
schreef erin: ‘Hoping some day, you will fullfill the commitment you made three
years ago.’ Daarmee doelde ik op een diepgaand gesprek.
Om 17:00 uur was ik in de flat van Leopold en Tanja Remz-Star Busmann in
Metternichgasse 5 voor een ‘reünie’ met haar zus Charlotte Szápáry.208 Nicky, een
mooie blonde jongen met een zalige bek, kwam binnen met een meisje - helemaal
verkeerd. Ik begreep dat de jongen haar oudste zoon is. Hij studeert sportmanagement.
Charlotte straalde, maar na dertig jaar herinnerde ik me haar niet goed meer. Nadat
het ijs was gebroken voerde humor weer de boventoon, net als vroeger. Ik heb de
indruk dat Charlotte niet veel leest en dat haar input mager en oppervlakkig is. Men
was unaniem kritisch ten aanzien van

208

Zie Memoires 1953-1957.

Willem Oltmans, Memoires 1980-1981

253
Kreisky, die overigens een goede vriend van hun vader was geweest toen deze in de
jaren vijftig gezant in Oostenrijk was. Dat was de periode waarin ik bij hen logeerde.
Later schijnt de heer Star Busmann ook ambassadeur in Moskou te zijn geweest. ‘He
loved to be there. He has a great interest in history.’ Ik zal zorgen dat hij mijn
Arbatov-boek krijgt.
Ze maakten op mij de indruk fervente conservatieven te zijn en waren ingenomen
met Ronald Reagan. ‘Kreisky is a dangerous socialist,’ zeiden ze. Zij vroegen of ik
een goede advocaat in Nederland wist, want zij wilden hun Nederlandse paspoorten
proberen terug te krijgen. Ik adviseerde H.M. Voetelink van Nauta van Haersolte.
Charlotte Szápáry karakteriseerde het IIASA in Laxenburg als ‘an international spy
centre’. Ze vroegen of ik zin had mee te gaan naar een feestje van de eerste vrouw
van Herbert van Karajan. Ik excuseerde me en zei naar een film te willen gaan en
daarna rustig alleen te dineren en wat te lezen en schrijven. Ik vond het aardig hen
onder elkaar terug te zien maar het Szápáry-circuit als zodanig kan me gestolen
worden. Ik wandelde in het park en luisterde naar heerlijke muziek. Wenen is toch
eigenlijk een burgerlijk dorp. Er gebeurt's avonds vrijwel niets.

28 maart 1981
Stralende zon. Zalig. Er lopen hier jongens rond met gezichten en lijven, sexy as hell.
Daar verbaas ik me in Wenen altijd weer over. Ik heb jongens gezien, ongelooflijk.
En de onschuld van de kleerkasten straalt er vanaf. Maar alles loopt wijven te
omstrengelen, zoals Nicky Szápáry gisteren met die tienergriet. Ik herinner me dat
Charlotte zei dat ik het interview van Oriana Fallaci met Lech Walesa in The Sunday
Times moest lezen. Misschien volgt zij de internationale ontwikkelingen toch beter
dan ik denk.
The New York Times wijdde een hoofdartikel aan het energierapport van IIASA.209
‘Anyone who thinks the energy crisis is temporary or can be easily solved, as President
Reagan apparently does, will be jolted by the latest international analysis of global
energy needs. The study is probably the most ambitious effort yet to determine the
world's long-term energy needs. Indeed solar energy might supply only 7 percent of
the world's energy in the year 2030. If biological energy sources are to be used
expensively, the globe will have to become a giant herbarium, with more land devoted
to growing fuel than is now used in raising
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food. If centralized solar power plants are to be a major source of energy a century
hence, the amounts of concrete needed to built them would strain the world's
productive capacity.’
Ik kreeg in Laxenburg het rapport van IIASA uit 1980 in handen met een voorwoord
van voorzitter Jermen Gvishiani.
Een hoogleraar geschiedenis, Francis Loewenheim van Rice University in Houston,
Texas, wijst er op dat Ronald Reagan op 3 maart 1981 gedurende een gesprek van
een uur met Walter Cronkite op CBS televisie een verhaal over Franklin Roosevelt
uit zijn duim zoog, zonder dat iemand er in het land verder aandacht aan besteedde.
Inbegrepen de beroemde Cronkite, die kennelijk ook voor zoete koek aannam wat
Reagan ophoestte. Reagan babbelde met Cronkite over ‘the urgent need to deal
effectively with the continued dangerous spread of Soviet subversion and expansion.’
‘I remember,’ aldus Reagan, ‘when Hitler was arming and had built himself up no one has created quite the military that the Soviet Union has but comparatively he
has in that way.’ (Ook zo'n fraaie zin.) ‘Roosevelt made a speech in Chicago,’ vertelde
Reagan miljoenen Amerikanen aan de buis, ‘to quarantine Nazi Germany, to stop
all communication, all trade, all relations with them until they gave up that militaristic
course and agreed to join with the free nations of the world in a search for peace.’
Professor Loewenheim wijst er op dat Roosevelt nooit een dergelijk voorstel heeft
gelanceerd. In de rede van Roosevelt van 5 oktober 1937, waaraan Reagan dus
refereerde, blijkt Roosevelt zelfs niet eenmaal Hitler of nazi-Duitsland te hebben
genoemd. Volgens de hoogleraar heeft Roosevelt zelfs nooit gedacht over een
quarantaine van Duitsland onder Hitler. Hij heeft nooit met enige van zijn
medewerkers die mogelijkheid besproken.
Loewenheim: ‘One troubling concern remains. It is one thing for President Reagan's
memory - or his briefing by trusted aides - to desert him, when he is talking with
gracious interviewers like Walter Cronkite. What will happen when he faces, say,
Leonid Brezhnev at a summit meeting?’210 Het geheugen van Brezhnev schijnt hem,
evenals dat van Reagan, steeds meer in de steek te laten, dus dat is meer een dialogue
of the deaf. Daar zit het gevaar niet. Het gevaar is dat Reagan aangeeft de USSR te
willen blokkeren à la Cuba maar dan subtieler, want de sovjets hebben aanzienlijk
meer raketten. De USSR moet in de optiek van Reagan kapot.
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Mijn Arbatov-boek staat in de Kärntner Straße bij de Tor Buchhandlung in de etalage.
Het staat er al drie dagen en is het enige exemplaar dat ze in huis schijnen te hebben.
De National Enquirer moet 1,6 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan de
actrice Carol Burnett, die volgens het blad in een restaurant in Washington DC in
beschonken toestand en in gezelschap van Henry Kissinger gesignaleerd zou zijn.
Burnett en Kissinger noemden het bericht ontbloot van iedere waarheid. National
Enquirer moet dokken. Roddelbladen lopen vroeg of laat tegen de lamp. Ik herinner
me maar al te goed mijn bezoek aan het hoofdkwartier van de National Enquirer in
Florida in 1977 ten tijde van de dood van George de Mohrenschildt.
Tanja Star Busmann houdt zich met binnenhuisarchitectuur bezig. Zij was in
Venetië geweest om stoffen te kopen. Men had haar laten zien welke materialen door
Beatrix waren aangekocht van ‘the most expensive fabrics, piles and piles’. Lydia
Loudon211, misschien wel Beatrix' beste vriendin, schijnt haar eerste kind in Wenen
te hebben gekregen. Beatrix bezocht haar voor de bevalling en sliep, omdat het
appartement van de Stewart-Clarks niet groot was, op een bank. Dat is dan weer die
andere kant van de Koningin die weinigen kennen.

