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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Inleiding
‘Morgen is een belofte aan niemand.’
Toen ik dit deel in handen kreeg wist ik eigenlijk al, dat het in teken zou staan van
een nieuwe hoofdpersoon in Willems leven: Eduard Voorbach. Ze hadden elkaar per
toeval ontmoet bij het weer aankleden in de beroemde herensauna Thermos in
Amsterdam: Willems enige verslaving. Hij noemde zichzelf een ‘darkroom
desperado’. In Amsterdam ging hij soms drie keer per dag naar het ‘varkenskot met
pis, sperma en zweet’, zoals hij dat zelf noemde.
Eduard Voorbach zou het grootste drama worden in zijn leven. Ook al werkte en
woonde ik in Londen, toch vroeg hij mij om te bemiddelen door middel van brieven
en telefoontjes, maar het was een gedoemde missie. Eduard zou het voorgoed op een
lopen zetten, maar dat komt denk ik in 1982 en 1983.
Er komen in dit deel veel passagiers voorbij. Om er een paar te noemen: de Jantjes
(Jan Cremer en Jan Foudraine), de Caspertjes (Bake), de Petertjes (vd Wouw), en
last but not least, de Edwintjes (van Wijk).
Dit deel bevat een schat aan wetenschappelijke waarde waarvoor de lezer wel wat
tijd nodig zal hebben om alles te moeten verwerken. Alles rondom Willem is vaak
te veel. Daarom vraag ik de geachte lezer om alles langzaam te absorberen. Zijn
memoires waren voor hem zijn erfgoed van de tweede helft van de 20ste eeuw. Hij
noemde het ook de catacomben van zijn geest, de Dead Sea Scrolls, of het moratorium
van zijn leven.
Het woord kanker komt veel voor in dit deel. Little did he know dat hij er zelf het
slachtoffer van zou worden. ‘Je moet je aanpassen aan nieuwe realiteiten’, zei hij
altijd, wat dus resulteerde in zijn geplande dood van september 2004. Het is vreemd
dat ik - nu ik deze tekst schrijf - het precies acht jaar geleden is dat ik en de huisarts
betrokken waren bij het voorbereiden van de dood van Willem.
Geachte lezer, ik wens u veel leesplezier!!!
Peter van de Wouw, Amsterdam 2012
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Amsterdam
4 april 1981
Amerbos
Gisteren toen ik thuiskwam heb ik meteen Peter gebeld. Hij was op weg naar een
repetitie.
Voor Veronica had ik een praatje gemaakt over een mogelijk bezoek van Leonid
Brezhnev aan Polen, wat werd gevolgd door een verslag over Polen van Max
Westerman uit New York. Die jongen is uitstekend bezig.
Vervolgens spoorde ik via de ambassade in Washington professor Arbatov op in
Atlanta. Hij belde op mijn kosten terug. Hij zou naar Canada gaan, waar hij zou
logeren bij sovjetambassadeur Alexander Yakovlev. Ik kon hem daar bereiken als
dat nodig zou zijn. Hij vroeg hoe ons boek verkocht. ‘Did they curse me in Germany
afterwards?’ Hij adviseerde alles betreffende het boek met Zamyatin via APN Novosti
te regelen en er niet later dan 11 mei a.s. aan te beginnen. Bernard Gwertzman schreef
een voorpagina-artikel in The New York Times over het feit dat minister Alexander
Haig van Buitenlandse Zaken persoonlijk had goedgekeurd een verlenging van het
visum voor Arbatov te weigeren.
Diezelfde Haig heeft zich ook flink aangesteld tijdens de aanslag op Ronald Reagan.

Willem Oltmans, Memoires 1981

10
Terwijl Reagan op de operatietafel lag en vice-president Bush vanuit Texas onderweg
was naar Washington, kwam het kabinet bijeen in de Situation Room op het Witte
Huis. Minister Alexander Haig verliet onverwachts de bijeenkomst en men vroeg
zich af wat hij ging doen. Enkele minuten later verscheen hij op ‘nationwide
television, his voice quavering, his face ashen,’ meldde Newsweek.1 ‘I am in control
here,’ riep Haig uit. Er zijn sindsdien heel wat artikelen aan deze onbezonnen daad
van Haig gewijd.
John Warnock Hinckley (25) heeft de daad begaan. Hij komt uit een behoorlijk
gezin, maar Time beschrijft hem als ‘a drifter’ die blijkbaar smoorverliefd zou zijn
geweest op de actrice Jodie Foster, aan wie hij vele, niet beantwoordde liefdesbrieven
schreef. Op school maakte hij een opstel over Hitler en het concentratiekamp
Auschwitz. Hij had meegelopen in een naziparade in St. Louis. Overigens lijkt Reagan
er weer helemaal bovenop te komen.
In Maastricht is de Europese Raad bijeen geweest. Beatrix en Claus waren er op
23 maart 1981 bij een lunch aanwezig. De koningin heette in een korte toespraak
iedereen welkom.
‘Op deze plaats zou de vergadering van de Europese Raad ook van historische
betekenis kunnen worden indien u er in slaagt hier een stap voorwaarts te zetten op
de weg van de ontwikkeling van een sterk en verenigd Europa.’ Terecht wees zij er
op dat nationalisme ‘gevaarlijke schone schijn’ is. Zij vervolgde: ‘De kracht van
Europa wordt veelal duidelijker gezien en gevoeld door degenen die ons werelddeel
van buitenaf bekijken dan door de deelnemers aan de gemeenschappen, die soms
ontmoedigd worden door een gebrek aan eensgezindheid en een te beperkte visie op
het Europese belang.’ En dan een typische Oranjehuis tussenzin: ‘Juist in tijden van
teruggang moeten wij elkaar vasthouden en steunen, met vertrouwen in elkaar en in
elkaars bereidheid tot samenwerken.’
Er is buitengewoon veel te doen geweest over Brezhnevs voorstel het huidige
aantal middellangeafstandsraketten in Europa te bevriezen. Amerika en het Westen
hebben lauwtjes gereageerd omdat het Kremlin intussen reeds 150 SS-20 raketten
zou hebben geïnstalleerd. Ook Hans-Dietrich Genscher noemde het voorstel ‘niet
serieus’. Ook die man heeft altijd in de verkeerde zakken gezeten. De voorzitter van
de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Relus ter Beek (PvdA), schreef
in de Volkskrant2 in een lucide artikel ‘dat ook

1
2

Newsweek, 13 april 1981.
De Volkskrant, 20 maart 1981.
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buitenlandse politiek voor een deel bestaat uit geconditioneerde reflexen’. Om die
reden worden positieve geluiden niet gehoord.
Ook Klaas de Vries, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Defensie, deed
in de Volkskrant een duit in het zakje met het artikel WASHINGTON DRAAFT DOOR.3
Klaas richtte zijn pijlen op het jongste geklets van Reagans veiligheidsadviseur
Richard Allen, die gezegd heeft dat West-Europa niet alleen wordt bedreigd door
een ernstige economische crisis maar ook door een oplevend pacifisme. ‘De
verachtelijke slagzin “Beter rood dan dood” van een generatie geleden wordt weer
gehoord,’ aldus Allen in een gesprek met minister van Defensie Pieter de Geus.4
Ook de loopjongen van Washington en de CIA, Joseph Luns, heeft de voorstellen
die Brezhnev op het 26e partijcongres heeft gedaan resoluut van de hand gewezen.
Dan weet je hoe laat het is. Luns zou het van de VS ‘nogal onvoorzichtig vinden om,
terwijl er zoveel onopgeloste vraagstukken zijn, naar een top-ontmoeting toe te
snellen’. De man vertelt er nooit bij hoe hij zonder besprekingen op het hoogste
niveau die onopgeloste vraagstukken denkt op te lossen. Ook de fameuze Raymond
van den Boogaard plaatste op de opiniepagina van NRC Handelsblad met gezwinde
spoed een ‘deskundig’ overzicht: DE WIL VAN DE STERKSTE IS DE WET VAN HET
KREMLIN. Hij behandelt een proefschrift van politicoloog P.M.E. Volten over
Brezhnev's peace program.
Intussen hebben de leiders van de EEG in Maastricht - de heer Richard Allen ten
spijt - er wel degelijk op aangedrongen dat de VS zo snel mogelijk met de Sovjet-Unie
over de modernisering van kernwapens en langeafstandsraketten gaan onderhandelen.
Ook Luns kan dit in zijn zak steken. De woordvoerder van Helmut Schmidt heeft in
Maastricht eveneens benadrukt dat onderhandelingen nu van vitaal belang zijn. Hoe
kan Luns dan op eigen houtje onzin blijven verkopen? Brandpunt van de KRO stelde
vast dat 62 procent van de Nederlanders tegen het plaatsen van kernraketten op ons
grondgebied is.
Mijn lieve vriend Svi Cohen schrijft dat hij een zoontje heeft gekregen. Hij heet
Gabriel en is al besneden. Ik vind dit een afschuwelijke, geconditioneerde reflex. Hij
is in de zevende hemel en tekent met ‘a strong embrace’. Ik voel voor hem exact
hetzelfde.

3
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De Volkskrant 25 maart 1981.
Zie ook het hoofdartikel in de International Herald Tribune, 24 maart 1981, THOUGHTLESS
SIGNAL TO ALLIES.
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Leo van Vlijmen schrijft om excuses te maken over ‘het schoon-heidsfoutje’ in het
Volkskrant-artikel dat het ons niet zou zijn gelukt een Amerikaanse uitgever voor
het Arbatov-boek te vinden. Nee, het was een onweerstaanbaar addertje onder het
gras van dit stuk anti-sovjet.
Franks moeder, mevrouw Van Lennep, schrijft vanuit het landgoed Het Enzerinck.
Zij heeft het nog steeds moeilijk na de dood van haar enige zoon. Zij spreekt over
eenzaamheid en hoe zij na mijn laatste bezoek nadacht over de door mij gekozen
levensweg. ‘Die is vanzelfsprekend machtig boeiend, maar het maakt je ook een
eenling, door velen niet begrepen en bekritiseerd.’ Zij is ook dankbaar voor de brief
uit Wenen waarin ik haar schreef over de ontmoeting met Lotje en Tanja Star
Busmann. Zij waren als dochters voor haar, al in de dagen dat de heer Van Lennep
gezant in Pretoria was. Ik zie trouwens dat grootmoeder Star Busmann 25 maart op
90-jarige leeftijd is overleden. Swami Atit, Peter Kampschuur, is voor een tweede
gesprek bij NRC Handelsblad uitgenodigd, ditmaal met Rob Soetenhorst en Jan
Sampiemon. Hij kwam naar Amerbos. We bekeken het programma van Erik de Vries
over sekten, inbegrepen de Bhagwan. Ook Foudraine kwam in beeld en zette zich
behoorlijk voor gek.
Ik belde mejuffrouw Büringh Boekhoudt, die zei zich nog niet ‘briljant’ te voelen.
Toch klonk haar stem nu veel beter. Ik ga spoedig naar haar toe.
De Frankfurter Allgemeine noemde het Duitse standpunt dat energieleveranties
door de USSR zonder risico's zou zijn een Bonner illusie. Hierin staat de krant achter
de waarschuwingen van Washington en spreekt het officiële Duitse standpunt tegen.
Ze zijn gek. Hoe werkt zoiets?
Het Duitse Instituut voor economisch onderzoek in Berlijn heeft bekend gemaakt
dat de afhankelijkheid van West-Duitsland wat betreft de energievoorziening
nauwelijks groter wordt wanneer het energie van de Sovjet-Unie gaat betrekken.5
Volgens dit instituut gaat de USSR vanaf 1990 niet minder dan 24 miljard kubieke
meter gas aan West-Duitsland leveren via de geplande pijpleidingen. Op het ogenblik
is dit al 10, 8 miljard kubieke meter. Het sovjetaandeel in de totale energievoorziening
van West-Duitsland bereikt daarmee de 5, 5 procent.
Mijn oude vriend John Knowles heeft een nieuwe roman geschreven, Peace Breaks
Out.6 Ik lees zulke boeken niet. Men moet kiezen. Er is niet genoeg tijd.

5
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NRC Handelsblad, 3 april 1981.
John Knowles, Peace Breaks Out, Rinehart & Winston, NewYork, 1981.
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Het Arbatov-boek lag bij de kassa van De Moderne Boekhandel. Ik belde In de
Knipscheer. Franc zei dat het boek bij Athenaeum in de etalage lag. Streep aan de
balk. Mijn boeken worden meestal gesaboteerd. Het schijnt redelijk te verkopen.

5 april 1981
Ik droomde dat een vriend (was het Casper Bake?) een geweer te voorschijn haalde
en een nietsvermoedend vogeltje door de bek schoot. De vogel begon over te geven,
kwam naar beneden en vroeg: ‘Waarom heb je het gedaan?’ Iemand zei: ‘Het beestje
zal morgen dood zijn.’ Het zal eerder Wicher de Marees van Swinderen zijn geweest,
die jaagt immers graag. Walgelijk. Zo iemand kan nooit een echte vriend zijn, althans
niet van mij.
Ik voel me enorm geïnspireerd om aan de vragen voor Leonid Zamyatin te gaan
werken. De eerste vijftien staan al op papier. Ze rolden zo uit mijn brein.
Ik heb Peter gebeld. Hij schijnt te zijn geïnterviewd door De Telegraaf.
Cornelis Verolme is overleden. Hij is bijna 81 jaar geworden. Ik zal nooit vergeten
hoe hij mij eens in villa De Heul zei: ‘Mijnheer Oltmans, als ik eens een boekje over
corruptie in Nederland zou open doen...’

6 april 1981
De vogels bouwen ijverig hun nesten.
Wim Klinkenberg zei dat een delegatie van het FNV uit India was teruggekeerd
met ernstige kritiek op het bezoek van prins Claus aan dat land. De Indiase vakbonden
werden genegeerd. ‘Er werd alleen met de overheid en de werkgevers gesproken.’
Wat kan je van Buitenlandse Zaken anders verwachten? Amateurs.
Jan van Beek heeft geen antwoord gekregen op zijn protesten ten aanzien van wat
Buitenlandse Zaken uitvrat met mij als GPD-correspondent in New Delhi. Zo gaat
dat en hij lijkt er verder niets aan te doen. Dan ben je hoofdredacteur van een
belangrijke groep bladen. Hij vond het ook belachelijk dat Nico Scheepmaker nog
altijd geen visum voor de USSR kan krijgen. ‘Laten we eerlijk zijn,’ zei hij, ‘Nico is
toch een muis.’ Ik ben er van overtuigd dat Scheepmaker het er naar heeft gemaakt.
Oud-ambassadeur Jacob van der Gaag heeft me enkele pagina's commentaar
gestuurd nadat hij mijn gesprekken met Georgii Arbatov had gelezen. Het is een
dogmatisch verhaal geworden,
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gebaseerd op wat hij zegt al vijftig jaar geleden in zijn Sturm und Drang periode te
hebben ontdekt. Dat is natuurlijk onzin want het marxisme van Stalin en van Brezhnev
was a different cup of tea. Wat me verder grenzeloos verbaast, is dat hij zegt dat de
communistische - en de kapitalistische - benadering van de samenleving zou liggen
in het verschil van klemtoon op de onschendbaarheid van bi- en multilaterale
verdragen ter bescherming van de staat. De communisten gaan hierbij lijnrecht af
op de bescherming van de staatsvorm. Deze legalistische benadering doet me versteld
staan.
Communisme gaat uit van de massa. Kapitalisme van de enkeling, de bevoorrechte.
Van der Gaag zet de communisten neer als ‘tot in het diepst van hun ziel overtuigd
van de juistheid van het communistische stelsel’. En de kapitalisten dan? Het
wereldcommunisme is voor het Kremlin, aldus Van der Gaag, een religie van het
zuiverste water. Alsof Washington (en bondgenoten) niet bereid zou zijn kruistochten
te ontketenen in Korea en Vietnam en massale bloedbaden aan te richten (Suharto
in 1965 in Indonesië) om de communisten een kopje kleiner te maken in de
overtuiging dat kapitalisme de enige juiste, zaligmakende leer is.
Van der Gaag bepleit dat het Kremlin bereid zou moeten zijn de klemtoon te leggen
op overreden, op het uitdragen van het communistische voorbeeld dat de juistheid
van de marxistische leerstelling onbetwist zou aantonen, indien zij inderdaad de beste
staatsvorm in de wereld vertegenwoordigde. De ambassadeur vergeet - hij zegt er in
ieder geval geen woord over - het feit dat de rijke Westerse industrielanden alles op
alles zetten om de communistische landen met militaire bases te omringen, te isoleren
en te voorkomen dat het communisme inderdaad zou slagen. Stel je voor dat het
marxisme-leninisme op een dag inderdaad zou aantonen er beter in te slagen de hele
bevolking stap voor stap in een stijgende welvaart te betrekken? Dan zou het hek
van de dam zijn. Het zou bewijzen dat het kapitalisme niet de oplossing biedt waar
mensen sinds Julius Caesar al naar hebben gezocht.
Hij besluit zijn brief van 26 maart 1981 aldus: ‘Ik maak een uitzondering voor
enkele zinsneden in het boek aan Cuba en Fidel Castro gewijd. Ik ken Cuba van voor
de revolutie. Ik was er zaakgelastigde in 1949 en na de omwenteling ambassadeur
van 1965 tot 1971. Mijn overall opinie wijkt in veel opzichten af van de gangbare
mening op BZ. Mijn reportage is mij dan ook niet altijd in dank afgenomen. Ik dacht
niet beter te kunnen doen dan een aflevering van De Gids ter lezing aan te bie-
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den, aangezien daarin een artikel van mijn hand voorkomt dat op het departement
van Luns nogal wat stof heeft doen opwaaien en waardoor ik het stompzinnig
gevonden epitheet van “de rode ambassadeur” heb verworven.’ Zo werken dus de
breinen in Den Haag. Waarom überhaupt een ambassadeur naar Cuba zenden indien
wat hij rapporteert sowieso in de prullenmand belandt?
Ik kreeg ook een brief van Raymond van den Heuvel uit Nieuw-Zeeland. Zijn
vriend George uit Californië heeft hem in Auckland bezocht. Hij stort nog steeds op
een heerlijke ongedwongen wijze zijn hart uit. Hij is tegen Tony aangelopen, met
wie hij vrienden wil zijn, maar die verliefd is geworden. Het vaste patroon. Hij mist
me nog steeds.
Er arriveerde ook een brief van Omar Limapalan, van de Patani United Liberation
Organisation uit Cairo.7

7 april 1981
Mijn Indonesische vriend Firdaus bracht me in contact met Omar. Wat moet ik hier
mee?
Coca Cola heeft ongevraagd een litho van Jan Cremer in een reclamecampagne
gebruikt. Ze zijn veroordeeld tot een schadevergoeding van 25.000 gulden. Wel ja.
Liep tegen de jonge pianist-componist André Douw aan. Mijn zwak voor hem
blijft. Niet te verklaren. In Thermos kwam een Duitse jongen, die al lang in Nederland
woont, bij me zitten. We omhelsden elkaar en gingen naar een cabine. Hij had
liefdesverdriet.
Kamerlid Henk Waltmans van de PPR schrijft dat zowel prins Claus als minister
Jan de Koning hem hebben meegedeeld dat er zich rond mij in New Delhi geen
protocollaire problemen hadden voorgedaan. Prins en minister liegen tegen beter
weten in.8
Een rechter in Californië heeft de National Enquirer veroordeeld tot betaling van
1,6 miljoen dollar aan actrice Carol Burnett. Het blad had beweerd dat zij in een
restaurant in Washington DC beschonken was aangetroffen in gezelschap van Henry
Kissinger. Dat is ook niet mis. Iain Calders foto stond in The New York Times bij
een artikel van Robert Lindsey. Ik herinner me Calder maar al te goed uit de dagen
rond de dood van George de Mohrenschildt in 1977.
Er is in Bonn met veel fanfare een bijeenkomst georganiseerd, met onder meer
Caspar Weinberger en Joseph Luns, om een
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tegenzet te doen na het opzienbarende en succesvolle optreden van Georgii Arbatov
aldaar.
Senator Peter Dominick is overleden. Hij was een van de Amerikaanse politici
die zich op de meest laatdunkende wijzen uitliet over Sukarno zonder werkelijk over
de Indonesiër geïnformeerd te zijn. Hij plakte Bung Karno het etiket ‘bandiet’ op.
Richard Allen heeft me geschreven niet beschikbaar te zijn op de dagen die ik
hem heb voorgesteld. Hij voegde een reden toe bij de brief.9

8 april 1981
Ik bracht in de ochtend een bezoek aan mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Alhoewel
zij me in uitstekende vorm leek, zei ze dat ze leed aan ‘algehele slijtage’. Beatrix
had haar 24 maart voor haar verjaardag geschreven, de derde brief sedert de kroning.
Zij schreef bijvoorbeeld: ‘U steekt mij altijd weer een hart onder de riem.’ Op de
schoorsteen had zij nog steeds de kerstkaart van de koningin staan. Mejuffrouw
Büringh Boekhoudt is duidelijk veel voor de koningin blijven betekenen.
Over de reis met Claus naar India zei ze dat hij waarschijnlijk heel voorzichtig
wilde zijn om op geen enkele manier fouten te maken, zoals prins Bernhard die had
begaan. ‘Ik heb altijd de indruk dat het niet zo botert tussen die twee.’ Ik vroeg
waarom de voorzichtigheid van Claus in verband kon worden gebracht met de
weigering van Buitenlandse Zaken mij in zijn buurt te laten en mij gewoon mijn
werk te laten doen. Daarover gaf zij me geen verhelderende informatie.
We bespraken van alles. Ik gaf haar de Duitse uitgave van het Arbatov-boek. Zij
had de man op televisie gezien en vond hem onbetrouwbaar: ‘Je weet, ik ga af op
gezichten.’ Ik antwoordde dat ik bang was dat zij slechts projecteerde. Zij ziet de
nieuwe ontdekkingen van andere planeten als extra bewijs dat het scheppingsverhaal
waar zou kunnen zijn. Ik gaf te kennen dit juist te beschouwen als bewijs dat we ons
al eeuwen lang door sprookjes in de luren hebben laten leggen.
Mejuffrouw Büringh Boekhoudt scheen vast overtuigd dat ‘de pers’ in India bij
Claus was weggehouden om hem minder nerveus te maken tijdens deze belangrijke
reis. Als ze mij normaal mijn werk hadden laten doen, zou er minder heisa om die
reis zijn geweest dan nu het geval is, want ik laat Claus als getuige horen.

9

De brief bevindt zich in mijn dagboek.
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Toen ik haar vroeg waarom Beatrix toch altijd weer met die afschuwelijke flaphoeden
paradeert, zoals onlangs weer tijdens een officieel bezoek aan Luxemburg, antwoordde
zij te vrezen dat dit de invloed van Claus was. Ik geloof er niets van. Ze wil
Wilhelmina imiteren en denkt ‘meer koningin’ te zijn met die horreurs van
hoofddeksels op haar tetter. Wilhelmina vroeg eens een hofdame hoe een hoed die
ze gepast had haar stond. De hofdame keurde het ding af en werd prompt uit de
koninklijke dienst geschopt. Het ging om een naast familielid van de
Schimmelpennincks. Toen ik in de oorlog een tijd bij hen doorbracht, heb ik vele
verhalen gehoord.
Aunty hoestte af en toe. Ze zei dat haar longen niet meer zo goed functioneerden.
Ze was kortademig en vertelde de afstand naar station Baarn niet meer te kunnen
lopen. Dat is normaal nauwelijks twee minuten. Ik geloof dat ik Beatrix maar weer
moet waarschuwen.
Toen ik weg wilde gaan vroeg zij hoe het met de financiën was. Ik heb het haar
exact verteld en erbij gezegd dat het hopeloos was. De overheidssabotage in India
had hier weer toe bijgedragen, vandaar dat ik de staat in rechten aansprak.
Ik liep ook nog even binnen bij mevrouw Van Dijk, die ook in Amaliagaarde
woonde. Zij begon weer meteen te huilen. Hopeloos.
De Volkskrant meldt vandaag uit Bonn dat de NAVO zeer bezorgd blijft over Polen.
De Nuclear Planning Group is er bijeen geweest. Volgens Amerikaanse informatie
(dan weet je het wel) zou de paraatheid van sovjettroepen rond Polen verder zijn
opgevoerd. Het zou om eenentwintig divisies gaan.
Frits Bolkestein heeft in de Volkskrant geantwoord op de eerdere stukken van
Relus ter Beek en Klaas de Vries onder redactie van Kees Bastianen. Zijn relaas
toont een opeenstapeling van onkunde en slagen in de lucht, vooral wat het Kremlin
betreft. Die ene ontmoeting met Arbatov die ik voor hem regelde, is natuurlijk een
druppel op een gloeiende plaat geweest. Trouwens, Arbatov was niet bepaald onder
de indruk van de oud-Shell-mijnheer die in de politiek is gegaan. We zullen in de
toekomst op Shell-trucjes bedacht moeten zijn. Volgens mij is Bolkestein, hoe aimabel
hij zich ook mag voor doen, een product van ondernemers, te allen tijde bereid over
lijken te gaan als dat beter uitkomt. Klaas de Vries meent dat Nederland buiten een
Rapid Deployment Force moet blijven. Bolkestein ziet er wel degelijk brood in en
meent dat premier Dries van Agt dit aan vice-president George Bush en minister
Haig in Washington duidelijk moet maken. Bolkestein meent zelfs, in brave

Willem Oltmans, Memoires 1981

18
traditie van Piet Hein, dat de Nederlandse vloot moet worden ingeschakeld om de
olieroutes te beschermen. Hij gaat er abusievelijk in zijn overpeinzingen van uit, dat
de USSR op een confrontatie uit zou zijn. Niets is minder waar.
Bolkestein memoreert zelfs aan het feit ‘dat velen geloven dat de Sovjet-Unie niets
in haar schild voert’. Zijn conclusie is dat die velen zich onbewust schikken en bij
voorbaat gewijzigde machtsverhoudingen aanvaarden. Geklets in de ruimte dus. Hij
weet gewoon niet waar het over gaat. ‘Deze onbewuste aanpassing,’ aldus Bolkestein,
‘weerspiegelt zich in een goedkoop anti-Amerikanisme. Aangezien de VS toch niets
tegen Nederland zullen ondernemen, kunnen wij veilig tegen hen tekeer gaan om zo
onlustgevoelens over eigen onmacht te compenseren.’ Fritsje is warempel ook nog
amateurpsycholoog.
Bolkestein schrijft ook: ‘Het socialistische Kamerlid Klaas de Vries heeft evewel
nog steeds het lef om de Amerikaanse steun aan Zuid-Vietnam aansprakelijk te stellen
voor rampen daar.’ Gevaarlijk mannetje eigenlijk. Verderop schrijft hij: ‘De journalist
Willem Brugsma beschrijft de huidige regeringsleiders in Washington als “fascisten
in burger”.’
Daarmee schaart Brugsma zich overigens in de rij politici die het met de voormalige
voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken, J. William Fulbright
eens zijn, dat wanneer Washington op deze weg voortgaat, er voor een fascistische
staatsgreep gevreesd moet worden. Vervolgens refereert Bolkestein aan het bezoek
van Arbatov aan Nederland waar hij zelf een graantje van meepikte door via mij met
Arbatov in contact te komen. ‘Wanneer Brugsma evenwel de kans krijgt een lid van
het Centrale Comité, Arbatov, te ondervragen (Panoramiek, 18 maart), pakt hij hem
met fluwelen handschoenen aan.’ Frits filosofeert dan verder over ‘finlandisering’
en ‘struisvogelpolitiek’. Die schoenmaker zou zich zeker bij zijn leest moeten houden
en weer koopman worden, wat hij au fond is gebleven.10
In Djakarta zijn een redacteur en vier journalisten van het dagblad Harian Terbit
gearresteerd. Suharto, de basterd, gaat maar door met zijn terreur.
V.S. Pritchett werd 80 jaar in december. ‘The credit goes to those secretive
gamblers we call the genes,’ schreef hij.11 ‘Our acting is of course a defense against
our fear of senility and death’. What shall we be like in our 90's? I have dark brown
spots on my hands, my arms shrink, but to my mind I seem to be
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much what I was when I was 50. The bad nights are those when I go on writing in
my sleep. I have always thought that unselfing oneself, speaking for others, justifying
those who cannot speak (of bedoelt hij ‘think properly’?) giving importance to the
fact that they live, is especially the privilege of the storyteller and even the critic who is also an artist. I like teaching, because it wakes me up and teaches me (wat
exact is waarom ik met zoveel plezier twintig jaar lang lezingen in de VS heb gegeven).
‘Am I wiser in my old age?’, vraagt Pritchett zich af. ‘I don't know, but I am more
tolerant than when I was young. I was not an affectionate young man, and indeed, I
was thought of as fierce - a bolting pony someone once said. But passionate love
made me affectionate. I am deeply touched by the affection I now receive - one of
the rewards of old age.’
Ik schreef ‘Peter’ in de marge. Pritchett is gehuwd.
Hij vervolgt: ‘The pleasures of old age are of the lingering kind. Love itself
becomes more mysterious and tender and lasting.’ Als bijzonder triest ervaart hij de
dood van vrienden en kennissen van zijn generatie ‘the air grows cold in the gaps.
Something of oneself is dragged away when friends go. We are indeed spiritually
members of one another.’
Nog een laatste observatie wil ik hier noemen. Hij denkt, dat nu eigenlijk zijn
dagen zijn geteld, hij veel intenser en ook indringender en langduriger naar dingen
kijkt, naar het einde van de tuin, naar een landschap naar een vliegtuig dat overkomt.

9 april 1981
Friso Endt heeft gemeld, dat koningin Beatrix aan boord van het marinefregat Hr.
Ms. Callenburgh de heer P.L.I.M. Snijders per Koninklijk Besluit, uitgeschreven op
een papieren servet, tot marine-arts aan boord van het schip heeft benoemd.12 Ook
mejuffrouw Büringh Boekhoudt was niet erg verrukt over die gang van zaken. Beatrix
riep er minister Hans Wiegel van Binnenlandse Zaken bij om het KB te contrasigneren.
Een beetje op zijn janboerenfluitjes allemaal.
Om 10:00 uur arriveerde ik bij de sovjetambassade, met voor de zoveelste keer
een pruttelende TR-5 motor. Het irriteerde me. Toen de man aan de deur me buiten
liet staan wachten, ontplofte ik. Vladimir Opalev kwam er aan en snauwde: ‘U moet
niet denken dat de hele ambassade weet dat u komt.’
‘Okay, verklaar u nader,’ zei ik, vastbesloten dat voortdurende bezopen gedrag
van ambassademensen te bestrijden.
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‘Op de Poolse ambassade moet men ook buiten wachten,’ aldus Opalev.
‘Ik vind dit hoogst onbeschoft. Wanneer een gast van de ambassadeur, neem de
heer Wagner van Shell, hier op deze manier wordt ontvangen, geneer ik me voor
deze ambassade.’
Ambassadeur Tolstikov ontving me op zijn manier vriendelijk. Er stond een tafel
vol me versnaperingen voor bij de koffie. Ik vroeg of het bezoek van Georgii Arbatov
naar wens was verlopen. Dat was niet het geval geweest. Vooraf was er veel te veel
drukte over gemaakt en niet Volodja Pechatnov, de assistent van Arbatov, was zijn
baas maar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze communistische zuurpruim
van het ancien régime doelde op al het gelazer rond Arbatovs visum, waar zijn kantoor
slecht in had gehandeld.
Ik informeerde Tolstikov over mijn nieuwe project met Leonid Zamyatin. Opalev
vroeg zelfs of ik werkelijk door Zamyatin persoonlijk was ontvangen. Hij zei een
telex van Nedbajev van APN Novosti te hebben ontvangen, met het verzoek mijn
vragen zo snel mogelijk door te sturen. Opalev had niets van dit verzoek begrepen.
Nu ging Tolstikov een licht op. Ik gaf de ambassadeur een enveloppe met de eerste
serie vragen waarop hij zei dat de brief maandag in Moskou zou zijn.
Ik vroeg of Tolstikov weer een interview aan NRC Handelsblad wilde geven. ‘Nee,’
zei Opalev, ‘het gezicht van die krant verandert steeds meer. Nee, dan misschien
voor de GPD of de Volkskrant.’
Ik belde later Jan van Beek van de GPD om te vertellen dat een interview met
Tolstikov tot de mogelijkheden behoorde. Ik zei er wel bij het niet zelf te willen
doen.
Josje Hagers arriveerde op Amerbos met een fles champagne. Zij had vernomen
dat prins Claus me in India uit zijn buurt had laten houden als uiting van woede over
een artikel wat ik zou hebben geschreven.
Ik vertelde haar over Made in Soestdijk dat nu gezet en gedrukt werd. ‘Staan er
onthullingen in?’ vroeg zij direct. Journalisten als Josje zijn permanent uit op een
rel, nooit op een denkwerkje, wat ik met Made in Soestdijk op de markt wil brengen.
Jorge, de man van prinses Christina, was nu homoseksueel en dat huwelijk was in
de soep gelopen. Prinses Irene ‘de enige prinses is die met een echte prins is gehuwd’,
zou in september gaan scheiden. Ze sprak weer buitengewoon negatief over Beatrix,
‘die alleen maar het theater van koningin-zijn opvoert. Zij vindt het zalig. Je hebt er
geen idee van.’
Later ontmoette ik bij toeval Ton Kors en nam hem mee naar
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Amerbos. Hij zag er aantrekkelijk uit. Dolf, Harm en hij zijn uit de redactie van
Nieuwe Revu getreden en zitten nu in de buitendienst van dit blad. Hij zei dat ik me
geen voorstelling kon maken van de gevechten die zich om dat blad afspelen. Hij
noemde Hans Wilbrink ‘een rat’, wat me verwonderde omdat ik gedurende de jaren
een andere indruk had gekregen. Ton vermoedde dat de strijd zou uitlopen op het
verdwijnen van Nieuwe Revu. ‘Misschien over anderhalf jaar,’ zei hij.
Ik adviseerde hem te solliciteren als correspondent voor de GPD in Londen. Ik
belde meteen met Jan van Beek die vroeg of Ton zich schriftelijk wilde melden. ‘Ik
krijg zulke rare sollicitaties voor die post, er zou een verhaal over te schrijven zijn,’
zei Jan. ‘Dat wordt dan de tweede keer dat je me aan een baan hebt geholpen,’ zei
Ton.13
Jan van Beek zei antwoord te hebben ontvangen van de baas van Jan Willem
Bertens van Buitenlandse Zaken. Hij had geschreven dat de affaire
Claus-India-Oltmans ‘een heel subtiele zaak’ was. Hij voegde daaraan toe: ‘We
hebben meer tijd nodig.’
Jan had geantwoord: ‘Ik wil helemaal niet over de persoon van Willem Oltmans
spreken. Hij is meer dan een middelmatig bekende journalist. Hij heeft zijn werk in
New-Delhi niet kunnen doen.’
Van Beek adviseert eerst de staat aan te spreken vanwege de India-affaire met
Claus en daarna een tweede zaak te beginnen over de sabotage van de afgelopen 25
jaar.
Ik belde Peter om te vertellen dat zijn gesprek met Francine Swart voor De
Telegraaf was verschenen.14
In El Salvador zijn opnieuw honderden mensen omgekomen, vluchtelingen die in
een grot waren gevlucht en door toestellen van de junta werden gebombardeerd.
Edward Teller, de geestelijke vader van de waterstofbom, heeft de angst voor het
Kremlin weer eens nieuw leven ingeblazen door te verklaren dat Amerikanen op
technologisch gebied niet voor liggen op de USSR. Hij noemde het ‘een van de
gevaarlijkste ontwikkelingen’ dat de sovjets zoveel vooruitgang hadden geboekt op
het gebied van de strategische bewapening.

10 april 1981
Kardinaal König stuurde me en bedankbriefje voor de Duitse uitgave van mijn
Arbatov-boek.
Er staat een heester in bloei.
Ik had een ontmoeting met Carel Enkelaar. Hij gaf me een
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nieuw boekje Behind the screen, The greatest tv stories never told.15 Ik vond het,
voor mij althans, nogal oninteressant.
Het ging mij er deze ontmoeting om - en dat verhaal ontbreekt ook in zijn nieuwste
boekje - dat we nu eindelijk het verhaal over George de Mohrenschildt eens op film
zouden zetten, zoals we indertijd met hem en Guus Jansen in het Hilton hotel
afspraken, op de avond dat ik vanuit de VS terugkeerde in Nederland, direct na de
dood van Mohrenschildt. We zullen spoedig opnieuw vergaderen, ditmaal met Dennis
Livson er bij.
Pieter de Vink wilde Zamyatin wel filmen en ook Richard Allen, maar een
televisiegesprek met Philip Handler, de aftredende president van de National Academy
of Sciences in Washington, vond hij niet politiek genoeg. Een typisch Hilversums
waardeoordeel want van de drie heren is Handler verreweg the greatest mind.
Josje Hagers belde. Ze is vol lof over het Arbatov-boek. ‘Je zou er een prijs voor
moeten krijgen.’ Had je gedacht. Dat is een eer, die Den Haag me in geen duizend
jaar gunt.
Elisabeth Kübler-Ross gaf een interview aan Playboy.16 Zij spreekt als
wetenschapster over ‘spirit guides’. Ze worden verklaard via wat in de Bijbel ‘guardian
angles’ worden genoemd. ‘Those are nothing but spirit guides - people who have
once lived in our physical world and then have died. Then they decide to help a
person during his physical existence.’ De dood noemt zij ‘the transition to another
realm.’ Dit laatste zou kunnen, maar of die ‘spirit guides’ werkelijkheid zijn, vraag
ik me af. Tante Jetty, de zuster van mijn moeder, was er van overtuigd. Het is toch
opmerkelijk dat deze vrouw, van huis uit arts en psychiater, zegt dat ‘most people
who are terminally ill know about their dying whether they have been told or not.
And they need to communicate: they are willing to share if you are not afraid of
them. Then you can actually learn how people cope with dying and their death.’ Deze
dame zegt: ‘My real love was to go and visit dying patients.’ Haar doel was hierbij
‘to have them live fully until they died, and not just lie there and vegetate, pretending,
not being able to share anything. And being doped up until they would finally die. I
mean, that is just not how one would end a life.’
Dan spreekt zij een zin die mam mij in andere bewoordingen meer dan eens
voorhield: ‘The only thing I viewed as a
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tragedy was that we spend our lives like sourpusses and never see the beauty of it,
and the miracle of it. Even when a child died, which is supposed to be the greatest
catastrophe, I saw tragedy only in how he died, not in that it died.’ Om over na te
denken. Dan vervolgt zij: ‘Children are the only living creatures, besides psychotics
and dying patients, who are totally honest and are the way God created them. If you
are full of baloney, they know that instantly and just turn away from you. They live
on an intuitive level.’ Er staat nog zoveel meer moois in. Teveel om hier op te nemen.

11 april 1981
Gunter Pauli was hier. Hij blijft een vreemd ventje. Hij had zojuist een Forum
Romanum-ontmoeting in Rome bijgewoond, voorgezeten door Aurelio Peccei. Hij
zei dat Peccei de verkeerde weg in was geslagen, wat dit ook mocht betekenen. Hij
had Gunter naar zijn hotel gereden ‘en als een jonge jongen reed hij dwars door het
rode licht’. De broer van koning Hussein is bezig een Club of Aqaba op te richten,
om de Arabieren te verenigen om zich dan later bij de Club van Rome aan te sluiten.
Hij werkte als jong ventje in een club in Antwerpen als deejay. ‘Ik verdiende meer
dan mijn vader.’ Van het geld was hij een jaar naar Nebraska gegaan. Toen hij
zeventien was, werkte hij in een gay club, waardoor hij voor de rest van zijn leven
zijn buik vol had van homo's. Ik heb hem zelf steeds als closet queen gezien, maar
na dit verhaal, heel vreemd, veranderde zijn gezicht zelfs voor mij. Ik ‘zag’ hem
gewoon anders, of liever, ik zag hem zoals ik hem nooit eerder had gezien.
Ik belde Peter in Londen. Hij liet zich ontvallen: ‘I am basically a wonderful human
being. Als er maar geen shit tussenbeiden komt.’ Daar wil ik nog eens meer over
weten. Gisteravond was er een bommelding tijdens zijn show geweest. Het theater
was een half uur ontruimd geweest.
Het verhaal van Henk Aben is hetzelfde als dat van Ton Kors bij Nieuwe Revu,
Harry Hagedorn over Panoramiek onder Klaas Jan Hindriks, en noem maar op. De
heren collega's gunnen elkaar permanent het licht in de ogen niet. Het Algemeen
Dagblad deed of er geen Arbatov is verschenen. Hij adviseerde met Henk de Vos te
gaan praten. Maar er zijn vele problemen in het krantenvak. Bij het AD geldt een
personeelsstop. Ook de beschikbare ruimte is uiterst krap geworden.17
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Ik kreeg een brief uit Brussel van mijn oude vriend Vladimir Kouznetsov. Hij vindt
het prima dat ik mijn contacten in Moskou blijf uitbreiden ‘especially important since
the international situation is becoming even more dangerous.’ Ik had hem onder
andere gevraagd of hij behulpzaam wilde zijn bij het verspreiden van het Arbatov-boek
in België. Hij adviseert via de heer Koroliov, die op het kantoor van de
sovjet-vertegen-woordiger bij de EEG zit, te werk te gaan.18
Leonid Brezhnev heeft in Praag gezegd dat de ontwikkeling in de economie het
belangrijkste probleem voor het Oostblok zal zijn de komende jaren. ‘Alles is gericht
op meer efficiëntie, doelmatigheid en besparing van grondstoffen,’ aldus de
sovjetpresident. ‘Dat is de gemeenschappelijke conclusie van al onze
partijcongressen.’
Hij zal wel gelijk hebben. De sovjeteconomie is een puinhoop, maar mede omdat
het Westen (met COCOM) alles in het werk stelt het een puinhoop te laten blijven.
Zoals Max van der Stoel deed of zijn neus bloedde toen premier Kosygin al bijna
tien jaar geleden joint ventures met Shell voorstelde en Maxje de zaak aanvankelijk
zelfs voor Shell verborgen hield. Ze zijn er, net als bij Cuba, op uit om te zorgen dat
het marxisme-leninisme nooit zal slagen, wat stel je voor dat dat wel zou gebeuren.
Alleen is de Sovjet-Unie een grootmacht en gebeurt het daarom subtieler en meer
vermomd (Brezhnev worden geen vergiftigde sigaren gezonden zoals Fidel Castro).
Heb Vladimir Ashkenazy 24 preludes van Chopin horen spelen.

12 april 1981
Ik heb absoluut heerlijk gefietst, een gewoonte die ik me dankzij Peter heb aangewend.
Als je vroeg gaat, zijn er nog weinig mensen en auto's met verpestende gifgassen op
de weg. Ik raak op de dieren niet uitgekeken, die op een of andere manier de
menselijke waanzin weten te overleven.
Maxim Sjostakovitsj, die ik nog samen met zijn zoon zag optreden in Moskou,
heeft in West-Duitsland politiek asiel gevraagd. Dit moeten toch signalen voor het
Kremlin zijn waar men niet langer aan voorbij kan gaan.
Dat ook de VS geen paradijs zijn, bewijst een omslagverhaal in Time19 over DE
VLOEK VAN GEWELDDADIGE MISDAAD. Iedere 24 minuten wordt er iemand in Amerika
vermoord. Dat gebeurt in de USSR dus helemaal niet. ‘Crimes are becoming more
brutal, more irrational, more random - and therefore all the more
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frightening,’ aldus het blad. Opperrechter Warren Burger spreekt over ‘a reign of
terror in American cities’ en vervolgt: ‘Are we not hostages within the borders of
our own self-styled, enlightened, civilized country?’ De commissaris van politie in
Houston: ‘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 an set an alarm and lay down with a loaded shotgun beside the bed and then
try to get some rest. It is ridiculous.’ De cijfers zijn schokkend: er worden gemiddeld
per week 400 Amerikanen bloedig vermoord.
Anna Freud heeft in New York voor het eerst een film over haar beroemde vader
ten doop gehouden, door amateurfilmers tussen 1930 en 1939 opgenomen. Freud
scheen een hekel aan poseren te hebben. Ik denk dat Lex Poslavsky ze ook graag
zou willen zien.20
Ook psychiater Thomas Szasz is weer bezig geweest. Hij publiceerde Sex by
Prescription.21. Hij schijnt van mening te zijn dat Freud en Marx op het gebied van
sex misleidend waren. ‘Marx wrote nothing about sexual relations and all the
biographical evidence argues that he was something of a prude,’ aldus professor Paul
Robinson van Stanford University. Ik denk dat het ontkennen van sexualiteit als een
van de wortels van de psyche, in belangrijke mate heeft bijgedragen tot het mislukken
van het scheppen van ‘de nieuwe Marxistische mens’. Wat Szasz verder beweert, is
meestal spectaculair maar ik vertrouw zijn oordeel niet echt.22
Dr. Reuven Feuerstein, de Israëlische klinisch psycholoog die met minister
Machado in Caracas samenwerkt in het project ‘teaching intelligence’, zit nu een
jaar op Yale University. Feuerstein gelooft in actieve interventie om achtergebleven
kinderen te stimuleren mee te komen. ‘The human organism is an open system, very
plastic. It can be changed and modified.’ Hij beschouwt de kinderpsycholoog Jean
Piaget als te passief. Hij schijnt ook gekant te zijn tegen het accepteren van de IQ-test
als maatstaf voor waar een kind toe in staat zou zijn. Ik ga hem zeker interviewen.23
Volgens The New York Times zoeken ieder jaar 34 miljoen Amerikanen
professionele hulp bij mentale problemen. Dava Sobel: ‘The field of psychotherapy
is a complicated maze with
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alleys branching out in hundreds of biochemical, behavioral and psychoanalytic
directions, running from shock treatments and psychotropic drugs, introduced over
the past 25 years, to behavioral modification, hypnotism and talking cures that focus
on the individual, the family or some other group.’24
Er zijn in de VS 29.000 geregistreerde psychiaters, 26.000 klinisch psychologen,
31.000 medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg, 10.000 psychiatrisch
verpleegsters en 10.000 mentale gezondheidsadviseurs, die naar schatting dertien
miljard dollar per jaar opstrijken. Honderdduizend Amerikanen worden ieder jaar
met electroshocktherapie behandeld. Tientallen miljoenen ontvangen psychoactieve
medicatie. Sobel noemt ze op: ‘Compounds such as tricyclic antidepressants and
mono-amine oxidase inhibitors for various depressed states, lithium for the major
mood cataclysms of manic depression, neuroleptic drugs for the hallucinations of
schizophrenia, and tranquilizers like Valium and Librium for anxiety.’ Zeventien
miljoen Amerikanen worden jaarlijks met farmaceutische middelen geholpen vanwege
psychische problemen. Volgens de krant lijdt 54 procent van alle Amerikanen aan
periodes met mentale problemen.25
Professor Letitia A. Peplau van de Universiteit van Californië is na statistisch
onderzoek tot de slotsom gekomen dat homo's (en lesbiennes) dikwijls ‘beat friendship
relations’ hebben. ‘A friendship model promotes equality in love relations. The values
and experiences of homosexual couples are similar to those of heterosexuals in many
ways. Most people strongly desire a close and loving relationship with one special
person. People in intimate relationships struggle to reconcile a longing for closeness
with a desire for independence and self-realization.’ Donald Symons, een sociobioloog
schreef: ‘In homosexuality we see male and female sexuality in their pure and
uncompromised forms.’ Symons zegt dat in ‘same-sex partnerships, individuals may
be able to express their personal preferences in relationships more fully’. Dat is
ongetwijfeld waar.26

13 april 1981
Arie Kuiper van weekblad De Tijd zegt dat hij het Arbatovboek ‘een fantastisch goed
boek’ vond. Ook Pieter Baaij had het gekocht en gelezen. ‘Maar ik ben het met de
inhoud niet

24
25
26

The New York Times, 26 oktober 1980.
The New York Times, 26 oktober 1980, FREUD'S FRAGMENTED LEGACY, door Dava
Sobel.
Psychology Today, Maart 1981.

Willem Oltmans, Memoires 1981

27
eens,’ zei hij, ‘zoals u zult begrijpen.’ De man is geschift. Geen wonder dat de sovjets
geen zaken met hem doen.
Amrito (Jan Foudraine) heb ik het gesprek met Kübler-Ross in Playboy gezonden.
‘Ik zit halverwege, niet te geloven, wat een verhaal. Zij heeft ook met schizofrene
patiënten gewerkt. Ik ben je zeer dankbaar.’ Bibeb staat op het punt - zoals ik haar
adviseerde - een interview met hem te gaan maken voor Vrij Nederland.
Ik voel me niet helemaal in orde. Delprat dacht dat het met de dikke darm te maken
had. Ik nam Duspatal-tabletten. Ik voel me vreemd en futloos. Misschien praat ik
me dit maar aan.
Jan Cremer vroeg naar Bacchus te komen. Ik zou wel eens een gesprek met hem
willen publiceren. ‘Willem Brugsma was een uitvreter,’ zei hij. ‘Hij krijgt vier ton
van de VARA voor het presenteren van Achter het Nieuws. Dat komt neer op duizend
gulden per minuut voor het presenteren van de ellende in de wereld,’ zei hij. Zou het
waar zijn?
Jan vond dat ik het huis naast Bill Bast in Hollywood had moeten kopen. ‘Sorry,’
antwoordde ik, ‘maar ik kon het me niet meer permitteren.’
Zij kopen een appartement aan de Keizersgracht met daarbij een studio waar Jan
kan schilderen. Babette's vader is architect en dat is hun voordeel. Ik mocht het niet
vertellen, maar hij zei: ‘Ik werk al vijf jaar aan een boek, wat mijn wraakneming
wordt.’ Het zal eerst in de VS en Duitsland verschijnen en daarna hier. Een van zijn
zonen is aangenomen bij de mariniers maar hij is pas zestien jaar en moet dus nog
twaalf maanden wachten. Hij zou willen dat mijn vriend, generaal Cor Knulst, druk
uit zou oefenen zodat hij eerder in dienst kan komen.