Hilton, Café am Park
De kerel in de bar is lang, mooi, een Pakistani, met goddelijke ogen. Terwijl ik tegen
hem zei, dat hij er beter aan deed naar Islamabad terug te keren en generaal Zia
ul-Haq voor zijn raap te schieten, charmeerde hij me totaal met die ogen. Hij wist
wel degelijk waar ik op doelde. Ik zat uit te kienen hoe het zou zijn hem in de koffer
te krijgen. Waarschijnlijk zou het bij ‘nekken’ blijven, niet het hele nummer. Maar
dit soort zaken hangt natuurlijk ook af van hoe hij op bepaalde avances zou reageren.
Ik zit er over te praten alsof we al tussen de lakens liggen.
De Pakistani barkeeper keerde weer terug op zijn post en opende het gesprek door
te zeggen dat ik hem aan Lord Mountbatten deed denken. Hij had deze middag nog
in het stadspark - de lokale tippelzone voor nichten dus - over de Lord gelezen. Ik
antwoordde: ‘If you would know what I would like to do to you, you would call the
police.’
Tijdens het gesprek met ambassadeur Randé, liet hij zachtjes achtergrondmuziek
aan staan. Hij zei dat het de nieuwste op-
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namen van het Weense Philharmonisch Orkest in Boedapest waren. Toch verdacht
ik hem ervan de muziek aan te laten om afluisterapparatuur te saboteren, omdat hij
inmiddels wist dat ik geen blad voor de mond nam.
Jos Lodewijks citeert in een commentaar een uitspraak van Georgii Arbatov tijdens
diens bezoek aan Amsterdam, een uitspraak die ik zelf niet heb gehoord: ‘Ik vind
Nederland het grootste kleine land ter wereld.’

29 maart 1981
The New York Times schrijft over avant-gardemuziek in de USSR, waar ik eigenlijk
niets van af weet. John Rockwell schrijft over de Russische cellist Mstislav
Rostropovich. Hij verliet de USSR toen hij 47 jaar oud was en in 1978 werd zijn
sovjetburgerschap afgenomen. Hij zegt dat zijn gehechtheid aan Rusland alleen maar
sterker is geworden: ‘Maybe I feel even more Russian now. I have all of Russia in
me. I don't have all Russia outside. Inside I am very, very, very Russian. I will go
back to Russia some day. Today, nobody in Russia believes in the Soviet system. I
don't think even Brezhnev believes in it. He knows its failure better than anyone else.
It keeps going only through inertia. But the last sixty years have radically changed
the Russian character. The people have become very apathetic.’212
Er zijn 16.000 soorten vlinders bekend. In een museum in Sarasota, Florida worden
850.000 exemplaren uit de hele wereld bewaard. Ik wil er een keer naar toe.
Ik schreef naar Daan Dijksman en John Jansen van Galen dat ze het de heer Van
Roijen wel erg gemakkelijk hebben gemaakt en heel wat volkomen onacceptabele
antwoorden van de voormalige loopjongen van Joseph Luns in Washington - vanwege
onkunde - onbevraagd hebben gelaten. Het zal ze niet voor me innemen, maar wie
heeft er behoefte aan te slijmen tegen de Haagse Post?
Luister naar Ein Heldenleben van Strauss. Prachtig.
De brave Richard Allen heeft zich laten ontvallen dat in sommige kringen in
West-Europa langzamerhand de mentaliteit ‘better to be red than dead’ overheerst.
Dit is onzin maar er zijn dus ook andere oplossingen mogelijk dan het steeds verder
opvoeren van de krankzinnige wapenwedloop, waar men op het Witte Huis van
Reagan en Allen het meeste voor voelt. Natuurlijk omdat de VS in wezen een
gigantische Kruppfabriek
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is en een economie heeft die is gericht op de oorlogsindustrie. The Economist213
schreef: ‘There is part of the European left which, in its heart, would not really mind
a further expansion of Soviet power.’ Ik geloof er helemaal niets van. Bovendien
wordt er altijd vanuit gegaan dat de Sovjet-Unie een expansie van haar macht zou
nastreven, waar ik allerminst van overtuigd ben. Sterker nog, ik weet zelfs dat dit
niet zo is. Ze hebben genoeg interne problemen op te lossen, in plaats van bijvoorbeeld
Polen binnen te trekken, zoals de Westerse oorlogshitsers zeggen. Eugen Randé gaf
bovendien een uitstekende reden op: ze zouden er dertig miljoen Polen bij krijgen
om te voeden.
In Engeland is een nieuwe Tenhaeff opgestaan, namelijk professor Carl Sargent,
die het eerste doctoraal parapsychologie aan de universiteit van Cambridge in de
wacht heeft gesleept. Ik zou hem graag interviewen.

Wenen - Moskou
Ook Jermen Gvishiani bevindt zich in dit vliegtuig. Ik stuurde hem een boodschap.
Hij nodigde me uit naar de eerste klasse te komen waar we een half uur rustig konden
spreken. Eindelijk. Ik geloof dat ik erin slaagde hem te overtuigen nu toch echt werk
te maken van ons boek. ‘Give me questions and I will perhaps begin answering them.’
Hij aarzelt nog steeds. Waarom? Hij heeft nu gezien dat het met Arbatov uitstekend
gelukt is.
Hij gaf toe dat de problemen met gasleveranties aan West-Europa werden
veroorzaakt door allerlei vormen van Amerikaanse druk. ‘France,’ aldus Gvishiani,
‘is at the moment in the middle of an election campaign, so we were told: “We will
do it, but don't be in a hurry.” Actually, our dealings with Holland, at the moment,
go very well, so well even, that we are using it as an example for the Germans and
the French so we say: “But the Dutch are moving smoothly”.’
Hij vervolgde: ‘Actually, we are now considering two pipelines, both of 75
atmosphere, instead of one of 100 atmosphere. We might now be pumping 70 billion
cubic meters of gas to West and Eastern Europe.’ Hij wist de cijfers uit zijn hoofd:
12 miljard naar West-Duitsland, 10 miljard naar Frankrijk, 6 miljard naar België, 5
miljard naar Nederland, 4 miljard naar Italië, 3 tot 4 naar Zwitserland en Spanje, en
verder naar Finland, Oostenrijk en andere landen.
Over mijn plan een televisiefilm over de gasleveranties te ma-
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ken zei Gvishiani: ‘If you make your film now, one would have to talk in so many
generalities. It would be better timing to produce the film when it could play a more
positive role. Remember, Germany still says officially: ‘We are studying it,’ but
privately they tell us: “We will do it.” The French are waiting for the outcome of the
elections.’ Ze reageren in Bonn en Parijs alleen maar op die manier vanwege de druk
uit Washington, waar men de USSR de inkomsten in buitenlandse deviezen door deze
gasleveranties niet gunt.