14 april 1981
Er is een duif gesneuveld op Amerbos. Het is koud zonnig weer, net als op 10 mei
1940 tijdens de Duitse invasie.
Ik woonde het symposium News on TV and Reality bij ter gelegenheid van 25 jaar
NOS. Sean McBride was de voorzitter van het forum dat bestond uit James Halloran,
Kaarle Nordenstreng, Walter Cronkite en Erik Jurgens. Carel Enkelaar zorgde dat
ik de evenementen in het RAI Congresgebouw kon bijwonen, waar ik hem dankbaar
voor ben.
Claus sprak de vergadering via een televisiescherm toe en babbelde over koken
en een examen van meesterkoks. Jammer.
Ed van Westerloo, de ster van de NOS, opende de affaire. De hemel mag weten
hoeveel er is uitgegeven aan bloemen om het podium te versieren. Volgens McBride
benaderen 40 lan-
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den in de wereld vrijheid van meningsuiting. Daar is Nederland (zogenaamd) bij. Ik
kan er over meepraten. Volgens McBride zijn veertien - of waren het er zeventien publicaties in Frankrijk in handen van een tycoon. Ik luisterde naar de sprekers en
vroeg me vooral af: what input does the chip of this guy have?
Kaarle Nordenstreng, een Fin, bleek een warhoofd te zijn. Cronkite is van mening
dat het nieuws 's avonds op een ‘headline service’ lijkt. ‘It is not our job to preach.
It is not our job to teach,’ zegt hij. Wat dan? ‘What is reality?’, zegt hij ook nog tot
overmaat van ramp.
Als voorzitter van de NOS zegt Erik Jurgens dat mediabestuurders en journalisten
zelf gevangen zitten in een traditioneel beeld van de werkelijkheid. Daarom zijn
revolutionaire vernieuwingen redelijkerwijs ook niet te verwachten. Het is eigenlijk
het thema waar professor Delgado en ik al jaren over spreken: hoe traditionele beelden
tijdig, liefst anders, te programmeren in overeenkomst met de nieuwe realiteit. Het
forum had eigenlijk helemaal geen zin, want er gebeurde niets. Niemand drong door
tot de kern van het probleem: het brein. Of hoe onze denkbeelden en vooroordelen
in onze breinen worden geprogrammeerd voor ons zesde jaar en we er de rest van
ons leven mee zullen moeten doen.
Ik lunchte met Erik de Vries. Wel een aardige man maar ik heb nooit echt met
hem in contact kunnen komen. Hij voert een rol op. Hans Jacobs van de VARA vertelde
bij Opalev op de sovjetambassade te zijn geweest om na te gaan hoe een film over
de gaspijpleiding uit Siberië gemaakt zou kunnen worden. Gelukkig informeerde
Opalev hem dat ik er al mee bezig was, althans met de voorbereidingen. Hij zegt te
willen samenwerken. Ze zoeken eveneens een eindredacteur voor Achter het Nieuws.
Jan van Beek vertelde dat hij mijn artikel over de gaspijpleiding uit de USSR aan zijn
redactie bij de GPD had doorgegeven, maar daar was het artikel gewoon terzijde
gelegd. Dat schijnt te betekenen dat het dus in de prullenmand terecht is gekomen.
Zo maken ook daar de stommelingen de dienst uit. Ik liep tegen Willebrord
Nieuwenhuis aan, vroeger een ‘collega’ in New York, nu door Spoor aangetrokken
bij de buitenlandredactie van NRC Handelsblad. De idioot begroette me met de
woorden: ‘Dag koning Arbatov!’ Ze hebben zelfs niet in de gaten hoe ze zich in de
kaart laten kijken.
Het schijnt dat bij de verkiezingen in mei dertig politieke partijen zullen gaan mee
doen. Het Hollandse verwende-kindsyndroom ten top.
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Ik heb tien minuten gebeld met Casper van den Wall Bake in Willemstad.

15 april 1981
Ik bracht met Jan Buis van Bruna een bezoek aan Lex Poslavsky in Bilthoven. Ik
wil dat Buis het boekje van minister Machado in Caracas uitgeeft, The Right to be
Intelligent27, en heb de hulp van Poslavsky ingeroepen hem te overtuigen. Buis begon
met een tirade dat alles wat Machado schreef absolute shit was. Lex, die Machado
op de Venezolaanse ambassade in Den Haag had ontmoet, legde Buis geduldig uit
dat juist nu de discussie over intelligentie en persoonlijkheidsvorming actueel was
en dat Machado - ook in zijn boekje - wel degelijk een zinnig pleidooi ontvouwde.
Ik hield mijn hart vast dat Buis lullige verhalen zou afsteken, en het was inderdaad
allemaal op het randje, maar hij heeft zich toch behoorlijk gedragen. De staf bij Bruna
was tegen mijn boek Over intelligentie maar Buis zegde toe mijn boek in ieder geval
te zullen uitgeven. Lex bood een nawoord aan. Na afloop reed ik met Jan Buis naar
Lage Vuursche. Hij rijdt à la George de Mohrenschildt: levensgevaarlijk. Hij kletste
maar door over zijn vader en moeder. Het was eigenlijk niet om aan te horen. Het
was een opgave om voortdurend belangstelling te blijven veinzen.
Anthony Sampson schrijft dat Westerse bankiers onder vier ogen toegeven dat het
de situatie veiliger zou maken als Russische tanks Polen zouden binnen rijden.
Tot mijn ergernis is Vadim Leonov, correspondent van TASS in Den Haag, door
de idioten in Den Haag uitgewezen. Hij is gisteren op een vliegtuig naar Moskou
gezet. De sovjetambassade zegt dat hij vertrok wegens de gezondheidstoestand van
zijn vrouw. Alleen een stommeling als Tolstikov kan een dergelijk imbeciel
communiqué doen uitgaan. Hij zou activiteiten gericht tegen de staat der Nederlanden
hebben begaan, wat absolute onzin is. Wat kan Leonov doen? NRC Handelsblad
schrijft dat hij volgens de BVD zoveel uitstekende contacten had opgebouwd dat hij
een gevaar vormde. Ze zijn gek.
Er is nog een afschuwelijk bericht. Ze hebben nu Jermen Gvishiani beschuldigd
van technische spionage op het terrein van oliewinning, waardoor hij zijn functie bij
IIASA (International Institute for Applied System Analysis) in kasteel Laxenburg zal
moeten neerleggen. Hoe is dit mogelijk? De voorspellingen dat hij kapot gemaakt
zou worden nu zijn schoonvader Aleksei
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Kosygin geen premier van de USSR meer is (en inmiddels is overleden), worden
bewaarheid. De secretaris van het Instituut, Arkady Belozerov zou op heterdaad
betrapt zijn in dit verband en diende onmiddellijk zijn ontslag in. Hij zei dat er niets
van waar was en dat hij IIASA niet verder wilde schaden. De beschuldiging jegens
Gvishiani zijn minder direct. De Oostenrijkse pers noemt Belozerov een kolonel van
de KGB. What's next.
Professor F.J.F.M. Duynstee is overleden. Hij was bevriend met Emile van
Konijnenburg en was min of meer op de hand van de groep Rijkens in zijn
bemoeienissen met de kwestie Nieuw-Guinea. Als CDA'er kon hij dit niet al te openlijk
doen. Ik heb hem altijd overgeslagen, want voor mij was hij vlees noch vis.
Ik voerde opnieuw een langdurig gesprek met Carel Enkelaar en Dennis Livson
om na te gaan hoe Strengholt wellicht The Oltmans Story zou kunnen uitbrengen,
een film over mijn bemoeienissen in de JFK-affaire. Zij concluderen dat het materiaal,
zoals het er nu ligt, eigenlijk geen omlijnd einde heeft, wat een probleem is. Carel
opperde als titel: What happened in Brussels? Hij verwijst hiermee naar het onder
mijn neus verdwijnen van De Mohrenschildt in België. Enkele weken later werd hij
met een kogel door zijn hoofd in Florida gevonden. Dennis dronk flink door maar
scheen er veel in te zien.
Mr. H.M. Voetelink is bezig met vragen voor de rechter-commissaris in verband
met de verhoren van Wibo van de Linde en Robert Kroon, de schrijvers van het
lasterlijke verhaal in Time. Voetelink denkt trouwens dat de staat eventueel bereid
zou zijn een schadevergoeding uit te keren, zonder mijn recht op een genoegdoening
te erkennen. Hoe weet hij dat? Had hij contact met het kantoor van de landsadvocaat?
Voetelink was van mening dat een bedrag van 25.000 gulden ‘redelijk’ zou zijn.
Nota bene voor 25 jaar treiteren. Erger nog, ze hebben me in Den Haag journalistiek
vermoord. Ik dacht: Voetelink is niet goed bij zijn hoofd. Ik heb hem kennelijk nog
niet overtuigd dat ze sinds 1956 tegen me zijn bezig geweest. Hij begrijpt evenmin
dat ik langzamerhand schadeloos gesteld wil worden en geld wil zien.

16 april 1981
Het is een feit dat Volodja Molchanov eens in een onbewaakt ogenblik zijn neus
optrok voor Vadim Leonov en me adviseerde geen contact met hem te zoeken. Ik
had Leonov uitgenodigd naar Amerbos te komen. Hij is nooit geweest. Wellicht
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een geluk bij een ongelukje. Maar wat over Gvishiani wordt gezegd is absoluut
ontoelaatbare onzin.
Professor Wim Wertheim zegt dat de verslagen van gesprekken tussen de
Amerikaanse ambassadeur in Djakarta en Adam Malik in de LBJ Library in Austin,
Texas ter inzage liggen. Waar haal ik de tijd (en het geld vandaan) ook daar nog
achteraan te gaan? De chirurg die Ronald Reagan behandeld heeft, Benjamin Aaron,
zegt dat de man op een haar na dood was.
Ik belde lang met Peter in Londen. Hij was naar een acupuncturist geweest. ‘Ik
kreeg twaalf naalden in mijn rug en voeten.’ Hij is nu op een dieet van rauwkost, en
mag geen koffie of thee. Hij had last van zijn knieën. Hoe kan dat? Edwin had heel
lief Playboy voor hem gekocht, opdat hij het artikel van Kübler-Ross kon lezen. Ik
vroeg Peter of hij in de International Herald Tribune de affaire rond Jermen Gvishiani
had gelezen. ‘Natuurlijk’, zei hij. ‘Ik zit niet te slapen.’
De anti-sovjethetze in het Westen wordt door The Economist met verve bevorderd.
Er is weer eens een lekker omslag verschenen: EUROPE ON THE SICKLE'S EDGE. De
dreiging die van de hamer en sikkel uitgaat voor de kleine, met vlaggen zwaaiende
mannetjes, die de EEG voor moeten stellen! Het bijbehorende hoofdartikel is een
aanval op het geklets van Richard Allen dat men in Europa ‘liever rood dan dood’
zou zijn.
Gijs van de Wiel van de RVD is er in geslaagd om gedaan te krijgen dat de Reclame
Code Commissie voortaan verbiedt de mond van Beatrix in reclames te gebruiken.
Professor Lawrence Freedman, psychiater verbonden aan het Institute of Social
and Behavioral Pathology van de University of Chicago, vraagt zich in The New
York Times28 af: ‘Are we a sick people? Is the violence a symptom of a rotten corrupt
society? The answer springs from the dead and wounded of our leaders, from the
crime statistics of our cities, the after-dark fears of most Americans in their own
neighborhoods.’ Daar staat volgens deze professor tegenover: ‘The United States is
the most stable democracy in history. Since the election of George Washington in
1789, four Presidents have been killed in office.’ Dan volgt een litanie van excuses
waarom het in de VS is zoals het is. Koningin Victoria van Engeland regeerde van
1837 tot 1901 en er werden vijf aanslagen door mentaal zieke, jonge mensen op haar
gepleegd. Maar ze werd intussen niet vermoord. En wie werd er van de Oranjes na
Willem de Zwijger doodgeschoten? Professor Freedman wil aantonen dat er
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overal wel mensen rondlopen als Oswald en Hinckley bij wie een steekje los zit. Ik
vrees dat Amerika wel degelijk een door en door zieke samenleving is en het is te
verwachten dat het alleen maar erger wordt.
Anthony Lewis hield zich in dezelfde editie met hetzelfde onderwerp bezig. Hij
stelde dat negen Amerikaanse presidenten, of kandidaten voor het presidentschap,
werden beschoten van wie er vijf, Lincoln, Garfield, McKinley en twee Kennedy's,
werden vermoord. Hij herinnerde aan de aanslag op Harry Truman vanwege de Porto
Ricaanse kwestie. Lewis is duidelijker dan Freedman. Tot 1963 zijn er zes
moordaanslagen op presidenten en presidentskandidaten geweest in 174 jaar. ‘In the
18 years since Dallas there have been six more: on John and Robert Kennedy, on
George Wallace, on Gerald Ford twice and now on Ronald Reagan.’

17 april 1981
Ik belde Jan Foudraine om hem succes te wensen bij het gesprek met Bibeb voor
Vrij Nederland. ‘Lief van je,’ zei hij. ‘Play it allegro ma non troppo, Jan,’ zei ik.
Ik had mot met Henri Remmers van Veronica. Ik belde met Wenen en kreeg daar
te horen dat de geheime dienst van Oostenrijk ‘niets in het gedrag van de Rus Arkady
Belozerov had ontdekt, dat in strijd was met de Oostenrijkse wet’. Het ministerie
had een verklaring uitgegeven om de persberichten hierover te ontzenuwen. Over
Gvishiani was in het geheel in Wenen niets bekend. Ik wijdde dus mijn radiopraatje
voor Veronica hieraan. Prompt kwam Henri aan de lijn. Wat hij bij geen enkele van
mijn uitzendingen deed, deed hij nu. Hij vroeg: ‘Wanneer kan ik die persverklaring
van de overheid in Wenen zien?’ Ik benadrukte hierover met Wenen te hebben gebeld
en dat het minstens een week zou duren als dit mij per post zou worden toegezonden,
terwijl de affaire op dit moment nieuws was. ‘Ik zie er toch niet zoveel in,’ aldus
Remmers en hij hing op.
In het telefoongesprek verzon ik dat men in Wenen vermoedde dat de CIA achter
de campagne zat. ‘Dat heb ik al gelezen,’ aldus Remmers. Wie is die man eigenlijk?
‘Ik vind haast jouw reactie op mijn uitzending interessanter dan de uitzending
zelf,’ riep ik hem toe. ‘En ik vind, dat het veel van jou zegt,’ was het antwoord.
‘Dat is een jij-bak,’ zei ik. In plaats dat Remmers erkent dat ik Gvishiani via
Aurelio Peccei en de Club van Rome al sinds 1971 ken en precies weet hoe uitermate
voorzichtig Gvishiani
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altijd is geweest, poeiert hij de uitzending af. Waarom? Hoe dikwijls besprak ik niet
met Peccei hoe voorzichtig we met hem om moesten springen om hem op geen enkele
manier via vertrouwelijke gesprekken in verlegenheid te brengen?
De pompstations voor de gasleiding naar West-Europa die Pieter Baaij had willen
leveren, worden nu in Japan besteld. Hitachi sleepte een order in de wacht van een
dikke miljard dollar. Doodzonde.29
De Journalist zegt dat ik met het Arbatov-boek ‘een gedegen stuk werk heb
geleverd’.30 Het doet me goed dat te lezen.

18 april 1981
Ik jubelde van binnen toen de boodschap van mijn oude vriend Michael Korda
arriveerde dat uitgeverij Simon & Schuster belangstelling heeft voor een boek met
Zamyatin.

19 april 1981
Rimmer Mulder van de GPD bevestigde, zoals hoofdredacteur Jan van Beek ook al
eerder vertelde, dat ir. E. Denig, woordvoerder van Buitenlandse Zaken, over mij
begon te spreken. Ze gaan onverminderd door met roddelen vanuit Den Haag.
Margaret Thatcher bezocht de Indiase atoomindustrie nabij Bombay. Ik zal Pieter
de Vink er maar weer eens op wijzen. Mevrouw Muthamma, de ambassadrice in
Den Haag, schreef dat zij mijn verzoek om daar een film over te maken aan India
had doorgegeven.31
Rudolf Hess (86) zit nog altijd in Spandau. Zijn zoon zegt dat de sovjets
verhinderen dat hij zijn vader kan bezoeken. Hij mag maar een maal per maand
bezoek hebben en zijn vrouw Ilse was al geweest. Ze zijn gek in Moskou.
Peter vertelde dat zijn moeder met zijn zussen Trees en Riet een fantastische
vakantie in Spanje had gehad. Prima dat de kinderen hun moeder hebben
meegenomen. Hij had al een gedeelte van Kübler-Ross gelezen. Typisch Peter, een
tijdje lezen en weer wegleggen. Hij was met Edwin naar een toneelstuk geweest. ‘I
was thrilled, the actress was very very good,’ zei hij.
Het persbericht van IIASA over de affaire-Belozerov is gearriveerd. Zij hebben de
brief van Belozerov, waarin hij ontslag neemt, erin opgenomen. Henri Remmers kan
nu inpakken. Ik maak me geen illusies dat ook maar een krant het bericht van
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zal afdrukken. Het is tenslotte veel spannender om een Rus voor spion uit te
maken, zoals ze in dit land ook met mij hebben gedaan.
Wonderlijk zoals sommige teksten in je geheugen gegrift staan. In bed herinnerde
ik me het gebedje dat in Sprimont bij de Poslavsky's boven mijn bed hing:
IIASA

Onze Vader trouw en goed,
die ons dag en nacht behoedt,
zie gij zegent op mij neer
en op allen thuis, o heer
op mijn vriendjes waar ze ook zijn
maak ze lief, wáár en rein.

Een avondspin brengt zegen in.

20 april 1981
Jan Cremer is jarig. Vandaag moet het kind van Volodja Molchanov in Moskou
komen.
Leonid Zamyatin verscheen gisteravond op de BBC-televisie om tekst en uitleg te
geven over de Poolse kwestie. Een ander onderwerp ging over Thatcher in India en
de kwestie Afghanistan. Mevrouw Gandhi maakte bekend dat India plutonium maakt.
De klootzakken hier, waar ik mee moet werken, hebben absoluut geen kijk op het
wereldnieuws. Jammer dat ik keer op keer de boot mis met mijn plannen voor
televisiereportages omdat ik met idioten moet samenwerken. Ik ga alles op alles
zetten om met Hans Jacobs van de VARA tot afspraken te komen.
Ik sla de conferentie over Nuclear War in Europe op het Polemologisch Instituut
in Groningen maar over.
Ik ben nog steeds enigszins ongerust over mijn gezondheid. Mijn lijf voelt gewoon
niet goed.
Penthouse belazert de boel weer eens. Op de omslag prijkte: PENTHOUSE
32
INFILTRATES SECRET SOCIETY OF BILDERBERG, geschreven door Craig S. Karpel.
Zijn these is dat velen geloven dat de wereld in het geheim wordt geregeerd door de
CIA, anderen denken door de Council of Foreign Relations. ‘But there is one point
on which all who believe that the world is secretly ruled by somebody will agree:
the ultra-elite that rules those who appear to rule us, the shining eye at the top of the
pyramid on the flip side of the dollar bill, meets each year in a mysterious, tightly
secured conclave known as “Bilderberg”.’ Mijnheer Karpel zegt dat hij in 1980 de
eerste journalist was
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die ooit de door prins Bernhard geïnitieerde Bilderberg-besprekingen had weten
binnen te dringen. Dan weet je al dat hij uit zijn nek kletst, want André Spoor ging
al jaren geleden mee en ik geloof dat zelfs Willem Brugsma er bij is geweest, om
maar een paar buitenplaatsen te noemen. Het is dus een opgeklopt verhaal waar
verder niets nieuws in staat.
Volodja en Consuelo Molchanov hebben een dochter, Anja. De bevalling heeft
nota bene 24 uur geduurd. Hoe kan dat? ‘Consuelo zegt, “Ze lijkt op mij”,’ zei
Volodja. Peter zou zeggen: Willem, je bent een geboren draak, want ik antwoordde:
‘Oh, wat jammer.’
Ronald Reagan zou bereid zijn het graanembargo jegens de USSR op te heffen
‘vanwege goed gedrag van het Kremlin’. Dit wordt vanuit Washington bericht.33 Wie
denken ze toch dat ze zijn? Vooral wanneer de USSR Polen met rust zouden laten,
kunnen ze weer meer broodjes bakken. Het uitgangspunt van de VS is altijd gebaseerd
op doen alsof je met kleine kinderen te maken hebt: een suikerklontje voor goed
gedrag, dat wil zeggen, wat in de Amerikaanse maffia-ogen goed gedrag is.

Newsweek is ook weer eens met een voor de USSR afschrikwekkende omslag gekomen
om het publiek verder af te schrikken voor de hamer en sikkel.34 Het is duidelijk dat
de regering van
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Ronald Reagan heeft besloten de sovjets met krachtige taal verder te bedreigen en
de grond in te boren. Er wordt in Washington gesproken over ‘a war of words’ die
vruchten moet afwerpen. Ook Arbatov komt ter sprake. ‘In western capitals, normally
terse, drab Soviet diplomats have turned up in well-tailored suits to offer interviews
to western media. Georgii Arbatov, the Kremlin's top Americanologist, made stops
from Bonn to the Virginia hunt country to plead Brezhnev's case that the West must
work with the Soviets because no rational alternative to détente exists. “Our proposals
do not represent an ultimatum,” Arbatov said, “but if they are rejected the situation
will become much more tense.”’ Newsweek constateert: ‘The Soviets are more
comfortable at the game of hardball propaganda.’
35
MOSCOW WAR OF NERVES is de titel van een commentaar van James Reston.
Volgens meneer Reston zou Brezhnev naar het partijcongres in Praag zijn gegaan
om de Amerikaanse regering verder in verwarring te brengen ten aanzien van de
crisis in Polen. ‘Washington is in a very suspicious mood about these mystifying
tactical moves. The Russians have a way of ending one military maneuver and starting
another - a new air exercise by Warsaw Pact forces is said to be planned for the next
few days. Brezhnev was bluffing to the brink but pulled back from direct military
intervention because the cost of taming the Poles, assuming their alarming debts,
facing the possibility of a trade embargo and a new arms race in the west was simply
too high.’
Eigenlijk weet meneer Reston over de Sovjet-Unie weinig of niets. Onze vriend
Arie Kuiper van het weekblad de Tijd nog minder. ‘Het probleem met de Russen is,
dat we niet weten wat ze willen,’ schrijft hij in zijn wekelijkse column.36 Bij hoge
uitzondering steekt Kuiper me een kleine veer in mijn reet.
Georgii Arbatov
Omdat we ervan mogen uitgaan dat ook de Russen geen behoefte hebben
aan een derde wereldoorlog is het een verstandige zet van hen geweest
althans één poging te doen om hun manier van denken in het Westen
duidelijk te maken. Ik bedoel het boek Het Sovjet-standpunt van de
Nederlandse journalist Willem Oltmans dat ook in de meeste andere
Westerse landen zal verschijnen en dat in zijn geheel bestaat uit één lang
interview van 340 pagina's met Georgii A. Arbatov, lid van
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het Centraal Comité van de Russische Communistische Partij, directeur
van het Amerika Instituut in Moskou en een van de architecten van de
Russische buitenlandse politiek.
Er staat veel propaganda in dat boek, natuurlijk, maar de vraagstelling
door Oltmans is redelijk kritisch en vrijwel alle grote wereldproblemen
komen aan de orde. Aanbevolen lectuur voor iedereen die de
informatiestroom uit de open Amerikaanse samenleving wil aanvullen
met de gedachtegang van een belangrijke Russische politicus die weet
waar hij het over heeft.
24 april 1981 de Tijd
In essentie is Kuiper natuurlijk een stommeling die zich met een dergelijk artikel
voor schut zet zonder het zelfs in de gaten te hebben. Ik wist in 1971 ook niet wat
de sovjets wilden. Maar ik reis nu al tien jaar naar Moskou op en neer om er achter
te komen. Ik verbeeld me een uitstekende indruk te hebben van wat er werkelijk in
het Kremlin speelt en vooral van wat de bedoelingen van Moskou zijn. Brezhnev
heeft het al vaker benadrukt: detente en economische groei hebben de hoogste
prioriteit. Dat is nu precies wat Reagan & Co met man en macht proberen te
verhinderen, want stel je voor dat het marxisme-leninisme er bovenop zou komen!
Ik heb een memo geschreven over mijn zaak tegen Time voor de advocaten. Er
gaat allemaal kostbare tijd in die onzin van de inlichtingendiensten zitten.37
Ira Progoff houdt zich als psycholoog bezig met dagboekschrijven als een vorm
van therapie. ‘There is an underground stream of images and recollections within
each of us,’ zegt hij tegen Robert Kaiser van de Psychology Today38 ‘The stream is
nothing more or less than our interior life. When we enter it, we ride it to a place
where it wants to go.’ De man runt Dialogue House in Manhattan waar hij les geeft
in dagboekschrijven. Dat wil ik wel eens zien: It should come naturally.
Toen ik vanmiddag Thermos verliet en me stond aan te kleden ontmoette ik Ed
Voorbach, steward bij Transavia, een bijzonder lekker ventje. Hij wilde zijn nummer
niet geven.
Tegen 01:00 uur belde Peter nog uit Londen. Hij was opgewekt en had veel aan
me gedacht. Kübler-Ross had hij uit maar hij zei er verder niets over, wat nogal
ongewoon was voor hem. Soms denk ik dat Edwin van Wijk Peter manipuleert en
meer dan ik tot voorheen aannam. Alhoewel, Peters ‘ziekte’
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om altijd besluiten uit te stellen, staat los van Edwin. Ik geloof niet dat hij weet dat
ik Hans Lonis geld gaf om in Londen naar ze toe te gaan.

21 april 1981
Het is vijftien jaar geleden dat mijn vader overleed en mam als door de bliksem werd
getroffen. Ik kan nauwelijks geloven dat dit tragische gebeuren al zo lang geleden
is. Mevrouw Van Dijk is vandaag jarig. Zij kan niet over het verlies van haar man
heen komen.
The New York Times schreef hoe duizenden ‘middle class and upper-middle-class’
Amerikanen in een leven van ‘drifting’ terecht komen.39 David Riesman schreef een
boek over dit onderwerp. Prompt komt Newsweek met een omslagverhaal EUROPE'S
40
DEAD-END KIDS. Veertig procent van de Europeanen onder de 25 jaar is werkloos.
Dat is een cijfer om van te griezelen. Zij kampen met een identiteitscrisis. Een Duitse
socioloog, Horst E. Richter, zegt: ‘They can only keep an identity by protesting,
because they feel the destruction of the outer world has led to an inner destruction
of themselves.’
Er wordt verwezen naar de rellen bij de kroning van Beatrix in 1980 en bijvoorbeeld
naar het Paki-bashing ‘the indiscriminate beatings of non-whites in London.’ Een
ander voorbeeld: ‘Many well-dressed roughnecks this spring are wearing heavy,
black boots and armbands emblazoned with Hitler's swastika.’ Ook de Amsterdamse
kraakbeweging duikt in Newsweek op. ‘The Dutch branch of the movement (of
squatters) is the most sophisticated. If demonstrators are needed for a march, word
is broadcast on a “pirate” radio station called The Free Kaiser or passed by bike-riding
couriers. Other activists are alerted by phone. Within a few hours, 30.000 people are
ready to pound the pavement. Young rebels in Amsterdam sponsor fundraisers for
their pet causes - anything from the equipment for their own television station to
arms for Salvadoran guerrillas - and, with monthly contributions, finance a
far-reaching propaganda campaign.’
Jos Hagers heeft mijn problemen met de reis van prins Claus naar India onderzocht.
Zij heeft met een hoge functionaris van Buitenlandse Zaken gesproken. De ellende
is begonnen omdat Frits Bergman van Ontwikkelingssamenwerking buiten zijn
boekje is gegaan en mij materiaal toezond en medewerking had toegezegd alvorens
prins Claus te hebben geraadpleegd. De
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arme Bergman was kennelijk niet op de hoogte dat ik voor Den Haag al jaren de
vijand ben. Josje wees er op dat mijn zaak hier alleen maar spannender om werd,
want Claus heeft als adviseur van de minister helemaal niets in te brengen. Ze
overweegt einde van de week over de zaak te gaan publiceren.
Lloyd deMause stuurde een briefje. Hij werkt aan een boek over Ronald Reagan.
‘If you think Carter was scary, you should see what you can expect from a man who
entitles his autobiography Where's the rest of me?’
Jan van Beek stuurde me een brief door van Ir. E. Denig van Buitenlandse Zaken,
waarin het oude recept van tijdrekken wordt gehanteerd.41

22 april 1981
Wereldgodsdiensten als mazdeïsme, parsisme, hindoeïsme, boeddhisme en taoïsme
gaan uit van reïncarnatie. Dit in tegenstelling tot de joods-christelijke traditie. Rex
Brico wijdt in een omslagartikel voor Elseviers Magazine42 een wederopleving van
geloof in reïncarnatie onder meer aan de onmacht van psychologen en psychiaters
om menselijke trekken alleen maar te verklaren uit conflicterende krachten uit het
menselijke leven. ‘Meer en meer groeit er het vermoeden,’ aldus Brico, ‘dat de mens
(mede) gedreven wordt door een onderbewustzijn, waarin meer ervaringen besloten
liggen dan verklaard kunnen worden uit de korte rit van de geboorte tot de dood.
Kortom: voor onze Westerse denk- en ervaringswereld is reïncarnatie geen naïef
bijgeloof meer. Het is en blijft weliswaar een geloof. Maar een geloof dat de moeite
van het overwegen waard lijkt.’ Zoeloes gaan er van uit dat een mens een ziel bezit
waarin een vonk huist, afkomstig van de universele goddelijke geest, wat zij I Tongo
noemen. Daarbij neemt de ziel zo vaak bezit van een menselijk lichaam tot hij de
zevende of hoogste graad van perfectie heeft bereikt. Dan kan hij de fysieke vorm
aannemen en verlaten die hij wil. Het uiteindelijke doel van het mens-zijn is volgens
de Zoeloes de hereniging met de I Tongo. Wat ik zelf wel eens denk, is dat we vanuit
het licht komen en naar het licht teruggaan. Het zal wel het eeuwige raadsel blijven.
Dr. Stanislav Grof experimenteert al vele jaren met verschillende methoden
waarmee mensen menen ervaringen uit vroegere levens terug te kunnen halen. Hij
heeft 3.800 experimenten met LSD gedaan en gedocumenteerd. Dat is zeker niet niks.
‘Volgens Grof werkt LSD als een soort fotografische uitvergro-
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ter en tegelijk katalysator van biochemische en fysiologische processen in de
hersenen,’ schrijft Brico.
Al zijn experimenten duiden op reïncarnatie-ervaringen. Ik kan (en wil) dit niet
geloven. Slechte stamhoofden zouden op aarde terugkeren als leeuwen of nijlpaarden.
Ik heb voldoende dieren (of nijlpaarden) door leeuwen zien verscheuren om naar die
reïncarnatie niet bepaald uit te zien. Slechte mensen zouden terugkeren als wilde
beesten. Sommige volkeren in Azië gaan ervan uit dat iemand die kuis en sober
leefde naar de maan verhuist. Ook geen aantrekkelijk vooruitzicht. Het blijft allemaal
maar abracadabra. Mensen willen altijd iets logisch uit onzin zien te halen. Alles is
toeval, tot en met de handel en wandel van atomen, dus waarom naar een betekenis
zoeken?
Anderzijds, als ik op een zomeravond op Amerbos een spinnenweb bestudeer waar
achteloos vliegen in verward raken, dan denk ik toch: wie kan dit zo slim bedacht
hebben? Tenslotte beschikt de spin over een brein om dit bouwwerk uit te zetten en
te bedenken. Zou God dit dan toch allemaal vanachter een tekentafel hebben bedacht?
De vriend van Iet Last, Cornelis Barneveld is op 81-jarige leeftijd overleden. Een
nieuw drama in het leven van die lieve vrouw.
José Ortega, de rechterhand van minister Luis Alberto Machado van Venezuela,
seint dat ze zeer verheugd zijn dat Bruna Over intelligentie nu definitief - eigenlijk
ook dankzij de bemoeienis van Lex Poslavsky - gaat uitgeven. Ze willen alle mogelijke
medewerking verlenen blijkt uit een uitvoerig telegram. Ik moet collect bellen naar
Miraflores Palace in Caracas. Ik heb duidelijk gemaakt dat een interview met de
president van Venezuela van het grootste belang is. Ik wil er de reeks interviews mee
openen. Tenslotte heeft hij het Venezolaanse intelligentie-experiment mogelijk
gemaakt.
Newsweek43 wijdt een pagina aan de vlucht van Maxim Sjostakovitsj en zijn zoon
Dmitri uit een West-Duits hotel, teneinde een bestaan in het Westen op te bouwen.
Ze zijn dus toch samen gedrost uit de USSR. Ook mijn vriend Volodja Feltsman wordt
in het artikel beschreven. Hij staat met Anja op de foto.
Jan van Wieringen heeft Herbert Scoville, voormalig onderdirecteur van de CIA,
geïnterviewd. Een uitstekende keuze. Hij is fel gekant tegen het verder opvoeren van
kernbewapening. Hij prijst de oppositie tegen deze wapens in Nederland. ‘Een
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beperkte kernoorlog blijft niet beperkt. Een kernoorlog kan niet gewonnen worden.
In mijn tijd bij het Pentagon heb ik deelgenomen aan de zogenaamde “war games”,
die door de generale staf worden gespeeld.’ Hoe dikwijls heb ik niet in lezingen in
de VS er op gewezen dat Amerikanen gewoon niet weten wat oorlog en massale
vernietiging is, omdat ze sinds mensenheugenis geen oorlog op eigen grondgebied
hebben gekend. Ze hebben tot dusverre altijd dood en verderf elders gezaaid. Soms
heb ik wel eens gedacht: vielen er maar eens bommentapijten op Amerika zelf, dan
zouden ze anders piepen.’44
Admiraal Stansfield Turner, voormalig hoofd van de CIA onder Jimmy Carter,
schreef in The New York Times dat het nieuwe mammoetplan voor intercontinentale
ballistische raketten, bekend geworden als het MX-systeem (missile experimental),
‘een ernstige fout is’. De kostenramingen lopen tussen de 34 en 56 miljard dollar.
Er werken al tienduizend mensen aan. Een MX-raket is tweeënhalf maal zo zwaar als
de grootste raket van nu en weegt 95 ton. De MX-raket zal tien kernkoppen in zich
dragen, die afzonderlijke doelen kunnen raken. Veertig procent van de totale
Amerikaanse cementproductie zal nodig zijn om raketsilo's voor die ondingen te
bouwen. De MX-raket zou de USSR in dertig minuten kunnen bereiken. Ze worden
steeds gekker.45
Een ingenieur in de Sovjet-Unie, Alexei Nikitin, die Westerse journalisten had
ingelicht over arbeidsomstandigheden in een mijnstreek van de Oekraïne, is naar een
psychiatrische kliniek gezonden en volgens sovjetdissidenten volgepompt met
medicijnen. Deze zaken worden in Moskou hevig ontkend. Maar is zo'n verhaal te
verzinnen?
Josje Hagers belde. Zij had met Voetelink gesproken die vervolgens met
Buitenlandse Zaken heeft gebeld. Ze blijven aandringen om meer tijd, want er wordt
nu een rapport uit New Delhi afgewacht. Ze rekken wat ze kunnen en ik ben het er
absoluut niet mee eens. Josje zei dat de RVD ook nerveus was over wat de affaire-Claus
wordt genoemd. Er werd in Nieuwspoort over gekletst. Ze wacht, ook op aandringen
van mij, nog even met een publicatie. Wanneer haar bazen aan haar artikel over deze
zaak zouden knoeien, was zij vast besloten het terug te nemen. Hoe kan die vrouw
zo werken? Ze hield het echter voor mogelijk dat Stan Huygens over de zaak zou
gaan schrijven.
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23 april 1981
Mr. Voetelink zegt zowel met Bertens als met Denig op Buitenlandse Zaken te hebben
gesproken. Beiden zeiden dat minister Van der Klaauw veel weg was geweest. Er
werd bericht van de ambassade in New Delhi afgewacht. Ik heb tegen hem gezegd
dat de dagvaarding van Claus uiterlijk 4 mei diende uit te gaan. We kunnen ons niet
langer door die basterds laten ringeloren.
Over beschermengelen gesproken. Is Peter een jaar na de dood van mijn vader in
mijn leven gekomen om mij weg te leiden van Richard Thieuliette? Of was het de
overleden Gerard Croiset die me toch weer terug naar Carel Enkelaar stuurde?
Ik ben me een ongeluk geschrokken. Ik weeg 95 kilo. Dat kan niet. Ik ga drastisch
afslanken.
Ronald Reagan heeft James Gerstenzang van Associated Press en Helen Thomas
van United Press International verteld hoe hij de aanslag op zijn leven heeft beleefd.
Hoe het gebeurde is vervaagd, maar het was alsof hij een slag met een hamer had
gekregen. Hij deed zelf de eerste stappen het ziekenhuis in. Hoe dieper hij probeerde
adem te halen, hoe minder lucht kreeg hij. Er werd een pijp door zijn keel naar binnen
gestoken om zuurstof naar zijn longen te krijgen. Dat gevoel te stikken, bracht hem
in paniek. Vanaf dat moment moest hij opschrijven wat hij wilde zeggen. Hij hoopt
dat John Hinckley vrede in zichzelf kan vinden voor wat hij heeft gedaan. Reagan
bidt voor hem en voor zichzelf.46
Ik vond dat Peter vreemd deed toen hij me belde. Edwin tingelde op de piano en
stopte niet om Peter gemakkelijker te laten praten. Ik heb het gevoel dat er problemen
zijn. Edwin kwam eerst aan de telefoon en zei: ‘Peter heeft vanavond een etentje met
mensen.’ Ik hoop niet dat Philip Nasta weer problemen terugbrengt in Peters leven.
Misschien haal ik me wat in mijn hoofd, het zou niet de eerste keer zijn.

24 april 1981
Professor Arbatov was kennelijk nog in diepe slaap toen ik hem om 08:00 uur opbelde
in Genève. We hadden een suf gesprek. Aurelio Peccei zegt dat prins Claus de
vergadering deze morgen ook zal bijwonen. De vergadering heeft in het Sonesta
Hotel plaats.
Gisteravond arriveerde advocaat Lennox Bower uit Dallas. Hij logeerde bij me
op Amerbos. Ik maakte een avondmaal en nam
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hem mee op een rit door de polders. Het is duidelijk dat de rechtbank in Dallas ervan
uitgaat dat ik een ‘public person’ ben en we moeten dus ‘malice’ aantonen. Het is
absurd mij in de VS, waar niemand ooit van me heeft gehoord, een ‘public person’
te noemen. Maar dat is de positie van de batterij advocaten van Time.
Vanmorgen overlegden we gedurende een uur met Voetelink. Als gewoonlijk
voerde Voetelink voornamelijk het woord. Hij scheen verheugd over een brief van
de BVD in verband met de door Robert Kroon genoemde ‘hoge bron’ in Den Haag.47
Op de vraag van Voetelink of Time ooit een regeling had voorgesteld, antwoordde
Lennox: ‘Yes, they made us the best offer Time ever made to anybody, namely a
private letter (not for publication) that Time never had the intention to blackball
Willem, and a thousand dollars for my trip to Holland.’ Dat was dus geen regeling,
dat waren voortgezette maffiapraktijken.
Voetelink benadrukte dat uit de stukken bleek dat ik in Holland een uitstekende
zaak tegen Time had. Men was het er over eens dat veel zou afhangen van de komende
getuigenis van Wibo van de Linde. ‘I got to know Wibo as an honorable man,’ zei
Voetelink. Ik heb in een exemplaar van mijn Arbatov-boek geschreven: ‘In
collegialiteit: ter herinnering aan 24 april 1981’ en wil het na afloop van zijn
getuigenis via zijn advocaat aan Wibo geven. Ik denk dat die naar waarheid zal
worden afgelegd.
Fred de la Bretonière vertelde mij met Joop van Tijn op de radio te hebben gehoord.
Hij had genoten. ‘Jij bent de enige die zegt waar het op staat,’ zei hij. Het deed me
goed dit van hem te horen.

Rechtszaal
Ik zit in een haveloos zaaltje. Juliana hangt nog altijd aan de muur. Er zitten scheuren
in het behang en de vloer is smerig. Claus moest eens weten dat ik hier bezig ben
het waanzinnige verhaal over hem als ‘rode sergeant’ en de plannen van de KGB om
Juliana (nota bene via mij) te wippen met man en macht via rechter J.P. Fokker te
bestrijden en te ontzenuwen.
Wibo legt de eed af.
Hij ontkent ook maar iets met de reportage A PINK HOUSE OF ORANGE te maken
te hebben gehad. Hij hoorde er, als Time stringer in Nederland, pas over in het midden
van de week voorafgaande aan publicatie.
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Over de afspraak met mij voor Aktua te gaan werken, zegt hij twee petten op te
hebben gehad, namelijk die van Time en van Aktua. Tijdens een bestuursvergadering
op Schiphol moet Kroon Wibo in grote lijnen over het artikel hebben ingelicht,
waarbij Kroon zich onvriendelijk over mij uitliet. Dit deed Wibo onprettig aan, dat
zijn ene medewerker zich laatdunkend uitliet over een andere en daarom besloot hij
zich er strikt buiten te houden. ‘Eind van die week bereikte me een ruwe eindversie
en ik heb toen Oltmans opgebeld om te zeggen dat ik er niets mee te maken had.’
Hij weigerde dus de waarheid te vertellen: dat hij het hele verhaal onzin vond en
krachtig had geadviseerd het niet te plaatsen. Hij kon nauwelijks de waarheid vertellen,
want het zou hem bij Time zijn kop hebben gekost. Wibo benadrukte zelfs geen punt
of komma in de reportage over het koningshuis te hebben gecontroleerd. Hem was
wel gevraagd om onderzoek te verrichten voor het artikel, ook naar de rol van
Oltmans, maar Wibo had geantwoord er geen tijd voor te hebben.
Hij vertelde verder dat Robert Kroon hem, Wibo, bij Time had voorgedragen als
stringer in Nederland. Deze bijkomstigheid maakte het nog moeilijker voor Van de
Linde om Kroon af te vallen door de waarheid te zeggen. Hij gaf wel toe dat als het
Parijse kantoor van Time hem formeel gevraagd had mee te werken, hij dit verzoek
niet had kunnen weigeren.
‘Ik vond het technisch en organisatorisch erg vervelend maar na rijp beraad heb
ik Oltmans opgebeld, dat ik er niets mee te maken had.’
Hij vermeed in alle toonaarden te bevestigen, wat hij aan de telefoon ook had
gezegd, dat hij tegen publicatie van het verhaal had geadviseerd. Ook zei hij dat hij
wel had vernomen dat ik in Parijs belastende informatie over prins Bernhard had
proberen te verzamelen. Dat betreft dus mijn reis naar Parijs voor Der Stern, welk
blad in hetzelfde kantoorgebouw huist als Time. De redacteuren zijn bij elkaar
binnengelopen en voilà, ze zijn er gewoon op uit geweest een verhaal te schrijven
om mij een hak te zetten nadat ik geweigerd had met Heidemann verder samen te
werken.
Eigenlijk had het hele verhoor geen zin, want de tegenpartij had zich kennelijk
voorgenomen ook onder ede niet met de waarheid voor de draad te komen. Er werd
dus fiks langs elkaar heen gekletst. Nadat ik via Voetelink op de waarheid bleef
hameren, verklaarde Wibo expliciet - en hij loog dus -: ‘Ik heb Time niet geadviseerd
het artikel niet te plaatsen.’
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Of hij heeft tegen mij gelogen toen hij me opbelde en waarschuwde.
Robert Kroon verklaarde vervolgens te zijn opgebeld in Genève door Time Parijs,
met het verhaal dat ik was langs geweest met een verhaal over Bernhard, Pussy en
hun dochter, dat ik aan Der Stern zou hebben aangeboden voor 55.000 dollar. Het
is dus duidelijk: het artikel in Time is voortgekomen uit de wraak van Der Stern
omdat ik Heidemann liet zakken. Wibo, die voor het verhoor van Kroon in de zaal
was gebleven, weigerde de kopie van ons telefoongesprek (uit mijn dagboek
overgenomen) aan te nemen, waaruit hij zou hebben kunnen lezen wat hij werkelijk
heeft gezegd. Het smoesje was dat hij naar het verhaal van Kroon wilde luisteren.
Kroon weigerde overigens de naam van zijn bron over mij, ‘een hoge
regeringsfunctionaris’, te noemen. Kroon zei dat mijn activiteiten in Parijs de
nieuwsgierigheid van Den Haag en de BVD had opgeroepen. Ook had Kroon in boeken
gelezen dat ik anti-Bernhard tendensen had vertoond. Voetelink wilde nadere
bijzonderheden hebben. Die waren er niet. Ook vroeg Voetelink wie ‘andere
journalisten in Nieuwspoort’ waren geweest, die ook vraagtekens bij mij en mijn
ideeën over Bernhard hadden gezet. Kroon antwoordde superschijnheilig dat dit al
vijf jaar geleden was en hij hier niet meer ‘naar eer en geweten’ op kon antwoorden.
‘Het waren voornamelijk collega's in De Telegraaf-sfeer,’ aldus Kroon, dan weet je
het verder wel. Voetelink vroeg ook of Kroon voor hij zijn reportage over mij schreef,
zoals het de journalist betaamt, contact met mij had opgenomen. Het antwoord was:
‘Nee.’
Ik sprak een half uurtje met Aurelio Peccei in het Sonesta Hotel. Hij zei in de
wisselende houding van minister Machado in Caracas geen onwil te zien, maar eerder
mismanagement. Hij beschouwde de ontwikkelingen in de wereld als ernstig en
noemde Ronald Reagan ‘totally inept’. Hij vreesde dat hoe meer het beleid van
Reagan op het internationale vlak geen vruchten zou afwerpen, hoe venijniger
Washington zou worden. Hij was ook bezorgd over de zogenaamde spionage-affaire
op IIASA in Laxenburg. ‘Once Bruno Kreisky's eyes are improving and he returns to
work, he will strongly defend IIASA with the Americans. He will also defend Jermen
Gvishiani. The bad publicity did hurt the Institute. The original story of espionage
was launched in Norway.’
Aurelio vroeg ook hoe het nu met Gvishiani's boek stond. Ik moest zeggen dat het
op de lange baan was geschoven, hoe zeer
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ik dit ook betreurde, maar dat een nieuw project met Zamyatin op de rails was gezet.
Dat vond hij bemoedigend. Hij gaat nu als gast van een Japanse krant naar Tokio
voor een serie lezingen. Hij is ook zeer gepreoccupeerd met de komende Club van
Rome-vergadering in Caracas.
Reagan heeft nu het graanembargo jegens de USSR (wegens goed gedrag)
opgeheven. The idiots!
Wat denk ik van Voetelink? Hij is een grappige kerel. Heeft hij misschien een
gigantisch minderwaardigheidscomplex? Waarom wilde hij alles zelf doen en zette
hij Lennox Bower bij advocaat Bredius neer? Hij heeft inderdaad Denig van
Buitenlandse Zaken een tijdslimiet gesteld tot 4 mei om met een antwoord op de
proppen te komen.

25 april 1981
Geen letter in De Telegraaf dat hun Robert Kroon voor de rechter verscheen in
verband met de berichtgeving over de Time-canard van het PINK HOUSE OF ORANGE,
de KGB en Willem Oltmans. Eigenlijk maar goed ook. Het zegt overigens alles van
de ‘journalistiek’ welke deze krant bedrijft.
Aurelio Peccei zei gisteren: ‘In all those years I have known Jermen Gvishiani or
have been in meetings with him, never, at any time did I hear him ask a question or say something - of which you could suspect something (hij kneep één oog een
beetje dicht) or made me think, it could be a way to get certain information from us.
Never.’ Zo is het natuurlijk ook. Het is een uiterst smerige poging van
inlichtingendiensten om een van de beste mensen die het Kremlin beschikbaar heeft
in een verdacht licht te stellen.
Gisteren stond Jan Cremer in een winkel te fotokopiëren. Ik liep even binnen. Hij
vroeg onmiddellijk of ik via de vader van Frank Heckman (een vice-admiraal) al een
poging had ondernomen om te helpen zijn zoon bij de mariniers te krijgen.
Al Haig heeft een rede gehouden voor de American Society of Newspaper Editors.
Hij wilde dit na de eerste 100 dagen van Reagan eens doen. ‘We are acting to restore
confidence in American Leadership,’ aldus de generaal en minister van Buitenlandse
Zaken, ‘through a more robust defense of US ideals and interests, and a more realistic
approach to the dangers and opportunities of the international situation.’ Hij noemde
vier knelpunten: ‘Worldwide inflation, limited resources and political disturbance,
disruption from abroad threatens a more vulnerable west, and Soviet military power
grows relentlessly.’
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Haig stelt als een vereiste: ‘We must ourselves be confident and have justifiable pride
in ourselves.’
‘Regard for individual liberty at home translates into concerns for human rights
abroad,’ heeft hij gezegd. Het oude liedje, alsof mensenrechten binnen de VS zelf
zouden zijn gegarandeerd. ‘We are fully conscious of our historic role in the defense
of freedom wherever it may be.’
Freedom in de Amerikaanse lexicon betekent in werkelijkheid, vrijheid om tot in
de verste uithoeken van de planeet de zogenaamde belangen van de VS te dienen met
het plegen van moorden of staatsgrepen, het aanrichten van massaslachtingen - als
in Zuidoost-Azië en Indonesië - en dit alles in de naam van freedom and democracy.
Haig geeft via drie doelstellingen aan hoe het Amerikaanse maffiagedrag (inbegrepen
dat van JFK die Fidel Castro om zeep wilde helpen) in de wereld gerealiseerd zou
moeten worden:
‘1. To enlarge our capacity to influence events and to make more effective
use of the full range of our moral, political, scientific, economic and
military resources in the pursuit of our interests.
2. To convince our allies, friends and adversaries - above all the Soviet
Union - that America will act in a matter befitting our responsibilities as
a trustee of freedom and peace.
3. To offer hope and aid to the developing countries in their aspirations
for a peaceful and prosperous future.’
Je moet het lef maar hebben om in Washington van de daken te schreeuwen dat de
VS ‘the trustee of peace and freedom’ voor de hele wereld zijn. Daar ligt het
Amerikaanse gevaar van planetaire zelfoverschatting, inbegrepen de notie, dat het
Amerikaanse zogenaamde systeem van vrijheid en democratie (en mensenrechten)
vanzelfsprekend voor de hele wereldbevolking zou moeten gelden. In hun grenzeloze
arrogantie denken Amerikanen dat zij het beste kunnen beoordelen wat passend voor
de rest van de volkeren zou zijn, of zou moeten zijn. Die overtuiging zou Washington
het recht verlenen overal en nergens naar believen in te grijpen en er op toe te zien
dat hele regio's van de wereld, zoals Zuidoost-Azië, naar hun pijpen gaan dansen en
hun systeem klakkeloos overnemen. Daarbij komt het in hun grenzeloze arrogantie
niet in de Amerikaanse bekrompen breinen op dat wellicht in andere continenten
mensen niet alleen sinds mensenheugenis anders met elkaar zijn omgegaan maar dit
ook willen blijven doen, wat Washington hen ook mag opdringen of voorschrijven.
Om niet te spreken
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van een geheel andere voorgeschiedenis die de grootste gedeelten van deze planeet
hebben ondervonden waardoor Amerikaanse oplossingen voor met elkaar samenleven
om tal van historische, en culturele of psychologische redenen, eenvoudigweg niet
toepasbaar zijn op die andere continenten. Wanneer je Haig beluistert, zal de rest
van de wereld geen andere keuzemogelijkheden worden toegestaan. De grote
hoeveelheid misvattingen in de rede van Haig is eigenlijk beangstigend.
Ik ontmoette Henk Hofland toen hij in een witte Alfa Romeo wilde stappen. ‘Je
ziet er weer zeer gezond uit,’ zei hij juist op het moment dat ik tegen mezelf zei: wat
ziet hij er slecht en enigszins verlopen uit. Hij zei mijn Arbatov-interviews ‘een
handig boek’ te vinden. ‘Je telefoonnummer staat niet in het boek,’ waren zijn
woorden toen hij verdween. Ik vertrouw hem steeds minder.
In de gang-bang room van Thermos heb ik enige tijd gekeken naar wat er allemaal
gebeurde en zei tegen mezelf: dit is de laatste keer dat ik hier ben. Ik walgde er van,
al die vozende kerels. Eigenlijk zou dit soort gelegenheden moeten worden gesloten.
Het gedrag van sommige van de oude, vette heren stuitte me tegen de borst. Trouwens
veel van de oude getrouwen, André Douw, Hein van Vollenhoven48 en anderen zie
je er allang niet meer. De sfeer verandert. Het gedrag verandert. Ik gaf sommigen
met te losse handen een trap. Maar dan: hoe los je het probleem van de spermafabriek
dan op?
Aad Nuis stelde zich erg superieur op in gesprek met Jan Wolkers bij Aad van
den Heuvel. Die man moet een lamstraal zijn. Wolkers heeft zijn kop nu rood geverfd.
Nuis beschreef Wolkers laatste boek - wat het mag zijn, want ik lees die man sowieso
nooit - als ‘waardeloos en drakerig’. Wolkers is hiertegen in opstand gekomen.
Alhoewel ik de man totaal om over te slaan vind, geloof ik wel dat Wolkers gelijk
heeft.
Washington zit weer te donderden met India over het achttien jaar oude verdrag
over samenwerking in de atoomindustrie. In 1963 werd overeengekomen dat de VS
verrijkt uranium zouden leveren. In 1978 passeerde in het Congres in Washington
de Nuclear Nonproliferation Act. Maar Jimmy Carter ging door met leveranties om
geopolitieke redenen. Reagan denkt er anders over. Carter had kennis van wat de
atoomindustrie in feite was. Reagan, als voormalig B-filmacteur, weet van toeten
noch blazen en trekt zich verder niets aan van de gevolgen van zijn beleid voor de
betrekkingen met India.49
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Anwar Sadat wordt steeds gekker. Hij zegt nu op televisie geen bezwaren te hebben
om tot de NAVO toe te treden omdat Egypte en de NAVO in USSR ‘een
gemeenschappelijke vijand hebben’.
NRC Handelsblad herinnert er aan dat Haig nog meer klinkklare onzin in zijn rede
tot journalisten heeft verkondigd, zoals dat de Sovjet-Unie ‘de grootste bedreiging
voor de wereldvrede’ zou zijn. Ik kan, na tien jaar in Moskou ‘aanwezig’ te zijn
geweest, met absolute zekerheid verklaren dat het een smerige Amerikaanse leugen
is. Er is niets tegen te doen. Haig heeft de grootste bek en onze media zitten in de
zak van Washington. ‘Laat ons duidelijk zijn,’ aldus Haig, ‘het sovjet gebruik van
geweld als instrument van verandering vormt het grootste gevaar voor de wereldvrede.
De idealen en veiligheid van democratische samenlevingen liggen onder vuur.’ Het
werkelijke gevaar voor het Westen is dat god forbid het marxisme-leninisme zou
slagen. Om dit te doen slagen is juist de voorwaarde het afnemen van de spanningen
in de wereld, en niet zoals Haig het opzettelijk vals voorstelt, een politiek van militaire
avonturen en confrontatie. Haig heeft nog meer problemen veroorzaakt. Judith Miller
meldde in de The New York Times dat Homi Sethna, India's belangrijkste nucleaire
wetenschapper, samen met de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Eric
Gonsalves, Haig en andere functionarissen van het Witte Huis heeft proberen te
overtuigen de atoomsamenwerking tussen beide landen niet te beëindigen, maar de
regering Reagan sloeg dit dringende verzoek van de hand.50

26 april 1981
Ik heb Wibo van de Linde onder meer geschreven:
We hebben te maken met een comedy of nasty errors. Waarom wilde je
niet lezen hoe het tussen 7 en 15 maart 1976 precies is geweest, in mijn
dagboekaantekeningen van die dagen? Je hebt wel degelijk tot tweemaal
toe tegen me gezegd dat je het verhaal over een roze Huis van Oranje en
de rode sergeant Claus onzin vond. Nu blijkt uit je getuigenis dat de tekst
van Kroons masterpiece je wel degelijk per telex bereikte en dat je het er
voldoende mee eens was om het verder te laten zitten. Dat je het dus niet
nodig vond Parijs of New York te zeggen dat het een onzinverhaal was.
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Mij heb je letterlijk gezegd dat je New York had geadviseerd het stuk van
Kroon niet te plaatsen. Je loog dus, of toen, of nu. Wat je vrijdag getuigde,
gebeurde onder ede.
Ik gaf aan dat ik begreep, dat hij voor het behoud van zijn baantje bij Time zich achter
Kroon moest opstellen met als resultaat dat hij onder ede had gelogen.
Waar haalde je vandaan dat ik met foto's van Bernhards vriendin, Helene
Grinda, in Parijs leurde. Die foto's had ik niet. Het enige wat ik met Der
Stern was overeengekomen, was dat ik een verhaal over die dame en haar
dochter zou gaan schrijven. Pas in juni, enkele maanden later, schreef ik
voor Nieuwe Revu een eerste verhaal over die affaire en dat was, ondanks
een aantal vermelde feiten, niet per se anti-Bernhard.51
Ik sprak met Georgii Arbatov in Genève. Hij is daar voor een vergadering van de
Olof Palme Commissie, waaraan mevrouw Muthamma, de Indiase ambassadrice in
Den Haag, deelneemt voor haar land. Het schijnt dat er nu een kans is dat Simon &
Schuster de Amerikaanse editie van ons boek zal uitbrengen. De Olof Palme
Commissie heeft opnieuw, zeer terecht, de grootmachten opgeroepen onmiddellijk
met wapenonderhandelingen te beginnen.
Ik zag hoe Jaap van Meekren bij Vragenvuur met Joop den Uyl, Jan Terlouw en
Hans Wiegel in een penibele situatie terechtkwam. Tegen het einde stond een man
op die vertelde onlangs weduwnaar te zijn geworden (evenals Wiegel). Hij beklaagde
zich over de hulp die hij van de overheid ontving en hoe Wiegel onlangs had gezegd
dat er meer op sociale voorzieningen bezuinigd diende te worden. Terwijl Van
Meekren de vraag samenvatte, raakte Wiegel van streek. Hij zei nog: ‘Ik geloof niet
dat u die vraag aan mij had moeten stellen...’ maar daarop raakte hij alle zelfcontrole
kwijt. Hij huilde. Pas toen de camera zich van hem afwendde, schoof Den Uyl zijn
stoel dichterbij. Van Meekren sloot snel af.

27 april 1981
Zo zie je dat iedereen, hoe ze ook hun publieke optreden hebben geperfectioneerd,
kwetsbaar is wanneer men wordt geconfronteerd met een ramp, of persoonlijke
emoties en ervaringen.
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Natuurlijk is het meest afschuwelijke drama dat de mensheid kan overkomen een
nucleaire confrontatie tussen de grootmachten. Dat was wat Bung Karno al in 1960
benadrukte, vandaar de reizen naar Moskou en Washington in 1961 van Nehru en
Nkrumah (Moskou) en Sukarno en Keita (Washington). Tijdens een televisiediscussie
met Den Uyl, Terlouw en Wiegel wordt over dat probleem niet gesproken, alsof het
niet bestaat. Hoe zou de vlot gebekte Wiegel reageren in geval van een
atoomconfrontatie? Daarover zou ik op de Forumpagina van de Volkskrant willen
schrijven.
Jan van Beek deelde me mee nu zeker te weten dat Claus heeft gezegd: ‘Met die
man wil ik niets te maken hebben.’ Jan vervolgde: ‘Willem, al had je de grootste
onzin over Claus geschreven, dit kan niet. Dus zeg ik heel koeltjes iedere keer aan
Buitenlandse Zaken dat ik wel antwoord wil hebben over de gang van zaken in New
Delhi. Kijk, deze regering had Claus en Beatrix meer politieke vrijheid willen geven
en was ook bereid meer risico's te nemen maar Claus is veel erger dan zijn
schoonvader. Dus dat kan blijkbaar niet.’ Jan maakte verder het grapje: ‘Wanneer
wordt het iets tussen jou en Josje Hagers?’ Zou Claus dus toch de rotzak zijn geweest
die me liet weghouden in India?
Mevrouw Hornkamp (mijn interieurverzorgster) vertelde andermaal over de dag
dat haar man was overleden. Dit emotioneert haar nog steeds. Ik vertelde van het
incident van Wiegel op televisie en zij kreeg tranen in de ogen. Ze liet me de liederen
zien die ‘op zang’ worden voorgedragen. Zij maakt nog steeds deel uit van het koor.
Zij is met de bejaarden meegegaan naar de Keukenhof en de bloemenveiling in
Aalsmeer. Zij bleef doorpraten over hoe mooi de bloemen waren geweest. Heerlijk
dat zij nog zo kan genieten.
Josje Hagers belde, de royaltyverslaggeefster van De Telegraaf: ‘Ik krijg
langzamerhand zo genoeg van die familie. Het is autoritair tuig. Vorig jaar was ik
bij familie Giscard d'Estaing. Je wordt overal keurig ontvangen, ook in Denemarken,
maar hier, wat denken ze wel niet!’
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New York
28 april 1981
Ik arriveerde gisteren met een toestel van Royal Jordanian.
Volgens mijn principe doe ik vandaag eerst het allervervelendste: een nieuwe
registratie en nummerplaat voor de auto halen. Ik nam de e-train downtown en kon
me nauwelijks voorstellen dat ik van 1958 af die rammelkast soms dagelijks vanuit
Kew Gardens naar Manhattan had genomen. Trouwens, de mensen in de metro in
Moskou zien er minder armetierig en poverty stricken uit dan wat ik hier zie zitten.
Gorky Park schijnt te zijn verschenen, een boek over het desperate leven in de USSR,
wat heel wat minder desperaat is dan men hier denkt.
Nadat ik de nummerplaten had gekregen, belde ik Michael Korda bij Simon &
Schuster. Hij herhaalde geïnteresseerd te zijn een boek met Leonid Zamyatin te lezen.
Ik dacht: okay, goodbye, fuck you. Dan had hij maar moeten zeggen: Ik ben
geïnteresseerd een boek met Zamyatin uit te geven.52 Ik schreef hem een briefje met
de vraag of hij geïnteresseerd was in ‘lezen’ of ‘uitgeven’.
Richard Allen liet zeggen geen tijd te hebben voor een ontmoeting. Dan niet.
Ik bezocht advocaat Harry Torczyner, die nog altijd geheel achter me staat in het
proces tegen Time. Hij had gisteren met Richard Allen ontbeten en was van mening
dat de man ‘brilliant’ was. Het bekende woord dat in dit land ontwricht en
nietszeggend is geraakt.
Torczyner staat achter de regering Reagan en vooral achter de president zelf. Hoe
is het mogelijk? ‘I am much more afraid of the fascists than the communists,’ zei
hij. Hij vreesde dat West-Europa ineen zou klappen wanneer de fascisten weer kans
zouden zien de macht te grijpen. ‘I am convinced,’ voegde hij toe, ‘there will be a
nuclear war.’ Ik zou een dergelijk zin niet over mijn lippen kunnen krijgen. Hij had
een symposium op het Pentagon bijgewoond met generaals inbegrepen de
chief-of-staff. Hij zei dat hij enkele venijnige vragen voor de generaals had voorbereid
maar dat hij vergat te vragen over de invasie
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van Iran per helikopter onder het regime Carter. Hij vond het ook prima dat Arbatovs
visum niet was verlengd voor een televisie-interview. ‘Bill Moyers was biased shit
anyway.’
Stanley Hoffmann schreef in The New York Review over FOREIGN POLICY: WHAT
53
IS TO BE DONE?’ Hij pleit voor meer voorspelbaar gedrag van Washington op het
wereldtoneel. Een uitstekende vraag voor Zamyatin. Amerika zigzagt eeuwig en
heeft altijd weer andere leiders die een vaste koers onmogelijk maken. ‘The goal of
American foreign policy ought to be not merely the containment of Soviet
expansionism but the management and steering of inevitable change,’ schrijft
Hoffmann zeer terecht. ‘Indeed the Soviet Union is probably, along with South
Africa, the society whose present “formula” is, in the long run, the most unworkable.’
Dat is nog maar de vraag. Is marxisme-leninisme werkelijk onworkable? Of is het
unworkable omdat de USSR feitelijk opereert onder een blokkade van de geavanceerde
landen? En wat zou er in Zuid-Afrika zijn gebeurd als Verwoerd in 1960 in plaats
van apartheid af te kondigen ‘vrije verkiezingen’ zou hebben gedecreteerd. Was
Zuid-Afrika dan vandaag de dag net zo in de sloot als de meeste Afrikaanse landen,
die na een ‘vrije verkiezing’ de democratie de rug toekeerden en òf marxistische òf
militaire dictaturen werden?
Ronald Reagan is weer aan zijn werktafel op het Witte Huis gefotografeerd.54 Hij
is bezeten van een ‘show-must-go-on spirit’ zegt commentator Hugh Sidey. ‘Reagan
did his share in westerns in Hollywood, and he proved to have in him a lot of real-life
John Wayne, who came back swaggering and feisty from his private battles with
cancer,’ schreef Sidey in hetzelde nummer van Time. Hij vervolgde: ‘Precisely how
Reagan will conduct now in his presidency remains to be seen. He will go to work
each day with his scars to remind him of that sad truth.’ De AVRO verloor 80 leden
vanwege de show van Jaap van Meekren en de huilende Hans Wiegel.
Volgens NRC Handelsblad werken de sovjets aan het opzetten van gigantische
zonnecentrales. Zij zouden op industriële schaal elektriciteit en warmte moeten gaan
produceren. Op de Krim zal een proefcentrale worden gebouwd met een capaciteit
van 200 tot 300 megawatt. De Krim geeft gemiddeld 2.000 zonuren per jaar waardoor
circa 445 miljoen kilowattuur met een dergelijke centrale zou kunnen worden
opgewekt.55
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29 april 1981
Toen Harry Torczyner het over fascisme had, vroeg ik hem: ‘What about chances
for that in the US?’ Hij trok een aparte grijns en zei: ‘They don't understand in this
country what ideology is.’
Wat zou ik in Amsterdam beginnen zonder een abonnement op The New York
Times? Ik las een opmerkelijke reportage van Gene Maeroff: CLASSES IN HOW TO
56
THINK SPRING UP AROUND THE NATION. ‘No longer do educators take it for granted
that students will learn to think merely by going to school. Increasingly, in elementary
and secondary schools, as well as in colleges and universities, specific courses are
being developed or reconstituted to promote problem-solving and to help students
sharpening their reasoning abilities. There is a world of difference between teaching
to learn and teaching to think,’ aldus Matthew Lipman de stichter van het Institute
for the Advancement of Philosophy for Children.
‘For example, a lesson on Napoleon becomes an exercise in deductive reasoning
as students examine whether he was a “son” of the Revolution. A theory is offered
and the students evaluate it for fallacies, circular reasoning and ad hominem
arguments. Underlying the emerging interest in the teaching of thinking,’ schrijft
Maeroff, ‘is the belief that achievement in all subjects will be seriously limited unless
steps are taken to ensure that young people acquire sophisticated methods of
reasoning. Even students who become masters of memorizing and giving back to
the teacher the ideas of others may end up without the skills to challenge ideas and
draw their own conclusions.’
Het is onwaarschijnlijk dat men nauwkeurig kan denken als er geen goed
ontwikkeld taalgevoel is. Het gaat bij ‘teaching thinking’ dus ook over het verband
tussen taal en logica. Het achterwege blijven van ‘leren denken’ ondermijnt de
normale ontwikkeling bij lezen en schrijven. Studenten zullen helderder denken als
ze leren om hun gedachten behoorlijk op papier te zetten, dat wil zeggen in coherente
en beredeneerde vorm.
‘Composition has traditionally focused on the rules of style, but has not meant
teaching the thinking skills that students need to write,’ zegt Linda Flower van de
Carnegie-Mellon University in Pittsburgh. ‘They get tied up in mechanics and we
never tell them how the writing process itself works.’
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‘The school systems are now dealing with a population that does not think that
language is the primary means of thinking,’ aldus Leon Botstein van Bard College
in Annandale-on-Hudson. ‘The major instrument of thinking - language - is no longer
taught in coherent relationship with thinking. Language becomes ritualistic, even
with the best of students, rather than being used to think incisively.’
Ik vind dit een uiterst belangrijke artikel. In Nederland hoor je absoluut niets over
een dergelijk programma.
Ik bracht een bezoek aan Andrei en Natasha Tolkunov. Andrei is correspondent
voor Pravda in de VS. We hebben Volodja Molchanov in Moskou opgebeld. Hij
vertelde al drie dagen zijn dochtertje zelf te hebben gewassen. ‘Het wordt tijd dat je
een psychiater raadpleegt,’ heb ik geantwoord.
Tolkunov besteed weinig aandacht aan de VN. Daar begrijp ik niets van. In verband
met het weigeren van een visum aan Arbatov - hij wees er op dat Arbatov als lid van
de Opperste Sovjet vergelijkbaar was met een Amerikaanse senator in status - had
Tolkunov senator Sam Nunn benaderd om hem om een reactie te vragen. ‘Nunn was
too buzy to talk to me,’ zei hij, wat me gezien mijn eigen ervaringen met deze
mijnheer nauwelijks verwonderde. Ik zette uiteen waar minister Machado in
Venezuela mee bezig was, inderdaad met de achterliggende gedachte dat hij voor
Pravda over het intelligentieprogramma in Venezuela zou schrijven. Zijn reactie:
‘Mijn werk bestaat voornamelijk uit schrijven voor de krant van morgen.’ Dat is dus
een benadering van journalistiek die ik nooit of te nimmer heb gehuldigd.
Hij liet me een pamfletachtig boekje van 98 pagina's zien dat hij voor de Russische
markt had geschreven over CIA-experimenten met mind. Hij schijnt hierin geciteerd
te hebben wat ik eens in Moskou voor een groep sovjetjournalisten over de affaire
George de Mohrenschildt heb gezegd. Dat is waar, maar dit was ik eigenlijk al
vergeten. George werd niet lang voor zijn dood enige tijd in een psychiatrische kliniek
opgesloten en met chemotherapie behandeld, dan weet je het verder wel.
Er werd een nog al uitgebreide lunch geserveerd met typische Russische
gastvrijheid.

30 april 1981
Ik sprak anderhalf uur met Hans Koningsberger in het Waldorf Astoria hotel. Hij is
actief in het linkse anti-oorloggedoe, is zelfs enkele malen in de gevangenis gezet
en heeft heel veel problemen gehad met Amerikaans staatsburger worden, iets
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waar ik nooit toe over zal gaan (al heb ik het wel eens overwogen als ik weer in
Nederland opvallend werd gekoeioneerd).
Hij probeert nog steeds naar de USSR te gaan om een reportage te schrijven in een
typisch Russisch dorp, maar krijgt bij de sovjetautoriteiten voor een visum geen poot
aan de grond.

New York - New Haven, 06:45 uur
Het blijft altijd weer een emotionele ervaring, de rit naar New Haven en Yale te
maken door alle herinneringen uit 1948-1950. De jaren toen waren moeilijk omdat
er geen rationele financiële basis was om in de VS te studeren, in een tijd dat deviezen
niet vrij verhandelbaar waren en mijn vader negen gulden voor een dollar moest
betalen.
Ik bracht anderhalf uur met Robert Sternberg door, de psycholoog van Yale.57 Ik
vond hem een typische Amerikaan, misschien joods, aardig, lichamelijk gezond,
maar erg gericht op zijn specialiteit: intelligentie. Ik heb geprobeerd hem daarvandaan
te halen om hem in een breder perspectief te interviewen maar dat lukte slechts
gedeeltelijk.

13:05 uur New Haven (perron)
Er komt een mijnheertje aangeschuifeld, met hele kleine pasjes. Hij ziet er uit als
een voormalige college professor: the sight of age, old-age, gives me at times the
shivers.
Roger Schank, directeur van het laboratorium voor Artificial Intelligence, was
aanzienlijk gemakkelijker om te interviewen dan Sternberg. Deze laatste antwoordde
trouwens toen ik zei deel te hebben uitgemaakt van de Yale Class van 1950: ‘I was
in the Class of 1972.’ Hemeltje, ik realiseerde me opnieuw hoe de tijd vliegt. Hij
studeerde af 22 jaar nadat ik New Haven verliet.
Schank was een levendige kerel. Hij had kennelijk evenveel plezier in zijn werk
als Sternberg. Ik heb een uitstekend interview voor mijn komende boek Over
intelligentie.
In de trein terug heb ik Peter geschreven, en eveneens een kattebelletje aan mijn
oude vriend Jonathan Raymond in Chicago.
Ik lees RELEASING THE MYSTIC IN OUR BRAIN door Judith Hooper in de Science
Digest.58 Fantastisch interessant.
‘Out of certain electromagnetic frequencies, the brain forms a
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picture of the world we see: from the compression of air reaching the ears, it translates
the sound of pneumatic drills or Beethoven's Seventh Symphony.’
‘Long before science knew a neuron from a photon, philosophers divined some
of the properties of this inner universe we call mind. Now it seems that our memories
and emotions, our beatific visions and dark nights of the soul, our phobias, longings,
dreams - perhaps even our preference for redheads over brunets - are linked to minute
quantities of several dozens of chemicals in our brains. And recent advances in
neurochemistry suggest that mystics might see the world more accurately than those
of us who don't converse with the angels.’
Aldous Huxley meende dat ‘the nervous-system protects us by shutting out most
of the information that confuse and overwhelm the average mind with a dark-glass
filter and admitting to consciousness only what is useful to survival.’
Huxley: ‘To make biological survival possible Mind at Large has to be funneled
through the reducing valve of the brain and the nervous system. What comes out at
the other end is a measly trickle of the kind of consciousness which will help us to
stay alive on the surface of this particular planet.’
‘Huxley thought that mystical experiences and hallucinogenic drugs somehow
circumvent the reducing valve and tap into Mind at Large. Of course, he used a
metaphor. Next it was discovered that connections between switches in the mind are
chemical junctions. Brain cells, or neurons, communicate with one another when a
few molecules of a messenger, called a neurotransmitter, cross the tiny synaptic cleft,
the two-millionths of a centimeter gap between neurons, to help fire or inhibit the
nerve cell. If there is a reducing valve in our thought organ, it must lurk among the
neurotransmitters that link its cells.’
‘Pharmacological phantasmagoria such as Huxley's visions are the products of
neurotransmitter look-alikes. Mescaline and amphetamine are chemically related to
the neurotransmitter norepinephrine and magnify its effects. Morphine has a chemical
structure similar to that of endorphin, the “brain's” own morphine. And LSD and the
mushroom psilocybin, both cousins of serotonin, usurp this neurotransmitter's
receptors and block its action.’
‘Serotonin-blocking chemicals, such as LSD, constitute a pharmacological bridge
of transcendence,’ aldus Arnold Mandell, hersenonderzoeker aan de University of
California in San Diego, ‘since we can't peer into the living human brain to observe
its chemicals (they can be deduced only from their
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metabolites in the blood, urine or spinal fluid), scientists must sometimes rely on
intermediaries. Mandell takes his cues from psychedelic drugs and a disease called
temporal-love epilepsy. The conclusion? Huxley's reducing valve could have a real
biological counterpart in the neurotransmitter serotonin.’
Zij die lijden aan temporaalkwab epilepsie schijnen zaligmakende ervaringen of
visioenen te hebben, soms zelfs religieuze bekeringen, die lijken op mystieke
openbaringen van mystici, goeroes en wie weet een man als de Bhagwan in Poona.
‘Between seizures,’ aldus Judith Hooper, ‘it is not unusual for these (epilepsy) patients
to be assailed by sudden ecstasies and cosmic illuminations. One such temporal-lobe
saint, says Mandell, was almost certainly Dostoevsky, a known epileptic.’
Mandell noemt als voorbeeld Prins Myshkin in The Idiot. Nooit eerder heb ik zo
indringend beseft dat de hersenen niet meer dan een klomp chemische elektriciteit
is.
Volgens onderzoeker Mandell is ‘the route to God in the brain’ een zaak van
‘repressing the brain's serotonin.’
Mandell: ‘Temporal-lobe epilepsy is a runaway firing, or “kindling”, of the cells
in the temporal lobe and neighboring areas of the brain - notably the seahorse-shaped
structure called the hippocampus. Ordinarily, these regions are held in check by
serotonin, an inhibitory neurotransmitter. But when starved of serotonin, the
hippocampal cells are disinhibited, and they begin firing in an overexcited, kindling
like pattern.’
Meditatie, waar Peter altijd mee bezig is, schijnt ook serotonin-inhibiting effects
te hebben. Wanneer er minder serotonine naar de hippocampus stroomt, zou dus een
mystieke versie van de realiteit ontstaan, zo meent professor Mandell. De
hippocampus is een ontmoetingsplaats van twee verschillende circuits: een van de
buitenwereld, de zintuigen en een van binnenuit. Hier worden stemmingen en emoties
afgestemd op indrukken vanuit de omgeving. Mandell waarschuwt dat ervaringen
hierbij kunnen gaan domineren. ‘When the hippocampus suffers from a serotonin
shortage, inside and outside may no longer be adjusted in the same way.’
Wat is hiervan de consequentie?
Mandell: ‘William James noemde dat “de mystieke belevenis”. Zen Boeddhisme
noemt het “satori” Boeddha riep: “awake!”, William Blake sprak over “divine
intuition”.’
Dat opiaten als vervanging kunnen dienen voor interne verbindingen lijkt
nauwelijks te geloven. In 1975 werden endorfinen als vermeende neurotransmitters
ontdekt. ‘Endor-
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phins mirror the complex interrelation of world and brain,’ aldus Judith Hooper.
‘Hormonal functioning, mood, perception, learning and sexual behavior are all
affected by what one researcher has termed, our “promiscuous chemicals.”’
‘Perhaps,’ aldus neurowetenschapper Jaak Panksepp van Bowling State University,
‘brain opiate systems can create feelings of belonging, so people who are lonely and
isolated can use narcotics as a substitute for the interpersonal bonds that usually
exist.’
Zijn al ons plezier, onze zorgen, liefde, religieuze verheffing slechts een goocheltruc
van de chemie in onze hersenen? Philip Berger, psychiater van Stanford University
zegt: ‘Neurochemistry is leading us to the metaphysical view that we don't know
what reality is. Perhaps, all we know is what's in the brain. In Eastern philosophy, it
is the theory of Chuang-Tzu, the man who dreamt he was a butterfly and when he
woke, asked: “Am I a man dreaming I am a butterfly or a butterfly dreaming I am a
man?”’
Ik ben nogal onder de indruk van dit artikel omdat ik begrijp dat de imponderabilia
van de hersenen en geest oneindig schijnen te blijven. Ik stuurde kopieën aan Peter,
Poslavsky en Delgado in Madrid.

1 mei 1981
Boston, Massachusetts
Ik belde een radiopraatje aan Veronica door over de superhaviken in Washington,
Eugene Rostow en generaal Edward Rowny. Max Westerman koos voor de laatste
blunder van Ronald Reagan inzake mensenrechten.
Ik vroeg gisteravond aan de conciërge van Parker House waar Grange Street was
omdat ik naar de locale sauna wilde gaan. ‘That is the combat zone,’ antwoordde
hij, dus daar ben je je leven op straat niet zeker. Het is de wijk van Boston waar een
paar jaar geleden die knappe footballspeler werd neergeschoten. De sauna was a
crummy place, zoals meestal in de VS, maar ik ontmoette Ken, zwart als steenkool,
een advocaatje, heel, heel lekker. We rotzooiden een heel uur en naderden steeds
een orgasme en dan toch weer niet, wat heerlijk is. Later ontmoette ik nog een andere
jongen, die in een hotel werkte en ik verliet het pand om 07:00 uur min of meer
geradbraakt. Het overnachten had me 24 dollar gekost.

Newton, Massachusetts
Ik had een interview met professor Burton White, directeur
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van het Centre for Parent Education.59 We bespraken het intelligentieprogramma van
Alberto Machado in Venezuela. Ik ontwaarde een toontje van: Machado doet niet
echt wat hij zegt dat hij wil doen.

Eastern shuttle Boston - La Guardia
Ik ontmoette zowel Richard Herrnstein, wat deze keer erg plezierig is verlopen60, als
mijn oude vriend professor Jay Forrester van het MIT, tevens grondlegger van het
eerste project van de Club van Rome Grenzen aan de Groei. Hij was weer gespannen
als altijd en zat constant met zijn vingers te spelen. Ik zag dat hij nu een
gehoorapparaat droeg. We gebruikten samen een lopend buffet in de eetzaal van de
faculteit bij MIT. Nadat het ijs weer gebroken was, raakten we in een intense
conversatie verwikkeld. Ik maakte notities op een papieren onderleggen.
Forrester adviseerde om Everett Hagens boek On the theory of social change te
lezen, wat beschrijft hoe de wereld van primitieve samenlevingen terechtkwam in
het nucleaire tijdperk. ‘Hagen deals with research management. He distinguished
between two kinds of personalities: authoritative and innovative,’ aldus Jay.
‘I believe,’ zei hij, ‘that your personality begins to form itself at two, and is
gradually stamped out.’ En: ‘When system analysis is early enough introduced, the
innovative personality might be kept intact, and will survive. System dynamics
presents the tools to allow to function innovatively.’ Jammer dat ik niet meer van
ons gesprek heb genoteerd, maar ik had het als een vriendenbezoekje beschouwd om
oude banden aan te halen.
We reden in zijn Mercedes naar zijn bureau. Hij gaf me een artikel uit Zygon:
journal of religion and science.61 ‘The new insights into social system,’ schreef hij,
‘come from a methodology called “system dynamics”. System dynamics is a body
of theory and methods for clarifying and improving our mental models on which all
actions are now based. We make our decisions and operate our societies on the basis
of mental images. Mental images are models that represent the real world in our
thought processes. Mental models have great strength in their richness of detail. But
mental models have two major weaknesses. First,
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the mental perceptions are not organized into the most relevant relationships. Second,
the human mind is not well adapted for deducing the consequences of interactions
between the known individual parts of a social system.’
Een passage van Forresters artikel behandelde de overgang naar wereldstabiliteit.
‘A vast new set of ethical and moral dilemmas now faces man as humanity begins
to encroach on the physical limits of the world. If exponential growth of population
and industrialization were to continue at the present rate, the entire globe would be
inundated in a few decades. Such growth is becoming progressively harder tot sustain.’
Zijn inzichten zijn een levendige oefening in ‘denken’ over religieuze waarden en
hoe dezen aan te passen aan nieuwe realiteiten. In dat opzicht ben ik het oneens.
Religie is een waanvoorstelling die teruggaat tot de farao's van Egypte, die stemmen
van goden meenden te horen.
Professor Forrester gaf me ook een studie gepubliceerd op 19 juni 1978, gebaseerd
op passages uit Oorlog en Vrede van Leo Tolstoj, die hij de titel Tolstoy on the
Dynamics of Social Systems had meegegeven.62
Ik liep tegen Jaap van Wansbeek van de Haagse Post aan, die in 1964 het
omslagverhaal over George de Mohrenschildt voor dat blad schreef. Ik vind hem een
asshole. Hij vertelde links te zijn geweest maar nu is hij helemaal rechts en ziet hij
overal communistisch gevaar. Hij begrijpt de essentie van journalistiek bedrijven
niet. Hij is nu trouwens rijksambtenaar. Ik heb me een uur uitgesloofd om te proberen
enige balans in zijn verhaal te brengen, vooral ten aanzien van de USSR. Een nucleaire
vrije zone voor Europa vond hij een absurditeit. Evenals het openbreken van het
bondgenootschap met de VS.

2 mei 1981
New York
Gisterenavond heb ik een afschuwelijke Franse film gezien over een hondje, Benji,
dat zijn baasje kwijt was. Ik was tot tranen geroerd. Gaat deze emotionaliteit nog
altijd terug tot mijn hond Jimmy, die mijn ouders in de oorlog achter mijn rug om
hadden weggedaan? We weten toch wel weinig over hoe we werkelijk functioneren.
Ik voel me altijd als herboren als ik een nacht prima geslapen heb (na de orgies in
Boston in de sauna).
In Amsterdam vergaderen socialisten uit 39 landen. Zij beplei-
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ten vredesonderhandelingen over El Salvador. De Amerikaanse senatoren Edward
Kennedy, George McGovern en Ronald Dellums zijn aanwezig, evenals Bruno
Kreisky, Willy Brandt, Hans-Jürgen Wischnewski, Abba Eban, mijn oude vriend
Michael Harrington en velen anderen.
Ik ontmoette Alex Kagan, de broer van Anja Feltsman uit Moskou, die hier nu
voor arts studeert. Hij spuit nu anti-sovjetpropaganda: ‘If the old apparatchiks are
dead, the young will go to war.’ Hij gaf intussen toe dat zijn
middelbareschoolopleiding superieur was geweest ten opzichte van wat Amerikaanse
kinderen wordt bijgebracht. Hij vond zijn medestudenten dikwijls naïef en
kinderachtig. Dat hij een reis naar Europa zal kunnen gaan maken, windt hem op.

3 mei 1981
Overleed Marcel Proust pas zestig jaar geleden? In 1896, toen hij 25 jaar oud was,
publiceerde hij zijn eerste boek (op eigen kosten) Les plaisirs et les jours. In 1913,
toen hij 42 jaar was, wilde hij deel een van A la Recherche du Temps Perdu
uitbrengen. Niemand wilde het uitgeven. Viermaal werd het boek afgewezen (in het
Engels uitgegeven als Swann's Way) waarna hij besloot de uitgave zelf te betalen
via Bernard Grasset.
‘In 1909,’ zo schreef Richard Howard in The New York Times, ‘Proust withdrew
from “the world” (or at least from the reciprocal existence of healthy persons) to
dedicate himself to the final draft of his novel.’ Richard Thieuliette moedigde me
aan het boek te lezen. Ik ben er nog altijd niet toe gekomen.63
Max Westerman wil een Masters Degree gaan halen aan de Columbia School of
Journalism.
Ik zag King of the Mountain en was gefascineerd door de rol van Steve, gespeeld
door Harry Hamlin.
Mauno Koivisto de premier van Finland schijnt tegen de verwachtingen in de beste
kansen te maken om president Urho Kekkonen te gaan opvolgen.
Geestelijke achteruitgang hoeft niet per se bij het ouder worden plaats te hebben
maar vijftien procent van de mensen ouder dan 65 jaar, heeft vormen van mentale
aftakeling, terwijl vijf procent er dermate ernstig aan toe is dat men niet meer voor
zichzelf kan zorgen. Ik moet er niet aan denken. Van die vijf procent krijgt de helft
Alzheimer ‘a disorder marked by progressive, devastating effects on the mind. No
one knows the underlying cause, or just what insult to the brain does the
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harm. Some kinds of nerve cells in the brain appear greatly reduced in number, while
others, called astrocytes, seem to grow too numerous.’64

4 mei 1981
Luns heeft weer eens negatief zijn bek open gedaan. Hij hoopt dat uit de komende
gesprekken in Rome een ontmoeting tussen Reagan en Brezhnev zal voortkomen,
maar voegde er maar vast aan toe dat dit waarschijnlijk niet het geval zou zijn. Die
man schijnt door niemand gestopt te kunnen worden.
Ik ontdekte in Scribner's Bookstore een schat aan nieuwe publicaties. Er is geen
beginnen aan. Dit land wordt door boeken overstelpt.
Ik lunchte met mijn oude vriend Dick Rosen. Hij is nu 45 jaar en is weinig
veranderd. Onvoorstelbaar dat hij eens verliefd op me was. Hij heeft een vriendje,
Joseph, een acteur die momenteel in Hollywood is. Hij doet het dus met prostituees
die hij mee naar zijn flat neemt voor bedragen van 40 tot 75 dollar. Eens was hij
assistent van de procureur-generaal, nu zit hij in onroerend goed. Hij praatte en praatte
en stelde me geen enkele vraag. Hij zei ook dat 300 buitenlandse banken filialen in
Manhattan waren begonnen. Een flat van 60.000 dollar van tien jaar geleden bracht
nu 300.000 dollar op. Hij had met vrienden tweemaal 190.000 dollar in een flatgebouw
gestoken, wat nu drie miljoen opbracht. Toen hij zijn eigen appartement in de Village
te koop zette, kwamen er dertig kopers op af. Van hen waren 27 buitenlanders.
Dick gaf toe dat de straten van New York dichtbevolkt waren met ‘drunks and
bums’. Hij vervolgde: ‘Either you shoot them [denk je eens in; wo], or you do what
Mayor Edward Koch has suggested the other day, round them up once a month, and
give them a bath and food. Apparently, they don't die, so what do you do? Of course,
the Civil Liberties Union protested that they could not be rounded up against their
will.’ Hij is erg pessimistisch gestemd en overtuigd dat de mensheid zichzelf vroeg
of laat zal opblazen.
Ik ontmoette mijn vrienden Bill Bast en Paul Huson uit Hollywood. Paul heeft
voor Warner Books een horrorverhaal geschreven. Hij heeft ook een filmscript
gemaakt. Bill schreef een film van vier uur voor NBC. We bespraken de mogelijkheid
van een zogenaamd docudrama over de JKF-affaire. We zouden moeten wachten op
het juiste moment, wanneer Dallas weer
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in de limelight is. ‘The film business is like the headlines in journalism,’ zei Bill.
‘What they decide the one day, they forget the next.’

5 mei 1981
Ik sprak anderhalf uur met mijn oude vriend Arnold Hutschnecker op Park Avenue.

Hij gaf me zijn nieuwe boek Hope: The dynamics of self-fulfillment.65 Hij zegt dat
‘hope sustains life while hopelessness causes death. Active Hope is the inner mental
force that triggers the human will into action.’ Het doel van zijn boek is ‘to direct
the reader toward the life principle and away from Passive Hope, the non-action or
inhibited action that produces depression, that makes us neurotic and troubled.’ Hij
zou naar Brezhnev willen gaan om detente te bepleiten, zoals ik eigenlijk naar Richard
Nixon zou willen. Ik stelde voor dat we elkaar zouden proberen daar te introduceren.
Hij gaf me kopieën van verschillende artikelen waarvan ik niet meer weet of ik
ze vroeger heb gelezen. In 1971 schreef hij THE ROAD TO PEACE, in twee delen, voor
The New York Times. ‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of
men that the defense of peace must be constructed.’ En: ‘We are descended from an
endless chain of generations of murderers, whose love for murder was in their blood
as it is perhaps in ours.’ Hutschnecker beschrijft de oorsprong van het begrip
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‘staat’ en de Declaration of Independence uit 1776. ‘The evidence is growing that a
conscious level of intellect, even in its sharpest form, may not unravel fully the
motivation for some of the absurd tales presented.’ Zoals men hier zweert bij het
sprookje van Oranje.
‘The understanding lies in the psycho-neurotic personality structure of some of
the people who displayed a minimal capacity for human understanding and a greater
need for omnipotence. An emotional immaturity and an obvious identification with
an image of power was evident in some of these men's nearly blind loyalty and hero
worship.’ Dat aspect heb ik in Made in Soestdijk proberen te verwoorden.
Hutschnecker komt dan aan zijn bekende stokpaardje toe, dat de hoogsten in den
lande bij de huidige situatie in de wereld psychologisch getest zouden behoren te
worden, om te zien of zijn inderdaad de geschiktste personen zijn om zich met het
leiden van de staat bezig te houden.
‘What method of measure can we apply,’ vraagt deze psychiater zich af, ‘to evaluate
the integrity or honesty of purpose and humaneness of a person who is about to enter
a position of power in any branch of Government?’ Dan herinnert Hutschnecker er
aan hoe hij al twee decennia wordt bekritiseerd ‘for having suggested that candidates,
before being allowed to enter a political race, ought to be cleared by a board of
physicians and psychiatrists to make certain that they are healthy in mind and body’.
Ik ben het met dit standpunt al heel lang eens. Het was de reden dat ik een aantal
jaren geleden Hutschnecker voor het eerst ging interviewen. Waarom zou men voor
topfuncties in het bedrijfsleven wel psychologische keuringen uitvoeren en voor
posten bij het besturen van staten, wat tenslotte niet anders zijn dan een verzameling
multinationals binnen een afgebakend ‘industrieterrein’ dat wij een natie noemen,
doen alsof onze neus bloedt? Juist regeringsleiders zouden bij de huidige verhoudingen
in de wereld psychologisch moeten worden gekeurd, ik zou willen zeggen, zelfs meer
dan ooit.
Hutschnecker gaat zelfs nog verder. ‘I believe,’ schreef hij in de The New York
Times,66 ‘that both a clinical as well as a psychoanalytically oriented physician should
take part in the policy-making of our federal or local governments.’ De psychiater
benadrukte dat ook deze specialisten niet onfeilbaar zijn of de meeste wijsheid van
iedereen zouden bezitten. ‘They have at least been trained in assessing human behavior
objectively and
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can raise their voice when human ambition and greed or drives for an uninhibited
use of power seem to be getting out of control. Imperfect, perhaps, but it would be
a beginning. Such an innovation would be a rational step forward in view of our
struggle for world peace, freedom and respect for the dignity of the individual and
his rights. It would secure our own individual independence, allow healthy
interdependence and foster the “pursuit of happiness” in the spirit of 1776.’
Sadomasochisme wordt populair in de VS, ‘comes out of the closet - whips, chains
and all,’ aldus Time.67 ‘Freud considered sadism and masochism among the darkest
eruptions of the primitive in human nature.’ In Los Angeles kan je vandaag de dag
40 minuten afgerost en in elkaar geslagen worden met zwepen en ragmethoden tegen
een prijs van 40 dollar. Betaling kan geschieden per Mastercard of Visa. ‘Freud did
not live to see sadism and masochism transformed into credit card banality, dispensed
by women piously mouthing the jargon of social work,’ aldus Time.
SM-artikelen zijn verkrijgbaar in seksshops die overal in de VS als paddestoelen
uit de grond schieten. Bij de Pink Pussy Vat aan Coconut Grove in Miami, Florida
zijn alle gereedschappen te koop van handboeien, zoals door de politie gebruikt, tot
en met alle soort zwepen en ander opwindend tuig. Een harnas voor mannen, prijs
70 dollar, is zeer populair in deze winkels. Ook mijn oude vriend Michael Evans,
psycholoog aan de Universiteit van Berkeley, Californië zegt in Time dat een derde
van alle echtparen op zijn minst een maal ruwe seks zou hebben gepraktiseerd. Het
maakt deel uit van ‘foreplay for mildly neurotic people’ volgens Evans. Zou SM
werkelijk moeten worden geëtiketteerd, zoals Evans doet, als neurotisch?
De Israëlische pianist Natan Brand, ondervond bij de uitvoering van Voices for
Piano van de Canadese componist William Carlson, dat de Steinway ‘de capriolen’
niet kon verwerken. Er sprong een snaar. Brand speelde met 87 toetsen verder alsof
er niets was gebeurd. Hij herhaalde de improvisaties in Schuberts Kreisleriana en
bereikte safe and sound de pauze, waarin de gesprongen snaar kon worden vervangen.
In Chicago kreeg een vrouw die haar neus wilde laten verfraaien, maar bij wie de
operatie mislukte, 6,5 miljoen dollar schadevergoeding toegekend en haar man, die
in de ellende deelde, 2,5 miljoen. Ze worden steeds gekker in de VS. Omdat er
onvoldoende zuurstof was toegediend tijdens de operatie werd de
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vrouw invalide. Het ziekenhuis, de plastisch chirurg en de anesthesist draaiden nu
voor 9 miljoen dollar schade op.
Ik bezocht om 16:00 uur Michael Korda bij Simon & Schuster. Hij was vriendelijk
en hartelijk. Hij zei dat hij was uitgenodigd naar Moskou waar hij Leonid Brezhnev
zou ontmoeten. Hij had de trip echter op het laatste moment afgezegd vanwege de
affaire rond de joodse dissident Sharansky. Dat is dus echt krankjorum om je door
zo'n incident te laten leiden.
Overigens bleek dat hij er vanuit was gegaan dat ik hem de publicatie van een
boek door Leonid Zamyatin in plaats van met Zamyatin had aangeboden. Ik zei te
vrezen dat een boek van Zamyatin voor de Amerikaanse markt compleet onleesbaar
zou zijn, omdat het ongetwijfeld een barrage van Marxistische propaganda zou
bevatten. Hij wilde wel naar het Arbatov-manuscript kijken om te zien of Simon &
Schuster een paperback-uitgave zou willen verzorgen.
Ik bezocht samen met Lloyd de Mause Andrei Tolkunov in zijn appartement. Ik
wilde Pravda voorzien van materiaal door te praten over het Psychohistorisch Instituut
in New York, iets waar ze in Moskou nog nooit van hebben gehoord. Vervelend was
dat de aanwezigheid van het zoontje voortdurend de aandacht van de ouders opeiste.
Van concentratie op dit belangrijke onderwerp was geen sprake.
Lloyd ontvouwde de theorie van ‘pent-up anger’. Hij zei: ‘The worst that can
happen is that US and USSR cycles of pent-up anger would reach a high point, after
which a frontal collision would be unavoidable. When Ronald Reagan talks about
the Soviet Union falling apart - or the Kremlin lying, cheating and stealing - what
he really wants to say is: “I am falling apart, and I am lying, cheating and stealing.”’
Hij werkt aan een studie over de mind van Reagan en wil naar Illinois gaan om ook
de wortels van zijn jeugd na te trekken.
Lloyd zei me, dat toen ik vier jaar geleden zijn instituut binnenwandelde en
verkondigde dat Jimmy Carter beslist getikt was, hij tegen zichzelf had gezegd: at
least, there is another guy who realizes this. Ik vraag me af of Lloyd deze jongeman
Tolkunov, met zijn in Moskou gevormde denkkader, werkelijk heeft bereikt en wat
de Rus nu van deMause en psychohistorie denkt.
Ik wandelde bij mijn oude vriendin baronesse Jacqueline de Gunzburg op Park
Avenue binnen en begon met te verklaren dat ik geen tijd had gehad voor een douche.
‘Ik ben anders niet van plan met je in bed te stappen, al was je brandschoon,’ was
haar antwoord. Ze moest om 20:00 uur bridgen en had dus
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een verkeerde afspraak gemaakt maar desondanks een klein hapje geprepareerd. Ze
had een lunch voor twaalf dames gegeven en enige ‘afvalkip’ zat al in de oven. Ook
was er nog een artisjok overgebleven.
In juni zou ze weer gaan logeren bij ambassadeur Robert Fack in Londen. Ook
wist zij dat Leopold Quarles van Ufford nu met ‘a beautiful lover’ samenwoonde.
Jacqueline vroeg of zij zelf nog mooi was en gaf de tip dat wanneer je om 23:30 uur
op de kabeltelevisie de G draaide, er live groepsseks werd vertoond.

7 mei 1981
Ik was nauwelijks op straat vanmorgen of ik zag weer een Amerikaanse jongen om
koude rillingen van te krijgen.
Ik zag Bill Buckley op televisie in Firing Line. Wat een etter van een man. Het
onderwerp was deze keer homoseksualiteit, waar hij dus niets van weet, laat staan
begrijpt. De arrogantie druipt van zijn smoel.
Gisteravond was ik in Club Bath op First Avenue. Een Colombiaanse jongen wilde
net weggaan maar zei: ‘I will stay if you have sex with me.’ Ik gaf er de voorkeur
aan om eerst eens rond te neuzen in plaats van met de eerste de beste jongen aan de
slag te gaan. Er lopen altijd wel een beetje verlegen en teruggetrokken jongens rond,
die op het randje gay zijn, of misschien zelfs straight en die ik uiteindelijk het liefste
in mijn vingers krijg.
Het is crisp, sunny weather.