Gvishiani zei dat hij in mijn film, en zeker in een boek, zou kunnen vertellen over
technische samenwerking wat betreft de pijpleidingen voor energieleveranties naar
West-Europa, en wat de voordelen hiervan voor beiden partijen zouden zijn. ‘But I
would also speak about the overall picture in East-West relations, like I did at IIASA
yesterday. What do these programs mean in relation to overall world - and East-West
contacts? Someone at IIASA has suggested me, to come to Laxenburg and run the
Institute full time. The advantage of accepting that proposition would be, that I would
have more time to write and do scientific work.’
Hij vroeg: ‘Do you really think that a book written by me would help?’
‘Yes, it would,’ antwoordde ik. ‘We are building bridges between East and West.
We could also illustrate the time we are losing by presenting the example of Philips,
Shell and other companies that suffer from pressure from Washington and the CIA
not to engage in business with the USSR.’ Gvishiani vertelde de Philipsfabriek nabij
Wenen te hebben bezocht. Ik vroeg wie hem daar had ontvangen en of het Ir. H.A.G.
Hazeu was geweest. ‘He was a young man, I forgot his name,’ was het antwoord.
‘We looked at video tape systems. We are interested to buy a license on new
cassettes.’ En daar liet hij op volgen: ‘You could be perhaps involved into that. We
are discussing with Philips the co-production of discs in may be joint companies.
We would have to buy some equipment and we could also sell the software.’
Vervolgens wees hij op een conferentie in Varna, Bulgarije op 6 oktober a.s. waar
de International Council for New Initiatives in East-West Cooperation bijeen zou
komen, de club dus die onlangs in Wenen had vergaderd. Dit was het gezelschap
waar ik André Spoor had willen introduceren, maar die liet dus voor de zoveelste
keer op het laatste moment verstek gaan. Zelf kon ik die dagen in Wenen niet privé
financieren, dus heb ik zelf ook die bijeenkomst moeten missen. Typisch Gvishiani
om
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in te spelen op mijn financiële perikelen. ‘Do you know M. Markov, the beer magnate?
He has a Dutch wife. I should introduce you some time to them. They are also
promoting these matters of better East-West communication and contacts.. They are
very, very rich and have an number of companies.’214 We naderen Moskou. Het
sneeuwt.
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Moskou
30 maart 1981
Het is prachtig weer. Ik schreef Peter nog voor het ontbijt.
Het duurde gisteren weer een uur voor ik door de douane was. Niemand in de
wereld hoeft angst te hebben voor deze sovjetkolos, al was het maar vanwege de
manier waar op de overgrote meerderheid van de breinen in dit land werkt.
Ik belde belde Volodja Molchanov. ‘Je was gisterenavond op onze televisie in een
item van drie minuten over Georgii Arbatov bij de persontmoeting in Bonn. Je zat
stom te lachen.’
‘My craft is,’ aldus Jean Piaget, ‘to study the formation of knowledge.’ Ik wil het
debat lezen dat Piaget met Noam Chomsky schijnt te hebben gehad.
Om 09:00 uur stond Volodja al voor mijn neus, met een grote flambard op. We
spraken een uur om een aantal afspraken geregeld te kunnen krijgen. ‘Ziet Zamyatin
president Brezhnev veel,’ vroeg ik hem. ‘Willem,’ zei hij, ‘iedere dag!’ Hij voegde
er aan toe: ‘Wat hij zegt is officieel want dat denken onze hoge bazen ook.’
Ik had hem eerder een brief gestuurd waarin ik vertelde dat ik van plan ben een
boek met Zamyatin te schrijven. Voldodja had dit verteld aan de heer Nedbajev van
de West-Europa redactie van APN Novosti. Deze was zonder een woord te zeggen
opgesprongen en naar de heer Fedijashin - de mogelijke KGB-baas bij APN Novosti
- gegaan om het grote nieuws te vertellen. Volodja wilde de Duitse editie van het
Arbatov-boek (als een klein jongetje) meteen mee naar kantoor nemen.
Ik had twintig bananen voor hem meegenomen waar hij geloof ik niet eens blij
mee was. Ook gaf ik hem een pak artikelen over de Nederlandse publicaties rond
Arbatov. Hij had voor mij een langspeelplaat van het eerste pianoconcert van
Prokofiev meegebracht.
Volodja vertelde dat Anatoly Alexandrov, president van de USSR Academie van
Wetenschappen, een theatrale rede voor het CPSU Partij Congres had gehouden ‘met
zijn rug naar het publiek en het politbureau recht aankijkend maar verder niets
zeggend’. Alexandrov kennende, geloof ik dit niet. Volodja meende dat Feltsman
helemaal geen kansen meer had het land
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te verlaten nu hij een interview aan The New York Times had gegeven.
Op het USA Instituut van Arbatov was iedereen erg vriendelijk. Edward Ivanian
zei dat reviewers mijn JFK-manuscript nog steeds in behandeling hadden. Ze kletsen
maar wat in de ruimte om je aan het lijntje te houden. Arbatov had in Amsterdam
gezegd: ‘We have not submitted it as yet to a publisher, because we are still reviewing
it.’ Hoe lang nog?
Ik wandelde naar de Nederlandse ambassade waar Willem Bentinck juist een
diplomate uit IJsland uitliet. We voerden een prettig gesprek. Hij leek verbaasd te
horen dat Gvishiani in lovende termen over Nederland had gesproken ten aanzien
van de gasleveranties.
‘Ze spelen ons allemaal tegen elkaar uit,’ meende hij, ‘en denken dat wij elkaar
niets vertellen. Ik zie de mensen van de Duitse banken altijd als ik naar het ministerie
van Buitenlandse Handel ga want hun kantoor is er slechts een paar passen vandaan.’
Bentinck vertelde ook dat Gvishiani zelfs was genoemd als opvolger voor de minister
van Buitenlandse Handel, Patolichev. Ook de naam van de zoon van Brezhnev was
gevallen, maar tot dusverre was er niets gebeurd. ‘Ze zeggen tegen de Duitsers precies
hetzelfde,’ aldus Willem, ‘namelijk dat zij het plezierigst zijn om zaken mee te doen.
Ondertussen zitten de sovjets dermate lang te marchanderen, dat iedereen er allang
zijn buik van vol heeft. Dit is een naar Russisch trekje. Wanneer u de heer Gvishiani
weer eens spreekt, moet u op deze bezwaren van onze kant eens wijzen.’
Toen ik me liet ontvallen dat ik het een uitstekend idee te vinden een
kernwapenvrije zone van Zweden tot Oostenrijk in te stellen, reageerde Bentinck
met: ‘Maar dan zouden ze helemaal vrij spel hebben.’ Vrijspel in wat? De sovjets
hebben al genoeg sores aan hun hoofd, kijk maar naar Polen. Toen ik zei absoluut
geen sovjetinvasie van het Westen te verwachten, scheen Willem erg verbaasd. Ik
blijf er bij.
‘De heer Nedbajev en Volodja Molchanov hebben we op de ambassade ontvangen,’
aldus Bentinck.
Volodja had me al gezegd: ‘We all played games.’ Het had dus geen enkele inhoud
of betekenis gehad. Toch mag ik Bentinck wel, in zijn grijze flanel en blazer.
Gerhard van Pallandt, een jongere broer van Wieb en Renée215 is nu ook diplomaat.
Moskou vond hij wel interessant maar hij had een klein appartement. Wanneer hij
van vakantie terug-
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keerde, leed hij enige tijd aan Moscow blues. ‘Ga naar New Delhi,’ zei ik hem.
‘Zeventig procent van de diplomaten, die uit India terugkeren hebben dysenterie en
andere permanente aandoeningen. Jan Hein van de Mortel heeft in de buitenlandse
dienst een ziekte opgelopen waardoor hij nooit meer meelstoffen kan innemen.
Tijdens diners eet hij altijd een bepaald soort koekjes voor zijn gezondheid. Men
beseft niet altijd wat men op buitenlandse posten riskeert of kan oplopen.’ Gerhard
zei zich uitsluitend met de kwestie van de pijpleidingen naar Europa bezig te houden.
‘Er komen er zelfs twee,’ zei ik.
‘Dat is oud nieuws. Dat heb ik allang naar Den Haag gerapporteerd,’ zei hij.
Bij het Comité voor Radio en Televisie besprak ik met de befaamde kleine
Gabishev en een andere ouwehoer, Vakhtang Korkelia, mijn plannen voor een film
over de gaspijpleiding. De laatste adviseerde vooral steeds Jermen Gvishiani erbij
betrokken te houden. ‘Tegen ons zeggen de hoge heren van de gasindustrie toch
steeds dat ze geen tijd voor een film hebben maar dat durven ze tegenover Gvishiani
niet te doen.’
Ik dineerde met Volodja en Consuelo Molchanov. Dat was wederom
belangwekkend want Volodja vertelt veel uit de keuken van de CPSU. ‘Zamyatin zag
jouw boek met Arbatov en dacht: ik heb niets gedaan. Hij wil ook iets nalaten aan
zijn kinderen en kleinkinderen. Arbatov heeft verder geen macht. Hij kan hoogstens
een auto voor je regelen of zorgen dat je gratis in het hotel van de Academie van
Wetenschappen kunt logeren om een boek met hem te schrijven. Zamyatin heeft
macht. Hij kan morgen de heer Tolkunov, onze baas bij APN Novosti wegsturen, als
hij dat wil. Zamyatin geeft helemaal op z'n Amerikaans antwoorden als hem iets
gevraagd wordt, “tak”. Als iemand met een stomme vraag komt, kan hij hem
wegsturen bij wijze van spreken.’
Hij waarschuwde dat ik mij geen schandalen, zoals met Arbatov waren
voorgekomen, kon permitteren als ik met Zamyatin een boek zou schrijven.
‘Arbatov gaf jou intelligente antwoorden. Maar Zamyatin heeft een opvliegerig
temperament en hij denkt: ik ben de baas.’
Volodja en Consuelo zeiden dat iedereen over de toestand in Polen sprak, wat de
mensen nerveus maakte. ‘We hebben 600.000 mensenlevens opgeofferd om Polen
van de nazi's te bevrijden en hebben het land geholpen met de wederopbouw. De
wederopstanding van Polen is voor driekwart met onze
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handen en ons geld geschied. Wanneer Polen nu het socialisme gaat verwerpen, wat
moeten onze ideologen dan aan het volk van de Sovjet-Unie vertellen? Hoe moet
men dit verklaren? Vooral wanneer zij blijven verkondigen dat het socialisme de
beste staatsvorm is? Gisteren is het luchtruim boven Polen vijftien uur lang gesloten
geweest. Dat is langer dan normaal, zoals bijvoorbeeld wanneer er een staatsbezoek
plaatsvindt. Wat betekende dit? Ik hoorde dit op de Voice of America, maar die
zender wordt sinds de problemen in Polen zwaar gestoord. Wij denken dat Reagan
iets zal gaan doen als de USSR Polen zou binnentrekken.’
‘Wie weet trekt Reagan Cuba binnen, die man is tot alles in staat.’
Consuelo scheen het met me eens te zijn en zei dat haar vader op dit moment in
Havana was.
Ze hadden een vriend die in Afghanistan gewond was geraakt, in een ziekenhuis
in Moskou werd verpleegd en inmiddels is hersteld. Hij ging terug naar Afghanistan,
maar sneuvelde en werd daar begraven. Zijn vrouw had gezegd: ‘Het is beter dat hij
is omgekomen, want hij schreeuwde het uit in zijn dromen. Wat weten zulke jongens
van oorlog en vechten?’ aldus Volodja.
Ik vertelde over mijn boekje Made in Soestdijk.
‘Wat heb je toch tegen de monarchie,’ riep Consuelo uit. ‘De monarchie is het
beste politieke systeem in de wereld. Mensen hebben immers de neiging allerlei
verhalen op te hangen over een president, maar een koning wordt bewonderd. Om
die reden keren volkeren zich in slechte tijden tot de kerk en God ter compensatie.’
‘Op dat moment komt aartsbisschop Pitirim in beeld,’ vulde Volodja aan, evenals
Consuelo lid van de CPSU. Hij ontmoedigde me om een boek met oud-ambassadeur
Romanov te gaan schrijven. Wat hebben ze hier toch tegen die man? Dat is de beste
sovjetambassadeur die ooit in Den Haag heeft gezeten. ‘Concentreer je nu op
Zamyatin en probeer met hem in vier maanden een boek af te hebben.’
Ik zei dat ik het absoluut niet met hem eens was. ‘Ik begrijp dat Romanov nu passé
is, maar ik laat mijn vriend niet in de steek.’
Ik dacht: wacht jij maar Volodja tot je zelf op een dag gepensioneerd en oud zal
zijn en door de nieuwe generaties als passé zal worden beschouwd. Hij meende dat
Rogner & Bernard Zamyatin zouden moeten uitgeven.
Nadat ik terug was in het hotel belde ik Romanov op. Hij had
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gesproken met de heer Pankov, vicevoorzitter van het Sovjet Comité voor Europese
Veiligheid en Samenwerking. Ik word woensdag verwacht op een symposium over
internationale veiligheid. Verder gaf Romanov me het telefoonnummer van Dirk
Keijer, die in Moskou is. ‘Play a yoke on the other Flying Dutchman,’ zei hij. ‘Say
you saw him in the street, you shouted en he did not hear you. Because he said he
wanted to play that yoke on you.’ Het bewijst wat ik al heel lang vermoed, namelijk
dat Keijer geen zuivere koffie is. Romanov zal morgen de heren Klaas de Vries en
Relus ter Beek van de PvdA begeleiden, wanneer zij om 15:00 uur door de heer
Chitikov, de voorzitter van de Opperste Sovjet worden ontvangen.
Ik belde de chef nieuwsdienst van NRC Handelsblad, Van der Hoeven, en stuurde
hem een bericht door over de tweede gaspijplijn naar het Westen. Toen ik was
uitgesproken, zei hij laconiek: ‘Er is een aanslag op Ronald Reagan gepleegd.’ De
dader was een 22-jarige blanke jongen. De perschef van Reagan is door het hoofd
geschoten. Wat zal het demoraliserende effect hiervan op Amerikanen zijn? Nu gaat
Bush de scepter zwaaien, de voormalige CIA-chef. En als Reagan dood gaat, wordt
de man nog president ook. Wanneer Edward Kennedy de verkiezingen zou hebben
gewonnen, zou hij misschien eveneens zijn vermoord. De VS worden op die manier
onbestuurbaar, wat een levensgevaarlijke situatie is.