New York - Washington DC, Shuttle
Menachem Begin lanceert retorische aanvallen op Helmut Schmidt, ‘implying he
may have played a role in the Nazi extermination of Jews,’ aldus The Washington
Post. Ik ben achterdochtig jegens dat enge mannetje uit Tel Aviv met zijn terroristisch
verleden. Er wordt altijd weer vergeten dat Israël een schepping is van politici aan
het andere einde van de wereld, uit een epoque in de geschiedenis dat autochtone
Arabieren niet meetelden.
Ik nam een taxi naar Jan van Wieringen van de Volkskrant maar zijn vloeren
werden gelakt, dus het bezoek ging niet door. Ik liet voor Richard Allen een exemplaar
van het Arbatov-boek achter bij de portier van het Witte Huis. Diens secretaresse
gedroeg zich dermate onbeschoft, that I raised hell. Als mijnheer Allen me helemaal
niet meer wil ontvangen - ik vroeg een ontmoeting met hem aan tussen 28 mei en 8
juni - than he can go and fuck himself. Het is genoeg geweest.
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Toen ik me bij de National Academy of Sciences meldde voor de ontmoeting met
president Philip Handler, werd me meegedeeld dat er een wijziging in de afspraak
was gekomen. Een auto van de Academy reed me naar het appartement van de
Handlers in Watergate. Toen ik zijn werkkamer betrad, was hij aan het telefoneren
met zijn benen op zijn bureau, in een bruine coltrui. We spraken twee uur samen. Ik
heb het gesprek op de band opgenomen.
Hij vroeg me soms het apparaat af te zetten. Bijvoorbeeld, toen hij vertelde Bobby
Inman, de onderdirecteur van de CIA te hebben opgebeld met de mededeling: ‘Ik wil
weten of Jermen Gvishiani schuldig is, zoals persberichten hebben gemeld.’ Ook
wilde Handler van de CIA-admiraal weten of IIASA inderdaad ‘een wespennest van
sovietspionnen is en wat Gvishiani's rol precies was? De volgende dag had admiraal
Inman aan Handler geantwoord: ‘Yes, Gvishiani was guilty. We know only of two
KGB guys among the Soviets at IIASA, and that is normal for them, we have to live
with that. Gvishiani is no KGB general, as the rumors would have it, but he serves
his country well in various capacities.’ Handler voegde hieraan toe dat de Amerikaanse
bijdrage voor IIASA in ieder geval voor 1982 veilig was gesteld. Indien hij kon helpen
de jongste rel rond IIASA glad te strijken, zou hij dit doen.
Hij had alles in het werk gesteld om Jermen Gvishiani in 1980 tijdig te
waarschuwen dat de bijeenkomst in Hamburg als gevolg van de sovjetinvasie in
Afghanistan ‘uiterst moeilijk’ voor hem zou worden en dat hij scherpe kritiek te
incasseren zou krijgen. Hij vroeg in een later stadium zelfs via een boodschapper,
professor Howard Raiffa, aan Gvishiani helemaal niet naar Hamburg te komen om
hem een onaangename bejegening te besparen. Hij zou dan immers de sovjetinvasie
in Afghanistan moeten verdedigen. Gvishiani is uiteindelijk niet naar Hamburg
gereisd. Hij heeft Handler op een later tijdstip, toen ze samen in een auto van IIASA
in Wenen reden, hiervoor bedankt. ‘Is it not a scandal,’ zei ik, ‘that this matter again
shows how easy it is to have decent relations between Soviets and us? But look at
the state of affairs in the world as it is.’
Hij gaf me een exemplaar van de rede die hij op 2 mei 1981 in New York had
uitgesproken ter gelegenheid van de International Conference in Honor of Andrei
Sacharov in het Caspary Auditorium aan de Rockefeller University.68 Ik vermijd de
antisovjet agitatie rond Sacharov al sinds ik in 1971 voor het eerst
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naar Moskou reisde. Men loopt in het Westen te gemakkelijk, en zonder de ins and
outs van de situatie in de Sovjet-Unie te kennen, achter de man en diens tetterende
echtgenote aan.
Handler treedt dus na twaalf jaar af als president van de National Academy of
Sciences. Ik vroeg hem wat zijn grootste zorg was, terugblikkend op zijn werk en
de situatie in de wereld nu. Handler: ‘There are two overall concerns that are coupled.
They are not very scientific. One is the arms race, which is about to get out of control.
The Russians are already going as fast as they can go. We are going as fast as we
can go. I cannot imagine an arms race that does not end up in using the arms.’ ‘That
is what Lord Chalfont also told me.’
‘I have this sense of a world gone mad. The largest single concern we can have
in a more domestic sense is, that I am very much concerned with rapidly increasing
expenditures for defense and what they do to the rest of the economy of the nation.
Surely, it is an engine of inflation, when it produces all these unproductive materials.
It is a means of keeping people employed and paying them for the production of
nothing. That is inflation at its very worst. I cannot see a reason to assume that
inflation will do anything but get worse.’
‘Resulting in what?’
‘If all prices go up at the same time nothing happens. Everything rises in parallel
and at the same rate That is not inflation. What is inflation is the decrease in real
purchasing power which comes from such a circumstance. And that is what we are
about to do to ourselves.’
Vervolgens wees hij op het feit dat de mensen met vaste inkomens en ouderen het
slachtoffer zijn van deze ontwikkeling.
‘They are becoming poorer every day.’
‘It was always said,’ zei ik, ‘we Americans are so rich, never mind the Vietnam
war. But look at it now!’
‘No, no! That is when we started to go to hell!’
‘So, what is exactly happening now?’
‘We are doing the same thing, only more so.’
‘But is there not one bright genius in Washington who can stop this madness?
Which group of influential people sides with the brains in this country?’
‘Well...’
‘So many large and small firms have orders to prepare for waging war that even
Japanese and German firms have to step in to fill orders for machine tools for the US
domestic market, because US industry is on a war footing,’ merkte ik op.
‘No, it won't be that big. Even if the Defense budget were to
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double, which is not about to happen, war orders would encompass about thirty
percent of the economy. That is not as staggering as you are suggesting. But war
orders are absolutely staggering in an inflationary sense. And as we started out by
saying, this is even more devastating that all these materials are being produced and
not being used.’
‘Eventually they will be dumped.’
‘The fact remains,’ meende Handler, ‘that politically both major US parties are
committed to the idea that we can only negotiate with the Soviets in a position of
great strength, and since we don't have as yet this relative great strength, we produce
for war to bargain hard. I don't know whether that is true. Nevertheless, that is where
we are. There is almost no interest in arms control.’
‘And now professor Eugene Rostow is in charge of arms control for Reagan. I
discussed this with him.’
‘Rostow does not believe in arms control. We, at the Academy, are trying our own
small bit at that. We have a Committee on International Security and Arms Control,
which is going to Moscow in June to meet with a comparable group created by the
USSR Academy of Sciences.’
‘Are they really going or will they cancel because of Andrei Sacharov being sent
to Gorki?’
‘I don't know. Right now we have a fixed date, June 20, 1981.’
‘How large is this group.’
‘Six or seven members of the Committee, that is one third. The chairman is Merv
Goldberger, the president of Caltech.
‘What happened to Harold Brown?’69
‘He has now an office at the School of International Studies at John Hopkins
University.’
Hij vertelde wie de andere leden waren en op mijn vraag of de regering Reagan
akkoord ging met de reis naar Moskou, zei hij: ‘Yes.’
Ik vroeg hem wat hij van de ontmoeting verwachtte.
‘All they can do is develop an agenda for further meetings. If they do that, it is
already a success.’
‘We are getting increasingly worried in Europe about sounds made in Washington
Why does Caspar Weinberger70 come out and say that we have to prepare the army
psychologically for fighting at least two conventional wars at the same time? Where
does all this provocation originate from?’
‘It is not standard provocation,’ verklaarde Handler, ‘but
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De minister van Defensie van Jimmy Carter, voormalig voorzitter van Caltech.
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Willem Oltmans, Memoires 1981

72
don't ask me to account for it, particularly since I do not believe in it. It troubles me
as much as it troubles for instance Bruno Kreisky. You know, it really represents a
kind of false patriotism.’
‘But that alone is a 17th century concept.’
‘The noisy, jingoistic trappings of nationalism.’
‘Especially popular with cab drivers in Manhattan with uneducated brains,’ voegde
ik toe.
‘Yes, to command unthinking allegiance. There are many things that this new
Reagan administration wrapped up into a single package: they want to (quote) “get
the Government off the backs of the people,” they say, for instance to free industry
of oppressive regulations. That way we were to have a more successful and vigorous
economy, and hope to see an increased growth of productivity of American industry.
Because productivity had not been declining, but was not growing. They say the
standard of living is geared to productivity. With all this they were running up the
flag, so that you could wrap up the whole package in the old US colors.’
We hadden het even over El Salvador en Handler benadrukte dat dit ook een zaak
van internationaal terrorisme was, welke men overigens niet met nucleaire wapens
to lijf behoefde te gaan. Ik zei dat het me aan krankzinnigen deed denken wanneer
ik de CIA of FBI de sovjets van internationaal terrorisme hoorde beschuldigden.
‘I cannot answer this,’ zei Handler.
‘Now they pick on the Libyans and throw them out of the US to make a gesture,
because otherwise no-one would believe the US accusations at all.’
‘I am afraid, that is it,’ gaf Handler toe. ‘But the problem of terrorism is real. It is
difficult to know what the relationship of the USSR to terrorism really is. I don't know.
I have seen terrorist training camps and I have watched terrorism in Argentina, when
it was there at its worst. I could get no sense when I visited those camps, where the
money was coming from. I was told, it was all self-raised by kidnapping activities.
I don't know whether that was true.’
‘Do you think it is diplomatically wise to accuse the USSR openly, even if they are
supporting terrorism? Because after all, the CIA is active everywhere in the world
killing people at random, planning assassinations, arranging massive blood baths
like in Indonesia.’
‘Well...’
‘Americans have so much butter on their own heads in this re-
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spect,’ viel ik hem in de redden. ‘In my view they are the worst terrorists in the
world.’
‘Well, our covert operations are restrained.’
‘Should the US and the USSR not concentrate on avoiding to destroy each other
rather than spreading dangerous nonsense?’ ‘There was a time,’ zei Handler, ‘that
covert action meant only espionage. But its character was gradually changed. And
when it was taken over by people with a mentality of the Red Guards, like in Japan,
these people were simply violent anarchists. I suppose, the Soviet government may
think that anything that keeps the industrialized countries in the West off balance, is
a good idea. But nothing compares to the threat of ten thousand nuclear weapons on
each side. That is just a nightmare. Nobody has any scheme of bringing them down
again. And yes, we have to have such a scheme. But, to do that, this can only happen
in an atmosphere of great trust. It is unthinkable otherwise.’
‘Great trust? And, you deliberately use the word “great”?’
‘I do.’
‘How can we create even a semblance of trust when mutual hate and disgust run
so deep? That is what I often discussed with Georgii Arbatov too in my book.’
‘Well there is an essence to our trouble.’
‘I recall an editorial in The New York Times, which said: “Why talk about trusting
the Russians? We do not trust our own generals. Why not bring our relations to the
USSR not down to plain intelligent pragmatic business arrangements? No-one trusts
anyone in the business world either, of course, but still.”’ ‘It has got to be trust,’
meende Handler, ‘because we know that the verification procedures in arms control
are not sufficiently reliable. And either side in its current frame of mind is willing
to accede, give in, and offer the other side an advantage whatsoever. So you have to
say, this is parity. We have to arrange for a stepwise reduction in nuclear arms.’
‘Yes, but the Reagan government does not accept parity, it wants superiority.’
‘We hear that the current administration thinks that parity offers a safe advantage.
That is what is really meant by parity. And, as you know, what is troublesome, is
any new technology which destabilizes. Cruise missiles are changing the rules of
these war games. Then there is the Backfire bomber. Or tactical and theater nuclear
weapons we really have not made our minds up about. With improved guidance
systems and MIRVed warheads, you start a whole cycle of development to offset those
advantages. Here we are contemplating that absurd MX
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system. It has a peculiar property. Until it is completely constructed, it is useless.
When you start the MX, and you have the first part in place, you still have nothing.
You have got to have all of it in place before you get a real advantage out of it. The
whole objective of the MX system is to say, for two hundred MIRVed warheads in the
ground. Don't forget you have two thousand sights out there. That is the way this
was designed. You have two hundred real ones and two thousand faked ones. There
is even a faked missile in everyone one of these two thousands sights. They look like
a missile sight but they are not. Only when you have all two hundred real sights in
place, or about three quarters of them, you have begun to have real advantage out of
all this in terms of what the opposition has to do in order to knock it out. That means
that even if we built it, it would be operational in 1995 or 2000, before MX is any
damned good to us. I happen to believe, and many of my friends do likewise, that
this is the wrong way to go entirely. The right way to go is to build small submarines
and put the MX warhead onto the subs and have two, three or four missiles per sub.’
‘What does Admiral Elmo Zumwalt think?’
‘I doubt if he agrees. The Navy has a battleship mentality. They even built
battleships that go under water, the Trident submarine. I guess, if you have a great
big ship like that, it is commanded by an admiral. A small sub could be run by a
lieutenant. Now, that does not create jobs for admirals. The real solution, you see,
is the Air Force being in charge of the MX system. My solution to this problem is to
give the Air Force responsibility for small submarines. Everything will be fine. They
would then give up the MX in the ground. I am kidding, of course.’
‘Jesus, all this is lunacy,’ zei ik.
‘It is lunacy of a kind.’
‘Is nuclear war winnable or survivable?’
‘No.’
‘That is what you said to me some years ago,’ bevestigde ik. ‘The first 24 hours
of a nuclear war would result in 500 million victims. So why do we keep talking
about it at all? The Soviets most certainly don't. Arbatov makes more sense than
Richard Pipes, Paul Nitze and Eugene Rostow together. The Soviets start at another
premise all together. They know what war means. They were destroyed in a
conventional war. Americans talk like children about war. Nuclear war will destroy
us all. We have got to descale the system. How to do it? A new pres-

Willem Oltmans, Memoires 1981

75
ident in DC begins by calling the Soviets liars and cheats. We all know they are, but
why rub it in. So are the Americans, they lie and cheat as much as anyone. Why state
the obvious. The NATO in Rome says: “May be we'll meet later this year at the
summit.” As if we are not in a hurry. For the Kremlin it is also a rather nerve racking
business to have to deal ever so often with a new set of clowns in the West, now
Ronald Reagan, instead of Jerome Wiesner, George Rathjens or you.’
‘But the Soviets are also having something else going for them. First of all, they
are an immense landmass. The USSR is huge.’
‘When you arrive at the University City of Akademgorodok in Novosibirsk, it is
another ten hours by plane to Kamchatka.’
‘Of course, much of that real-estate is useless,’ meende Handler. ‘Nevertheless,
in the USSR they surely have in the largest accumulation of conventional arms. If it
were not for the threat of nuclear war, they could roll over Europe. And would, and
would.’
‘In 1948, I went to Yale and my family left for South Africa, because at the time
we were convinced the Russians were coming. Now it is 1981, and they still have
not arrived. It was Aurelio Peccei who encouraged me ten years ago to go to Moscow
and he introduced me to Jermen Gvishiani, and he in turn introduced me to Arbatov.
Incidentally, I have a Russian grandfather on my mother's side, count Ilia Poslavsky.
But are the Russians really coming? I don't believe that at all. Look at Poland. They
were supposedly to march to Warsaw. They have other aims and goals.’
‘Their economic system has failed, that is their main problem.’
‘Totally and completely, and they know.’
‘Okay. But that makes them separate. Now, they have simply become a totalitarian
government in place, that must conserve its power in order to maintain itself.’
‘I agree.’
‘You know their record. Look around the world. They failed one place after another.
Just think of Cuba. The Soviets send a couple of million dollars every day. Angola
is another drain. Or Afghanistan. It was a mistake. It was a comedy of errors. They
never understood what was going on there. The misread all signals from Kabul. Now,
they do not know how to go out gracefully.’
‘Indira Gandhi is ready to mediate,’ wierp ik tegen.
‘In Afghanistan, the Soviets are locked into a country from which one and the half
million people left to go into Iran and Pakistan. The men leave there families there
to go back and
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fight. Even if they would win, what would they have? They would have Afghanistan.’
‘And they found a crummy character in Prague to run the show in Kabul. It reminds
me of Ngo Dinh Diem, who was found in a roman catholic convent near Philadelphia
to run the show for Washington in Vietnam.’
‘The Soviets have an economic system that failed. They are surrounded by their
own buffer states, who hate them, upon whom they have forced their own economy
which is failing. Poland is a bankrupt country, which I take it the West is about to
prop up again with more money. That is what is going to happen there.’
‘Eastern Europe owes already 38 billion dollars. Kreisky told me: “Well, the USSR
is very rich, 38 billion is not that much. But I wonder whether the West can go on
and on to prop up these defunct economies, also in the developing world, forever.’
‘It is all called inflation. You pay it all off with paper. You destroy the lives of
people in the future, who will be paying for the nonsense of today. That is what it
amounts to. You mortgage the future against the misdeeds of the present.’
Ik sprak vervolgens met dr. Handler over het decoderen van brains. Hoe in Polen
het rooms-katholieke geloof weer scheen terug te komen, ondanks jaren van
marxistische hersenspoeling dat godsdienst het opium van het volk is.
‘It is coded very deeply,’ aldus Philip Handler. ‘When I last saw Anatoly
Alexandrov in Moscow in September 1979, he invoked the name of Jesus or God at
least six times. I decided to keep track. He perhaps did not even know he did that.
But before the day was out, because he was unaware that this shocked me, to hear
him say for instance: “But God would not have done it that way”, I realized these
were strange things to say for a physicist, let alone for a Russian Communist. It is
apparently very deep. Especially it must be very difficult to decode the mystic ways
of Eastern Churches.’
Ik vertelde Handler van mijn verblijf in het klooster bij de zomerresidentie van de
patriarch van Rusland op de Krim Hij antwoordde: ‘If it were not for the Church in
Poland, Solidarity would have failed.’
‘Jung spoke of religion as useful in the sense of psychological hygiene. What
people don't understand they call God's will and the subject is closed. Is perhaps a
third dimension needed?’
‘I suppose so. What it did do is accomplish a great, bloodless revolution in Poland.’
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‘But the Soviets are smart. They do not march in. They apparently entered
discussions.’
‘Russians cannot turn inward easily and rely on a period of healthy growth. If they
could have that, I suppose, there might be a prospect for rational discourse. But they
are now maintaining their empire entirely by force.’
‘People feel powerless to do anything about it,’ zei ik. ‘They laugh at the system
in the USSR. May be between 1917 and 1945 it worked. Even the President of
Soyuzgas Export slipped in a sentence like: “That is far too progressive thinking.
Our bureaucracy will not be ready for it in another ten years”.’
‘They can't break out of it, though,’ zei Handler. ‘They have no way to do so. They
don't even have a way in which to hand over power. No orderly progression, they
don't have any possibility for that.’
‘Can you imagine the kind of input the brain of Mikhail Suslov has? I shiver to
think of it.’
‘In the USSR they raise children to be just like themselves. They than choose the
ones most like themselves to continue the system.’
‘But that way does not work. The entire Soviet nation listens to the Voice of
America, if they can.’
‘Sure. If the same kind of developments we now see in Poland could occur in the
Soviet Union, it would be the greatest event in modern times.’
‘It is now happening in China.’
‘God knows what is happening in China.’
‘They are making some significant changes in the system for the first time.’
‘I suppose so, but I do not know whether they have simply changed some outward
signals, and inside China remained the same country. The horrors the Chinese
Government has committed the past forty years are unbelievable.’71

8 mei 1981
Washington DC
Ik stelde Handler voor samen zijn memoires te schrijven over zijn twaalf jaar
presidentschap van de grootste en meest vooraanstaande Amerikaanse denktank, The
National Academy of Sciences. We spraken af dat ik hem in Duke University, de
universiteit waar hij studeerde, zou gaan bezoeken om een en ander nader af te
spreken. Terwijl we spraken liepen twee wit-
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te poedels in en uit en er waren ook twee dienstbodes bezig in het appartement. Het
verwonderde me eigenlijk dat hij meteen positief reageerde op mijn voorstel. Mijn
oren bijna niet gelovende, stelde ik de vraag opnieuw.
‘I said yes,’ was het antwoord.
‘We could do it at Duke?’ vroeg ik verder.
‘No, why not work in my summer home at Woods Hole, Massachusetts.’
Hij zei overigens dat hij moe was en twee dagen thuis wilde blijven. Ik denk dat
het een soort terugslag is, voornamelijk psychisch, omdat hij op het punt staat de
Academy of Sciences te verlaten. Dat moet hij ervaren alsof hij in een donker gat
valt, aangezien die positie in Washington buitengewoon prominent is.
Ik heb vanmorgen eerst een radiopraatje aan Veronica doorgebeld.
Daarna heb ik een bezoek gebracht aan Ralph McGehee. Hij is de voormalige
CIA-man die, zoals professor W.F. Wertheim nog onlangs in de Volkskrant
uiteenzette,72 heeft willen aantonen hoe de CIA opzettelijk documenten produceerde,
dus vervalste, die moesten aantonen dat Cuba en de USSR wapenhulp aan linkse
bewegingen in Latijns-Amerika verleenden. Omdat de CIA niet toestaat dat voormalige
medewerkers een aantal ongewenste zaken in de publiciteit brengen, moet men alles
aan CIA-censuur onderwerpen. Wertheim wees er dan ook op dat in McGehee's
jongeste artikel in The Nation van 11 april 1981 een aantal passages voorkwam
waaruit bij elkaar 22 woorden verwijderd waren. Wat Wertheim bovendien opviel,
was dat vooral passages die betrekking hadden op de coup in 1965 van Suharto tegen
Sukarno vol hiaten zaten.
Wertheim constateerde dat McGehee in zijn artikel aangaf dat de CIA een rol
speelde tijdens de couppogingen in Indonesië, zowel in 1958 als in 1965, door valse
berichten te fabriceren. Zo werden er foto's vertoond waarop te zien was dat de in
1965 vermoorde generaals werden gecastreerd en hun ogen werden uitgestoken door
de Gerwani's (communistische vrouwen). ‘Deze cynische in elkaar gezette campagne,’
aldus McGehee, ‘was bedoeld om de woede van het publiek tegen de communisten
(PKI) op te wekken en zo werd een massamoord voorbereid.’ McGehee schreef verder
dat ‘om haar eigen rol in de massamoord op onschuldige mensen te verbergen73, werd
door de CIA in 1968 een vals verslag in elkaar geflanst, dat later
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De Volkskrant, 28 april 1981.
Onder verantwoordelijkheid van Suharto werden een miljoen mensen vermoord.
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werd gepubliceerd onder de titel Indonesia-1965: The Coup that backfired.
Tezelfdertijd dat de CIA dit boekje liet uitkomen, werd een geheim rapport gemaakt
over wat werkelijk was gebeurd met de aanbeveling dat hetzelfde scenario bij
staatsgrepen elders zou worden gevolgd.’ McGehee wees er vervolgens op dat dit
in Chili met de moord op Salvador Allende was gebeurd.
Ik heb vanmorgen deze McGehee thuis opgezocht. Hij bleek een absolute asshole
te zijn. In zijn werkkamer stond een doos met declassified materiaal van de CIA over
Indonesië, afkomstig uit de L.B.J. Library in Austin, Texas. Ik mocht erin bladeren
en wat ik zo terloops zag, was inderdaad niet om te geloven. Ik zag bijvoorbeeld een
memorandum van Richard Bissell van de CIA aan Walt Rostow en anderen, waarin
Bung Karno werd omschreven als ‘hoog manipuleerbaar’. Als er nu iemand in
Djakarta was die niet manipuleerbaar was, noch voor rechts, noch voor links, dan
was het president Sukarno. Ik had geen zin om me verder aan het CIA-geklets te
ergeren.
Ralph McGehee vertelde nog steeds in processen te zijn verwikkeld om meer te
kunnen publiceren over wat werkelijk gebeurde dan de CIA-censoren hem toestaan.
Hij vroeg trouwens mijn toestemming om onze ontmoeting op de band te mogen
vastleggen, wat me niets kon schelen. De reden: ‘Because the CIA might send me
someone.’ Hij zei dat Washington en de CIA alles in het werk stellen om het onderwerp
terrorisme in El Salvador verder op te blazen om het Amerikaanse publiek mee te
krijgen de militaire uitgaven verder te verhogen. Ik verliet de man met een gevoel
van walging. Hoe haalt iemand het in zijn hoofd zijn leven te wijden aan een onding
als de CIA?
Ik ging met Jan van Wieringen een hapje eten in The Rascals. Later kreeg hij een
black guy, Inuane, op bezoek. Ik geloof dat Jan nog altijd niet over zijn vriendje in
Venezuela heen is. Hij is nu van de black boys.

9 mei 1981
De VS drongen er bij Japan op aan meer geld uit te geven aan militaire bewapening.
In El Salvador zijn vier Amerikaanse nonnen vermoord. Washington vraagt om
vergelding en zal meer antiterreur-steun geven aan het fascistische regime daar. Er
zijn in El Salvador de afgelopen twaalf maanden al 15.000 ‘vrijheidsstrijders’ - met
steun van Washington - vermoord.
George Bush heeft weer eens een knaller tegen Cuba en Fidel Castro gelanceerd,
ditmaal aan de Duquesne University in
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Pittsburgh. Hij noemde het Castro-regime ‘the worst offender of human rights in the
hemisphere’. Er valt lang te redetwisten in welke landen meer wordt gedaan voor
mensenrechten, Cuba of de VS. Misschien zal de realiteit van wat in deze eeuw
gebeurde pas in de volgende eeuw ‘zichtbaar’ worden.
In mijn radiopraatje voor Veronica citeerde ik een uitspraak van de Japanner Zenko
Suzuki die dacht dat men beter een wijze muis dan een brullende leeuw kon zijn. Dit
stond in The Washington Post van gisteren. Henri Remmers bekritiseerde dit en zei
met zoveel woorden dat het oude koek was. Ik vind Remmers een ordinair mannetje,
want hij verzint zoiets ter plekke.

Washington - New York
De film van Oliver Stone, The Hand, draait momenteel in de bioscopen hier. Bill
Bast en Paul Huson vertelden dat hij bezig is miljonair te worden omdat deze
horrorfilm, geschreven en geregisseerd door Stone, een enorm succes is. Tegelijkertijd
weet heel Hollywood dat hij stevig aan de cocaïne is ‘so in five years, it will be bye
bye Oliver,’ zei Bill.
Ik schreef Peter en Aurelio Peccei over het nieuwe project van een boek met Philip
Handler. Hij gaf me The Annual Report (28 pagina's) aan de Academy, gedateerd
23 april 1981. Ook heb ik een speech van diezelfde datum, toen hem tijdens een
afscheidsdiner in het Sheraton Hotel een zilveren blad met handtekeningen werd
aangeboden. Dit materiaal moet bewaard blijven. Altijd weer ben ik mij ervan bewust
dat je in dit land ogen te kort komt om te zien wat hier aan jongens allemaal rondloopt.
Nergens zie je jongens als hier. Hoe beauty te beschrijven?

Bus op het vliegveld
Er loopt een jongen op het trottoir die iets ingetogens heeft, iets verlegens, jeans,
bruine schoenen. Ik bestudeerde de beweging van zijn voeten, zoals ik altijd kijk
naar hoe ze hun voeten neerzetten. Hij droeg twee shirts over elkaar, met een open
nek. Maar het mooiste van alles was zijn gezicht en die uitdrukking van innerlijke
kalmte, met licht gekruld bruin haar, naar achter gekamd.
Ik begin dan te fantaseren. Een nieuwe vriend? Weer helemaal in Amerika gaan
wonen? Mijn leven met iemand delen? Het is niet meer mogelijk, want ik ben nu
veel te geconditioneerd om alleen te zijn en op mezelf te leven.
In Club Bath was het de gebruikelijke affaire. Een totaal déjà vu en toch, wanneer
je op de vrije markt zit is seks een even be-
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langrijke noodzakelijkheid als een dagelijkse warme maaltijd. Het verwondert me
altijd weer hoeveel perfecte lijven in zo'n sauna de ronde doen en trots als een pauw
langs marcheren. Via een beeldscherm wordt een oeroude film van Ronald Reagan
vertoond. Er zitten wat knullen naar de kijken.
Uiteindelijk belanden mijn liefste gedachten altijd weer bij Peter.

10 mei 1981
Waldorf Astoria
Alexander Haig is uitgefloten door studenten aan Syracuse University.
Tennisser Victor Pecci heeft verloren. Hij is nu groot geworden, volwassener,
maar heeft nog altijd een diamantje in zijn oor. Ik blijf die jongen lekker vinden. Ik
heb trouwens in Club Bath een buitengewoon aantrekkelijke neger in mijn vingers
gehad. Zalig gerotzooid. Dat soort ‘behandeling’ is in Amsterdam niet te vinden.
Ik dineerde met Max Westerman in een Indiaas restaurantje. Ik introduceerde hem
bij Alexander Kagan om een reportage te maken over gevluchte Russen in New
York.
François Mitterrand heeft de verkiezing tot president van Frankrijk van Giscard
d'Estaing gewonnen. Dat lijkt me een goede zaak.
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Amsterdam
12 mei 1981
Amerbos
Bij thuiskomst lag er een brief van Wicher de Marees van Swinderen. Hij bedankt
voor deel twee van Grenzen aan de groei, mijn interviews over het rapport van de
Club van Rome. ‘Ik kan mij goed voorstellen hoeveel werk er voor zo'n boek nodig
is. Ik vraag me altijd af hoe jij de tijd kunt vinden om dat allemaal op papier te zetten.’
Hij wil naar Mexico gaan om acht dagen te gaan vissen en uit te blazen van de
hedendaagse rat race.74
Mevrouw Cila van Lennep is het boek blijkbaar ook aan het lezen. ‘Hoe je het
volhoudt om van het ene verre land naar het andere te vliegen en dan nog je hersens
te kunnen gebruiken om je te verdiepen in de politiek en daarover een zinnig woord
te schrijven is mij een raadsel.’ Wat haar verbaast is ‘de kunst waarmee jij mensen
doet praten en hun gedachten op papier brengt’. Dat is wat Lex Poslavsky me ook
dikwijls voorhoudt. Kees van Langeraad noemde dat ‘een lucifer onder hun achterste
houden’.75
Professor Wertheim schreef om te horen of ik verder gekomen ben met achterhalen
van stukken in Austin, Texas76 en hoe de ontmoeting met Ralph McGehee was
verlopen.
Djawoto is nu vanuit Peking in Amstelveen beland. Wertheim had hem mijn
teleurstelling overgebracht, over het feit dat hij geen contact had gezocht nadat hij
hier was aangekomen terwijl wij jarenlang met elkaar correspondeerden. Hij heeft
geantwoord alle kontakten met journalisten te hebben vermeden. Misschien is dat
wel een voorwaarde van toelating tot Nederland geweest. Wertheim benadrukte dat
ik mijn oude vriend niet als journalist wilde terug zien maar als vriend. ‘Hij zou nu
graag contact met je zoeken,’ aldus Wim Wertheim.77
Bij Voetelink is weer een vertragend telegram binnengekomen in de zaak Claus
in India. Ik zal hem nu toch opdracht geven niet langer te dralen en met
getuigenverhoren te beginnen.78
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Brief d.d. 23 april 1981.
Brief d.d. 4 mei 1981.
Ben nu nog steeds niet in Austin geweest om in die CIA-zaken te gaan neuzen.
Tot mijn teleurstelling heeft Djawoto dit nooit gedaan.
Zie bijlage 8.
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In de polders zag ik een eend met niet minder dan dertien jongen. Dat is maar goed,
want hoeveel zullen de aanvallen uit de natuur overleven? Dobbelende donsjes op
water om opgeslokt te worden door ratten.
Van Cliburn in de tweede sonate van Rachmaninoff. Heerlijk.

12 mei 1981
Ik ben begonnen vragen te organiseren voor de memoires van Philip Handler.
Een duif koert. Gaat het regenen? Dat wist ik al als kind op De Horst.
Wim Klinkenberg is het met me eens dat de verhoren in de affaire Claus snel van
start moeten gaan. Maar Voetelink zegt nu nog te willen wachten. Nogal kortaf zei
hij een rekest om verder te gaan te zullen opstellen. Ik verwees naar de mening van
NVJ vicevoorzitter Klinkenberg. Met Voetelink loopt alles op rolletjes zolang je het
met hem eens bent.
Aart van der Want haalde me gisteren van Schiphol en bracht me naar Gouda,
waar de TR-6 in revisie was. Vertelde weer contact met Max Westerman te hebben
gehad. Hij waarschuwde me echter voor hem. Toen Max laatst op Amerbos kwam
dineren, reed hij na afloop samen met Aart en Gert Kant naar de stad en heeft hij
zich laatdunkend over me uitgelaten. Eigenlijk weet ik dat ook wel, want ik ken
Maxje al langer dan vandaag. Tenslotte werkte hij ook bij De Telegraaf. Maar als je
die maatstaven aanlegt, houd je niemand over.
Josje Hagers belde en zei: ‘Claus weet dat ik het weet.’ Zij bedoelde dat hij
homoseksueel zou zijn.
De voorzitter van de Indiase atoomcommissie heeft me geschreven dat ik nog
altijd een film kan komen maken.
Het schijnt dat ter gelegenheid van het bezoek van de koninklijke familie aan
Breda op 30 april, 148 mensen eventjes ‘preventief’ werden opgepakt. Dit gebeurde
dus voor zij strafbare feiten hadden begaan. Dit kan blijkbaar in dit vrijste aller
landen. Mijnheer Van Agt vertelde het volk: ‘Weinigen beseffen hoe zwaar de taak
van het staatshoofd is, vooral in een tijd waarin de inrichting van de staat ter discussie
staat evenals vele waarden die ons uit het verleden zijn aangereikt.’ Ja, en die
zogenaamde waarden uit het verleden, zoals de absurde notie van een erfelijk
koningschap anno 1981, moeten nodig worden geschrapt. Zoals Alexander
Mitscherlich al jaren geleden schreef: ‘Tradities dienen te worden getoetst aan nieuwe
realiteiten.’
De BBC-journalist Robert Harris heeft in het Britse nationale
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archief documenten gevonden die bewijzen dat Sir Winston Churchill tegen het einde
van de Tweede Wereldoorlog opdracht heeft gegeven om na te gaan of biologische
wapens tegen Duitsland ingezet konden worden en of sproeien met gifgassen mogelijk
was. Hij wilde op die manier het werk aan het Duitse V-2 raket bemoeilijken. Ik denk
al heel lang dat Churchill niet de held was waar we hem na 1945 voor hebben
aangezien.
Rajiv Gandhi is gezwicht voor extreme druk en zal nu de Indiase politiek betreden.

13 mei 1981
Ik werd gewekt door een telefoontje van Ernst van Eeghen. Zijn bezoek in Den Haag
ging niet door en ik kon vanmorgen langskomen op zijn kantoor, Herengracht 462.
Ik ontmoette hem voor het eerst op eigen terrein. Hij had er kennelijk behoefte aan
te praten. Hij gaat deze zomer naar Siberië en wil een bezoek aan Georgii Arbatov
brengen. Hij had zijn reis met Kasper Reinink op Buitenlandse Zaken besproken en
zijn goedkeuring gekregen. Al had Reinink gezegd: ‘De relatie met Moskou staat op
een laag pitje.’ Raymond van den Boogaard heeft natuurlijk nooit meer iets van zich
laten horen. Overigens vond ik dat Van Eeghen zinnig praat over betrekkingen met
de USSR. Via oud-strijdersorganisaties - waar hij zichzelf ‘zwaar’ toe rekent - schijnt
hij contacten met voormalige sovjetvechtjassen te hebben.
West-Duitsland trekt 42 miljard voor defensie uit. Defensie tegen wie en wat? De
sovjets? Het is gekkenwerk, zoveel geld voor niets uitgeven, aan beide zijden
trouwens. Je moet er niet aan denken wat met dergelijke bedragen zou kunnen worden
gedaan, ook in de USSR, aan het opvijzelen van levensomstandigheden voor alle
mensen.
Nu is er dus gevuurd op de paus. Wie volgt? Als ik Lossev van TASS was, zou ik
een bericht uitgeven: all that fails now is another speech by Al Haig that Soviet
terrorism tried to kill the pope.
Ik haalde Dennis Livson af bij Strengholt en zorgde voor een ontmoeting met
Carel Enkelaar. Zij schenen het over ontwikkelingen in de televisiewereld zeer eens
te zijn. Ook bespraken we mogelijkheden om uit het materiaal dat we langzamerhand
over JFK, de Mohrenschildt en Dallas hebben verzameld een docudrama te maken,
in het licht van wat ik al jarenlang met Bill Bast heb overlegd. Livson is bereid naar
Bast toe te gaan. Carel stelde voor dat hij en ik een kreeft zouden delen om de weer
opgevatte vriendschap te symboliseren, zoals Helmut
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Schmidt en Margaret Thatcher gisteren in Maastricht zouden hebben gedaan.
Charles Verhelst (37) is aan kanker overleden. Zijn grootmoeder, Con Hermens,
probeerde me te overtuigen dat de jongen volkomen in rust afscheid nam omdat hij
zeker was naar zijn overleden vader te gaan. Hij werd bij zijn vader begraven, die
aan dezelfde ziekte overleed: It can hit anybody anytime. It might have hit us already
without us knowing it.

14 mei 1981
Avramov, de ambassadeur van Bulgarije in Den Haag, stuurde me een brief uit Sofia
door, met een onherkenbare handtekening, geen adres, niets. Tijdens mijn bezoek
aan dat land heb ik een gesprek gevoerd, zogenaamd op niveau, over de antecedenten
van de mysterieuze Bulgaar, Dimiter Dimitrov,79 die zich met de Dallas-affaire bezig
hield. Een complete kluitje-in-het-riet brief. Het slaat nergens op. Bovendien is het
antwoord uit Sofia gedateerd op 25 maart 1981 en bereikt me via de ambassadeur
nu pas.
De econoom Milton Friedman publiceerde in Newsweek een open brief aan Philip
Handler. Hij herinnert er aan dat een aantal vooraanstaande economen in brieven
aan Handler krachtig hebben geprotesteerd tegen de deep cut die Ronald Reagan
heeft voorgesteld in rijksbijdragen aan de National Science Foundation en de studie
van Economie. Wat kun je anders van een voormalige B-film acteur verwachten op
het Witte Huis? Het resultaat van wat wij democratie noemen, is toch echt van de
gekken, zoals ook psychiater Arnold Hutschnecker al jarenlang probeert te
demonstreren in artikelen en boeken.
Maar Friedman is het juist met Reagan eens en heeft geweigerd de protesten te
ondertekenen. Hij wil de National Science Foundation zelfs helemaal opdoeken.
‘What ethical justification is there for imposing taxes on people to finance scientific
research for which they would not voluntarily contribute? Basic science in the United
States prospered prior to large-scale government financing. Hence I favor major cuts
in NSF grants to all disciplines as a step toward the abolition of the National Science
Foundation. I now brace myself for brickbats from my injured fellow economists,
as well as from members of the other disciplines represented in the NSF.’80
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Zie Memoires 1977-1978.
Newsweek, 18 mei 1981.
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15 mei 1981
Volodja Molchanov wekte me met een telefoontje uit Moskou. ‘Jouw mijnheer [hij
bedoelde Zamyatin; WO] heeft mijn voorzitter [Tolkunov, APN Novosti; WO] gebeld
dat hij op zijn vroegst begin juli beschikbaar is om aan jullie boek te beginnen.’
Ik heb het gesprek met Philip Handler in een artikel verwerkt en naar NRC
Handelsblad gezonden. Onbegrijpelijk dat Jan Sampiemon zijn handtekening durft
te zetten onder een briefje dat ze het niet plaatsen omdat er teveel uiteenlopende
onderwerpen in worden behandeld. Ook vraagt hij zich af of de geïnterviewde als
autoriteit kan worden gezien.
‘It is never Sunday for me.’ - Jean Piaget
Literaturnaya Gazeta in Moskou schreef dat Maxim Sjostakovitsj in de schaduw
van zijn beroemde vader aan een minderwaardigheidscomplex leed en leefde ‘als
een parasiet’ op zijn vaders naam. Hij zou met zijn zoon Maxim door het Westen uit
de USSR zijn ‘weggelokt’. Verwonderlijk? Ik vertrok immers zelf in 1948 al naar de
VS. De aantrekkingskracht van de American way of life is een universele ziekte.
British Leyland heeft aangekondigd de productie van TR-7 en TR-8 sportauto's
stop te zetten. Dat is dus het einde van die hobby.
Volgens een hoofdartikel in The New York Times heeft paus Johannes Paulus II
gevraagd: ‘How could they have done this?’ nadat op hem werd geschoten. NOTHING
SACRED? staat boven het artikel. Volgens de krant is zijn charisma, of persoonlijke
magie, dat ‘he seems to encapsulate history’. Ik vrees dat de paus de belichaming is
van een pathologische afwijking.
Zick Rubin, psycholoog aan Brandeis University, vraagt zich af of de
persoonlijkheid na twintig jaar nog wezenlijk verandert. William James schreef in
1887 dat karakter op het dertigste jaar ‘has set like plaster and will never soften
again’. Er gebeurt natuurlijk van alles in een leven en opinies veranderen maar ‘the
basic core of Self’ ligt muurvast.
Hij geeft een Jan Foudraine-voorbeeld van een Harvard psycholoog, Richard
Alpert, die in de drugswereld terecht kwam, naar India vertrok en terugkeerde als
Baba Ram Dass, een mysticus met een lange baard in ‘flowing white robes who
teaches people to be “here now”’.
‘The view that personality keeps changing throughout life has picked up nowadays
so many adherents that it has practically become new dogma,’ aldus professor Rubin.
Wat vooral ontbreekt, meent hij, zijn ‘careful longitudinal studies, in which
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the same people are followed over the years’. Daarom blijven studies over het bestaan
of ontbreken van stabiliteit in de persoonlijkheid zeldzaam. Dit is overigens exact
wat ik met mijn dagboek over de afgelopen veertig jaar heb proberen te doen door
nagenoeg alles weer te geven wat zich in mijn brein afspeelde, ook qua input en
output. Ik heb een data-archief vastgelegd dat waarschijnlijk ongeëvenaard is. Wie
weet zal eens een klinisch psycholoog in deze Bibelebonse berg duiken.
Paul Costa en Robert McCrae, psychologen aan het Gerontology Research Center
of the National Institute on Aging in Baltimore, hebben overigens ook een stabiliteit
in neurotisisme geconstateerd ‘which includes such specific traits as depression,
anxiety, hostility and impulsiveness. Neurotics are likely to be complainers throughout
life. The less neurotic person reacts to the same events with greater equanimity.’
Beiden psychologen hebben eveneens onderzocht hoe hersenspoeling van ‘early
childhood influences’ plaats heeft en hoe men vast komt te zitten aan ‘patterns of
social roles and expectations’. Hoe en wanneer begint men te ‘geloven’ (in Christus
of in Oranje) ‘and at what age does the plaster of character in fact begins to set in?’81
Voor mij blijft de vraag: wanneer je in de loop van deze pèlerinage wordt
geconfronteerd met nieuwe realiteiten, in welke mate zit je dan vast aan de
ingebeitelde persoonlijkheid (zelfs grotendeels voor het zesde jaar) en hoe valt er
nog iets van deze ‘overbagage’ te decoderen?

16 mei 1981
Pauline Quarles stelt voor naar Baulers te gaan om haar moeder, madame De Ramaix
te bezoeken. Maar wanneer?
Leonid Zamyatin heeft op de sovjettelevisie bepleit dat de crisis in het Nabije
Oosten vreedzaam zal moeten worden opgelost. Hij plaatste de schuld van alle
spanningen bij Israël. Ook uitte hij kritiek op Reagans afgezant Philip Habib, wiens
waarachtige rol immers was om de Israëlische militairen Amerikaanse steun te
verlenen.
Peter belde. Hij treedt niet op vandaag, want hij heeft last van zijn knieën. Hoe
kan dit nu? Hij zegt dat misschien een operatie nodig is. Hij zei dat atleten hier
dikwijls last van krijgen, zoals anderen aambeien hebben.
Ed Voorbach komt naar Amerbos. That is nice.
Ik wil meer weten over Michel Foucault. Hij publiceerde Po-

81

Psychology Today, mei 1981.

Willem Oltmans, Memoires 1981

88
wer/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-197782 Sleutelwoorden
in zijn werk zijn volgens Ian Hacking83 onder meer: ‘Labor, Language, Life, Madness,
Masturbation, Medicine, Military, Nietzsche, Prison, Psychiatry, Quixote, Sade and
Sex.’ Ik zou zeker Affection & Love hebben toegevoegd en ook Friendship. Maar ik
kan me in de keuze vinden. ‘Foucault's genius is to go down to the little dramas,
dress them in facts hardly anyone else has noticed, and turn these stage settings into
clues to a hitherto unthought series of confrontations out of which, he contends, the
orderly structure of society is composed. He is a fact-lover.’ Net als ik.
Hij schreef ook Madness and Civilization. ‘This first major book by Foucault,’
zegt Hacking, ‘hints at an almost Kantian story in which our experience of the mad
is a mere phenomenon conditioned by our thought and our history, but there is also
a thing in itself which can be called madness and which is incorruptible.’ Ik wil meer
van hem weten.
Ralph McGehee heeft me het materiaal gezonden wat ik nodig heb voor mijn
dagboek. Hij heeft in The Nation met zoveel woorden duidelijk gemaakt dat het in
1965 een gerichte poging van de CIA was om de PKI en de communisten te vernietigen,
exact zoals Bung Karno mij in 1966 aangaf. ‘Je moet verder zoeken, Wim, naar de
werkelijke rol van de Amerikanen hier,’ zei hij dan.84 In zijn bijgevoegde curriculum
staat immers dat hij bijzondere onderscheidingen ontving, deze McGehee, voor
‘developing a completely successful counter-revolutionary program in Asia’. De
man is een gediplomeerde CIA-schurk. Het Suharto-regime heeft weer eens 2,1 miljard
dollar ontvangen van de rijke club van landen, aangevoerd door het lieve vaderland.
Dat blijft al jaren de beloning van het Westen voor het fascistische generaalsregime
van Suharto, voor de massamoord op een miljoen landgenoten, nu zelfs van binnenuit
de CIA door Ralph McGehee bevestigd. Nederland beloont Suharto met 153 miljoen,
waarvan 110 miljoen een ‘partieel gebonden leningsbedrag’ vormt.85 Het blijft
schandelijk hoe de ‘rijke wereld’ met Indonesië onder Suharto omspringt.
Gerrit Komrij heeft fris commentaar geleverd op het optreden van de politie bij
het koninklijk bezoek aan Breda. Vooral de Mobiele Eenheid kreeg het te verduren.
‘Zij komen het meest
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The New York Review of Books, 14 mei 1981.
Zie Memoires 1966-1967.
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in actie wanneer hun koningin, genaamd Bolle Toet, op straat wil wandelen. Voor
Bolle Toet, die van een zeldzame diersoort is (ja, er is in dit land maar een exemplaar
van) moet alles opzij, dan is er niet een wet meer heilig. Als Bolle Toet uit wandelen
gaat, mag iedereen op de rand van de rechtsorde balanceren, behalve de burgers.
Terwijl Bolle Toet smakelijk lacht om koekhappers, ringstekers en zaklopers,
timmeren haar Mobiele Lakeien in op mensen met tennisrackets en knikkers.’ Zo
borduurt hij verder en refereert aan Hans Wiegel als ‘huilebalkje’ omdat hij op
televisie in tranen uitbarstte toen hij aan de vroegtijdige dood van zijn vrouw werd
herinnerd.
Komrij demonstreert alleen maar wat een onbeschaafde idioot hij is om het
gebeurde op die wijze op de korrel te nemen. Er is een stroom van protestbrieven bij
86
NRC Handelsblad binnengekomen.
Professor Ferdinand van Dam heeft in Havana een conferentie bijgewoond van
economen uit derdewereldlanden, die van 24 tot 30 april heeft plaatsgehad. Fidel
Castro wees er in zijn openingstoespraak op dat dertig jaar geleden een dergelijk
conclaaf ondenkbaar zou zijn geweest. Het gaat dus om een gevecht tussen uitbuiters
en uitgebuitenen, tussen het imperialistische noorden en de ontwikkelingslanden,
tussen kapitalisme en socialisme. Er moet een nieuwe strategie komen om het
opdringende neokolonialisme te bestrijden. De Noord-Zuiddialoog heeft niets
opgeleverd. In feite zullen de rijke landen hun plunderingen in de arme landen
voortzetten. De Wereldbank en het Internationale Monetair Fonds zijn instrumenten
van uitbuiting. Castro gaf de OPEC-landen een veeg uit de pan omdat zij de rijke
wereld in de kaart spelen en olie-opbrengsten onvoldoende aan andere
ontwikkelingslanden ten goede laten komen. Ik ben het hier hartgrondig mee eens.87
Den Haag zegt ‘nee’ tegen het plan van Brezhnev om de aantallen
langeafstandsraketten te laten bevriezen. Het mag niet van Washington. Nederland
heeft dit aan Brezhnev geschreven. Moet je nagaan wat een brave marionetten van
Amerika we zijn.
Augusto Pinochet van Chili heeft de junta in El Salvador steun aangeboden in de
strijd tegen de ‘linkse’ guerrillastrijders.
Al Haig is op de bres gesprongen voor de joodse dissident Anatoli Sharansky.
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17 mei 1981
Om 18:30 uur arriveerde Eduard Voorbach - hij wordt 21 augustus meerderjarig met witte bloemen, zijn lievelingskleur, plus een pakje. Er zat een vaas in! Ik kon
het haast niet geloven. Ik vond hem eigenlijk meteen al te vrouwelijk. Maar ik ging
voor hem zitten, luisterde en keek. Hij is wel heel mooi. Hij begon te praten over
zijn werk als steward bij Transavia. Joodse passagiers op weg naar Tel Aviv waren
dikwijls vervelend en veeleisend, een hemelsbreed verschil met Mien en Truus op
vakantie naar Spanje. Uit 150 kandidaten voor zijn baan was hij een van de zeven
die nodig waren.
Ik denk dat hij close is met zijn moeder. Hij zoekt een kamer en wil in Amsterdam
op zichzelf gaan wonen. Zijn oudere broer Ron is op zijn vijfentwintigste gescheiden,
wat hem diep heeft geraakt. Hij heeft ook een jonger zusje. We aten samen maar
daarna begonnen we toch weer te flikflooien. Op het moment dat Van Agt en Den
Uyl aan het tweede deel van hun televisiedebat begonnen, zijn we naar mijn
slaapkamer vertrokken waar we tot ver na middernacht zalig hebben gerotzooid.
Toch heb ik voorkomen dat het tot een orgasme kwam. Daar is hij waarschijnlijk te
aardig voor. Zoals met David Russell vlak voor de dood van mam in 1974.
Prélude à l'après-midi d'un faune is voor mij onlosmakelijk met mam verbonden.
Zij was het die me tot Debussy bracht.
Ik las een omslagverhaal over Gerrit Komrij.88 De man appelleert toch wel aan
me. Er zijn zelfs uitspraken die ik ten volle onderschrijf. Zou ik met die man kunnen
praten? Komrij zegt: ‘Ik vind niets ter wereld zo deerniswekkend als een
homoseksuele rooms-katholiek.’
Bedoelt hij Reve?
‘Het geloven in iets wat anderen je voorschrijven past niet bij volwassen mensen.’
Komrij vindt trouwens dat Reve heeft bijgedragen tot de emancipatie van homo's.
Dat zal waar zijn. ‘En hij heeft grote invloed gehad op de reactionaire houding van
de meeste homoseksuelen. Hij heeft ze uit het conservenblik gehaald en meteen met
gif bespoten.’
Ik vind het wel overkill als Komrij verderop zegt: ‘Het is onvoorstelbaar hoe
cultuurloos en geestloos de hoogwaardigheidsbekleders in dit land zijn [Waar: te
beginnen bij de Oranjes, met uitzondering van Claus; WO]. Politici gebruiken de
cultuur wel, maar ze vertegenwoordigen de beschaving niet
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omdat ze daar geen enkele weet van hebben, noch van de traditie waarin ze zijn
opgegroeid noch van de bedding waarin ze leven. Ik zie niet in waarom Van Agt,
Lubbers of Wiegel erop achteruit zouden gaan wanneer de Russen hier binnenvielen.
Ze zouden in zo'n systeem voortreffelijk kunnen functioneren.’ Aardig gevonden,
maar overkill.
Jan Siebelink ging op bezoek bij James Purdy.89 Hij omschrijft zijn critici als:
‘Veelal joodse bourgeois. Door de CIA goedgekeurd.’ Zou best eens waar kunnen
zijn.
Op de vraag waarom hij schrijft zegt hij: ‘Voor mijzelf. Elke dag ga ik opnieuw
achter de schrijftafel zitten. Als ik dat niet doe, ben ik ongelukkig. Als ik schrijf ben
ik iets minder ongelukkig. Ik schrijf dus alleen voor mezelf.’ Voor mij is schrijven
als muziek maken. Achter mijn bureau schuiven - dat eens grootvader Hap van der
Woude van de ACF toebehoorde - is voor mij hetzelfde als achter de vleugel gaan
zitten. Met dit verschil, dat praten op papier lang niet zo mooi en harmonisch is als
noten lezen van bijvoorbeeld Chopin of Debussy. Ook begrijp ik niet wat ongelukkig
zijn met schrijven heeft te maken.
Ik schreef naar Peter.
Ik zag vanmiddag een eend met negen kuikens. Ik schrok en berekende dat er
reeds vier waren opgegeten door ratten. Maar even later zag ik de eend met de dertien
hummels. Ze waren warempel wat gegroeid. Het was heerlijk in de wind in de polders.
Serge Schmemann schreef een fraai artikel over het leven in Moskou op een
lentedag in 1981.90 Dat moet ik mee afdrukken, omdat dit een staaltje Amerikaanse
journalistiek is waar je in onze pers niet om behoeft te komen. De USSR wordt alleen
maar ‘zwart’ gemaakt.