Wat zal Jermen Gvishiani denken, tegen wie ik nog geen drie dagen geleden
opmerkte: Als Reagan wordt doodgeschoten...

31 maart 1981
Ik heb slecht geslapen. Ik heb heel de nacht geprobeerd nieuwsberichten te ontvangen
met mijn draagbare radiootje. Het schijnt dat een long van Reagan is doorboord.
Vanochtend bracht ik eerst een bezoek aan Dirk Keijer.
‘We moeten elkaar in Nederland niet teveel zien,’ zei hij, ‘want dan zegt de BVD:
Keijer fourneert het geld en Oltmans intrigeert. Als ik het gevoel had gekregen dat
Nederland een hap van de aanleg van de energiepijpleiding naar het Westen zou
hebben meegekregen, zou ik mij er wel mee hebben bemoeid.’
‘Maar de heer Wagner is nu actief. Ik denk toch, dat je Pieter Baaij zal moeten
aanzwengelen om niet op zijn gat te blijven zitten.’
Hij had onderhandeld met het ministerie van Financiën om een accoord te bereiken,
dat hij met een afbetaling van twee
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miljoen nooit meer een aanslag zou krijgen, omdat hij zijn belangen reeds naar
Zwitserland en Monte Carlo overhevelde. De staat had hem 125.000 gulden betaald
voor kosten die hij heeft gemaakt bij het tot stand brengen van drie contracten.
Volodja Molchanov kwam me halen voor een bezoek aan de heer Fedijashin.
‘Jij en Dirk Keijer zijn de enige twee Nederlanders die het hier goed doen,’ zei
Volodja.
Fedijashin vertelde door Zamyatin te zijn opgebeld. Hij had aanbevolen met mij
een boek te schrijven. Hij was van mening dat een boek met ambassadeur Romanov
een aangelegenheid voor het ministerie van Buitenlandse Zaken was. Over de aanslag
op Reagan merkte hij op: ‘Je vraagt je af waar de terroristen zitten, hier of in
Washington?’
Het volgende bezoekje duurde twintig minuten en was aan mijn oude vriend Sergei
Lossev van TASS. Washington had bekend gemaakt dat Reagan over twee weken
weer achter zijn bureau zou zitten. Hij vertelde eindelijk een samenwerkingscontract
met het ANP te hebben gesloten. Bij die gelegenheid had hij ze gezegd: ‘Jullie zijn
de laatste in West-Europa, zoals jullie ook in 1941 de laatste waren om de USSR te
erkennen.’
Lossev heeft een boek over de JFK-affaire geschreven, dat volgende maand zal
verschijnen. Hij schijnt er George de Mohrenschildt en mijn onderzoekingen in
meegenomen te hebben. Ik gaf Lossev een Arbatov-boek en schreef er in: ‘From one
journalist to another.’ Dat was misschien wel erg koeltjes. Maar als ik had geschreven
‘in friendship’ was dit misschien als te amicaal uitgelegd. Hij gaf me ook een boek
en schreef er in: ‘With deep respect.’
Vervolgens overlegde ik met aartsbisschop Pitirim en diens staf hoe we de film
met Alekseij, mijn vriendje de priester, zouden kunnen redden. Ik bemerkte een lichte
irritatie bij de bisschop omdat ik alles op alles zette de film over de jongeman tot
een goed einde te brengen en bijvoorbeeld geen film met de oude baas zelf te gaan
maken. Ik zei wel geïnteresseerd te zijn een diepte-interview met Pitirim te maken.
Ik probeerde vergeefs een gesprek met Peter in London te krijgen.
Vanmiddag zag ik ergens weer een lange rij mensen voor een winkel staan waar
bij uitzondering vruchten te koop waren. Dit economische systeem is niet te
handhaven. Toch zien de mensen er meer volgevreten uit dan ooit. Er zijn kennelijk
meer mogelijkheden. Er is meer te koop, er zijn steeds meer
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auto's in de straten, maar de meeste wensen van de kudde blijven onvervuld. Dit zal
tot gevolg hebben dat de spanningen stijgen. De ontevredenheid zal toenemen. In de
buurt van Volodja's flat is nu een disco gekomen. Volodja zei dat hij daar 's avonds
niet meer met zijn hond gaat wandelen omdat de agressie van de discobezoekers
toeneemt. Ze hebben blijkbaar problemen met stoom afblazen. ‘Wij waren heel anders
op die leeftijd,’ zei hij.
‘Dus de misdaad neemt toe,’ vroeg ik.
‘En hoe,’ riep hij uit.
Volodja had blijkbaar moeite gehad om mij in het hotel telefonisch te bereiken.
Consuelo had geroepen: ‘Willem is bij Pitirim blijven vrijen.’
Volodja en Anna Feltsman hadden een heerlijke maaltijd gemaakt. Ze zagen er
uitstekend uit, ondanks het feit dat ze met de nek worden aangekeken, ook door
iedereen in het flatgebouw. Alleen omdat Volodja gevraagd heeft naar Israël te mogen
emigreren. Ook worden ze door Volodja en Consuelo Molchanov, vroeger de beste
buren en hartsvrienden, zelfs niet meer gegroet.
De Feltsmans hadden een bezoek gebracht aan Konstantin Zotov op het
OVIR-kantoor om uitleg te vragen over de afwijzing van hun derde verzoek te mogen
emigreren.
‘Al onze beste mensen, en vooral de intelligente mensen, willen weg. Kennen
jullie de Amerikaanse uitdrukking “to loose one's mind?” Je bent een briljante pianist.
We willen je hier houden.’
‘Laat me dan tenminste spelen,’ had Volodja geantwoord, want ook het geven van
concerten is stopgezet. Daar had Zotov niets mee te maken. Dit was een
aangelegenheid van het ministerie voor Cultuur. Wanneer hij zijn verzoek om
emigratie zou intrekken, aldus Zotov, zou hij geleidelijk aan ook weer in de USSR
kunnen concerteren.
Volodja vertelde dat de cellist Rostropovich hem al in 1972 had geadviseerd niet
meer naar Moskou terug te keren nadat hij het concours Marguerite Long in Parijs
had gewonnen. Maar Volodja was immers gehuwd met Anna, die steeds achter moest
blijven als ‘onderpand’ voor de partij, opdat Volodja zeker weer thuis zou komen.
Volodja zal nooit op het verzoek terugkomen naar het buitenland te willen gaan.
‘Maar de staat heeft je opleiding tot pianist betaald,’ wierp Zotov hem voor de
voeten.
‘Ja, en ik heb met concerten in het buitenland tweemaal zoveel voor de staat
terugverdiend als jullie ooit voor mij hebben
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uitgegeven,’ snauwde Volodja hem toe. Zo gaat dat in de Sovjet-Unie.
‘Disgusting,’ zei hij.

1 april 1981
De tijd vliegt weer om. Gisterenavond werd op televisie vertoond hoe Ronald Reagan
onder vuur werd genomen. Eerst werd geruime tijd aandacht besteed aan een congres
van de communistische partij in Sofia. Dit soort vertoningen is volkomen verdovend,
slaapverwekkend qua toon, stijl en presentatie, waarbij afgevaardigden zich als
dociele robots gedragen net als in het politbureau hier. Die show heeft helemaal niets
te maken met wat er anno 1981 in de wereld gebeurt. Volodja vertaalde een aantal
idioterieën voor me en liet blijken van alles te walgen. Hij onderstreepte echter dat
de Poolse ontwikkelingen nooit of te nimmer in de Sovjet-Unie mogelijk zouden
zijn. Hij was het met me eens dat feitelijk niemand in de USSR echt werkt. Feltsman
speelt nu va-banque om weg te komen. Hij gaat een recital geven op de Franse
ambassade. Ook interviews aan The New York Times en Newsweek zullen zijn situatie
hier eerder verslechteren. Twee jaar lang heeft hij geprobeerd via de regels van het
systeem weg te komen. Hij verliest kostbare tijd. Het is nu alles of niets.
Vanmorgen woonde ik de Europese veiligheidsconferentie bij. Hylke Tromp was
aanwezig, evenals Klaas de Vries, die me complimenteerde met mijn Arbatov-boek.
Er was ook een jongen, Schouten, van een anti-neutronenbom comité. Ik zat bij
Romanov. Er scheen ook een vertegenwoordiger van de CPN uit Nederland te zijn.
Klaas de Vries intervenieerde als eerste en citeerde uit de memoires van Henry
Kissinger bij het aan de orde stellen van de ontwikkelingen in Polen. Hij vergelijkt
nota bene Polen met Chili. Kissinger beschouwde het aan de macht komen van
President Salvador Allende Gossens op 4 september 1970 in ‘directe strijd met
Amerikaanse belangen in Latijns-Amerika’. Allende was overigens via vrije
verkiezingen gekozen. In 1973 werd hij afgezet tijdens een CIA-coup en vermoord.
Diezelfde Kissinger schreef in zijn memoires: ‘In the conception, planning, and
execution of the coup we played no role whatsoever.’
En dan komt het rund De Vries in 1981 in Moskou de kwestie Polen bespreken
via een vergelijking met de CIA-coup in Chili. Klaas accepteert Kissingers verhaal
dat de coup tegen Allende een zuiver Chileense affaire was, dus waarom laat de USSR
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het niet aan de Polen zelf over, zonder sovjetinterventie hun lot te bepalen? Hoe is
het godsterwereld mogelijk dat Klaas de Vries in 1981 een betoog in Moskou houdt
alsof Amerika, Nixon en Kissinger niets met de moord op Allende te maken hadden
en dus het Kremlin ook niets te maken zou moeten hebben met wat in Polen gebeurt?
Het sovjetantwoord op De Vries was dat Moskou zich ook op het standpunt stelt
dat de Polen hun eigen zaakjes moeten zien op te lossen maar dat het Westen blijkbaar
erg veel belangstelling voor Polen heeft. Je hoeft namelijk 's avonds maar naar de
radio-uitzendingen vanuit het Westen te luisteren om te weten dat er tientallen
programma's in de ether zijn die de Polen aanmoedigen in opstand te komen.
Bovendien schijnt men in het Westen te vergeten dat Polen lid is van het Warschau
Pact. Wat wil Klaas de Vries hier?
Volodja Molchanov zei dat Zamyatin in Bonn de fout had gemaakt mij zijn directe
nummer in het partijbureau te geven. Ik had naar dat nummer gebeld ‘en nu is de
BVD in staat zijn gesprekken af te luisteren’. Lijkt me wel erg ver gezocht. Men
schijnt de telefoonnummers van top-partijbonzen hier als strikt geheim te beschouwen.
Volodja Feltsman vertelde in dit verband dat A. Ivanov, die voor het Centraal Comité
van de CPSU emigratiezaken behandelde, nooit iemand in levende lijve had gezien.
Hij stond mensen alleen telefonisch te woord.
Om 16:00 uur ontmoette ik dus de heer Zamyatin op het partijbureau. Hij bleek
eigenlijk veel aardiger dan ik me hem had voorgesteld. Alhoewel die paar minuten
in Bonn ook vriendelijk verlopen waren. Nogal onbeschoft moesten we aanvankelijk
bij de ingang staand wachten en werd ons niet toegestaan in fauteuils plaats te nemen.
Volodja Molchanov gaf toe dat het de eerste keer was dat hij dit partijheiligdom
betrad. Al met al stonden we om te beginnen twintig minuten aan de balie. Toen
werden we door assistent Alexandrov opgehaald. Daarop wachtten we nog eens een
kwartier in een voorkamer. Inez Röell zou hebben gezegd: pour se rendre intéressant.
N2 342-344 was het bureau van Zamyatin: een prettige grote ruimte. We namen
plaats aan een conferentietafel. Hij was ontspannen en plezierig, anders dan ik had
verwacht. Volodja had me op het hart gedrukt Nederlands te spreken maar Zamyatin
schakelde meteen op Engels over.
‘I am ready to speak about anything, like Foreign Affairs, if that interests you,’
was een van zijn openingssalvo's. We spraken open en ontspannen. Ik vroeg zoveel
mogelijk van wat hij al geschreven had te mogen inzien.
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Zelfs Volodja was verrast. Ik vond Zamyatin bijna een prettige man. Ons boek zal
uit twee delen bestaan: deel een over buitenlandse betrekkingen, deel twee over
mediabetrekkingen. Onlangs had hij bezoek gehad van een groep Japanse journalisten.
Zij hadden een verklaring voorgelezen waarin de Japanse eis tot teruggave van de
eilandjes die in de Tweede Wereldoorlog nog op de valreep waren ingepikt door de
USSR nader werd verklaard.
‘Ik heb ze gezegd hun papieren weg te leggen en een open, vrij gesprek met mij
te hebben. We hebben dus een breed scala van onderwerpen aangepakt en tegen het
einde bespraken we de eilandjes in het noorden, de Koerilen. Bij thuiskomst
publiceerden deze Japanse journalisten uitsluitend wat ik over het dispuut over de
eilandjes had gezegd.’
Ik ken dat maar al te goed. Ik begreep dat hij me met dit voorbeeld wilde illustreren
dat hij er naar verlangde nu eens echt gehoord te worden door een buitenlandse
journalist zonder de gebruikelijke censuur. Dan is hij bij mij aan het juiste adres. Ik
ben erin gespecialiseerd dat op te schrijven wat misschien voor ons minder prettig
maar daarom niet minder waar is.
Zamyatin wijdde langdurig uit over wat UNESCO ten aanzien van de media had
vastgelegd en ten aanzien van de socialistische en ontwikkelingslanden. Hij gaf ook
aan samen te werken met Sean McBride. Ik zou een en ander in Parijs moeten gaan
naslaan. Hij liep naar een kast en toverde Whose News? van Rosemary Righter
tevoorschijn.216 Hij zocht in de namenindex op waar hij zelf werd genoemd. Dit
verwonderde me voor een man van zijn status en importantie. Hij gaf me het boek
om te lezen.
Ik vroeg hoe snel hij het boek op de markt wilde hebben.
‘I am a journalist. You are a journalist. I like to do things quickly,’ zei hij.
‘Fine: than this will now have my first priority. Let's aim at four months.’
We hebben na het gesprek met Alexandrov nog technische details besproken over
hoe we verder zouden gaan.
Ik lunchte met Willem Bentinck in het Praha restaurant. Het was een plezierige
aangelegenheid. We tutoyeren elkaar nu. Hij wil dat ik Alphons Hamer, de diplomaat
voor politieke zaken van de ambassade, zal ontmoeten. We spraken open en vrij.