18 mei 1981
Pieter de Vink van de NOS laat een medewerker bellen dat hij er toch van afziet een
film te maken over het Indiase atoomproject. Juist nu Homi Sethna de deur heeft
opengezet. Ook de Indiase ambassadrice, mevrouw C.B. Muthamma, schrijft me
hierover met als resultaat dat als het een beetje wil, ik in mijn hemd kom te staan.
Het is bovendien oliedom.91
Ik belde met Hans Jacobs van VARA Achter het Nieuws en heb geprobeerd hem in
het Bombay atoomproject te interesseren.
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Hij waarschuwde dat ze budgettair krap zaten. ‘Ik heb voor een uitzending van drie
onderwerpen maar 20.000 gulden,’ aldus Jacobs.
Peter vertelde naar een specialist te gaan met zijn knie. Hij kreeg mijn brief over
de dertien eendenkuikens. ‘Heb je ze toegesproken,’ vroeg hij.
‘In gedachten, ja,’ zei ik want het is waar, ik murmel van alles bij zulke ervaringen.
Ik dineerde met Han André de la Porte in de Kerkstraat. Gezellig en vertrouwd.
Hij kent Ernst van Eeghen uitstekend. ‘De laatste echte Amsterdamse koopman die
lak heeft aan alles en iedereen.’ Een zoon van Siebe Minnema, een Nijenrodiaan van
ons jaar, vree met een dochter van Van Eeghen. Maar Van Eeghen riep Siebe bij
zich om te zeggen dat hij aan die liaison geen goedkeuring kon geven. ‘Siebe haat
de man nu,’ aldus Han. En terecht, want wie denkt Van Eeghen in hemelsnaam dat
hij is. Ik stelde voor dat we eens met Hofland zouden eten. maar daar voelde Han
niet voor. Ik eigenlijk ook niet. Henk zou me trouwens vanmorgen bellen, wat hij
natuurlijk niet heeft gedaan. Onbetrouwbaar, maar ook dat is niets nieuws.

19 mei 1981
Veertien jaar geleden ontmoette ik Peter in Amsterdam. Het was de verjaardag van
Erik van der Leeden. Hij was niet bereikbaar. Uit arren moede ging ik de hort op in
Amsterdam, en voilà, Peter parachuteerde in mijn leven. Of ik in het zijne.
Ik heb geld naar de tuinman van Den en Rust in Bilthoven gezonden om het graf
van mijn ouders met bloemetjes te beplanten.
Heb van 10:10 uur tot 12:35 uur met Van Eeghen gesproken en bepaalde gedeelten
van ons gesprek op de band opgenomen. Ik zou zeker een artikel kunnen schrijven,
maar voor wie? Ik ben echt al 25 jaar kaltgestellt door het gelazer vanuit Den Haag.
Ik ben het op veel punten met hem eens. Ik stelde voor dat we zijn denkbeelden in
een brochure zouden samenvatten. Eerst ging hij akkoord, maar toen ik weer
terugkwam van het fotokopiëren, zei hij dat hij dit eigenlijk te aanmatigend vond.
Ik ontving een aankondiging van het huwelijk van Oliver Stone. Ik heb hem
geschreven.
De bloemen van Ed Voorbach staan er nog mooi bij.
Men is er in de University of California in Los Angeles in geslaagd foto-opnamen
van bloedcellen in de hersens van een aap te maken. ‘They look like small raindrops
on a strand of spider
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web, but they are part of a scene from the interior of a monkey brain frozen in an
instant of time,’ aldus Harold Schmeck. ‘Those drop-like structures may be packets
of nerve-signaling chemicals moving toward a nerve terminal where they would help
a neuron fire and transmit a signal to an adjoining brain cell. This signaling is the
common currency of the brain's ceaseless communication with itself, the body it
controls and with the outside worlds.’ Wat ik absoluut onvoorstelbaar vind, is dat
we absoluut geen idee hebben wat zich voortdurende in onze hoofden afspeelt.92
Peter heeft een injectie in zijn knie gekregen. Het deed pijn. In een reactie was hij
er van gaan giebelen. De man schijnt ook weer eens zijn rug recht te hebben
getrokken, een probleem waar hij mee sukkelt sinds hij jaren geleden van een schip
in de Adriatische Zee dook. Dat was in zijn Philip Nasta-periode. ‘Het kraakt weer
eens aan alle kanten,’ zei hij. Vanavond zou hij weer spelen in The little whorehouse
of Texas.

20 mei 1981
Hans Jacobs zegt dat 10.000 gulden voor een film over de Indiase atoomindustrie
niet haalbaar is. Hij heeft slechts 5.000 beschikbaar. Hij had natuurlijk een mondvol
klaar om een oordeel uit te spreken, waarom een straatarm land als India zich met
het splitsen van atomen moest bezig houden. Jacobs praktiseert label journalism,
plakt etiketten en daarmee is dan de kous af. Weten hoe het werkelijk zit, ho maar.
Desalniettemin laten we het toch maar proberen met deze Jacobs, die alles van India
al weet. Ik lichtte mevrouw Muthamma telefonisch in dat we met de VARA zouden
kunnen filmen en zij zegde toe een telex naar Bombay te verzenden.
Er is een telegram uit Caracas gekomen dat bevestigt dat ik de president van
Venezuela voor het intelligentieboek zal kunnen interviewen. Prima.
Ik kreeg een brief van Cila Schimmelpenninck.93 De familie Schimmelpenninck
heeft het me buitengewoon kwalijk genomen dat ik een vriend van Sukarno was. Dit
wist ik al lang maar werd in deze brief nog eens bevestigd. Maar dat was het niet
alleen. ‘Je maakt wel overal mooie verhalen omheen, maar juist omdat ik je van
vroeger ken, maken die niet zo'n indruk op mij.’ Zij zegt dat haar moeder94 mij al in
de oorlogsja-

92
93
94

International Herald Tribune, 18 mei 1981.
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ren wees op het verschil tussen Dichtung en Wahrheit. Ze hebben me vanuit de verte
gevolgd en meenden dat ik altijd weer in troebel water viste, misschien wel uit hoofde
van mijn beroep ‘maar het deed niet zo prettig aan’.
In haar brief maakt ze duidelijk dat zij geen behoefte heeft de draad uit de oorlog
weer op te pakken. Zij vraagt ‘heel vriendelijk maar erg dringend’ haar zoon Jan
Jacob Dolleman met rust te laten. Ik had hem bij André de la Porte ontmoet. ‘Hij
moet afstuderen en heeft daarvoor al zijn aandacht nodig.’ Zij denkt zeker dat ik op
de jongen tippel, wat bepaald niet het geval is, al vind ik hem aardig.
Ik schreef haar het volgende antwoord:
Lieve Cila,
Je brief heeft me triest gestemd.
Het versterkt mijn indruk, hoe de media uiteindelijk opinievormend zijn
en hoe de meeste mensen, ook wanneer zij uitstekend moesten weten dat
het anders is, dat berichten onwaar zijn, zich toch laten leiden door adverse
propaganda en de zwartmakerij van officieel Den Haag, waar ik al meer
dan 25 jaar van te lijden heb. Ik heb altijd wel aangevoeld hoe jullie over
me denken, maar vroeg of laat krijgen we allemaal grijze haren, daarom
dacht ik: misschien is toch weer het moment gekomen contact te hebben.
Pas dan kan men ontdekken wat kwaadsprekerij is en wat niet.
Ik gaf verder aan dat andere oude vrienden ook kennis hebben genomen van de
waanzinnige berichten in bijvoorbeeld De Telegraaf dat ik met de KGB de Oranjes
wilde afzetten maar wel degelijk weten dat ik een leven lang aan de principes heb
vastgehouden voortkomende uit mijn opvoeding en achtergrond.
Dat ik in conflicten verwikkeld was had te maken met het feit dat mensen
oneerlijk, dom en onintelligent waren, zoals Joseph Luns, die hier juist
zeer populair is geweest maar die ik heb leren kennen als een vulgaire
boef. Daarbij komt dat ik te goed ben geïnformeerd over vele zaken die
anderen volkomen onbekend zijn.
Cila eindigde haar brief dat wanneer we elkaar weer eens zouden tegen komen ‘dan
zullen we zeker een dolgezellige babbel met elkaar hebben’. Hierop antwoordde ik:
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Zoals ik ben gebakken houd je van iemand of niet. En wanneer je van
iemand houdt zoals ik van jou en je familie heb gehouden, ongeacht of je
me nu met het vuile badwater laat weglopen, kan niets hier verandering
in brengen. En zeker niet via goedkope roddel, geklets en achterklap, die
in geen enkel verband staan met realiteiten.
Ik gaf aan dat mensen die op shit ingaan, blijk geven van een onderontwikkelde
intelligentie. Wat helaas dus zeker bij Cila Schimmelpenninck een doorslaggevende
zaak is: Goodbye!
Een telefoongesprek met Hans Jacobs van de VARA werd plotseling verbroken.
Toen hij terugbelde, zei hij: ‘Ik zeg dan altijd dag heren van de BVD!’ Het gebeurt
zo vaak. Ik schrijf het niet eens meer op.
De brief van Cila heeft me pijnlijk getroffen. Onze vriendschap in de oorlog was
hecht. ‘Elkaar kennen is niet alles van elkaar afweten, maar elkaar liefhebben en
vertrouwen in elkaar hebben,’ schreef zij eens in een boek wat ik van haar kreeg.
Haar moeder gaf me De navolging van Christus van Thomas à Kempis. Er zat een
kaartje bij:

Dat was 1944. En in 1981 krijg je een brief van haar dochter, waarin beleefd wordt
gevraagd te vergeten dat we ooit vrienden waren. Trouwens, wat Wahrheit und
Dichtung betreft, hierop zullen mijn dagboeken ruimschoots antwoord geven maar
dan is Cila Schimmelpenninck er al heel lang niet meer, en ik trouwens ook niet.
Denig van Buitenlandse Zaken heeft tegen Josje Hagers van De Telegraaf
toegegeven dat er tijdens de reis van prins Claus in New Delhi ‘betreurenswaardige
communicatiestoornissen’ zijn geweest. Zo typeren diplomaten van dit koninkrijk
hun doortrapte en achterbakse onwettige gedrag. Er zou echter geen sprake van zijn
dat ik door die overheidssabotage schade
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zou hebben geleden. Er is dus feitelijk niets aan de hand geweest, aldus Denig tegen
Josje. ‘Ze zullen je hoogstens je vliegkaartje terugbetalen,’ zei ze.
Josje Hagers begrijpt dat Denig met wat hij zei haar gewoon beduvelde. ‘Ik wil
me een indruk over deze mensen vormen voor later,’ zei ze. Denig had haar ook nog
gevraagd: ‘Wat kan het u schelen wat Oltmans is overkomen?’ Hagers had geantwoord
dat het de eerste reis van prins Claus als voornaam overheidsadviseur was geweest
en dat de problemen er omheen consequenties zouden kunnen hebben.95
Ik ben vanwege het prachtige weer met de kap van de auto neer naar Bosch en
Duin gereden, langs De Horst, welk landhuis er nu als een verlaten puinhoop uitziet.
Ik kwam ook langs het huis van de Schimmelpennincks, waar ik tijdens de oorlog
soms woonde.
Rijdend door de lanen van Bosch en Duin herinnerde ik me zo veel van vroeger.
Mam was altijd zo op de rozen gesteld. Ik probeerde te reconstrueren wat er zich
allemaal in onze jeugd rond dat mooie huis heeft afgespeeld. Ik mijmerde weg en
zag tal van personen de revue passeren. De fall-out van Cila's brief.
Ik bezocht tante Yuut Mennega in Soest. Zij wordt erg wankel en vindt het vreselijk
om oud te worden. ‘Je kunt jezelf toch niet voor een autobus werpen?’ zei ze. Zij
vertelde een heel curieus verhaal.
‘Je vader was zeer mediamiek,’ zei ze. ‘Toen we je grootvader uit Duitsland
verwachtten, ging je vader even naar zijn kamer. Ik wist wel wat hij ging doen. Hij
ging aan de tafel vragen wanneer de trein aankwam. Dan kwam hij later beneden en
zei: “Ik ga naar het station, want zijn trein komt dan en dan aan.”’ Ik was perplex,
want ik heb dit nooit geweten’.96

21 mei 1981
Admiraal Zumwalt schrijft te betreuren dat we elkaar misliepen in Washington. Hij
geeft aan welke dagen hij in juli aanwezig is. Michael Korda seint eveneens. Simon
& Schuster wil het Zamyatin-boek niet hebben.

Arie Kuiper, hoofdredacteur van De Tijd, heb ik een artikel over William Davidson
en het Instituut for Psychiatry and Fo-
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reign Affairs toegezonden. Hij vindt dat er niet veel in staat, vindt het weinig origineel
en voor de hand liggend. Dat ze het niet nemen ligt aan een redacteur, expert in
psychiatrische kwesties, aan wie Kuiper advies had gevraagd. Hij wil het best betalen
omdat hij toegeeft het te lang te hebben laten liggen. Hollandser kan het niet.
Adèle Croiset zegt dat zij na de dood van Gerard letterlijk geen woord meer van
zijn vroegere vrienden heeft gehoord. Ook dienst secretaris, West, had eieren voor
zijn geld gekozen en draaide nu mee in de ‘praktijk’ van Croisets dochter in hetzelfde
pand in Utrecht. Triest, heel triest. Enkelaar voorop, eens Gerards trouwste
bewonderaar.
Klaas de Vries stuurde me materiaal voor ons project. Bijvoorbeeld: SECURITY
POLICY AND ARMS CONTROL: A EUROPEAN PERSPECTIVE. Het stuk werd geschreven
voor een conferentie in Brussel op 20, 21 en 22 september 1981. Die man gaat zeer
diep in op militaire NAVO-vraagstukken. Dat wordt nog een hele klus.
Voetelink zei vanmorgen: ‘Mijnheer Oltmans, mijn geduld is op. Ik schrijf nu een
rekest om Claus, Bergman en Bertens te doen horen.’ Hij voegde er aan toe: ‘Komt
er weer een brief van de landsadvocaat, dan zeg ik: “Fijn, maar erkent de staat schuld,
ja of nee.”’
Eindelijk. Ik hoop dat hij er nu echt tegenaan gaat. Ook heeft Voetelink een brief
gericht tot rechter Fokker, omdat hij wil weten of Robert Kroon zijn bron ‘one Dutch
official’ bekend moet maken na mij in Time en De Telegraaf te hebben neergezet
als KGB-collaborateur.97
Jan van Beek van de GPD belde dat hij een ontmoeting met prins Claus had gehad.
Hij wilde exact weten wat er in New Delhi rond mij was gebeurd. Claus zei slechts
dat hij had gehoord dat er met mij iets fout was gegaan maar dat hij niet in een positie
was geweest hier iets aan te veranderen. Het was uitsluitend een zaak van Buitenlandse
Zaken, ook al was hij pro forma de leider van de delegatie geweest. Toen ik
vervolgens aankondigde dat Voetelink nu in de startblokken stond om Claus, Bertens
en Bergman door de rechter te laten horen, reageerde hij zeer verheugd. Hij kon de
publiciteit best gebruiken. ‘Ik wil best in De Telegraaf op de voorpagina in het
getuigenbankje naast Claus staan,’ zei hij tot overmaat van ramp. Alsof het daar om
ging.
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22 mei 1981
VERBIJSTERING OVER INTERVIEW VAN DEN UYL IN SOVJET BLAD, meldt De Telegraaf

op de voorpagina. ‘Premier A.A.M. van Agt heeft hier met ontzetting kennis van
genomen, aldus van Agt op verkiezingstournee in Hengelo.’ Den Uyl zou tegen een
verslaggever van Literaturnaya Gazeta hebben gezegd dat hij als hij premier zou
worden, niet aan de verplichtingen van de NAVO te zullen voldoen en de defensie
van Nederland zou laten inkrimpen. Een onwaarschijnlijke uitlating die niet correct
kan zijn overgekomen. Ook de VVD is ‘ontstemd’ natuurlijk.
Een begeleidend hoofdartikel noemt het gesprek van Den Uyl met een
sovjetjournalist van een grenzeloze naïviteit, beschamend en schandelijk. Hoe heeft
hij zich kunnen lenen voor een interview in Moskou?
Ik liep in de stad tegen Nico Scheepmaker aan, die vertelde te weten hoe de aanval
op Den Uyl in De Telegraaf tot stand was gekomen.98
Uit een gesprek met Josje Hagers concludeerde ik dat Buitenlandse Zaken en
Denig er blijkbaar toch in slagen haar aan het twijfelen te brengen of ik gelijk heb
over wat in New Delhi was gebeurd. Zij schrijft vandaag dat prinses Irene samen
met Herman van Veen (cabaretier) in de krottenwijk Tonga van de Filippijnse
hoofdstad Manilla liefdadigheidswerk gaat verrichten. Freule Röell wordt als
particulier secretaresse van prinses Juliana opgevolgd door mevrouw M. Starink.
Een kanaaltje minder voor mij.
De AVRO laat Ien van den Heuvel, Ruud Lubbers en anderen zien, die belletje
trekken in Lemmer en Tilburg in verband met verkiezingen. Volmaakt belachelijk.
NRC Handelsblad publiceerde een opmerkelijke mening van de voormalige
correspondent Scott Thornton van Reuters in Nederland. ‘Bij mijn werk in Nederland,’
schreef hij, ‘is me opgevallen hoe de zogenaamde “objectieve persagentschappen”
hun eigen opinie en mentaliteit op de berichten projecteren en nieuws (feiten en
meningen) dat in strijd met hun wereldbeeld is, onderdrukken.’
What else is new? Dat weet ik al heel lang en het gebeurt in het buitenland net als
hier.
Thornton zegt verder: ‘De journalisten van Westerse massamedia zitten aan teveel
touwtjes vast, bijna evenveel als hun collega's in het Oosten (communistische
landen).’99
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Zo erg is het misschien niet, maar dat het ANP Her Majesty's Voice is en de journalisten
voor het overgrote deel in de zakken van Den Haag zitten, is een feit. Voldoende
bekend trouwens. In het begin van zijn carrière was er bijvoorbeeld met Hofland nog
te praten, maar die is al jaren geleden door de knieën gegaan.
Volgens NRC Handelsblad worden Westerse banken voorzichtiger met het
verstrekken van leningen aan de USSR. Wat betekent dit precies? Westerse financiële
kringen gingen van de zogenaamde ‘paraplutheorie’ uit, wat wil zeggen dat indien
Oost-Europese landen in geldelijke moeilijkheden kwamen, Moskou voor de
problemen zou opdraaien. De jongste moeilijkheden in Polen hebben hier de klad in
gebracht. Westerse banken beoordelen nu ieder Oost-Europees land op eigen
kredietwaardigheid. Van de 160 miljard dollar aan leningen die in Oost-Europa
uitstaan, heeft Nederland drie miljard bijgedragen.100

23 mei 1981
Eindelijk weer eens een stapel kranten gekocht. Waarom eigenlijk? Je vangt alleen
maar slecht nieuws. De idioten in Amerika gaan weer zenuwgas maken.
J.G. Heitink101 trekt als BVD-man in de hoofdredactie van De Telegraaf weer eens
van leer tegen de sovjets. Ze zouden zich schuldig maken aan inmenging in onze
zaken. Hij verwijst naar de interviews die Georgii Arbatov aan NRC Handelsblad gaf
- hij noemt deze keer niet de NOS-televisie en Panoramiek - en ook de ‘architect van
sovjetpropaganda’ Zamyatin krijgt van de man een veeg uit de pan. Als de lezers
toch eens wisten wat voor mannetje deze Heitink was en waarvoor hij werkelijk is
ingehuurd.
Peter lijkt zo ver weg.
Josje Hagers gaat tot 15 juni naar Griekenland. Ze had al een stuk over mijn zaak
tegen Claus geschreven voor De Telegraaf en als het nieuws werd voor de vijftiende
zou zij het via een collega laten plaatsen. Ik benadrukte dit een wankele opzet te
vinden en dat ik Voetelink toch zou adviseren alleen via Hagers te opereren wat De
Telegraaf betrof.
Wim Klinkenberg zei: ‘Ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast was, dat NRC
Handelsblad mijn brief van gisteren heeft geplaatst.’ Klinkenberg meldde dat Rudolf
Hess zes weken voor de door Hitler geplande aanval op de USSR naar Engeland
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vloog om zijn relatie uit de Oxfordbeweging, de hertog van Hamilton, te ontmoeten.
Verder vertelde Wim dat een onlangs overleden lid van de Koninklijke Marechaussee,
belast met de bewaking van Wilhelmina en Bernhard in Londen, een boek zou hebben
geschreven. Toen Bernhard in de oorlog bij een vriend dineerde, sloeg een Duitse
bom in. De fuif werd voortgezet. ‘De prins bevond zich niet in verticale, maar in
horizontale toestand. Samen met Lady Hamilton. Zo ziet men maar weer hoe klein
sommige werelden zijn.’102
Heb de eend met de elf pups gevonden in de polders. Het stel is wonder boven
wonder nog steeds compleet.

24 mei 1981
Alfred Vierling had gelijk toen hij waarschuwde dat niemand in de huidige
verkiezingen het onderwerp aanroert dat er chemicaliën in ons drinkwater worden
gevonden. Men kent ze niet en weet ook niet hoe ze eruit te krijgen. Water is de
levensader van ieder lichaam. Het is te laat er nog iets aan te doen.
Jan Cremer belde. We spraken met elkaar in de brasserie in de Van Baerlestraat.
Hij vindt het mijn grootste fout dat ik het huis naast Bill Bast in Hollywood niet heb
gekocht. ‘Wanneer ze nu een JFK-film willen maken, moet je als voorwaarde stellen
dat je een huis in Amerika krijgt.’
De AVRO presenteert een twee uur durend programma van de heren Van Agt, Den
Uyl, Terlouw en Wiegel. Op mij maakt Terlouw de gunstigste indruk. Ook al vind
ik hem zijig en slap. Hij overtuigt me het meest.
Jan Cremer heeft mijn vriend Frank Heckman gebeld die op zijn beurt zijn vader,
de vice-admiraal Heckman belde om een plaats verzekerd te krijgen bij de mariniers
voor Jans zoon. Maar vader Heckman adviseerde die weg niet te bewandelen omdat
dit eerder de kansen van de jongen zou bemoeilijken. Jan heeft daarop de mariniers
geschreven en nu kan de jongen drie maanden eerder naar de mariniers gaan. Ik vroeg
Jan of hij Frank hiervan op de hoogte had gesteld. Dus niet. Dat zijn de kleine details
waar het juist onder vrienden op aan komt.
Generaal Abdul Haris Nasution wordt op een volle pagina in De Typhoon
gepresenteerd als Indonesische dissident tegen het regime Suharto. De man is net
zo'n verrader als Suharto zelf, alleen was de Javaan de Sumatraan te slim af. Hij heeft
tegen Ton Nillissen gezegd dat er beslist een omwenteling zal komen. ‘De enige
vraag is wanneer die explosie zal losbarsten,’ aldus
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Nasution. ‘De geschiedenis leert dat in Indonesië elke tien jaar belangrijke
maatschappelijk gebeurtenissen plaatshebben. Onlusten en verzet tegen het systeem
beginnen altijd als kleine lokale gebeurtenissen.’ Hij zegt tot de generaals te behoren
die inzien dat het regime Suharto niet regeert zoals de grondwet voorschrijft. In een
begeleidend artikel meldt Nillissen: ‘Het ongenoegen knarst overal in Indonesië.’
De pagina wekt de indruk dat het regime Suharto op springen staat. Zoals ook generaal
en mevrouw Mursid me acht jaar geleden hier kwamen vertellen.103
Ik probeer met de bemoedigende brief van Y. Baranovsky van Sojuzgasexport in
Moskou met VARA Achter het Nieuws tot zaken te komen. Hans Jacobs wil wel. Wie
liggen er achter de schermen dwars? Joop Daalmeijer en Cees Overgaauw, een aardig
ventje, bekeken het materiaal uit Bombay.
Ik heb nog laat nog in de polders gefietst. Ik raak nooit uitgekeken op de dieren.
Een ekster zat met twee jongen in een weiland. Overal cirkelden zwaluwen. Blèrende
schapen. Aandoenlijk.

26 mei 1981
Ik kreeg twee brieven van Frits van Eeden uit Florida. Hij schrijft over ‘een avontuur
van zijn leven’. ‘Een vent, mooi gebouwd, huid, haarkleur, alles kwam overeen met
Chris.104
Alleen was dit geval nog een kop groter. Chris was al niet al te klein. Waar ik wel
aan moest wennen was de ring aan zijn ballen. Wat daar de lol van is, weet ik nog
niet zo. Had hem vandaag weer te pakken. Hij leek er wel weer zin in te hebben. We
hebben samen in zee gezwommen en later met een plastic schijf op het strand lopen
gooien. Hij blijkt een tandarts te zijn, die hier voor de luchtmacht komt werken. Hij
was voor een sollicitatie uit New Jersey overgekomen. Heb voorlopig alvast zijn
adres. En hij het mijne.’
Frits vervolgt: ‘Toch heb ik er een beetje een raar gevoel over. Hij heeft tijdens
seksuele handelingen zo'n gevaarlijke kop. Hij lijkt in staat te zijn mijn strot af te
bijten, of zoiets. Ik durf overigens rustig te zeggen dat ik nog nooit in mijn leven
zo'n vent in mijn vingers heb gehad. Vandaag na afloop wilde hij me wat laten zien
in zijn auto. Ik had niet zoveel zin om in zijn wagen te stappen, temeer daar hij en
ik nog niet helemaal klaar waren. Ging toch maar. Zijn kop stond weer vals. Ik
mompelde in mezelf: je loopt hier wel met vuur te spelen.’
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Verder schrijft hij: ‘Ik ben lekker aan het schilderen. Stuur werk op uitnodiging naar
het Brevard Museum of Art.’
Casper van den Wall Bake schrijft uit Willemstad dat hij zaken doet met Ciro
Kroon105 president-directeur van de Venezolaanse Banco Mercantil y Agricola.
Voetelink stuurde me zijn verzoekschrift om prins Claus en de heren Bertens en
Bergman van Buitenlandse Zaken te horen in verband met de affaire in New Delhi
en sabotage in India.106
Vanmorgen om 11:00 uur was ik bij Ernst van Eeghen op kantoor. We lazen samen
zijn ‘meesterstuk’. Hij had het bewerkt en verder uitgebreid. Na verdere bewerking
heb ik het artikel tegen 17:00 uur bij Adriaan van Dis in de bus gestopt om te zien
of NRC Handelsblad zijn visie op de ontwapeningsproblematiek en de verhouding
met de USSR wil afdrukken.
Voetelink vroeg me deze keer hem boven te ontmoeten. Hij vertrouwde me toe
dat de landsadvocaat Droogleever Fortuijn hem een vertrouwelijk briefje had
geschreven waarin hij de mogelijkheid open liet om een regeling buiten het
gerechtshof om te treffen in de Claus-affaire. De staat voelt natuurlijk wel degelijk
nattigheid en wat in India gebeurde was niet in orde. Voetelink zei vier uur aan het
rekest gewerkt te hebben. Maar het was een inspirerende opdracht geweest. Hij had
er kennelijk plezier in gehad en Claus als derde getuige op de lijst gezet. Ook vroeg
hij of de NVJ bereid was hem 5.000 gulden vooruit te betalen. We stelden, zoals
Klinkenberg had geadviseerd, een briefje aan de NVJ op.
Treurig eigenlijk dat ik nu pas noteer dat Ed Voorbach vandaag belde, wat me
veel plezier deed. Ik vertelde dat er nog een bloem van zijn boeket over was, die bij
het portret van mam stond.
Ik heb de drukproef van Made in Soestdijk gekregen. Misschien heeft Peter van
der Velden toch wel gelijk dat deel II er niet bij hoort. Ik gooi het weg. Dit betekent
dat er zestien pagina's teveel zijn gezet.
Van Eeghen zei trouwens, net als broer Theo, rustig op goud te blijven zitten want
hij verwachtte een stijging tot 900 à 1.000 gulden. Indien Den Uyl terug zou komen,
zou dit volgens hem ‘een ramp voor Nederland’ zijn. Er is geen ander alternatief dan
op Van Agt stemmen. De democratie als systeem bevond zich in een degeneratieve
fase met verkiezingen waar 29 partijen aan deelnemen. Kan je nagaan wanneer zoiets
in een
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ontwikkelingsland als Indonesië plaatsvindt, zoals tussen 1945 en 1960 gebeurde,
toen Bung Karno het systeem van ‘geleide democratie’ aankondigde. Toen
schreeuwden Westerse landen: ‘Sukarno is dictator geworden.’ Ze wisten niet waar
over ze praatten.

27 mei 1981
Ik bezocht mijn oude vrienden John en Greet van Haagen in Sportdorp, Rotterdam.
John was zo vet als een pad geworden, maar toch ziet hij er uitstekend, zelfs
jongensachtig uit. We spraken viereneenhalf uur non-stop. Ik voelde geleidelijk aan
de gevoelens terugkomen die ik had toen we in de jaren vijftig - hij was toen een
achttienjarige matroos - in Amsterdam dikwijls in elkaars armen sliepen.107 Hij wil
graag mijn Contaflex toestel hebben, dat ik in 1957 van Oom Dassaad in Djakarta
kreeg nadat in mijn flat was ingebroken. Hij wil de lens gebruiken.
John sprak over zijn werk in de haven. ‘Op een gegeven moment zit ook een
havenwerker recht tegenover zijn directie te onderhandelen over een nieuwe CAO.
Ik heb in 1975 zelf tegenover mijnheer Van der Vorm van het GEM (Graan Elevator
Maatschappij) gezeten met drie werknemers erbij en een vakbondstopman. Wat zie
je gebeuren? Werknemers confronteren de directie rechtstreeks met hun mening.’
Ik vroeg hoe het nu was.
‘Het hele zaakje wat we in de jaren zeventig opbouwden, is weer tegen de vlakte.
Diverse vakbondsleiders die in dit systeem pasten, zijn er niet meer. Nu sta je als
werknemers, groepje bij groepje, gefragmenteerd tegenover de directie, belangen
afwegend van jezelf en je groepje alleen en de rest kan sterven. We zijn weer terug
in de jungle. Kijk naar de verkiezingen van vorige week in de regio Rotterdam, dan
zie je wat er werkelijk aan de hand is. De essentie van alles was immers dat
werknemers voldoende vertrouwen in zichzelf hadden om zich te organiseren en die
zaken die zij wenselijk achtten te beredeneren, desnoods met behulp van externe
deskundigen. Wij hebben zelf deskundigen van de Universiteit van Groningen
uitgenodigd en hen de documenten van de GEM getoond. Hier zijn de jaarverslagen.
Waar zitten de fouten, waar moeten we op letten, etcetera. We zijn lid geworden van
de Gemeente Bibliotheek. We zijn boeken over economie gaan lezen. We zijn de
zaken nader gaan bekijken. We zijn cursussen gaan volgen.
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We zijn onszelf zover gaan opleiden dat we met een redelijke kans op verweer aan
een tafel met de directeur van het GEM zouden kunnen gaan zitten.’
‘Hoe is het dan mogelijk dat jullie nu terug zijn bij af,’ vroeg ik hem.
‘Het fundamentele van wat we toen deden, het zelfvertrouwen dat we het aan
zouden kunnen, dat is weg. En waarom? Omdat geen mens in de Rotterdamse haven
er nog op vertrouwt dat de stem van de werknemers inderdaad de top bereikt.’
‘Wat doet het FNV voor jullie?’
‘Het FNV vertolkt een algemene mening. Het FNV heeft de moeilijkste taak van
iedereen, want zij probeert ook de tegenstrijdige belangen van werknemers te
behartigen. De zaak A produceert hetzelfde als de zaak B. Dus de werknemers van
beiden bedrijven zijn eigenlijk concurrenten van elkaar. De directeur van bedrijf A
zegt: “Jongens, we moeten concurreren met de directeur van bedrijf B.” Dit is wat
gebeurt tussen de haven van Rotterdam en de haven van Amsterdam. Dan zit je in
een zaal met werknemers uit beide havens. Gesteld dat je gaat praten over loon. De
Amsterdamse havenwerkers zeggen: “Dat kunnen we hier niet hebben.” Omdat de
vergadering in Rotterdam plaats heeft, zeggen de Rotterdammers: “Dat kunnen we
hier wel degelijk hebben.” Dan moet de Rotterdammer dus zeggen: “Omwille van
de boterham van de Amsterdammer, ben ik bereid af te zien...,” noem maar op, vul
maar in. Dat is dan de taak van een overkoepelend orgaan als het FNV. Het is niet te
geloven dat iemand als Wim Kok die baan zoveel jaren heeft volgehouden. Wat die
man op een gegeven moment bij elkaar moet zien te zetten, wat eigenlijk volledig
tegengesteld is, wat hij dus onder een noemer moet zien te brengen, de noemer van
solidariteit, is een heidens karwei. Want solidariteit is hierbij de enige noemer die
beschikbaar is. Je bent arbeider en als arbeider moet je solidair zijn.’
‘Neem zo'n Van der Meulen van het CNV,’ vervolgde hij. ‘Die begint met te zeggen,
kijk in de Bijbel van bladzijde zoveel tot zoveel. Die man beroept zich op de van
God gegeven taak. Voor hem is het gemakkelijk, want hij beschikt over een
prijzenkast vol met alibi's. Het CNV opereert altijd met alibi's. Ze beginnen met te
zeggen dat ze trouw zijn aan de koningin, dus we gaan niet staken. Het wettig gezag
is alibi nummer een. Het CNV zegt: “Ga door met werken, de regering heeft besloten
voor kruisraketten.” Daarmee zeggen zij: het wettig gezag heeft aldus besloten en
wij kunnen niet tegen het wettig gezag in gaan.’
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‘Hoe is het mogelijk dat in deze tijd nog iemand lid is van die archaïsche club?’
vroeg ik me hardop af.
‘Omdat men steeds mee gaat met wat in de Bijbel staat. Ik heb onlangs nog een
gesprek gehad met een trouwe CNV'er. “Hoe is het mogelijk,” heb ik hem gezegd,
“dat jij met tranen in je ogen zit te knokken voor het ongeboren leven tegenover mij?
Ik ben zelf militair geweest en heb jarenlang op een onderzeeër gezeten, dus hoe
durf je met verve en vuist omhoog tegen mij te zeggen, dat we tegen de Russen
kruisraketten moeten inzetten? Dus dat je het heel norma-al schijnt te vinden om een
paar miljoen mensen te gaan verbranden, gewoon verbranden.”’
John van Haagen vertelde verder: ‘Ik ben een havenarbeider die op het ogenblik
bijna tweemaal modaal verdient. In mijn hart, moreel gesproken, schaam ik mij er
gewoon voor. Maar nu ga ik het praktisch bekijken. Mijn ene zoon werkt bij
Patrimonium, een huizenbouwmaatschappij, dus in een vak waarin hij nooit eerder
werkzaam was, waar hij geen diploma voor heeft of ooit voor leerde. Hij doet
handwerk en hij doet vrij spaarwerk en hij heeft een salaris van ongeveer 1.900
gulden in de maand schoon. Daar werkt hij veertig uur voor in zuivere dagdienst. Ik
werk in dag- en nachtdiensten. Eens in de vier weken is er een zaterdag bij inbegrepen.
Ik sta om 05:00 uur op en ga 05:45 van huis en ik ben pas ongeveer om 17:50 uur
weer thuis. Ik ben dus elf tot twaalf uur ter beschikking van mijn werkgever, het
GEM. In de nachtdienst gebeurt ongeveer hetzelfde, want ik kom pas om 02:00 uur
's nachts thuis. Ik verdien bruto het dubbele van mijn zoon, maar netto houd ik per
maand 400 gulden meer over. Het gevolg is dat die jongen zegt: “Ja, maar pa, wat u
doet, nooit van mijn leven.” En natuurlijk niet.’
John wilde me meer vertellen over de Rotterdamse havenarbeider in het algemeen.
‘Hij verdient qua tijd goed en ruim meer dan andere werknemers vanwege de rottige
arbeidsomstandigheden. Als iemand zegt: “Ik zit in de continudienst, dus ik moet
dikwijls overdag slapen en moet daarom een andere woning hebben,” dan wordt er
gekeken of je gek bent. “Ga maar ander werk zoeken,” krijg je dan als antwoord.
Dat is hier heel gewoon. Maar als een Rotterdamse havenarbeider bij een
woningbureau komt en zegt: “Ik werk in de haven, ik moet een huis hebben,” wordt
er gezegd: “Gaat u daar maar naar toe,” en wordt een woning gegeven van 600 gulden.
De havenarbeider trekt daar dan in en kan er nooit meer weg. Jonge havenarbeiders
steken zich dikwijls tot de nek in de schulden, want die schaffen zich nog
koopwoningen aan ook, omdat ze
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zeker weten nooit meer weg te zullen gaan uit de haven. Ze hebben misschien een
jaarsalaris van 50.000 gulden, maar wat houden ze over? Misschien 4.800 gulden
meer dan anderen, dus arbeiders die buiten de haven bezig zijn. Een stratenmaker
van de gemeente, of iemand die bij de vuilnisophaaldienst werkt, zit hier misschien
200 gulden per maand onder. Maar die zit wel prachtig in de dagdienst.’
Hij wees op nog een wantoestand in hoe de bureaucratie met arbeiders omspringt.
‘De belastinginspectie vindt het heel gewoon dat ik, die in de nachtdienst zit en dus
op diverse tijden werk en thuiskom, geen tegemoetkoming voor die situatie krijg.
Daarentegen, dat een directeur van het GEM representatieve kosten maakt, is voor de
belastingdienst de gewoonste zaak van de wereld. Die man draagt bovendien kostuums
van Nieuw Engeland,108 heeft een dijk aan faciliteiten en beschikt over een zwembad
bij zijn huis. En hij moet vooral kunnen tennissen. Maar ik mag van de belastingdienst
niets aftrekken. Dus op een gegeven moment vindt een aantal havenarbeiders, zoals
ik, dat ze worden belazerd. Wij zitten in tapioca-stof en troep en werken zomer en
winter. We lopen nog gevaar ook. We moeten altijd maar beschikbaar zijn, terwijl
iedere werknemer in de bouw op een voor hem geschikte tijd op vakantie gaat.’
‘Je werkt bij een dienstverlenend bedrijf,’ vervolgde mijn vriend, ‘dat moet
doordraaien, dus je moet je vakanties maar zien te regelen. Wij worden in de haven
in vakantieschema's ingedeeld. Hierdoor kan ik het ene jaar helemaal niet met vakantie
gaan, want dan zijn mijn kinderen nog op school, en het andere jaar misschien wel.
Vakantie hebben is in de sociale wetgeving als noodzaak opgenomen, niet alleen
wat geld betreft, maar hier moet ook de tijd beschikbaar worden gemaakt. Dan zegt
de belastingdienst: “Nee dat kan niet, want dat is extra loon.” Het gevolg is dat een
vakbondsleider tegen zijn eigen sociale code in moet gaan, zijn eigen moraal moet
schenden en dan moet hij op een bepaald moment dingen gaan doen, die eigenlijk
helemaal niet kunnen. En dan knappen ze af.’
‘Het gevolg is,’ aldus John, ‘dat Hans Wiegel hierdoor stemmen krijgt, want die
zegt gewoon: “Jongens die niet werken, die moeten we minder betalen. Dat nivelleren
dat moet ophouden. De man die het vuile werk doet, die moet een extra beloning
krijgen en de rest die moet minder krijgen.” Hierdoor ontstaat steeds meer de
mentaliteit nu een auto in plaats van te denken over wat er later met mijn kinderen
gebeurt. Wanneer
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je tien gezinnen neemt en je zou vragen of ze bereid zijn de auto weg te doen, neem
van mij aan, dat niemand daar toe bereid zal zijn. Dat is de fase waar we nu in zitten.
Tel maar op je vingers na wat er straks mogelijk is. Ze zullen de krant opzeggen,
misschien zelfs de telefoon, maar de auto nooit. Er wordt nog liever op eten bezuinigd,
dat de auto opdoeken.’
‘Waar komt die autoziekte vandaan? Is het status?’ vroeg hem.
‘Nee, het is iets anders. Die auto vertegenwoordigt een soort van besef, ik ben een
klootzak op elk punt, maar ik heb wel een auto, dus ik ben toch iets. Er zijn mensen
die geen opleiding of diploma hebben en als je bij hen de auto zou weghalen dan
zouden zij zich totaal niets meer voelen, in hun blote kont bij wijze van spreken.
Neem mijn drie oudste zoons. Twee zeggen: “Ik doe niet mee als ik geen auto heb.”
Dus ze gingen een rijbewijs halen en een auto kopen. Anders telden ze voor hun
gevoel niet mee. De derde, die trouwens een betere scholing had, zei: “Een auto hoeft
van mij niet.”’ Mijn vriend vervolgde: ‘Willem, waar ik bang voor ben is dat vanuit
de samenleving te weinig tegenkrachten komen die jonge mensen van nu, die later
dus de verantwoordelijkheid voor dit land zullen moeten gaan dragen, op het punt
krijgen dat zij zeggen: nu heb ik alles voor zover ik me dit had voorgesteld, en hoe
gaan we nu verder? En nu bedoel ik helemaal niet de anti-atoombeweging of
terug-naar-de-natuur slogans, maar gewone mensen, die tegen zichzelf zeggen: ik
vind het fijn om op zaterdag te gaan vissen,109 of om iets met mijn vrouw samen te
gaan doen, of om betrokken te zijn met mensen in de buurt, dus om een normaal
sociaal bestaan te hebben. Je hoort dit trouwens steeds minder. Er wordt nog wel
over “sociaal aanvaardbaar” gesproken, maar dan heeft men het niet over hoe je in
de samenleving deel uit maakt van het geheel, maar met wie je samen dingen doet
of praat. Nee, dan heeft men het over wat je je kunt permitteren in de zin van
beschikbare financiën.’
John van Haagen was van mening dat de afgelopen vijf jaar deze situatie
onvoorstelbaar was veranderd.
‘Vijf jaar geleden zaten we in vakbondskringen niet te praten over hoogten van
lonen, maar we zaten met jongens van de universiteiten te overleggen wat het zou
kunnen betekenen voor het lichaamsritme wanneer een havenarbeider dag- en
nachtdiensten uitvoerde en hoe dit van invloed zou kunnen zijn bij het opgroeien
van mijn vijf zonen.’ Vandaag de dag
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gaan vakbondsvergaderingen alleen maar over poen, poen, poen. Wanneer Wiegel
blijft bepleiten: “We geven een heleboel mensen, die niet werken minder poen en
we zorgen er voor dat de mensen dien wel werken goed in de poen zitten, dan wint
Wiegel gegarandeerd. De tendens van vakbondsvergaderingen op dit ogenblik is die
toeslag moet zus, en die toeslag moet zo. Of die wil dit en die wil dat. We hebben
in de haven nog eenmaal geprobeerd om te knokken voor meer vrije tijd. Dan zegt
de werkgever: goed, maar dan moet je een gedeelte van je salaris inleveren. Dus:
streep er doorheen, dan hoeft het niet.’
‘Die werkgevers in jullie haven weten drommels goed hoe met dit bijltje te hakken.
Afschuwelijk.’
‘Werkgevers hebben het altijd beter door,’ zei John. ‘Natuurlijk komt iedere
werkgever met een door deskundigen en via computers berekende schaal op
bijeenkomsten aan de onderhandelingstafel. Dan zijn wij, de werknemers, nog met
potloden bezig.’
‘Hoe kijk je tegen de werkgevers aan?’
‘Als ik de directie van het GEM bekijk dan vind ik dat ze moreel gesproken toch
binnen een bepaalde code blijven. Want natuurlijk weten ze evenveel als ik over hoe
werknemers denken. Ze zijn veel beter voorbereid dan wij. Soms maken ze nog een
slippertje waardoor ze werkelijk emoties bij ons losmaken. Anderzijds zijn er
momenten dat we, juist omdat we emotioneel worden, in een stemming ja zeggen
tegen iets, waar we tien minuten later, als we weer buiten staan, spijt van hebben.
Het woord solidariteit kan je vergeten. Een vent, die in een BMW rijdt van 30.000
gulden is niet bereid om te zeggen: okay, ik stap over op een Fiat vanwege mijn
solidariteit.’
‘Het lijkt wel of alleen een oorlog de mensen weer tot hun zinnen zal brengen,’
merkte ik op.
‘Weet je, waar ik ziek van word?’, vervolgde John. ‘Nu ben ik maar een klein
mannetje met een aardig technisch gevoel. Ik weet dat je elektriciteitssystemen met
een oneindige hoeveelheid draadjes en weerstandjes hebt.110 Als ik dan bedenk dat
er miljoenen draadjes en weerstandjes in de door computers gestuurde generatoren
(van het GEM) ergens een foutje kunnen veroorzaken, waardoor op een kritiek moment
een verkeerde conclusie kan worden getrokken door een slaperige vent, die op een
bepaalde dag of bepaald moment met zijn verkeerde been uit bed is gestapt, en dat
hierdoor dan het bestaan van
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mijn kinderen en kleinkind en alles gewoon weggevaagd kan worden, dan zeg ik:
ja, ze zijn gek.’
Hij ging verder: ‘Als ik naar een oorlogsfilm kijk en ik zie hoe een duikboot - en
je weet ik heb er jarenlang in gezeten - met vijf torpedo's een torpedobootjager
afmaakt, dan zeg ik: wat was de Tweede Wereldoorlog dan toch nog een eerlijke
oorlog. Van een bemanning van tweehonderd man zullen er zeker 140 mensen
omkomen. Het eerlijkst was natuurlijk die vent met pijl en boog tegen die andere
kerel met een knots. Diezelfde strijder zit in onze tijd onder het poolijs met zijn
atoomwapens en beslist over het lot van miljoenen mensen in de Sovjet-Unie. Ik
vraag me af of Nederlanders op dit moment dermate tegen de sovjets en hun manier
van leven zijn, dat zij liever dood dan rood zijn. Wat me verbaast, is dat bij al het
geklets in de Koude Oorlog over kruisraketten en noem maar op, die kardinale vraag
nooit is gesteld. De rest spreekt alleen maar over werkloosheid. Ga je verder, dan
heeft iedereen het over mijn auto, mijn biefstuk, mijn huis, mijn poen, dat is belangrijk
en of je nu de kans loopt met een atoomexplosie levend gebraden te worden, dat is
minder belangrijk.’
‘Daar zou Beatrix nu eens met Kerstmis over moeten praten,’ riep ik uit.
‘Weet je wat heel merkwaardig is,’ zei John, ‘hebben wij in het huidige Nederland
nog een filosoof?’
‘Na Huizinga is het opgehouden,’ antwoordde ik.
‘Is er nog iemand in dit land,’ vervolgde John, ‘die het lef in zich heeft om werkelijk
na te denken en om hele moeilijke onderwerpen in simpele taal te verwoorden?
Wanneer Poseidon raketten met een klap Moskou zouden kunnen wegvagen, dan
zeg ik: dit is geen oorlog meer. Daar wordt niet werkelijk over nagedacht.’
‘Heb je er spijt van dat je de marine vaarwel heb gezegd omwille van je gezin en
nu in de haven werkt?’
‘In zekere zin wel. Maar over het geheel gesproken, denk ik wel dat ik een beter
mens ben geworden door in de haven te gaan werken. Ik heb me veelzijdiger kunnen
ontwikkelen. Maar voor mijn gezin was het misschien juist beter geweest als ik in
de Marine was gebleven. Als er wat met mij gebeurt, dan zorgt de Marine immers
voor alles.’
‘Toen ik nog op onderzeeboten zat, waren we jonge mannen en er was een vijand.
Je dacht niet in de vorm van een mens, een Rus met blauwe ogen, blond haar en een
snorretje die thuis ook wel een kind zou kunnen hebben. Je dacht in de vorm van een
Rus verbonden met het woord “gemeen”. Je was dus op een
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bepaald moment gericht op Rus, vijand, gemeen. Dat was de driehoek. Jij zat aan de
andere kant. Daar moest jij wat tegen doen. Simpel. Het was dus een hele simpele
zaak. Ik vraag me nu wel af of de Duitse Wehrmacht jongen, voor hij in onze ogen
in een beest veranderde, niet in dezelfde positie zat als de huidige sovjetsoldaat. Bij
alle discussies over kernwapens heeft niemand dit aspect aangeroerd. We hebben
een stel profeten gekregen in plaats van mensen die werkelijk nadenken. Wanneer
je naar Dries van Agt luistert, dan denk je: dit is de Stellvertreter, de plaatsvervanger,
want hij heeft nooit ongelijk. En mocht hij toch ongelijk hebben, dan wordt er artikel
een tegenaan gegooid, wat zegt: Van Agt kan geen ongelijk hebben. Luister je naar
Joop den Uyl die zegt: “Ik kan wel ongelijk hebben,” en dan volgt er 26 keer het
woordje “maar” op. Zo zijn ze allemaal. De enige die in dit opzicht nog maagdelijk
is, dat is Jan Terlouw. Maar die is over vijf jaar natuurlijk ook naar de knoppen. Een
nette vent als Brinkhorst, die maakt een bliksemcarrière. Waarom? Omdat hij een
brok sympathie uitstraalt.’
‘Als iemand me afstoot dan is het juist die kwal,’ wierp ik tegen.
‘Ja, voor jou en mij. Wij wensen een muur voor ons te zien en dan te moeten
stoppen omdat er iets voor ons staat. Maar Brinkhorst is natuurlijk niks want je loopt
door hem heen. Iemand die links is, die past bij hem. Iemand die rechts is, die past
bij hem. Weet jij wat een Portugees oorlogsschip is? Dat is een grote zeekwal, daar
zwem je gewoon doorheen. Je ziet de contouren in het water maar je moet niet denken
dat je er tegenop botst. Je kan niet tegen Brinkhorst opbotsen. Dat wordt de volgende
minister van Buitenlandse Zaken. Een schitterende vent. Hij is het volstrekt eens met
de Arabieren. Maar ook met de Joden. De paus is voor hem de man. Maar met Leonid
Brezhnev kan hij het even goed vinden. En als je aan Brinkhorst zou vragen: hebt u
een geweten?, dan antwoordt hij: maar natuurlijk. Dit zijn ernstige zaken. Wie moeten
wij nu kiezen? Negen zetels verlies voor de PvdA. De enige partij waarvan ik
overtuigd ben dat die systematisch de democratie op grote voet verdedigt. In die zin
dan dat “de mensen” voor die partij nog steeds belangrijk zijn. Niet omdat ze zwart,
wit of rood zijn, maar omdat ze in de PvdA nog steeds bereid zijn om te zeggen: die
vrouw op straat heeft evenveel rechten als die vrouw in het paleis. De PvdA blijft
systematisch de democratie verdedigen. En juist die partij verliest. Hoe komt dat?
Omdat deze waarden niet meer belangrijk zijn. Het gaat nu om bezit. En degene die
mij meer bezit verschaft, die wordt de komende jaren belang-
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rijk. Je zult het zien, er zullen atoomcentrales komen. Want als ze het slim spelen en
zeggen: jongens zonder atoomcentrales kost het je jullie auto, dan kiest iedereen voor
atoomcentrales. En dan hopen ze allemaal dat ze bij de buurman worden gebouwd.
Als hij dan ziek wordt, is dit niet zo erg voor mij.’
‘En Ed van Thijn?’ vroeg ik.
‘Dat is een geleerde. Die hoort voor een klas. Hij zal best politicus zijn op papier,
maar niet meer. Hij overtuigt geen hond. Af en toe denk ik bij mezelf, hoe zou het
nu worden wanneer je tussen dat hele stelletje een vent als Raymond Westerling111
zou neer zetten met zijn ideeën. Zou je dan eindelijk een beetje duidelijkheid krijgen
en verschillen kunnen onderscheiden? Nu is het een grauw zooitje bij elkaar. Ik kijk
naar Neelie Smit-Kroes. Je ziet haar steeds heksiger worden. Ze moest immers Hans
Wiegel vertegenwoordigen maar daar schat ik haar te hoog voor. En dan aan de
andere kant dat silhouet van Dries van Agt met Joop den Uyl.’
‘Waar halen ze hen eigenlijk vandaan,’ vroeg ik John.
‘Den Uyl is bruikbaar geweest sinds zijn Amsterdamse tijd. Toen verkondigde hij
een filosofie, ik zou haast zeggen, die typisch Amsterdams was. Flair, menselijk
gemotiveerd en dat klonk naar alle kanten door. Zijn filosofie kwam bovendrijven.
Wanneer ik de heer Den Uyl vergelijk met de heer Albeda, allebei economen, dan
is Den Uyl voor mij een vent die rekenkundig desnoods de cijfers opzij zou schuiven
als het ging om mensen redden, terwijl Albeda er gewoon een potlood door zou
halen. Als daar 200.000 staat, dan is dat meer dan 100.000, dus een streep er doorheen.
Dat is de heer Albeda. Ik ben ervan overtuigd. Maar ja, Albeda heeft natuurlijk de
Bijbel waar hij altijd op terug kan vallen Dat is dan het geijkte alibi. Hopelijk zal
Den Uyl intussen gaan inzien dat hij niet meer voldoet. Boersma vond ik eigenlijk
de meest geslaagde van het hele stel, dat was een vent.’
‘Maar Boersma ging uiteindelijk ook liever bij een multinational zitten omdat het
beter uitkwam voor zijn kasboekje,’ hield ik hem voor.
‘We weten niet wat Boersma daar binnen dat consortium heeft weten te bereiken,
daar zet ik vraagtekens bij. Het is in ieder geval een vent die nooit is teruggevallen
op het geijkte alibi. De rest van het zooitje, beginnende met Roolvink, waren mensen
met hun bijbel in de hand, gekenmerkt door de judasfiguur en dat hebben ze kennelijk
allemaal toegepast.’
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‘Nu zie je zelfs mijnheer Leerling met twee zetels aan het politieke firmament
verschijnen,’ bevestigde ik zijn stelling.
‘Leerling zal niet zo ver gaan als dominee Paisley in Ierland maar breng hem niet
in Ierse omstandigheden, want dan garandeer ik je dat je hetzelfde zal zien. Iedere
Ambonese dominee heeft toch sedert de oorlog in Atjeh geholpen met slijpen van
klewangs. Daar werden ze door generaal Van Heutsz in opgeleid. Hoeveel verder
zijn we nou?’112
Hij vervolgde: ‘Ik ben geschokt door het boek van H.M. van Randwijk.113 Maar
ik heb natuurlijk veel meer schokken ondergaan. Bijvoorbeeld een boek over zeeslagen
uit de Tweede Wereldoorlog. Daar staat dan een grote foto van de commandant van
het pantserschip de Graf Spee, in uniform saluerend bij de begrafenis van zijn
manschappen in Montevideo. Dus hij brengt gewoon de militaire groet, zoals een
militair betaamt. Ik ben militair geweest. Ik ken dat gebaar. Naast hem staat een
priester die de Hitlergroet brengt. Nou, dat gaat me dan door merg en been. Wanneer
je bij Van Randwijk leest waar de SS'ers vandaan kwamen en je gaat de verkiezingen
van vorige week na en constateert dat het CDA de grootste overwinning heeft behaald,
dan zeg ik: ja, we zijn nog precies even ver. De Duitsers vochten tegen de Russen.
Dat was eigenlijk zeer goed werk. Russen doodmaken dat was een goede zaak. Dus
was het helemaal niet zo erg als je SS'er werd en wat avonturen wilde beleven. Dan
ging je toch ook meedoen, niet waar? En als ik dan in mei de plechtigheid bij De
Dokwerker in Rotterdam zie, dan denk ik weer aan wat Van Randwijk heeft
geschreven, namelijk hoe die opstand is gekomen. De gewone jongens in Amsterdam,
die baalden van de moffen die de joden uit de huizen sleepten. Ze begonnen dus een
opstand. Het waren jongens van het café, jongens die in ploegen samenwerkten, zij
hebben dat gedaan. En dan zie je eens per jaar in mei niet die jongens bij dat beeld
staan maar de heren van vandaag, die nog nooit een werktuig in hun fikken hebben
gehad. Die staan dan nu bij De Dokwerker met een Atheneumgezicht, en een boord
zó hoog (hij wees het aan met zijn vingers), die staan dan eer te betuigen. Misschien
waren ze in de oorlog wel met hun hele familie aan de kant van de moffen. Maar dat
is toch waanzinnig en pure bedriegerij. Daar staan ze dan te gedenken. Dan vraag ik
me af wat ze op dat moment werkelijk denken. Vol-
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gens mij staan ze hun chequeboekje na te slaan. Het kan haast niet anders.’114
Van Rotterdam reed ik naar Wassenaar en bezocht mams zuster, tante Jetty. We
dronken thee. Volgens haar zouden we via onzichtbare draden vastzitten aan ons
voor- en nageslacht. Zij is daar van overtuigd. De cellopartij van het pianokwartet
van Fauré stond op haar lessenaar. Zij maakt nog altijd veel kamermuziek en geeft
nog een enkele celloles.115 Voor het eerst sinds de dood van mam, nu zeven jaar
geleden, aanvaardde zij mijn uitnodiging samen te gaan eten bij een Chinees. Zij
vertelde in de dagen dat zij in Petrograd op het conservatorium zat om cello te
studeren, in huis te zijn geweest bij Tatyana Poslavsky, de zuster van Ilia Poslavsky.
Zij wist niet zeker of de grafelijke titel in het oude Rusland erfelijk was, dus of de
Poslavsky's automatisch graven waren geworden. ‘Je weet dat je grootmoeder niets
om zulke dingen gaf.’ Toen tante daar woonde was zij zelf negentien jaar en leerde
Tatyana, toen zeven, kennen. Haar heb ik vorig jaar in Tasjkent ontmoet, waardoor
de familie eindelijk, voor het eerst sinds de revolutie, weer in contact met elkaar is
gekomen.
Van 20:00 uur tot 23:15 uur heb ik met oud-ambassadeur Jacob van der Gaag
gesproken in zijn werkkamer in Leiden. Hij gaat samen met zijn vrouw - als gevolg
van mijn tussenkomst bij de sovjetambassade in Den Haag - van 17 tot 27 juni
aanstaande eindelijk een bezoek aan de USSR brengen. Ik hoor hem nog zeggen: ‘Ik
krijg beslist nooit een visum.’ Maar mijn verzoek via Yuri Timofiev werd ingewilligd.
Van der Gaag is zelfs bezig zich in de Russische taal te verdiepen. Tante Jetty spreekt
en leest nog altijd Russisch. Ik vertelde hem wat ik in mijn journalistieke leven zoal
met de Nederlandse overheid had meegemaakt en hoe de botsing over het bezoek
van Claus in New Delhi in zijn werk was gegaan. Hij bevestigde onomwonden dat
het inderdaad zo gaat achter de schermen op Buitenlandse Zaken wanneer ze eenmaal
de pik op iemand hebben. ‘Zo handelt de overheid wanneer ze iemand willen
uitschakelen die men te lastig vindt.’