Bentinck is van een ander kaliber. Ik ga zijn carrière volgen.
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2 april 1981
Ik ontbeet met Surjono, de gevluchte journalist uit Indonesië. Hij gaf twee boeken
voor professor Wertheim mee.
Ik ontmoette Dennis Livson en luisterde drie uur naar zijn lotgevallen bij Strengholt.
Wat hij over de grote baas Guus Jansen vertelde was meer dan afschuwelijk. Geen
wonder eigenlijk dat Jansen het met Carel Enkelaar zo prima kan vinden. Allemaal
één Hilversumse kongsi.
‘While I sit here talking to you in Moscow, someone at Strengholt is trying to stick
a knife in my back,’ aldus Dennis. Later had ik met Livson en Gabishev een
bespreking bij het USSR de Commité voor Radio en Televisie. We ontmoetten Vladimir
Dmitriyev, hoofd-coproducties, die zich als een son of a bitch ontpopte. Dennis zei
dat hij alleen omwille van mij de vergadering niet vroegtijdig had verlaten. We
zouden voor het maken van een film over de gasindustrie een bedrag moeten storten
bij wijze van belasting, waarna we ook zouden moeten betalen voor de filmploeg en
ander personeel. Ik protesteerde en zei dat we in het verleden altijd volledige
medewerking hadden gekregen, inbegrepen het ter beschikking stellen van ploeg en
materiaal. Dennis had tot 05:00 uur damesbezoek gehad op zijn kamer. Hij zag er
uitgemergeld uit en leek in slaap te vallen. Heel vervelend want ik had zijn kennis
van zaken en steun nodig. Hij had net zo goed in Nederland kunnen blijven.
Vanmiddag werd ik met Volodja Molchanov voor het eerst officieel ontvangen
op het Afrika Instituut van de Academie van Wetenschappen dat door Anatoly
Gromyko, de zoon van minister Andrei Gromyko, wordt gerund. Vier professoren
wachtten ons op. Er was een fotograaf om het bezoek vast te leggen. Daarop ontmoette
ik dus voor het eerst Gromyko junior. Jaren geleden benaderde ik hem vergeefs toen
hij nog aan de ambassade in Washington verbonden was. Nu was het dan zover. Ook
lukte het in 1971 niet hem te betrekken bij de Club van Rome-interviews.
Oud-ambassadeur Romanov, nu freelance aan het Instituut verbonden als
oud-sovjetambassadeur in Lagos, Nigeria, had een steentje bijgedragen om de
ontmoeting te realiseren.217
Het was frappant om te zien hoe zoonlief op zijn beroemde vader leek, onder meer
met dezelfde lelijke neus. Ook sommige van zijn gezichtsuitdrukkingen leken
sprekend op die van de
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minister van Buitenlandse Zaken. ‘Je begrijpt wat hij vanavond aan zijn vader vertelt,’
fluisterde Volodja.
Anatoly Gromyko maakte niet bepaald de indruk een uitblinker te zijn. Hij schijnt
op zijn eigen instituut ook niet echt als wetenschapper te worden beschouwd. Hij
heeft de post natuurlijk gekregen als zoontje van de belangrijkste minister in het
kabinet. Hij is in 1932 geboren en ging op zevenjarige leeftijd al mee naar
Washington. Zijn vader was die dagen tweede man op de sovjetambassade, een post
die hij zelf van 1973-1975 bekleedde in de VS. Al met al werd het een verwarrende
bijeenkomst.
Volodja vond dat Anatoly Gromyko buitengewoon autoritair optrad. Dat komt
ervan als je vader minister in het Kremlin is, dan slaat het in de bol. ‘Zijn vader zit
dus in het politbureau en je ziet en merkt dat iedereen bang voor hem is. Anatoly
handelt naar de macht van zijn vader,’ aldus Molchanov. Zo was het inderdaad. Maar
is het niet overal ter wereld hetzelfde?
Consuelo had crêpes met zure room en kaviaar gemaakt. We aten in de keuken
en filosofeerden over onderwerpen om aan te snijden in het boek met Zamyatin.
‘Heb je Nedbajev bij APN over ons bezoek aan Zamyatin verteld,’ vroeg ik aan
Molchanov.
‘Ja.’
‘Wat zei hij?’
‘Nedbajev moet altijd eerst naar de bovenste verdieping naar Fedijashin hollen en
pas daarna heeft hij een mening, namelijk die van Fedijashin. Je weet toch hoe dit
bij ons gaat?’
Bij de voordeur van de flat hingen enkele plakkaten. Het bleek verband te houden
met de komende verkiezingen. ‘Consuelo gaat nooit,’ zei Volodja. ‘Als ik kom vraag
ik altijd of ik ook voor mijn vrouw mag stemmen. Dat willen ze altijd erg graag. Dan
wordt er op de namenlijst gekeken. Je weet toch dat bij ons altijd 99 procent van alle
mensen stemt?’
Ik luisterde in bed naar het Forellenkwintet van Schubert. Ik word er altijd naar
en sentimenteel van omdat ik deze muziek vroeger met mam en de familie op De
Horst en De Vinkenhof speelde. Terugkijkend lijken die lang vervlogen tijden een
droom. Ik wil altijd meteen naar papier grijpen om een brief aan Peter te schrijven
maar belast ik hem dan eigenlijk niet met mijn ups and downs? Het is een eindeloze
stroom woorden waar hij trouwens eigenlijk zelden of nooit op antwoordt. Maar hij
schrijf zijn moeder ook nooit. Zij is hem het liefste in de wereld.
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Death and Transfiguration van Strauss. Waarom ben ik vanavond in deze
beschouwelijke stemming terecht gekomen? Ik ben niet depressief in de strikte zin
des woords maar dool in het verleden rond. De plotselinge dood van mijn vader
betekende een ramp voor mam. Ik begrijp dit nu eigenlijk veel beter dan in de jaren
1966-1974.

3 april 1981
Anatoly Gromyko maakte dezelfde opmerking als Fedijashin, namelijk dat de kogels
die zijn afgevuurd op Ronald Reagan, illustreerden waar de werkelijke terroristen
zaten.
Radio Moskou heeft gezegd dat de Amerikaanse autoriteiten hebben geweigerd
om een visum voor Georgii Arbatov te verlengen. Hij zou, ik geloof op CBS,
geïnterviewd worden. Het gesprek was lang voorbereid door Bill Moyers. Hier werken
dezelfde krachten die het Arbatov-boek bij MacMillan torpedeerden. De Amerikaanse
democratie blijft haperen.
‘Morgen ben je op Amerbos,’ zei Volodja gisteravond. ‘Ik ben jaloers.’ Het
demonstreert slechts hoe Russen zich eigenlijk voelen. Opgesloten.
Er was een klassiek schandaal op de luchthaven. Nadat ik de douane was
gepasseerd, werd gezegd dat ik mijn koffer niet door kon geven. ‘O nee,’ zei ik, ‘dat
is precies wat ik doe’ en ik liep door. Ik heb geen zin om tussen de incheckbalie en
de paspoortcontrole te gaan staan - nergens zijn stoelen - tot het de dames belieft de
bagage te gaan aan nemen. Toen ik later terugkeerde stonden er een top cop, een
assistent en drie dames cops. Hoe had ik intussen voor mijn koffie betaald? Ik gooide
een handje vol kopeken op tafel. ‘En u hebt een formulier ingevuld, dat u geen
sovjetvaluta meer had.’
‘Ik heb nog 150 guldens, 20 Oostenrijkse shillings en een dollar,’ zei ik.
‘Die hebt u niet opgegeven.’
‘Nee, vergeten. Okay, arresteert u me maar,’ riep ik uit en trok tegelijkertijd de
sovjeteditie van mijn Arbatov-boek. ‘Kijk, met die mijnheer schreef ik een boek,
ziet u wel?’ Ik kon onmiddellijk vertrekken. ‘Jullie leren het in geen duizend jaar.
Vijf douanebeambten komen afgestormd op zo'n onzinnige affaire.’
In het KLM-toestel stevende Klaas de Vries op me af. Hij had mijn Arbatov-boek
gelezen en zei: ‘Ik vind het een zeer serieus boek. U hebt ongeveer alles besproken
wat besproken moest worden.’
‘Daar heb ik in ieder geval wel naar gestreefd,’ zei ik.

Willem Oltmans, Memoires 1980-1981

273
We raakten in gesprek. Ik vertelde hem als leidende PvdA-er in het parlement welke
problemen ik al jarenlang met Den Haag had, welke stunts er door Luns, Van Roijen,
Schürmann en andere schoften waren uitgehaald. ‘Het is niet te geloven,’ was de
reactie van dit vooraanstaande Kamerlid, 25 jaar nadat dit allemaal is gebeurd. Ook
de affaire van Claus in India en de sabotage van Den Haag vond hij ongelooflijk.
Klaas deed trouwens ook van zijn kant een duit in het zakje. Hij vertelde dat
Buitenlandse Zaken - en noemde Kasper Reinink, de secretaris-generaal - een bezoek
van PLO-afgevaardigden en een lunch met de Tweede Kamer in een waanzinnige
situatie had veranderd. ‘Een ambtenaar van Buitenlandse Zaken zou er bij zijn. Toen
belde Reinink dat de betrokken heer niet om 13:00 uur aanwezig kon zijn maar om
14:00 uur zou komen. Ik was dus genoodzaakt de lunch te vertragen tot 14:00 uur,
maar heb het incident wel aan de pers doorgegeven. Reinink had eerst laten
doorschemeren dat een lunch voor een PLO-vertegenwoordiger te veel eer was. Toen
dit niet hielp en wij de maaltijd doorzetten, regelde hij dat de man van Buitenlandse
Zaken pas om 14:00 uur beschikbaar was. Dan moet je nagaan Willem, er bestond,
zij het tegen heug en meug, een vaste afspraak met minister Chris van der Klaauw
dat we de lunch zouden geven. Ik heb daarop met Hans Wiegel gebeld die
onmiddellijk benadrukte, dat minister Van der Klaauw het in de Kamer zou moeten
komen uitleggen als er een kink in de kabel zou komen.’ Klaas voegde er nota bene
aan toe: ‘Je moet zoiets met chantage spelen, want anders kan het niet in Den Haag.’
Ik vertelde hem dat er niemand op Buitenlandse Zaken beschikbaar was om een
gesprek te voeren met Georgii Arbatov toen hij in Nederland was voor de publicatie
van ons boek. Laat staan dat hij op het ministerie werd ontvangen.
De Vries gaat over een paar weken naar Damascus om zelf met de PLO te spreken.
Hij wil trouwens weg uit de militaire commissie van het parlement. Hij stak een
verhaal af over hoe Nederland wapenleveranties in Washington was misgelopen.
‘U gaat straks na acht jaar weg bij de commissie voor Defensie. Zou u die periode
niet met een boekje van 225 pagina's willen afsluiten? Ik weet hoe controversieel ik
ben. Wanneer u bijvoorbeeld tegen Max van der Stoel zou zeggen met mij een boekje
te gaan schrijven, zal de man zich een ongeluk schrikken. Ze maken me al een kwart
eeuw opzettelijk pikzwart in Den Haag omdat ik in niemands zak zit. Misschien kunt
u beter zo'n boekje met bijvoorbeeld Daan Dijksman schrijven.’
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‘Ik heb er geen moeite mee,’ antwoordde Klaas. ‘Ik zou geen memoires willen
schrijven.’
‘Nee, ik bedoel dus ook meer een interviewboek, zoals met Arbatov,’ zei ik. ‘En
zeker niet met Dijksman, want die moet altijd zo nodig in een bepaald toontje
schrijven. Hij kan dit niet. Maar ik wil best een boek met u maken.’ We maakten
afspraken er op terug te komen.
Ik ontmoette in Moskou ook nog Jos Boeren, een voormalige collega van mijn
broer Theo, uit de dagen dat hij eerst in Terneuzen en later in Zürich voor Dow
Chemical Europe S.A. werkte. Hij was met Theo zelfs bevriend geweest. ‘Je broer
had altijd ideeën die pas veel later inderdaad in praktijk zijn gebracht. Hij was dan
humeurig en zijn ongeduld speelde hem parten. Hij had misschien superieuren die
slim waren maar niet intelligent. Hij kon hen dan vernederen terwijl hij misschien
wel gelijk had. Wanneer hij rustig was geweest zou hij misschien voorbestemd zijn
geweest voor een hoge positie. Een half jaar nadat je broer Theo bij ons wegging,
vertrok ook een Wit-Rus op die afdeling. Toen hebben ze de Amerikaanse baas er
uitgegooid. Maar inmiddels zat Theo al bij die staalmaatschappij in Lugano.’ Hij
herinnerde zich hoe Theo en zijn vrouw Nellie eens slaande ruzie kregen over een
verschil van 30 centimeter voor de plaats waar een antieke stoel in hun huis in
Terneuzen moest staan.
We ontmoetten elkaar omdat ik gisteren in het National Hotel met een ober een
scène maakte omdat ik met Surjono alleen wilde ontbijten en de man andere mensen
aan onze tafel zette. We zijn gaan verzitten. Maar Jos Boeren had tegen een collega
aan zijn ontbijttafel gezegd: ‘Ik wed dat die man een broer van Theo Oltmans is.’
Vanmorgen had hij eveneens aanschouwd hoe ik een gigantische scène bij de
sovjetdouane maakte. ‘Ik vond het heerlijk, want je had gelijk, maar ik zou zelf nooit
zoiets durven. Theo was exact hetzelfde. Wanneer hij je opbelde en zei: “Ik kom
morgen naar Zürich,” dan stond hij ook echt de volgende dag voor je neus.’ Boeren
kwam pas in het vliegtuig naar me toe, dus op veilige grond.
De International Herald Tribune218 wijdt een hoofdartikel aan het Arbatov-incident
onder de kop REVIVING PARANOID FEARS. Het blad wijst er op dat Jack Matlock, de
chargé d'affaires van de VS in Moskou op dezelfde manier toegang tot de
sovjettelevisie werd geweigerd. Een volkomen belachelijk incident. Afgezien van
het feit dat Matlock een vrij onbelangrijke Amerikaanse
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ambtenaar is219 terwijl Arbatov een prominente functie in Kremlin verband vervult.
Wordt vervolgd.
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