28 mei 1981
Jammer dat ik gisteravond te moe was om meer van de gevoerde gesprekken van te
noteren. Nu gaat dit allemaal verloren. Ik luister naar de bandopname met John van
Haagen. Geweldig. Ik sprak met Wim Klinkenberg. Ook hij acht het mogelijk dat
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ik nu met de affaire-Claus eindelijk het ministerie van Buitenlandse Zaken bij de
ballen heb en kan bewijzen hoe ze al jaren tegen me ageren met een Berufsverbot.
Hij was van mening dat Voetelink er vooral op moet wijzen dat een team van
Brandpunt wel alle gelegenheid kreeg Claus in India te begeleiden en ik niet. Hij zal
mijn zaak maandag bij het bestuur van de NVJ opnieuw bepleiten.
Ik herinner me dat Tante Jetty toen we over het koningshuis spraken, zei: ‘Dat
instituut houdt vanzelf op.’ Ik vond dat weer een heldere uitspraak van haar. Zo zal
het gaan.
Er arriveerde weer een brief van Frits van Eeden met krabbels, die ik wil bewaren.116
Een professor in politieke wetenschappen aan het MIT, Lloyd Etheredge, schreef
in The New York Times: THE OLD IMAGERY OF WAR IS OUTDATED, exact waar ook
John van Haagen mee worstelt. ‘The images do not truly fit changing realities, and
mislead us. Yesterday's realism is becoming tomorrow's dream world,’ schreef hij.117
Etheredge vervolgde: ‘A common intuitive way to think about nuclear deterrence
is to imagine that we are here the Russian threat is out there, and the problem is to
deter the Soviet Union's power from being used to affect us. Nuclear bombs can now
be made portable, at least by several countries. They probably need to be slightly
larger than a baseball but certainly they can fit in a suitcase or a small trunk. The
imagery of World War II artillery exchanges and frontal tank assaults is outdated.
Demoralization and the end of the will to fight can be rapid when a nation discovers
that the game is over in advance, that there is no defense, and that the Troyan grain
shipments, diplomatic pouches, and Bolshoi trunks marked “tutus” reached the
intended agents, for further dispersal, two years ago.’
Minister Al Haig heeft weer eens een hysterisch anti-sovjet betoog gehouden. De
sfeer in de VS tegenover de USSR wordt jaar in jaar uit verder opgezweept. Kreeg een
U.S. News & World Report onder ogen met een omslagverhaal over de situatie
aldaar.118
Er bestaat geen twijfel over dat het in de USSR inderdaad miserabel is gesteld met
de economie maar het Westen stelt dan ook alles en alles in het werk om er op toe
te zien dat de marxistisch-leninistische economie nooit echt van de grond zal komen.
De blokkade van de Sovjet-Unie geschiedt bedachtzamer
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dan die van bijvoorbeeld Cuba maar in principe worden dezelfde ondermijnende
gemene streken uitgehaald.

29 mei 1981
Ik heb in overleg met Gerard Schuijt, de voormalige algemeen secretaris van de NVJ
en een trouwe bondgenoot, een communiqué opgesteld om het komende Claus-proces
aan te kondigen. Ik heb het ter goedkeuring naar de nieuwe secretaris Hans Verploeg
gezonden.
Ik zat preludes van Chopin te spelen, door te worstelen, toen André Douw belde.
Hij is bezig een strijkkwartet te componeren. Hij heeft een nieuw vriendje, een
professor Sanskriet uit Los Angeles.
Voetelink zegt veel zin in het Claus-proces te hebben. Hij is het eens met het
perscommuniqué.
Leo Tolstoj schreef The Kreutzer Sonata om het celibaat te bepleiten, meldt Time
‘but his wife had what she angrily called “the real postscript”, because not long after
publication of this book she became pregnant’.119

30 mei 1981
Ik denk dat ik vandaag het gesprek met John van Haagen ga uitschrijven. Het is wel
ontmoedigend omdat ik nergens vaste grond onder de voeten heb. Dankzij Den Haag
weet ik nooit of ik het werk voor niets doe omdat uiteindelijk niemand het wil
plaatsen. Titel? WAAR IS DE NEDERLANDSE FILOSOOF?
Wim Klinkenberg zei allerminst zeker te zijn of het ANP het persbericht van de
NVJ over het Claus-proces inderdaad op het net zou zetten. Ik belde Adriaan van Dis
bij NRC Handelsblad. Hij adviseerde juridisch medewerker Kuitenbrouwer te bellen.
Deze had een ingezakte rug en adviseerde met Soetenhorst of Schumacher te
telefoneren. Klinkenberg gaf als commentaar: ‘Kuitenbrouwer heeft gauw wat bij
moeilijke zaken.’ Ik belde Schumacher die zei: ‘Soetenhorst is een zak. Ik ben juist
in Amsterdam gaan zitten om het wespennest in Rotterdam te ontlopen. Vera Illés?
Je moet gewoon wachten tot zij van die plaats weg is. Ik krijg ook niets op de
opiniepagina,’ aldus Peter. ‘Als ik eens een boekje open zou doen over wat zich bij
deze krant allemaal afspeelt.
R.W. Apple schrijft op de voorpagina van de International Herald Tribune dat
het plaatsen van kruisraketten door de jongste verkiezingsuitslag in Nederland
‘waarschijnlijk niet zal plaats-
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hebben’.120 Engeland, West-Duitsland en Italië hebben al ja gezegd.
Weer het oude liedje: het Witte Huis aarzelt om 100.000 ton boteroverschot op
de wereldmarkt te gooien, omdat Moskou deze dan mogelijk opkoopt. Al Haig schijnt
zich er weer mee te hebben bemoeid om tegen te houden dat de boter in sovjethanden
zou komen. De totale opslag van boter is 200.000 ton in de VS. Waarom dus niet. Ze
zijn gek.121 Het maakt deel uit van een strategie de USSR klein te krijgen.
Mijn oude vriend Paul Ehrlich en zijn vrouw hebben voor The New York Times
verklaard dat het verdwijnen van nog meer vlinders in de wereld ‘disaster’ betekent.122
‘Butterflies,’ schreven zij, ‘represent the myriad unsung organisms that are
important “rivets” in the support structure of our planet. These living rivets are
components of the ecological systems that provide humanity with an array of crucially
important services - services that are so essential that society could not persist without
them.’ Zij onderstrepen ‘that there is no way of choosing “economics over ecology”
or “people over butterflies”’. Ik heb nog net bij avondlicht twintig minuten in de
polders gefietst. Het is er dan zo mooi, haast onwezenlijk mooi als je goed kijkt. Ik
hoorde zelfs een koekoek. God mag weten waar hij verscholen zat. Een paard
galoppeerde van blijdschap door de wei. Schapen en lammeren waren bij elkaar gaan
liggen. Talloze geluiden van dieren kan ik helemaal niet thuisbrengen. Overal was
gras gemaaid. Het rook allemaal zalig.
Op televisie, bij de KRO nota bene, werden honden met knuppels doodgeranseld.
Het interview met John is geschreven; twee dagen werk. Ik stuur het naar Vrij
Nederland en hoop dat het wordt opgenomen, opdat iemand luistert naar de gedachten
van een Rotterdamse havenarbeider.

31 mei 1981
Gisteravond belandde ik tegen middernacht in het Vondelpark en ben pas om 03:30
uur weer thuisgekomen. Pas tegen 03:00 uur raakte ik met twee blonde kerels in een
gangbang maar ik heb mijn sperma bewaard voor de komst van Eduard Voorbach
vandaag.
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Schiphol
Het is stralend weer. Ik heb Pauline en haar dochter Deliane Quarles in Nieuw-Vennep
bezocht. We zaten in de tuin. Haar man Willem Quarles, de broer van diplomaat
Leopold Quarles van Ufford, heeft via een advertentie in Vrij Nederland een nieuwe
vriend, Bert. Ze hebben een peperdure flat in Scheveningen gehuurd. Willem is
gepensioneerd. De beiden dames hebben daar zelfs een feestje bijgewoond. Alles
kan tegenwoordig.
Château de Bouillon in Baulers, ten zuiden van Brussel,123 kan niet meer verzekerd
worden. Ze probeerden, omdat ze diefstal vrezen, oud porselein en Delfts aardewerk
bij Sotheby's te gelde te maken. Maar Pauline's moeder, mevrouw Deliane de Ramaix
- van Weede protesteerde en zei: ‘Ik heb geen zin om in een lege hangar te wonen.’
Pauline werkt bij een eenmansbedrijfje in Amsterdam-Zuid en verdient 20.000 gulden
per jaar. ‘Dat geeft mijn moeder uit in een week,’ zei ze. Haar bankier heeft
herhaaldelijk geadviseerd dat mevrouw De Ramaix een testament laat maken, maar
tot dusverre weigerde zij dit. Ik stelde voor dat ik naar Baulers zou gaan om haar te
overtuigen het kasteel te verlaten en comfortabel in een flat in Den Haag of Brussel
te gaan wonen.
British Airways 414 met Peter is geland. Eindelijk is hij terug. Hij wilde liever de
trein naar Tilburg nemen, wat me prima uitkwam want Ed Voorbach komt straks.
Peter bracht een artikel van Malcolm Muggeridge mee: THE MONARCHY PROVIDES
124
A SORT OF ERSATZ RELIGION. Hij heeft het al in 1957 voor het Amerikaanse The
Saturday Evening Post geschreven. Eindelijk is de Britse pers min of meer rijp voor
een meer reële benadering van het koningstheater.
Muggeridge schrijft over het Britse koningshuis, waar ik exact hetzelfde over
denk: ‘Almost before they could walk they had acquired that characteristic gesture
of royalty, the flapping of a hand in acknowledgement of applause. They became
frontpage news while babies.’ Hij verwijst naar de tragische hertog van Windsor,
die afstand deed van de troon en in de onzin geen zin had en reeds in zijn memoires
schreef: ‘I felt a vague apprehension that someday I may upset the royal applecart.’
Elisabeth II en de hertog van Edinburgh voerden voor Muggeridge dus al in 1957 a
royal soap opera op.
Hij vervolgde: ‘Such is a popular monarchy. It has its charm and its utility. A
largely materialistic society as ours has a natur-
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al propensity to hero-worship, and the image of royal family is no bad way of
satisfying it. The monarchy, that is to say, provides a sort of substitute, ersatz religion.
In the days when monarchs ruled as well as reigned, they claimed a divine right,
whereby they were not accountable to human laws or institutions. Their ministers
and parliamentarians might advise, but in the last resort the monarchs, as the anointed
representatives on earth of the divine will, took the decisions. The monarch was
God's viceroy, and, as such, not susceptible to interference by mortal men. When,
as in the case of Queen Elisabeth II, a monarch only reigns, with no ruling powers
whatsoever, it is inevitable that the focus of interest should be transferred from the
office to the person. Her sole raison d'être is to be queen, and as such she must
amplify all the qualities which, in the popular estimation, are queenly. As Voltaire
said of God, if he did not exist it would have been necessary to invent him. Indeed,
in so far as there is criticism of the monarchy, it comes from the higher rather than
the lower social echelons. It is a duchess, not shop assistants, who find the Queen
dowdy, frumpish and banal. The Queen is not, and does not set up to be, other than
a rather simple person. Given her upbringing, it is difficult to see how she could be
otherwise.’ Het is een misleidende show, een koningshuis. Het is een vorm van
gigantische verlakkerij. Het is obsceen dat er vandaag de dag mensen zijn die zich
tot die maskerade lenen.
John Hinckley, die 30 maart Ronald Reagan probeerde dood te schieten, heeft een
poging tot zelfmoord gedaan.

1 juni 1981
Tilburg
Eduard Voorbach arriveerde gisteravond om 19:00 uur. Ik vond hem even lekker als
de vorige keer. We gingen eerst naar boven. We lagen uren in bed en ik tuurde naar
hem en stelde mezelf duizend vragen: is hij werkelijk zo echt als hij overkomt? Hij
heeft vier stoelen en een tafel van ‘een broodpoot’ gekregen voor zijn eigen kamer,
die hij in de Laraissestraat heeft gevonden. Hij spreekt bijzonder aardig - en veel over zijn ouders. Ik maakte later het eten klaar. Hij wilde Peters recept hebben om
de sla mee aan te maken.
Peter Schumacher heeft, om me te helpen, met Jan van Beek, hoofdredacteur van
de GPD gebeld. Jan heeft tegen hem gezegd dat hij zich van mijn huidige actie tegen
prins Claus heeft gedistantieerd. Hij wil al helemaal niets te maken hebben met mijn
eis voor schadevergoeding, omdat ik in India mijn werk
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niet heb kunnen doen. Wat ik met Voetelink - en zwakke hulp van de NVJ - nu doe,
gaat Jan van Beek, die diep in het Haagse circuit meedraait, te ver. Schumacher:
‘Van Beek ziet de klacht die hij bij Buitenlandse Zaken deponeerde als losstaand en
hij wil dus ook nog steeds een uitleg van het ministerie hebben waarom jij bent
gesaboteerd.’
Ik heb direct Jan van Beek gebeld. ‘We hebben besloten, de NVJ, Voetelink en ik,
om wat in India gebeurde op een ander niveau in de publiciteit te brengen en wel in
NRC Handelsblad.’ Hij zat meteen boven op de kast.
Hij antwoordde: ‘Je zult toch op een gegeven moment een getuige nodig hebben.’
‘Dat is waar,’ zei ik, ‘en dan ben jij ook de eerste. Ik heb je trouwens vorige week
gebeld en ging er van uit dat de GPD als eerste de zaak zou brengen.
Van Beek: ‘Voetelink heeft niets tegen ons willen zeggen. Daarna hebben we Hans
Verploeg van de NVJ gebeld en kregen een verward verhaal, over dat hij niet beter
wist dan dat wij van de GPD niet zouden helpen en bijspringen.’
Het verwonderde me niet dat Verploeg roet in het eten had gegooid. Ik heb steeds
al het gevoel dat hij niet achter me staat, zoals zijn voorganger Gerard Schuijt dit
deed. Verploeg kent mijn zaak verder ook niet echt.
Ik telefoneerde nog tegen middernacht met Wim Klinkenberg en beklaagde me
over het slappe gelul van Verploeg tegen de GPD. Toen was op zijn beurt zelfs
Klinkenberg, die vicevoorzitter van de NVJ is, geïrriteerd. Voor mij is duidelijk dat
het hele stelletje in de grond van de zaak, grotendeels onbewust, gewoon ijverzuchtig
en jaloers is, omdat zij zich niet in de positie bevinden waarin ik ben. Ik beschik dan
ook over een iets andere chip dan die heren: I am ME.
‘Ja,’ zei Jan van Beek nota bene, ‘door de gesprekken met Voetelink en Verploeg
concludeerden wij dat het misschien toch geen serieuze zaak was.’
Het werd een onaangenaam gesprek dat wel 35 minuten duurde, en Eduard begon
intussen vast kopjes op te ruimen.
Vanmorgen op de snelweg naar Tilburg keek ik naar de natte neuzen van de koeien
in de weilanden. Op die momenten begrijp ik niet dat ik ooit nog een biefstuk door
mijn keel kan krijgen.
Toen ik bij het huis van Peters moeder arriveerde, vertrokken drie van zijn zussen
naar de begrafenis van een nicht. Peter was op en gereed om te vertrekken, als altijd
nerveus. Dat begrijp ik nooit. Waarom? Zijn moeder was erg hartelijk. Ik reed hem
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naar Schiphol en als altijd nam ik afscheid van hem met een brok in mijn keel, zoals
vroeger bij mam. Hij is nu al weer in Londen. Zijn moeder heeft last van een versleten
knie. Peter was hier diep door geschokt. Hij maakt zich zorgen dat zij uit haar huis
zou moeten en in een verzorgingsflat moet wonen. Maar de familiereünie, waarvoor
hij was overgekomen, was een groot succes geweest. De hele familie was compleet.
Intussen blijft hij walgen van Londen als stad.
De heer Bax van de RVD heeft Peter van der Velden gevraagd om de tekst van
mijn boekje Made in Soestdijk, omdat de RVD de foto voor de omslag geleverd zou
hebben. Dit is niet het geval en Peter heeft het verzoek geweigerd. Ze blijven proberen
vanuit Den Haag problemen te maken.
NRC Handelsblad, Schumacher heeft het prima gedaan, heeft het indienen van mijn
klacht tegen Claus op de voorpagina gezet. Dat is tenminste een meevaller. Ik heb
Peter Schumacher telefonisch voor diens solidariteit bedankt. Hij zei zelf ook verrast
te zijn geweest dat het bericht de voorpagina haalde.125
Trouw, Algemeen Dagblad en allerlei andere journalisten bellen om informatie.
Maar natuurlijk geen letter op het ANP-net, zo gaat dit in Den Haag. Ik probeer uit
te leggen waar het exact om gaat, maar ik merk dat de meeste journalisten niet echt
luisteren. Het interesseert ze ook niet werkelijk wat een ander overkomt. Ze schrijven
alleen maar korte hoofdlijnen.
Barbara Ward is overleden. Zij was 67. Ik herinner me dat Margaret Mead haar
belachelijk vond om hoe ze reageerde op mijn verzoek om een interview. Toch
respecteerde ik haar om wat ik van haar heb gelezen.
Science Digest126 publiceerde een artikel over idiots savants van Pavan Sahgal. Ik
denk altijd dat dit soort hoogst abnormale processen van het gebruik van geheugen
en concentratie het gevolg moet zijn van een val die het kind als baby moet hebben
gemaakt. In Boston bijvoorbeeld, studeerde in 1970 een vrouw die een stuk muziek
van de ene componist op een piano kon spelen alsof het was geschreven door een
andere componist. Dus zij zag kans een populair deuntje als Happy Birthday uit te
voeren in verschillende stijlen, zoals van Mozart, Beethoven, Schubert, Debussy of
Prokofjev. ‘She could not only identify all the notes in a four-note chord while
establishing its key and major and minor mode, but also say where it would logically
progress to and be resolved.’ Wonderlijk.
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2 juni 1981
De Telegraaf rept gelukkig met geen woord over mijn plan om Claus te horen in
verband met de overheidssabotage. Wim Klinkenberg belde om te zeggen dat het
bericht in NRC Handelsblad eigenlijk nog fout is ook. ‘Er is geen klacht tegen Claus
ingediend door jou. Er is een verzoek om een verklaring van Claus ingediend,’ zei
hij terecht. De NVJ wijzigde een regel van het perscommuniqué. Toen ik hem vroeg
of de vakbond dit communiqué aan het ANP zou geven, antwoordde hij: ‘Dat moet
jij doen.’ Ik werd nijdig en protesteerde, en zei dat het dan zeker niet op het net zou
komen. Zelfs Wim pakt de biezen als het er op aan komt.
Klaas de Vries schrijft me dat ons plan samen een boek te maken hem niet
onuitvoerbaar lijkt. ‘Ik wil het echter niet onderschatten.’ Hij heeft een medewerker,
Peter van der Gaast, al verzocht om materiaal bij elkaar te zoeken. Met een
tekeningetje had hij de makkelijkste weg naar zijn huis in Pijnacker uitgelegd.
Josje Hagers is in geen velden of wegen te bekennen. Ik hoor niets meer van haar.
Jan van Beek zegt nu: ‘Ik zou er geen enkel bezwaar tegen hebben om naast Claus
in de getuigenbank te staan.’
Steeds weer is het duidelijk dat waarde collega's tot en met Van Beek - die er nota
bene belang bij had dat zijn medewerker in India niet vleugellam werd gemaakt uitsluitend aan zichzelf denken als puntje bij paaltje komt.
Philip Handler gaat akkoord met mijn eerste ontwerp voor ons boek.
‘Beware of Reagan's military spending,’ waarschuwt Lester Thurow in The New
York Times. In 1981 werd nog 162 miljard voor defensie uitgetrokken. Reagan wil
in 1986 maar liefst 343 miljard aan de oorlogsindustrie gaan besteden. Amerika is
steeds meer een gigantische Kruppfabriek.127
Ik voerde een lang telefoongesprek met Peter uit Londen. Hij zei Schiphol triest
te hebben verlaten. Hij had haringen meegenomen. Hij klonk verder weer opgewekt
en ik benadrukte hem niet te vergeten zijn moeder te schrijven.
Wim Aben van het Algemeen Dagblad belde. Hij zei Claus als de beste van de
Oranjes te beschouwen. Hij houdt zich zo ver mogelijk van redactieburelen. Er schijnt
vier man van de sportredactie van NRC Handelsblad naar het Algemeen Dagblad te
zijn overgelopen.
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Ernst van Eeghen belde om te vragen hoe het interview wat ik met hem maakte had
uitgepakt.
‘Hebt u er nog financieel voordeel aan gehad,’ vroeg hij.
‘Met geluk krijg ik er 350 gulden voor,’ zei ik.
‘Dat is schandalig,’ aldus Van Eeghen, ‘ik van mijn kant zal dit verdubbelen.’128
Ik legde uit dat ik er tijd aan had besteed omdat ik het in grote lijnen eens was met
zijn boodschap.
Er komen studentenstoppen: 4.825 toegelaten tot Rechten, 130 tot Lichamelijke
Opvoeding. Het zou precies andersom moeten zijn, vooral als je naar de karkassen
kijkt die in Thermos paraderen.

3 juni 1981
Richard Thieuliette is jarig.
De postbode bracht weer een grote zak met edities van The New York Times. Hij
zei met verbazing in Trouw gelezen te hebben - hij is zeer christelijk en heeft kinderen
geadopteerd - dat ik Claus voor de rechter sleepte. ‘Ik ben erg gesteld op mijn
koninklijke familie,’ zei hij. De brave man is zich in zijn bovenkamer in de verste
verte niet bewust van wat er zich werkelijk achter de coulissen in Den Haag afspeelt.
Hij zou het niet geloven wanneer ik hem vertelde hoeveel jaren Den Haag me al op
de hielen zit en wat er in het bijzijn van Claus in New Delhi is gebeurd. Ik praatte
als Brugman, want hij is aardig en zeult al jaren met mijn post. Maar het was boter
aan de galg gesmeerd.
Ik deed vanmorgen de balkondeuren open en rook een afschuwelijke gifwalm. De
hele natuur leed weer eens onder chemische lozingen van AKZO. Een waarlijk
verpestende stank. Waanzin. En er kraait geen haan naar.
Ik heb in een gesprekje met Radio STAD precies gedaan wat ik me had
voorgenomen: Claus in het zonnetje gezet. Heb zowel prins Bernhard als prins Claus
geschreven, naar aanleiding van wat ik bezig ben te ondernemen tegen Wibo van de
Linde en Robert Kroon, de beruchte auteurs van het schandalige verhaal in Time,
natuurlijk overgenomen door De Telegraaf.
Voetelink belde. Hij had het manuscript van Made in Soestdijk gelezen. ‘Ik vond
het enig en moedig. Het zou flauw zijn wanneer dit boekje uw kansen in het proces
Claus zou verkleinen. Ik denk dat er binnenkamers ook wel zo over het koningshuis
wordt gedacht.’ Hij las 's avonds ook in mijn Arba-
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tov-boek. ‘Ik zal u dit niet in rekening brengen,’ was het daarop volgende grapje.

4 juni 1981
Ik bezocht Jan Foudraine om 11:00 uur en nam een gesprek van enkele uren op de
band op. Hij ziet nog steeds op tegen een interview met Bibeb. Ik heb die aarzeling
proberen weg te nemen. Hij leek rustiger en minder ‘Heil Hitler-achtig’ ten aanzien
van de grote meester in Poona.
Het broertje van Anna Feltsman, Alexander Kagan die naar de VS is geëmigreerd,
stond onverwachts voor mijn neus. Hij heeft toch wel een typisch Russisch gesloten
denkkader. Hij was er wel langzamerhand achter dat veel van wat uit Washington
kwam gek was. ‘Ben je er eindelijk ook achter,’ vroeg ik hem. ‘Maar je wilde toch
zo graag naar Amerika?’
John en Greet van Haagen hebben eindelijk eens Amerbos bezocht. Ik gaf hem
meteen mijn Contaflex camera mee en twee batikhemden, die ik van generaal Mursid
had gekregen en niet draag. De post kwam tijdens hun bezoek. Rinus Ferdinandusse129
retourneerde het interview dat ik met John had gemaakt. De hoofdredacteur vindt
niets bijzonders aan de uitspraken van een machinist uit de Rotterdamse haven of
hoe deze tegen het leven aan kijkt. Het ‘bekende Nederlander syndroom’ - de
oorspronkelijke creatie van Henk van der Meijden - grijpt steeds verder om zich
heen.
Ik maakte John duidelijk dat mijn gevoelens voor hem dezelfden waren als toen
wij elkaar in 1953 leerden kennen en vrienden werden.
Ik belde André Spoor over de publicatie van een gesprek met Van Eeghen. Adriaan
van Dis stuurde het reeds terug.130 ‘Waar moet ik het aan ophangen,’ vroeg André.
‘Van Eeghen is immers al overgenomen door Slavenburgs Bank?’ Dit was niet het
geval. Ik stelde een lunch voor, zodat hij zelf met Van Eeghen zou kunnen spreken.
‘Okay, als hij me opbelt,’ was zijn antwoord.
Amerikaanse psychiaters zijn bezig de jongeman die op Reagan schoot, John
Hinckley, door te lichten. Dit gebeurt in de Federal Correctional Institution in Butner,
North Carolina. Hij wordt iedere minuut in de gaten gehouden sinds hij een overdosis
van Tylenol innam. Het onderzoek wordt uitgevoerd om toekomstige historici en
sceptici de wind uit de zeilen te nemen.
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‘Psychiatrists familiar with this kind of examination said that it would include
neurological tests, X-rays of the skull and brain and psychological tests designed to
measure intelligence and personality traits,’ aldus Robert Pear in The New York
Times.131
‘From a review by psychiatrists of all available police, school and medical records
and from interviews with Mr. Hinckley, his relatives and acquaintances, the
psychiatrists say they intend to assemble a full account of his personal, social, criminal
and psychiatric history.’ Ze vragen zich zelfs af: ‘Did his mother have a normal
pregnancy? Were his birth and delivery normal? When did he speak and walk as a
child? Did he get along with his parents and siblings? Was his social development
normal?’ De eerste duizend pagina's (geheim) liggen al gereed.
Op 25 mei 1981 heeft Maxim Sjostakovitsj in Washington als dirigent van het
National Symphony Orchestra, als begin van een nieuw leven buiten de USSR de
Festive Overture van zijn vader, de componist Sjostakovitsj, uitgevoerd. Zijn zoon
Dimitri gaat nu naar de Juilliard School of Music. Ik heb hen beiden in Moskou
gehoord toen de jongen het tweede pianoconcert van zijn grootvader speelde. Toen
hij sprak over zijn vlucht naar het Westen zei hij: ‘On the scales of life, in my opinion,
what I will gain will be greater than what I will lose - the feeling of true freedom.
The isolation of all art in the Soviet Union manifests itself by the total lack of
information about the arts in the life of the rest of the world. Everything is dedicated
to the praise of the regime. The negative points are never encouraged and things that
are critical of the system practically never see the light of day.’132
Ik kreeg eindelijk een brief van Bill Bast. We bespreken al enige tijd hoe uit al
het JFK-materiaal en mijn boekje over Dallas en George de Mohrenschildt een
docudrama gemaakt zou kunnen worden. Carel Enkelaar van de NOS en Dennis
Livson van Strengholt steunen het plan. Dennis gaat met Bast overleggen. Oliver
Stone heeft de vertaling van mijn boekje ergens opgeslagen en Bill geïnformeerd het
momenteel niet beschikbaar te hebben. Jammer. Dat vertraagt ons plan nodeloos.
Ik heb weer behoorlijk last van anonieme telefoons nu gepubliceerd werd dat Claus
moet voorkomen. Iemand uit Ridderkerk (herhaaldelijk) en een ander, god mag weten
van waar. Eigenlijk zijn het dezelfde stoorzender telefoontjes die Voldoja Feltsman
in Moskou krijgt omdat hij naar Israël wil emigreren.
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Ze kunnen bellen wat ze willen maar wat er ook gebeurt, ik zal de langste adem
hebben.
Later ging de telefoon opnieuw herhaaldelijk en vervolgens werd opgehangen.
BVD-terreur.

5 juni 1981
Mevrouw Cila van Lennep belde voor zij naar Engeland ging om haar schoondochter
te assisteren bij het verdelen van de nalatenschap van haar zoon Frank. Ik zei haar
geaarzeld te hebben haar op te bellen na de berichten over mijn klacht jegens prins
Claus.
‘Ja, het is inderdaad hopeloos,’ aldus mevrouw Van Lennep. ‘Verschillende mensen
die weten dat ik jou ken, hebben mij er over gesproken. Het werpt allemaal opnieuw
een smet op jouw naam en die wordt steeds slechter. Langzamerhand is iedereen
bang om een artikel van jou op te nemen.’
Dat is exact wat ik vrees en eigenlijk ondervind.
‘Ach,’ vervolgde zij, ‘ik weet wel wat er in de wereld aan de hand is, maar ik ben
zo bang dat je met deze actie verder helemaal niets opschiet en er alleen maar verder
door in de ellende komt.’
Ik antwoordde: ‘Maar ik moet ergens een grens trekken. Ik kan niet eeuwig
doorgaan me de sabotage vanuit Den Haag te laten aanleunen.’
Ik belde met Ernst van Eeghen en zei dat ik hem rechtsreeks met André Spoor in
contact wilde brengen. ‘Maar dan bent u er zelf tussenuit,’ waarmee hij blijkbaar
bedoelde dat ik dan geen interview met hem aan NRC Handelsblad in rekening zou
kunnen brengen. Hij liet er op volgen: ‘Nou daar is wel wat aan te doen.’ Daar ga ik
niet op in.
De telefonades uit Ridderkerk zijn weer begonnen. Ik telefoneerde met de
Rijksrecherche. Men verwees mij naar de heer Bos van het ministerie van Justitie.
Bos zei niet te weten wat hij aan de telefoonterreur kon doen. Hij adviseerde naar
de politie in Amsterdam-Noord te gaan.
Voetelink belde met de mededeling dat er een stuk van landsadvocaat E.
Droogleever Fortuijn was gekomen. Hij noemde het ‘een verweerschrift’ in de zaak
Claus.133
Intussen gaan de telefoontjes uit Ridderkerk - als het Ridderkerk is - gewoon door.
Ik ben naar het politiebureau gegaan waar ik gewoon werd afgepoeierd. Een klacht
behoort schriftelijk te worden ingediend. Ik werd razend. Thuis belde ik op-
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nieuw de heer Bos bij Justitie op - hij was in de kantine. Zijn collega zei niet te weten
wat er aan te moeten doen. ‘Weest u eens creatief,’ zei ik. Het schijnt dat de
opsporingsdienst van de PTT er misschien iets aan kan doen. Intussen blijft de gek
bellen.
Ik reed naar Pijnacker en sprak twee en een half uur met Klaas de Vries in zijn
werkkamer op de eerste etage. Er staat zelfs een orgel. ‘Ik heb een goed salaris,’
aldus Klaas, ‘dus als we een boek maken, wil ik met geld niets te maken hebben.’
Dat was wat hij allereerst duidelijk wilde stellen.
Het is een aardige, rustige man. Er is maar een moment geweest dat ik door een
reactie was verrast. Dat was toen ik zei van mening te zijn dat UNIFIL uit het
Midden-Oosten diende te worden teruggetrokken. Zijn reactie: ‘Je kunt toch ook in
een auto sneuvelen.’ Daar begreep ik geen moer van. ‘Wat ik bedoel,’ zei ik, ‘is dat
ik nooit of te nimmer mijn handtekening zou zetten met betrekking tot het leven van
iemand anders zijn kinderen.’
Soms vraag ik me af wat een man als Klaas de Vries eigenlijk van me denkt. In
ieder geval hebben we besloten in juli te beginnen. Ik wil proberen voor 12 juni een
eerste concept voor vragen op zijn bureau te krijgen.
Ik ontmoette de filmer John Fernhout, die Sky over Holland maakte. Ik moedigde
hem aan contact te hebben met de ambassadeur van Bulgarije, opdat de film in zijn
land op televisie vertoond kan worden. Eigenlijk zouden alle ambassades over die
film moeten beschikken.

6 juni 1981
Casper van den Wall Bake schrijft dat hij niet naar me toe komt in Caracas wanneer
ik de vergadering van de Club van Rome aldaar bijwoon.
Hij kijkt naar een andere baan uit. Hij wil tevens onderzoeken of er een
mogelijkheid is een studie Architectuur te volgen en af te ronden. Hij hoopt dat ik
op weg naar Venezuela kom bijkleuren op het strand van Curaçao.
Ik kreeg een brief van Oliver Stone.134 ‘I basically like you. I don't know why, but
I do. Anxious to see you when you come here,’ schrijft hij. Dat gevoel is wederzijds.
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7 juni 1981
Ik werk aan de vragen voor Klaas de Vries.
Nu is ook Ramses Shaffy ‘gevallen’ voor de Bhagwan Shree Rajneesh in Poona.
‘In India zingt en danst hij in een oranje jurk,’ aldus Henk van der Meijden.135 Ik
herinner me de tijd dat deze jongen op Peter tippelde. Hij hoopt in Poona een nieuwe
kijk op het leven en de liefde te krijgen.
Khadaffi gaf een interview aan Time.136 Hem werd gevraagd hoe hij reageerde op
de beschuldiging van Reagan, dat Libië zich met terrorisme bezig zou houden. ‘The
American Government,’ aldus de Libisch leider, ‘is not entitled to speak about
terrorism, since it practices the highest degree of terrorism in the world. Furthermore,
the American Government is not a policeman. It ought to correct its own behavior
before it talks about the behavior of others.’ Ik ben het met deze uitspraken volkomen
eens. Wat Washington zich permitteert in haar kruistocht tegen wereldcommunisme,
overal ter wereld (Cuba, Korea, Vietnam, Indonesië, Zaïre, Chili) is inderdaad
terrorisme van het zuiverste water.
Khadaffi maakt onderscheid tussen het steunen van vrijheidsbewegingen en
terrorisme. De man is een revolutionair die koning Idris wipte. ‘The duty of the
revolutionary committee is to practice revolutionary violence against the enemies of
the revolution,’ zegt hij in Time. In Washington acht men alles geoorloofd om linkse
bewegingen buiten gevecht te stellen, zoals Suharto gevierd is in de VS omdat hij
een miljoen Indonesische ‘revolutionairen’ liet afslachten. Khadaffi spreekt zich uit
tegen ‘aircraft hijacking and hostage taking’ maar voegt hij er aan toe: ‘they are
nothing compared with the terrorism America is practicing. Even the accusation that
we are involved in terrorism is in itself an act of terrorism.’ Hij heeft gelijk.
De telefonades zijn opgehouden. Misschien dat de opsporingsdienst van de PTT
geholpen heeft.
Adriaan van Dis heeft ons etentje afgezegd. Hij zingt en moet oefenen voor een
Telemann recital.
Eduard Voorbach arriveerde om 12:30 uur. We gingen vrijwel meteen naar boven
en hadden seks. Toen hij naast me lag, viel het me opnieuw op hoe jong en mooi hij
is, maar met a touch vrouwelijkheid, wat jammer is. Ik begin hem zeer aardig te
vinden. We maakten het eten samen hier en gingen naar Changing Seasons met
Shirley MacLaine. We gingen in zijn rode Re-
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nault naar de stad en na thuiskomst keken we naar Soap. Ik geloof dat hij zich wat
meer bewust wordt een uitstekend lijf te hebben waar hij wat aan zou moeten doen.
Ik begin een beetje aan hem te hechten. Het schoot een paar maal door mijn hoofd:
als het mijn joch was. Dat dacht ik ook gisterenavond toen een jongen op een cello
Le Cygne van Saint Saëns speelde. Ik vond een notitie naast mijn bed van een droom
die ik midden in de nacht had opgeschreven. Er liep een tijger en een karbouw op
de Baarnseweg waar De Horst, ons ouderlijk huis, aan lag. Het hondje van mam,
waar ik nog meer dan vier jaar na haar dood voor zorgde, werd door deze dieren
bedreigd. Waar komt het allemaal vandaan?

9 juni 1981
Er gaan 82 vragen naar Klaas de Vries de deur uit.
Israël heeft de nucleaire reactor bij Bagdad, gebouwd door de Fransen, plat
gesmeten. De rechtvaardiging: ‘It posed a threat to the very survival of Israel.’ Het
is hetzelfde soort argumenten dat Hitler gebruikte. De Israëlische toestellen vlogen
960 kilometer het Iraaks luchtruim in. De door uranium aangedreven reactor Osirak,
30 kilometer van de hoofdstad, werd weggevaagd. Irak heeft de Arabische Liga voor
een spoedvergadering bijeen geroepen. Het kan niet wat is gebeurd, maar Israël
schijnt zich alles te kunnen permitteren, als slachtoffer van Hitlers holocaust.137
The Guardian publiceerde recentelijk een hoofdartikel MR. REAGAN'S CONTORTED
138
WORLD. Zo is het precies. Israël zal ongetwijfeld groen licht van Reagan hebben
gekregen voor de vernietigingsaanval. Reagans logica is de volgende: ‘We have not
been striving for and are not striving for military superiority over the other side: that
is not our policy. But we shall not permit such a superiority to be established over
us: such attempts, and also talking to us from a position of strength, are absolutely
futile.’
The Times wijdde drie volle pagina's aan de waanzinnige Israëlische aanval op
Irak. Als iedereen zich zo zou gaan gedragen in de internationale arena, zou dat
immers betekenen dat de USSR het volste recht zou hebben de Chinese nucleaire
installaties met de grond gelijk te maken.
De vaderlandse pers vermijdt zorgvuldig kritiek op Israël. Laat staan dat men wijst
op het openen van de deur voor het Kremlin zich aldus op te stellen richting China.
Alhoewel, groot-
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machten moeten voorzichtiger zijn dan Israël of Cuba. Intussen krijgt Raymond van
den Boogaard in NRC Handelsblad volop gelegenheid zijn verlichtende inzichten
over Oost-Europa aan de man te brengen. ‘Regimes van het Oostblok leren van de
Poolse les.’139 Hij noemt de maatregelen van president Nicolae Ceausescu in Roemenië
nog het spectaculairst, die een agrarische revolutie zou zijn begonnen ten koste van
de zware industrie. Voor mij blijft hij de man die is uitverkoren door de BVD om in
Moskou hand- en spandiensten te verrichten voor Den Haag.
Ook op de West-Duitse televisie wordt de Israëlische aanval op Irak als een
precedent gekenmerkt, van een lid van de VN jegens een ander lid van de
volkerenorganisatie.

10 juni 1981
Vandaag ben ik 56 jaar geworden. Een verjaardag betekent sinds de dood van mam
absoluut niets meer voor me. Haar zuster, tante Jetty, belde uit Wassenaar en zei
hetzelfde. Sinds de dood van oom Gerrit Meijer betekende haar verjaardag voor haar
ook niets meer.
Volodja Molchanov belde uit Moskou, dat Leonid Zamyatin niet in juli aan ons
boek kan beginnen. ‘Onze grote baas [Brezhnev] ontvangt in de zomer veel
buitenlandse gasten op de Krim en daar moet hij bij zijn. Ik heb het gevoel dat het
in orde komt, maar je moet geduld hebben.’
Ook had hij met tante Olga Poslavskaya in Tasjkent gebeld. Maxim had voor een
voettocht naar de Oeral gekozen en zou nog niet naar Nederland komen. Eigenlijk
geloof ik er niets van. OVIR, het plaatselijke visumkantoor, heeft natuurlijk geen
toestemming gegeven, alhoewel Volodja zei dat hij wel naar Nederland mocht van
de autoriteiten.
Premier Menachem Begin zegt dat Israël zich niet voor de wereld hoeft te schamen.
Ja, ja, zo zijn onze manieren. Zowel The New York Times als The Washington Post
bekritiseren het gedrag van Israël. Terecht in mijn ogen.
‘Israel's sneak attack on a French-built nuclear reactor near Baghdad was an act
of inexcusable and short-sighted aggression,’ schreef The New York Times140 Dat is
dus exact wat het is geweest. Het blad schreef verder: ‘The agitation in the United
States for a “pre-emptive strike” against the Soviet-Union had its roots in the same
pathetic logic.’ Maar dan volgt verderop in dit hoofdartikel weer een griezelige
Amerikaanse rotgedachte:
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‘Why not, indeed, slaughter potentially dangerous people - like the chief of Iraq's
nuclear program, who was mysteriously murdered in Paris a year ago?’ Net als je
denkt: zelfs de in Joodse handen verkerende The New York Times ziet in dat wat
gebeurde niet kan, lanceren ze een suggestie die evenmin acceptabel is. Amerika
blijft een land van gangsters. Ze realiseren zich niet hoe het gangsterdenken van het
Wilde Westen de natie van kust tot kust heeft verziekt.
The Washington Post noemt wat Israël in Irak deed ‘a grievous error’.141 De daad
was in strijd met het belang op lange termijn van zowel Israël als van de VS. ‘Israel
has confounded US strategy by issuing, in effect, an open invitation to the Soviet
Union to re-enter the region in the role of protecting innocent Arabs against a US
sponsored Israeli assault.’ De invalshoek voor de USSR van deze ramp was dus ook
mijn eerste reactie.
Het hoofdartikel in NRC Handelsblad LANGE NEUS142 - ook zo origineel veroordeelde de Israëlische bommenregen op Irak. Het blad schreef. ‘Sinds Begin
Israëls premier is, gedraagt de Joodse staat zich steeds meer als een natie die er zo
sterk van overtuigd is de paria onder de volkeren te zijn, dat het er niet meer toe doet
wat er van haar optreden gevonden wordt. Hierin ligt het grootste gevaar voor Israëls
voortbestaan.’ Niemand, letterlijk en figuurlijk geen enkele Westerse krant, zal het
in het hoofd halen de actie van Israël tegen Irak in het kader te plaatsen van wat het
is geweest: een laffe aanval op een andere staat waarvoor geen enkele rechtvaardiging
bestond.
Ik heb op Schiphol het geld gewisseld dat ik opzij had gelegd voor een ticket naar
Madrid voor Peter. Het ging me aan het hart maar ik wil naar de Delgado's. Ook
verheug ik me op José Carlos.
Er was een briefje van mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Zij weet natuurlijk dat ik
Claus laat horen, maar repte er met geen woord over. Ik kreeg ook een brief van Loet
Kilian.
Soms vraag ik me af hoe ik dit leven en zogenaamde beroep als journalist zal
kunnen volhouden met zo'n wankele basis, zowel professioneel als maatschappelijk.
Ik leef eigenlijk als een chronische outcast sinds het gedonder in 1956-1957 met Den
Haag over Nieuw-Guinea en de botsing met Luns: If worst comes to worst, you can
(can you?) end your own life. Maar dan is Peter er. Ik zou voor hem willen zorgen,
zeker tot op zekere hoogte, want hij moet zelf ook wat doen. Hoe zal zijn leven zich
verder vol-
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trekken? Waar zal het hem brengen? Wat zal hij uiteindelijk doen en bij wie zal hij
troost zoeken als ik er niet meer ben? Ik was vandaag zo afwezig terwijl ik in de auto
reed, dat ik verscheidene bijna-ongelukken heb gehad. Het is heerlijk weer, zon en
wind - en ik ben alleen. Ik mis Peter. Met hem eindigen voor mij de wereld en alle
andere mensen. Niemand heeft mij in mijn dromen zo ver bij de hand genomen als
Peter. Zelfs mam zag in dat het waar was, dat Peter in de diepste zin van het woord
mijn leven beïnvloedde en bepaalde. Ik belde naar Londen maar hij was naar de
sportschool. Edwin zei dat hij naar Swan Lake was geweest.
Om 16:30 uur was ik bij André Spoor thuis aan de Laan Copes van Cattenburch.
We dronken thee in de tuin. De vrouw van Willebrord Nieuwenhuis is stervende aan
kanker. Een collega van hem bij NRC Handelsblad trakteerde op taartjes, zo blij was
hij met dit nieuws. André heeft de man nu ontslagen. Ik geloof nog altijd niet te
beseffen wat zich werkelijk op redacties afspeelt en hoe gezegend ik ben daar geen
deel van uit te maken. Het verhaal van Komrij over Beatrix (Bolletoet) heeft de krant
42 abonnees gekost. André had het stuk van tevoren gelezen en was tot de conclusie
gekomen: ‘Of Komrij is een columnist van ons of niet. Hij moet kunnen schrijven
wat hij wil.’
Spoor is ervan overtuigd dat ik voor de rest van mijn leven de last zal houden, die
ik al jaren ondervind ‘in die Hollandse kikkervijver’. ‘Juridisch zal je gelijk krijgen
maar ze zullen je blijven pesten.’
Dat zullen we dan wel zien. In de zaak of Robert Kroon diende op te biechten van
welke ‘hoge autoriteit’ hij had vernomen dat ik met de KGB tegen het koningshuis
samenspande, stond Spoor aan de kant van Kroon. ‘Een journalist moet zijn bronnen
kunnen beschermen,’ zei hij. Dat standpunt klopt niet, want op die manier is de
venijnige laster van Wibo van de Linde en Kroon bij voorbaat gesanctioneerd en
ongrijpbaar.
André noemt de grote redactiekamer van NRC Handelsblad ‘de zaal’. ‘Er zitten
tegenwoordig veel jonge, anti-establishment-journalisten op die plaatsen,’ zei hij.
‘Wanneer er om een of andere reden iemand uitviel, werden opmerkingen gemaakt
als “laat Hofland maar eens op die plaats gaan zitten, dan werkt hij ook voor een
keer.”’ Hij vermeed over Raymond van den Boogaard te spreken, keek zelfs pijnlijk
getroffen toen ik erover begon en zei: ‘Er wordt juist op de redactie gezegd, dat hij
soft is jegens de USSR juist om zijn reputatie in Moskou weer te verbeteren.’ Ik vraag
me overigens met zorg af wat er zal gebeuren in mijn relatie met NRC Handelsblad
wanneer Spoor

Willem Oltmans, Memoires 1981

132
eenmaal zal zijn vertrokken, want op Hofland reken ik al vele jaren niet meer. Die
denkt alleen aan zichzelf.
Van broer Theo hoorde ik deze verjaardag niets. De broer in Zuid-Afrika liet al
dertig jaar niets van zich horen en vergat meestal ook zijn moeder de egards te
bewijzen die haar toekwamen. Mam zei dan: ‘Hij is in Afrika verwilderd.’ Ik schreef
Aunty (mejuffrouw Büringh Boekhoudt) maar vergat jammer genoeg een kopie te
maken.
Jammer dat Peter het niet fikst op tijd een brief voor mijn verjaardag te schrijven.
Soms flitst het door mijn hoofd dat die ene Peter, op wie ik al mijn kaarten heb gezet,
uiteindelijk een afknapper zal worden. Maar wie ben ik?
Ik lig zalig in mijn eigen bed; het heerlijkste bed in de wereld.

11 juni 1981
Ik was om 08:45 uur al bij het graf van mijn ouders op Den en Rust in Bilthoven. Ik
heb de tien rode rozen die ik van buurvrouw Galina Droogendijk kreeg, op het graf
gelegd. Ik nam als altijd een verse dennenappel mee.
Ik bezocht Jan Buis bij Bruna om het boek Over intelligentie verder te bespreken.
Nu vind hij het opeens een steengoed boek. Wat ik verder hoorde deed mijn oren
tuiten. De uitgeverswereld is volgens Jan ‘een jungle’ geworden. Hij bood op een
manuscript tot 25.000 gulden om Elsevier te pesten. Elsevier had namelijk een ander
manuscript voor 40.000 gulden weggepikt. Hij had de heer Schouten bij Elsevier
opgebeld en gezegd: ‘Met jullie is het nu oorlog.’ Hij kocht een aantal titels van
Simon & Schuster op een voorschot van een half miljoen. ‘Als je dan op je bek valt,
dan maar meteen goed op je bek vallen.’
Jan Buis zei dat Peter Loeb en Peter van der Velden in het metier werden geboycot
‘want het zijn absolute gangsters. Voor hen geldt: als de kassa maar rinkelt.’ Dit zei
hij overigens prompt nadat hij me had verteld dat hij aan Albert Heijn en Simon de
Wit de ‘afvalboeken’ van Bruna had gesleten. Morgen ging hij naar De Bezige Bij,
want die hadden ook een smerige streek uitgehaald.
Zijn zoon Hein, die ik best lekker vind, schijnt er een rijke vriend op na te houden
en brengt de weekenden door in Monte Carlo. Hij doet zijn doctoraal Politicologie.
Toch mag ik Buis wel. Ik leerde hem via Jan Cremer kennen.
Bezocht Adèle Croiset. Zij hoort van geen van Gerards vrienden meer iets. Doodse
stilte. Alleen twee paragnosten houden contact. Zelfs de kinderen zwijgen. Zij heeft
nu zelf 21 patiën-
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ten. Gerard had gezegd: ‘Ik help je wel vanaf de andere kant.’ Hij dacht dat we
uiteindelijk naar het eeuwige licht gingen en dat maakte hem blij en gelukkig. ‘Maar
je moet je er voor openstellen,’ zei Adèle, ‘anders gebeurt er niets.’ Zij vervolgde:
‘De mensen denken dat ik geen gevoel heb of koud ben, maar ik krijg zijn kracht.
Hij had niet dood hoeven te gaan, maar hij werkte zich kapot. Soms ben ik zo boos,
dan draai ik zijn portret om en zeg: ik wil je vandaag niet zien.’
Bij Strengholt wordt nog gewerkt aan een boek over Croiset. Chriet Titulaer
herschrijft het manuscript wat Gerard Croiset achterliet en Carel Enkelaar bemoeit
zich er ook mee. Dat dus wel.
Er is een wetsontwerp aanvaard, dat moet zorgen dat in geval Beatrix overlijdt
voor Willem-Alexander de wettelijke leeftijd voor het koningschap heeft bereikt,
prins Claus als regent zal kunnen optreden. Klinkklare onzin. En dat allemaal vanwege
Willem van Oranje!
Japan en de USSR hebben een contract voor vier miljard dollar getekend voor de
leverantie van olie en gas rond het eiland Sachalin. De lening wordt door twintig
Japanse banken gedekt. Dat is het soort deals waar Kosygin - en Gvishiani - al jaren
op uit was maar wat door Washington en consorten met hand en tand wordt
tegengewerkt.
De tekenaar Eppo Doeve is overleden. In de Nieuw-Guinea-affaire maakte hij de
spotprent van Bung Karno die De Schaapherder van Jan Frederik Oltmans zat te
lezen.
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Ik had Arie Kuiper van De Tijd een gesprek gestuurd met Robert Yastrow van het
Goddard Institute for Space Studies. ‘Ik heb veel respect voor wat je doet,’ aldus
Arie in een brief, ‘en enkele van mijn boeken staan in je boekenkast [hij zal het
andersom bedoelen, want ik lees Kuiper nooit; WO], maar ik geloof dat jouw wijze
van werken en die van De Tijd niet erg met elkaar sporen. Dat geldt zeker voor het
Yastrow-interview dat goed in elkaar zit, maar weinig overeenstemming vertoont
met de mentaliteit en traditie van De Tijd.’ Hij retourneerde mijn kopij dus.
Je vraagt je af hoe zo'n man een dergelijke brief kan laten uitgaan. Yastrow past
niet in de oer-Hollandse zuil die De Tijd vertegenwoordigt, dus Yastrow komt in De
Tijd niet aan het woord. Dat is het bijkomende probleem dat ik als journalist in dit
land heb: 1) de hete adem van Den Haag al 25 jaar in mijn nek plus 2) mijn jarenlange
Amerikaanse invloeden en contacten botsen met het stomme, bekrompen zuilendenken
in het vaderlandse journalistenwereldje.
Hetzelfde verhaal geldt voor Trouw, dat bij monde van Jaap Timmers mijn gesprek
met Ernst van Eeghen retourneert. Timmers heeft vooral bezwaar dat Van Eeghen
pleit voor een Europese kernmacht ‘als alternatief voor (te) grote afhankelijkheid
van de Amerikanen’. Ook is het interview te lang. ‘In enigszins appetijtelijke opmaak
zou het een pagina vergen en als oude rot in het vak moet het je zijn opgevallen dat
vrijwel alle kranten over steeds minder pagina's beschikken.’
Jan Foudraine zei dat Bibeb nog altijd niet kwam opdagen voor het interview met
hem dat ik bij haar bepleitte. Hij schijnt in het Nutsgebouw in Zaandam een toespraak
te hebben gehouden en wordt in De Typhoon omschreven ‘als een kruising tussen
een monnik en een blozende boskabouter’, geheel in rozerood gestoken. Hij schijnt
zijn bewondering voor de Bhagwan als volgt te hebben omschreven: ‘Het is te
vergelijken met verliefd zijn, dat wil je ook aan iedereen vertellen.’ Hij noemde
zichzelf verder geflipt omdat hij verliefd was geworden op een gek die niet door de
meerderheid (ons) gekozen was.143
James Hopkins vocht als marinier in Vietnam. Acht jaar nadat hij was
thuisgekomen, trok hij zijn camouflagepak aan en reed met een jeep het Wadsworth
Medical Center in Los Angeles binnen, uit wanhoop over het feit dat hij van geen
enkele instantie hulp kreeg bij de hopeloze situatie waar hij zich in be-
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vond. De Amerikaanse regering heeft weliswaar 172 Veterans Administration
Hospitals, maar de oud-strijders voelen zich totaal in de steek gelaten. Zij lijden aan
het delayed stress syndrome en de regering van Ronald Reagan wil nog meer op
gelden voor oud-militairen gaan bezuinigen. De mannen gaan nu de straat op en zijn
hongerstakingen begonnen.144
Een ander heet hangijzer is dat Amerika niet minder dan twaalf miljoen gallons
Agent Orange boven Vietnam heeft neergelaten in de waanzinnige veronderstelling,
dat wanneer de bladeren en het groen van de jungle kon worden vernietigd, de
guerrilla's van de Vietcong gemakkelijker opgespoord zouden kunnen worden. Naar
schatting 80.000 Amerikaanse militairen zouden aan de giftige stof dioxine
blootgesteld zijn geweest met alle afschuwelijke gevolgen van dien.
Frank Trippett waarschuwt dat ‘bleats of unchecked egoism are now so
commonplace that self-glorification may well be on the way to becoming standard
American style. Yet such an epidemic of flagrant braggadocio would have scandalized
the country not long ago. To think of oneself was one thing, but, under the traditional
rules, it was quite another to give voice to one's privately cultivated self-esteem.
Indeed, even if somebody else called attention to one's admirable points, one was
supposed to disclaim the praise.’
Norman Mailer's Advertisement for Myself, ziet Trippett als een startsein voor ‘the
new wave of leading the cheers for number one.’ Dat verslag moet ‘a hodgepodge
of fiction and autobiography’ zijn geweest. Ik ken het niet. Vervolgens verkondigde
John Lennon tijdens een hoogtepunt van het succes van The Beatles: ‘We are more
popular than Jesus Christ now.’ Of bokser Muhammad Ali: ‘It ain't no accident that
I am the greatest man in the world at this time in history.’
‘The ideal of modesty,’ schreef Trippett, ‘though hardly dead, has begun to seem
almost quaint. In an age when some observers think the US has entered the “culture
of narcissism”, in the words of Christopher Lasch's study, many people think that
self-effacement is tainted with hypocrisy. Says economist John Kenneth Galbraith
in his new memoir, A Life in Our Times: “Truth is not always coordinate with
modesty.” Perhaps, but then, truth is never coordinate with vanity. Self-praise is
inescapably distorted and corrupted at its source, and this - not some arbitrary
convention of etiquette - makes the self-praiser always seem at least ridiculous or
fraudulent, and often worse.
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One must return to Reinhold Niebuhr for the key: “Since the self judges itself by its
own standards, it finds itself good.”’
Trippett zou zijn beschouwing ook The Berserk Ego hebben kunnen noemen.
Lloyd deMause gaf me het artikel THE TOTALITARIAN EGO van Anthony Greenwald,
Ohio State University.145
‘Ego, as an organization of knowledge, serves the functions of observing
(perceiving) and recording (remembering) personal experience: it can be characterized,
therefore, as a personal historian. Ego fabricates and revises history, thereby engaging
in practices not ordinarily admired in historians.’
‘The past is remembered as if it were a drama in which self was a leading player.
In part, this observation refers to the autobiographical or episodic character of much
of memory - the tendency for events to be encoded and recorded in terms of the
person's location at the time of original experience.’
Ik teken hierbij aan dat mijn situatie verschilt door het beschikken over een
minutieus bijgehouden dagboek.
F.C. Bartlett constateerde in 1932: ‘The construction in human memory that is
affected is justifying the observer's “attitude” which is very largely a matter of feeling
and affect (rather than of memory). When a subject is being asked to remember, very
often the first thing that emerges is something of the nature of an attitude. The recall
is then a construction, made largely on the basis of this attitude, and its general effect
is that of justification of the attitude.’
Greenwald vervolgt: ‘Experiments show that people rapidly rewrite, or fabricate,
memory in situations for which this seems dubiously appropriate. Subjects in this
role-playing procedure usually have no awareness of the opinion change that occurred,
like the behavior of some politicians who declare themselves as having always
supported a previously unpopular policy that has just recently proven wise.’
Ik belde met Peter omdat ik morgen naar Spanje ga. Hij had zijn knie weer laten
behandelen. Voor hem was prinses Margaret binnen geweest en hij maakte een
opmerking die me enorm verraste: ‘I did not like her perfume.’ Okay, hij heeft acht
zussen gehad. Ook had hij bezoek gekregen (‘Je weet, ik houd niet van verrassingen.’)
van de Noor Halvor, die we samen in Parijs hebben ontmoet. Iedereen in de pub was
jaloers geweest. Ik heb trouwens veel liever dat Halvor - of Fred Ress in Minneapolis
- op Peter tippelen dan Edwin van Wijk.
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Typisch Peter. Hij moedigde me aan naar Madrid te gaan en te genieten van een
heerlijk reisje. Mijn koffer is al op Schiphol.

12 juni 1981
Amsterdam - Madrid
Bill Safire is natuurlijk van mening dat Israël juist heeft gehandeld met het
bombardement op Irak. Er is voor sommige argumenten wel wat te zeggen, maar
zijn artikel in zijn geheel is bullshit.
Het knaagt nog steeds aan me dat ik nu vlieg van geld dat ik voor Peter had
bestemd. Ik ben in een vreemde stemming en vraag me af of ik wel zoveel geld kon
uitgeven. Er is immers een brief van MacMillan gekomen dat ze 5.000 dollar opeisen
omdat het Arbatov-boek niet bij deze uitgever zal verschijnen. Dat is het bedrag dat
ze me gaven om het boek samen te stellen. Het is een smerige fishing expedition
want George Walsh liet me later schrijven het manuscript niet te willen uitgeven.
Heb de zaak aan Voetelink gegeven. Zo gebeurt er altijd weer wat vervelends.146
Ook de herinneringen aan de tijd samen met Peter in Madrid maken me
melancholiek.
Caroline Delgado haalde me druk en gehaast van het vliegtuig. In het prachtige
appartement wachtte José Carlos, in shorts. Ik dacht: hemeltje wat een beauty.
Ik ben vrijwel meteen met professor Delgado aan de slag gegaan en heb mijn
bandrecorder aan gezet. Hij wilde spreken over psychogenese.
‘How to reshape, to modify, how to go inside the brain,’ begon Delgado, ‘and
study the structure of the human mind? And by doing this we are not only speaking
of shaping minds of young people. The young are too young for this. We should aim
at people of 30, 50 and 70 years old. All this is possible, I believe. To give them the
awareness of their own behavior, of their creativity, give them a new flexibility to
understand the world, that has been changing too fast lately. Especially to give them
some hope, a new outlook for the future. To assist them in changing the concept of
personal identity, the concept of ultimate death, the rigidity of education, to open
their minds up to acquire new ideas, create new possibilities in their lives. To help
them understand the predicament of mankind, the problems of the present world,
what could be the solutions. Everybody talks about problems, but who talks about
solutions?
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What are we going to do?’
‘But how to deprogram, to decode some of the absolute nonsense that was coded
into peoples minds? How can we go inside a man's brain?’ vroeg ik hem.
‘You cannot. What was imprinted in the brain, when you were three years old, or
five or ten, you cannot decode or take out. All you can do is modify, or try to modify
what is already imprinted in the brain. Like language. Once you learn English, Spanish
or Dutch, it will never again be erased from your brain. Even when you never use
one of these languages again. But you can use the knowledge of English, for instance,
in many different ways. You can be very conservative, or progressive, you can be
anything you want to be. What I am saying is, that there are some biological
determinants that you cannot change. You must breathe oxygen. If you don't you are
dead. The neurons in your brain will fire, will ignite electricity and chemistry. If they
do not, they don't work. The things that were imprinted in your childhood will be
there for ever.’
Ik dacht: wat een absolute ramp!
‘We can only do two things: to modify from the beginning and not to imprint, or
to use the imprinting already there and modify it into a different direction. You do
not erase earlier imprinting. You use it, become comfortable with it through
modification, direct it into the future that you would like to construct for yourself.
But I know that I cannot wipe out what was brought into the brain before.’
‘But would it not be a thousand times better not to imprint all the nonsense that is
heaped onto children's mind to begin with? Think of Christ on the cross.’147
‘You cannot go against history completely.’
‘But history itself is a weird collection of fairy tales, religious and otherwise.’
‘You cannot change the entire ideological set-up of the world overnight. Being as
you are, you would clash with reality.148 You will clash in Ireland. You will clash in
Poland. You will clash with the Soviets. You will clash everywhere. That is not
intelligent. What you must do, or what I will do, is to be very realistic about the
possibilities of agreement, to agree with items you can agree upon and then to move
slowly towards items that you know you cannot attain agreement upon today.
Therefore, if you like to start an international program of clar-
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ification about the human predicament in 1981, it cannot be based on religion, nor
on anti-religion. This would be totally wrong as a start. It would fail. This you cannot
do with democracy nor with Marxism. It will fail. It can only be on a basis we can
share, or in which we can use a common language. This basis is: biology. That is
why my angle, my approach is to promote understanding of our biology, our biological
realities. To talk about anything must have the only basis shared by all mankind,
which are not beliefs or ideologies, but which is our biology. Therefore, let us start
talking and agreeing on biology, and catalogue the essential needs of man, like
Marcuse tried to do, and then try to see in which aspects we could agree, for instance,
about education, about freedom, about thinking, about information processing,
etcetera. Then, after we have reached this agreement, we will enter in various other
fields in which we are most likely not agreeing. You are not going to get the Soviets
to agree or to accept capitalism, or visa versa, to introduce Marxism in the so-called
free world. You cannot get Protestants to accept Roman Catholicism and the other
way around. You cannot say, like you seem to do, and expect: Stop all religion. You
will fail.’
‘Isn't the holy communion for children in 1981 just as ridiculous as teaching Soviet
children to bring flowers to Father Lenin's grave on the day they marry?’
‘You are talking of anti-religion.’
‘No, I talk about calling a halt to nonsensical fairy tales. I realize people need a
totem. What I am saying is: has the time not come to replace totems, like the Pope,
the queen, Lenin with, what you call “the knowledge of biology” or what I identify
as the laws of nature, the cosmos?’
‘Fine,’ zei Delgado, ‘but be intelligent. Do not force an open clash with all the
values that are already established.’
‘But what about polluting children's brains between zero and six years old with
symbols, myths and fairy tales that are of another world, the Middle Ages and the
days of Egyptian pharaohs?’
‘But who will teach what?’
‘You said what has been brought into neurons could never again be decoded. Then,
may I ask, why tell little children about grandmothers being eaten by wolves?’
‘Don't be naïve,’ was Delgado's reactive. ‘Truth is not enough. Reality is not
enough. Maybe you are right. But being right and not skillful destroys your purpose.
It is more important to be skillful then to be right. What is the purpose? What is your
clear target? What do we want to achieve?’
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‘To teach reality, to teach children what they will be up against. To teach people
what they really are and not a child of a dozen different deities as is now the case,’
probeerde ik hem duidelijk to maken.
‘But people are nothing.’
‘If that is so, they should be told. The absolute garbage now being programmed
into the minds of kids is not to be believed.’
‘What is the purpose of everything? Why are we doing what we are doing? Are
you the type of person that you would like to be? Could you change? Where are you
coming from? Where are you going? In other words: do we have some alternative
to our present way of life, of being? Because, we should calculate to reach a specific
target which will provide a solution. Either we tackle the fundamental questions
presented here, or we do nothing. We should not approach the problems of mankind
in a western - or in a Marxist way. We should ask: what do we have in common?
Most people are like us. They want to enjoy life, live comfortably, have nice food.
Is food an essential ingredient of life? What is truly essential? Essential is nothing,
and this is perhaps the most dangerous statement I can make, but that is what is.
Nothing is genetically determined. Nothing is pre-programmed genetically into the
mind of the newly born. You are getting through education the bricks to construct
something. This something will correspond to what initially has been put into the
minds of newly born.’
‘You cannot inherit musicality?’ vroeg ik.
‘No, you inherit the propensity, the facility to become a musician. Maybe your
parents were accomplished musicians. Then you may have a brain wired to learn
music easier, but you do not inherit how to play the piano. Some people hate Jews,
others hate Arabs, maybe because you have read literature on the subject or it is the
result of experiences. If you live in the Amazon region, and you have never heard
of Jews or Arabs, people won't have feelings one way or the other for or against Jews
and Arabs. The existing hatred between population groups in the Middle East simply
is not present in the minds of the Amazon people, nor do they understand this. What
is the common background in education for the meeting of minds for mankind? Will
it be possible in for instance the present ideological system of totalitarian states, will
these ideas be possible, or, are we talking nonsense for them? And, therefore, this is
some Utopia for the present and we can not do it.’
‘But many facts about this world are shared by East and West,’ probeerde ik.
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‘Yes, and taught in a similar way. The blood pressure, how the heart works, how the
brain works, how antibiotics work, these are facts shared by all mankind.’
‘Perhaps we should program what we share in mankind into learning-computers
for new generations,’ stelde ik voor.
‘Exactly: if we could clarify, what is being shared today, by most countries, and
most peoples, like general knowledge, technology, biology and all the rest, and what
is not being shared, and why not, and perhaps likewise what is not shared and why.
We could have a catalogue of what mankind shares and what is not shared by all of
mankind. Once we have established what is not shared, then we can start thinking
about why not.’
‘One shared ingredient to life is food, immediately coupled to environment,’
meende ik.
‘And, there are many artificial shared concepts, like in some parts of the globe the
hatred for Jews and Arabs. The roots for these controversies are racial, historical,
political and economic.’
‘Not to forget psychological,’ vulde ik hem aan.
‘True. But unless you know the history, one does not hate a Jew. The same goes
for Arabs. These concepts have no biological background, are not biologically rooted
but are a product of history and culture. That is why I spoke of the need to clarify
personal identity. Where do your likes and dislikes come from. I do not mean this
in a patronizing way. If one prefers to dislike Arabs or Jews, by all means, do so.
That is your problem, but at least you will know this hatred is not genetically
determined - like breathing oxygen - and you could get rid of this dislike.’
‘The first step towards global solidarity should be to stop hating others, if one does
not really know why,’ vond ik.
‘The next step is to determine what you are going to do with your life,’ zei Delgado.
‘Who can answer that question?’
‘I answer it for myself Indeed, most people perhaps cannot.’
‘There are so many imponderabilia at work to answer this.’
‘Certainly, certainly, but you have two options. Either you analyze some of those
forces in the realization that many will remain outside your grasp because they are
too complex indeed, or you are going to proceed in your life without thinking about
the final direction you will be taking.’
‘Like a leaf drifting on a stream,’ symboliseerde ik het.
‘I prefer,’ vervolgde Delgado, ‘realizing that most of my ac-
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tions are automatic, to question at least some of them. I try to construct at least
intelligent automatisms. To construct them, I use my intelligence. Then I use my
intelligence again to double-check the already automatically established automatisms.
I am not saying this is good or bad. This is what I do. It creates a sensational
fulfillment. But I think, doing this is more useful to go about life both for the
individual as for society. If you prefer not to think, fine, but I say also that I know
that thinking creates possibilities for personal change. I am not speaking of a mental
revolution. Nor does it require a political revolution. What only is required is that
one individual says: ghee, this is right, I am going to modify this idea. That alone
will have an effect on that individual's life. It could be a very first step towards the
ambitious programs of changing the thinking of the entire world and have eventually
minds in East and West meet. The beginning lays with as many individuals as possible
modifying their behavior and thinking. It is like freedom. Freedom possesses many
different levels. You can have very little freedom or have a tremendous amount of
freedom. The same goes for personality. Most people have very small personalities.
Some people have a tremendously strong personality. But one should know why one
is going to have a limited or a big personality. I accomplish the sensation of
perpetuating something which is worthwhile, like my research at the Centro Ramon
y Cajal. It is not egocentric. It is something I receive from culture and society, which
I am feeding back into culture and society again. And if I share this with many people,
I experience the sensation that I shall die more slowly then many other people. That
gives me personal satisfaction. If many more people were educated in this way, they
would experience the same sensation. If nobody thinks about it, alright. It is a matter
of options, choice and education.’ ‘And, intelligence, no doubt,’ benadrukte ik. ‘It
is said that telling fairy tales to small children promotes creativity in them. But I
often wonder why education should not be geared to bringing realities to children.’
‘We should try to understand and examine what is possible to modify. You cannot
modify the whole world. Be realistic and modify, but you need a program to do so,
within yourself, your group and society at large. You cannot modify by being
indignant or vociferous. You have to say, this is the plan, this is the purpose, this is
why.’
‘But you view freedom entirely differently.’149
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‘People seldom view freedom from the biological point of view. I think, what we
must do perhaps, is to distinguish the establishing of freedom, the exercise of freedom
and the purpose of freedom. Do you notice the difference? I am talking here about
mechanisms. What is freedom? Freedom is a behavioral manifestation. In behavior,
you find many aspects. One of them is the freedom of behavior. Could one say:
freedom without behavior? No. Because there is no freedom without behavior. If
you include thinking into behavior, into motor activities, etcetera, freedom is only a
part of behavior. Freedom possesses all the possibilities and all the limitations related
to behavior. That means that you must learn. You must process the inputs and outputs.
Wholly freedom is only part of behavior. To be free, as in any other aspect of
behavior, you need 1) inputs and 2) processing information, from which follows 3)
output. Therefore, you should consider freedom in biological terms as a part of this
establishing and learning of behavior. These three aspects are the biological
mechanisms of freedom. A separate factor is the exercise of freedom, when you are
going to apply what is already established. This is very important because in the
absence of sensory inputs, it is not that you are being deprived of freedom, but you
are deprived of the mechanisms towards freedom. That is a basic difference.’
‘I have trouble understanding this.’
‘For example: if you do not have information, you are not deprived of freedom.
You lack the possibility of feeling, of thinking, of having anything to do with freedom.
This is not deprivation of freedom. It is only deprivation from the mechanisms to
establish freedom.’
‘How could the mechanisms of freedom surface in a totalitarian run state like
Poland?’
‘They do not have information nor mechanisms for freedom. The people in Poland
or the USSR are not being educated towards freedom. Therefore the authorities do
not need to do much to prevent the rise of freedom. The police state prevents
expressions of freedom, blocks them.’
‘And, if someone does aspire freedom, like Andrei Sacharov, he is being exiled
to.’
‘But this is a minor incident, because truly vocal dissidents in those countries are
few. People on the whole are ignorant of the alternatives.’
‘The exercise of freedom seems to be skill that may or may not develop.’
‘That is right. The classical error is to accept freedom as a fixed
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property of the brain, the inalienable right of man. This is not true. Freedom is not
established right there by genes. Freedom is a commodity that must be acquired, that
must be learned. It is a skill. You may have the skill to speak English, or to play the
piano. But it had to be acquired. With freedom it is exactly the same.’
‘What is the limit to the skill in acquiring freedom?’
‘Freedom may have limits. Alright.’
‘But if you train freedom as a skill, then why not include in the training the limits
to freedom? Look at our part of the world with a dismal excess amount of mad
freedom?’
‘Now, we are talking about something else. In the exercise of freedom, naturally,
there are limits which are both biological and social. There are biological limits,
because there are a number of things you will be unable to do. And social limits,
because even if things are biologically possible, they may or may not be possible
following social pressures. If there is no restraining influence in the social environment
then you will exercise your freedom regardless what comes your way.’
‘But are there biological limits?’
‘Certainly. You cannot fly.’
‘What I resent is the term “programming freedom”.’
‘May be you resent it, but that is exactly what we are doing. You have been
programmed and it makes no difference whether you like this fact or not. Everyone
is programmed. In a complex world, programming is totally essential, because
otherwise the world would not work. In a primitive society you might have a very
small program. But in our complex society an intrinsic part of it consists of
programming.’
‘How is happiness linked to freedom?’
‘Happiness may be programmed too.’
‘Some people are happy with a small bowl of rice, others insist on a five course
dinner.’
‘But is that happiness?’ wierp Delgado terug.
‘It is not what you or I consider a happy state of affairs. In totalitarian states some
fulfill the quotum for the state and it makes them happy. They get a state medal for
it, which makes them very proud. They simply think of a cruise. The option is totally
absent in their minds.’
‘There are, after all, levels of happiness,’ beaamde Delgado.
‘Right. But how are these being established?’
‘Through programming.’150
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14 juni 1981
Madrid
Ik kwam gisteren helemaal niet aan schrijven toe. José Carlos kwam pas om 06:00
uur 's ochtends thuis van een zwempartij om 04:00 uur. Ik omhelsde hem en sloot
hem in mijn armen met veel intensiteit. Ik zat tegen een erectie aan.
Caroline dribbelt de hele dag rond als een pratende papegaai. Ik zou helemaal gek
worden als ik dag in dag uit met haar zou moeten leven. Ook Carlos raakt in staten
van wanhoop over zijn moeder. Dochter Linda negeert haar bijna voortdurend. Zij
heeft een Spaanse vriend die in een Stag rijdt.
We zaten aan het zwembad van het appartementencomplex. Professor Delgado
zei toen we over mijn dagboeken spraken: ‘So, you will finally meet yourself, when
you begin to read it all.’ José Carlos heeft een goede band met zijn vader. Ik zag hem
een zoen (op de mond) krijgen van zijn zoon. Ik zei tegen professor Delgado: ‘Ik
kan me niet herinneren ooit mijn vader zo tegemoet te zijn getreden.’ Hij vertelde
dat hij zich er altijd op had gericht, welke de problemen gedurende de dag ook geweest
waren, om in de avond zijn zoon en dochter een zoen te geven. ‘You see,’ zei hij, ‘if
you love each other, you would not want to hurt the person you love.’

Madrid - Parijs
Delgado gaf me leesvoer mee. Embryological changes induced by weak, extremely
low frequency electromagnetic fields. Het werd door professor Delgado en drie
medewerkers samengesteld na onderzoek in het Centro Ramon y Cajal. Ik begin er
niet aan. Het gaat boven mijn pet. Pure wetenschap.
Er schijnen schoten te zijn gelost op Elisabeth II tijdens de Trooping of the Colour
ter gelegenheid van haar verjaardag. Welk CIA-genius zou dit nu weer bedacht hebben?
De kust van Spanje ligt beneden ons. Ik reed er eens met Peter in mijn Sunbeam
Tiger. Het lijkt zo lang geleden. Was het in 1968?
Leonid Brezhnev heeft bij een ontmoeting met Olof Palme in het Kremlin gezegd,
dat het Westen niet werkelijk in ontwapening is geïnteresseerd. Voor de USSR is het
‘a matter of life and death’.
Newsweek heeft ook weer eens een oorlogsomslag gemaakt: REAGAN'S DEFENSE
151
BUILDUP. Er zal de komende vijf jaar 1,5 triljoen dollar voor defensie worden
uitgetrokken, wat ‘funda-
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Newsweek, 8 juni 1981.
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mentally will alter the economy and radically change America's military posture in
the world. Even more surprising, the buildup is going ahead without any clear strategy
- except to send a signal of American resolve to the Soviet Union.’
Het is zonder meer misdadig. Brezhnev zei op zijn beurt tegen Palme ‘that Moscow
would react rapidly and effectively to any challenge’. De mensheid zit in deze
afschuwelijke vicieuze cirkel. Een zoveelste illustratie verduidelijkt de plannen.

Ik heb Richard Thieuliette en zijn vriend Raoul bezocht. Ik kwam onverwachts langs
en ze waren ondanks tropische temperaturen, of misschien wel juist daarom, midden
in een nummertje. Ik voelde me opgelaten.
Richard is nu helemaal op India ingesteld en studeert Hindi aan de Sorbonne. Hij
heeft het plan om een half jaar uit te trekken voor een voettocht langs de Ganges. Ik
voerde een lang gesprek met hem. ‘If there is nothing after life, it makes no sense. I
respect people like my stepfather, who believed there was nothing, and may be I am
dreaming. But I want that dream.’
‘But it must be painful to die,’ zei hij ook. Hij beriep zich verder op uitspraken
van mensen die even dood waren geweest en toch weer waren teruggekomen. Ik
vertelde dat Gerard Croiset op zijn doodsbed tegen Adèle had gezegd haar kracht te
kunnen geven ‘van de andere kant’. Hij is nu vijf jaar met Raoul. Zijn vroegere
vriend, model Hans Geerlofs, is nu al een jaar in Japan. Richard noemde mij op een
bepaald moment ‘grote ba-
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sien’, de uitdrukking die hij in Huis ter Heide oppikte wanneer mam op zijn
Zuid-Afrikaans tegen de honden zei dat ik thuiskwam. We haalden vele herinneringen
op.
Plotseling stond Richard op, zei: ‘Je bent 10 juni jarig geweest,’ en gaf me een
zoen. Ik vertelde dat ik op 3 juni in mijn dagboek had geschreven dat het zijn
verjaardag was. ‘Mijn verjaardag is 2 juni,’ antwoordde hij. Ik vroeg waarom hij
nooit schreef. ‘I have so little to say, may be half a page.’ Ik had hem uit New Delhi
aan het zwembad van het Imperial Hotel ‘a reflective letter’ geschreven zei hij. Ik
vergeet zoiets altijd meteen. Ze willen in augustus naar de berg Athos in Griekenland
gaan, waar ik ook al heel lang een keer naar toe zou willen gaan. Er worden alleen
mannen toegelaten voor vier tot acht dagen. Er zijn kluizenaars die in inhammen van
de rotsen wonen en via touwen door andere monniken worden gevoed. Wanneer het
voedsel niet meer wordt aangenomen, weet men dat de kluizenaar is gestorven.
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Caracas
16 juni 1981
Hilton Hotel
Via Guadeloupe vloog ik van Parijs naar hier, met een ticket betaald door de Club
van Rome.
Er staan vier dagen van vergaderingen op de agenda.
Eduard Pestel, minister voor Wetenschap en Kunst in Nedersaksen was een van
de metgezellen in het toestel van Air France, evenals mijn oude vriend, de Indiase
journalist Romesh Thapar. Pestel had onlangs tijdens een lunch naast Helmut Schmidt
gezeten. De kanselier had hem toevertrouwd vijf procent van zijn tijd te werken, vijf
procent van zijn tijd brieven te tekenen ‘en de overige 90 procent besteed ik aan
knokken tegen de idioten binnen de SPD’. Ik beschouw de Westerse democratie al
heel lang als een achterhaald systeem. Pestel was van mening dat Aurelio Peccei,
voorzitter van de Club van Rome, een Nobelprijs zou moeten krijgen. Afgezien van
het feit dat ik denk dat Aurelio er geen zier om geeft, vind ik dat overdreven. De
minister wilde een brievencampagne ontketenen bij Kreisky, Trudeau, Den Uyl,
Jermen Gvishiani en andere adepten van de Club van Rome om dit doel te bereiken.152
Thapar herhaalde dat hij met Indira Gandhi had gebroken nadat zij zich ‘emergency
powers’ had toegeëigend. Eens was hij een invloedrijke minister binnen de partij
geweest. ‘May be I suffer from a delusion of grandeur,’ zei ik tegen hem, ‘but I would
like to bring you back to her inner circle.’
‘Many of my friends have said this and tried it, but she gets madder at me all the
time,’ aldus Thapar.
Al Haig schijnt in China te zijn en heeft van de daken geschreeuwd dat Peking en
Washington het eens zijn geworden over een gezamenlijk standpunt ten aanzien van
agressie van de Sovjet Unie. Haig is een overblijfsel van Nixon en Watergate en
maakt zich voortdurend belachelijk als generaal in de buitenlandse politiek. Ook dat
kan in deze Amerikaanse ‘democratie’. Ik stuurde prins Bernhard de column van Art
Buchwald over THE ART OF BRIBERY.

152
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De oorlogsophitserij in de prominente Amerikaanse media gaat onverminderd voort.
Op 8 juni had Newsweek immers al een vervaarlijke omslag met oorlogsvliegtuigen
en tanks, warempel, het nummer van 22 juni 1981 laat een duikvlucht van een
Israëlische F-16 zien in verband met de vernietiging van de Iraakse atoominstallaties.
Newsweek presenteert de Israëlische agressie tegen Saddam Hoessein als een absolute
heldendaad. ‘Like a bolt out of the Old Testament, they hurtled at Baghdad out of
the setting sun. Nearing their target, six F-15 interceptors camouflaged with the desert
mottle of the Israeli Air Force peeled off to keep guard overhead. Eight F-16
fighter-bombers roared down on the concrete dome of the Osirak nuclear reactor.’
Senator Mark Hatfield, gematigd Republikein uit Oregon, noemde de Israëlische
aanval op Irak ‘one of the most provocative, ill-timed and internationally illegal
actions taken in Israel's history’. Premier Menachem Begin noemde Saddam
‘meshugeneh, intend on Israels's nuclear destruction.’ Hatfield typeerde de actie als
‘an enormous and dangerous arrogance’. The New York Times - de voornaamste krant
in de VS, ferm in Joodse handen - herinnerde aan Begins woorden: ‘I am not afraid
of any reaction of the World,’ en voegde hieraan toe: ‘Begin embraces the code of
his weakest enemies, the code of terror.’153 Exact zoals ik tien dagen geleden in een
brief aan de Volkskrant schreef, herinnert Newsweek aan het precedent wat door
Israël is geschapen, namelijk de verleiding voor de USSR om in verband met de
veiligheid van haar grondgebied de Chinese nucleaire installaties bij Lop Nor in
elkaar te smijten. Wat Israël zich ongestraft kan permitteren, kunnen wij ook. Met
andere woorden, de escalatie in de nucleaire wapenwedloop heeft dankzij Israël een
krachtige, nieuwe impuls gekregen.154
Ik ben vanmorgen samen met Romesh Thapar naar het ministerie van Onderwijs
gegaan om te vernemen hoe minister Luis Alberto Machado's programma voor het
opvoeren van intelligentie onder de Venezolaanse bevolking was gevorderd. Een
groep dames begon aan de hand van grafieken en ander materiaal het door de minister
voor de Ontwikkeling van Intelligentie uitgewerkte plan toe te lichten. Een jonge
kerel, Guillermo Bostardo, die in Florida had gestudeerd, maakte opnamen voor
televisie, om het programma onder de kijkers verder ingang te
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The New York Times, 9 juni 1981, ISRAEL'S ILLIUSION.
Toen op 27 februari 1991 Operation Desert Storm tegen Irak begon, werd doorn niemand
deze voorgeschiedenis van Israël - dus Washington - tegen Irak zelfs maar genoemd. (W.O.)
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doen vinden. Die jongen moeten we later in onze film aan het woord laten.
Romesh zei later dat family planning al jaren op de agenda stond van Indiase
regeringen en door het hele subcontinent werd bepleit. Het scheen hem toe dat minister
Machado & Co. zich concentreerden op de armen en het stimuleren van nieuwe
culturele patronen. ‘In India, Willem, I assure you, the poorest and illiterate chap
can still recite to you by heart from the Hindu scriptures. Culture is very much alive
in India.’ Hij was van mening, zoals Jan Foudraine dat bepleitte, dat ik voor mijn
boek over intelligentie ook Krishnamurti zou moeten spreken. Ik zei uit de buurt te
willen blijven van mystici, althans voor dit project.
‘We treat our dropouts not like you people do in the West,’ vervolgde Thapar.
‘When people in India withdraw from the world, they put on saffron robes and travel
or walk on foot around our country and will be fed by everyone, and housed if they
need to be. But it is true that lately a lot of Indian dropouts visited rich women alone
in their houses, went to bed with them and took off with their jewels. So, lately
indeed, we are saying, beware of the man in the saffron robes. He might be a common
crook. In the old days we practiced social psychiatry on these people. Some of our
sages withdrew from the world even at the age of twenty-five and remained silent
till they were eighty and passed away.’
Dat is wat Richard Thieuliette bedoelde met zijn uitleg waarom hij nooit schreef.
Hij had maar weinig te zeggen, het gevolg van zijn jarenlange reizen naar India.
‘Als omslag voor je boek Over intelligentie moet je een opname van de hersens
van minister Machado nemen,’ adviseerde Romesh Thapar. Dit bracht me op de
gedachte Jan Buis een briefje te schrijven, dat we een kleurenopname van neuronen
in de hersenen op de kaft van het boek moesten plaatsen.155
Het thema van de vergadering is: Alternatives for Humankind: The Mission of
Latin America.
Minister Machado legde keurig gedrukte pamfletten klaar, waaronder The
Development of Intelligence: Politics or Science? en The Democratization of Science.
Hij noemde in een voor de conferentie geschreven toelichting op deze laatste stelling
het democratiseren van de wetenschap ‘the only alternative for mankind’. Hij begon
met de uitspraak: ‘Early in history, culture was the work of minorities for minorities.
Only a few created
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culture and only a few enjoyed its benefits.’ Als ik Romesh Thapar goed beluister,
klopt deze stelling niet. Althans niet voor India en zeker ook niet voor Indonesië. De
wajang en gamelan staan tot de diepste diepten in de neuronen van de Indonesische
psyche gecodeerd, eeuwenlang, van generatie op generatie tot op de dag van vandaag.
Iets anders is of de chemische en vooral psychische vervuiling die als een woeste
orkaan over de planeet trekt, niet alleen de ozonlaag aantast maar ook, wat gevaarlijker
is, het fundament, de culturele waarden van de mensenkudde, naar de hel verwijst.
Als dat gebeurt zitten we op een harakirikoers met z'n allen en komt Machado's
poging de intelligentie der mensen op te vijzelen te laat.156
Op 17:50 uur arriveerde ik op Miraflores Palace. Het regende en ik kreeg keurig
een paraplu aangereikt bij het uitstappen.
Omdat noch Machado noch zijn assistent Dominguez al die maanden op mijn
toezendingen van interviews voor het boek Over intelligentie hadden gereageerd,
zei ik professor Machado dat ik nogal teleurgesteld was. ‘I wanted one line from
you, with a one Bolivar stamp, that you liked the interviews or what suggestions you
was prepared to make.’ Wat ik nu heb ontdekt, is dat geen van beide heren het
materiaal gelezen had. Dominguez zei zelfs: ‘We know your work, we do not have
to read these interviews.’ Ik overhandigde eveneens de lijst met geïnterviewden en
minister Machado vroeg me aan te geven wie van hen voor en wie tegen het
Venezolaanse intelligentieprogramma hadden gesproken.
Toen ik vertelde dat Arthur Jensen uit Californië hun programma met sympathie
volgde, riep Dominguez uit: ‘What, is Jensen in favor?’
‘You had his interview already nine months on your desk, why didn't you read it,’
zei ik nogal geïrriteerd. Minister Machado stond op en stak een scheerapparaat in
een stopcontact en begon zich te scheren. Intussen zei hij: ‘I think we have not been
polite to you. It is our fault. I am ashamed about it and I feel like a fool that we did
not read the interviews. Dominguez will read them now first. Then I will read them.
Sorry.’
Het beroerde is dat, ondanks de fraaie woorden, ik allerminst overtuigd ben dat
ze mijn werk alsnog zullen lezen. Onbegrijpelijk want uiteindelijk regardeert wat ik
deed in de meest directe zin hun eigen werk. Ze schenen bezorgd over een Spaanse
uitgave. Maar ik begon eigenlijk nog medelijden met beiden heren te krijgen.
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We bespraken vervolgens een mogelijke televisiefilm over het Venezolaanse
intelligentieprogramma.
Na afloop van deze ontmoeting hield ik een akelig en onfris gevoel over.
Ik belde met Casper van de Wall Bake in Willemstad. Carine gaat naar Nederland,
dus eindelijk kunnen we eens een paar dagen alleen zijn als ik op de terugweg daar
afstap.

17 juni 1981
Ik droomde iets volkomen belachelijks. Na een soort verzoening met Machado en
Dominguez tot stand te hebben gebracht, beleefde ik in mijn slaap een soortgelijke
verzoening met Suharto, die ik zelfs omarmde. Mam zei me zelfs - in deze droom die omhelzing van Suharto absurd te vinden.
Ik heb Aurelio Peccei het eerste gegroet en hem gezegd het als een eer te
beschouwen dat ik was uitgenodigd.
Aurelio opende de conferentie in perfect Spaans. Hij was jarenlang Fiat-directeur
in Argentinië.
Bij het horen van de toespraken valt het me opnieuw op hoe weinig helder en
direct de meeste mensen zich uitdrukken. Je kunt meer dan de helft van deze
redevoeringen als overbodig met een rood potlood schrappen. Ik heb het altijd als
een ernstige tekortkoming gezien, dat iedereen van overal naar deze symposia komt
en eigen gedachten opratelt. Wat de werkelijke betekenis van deze bijeenkomsten
zou kunnen zijn, is dat deelnemers aan deze conferenties juist met elkaar in debat
gaan. Nog beter zou zijn dat iedereen zijn zegje van tevoren op een telex zet en dan
in discussie gaat, maar de meeste mensen lezen niet wat ze zouden moeten lezen à
la Machado en Dominguez. Ik lunchte met Glenda Greenwald, die vanuit Birmingham,
Michigan de Human Intelligence International Newsletter uitgeeft. Nummer 8,
mei/juni 1981 ziet er heel behoorlijk uit.
Vanmiddag nam Aurelio me tijdens een koffiepauze apart. Hij had genoten van
de rede van professor Hélio Jaguaribe van Cândido Mendes University in Brazilië.
Een parlementslid van Costa Rica viel professor Jaguaribe meteen fel aan. Ik diende
ook een vraag in die luidde: ‘Waarom worden Cuba, de PLO en de communisten in
Oost-Europa altijd bekritiseerd en schijnt men er voor terug te deinzen de wandaden
van Amerika en Israël aan de kaak te stellen?’ Er was echter geen tijd meer om een
antwoord te krijgen.
Aurelio zei dat hij langzamerhand de positie van minister Luis Alberto Machado
en diens intelligentieprogramma voor 60 procent had aanvaard. Ik vroeg of hij besefte
dat er voor hem
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aan een Nobelprijs werd gedokterd. Hij wuifde de gedachte onmiddellijk weg, zoals
ik verwachtte. Maar Anna Pignocchi, zijn trouwe secretaresse, vroeg me van wie die
actie uitging.
Ik ben rustig alleen gaan dineren om Peter een brief te kunnen schrijven.

18 juni 1981
De ventjes die de televisiecamera's bedienen, dragen lichtgroene para-jumpsuits en
zien er lekker uit.
Ik ontbeet met Hugo Thiemann uit Genève. Hij noemde de Amerikaanse economie
die van een ontwikkelingsland, omdat zes procent van het BNP gebaseerd is op de
export. Voor West-Duitsland is dit 35 procent. Daar staat tegenover, denk ik, dat de
Amerikaanse economie bestand is tegen oorlogen en andere ongunstige
ontwikkelingen in de wereld. De VS kan zichzelf bedruipen als het moet.
De voormalige president van Venezuela, Rafael Caldera zat vanmorgen de vijfde
sessie voor. Hij kletste ononderbroken een heel uur en liet het hele programma in de
soep lopen. Het gevolg was dat we pas tegen 14:00 uur voor de lunch op Miraflores
Palace arriveerden. We werden door president Luis Herrera Campins in eigen persoon
ontvangen. Ik herinnerde hem er aan dat we een interview zouden hebben.

Wanneer ik in Piaget lees, ben ik andermaal overtuigd dat mijn dagboek een perfecte
illustratie biedt van de groei van het brein
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van een asshole, misschien soms een charming asshole, but nevertheless an asshole.157
‘Piaget's goal is to construct the logic of the human mind, the logic of life, and to
discover the genesis of the logic of life. It's a goal he has pursued for a long time. A
goal that guides practically everything he does. The average man does not have a
goal of this type.’158
Mijn doel is al heel lang een reportage van mijn leven samen te stellen. Het is de
activiteit die centraal staat bij alles wat ik doe.

19 juni 1981
Vanmorgen heb ik eerst een praatje van vier minuten voor de radio aan Veronica in
Hilversum doorgebeld. Henri Remmers kwam zelf aan de lijn om navraag te doen
wat de Club van Rome was en wat dies meer zij. Hij vertelde dat mijn bericht vanuit
Madrid over mijn gesprekken met José M.R. Delgado ‘was blijven liggen’. Ik werk
voor niets bij die club. Ik kan beter naar de VARA overstappen.
Zoals vroeger professor Jermen Gvishiani al vraagtekens zette bij Robert Maxwell
van Pergamon Press, zo heeft Alexander King me nu eveneens gezegd dat hij liever
niet wilde dat Aurelio Peccei doorgaat met boeken van de Club van Rome bij die
crook te laten uitbrengen.
Vanmorgen sprak minister Machado lang en geïnspireerd. De man heeft inderdaad
een vleugje genialiteit. Hoe heb ik die man toch gevonden? Bij de Club van
Rome-vergadering in Salzburg. Nu spreekt hij te lang en kan hij beter ophouden
want de befaamde wet van de afnemende meeropbrengst begint zich te doen gelden.
Hij breekt nodeloos af wat hij opbouwde. Niet intelligent.
Pepe Dominguez kwam naar me toe: ‘I got you a Spanish publisher for your
interview book through Ricardo Diez-Hochleitner.’ Dat is het hoofd van de Club
van Rome in Madrid.

20 juni 1981
In mijn droom was ik te eten gevraagd bij Beatrix en Claus. Mejuffrouw Büringh
Boekhoudt zei dat zij zich beter voelde met het vooruitzicht van een vakantie in
Salzburg. (Ik heb haar dit deel van mijn droom geschreven). Daarna voerde ik met
prins Claus een gesprek over de monarchie en hij was het met me eens dat het een
sprookje was uit een andere tijd. Een lid van het personeel zei: ‘Ja, erg vreemd, Claus
staat altijd vroeg
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op en dan gaat hij met die berggeit wandelen.’ (Gisteravond zag ik op televisie een
advertentie waarvoor een geit op een berg werd gebruikt.) Iemand anders
waarschuwde om niet uit de school te klappen omdat ik journalist was. Mejuffrouw
Boekhoudt zei ook iets wat Claus en Beatrix bekritiseerde. Ik herinner me dit niet
goed meer. Vervolgens verscheen een roedel herten en een grote hond raakte in
gevecht met een ree. Iemand begon hard te schreeuwen om er een einde aan te maken.
Ik herinner me wel dat ik me afvroeg of ik Beatrix zou vragen of zij het huwelijk
van Charles en Diana zou gaan bijwonen.
Om 07:30 uur arriveerde minister Machado in het Hilton. We zochten een rustig
plaatsje om te praten. Ik vroeg naar de stand van zijn programma.
‘We began programs directed at the entire population of the country. We initiated
a democratic process. It is not directed at minorities per se. Nor are we interested in
improving the mental capabilities of a few. Our program encompasses the entire
life-span of people, from the moment of birth even to the last moments of life. In
accordance with these objectives we have three central programs:
1) From the moment of birth through six years old. Here we intend to give all
Venezuelan mothers and fathers and other individuals that surround the child
all the knowledge that psychology has to offer today. This will permit the
improvement of every child's capacity. This program is geared to adequate
stimulation.
2) We are instructing and teaching doctors, nurses and volunteers in the hospitals
and maternity wards where babies are born.
3) We are preparing videotapes so that in all maternities we will have completed
our instruction within one year. We have already installed visual monitors in
all rooms where babies are being born.’
‘That really is an ambitious goal.’
‘Every mother in Venezuela will receive instruction how to receive her child.
There are similar programs elsewhere in the world, but they are usually aimed at
small sections of the population to the benefit of the few. I am asking: is our program
good or is it bad. If it is bad, why even present it to a few. If it is good, why not give
it to all mothers.’
Minister Machado vertelde dat op alle scholen in het land een nieuw vak zou
worden geïntroduceerd waarbij de drie voornaamste vermogens van denken zullen
worden behandeld:
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‘Creative thinking, critical thinking and dialectical thinking.’
‘Wordt daarbij ook aan het geheugen gedacht,’ vroeg ik hem.
‘Memory is an essential ability linked to intelligence. You cannot enhance one
faculty of the human mind, without at the same time enhancing all other faculties of
the mind. Mind faculties are interlinked and communicate with each other.’
‘U opereert dus ook buiten Caracas?’
‘We are going into the local communities, the barrios of Venezuela. We are setting
up an army of volunteers. We are going to bring this new knowledge in every house
in which children live. We will likewise instruct and motivate all schools.’
‘I noticed you are also working through television adds.’
‘Yes, we engage the mass media in our programs. We have even short adds on
television of thirty seconds. But we achieved in a relatively short time a deep
transformation of our educational system. So far, in most countries, and also in
Venezuela, education was looked upon as the necessity to pass on facts and data.
We feel education should not be based on what is what, but on how and why. We
should teach new generations how to learn, how to think. And we speak about
Kindergarten to College. We are going to have one hour of these lessons every day
of the week, Monday till Saturday, in which the knowledge that sciences possesses
today, will be passed on in order to fully develop all human potentials. We have
started this process already. Students will be taught how to think creatively, critically
and dialectically.’
‘We are talking about how many pupils?’
‘We have already trained 42.000 teachers. They will instruct 1.2 million pupils.
Within three years we intend to have 100.000 teachers trained for these courses, so
that our purpose will be achieved to reach all Venezuelan youngsters.’
‘And the rest of the population?’
‘We will not stop there. We will spread these programs to other sectors of our
people. We have for instance begun to instruct members of the Armed Forces in
public administration. After I talk to you, I will go to our Military Academy and
speak to the cadets at 9:00 am. We trained already fifty teachers to do the job there.
We follow Edward de Bono's method. We actually followed the same method with
the 42.000 teachers I told you about. We did add to De Bono our own structural
package. Besides De Bono, we have worked closely with Israeli scientist psychologist
Reuven Feuerstein and, as you will know, with the Harvard team under the direction
of professor Richard Herrnstein. We also began a very exciting program with Gen-
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eral Motors in Venezuela. Intelligence will be directly taught to the workers there.
This is a pilot program of sorts. If we are successful with General Motors, we will
go to other industries. We are even spreading our programs of “teaching intelligence”
to professional associations like lawyers and engineers.’
‘Actually, you are revolutionizing Venezuela.’
‘Indeed. By teaching the poor in the neighborhoods, the factories and in our
communities at large to think critically, we consider it the biggest informational
revolution that could be conceived. We intend to convert this into a nationwide
program and that is why I speak of “the democratization of science”. They now have
created a group in China for the study of human intelligence. Three members of this
group have been here. The stayed five weeks with us. We shared all the information
we had. They saw everything and attended all our meetings. It is expected that some
of these programs will be implemented in China. Bulgaria did the same. The
vice-minister of Education came with some assistants. When they left, they stated
what they had seen was not only interesting for Venezuela but for all the world.’
Er wordt ook samengewerkt met Israël, Argentinië, Uruguay en Spanje. Ik vroeg
minister Machado opnieuw wanneer hij nu eindelijk naar Moskou zou gaan, waar
ik de deur voor hem opende naar de president van the USSR Academy of Sciences,
Anatoly Alexandrov. Misschien dat hij nu toch eindelijk naar de USSR gaat, waar ze
deze programma's meer nodig hebben dan waar ook ter wereld.
Ik wist dat ik Peter moest bellen. Zijn knie is weer ‘super’, maar zijn moeder is in
het ziekenhuis opgenomen voor een blindedarmoperatie. Hij heeft me nu plechtig
beloofd haar te zullen schrijven. Ik schreef hem een brief. ‘Ik heb het gevoel, dat je
misschien over tien of twintig jaar eindelijk weer naar Amerbos zal terug komen,
maar dan ben ik een oud wrak en kan niet meer met je mee naar het strand.’ Ik
beloofde: ‘Ik zal proberen zo min mogelijk wrakkerig te worden.’
Liep bij het zwembad tegen een ‘zakenventje’ aan, Jaime de Marquez (22) Hij
gebruikte de smoes zakenman te zijn om naar Caballeros te gaan, maar daar houd ik
niet van. Ik gaf hem mijn kamernummer.
Binnen een mum van tijd was hij boven. Hij vroeg of ik cream had, wat betekende
dat hij geneukt wilde worden, wat ik niet doe. Hij was een sexy kroeldier en zeer
geli - Indonesische voor geil. Ik heb er nooit moeite mee als een blow job er niet in
zit om tijdens het rommelen te masturberen. Daarna ging hij
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op zijn buik liggen, een blote kont die om meer vroeg en het onderwerp geld kwam
bovendrijven. Zijn ouders zetten hem uit huis omdat hij homo was en hij had geld
nodig want hij woonde bij ‘een oom’. ‘Geef je nummer maar dan bel ik je als ik
zaken voor je heb,’ zei ik en out he went.
Ik dacht aan de plotselinge dood van mijn vader. Elisabeth Kübler-Ross refereerde
aan oud worden en hoe mensen niet meer verder willen leven ‘because life is no
longer meaningful and seems to have no purpose’.159 Viel hij dood omdat hij zich op
zijn 72ste jaar ‘nutteloos’ voelde? Wat is er met hem gebeurd? Ging hij op in licht?
God mag het weten. Mijn zorg gaat nu alleen nog naar Peter uit. Hij zei vanmorgen
toen ik hem belde: ‘Dag mijn lieve schat.’

21 juni 1981
Leonid Zamyatin haalt de voor pagina van The Daily Journal hier met de uitspraak
dat wanneer de Polen er niet in slagen orde op zaken te stellen, het tijd wordt voor
de USSR om het land uit een catastrofale situatie te halen.
Dit was mams verjaardag. Vader had dan traditioneel in de kelder een emmer vol
rozen staan die hij haar 's ochtends op bed ging brengen. Dit heeft hij zo lang ik me
kan herinneren gedaan op mams verjaardag. Op De Horst was dit altijd een ware
feestdag waarbij veel naaste familieleden aanwezig waren. Waar zou mams geest of
ziel nu kunnen zijn? Ik ben er bang voor dat ik met de jaren geleidelijk meer bezorgd
zal raken over de dood en de zinloosheid van het leven. Eigenlijk zou ik de rest van
mijn leven mam op 21 juni een brief moeten schrijven als een state of the union of
troonrede over wat er met deze zoon zoal is gebeurd zodat ze op de hoogte zal blijven.
En vader iedere 24 juni, op zijn verjaardag. Want als het waar is dat zij zich ergens
in de kosmos bevinden, zoals ook Gerard Croiset geloofde, zouden ze in de positie
zijn zulke berichten ‘te ontvangen’.
Vreselijk eigenlijk dat je over drie maanden dood zou kunnen zijn, door een ziekte
waarvan je op dit moment nog niet weet dat je die hebt.
Ik heb een heerlijk stil plekje aan het zwembad gevonden. Ik denk altijd weer:
holle vaten klinken het hardst, wanneer ik mensen over niets hoor lallen en brallen.
Wat het meeste ontbreekt aan ons dagelijks leven anno 1981 is stilte. De mogelijkheid
‘to retreat into an environment where silence reigns
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supreme. In which you can quietly listen to your inner voices communicate with
each other, while out there the wind blows and the sun casts its warmth over the
earth.’ Of zoals ik vroeger lag te luisteren naar de dennenbomen op De Horst, waarbij
de geuren van de natuur de zintuigen strelen.
Jean Piaget wordt gevraagd: ‘Wat is talent?’ Zijn antwoord: ‘That is the secret.’
Ja, een mysterieus geheim. Piaget hield ook zo veel van muziek dat hij er naar
luisterde als hij werkte. Ik heb nooit anders gedaan. ‘It is surprising,’ aldus Piaget,
‘hoe muziek de geest stimuleert.’ Ik ben al jaren overtuigd, dat muziek een
harmoniserende werking op de neuronen heeft. Een van de mooiste ‘giften’ van mam
aan mij. Ik moet het hier met José Delgado over hebben.
‘Piaget's goal is to construct the logic of the human mind, the logic of life, and to
discover the genesis of the logic of life,’ zegt Howard Gruber. Welke logica? Heel
het leven is een Russisch roulette, zelfs het gedrag van atomen is onvoorspelbaar.
Neuronen opereren buiten de wil om in het menselijk brein. Welke logica?
Wat ik niet begrijp, is dat Piaget zegt: ‘Generally speaking - and I am ashamed to
say it - I am not really interested in individuals, in the individual. I am interested in
what is general in the development of intelligence and knowledge, whereas
psychoanalysis is essentially an analysis of individual situations, individual problems,
and so forth.’ Een andere opmerkelijke uitspraak volgt. Op de vraag of we een leven
lang leren tot de we pijp uit gaan, antwoordt de Zwitserse grootmeester in de
psychologie: ‘That is the ideal I personally strive for, to remain a child to the end.
Childhood is the creative phase par excellence.’ Overigens lijkt me dit vrij verwarrend.
Je kunt niet op hoge leeftijd je kinderlijkheid bewaren en kinds zijn tegelijk. Een
andere onduidelijkheid. Piaget vind kritiek van een ander nuttig en zegt vervolgens:
‘But if a person is honest, he can do it by himself.’
Magnifiek vind ik de volgende passage. Hij vroeg eens aan een kind: ‘Why does
the moon shine only at night and not in the daytime? The child answered: “It is not
the moon that decides.”’ Dit boek brengt weer een stroom nieuwe gedachten. Ik
schreef Peter zijn uitstraling en aanwezigheid te missen. Dat is een vorm van in geest
aan elkaar verknocht te zijn. Wat ook professor Delgado benadrukte, gebeurt: ik lijk
nu de levensfase binnen te komen dat ik de vruchten begin te plukken van vele jaren
van waardvolle input.
John Leonard schreef in de The New York Times: ‘We are buy-
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ing perceptions. How are we perceived by the Soviets and how do we perceive
them?’160 Wanneer ik alles bij elkaar optel, zou ik er voorstander van zijn Europa
definitief en permanent van de VS los te weken. Oost- en West-Europa zouden samen
moeten gaan als een continent van Brest tot Vladivostok, dan kan de rest van de
wereld inpakken.
Ik lees een essay van de managing editor van Foreign Affairs, James Chace,
Solvency, the price of survival.161 Het boek van Chace wemelt van de vragen voor
Leonid Zamyatin. Ik markeer al de passages die voor dat gesprek interessant zijn.
Trouwens, er zitten ook vragen in voor Klaas de Vries.
Chase citeert uit The Wall Street Journal: ‘Let us not delude ourselves,’ aldus
president Jimmy Carter, de pindaboer uit Georgia, ‘the Soviet Union underlies all
the unrest that is going on in the world.’ Dat is natuurlijk een valse voorstelling van
zaken. De onrust in de wereld is een verkapte oorlog - de wederzijdse atoomdreiging
voorkomt een openlijk conflict - tussen twee sociaal-politieke systemen: het
kapitalistische liberalisme van de rijke landen versus het staatssocialisme van de
communistische landen. Daartussen wurmen zich de recentelijk bevrijde landen van
de derde wereld, de Afro-Aziatische landen, die Sukarno in 1955 in Bandung heeft
trachten te bundelen om een tegenwicht tot stand te brengen tussen de met
atoomwapens uitgeruste reuzen.
Chase refereert aan het door Washington georganiseerde ‘collectieve
antisovjetisme’. Zo ageren Moskou en Peking - en Havana voor Latijns-Amerika tegen het neo-imperialisme en kolonialisme van Washington. Ten aanzien van
ontwikkelingen in de zogenaamde Western Hemisphere zegt Chase terecht, dat het
grootste gevaar aldaar de tendens in Washington is ‘to misunderstand the nature of
revolution in the region and to attribute the rise of left-wing, revolutionary regimes
to the machinations of the Soviet Union and thus to frame policies for the hemisphere
solely in terms of the cold war’. De Koude Oorlog is in de strikte zin des woords de
concurrentiestrijd tussen rijk en arm, tussen imperialisten en kapitalisten, en
gekoloniseerde en uitgebuite volkeren. De tragiek van de Russische revolutie is dat
de geëxploiteerde massa erin slaagde op de bok van de staat te gaan zitten en zelf in
een uitbuitende klasse veranderde. Met dien verstande, dat voldoende
marxisme-leninisme in het sovjetsysteem overbleef, om diezelfde massa een strak
gereglementeerd systeem op te leggen, maar wel met redelijke
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bestaansmogelijkheden voor iedereen. In Moskou slaapt vrijwel niemand op straat,
zoals in New York. Chace's boekje brengt me op vele gedachten en levert eigenlijk
vragen voor Handler, Zamyatin en zelfs Klaas de Vries.
Er lag aan het zwembad een ventje, een Indonesische typetje, van wie ik - als ik
kon tekenen - een schets had willen maken. Ik flirtte met hem. Het houdt nooit op.
Sensuele attracties lopen parallel aan ademhalen. In mijn verbeelding betast ik zijn
gezicht, lichaam, zijn haar - niet zijn penis, want ik ben niet cock-oriented, nooit
geweest - en nauwlijks is Jaime verdwenen en de volgende ‘mogelijkheid’ wordt
alweer overwogen. Oversekst? Caracas wemelt van de jongetjes, de meesten hustlers.
‘Life is expensive in Venezuela,’ zei Jaime, ‘I am open 24 hours a day.’
Later kwam het typetje toch nog even naar mijn kamer en we hebben wat
gerotzooid. Hij was wel lekker maar had een bobbel op zijn lip. Dat was niet koosjer.
Met alle mysterieuze ziekten die rondwaren, ben ik op mijn qui-vive. Hij begon aan
een blow job maar ik had toch geen zin. Ik dacht nog: hoeveel monden hebben over
de jaren aan mijn Wiwimacher gezeten? Ik knap er zelf onmiddellijk op af in ieder
geval. Zijn naam was Walter.
Ik las in Piaget nog over memory and intelligence. ‘The problem is,’ zegt hij, ‘to
learn whether memory consists essentially in the more or less passive reproduction
of what has been perceived earlier, or whether it is a reconstruction - partly conceptual
and partly inferential - of a past of which a part has been forgotten and has to be
completed and reconstructed.’ Hij wordt nog exacter als hij zegt: ‘Bearing on memory
often thought as the faithful image of a past that is simply copied by memory - is in
fact current representation.’
Piaget staat uiterst wantrouwend tegenover herinneringen uit kinderjaren. Daarom
hecht hij dus ook niet aan psychoanalisten die de jeugd van een patiënt trachten te
reconstrueren. Ik voel me, met mijn dagboeken vanaf het moment dat ik kon schrijven,
enigermate gedocumenteerd over die tijd. Om die reden ook heb ik Jean Paul Sartre's
gedetailleerde herinneringen in Les Mots van toen hij nog een piepklein jongetje was,
volkomen gewantrouwd. Fantaseer je daarover, waar fantaseer je dan niet over?
Hij vertelt vervolgens het beroemd geworden incident uit eigen leven, toen Piaget
als baby door een kinderjuffrouw in een kinderwaden werd voortgeduwd nabij het
Rond Point op de Champs Élysées in Parijs. ‘I was the object of an attempted
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kidnapping. Someone tried to grab me out of the buggy. The straps held me in and
the nurse scuffled with the man, who scratched her forehead. Something worse might
have happened if a policeman had not come by just then. I can see him now as if it
were yesterday - that was when they wore the little cape that comes down to here
(he motioned with his hand) and carried a little white stick, and all that, and the man
fled.’
Toen Piaget vijftien jaar was ontvingen zijn ouders een brief van de kinderjuffrouw,
die tot het geloof was gekomen en al haar zonden wilde opbiechten. Zij had het hele
verhaal van de ontvoering verzonnen en haar eigen voorhoofd verwond. Zij zond
het horloge terug dat de ouders van Piaget haar als beloning hadden gegeven. ‘In
other words,’ aldus Piaget vele jaren later, ‘there was not an iota of truth in the
memory.’ Dat ons geheugen volgepropt is met racontars staat voor mij al heel lang
vast. Mijn dagboek, vanaf ongeveer 1935, is een betrouwbaar tegengif tegen pure
verzinsels.

22 juni 1981
Al Haig heeft weer eens wijsheden verkondigd, ditmaal in Wellington,
Nieuw-Zeeland. ‘The Soviet Union is welcome in the family of nations if they accept
historic change, and essential change is pursued by the accepted norms of international
behavior.’ Je moet het lef maar hebben. Voor Amerikanen behoort de hele wereld
zich aan te passen aan Amerikaanse normen want dat zijn de enige ‘juiste normen’
in de wereld. Amerikaanse zogenaamde normen zullen de hele wereld mee de afgrond
inslepen.
Willem Dolleman belde. Hij zei de tijdelijk zaakgelastigde in Venezuela te zijn.
Het leek hem ‘een gezellig idee’ als ik morgen langs kwam. ‘Ik heb toch geen
overbezette agenda.’
Ik ging te voet naar Miraflores Palace en heb meer giftige benzinestank geïnhaleerd
dan ik me kan herinneren ooit in een half uur te hebben ingeademd. Ik had een korte
ontmoeting met minister Machado. Hij had de tekst van ons interview nog niet
gelezen, wat wel was afgesproken. Je verandert deze mensen toch nooit meer. Ze
zijn onbetrouwbaar of onberekenbaar en lanceren dan met het grootste gemak
vernederende excuses. Later kwam Dominguez naar het Hilton. Hij was charmant.
We hebben een uitstekend en bruikbaar gesprek opgenomen voor mijn boek Over
intelligentie.
Dominguez vertelde bijvoorbeeld dat Fidel Castro de Venezolaanse ambassadeur
voor een gesprek had uitgenodigd om ingelicht te worden over het programma van
het ministerie voor

Willem Oltmans, Memoires 1981

163
de Ontwikkeling van Intelligentie in Caracas. Hij had daarop zijn medewerkers
verweten hem hierover niet te hebben ingelicht. Niet verwonderlijk misschien omdat
die medewerkers ook begrijpen, dat hoe intelligenter de mens is, hoe minder kans
dat de kudde zich een socialistische dictatuur laat opleggen.
Ik bracht tweeeneenhalf uur door met professor Reuven Feuerstein, psycholoog
van de Bar Ilan University in Jeruzalem, die een bondgenoot van minister Machado
is.162

23 juni 1981
Vanmorgen had ik een indringend gesprek met een klinisch psychologe, Corina
Parisea de Machado, verbonden aan het Venezolaanse programma voor de
Ontwikkeling van Intelligentie. Ik begrijp weer iets beter waar ze mee bezig zijn.

24 juni 1981
Gisteren heb ik al enkele tientallen pagina's van de lange bandopname met Feuerstein
uitgeschreven. Vanmorgen ben ik bij hem gaan ontbijten. Op weg daar naar toe was
er bij een viaduct van een snelweg een prachtige, bruine hond. Mijn bloeddruk ging
meteen omhoog. Ik stond doodangsten uit, bang dat hij zou worden overreden. Vanuit
mijn positie kon ik niets doen. Later, op de terugweg, ben ik gaan kijken. Het beest
is kennelijk veilig aan de andere kant gekomen.
Hij gaf me Instrumental Enrichment: An Intervention Program for Cognitive
Modifiability,163 dat hij met enkele collega's schreef. Hij pende er onderstaande
opdracht in. Het is een uitermate
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specialistische studie over leerprocessen. Intussen heb ik 42 pagina's tekst van hem
uitgeschreven.
Ik roerde met professor Feuerstein aan dat kinderen voor hun zesde jaar, dus voor
zij eigen keuzen kunnen maken, al met de meest onbedaarlijke onzin worden
opgezadeld waar ze nooit meer van afkomen, of althans met moeite van afkomen.
‘Indeed,’ zei Feuerstein, ‘many parents possess an ideology. They might reason,
let the child be an individual. Let it do and feel what it wants. It is none of our business
how the child wants to grow up and be. These parents feel they give freedom to the
child. The truth is, and here I am responding to one of your earlier questions, a child
cannot live in a meaningless world. You cannot have a moratorium and say: “By the
age of fifteen, you will know whether you want to cross yourself or not.” Impossible.
By the age of fifteen the child can decide if he or she wants a religion or not. One
cannot raise generations of children up to fifteen without a meaning to life.’
‘Why not teach them reality? Why not face reality as it is?’
‘The rate of suicides would exceed the number of births.’
‘Do we have to code brains of defenseless children with stories as bloody as the
scene at Mount Golgotha? Why tell small children horror stories of a man on a cross?’
‘You know why? Because they need it! And, if you don't tell them these stories,
they will imagine them.’
‘Why would they do that?’
‘Because they need it. It is very simple.’
‘Really, professor, this is the bloody limit.’
‘You know what children will do, when they will not be told stories, like the
grandmother and the wolf, as you mentioned?’
‘Yes: they will pull the wings from butterflies and pull the limbs from frogs. Is
that what you will tell me? Just for fun. That is the true face of man, or the root of
all evil. We still are glorified baboons.’
‘There is no evil,’ wierp Feuerstein tegen.
‘What? I don't understand this built in urge to kill, to destroy. We must modify
this.’
‘The question is not to deny that we have evil in us. The question is: how do we
go about it, how change it or sublimate it.’
‘Decode the evil from the brain,’ vroeg ik Feuerstein. ‘Even seventy-five years of
Marxist-Leninist brainwashing in the USSR has not resulted in the creation of a “new
Marxist man”, the ultimate ideal of Communism.’
‘They never tried it. But let me explain what we are doing. The most beautiful
parable in the Jewish religion is the ladder
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of Jacob. Jacob went out of his way to run away from his brother Esau, who wanted
to kill him. Then, he fell asleep, and he dreamt about a ladder, whose legs were deeply
buried into the earth, but its head reached out for God. This is what is meant by “life”.
You may have lots of evil in you, but you have to climb up on this ladder. It is not
by denying your evil, that you live, but by sublimating, by turning it around. In this
sense one develops the capacity to modify evil into the highest form of sublimation
that exists, namely, to reach out for God.’
Hij vervolgde: ‘One cannot decode evil. We cannot take hardwired elements out
and turn them into something else.’
‘That is what José Delgado says.’
‘Parents reason: let the child play. I will present it with a thousand toys. You know
what happens today in our world? Undoubtedly, you have heard about the enormous
increase in learning disabilities?’
‘How do you explain this increase?’
‘It is caused by underachievement all around. It is a lack of mediated learning
experience. Children come into the world with the best of minds but never learn how
to learn.’
‘Obviously, minister Machado turned to you.’
‘Yes, we developed a program we call “instrumental enrichment”. We have also
another model, we call “learning potential assessment device”, which is a special
way to assess the low functioning child by using a dynamic approach in evaluating
its modifiability. These two elements are now being practiced in. The first results
are being observed at the moment by specialists. So far, results are basically very
good.’164
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat ik al tien dagen in Caracas ben. Toen ik
terugwandelde na het gesprek met professor Feuerstein, trof ik nabij een bouwplaats
het gemiauw van een jong, zwartgevlekt poesje. Het streelde zich voortdurend langs
mijn jeans. Het diertje was erg vies en ik was bevreesd het aan te raken. Auto's
snelden voorbij en ik was nu bang dat de kat overreden zou worden. Een moeder
met dochtertje passeerde. Zij sprak Engels. Ik vroeg haar zich over het poesje te
ontfermen. Zij had al twee poezen thuis maar het kind jengelde en de moeder ging
akkoord het in ieder geval mee te nemen naar een nabijgelegen park. Later bestelde
ik in het Hilton enkele sissende lamskoteletten. We zijn eigenlijk hartstikke gek.
Soms vraag ik me af of ik ooit iemand heb ontmoet die niet deels full of shit is,
behalve ikzelf natuurlijk, inbegrepen Reuven
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Feuerstein. Die verhalen als over de ladder naar God zijn er natuurlijk ook ingebracht
voor het knaapje zes jaar was. Hij houdt eraan vast en kan zich er niet meer van
losmaken. Zelfs José Delgado is in hart en nieren rooms-katholiek gebleven, na een
leven lang hersens te hebben bestudeerd.
Rajiv Gandhi is er eindelijk toch ingetrapt. Hij verzette zich met hand en tand om
van piloot in de burgerluchtvaart in de politiek van de familie meegesleurd te worden.
Zijn moeder heeft hem kennelijk toch overgehaald. Hij heeft nu de zetel in het
parlement overgenomen, die door zijn broer werd bezet tot hij bij een vliegongeluk
om het leven kwam.

25 juni 1981
Eindelijk stralend weer. De heer Dolleman hield af, de ontmoeting ging niet door:
fuck him. Hij moest naar een OECD-lunch. François Mitterrand heeft vier communisten
op ministersposten gezet, wat George Bush er toe heeft gebracht jegens Parijs zijn
bezorgdheid uit te spreken. Amerikanen zijn altijd voor democratie, zolang stemmen
van links niet aan de bak komen. Andrés Segovia is in Madrid bij koninklijk decreet
tot markies verheven.
Dolleman kwam toch nog naar het Hilton in de middag en zei: ‘Ik ben blij dat ik
u nu toch eens heb ontmoet.’

26 juni 1981
Ik belde een aantal keer met Casper van den Wall Bake. Hij lijkt zich echt op mijn
komst in Willemstad te verheugen. Ik weet nooit of en in welke mate hij seks in
gedachten heeft. Ik in ieder geval wel.
Terry Fox is een prachtige Canadese jongen van 22 jaar die kanker heeft en zal
sterven. Hij ondernam de Marathon of Hope, een tocht van 3.000 kilometer dwars
door Canada, om geld op te halen voor kankerbestrijding. Hij leverde 20 miljoen
dollar aan het kankerfonds af. Hij deed dit nadat een been reeds was afgezet. Canada
geeft nu ter ere van Terry een postzegel uit.165 Ik lees My Guru and his Disciple van
Christopher Isherwood.166 Ik zal Peter een exemplaar geven. ‘The Sankrit word yoga
means union, or the process of achieving union with this eternal omnipresent Nature,
of which everybody and everything is part.’ Peter deed op Amerbos altijd aan yoga.
‘I am afraid, that that exceedingly odd individual, Jesus of Nazareth, deliberately
got himself lynched.’
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In 1995 zag ik in Ottawa een standbeeld voor de jongen staan.
Christopher Isherwood, My Guru and his Disciple, Magnum books, Londen, 1981.
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Willemstad, Curaçao
Casper haalde me af van het vliegveld. Hij was gebruind door de zon en zag er
bijzonder aantrekkelijk uit.
Hij gaf me een knipsel van mijn brief in NRC Handelsblad van 13 juni 1981 waarin
ik verduidelijkte dat ik geen klacht tegen Claus had ingediend, maar slechts de prins
als getuige gehoord wilde hebben inzake de overheidssabotage in India.
Karen Elliott publiceerde een voor minister Al Haig vernietigende analyse in The
Wall Street Journal van 25 juni 1981. Beetje bij beetje wordt duidelijk wat een
gevaarlijke idioot die man is.
Penthouse heeft eveneens een artikel van zeven pagina's van Jeff Stein over deze
mijnheer. Zijn codenaam rond het Witte Huis was ‘claw hammer’. ‘The quintessential
military staff man, Al Haig, owes his success as much to an expected ability to please
his bosses as to an uncanny knack to impress or to overpower his adversaries,’ schrijft
Stein. Hoogtepunten van Haigs carrière zijn: ‘The overthrow of a democratically
elected government in Chili (Allende), the secret bombing of Cambodia, various
chapters of Watergate (and Nixon), the wiretapping of journalists and government
officials without warrants, various efforts to derail or limit investigations of Watergate
and to provide hush money to defendants and the deal that made Gerald Ford
president.’ Je kunt er zeker van zijn dat Steins opsomming het topje van de ijsberg
is.
Een tweede reportage behandelt een andere medewerker van het Witte Huis,
Richard Allen. Van hetzelfde laken een pak. Een litanie van crooked deals en zaken
die niet door de beugel kunnen. Zeven kinderen. Rooms-katholiek. Een gediplomeerde
schuinsmarcheerder.

27 juni 1981
Gisterenavond heb ik samen met Casper gedineerd in een restaurant op een heuvel
met uitzicht over de baai. De stank van de Shell-raffinaderij, die gewoon in het hart
van het woongebied ligt, was ondraaglijk. Casper zei er al aan gewend te zijn. Dat
is nu juist het ergste van alles. Langzaam maar zeker vinden we elkaar terug. Hij is
ouder geworden. Ook zekerder van zichzelf. Merkwaardig, maar ik sprak Casper
weer verschillende keren met Peter aan. Zoals ik Peter dikwijls met Theo, mijn
jongste broer, aanspreek. Lex Poslavsky zegt me dat ik me geen zorgen hoef te maken
en dat het slechts een ‘gebrek aan concentratie’ zou zijn. Het is natuurlijk wel
opvallend, dat wanneer ik namen door elkaar haal, er steeds sprake is van die enkele
intiemste relaties.
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Vandaag reden we samen naar het andere einde van het eiland waar Casper een inham
in de zee kende en we helemaal alleen waren aan het strand. Het werd een uitermate
plezierige dag, alhoewel ik voelde teveel te verbranden. Ik heb nooit echt begrepen
hoe hij in elkaar zit en pas in de avond, toen we ergens gingen eten, raakten we
werkelijk verwikkeld in een intensief gesprek. Ook belandden we bij mijn huidige
financiële situatie en hij waarschuwde dat het tijd werd op een rijtje te zetten wat
mijn activa nu werkelijk waren en of deze mijn diverse schulden nog wel
overvleugelden. Vooral omdat Peter mijn enige erfgenaam is, en mij zou iets
overkomen, dan zou ik hem met veel ellende kunnen opzadelen. Het irriteerde me
allemaal enigszins, maar ik denk dat hij wel gelijk heeft. We gingen ook in op de
uitgave van mijn dagboek. Hij gaf het advies een kopieermachine te huren en zelf
het dagboek te kopiëren, wat een onmogelijkheid is, want het gaat om meer dan
duizend klappers.
Casper zegt veel te hebben geleerd van hoe het bedrijf waar hij aan verbonden is
in de maling is genomen, ook door uitermate onbetrouwbaar gedrag van mogelijke
partners in Caracas. Daar kan ik van mee praten door mijn verwikkelingen met
minister Machado & Co. Zijn bedrijf leverde bijvoorbeeld een volledige offerte aan
Venezuela voor de bouw van een ziekenhuis. Toen de stukken waren ingeleverd,
werd bericht dat men eigenlijk niet een maar twee ziekenhuizen wilde bouwen.
Daarna werd nooit meer iets van deze ‘partners’ gehoord.

28 juni 1981
Vandaag gingen we naar een ander deel van Curaçao, eveneens een verlaten strandje,
maar bezaaid met afval en smeerlapperij. We hadden weer een koelbox mee en we
lunchten eigenlijk op een soort vuilnisbelt. Gisteren droeg Casper een rood shirt,
vandaag een oude, kale jeans met een geel polohemd. Hij ziet er ongelofelijk lekker
uit. Ik denk dat hij steeds meer op zijn vader zal gaan lijken, afgaand op de foto's die
ik heb gezien. Zijn vader belde hem op en schijnt slapeloze nachten over Caspers
toekomst te hebben. Generaal Bake is nu zeventig jaar. Ik denk dat Casper pas
helemaal ‘man’ zal zijn na diens heengaan.
Dit waren waardevolle dagen omdat Casper en ik voor het eerst sinds zijn huwelijk
met Carine veel van onze vroegere intimiteit hebben teruggevonden. Hij draagt nog
altijd de riem en de boots die ik hem eens gaf. Het is eigenlijk niet mogelijk om weer
te geven hoe zo'n dag met Casper werkelijk verloopt
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en door mij wordt beleefd. Hij is nu 33 jaar, drie jaar jonger dan Peter.

29 juni 1981
Casper vetrok om 07:15 uur naar kantoor.
Ik schreef eerst een brief aan Peter. Deze paar dagen zijn omgevlogen. Als je
arriveert, denk je een zee van tijd te hebben maar wanneer al die uren samen met een
speciale vriend door je vingers zijn geglipt, blijf je met een soort droefheid zitten.
Ik concludeer dan slechts voor de zoveelste keer dat we zeer, zeer zuinig met onze
tijd, onze dagen, onze jaren dienen om te gaan. Hoe verdrietig zal ik zelf zijn als ik
de hoge leeftijd bereik van tante Yuut, tante Jetty, mejuffrouw Boekhoudt of mevrouw
Van Dijk? De geest verschuift dan de realiteiten om ons heen als dominostenen die
het naderende einde van het leven aanvaardbaar zullen moeten maken. Iedere dag
die je nu beleeft, is uiterst kostbaar en beslaat maar 24 uur.
Ik lees in Isherwood maar ben er niet kapot van. Misschien behaalde dit manuscript
veel succes door de openheid waarmee hij over homoseksualiteit spreekt. Ik ga er
niet mee door. Het inspireert me niet. Het gaat om zijn problemen.
De rotsen aan het strand zaten vol met salamanders en hagedissen. Casper klauterde
rond en verzamelde slakken. De slakkenhuizen zijn inderdaad heel mooi, soms met
rode en gekleurde strepen. Hij kookte de schelpen uit en de slakken kwamen naar
buiten, heel vreemd. Dit had ik nooit eerder gezien.
Prins Bernhard is zeventig geworden. Het schijnt in Nederland koud en regenachtig
te zijn. Hier is het het mooiste weer van de wereld. Ik schreef mejuffrouw Büringh
Boekhoudt over mijn belevenissen op de conferentie in Caracas en vertelde over
mijn werk. Ook schreef ik dat ik overtuigd ben geraakt, dat kinderen voor het leven
beschadigd raken wanneer hun moeders niet de vaardigheid ontwikkelen affectieve
relaties met hen op te bouwen.
Na een korte lunch in de Plaza zette Casper me op het vliegveld af. Hij was
kennelijk gepreoccupeerd met zijn werk. Het bedrijf waar hij voor werkt, is hem al
drie maanden salaris schuldig. Hoe het exact zit begreep ik niet helemaal.
Terry Fox is aan kanker overleden. Zijn levensverhaal heeft me enorm aangegrepen.
Ik ben in Caracas gestopt om om 22:40 uur een VIASA-vlucht naar Madrid te
nemen.
Terug in de wereld. Reagan heeft weer de nodige enormiteiten gedebiteerd. Hij
heeft gezegd dat het ‘kind of foolish’ was
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om bekend te maken wat de werkelijke buitenlandse politiek van de VS was. ‘It is
more effective to move ahead on the international scene without fanfare.’ Dat heb
je er van als je een B-filmacteur president van een grootmacht maakt. Het
democratische systeem is waanzin. Wat moeten de sovjets in hemelsnaam beginnen
met zo'n tegenspeler?
Ook minister Al Haig heeft weer de nodige internationale onzin uitgehaald. De
man heeft een bezoek aan Peking gebracht en Moskou is in rep en roer. Washington
speelt dan de zogenaamde ‘China-kaart’, wat betekent de Chinezen en sovjets tegen
elkaar uitspelen ten voordele van de VS. Haig schijnt Peking wapenleveranties in het
vooruitzicht te hebben gesteld. Pravda en TASS lanceerden prompt een barrage van
protesten, en terecht. Het is een gevaarlijk spel in die pot te roeren. De USSR grenst
tenslotte aan China. In China zelf is het sinds de dood van Mao in 1976 onrustig. Ze
vieren nu de 60ste verjaardag van de Communistische partij, die 38 miljoen leden
heeft, 4 procent van de bevolking van China. Dat is erg weinig op een mensenmassa
van 800 miljoen.
Wicher de Marees van Swinderen heeft Casper geschreven mijn boek met Georgii
Arbatov het beste te vinden tot nu toe: ‘Ik eet ieder woord op.’

30 juni 1981
Madrid
José Carlos kwam me afhalen en we reden snel naar huis waar alle Delgado's me
opwachtten. Caroline Delgado had mijn gesprek met professor Delgado voor Over
intelligentie bewerkt en gereed gemaakt. Er werd vis geserveerd. Het was een uiterst
plezierige tussenstop in Spanje. Ik had vanuit Caracas een telegram gestuurd dat ik
minister Machado en Dominguez had geadviseerd om José Carlos enige tijd ergens
in te zetten in hun intelligentie programma. De problemen met José Carlos zijn
blijkbaar van dien aard dat zijn moeder zich liet ontvallen het prima te vinden als de
jongen uit huis ging, ‘the sooner the better’. Dat ging me door merg en been, want
aan die negentienjarige knul mankeert verder niets. Hij is het ontgroeid om thuis te
wonen. Hij vertelde me in de auto besloten te hebben naar de VS te gaan.167 Ik moest
zweren niets te zeggen, want hij had dit besluit nog niet aan zijn ouders meegedeeld.
Caroline zou het liefste zien dat hij in het Spaanse leger terechtkwam. De fouten en
psychische schade die ouders kinderen berokke-
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Dat heeft hij ook gedaan. Hij woont al jaren in Californië.
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nen, veroorzaken blijvende littekens in de geest. Wie zich dit werkelijk bewust is,
heeft geen kinderen, althans ik niet.
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Amsterdam
2 juli 1981
Amerbos
Gisteren is weggevallen. Ik was te moe en er gebeurde te veel. Zo woonde ik in een
restaurantje aan de Keizersgracht het feestje bij ter gelegenheid van het eenjarig
bestaan van de uitgeverij van Peter van der Velden. Made in Soestdijk is eindelijk
verschenen. Ik nam drie exemplaren mee. Het ziet er keurig uit. Ik heb het boekje
tot 01:30 uur in bed gelezen en sta er nog steeds achter.
Er lag een welkomstwoordje van Eduard Voorbach. Hij heeft nu een kamer
betrokken aan de Laraissestraat. Ook Ray, mijn vriendje uit Nieuw-Zeeland, heeft
geschreven. ‘I haven't fallen for anyone,’ zegt hij, ‘and I don't think I will. My mind
is too preoccupied with other things. Although we only met in Amsterdam for a short
time, I feel very close to you. Like you said, we are making the right type of music.’
Voetelink stuurde me zijn pleitnota tegen de staat en het antwoord van Droogleever
Fortuijn op de brief die hij 11 maart stuurde.168
Tevens schijnt dat rechter Fokker negatief heeft beslist. Robert Kroon behoeft zijn
bron ‘een hoge autoriteit in Den Haag’ niet te noemen en mag dus van de Nederlandse
rechter mij gewoon als KGB-agent presenteren, die bezig zou zijn het koningshuis
om te zagen.169
Ik had een lang telefoongesprek met Peter. Hij had bezoek gekregen van mijn
vriendin, barones Jacqueline de Gunzburg uit New York, vergezeld van een vriendin.
Jacqueline logeerde bij de Nederlandse ambassadeur, Robert Fack. Het valt me van
haar mee dat ze Peter is gaan opzoeken, zoals ze had beloofd. Er was nog allerlei
post voor mijn verjaardag. Een lange brief van mijn lieve vriendin uit Djakarta Penny
Hedinah170, met foto's. Ze ziet er uitstekend uit.
Er is ook een brief van prins Claus gekomen die begrijpt dat ik tegen Wibo van
de Linde en Kroon in het geweer ben geko-
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men om hun schandalige geschrijf in Time en vervolgens in De Telegraaf te bestrijden.
Opvallend eigenlijk dat hij een week nadat in de pers is vermeld dat ik hem als getuige
oproep, doodgemoedereerd een briefje laat sturen.
Philip Handler is van 20 tot 25 juli beschikbaar om aan ons boek te beginnen.
Prima.
Oud-ambassadeur Van der Gaag, die dus via mijn bemiddeling bij de
sovjetambassade een visum kreeg, stuurde me een kaart uit Leningrad, waar hij zo
graag naar toe wilde.
Flora Lewis, een collega die ik doorgaans oversla, schreef in de The New York
Times: SIGNALS POINT TO MOSCOW'S DARKEST HOUR.171 Ik geloof er niets van. De
USSR is nu 75 miljard dollar schuldig aan het Westen, dat is niet mis. Lewis wijst er
op dat het Kremlin inderdaad een gigantische militaire machinerie heeft opgebouwd
‘but it failed in everything else’. Dat is niet helemaal waar maar inderdaad is de
Sovjet-Unie ver achter bij het Westen in het verschaffen van consumptiegoederen
voor iedereen. Het blijft schraalhans keukenmeester, maar daar staat tegenover dat
de koek redelijk verdeeld is over alle mensen. Excessen als in de VS van extreme
rijkdom versus onvoorstelbare armoede blijven in de Sovjet-Unie duidelijk
achterwege.
Lewis concludeert: ‘Most of these difficulties are of the Kremlin's making, not
the West's. That makes it worse: correctives cannot be justified by blaming foreign
enemies but would require drastic admission of past errors, which could upset the
regime.’
Het zijn halve waarheden. Het Westen, Amerika voorop, stelt alles en alles in het
werk om het marxisme-leninisme van de USSR ondershands te doen mislukken door
allerlei directe en indirecte vormen van sabotage jegens het Kremlin. Reagan lijkt
hierin de kroon te gaan spannen. De man komt dan ook voort uit het zogenaamde
ultrarechtse Committee on the Present Danger, waarbij de USSR het gevaar is.
Eugene Rostow, mij uitstekend bekend en een der voornaamste haviken uit
bovenstaand comité, door Reagan benoemd als hoofd van de Arms Control and
Disarmament Agency, heeft al vast verklaard tijdens een verhoor voor het Senate
Foreign Relations Committee dat hij niet inzag hoe men voor maart 1982 tot
ontwapeningsgesprekken met het Kremlin zou kunnen komen.172 Intussen heeft Al
Haig gezegd niet te begrijpen dat de sovjets zich opwinden over toenadering tussen
Washington en Peking.
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Steven Weisman schreef op 27 juni in The New York Times dat deskundigen, onder
wie Richard Allen, op het Witte huis niet helemaal begrepen wat Haig in Peking aan
verklaringen had afgelegd, noch waarom hij dit had gedaan.
Om de verwarring nog groter te maken deed president Reagan zelf ook een duit
in het zakje. Hij stond zijn medewerkers op het Witte Huis, inbegrepen James Baker,
Edwin Meese en Michael Deaver, toe naar buiten te brengen dat men spanningen
met minister Haig van Buitenlandse Zaken verder als ‘a fact of life’ zou
beschouwen.173
Intussen is Joop den Uyl in Moskou geweest waar hij heeft gepleit voor een
vermindering van het arsenaal SS-20 raketten.174

3 juli 1981
Het zou lekker zijn geweest, als Eduard was komen slapen. Ik krijg een erectie als
ik er aan denk.
Nadat ik de TR-6 in Gouda had opgehaald, heb ik Made in Soestdijk naar paleis
Lange Voorhout gebracht. Een keurige lakei, in donkerblauw gekleed en met een
aardig gezicht, accepteerde de enveloppe die ik had geadresseerd aan de heer Froger.
In Washington heeft de Senaat in het Labor and Human Resources Committee
een mede door senator Edward Kennedy gesponsorde wet aangenomen, welke de
Teenage Chastity Bill wordt genoemd. Aanvankelijk stond er in dat ‘promiscuity,
having sexual intercourse outside of wedlock’ niet door de beugel kon. In de
uiteindelijke versie staat onder meer dat er gezocht moet worden ‘to find effective
means, within the context of the family, of reaching adolescents before they become
sexually active in order to maximize the guidance and support available to adolescents
from parents and other family members, and to promote self-discipline and other
prudent approaches to the problems of adolescent premarital sexual relations,
including adolescent pregnancy’. Het is vrijwel onvoorstelbaar dat een comité in de
Senaat zich met dergelijke sprookjes serieus bezig houdt. Daar komt in de realiteit
natuurlijk geen moer van terecht.
Een andere comité van de Senaat, het Judiciary Committee, ondersteund door een
subcomité voor Security and Terrorism, heeft even bepaald dat het voortaan een
misdaad is om de naam bekend te maken van ‘covert agents of United States
intelligence agencies’, zelfs wanneer die namen voorkomen in voor
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[Amsterdam (vervolg)]
publicatie vrijgegeven stukken. Meer dan honderd hoogleraren aan rechtsfaculteiten
hebben tegen deze wet geprotesteerd, welke in strijd is met het First Amendment
van de Amerikaanse grondwet dat de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers
beschermt.
De voormalige CIA-agent, Frank Snepp, die al jarenlang achterna gezeten wordt
door de Amerikaanse overheid vanwege zijn boek Decent Interval - zelfs op zijn
royalty's hebben de basterds beslag laten leggen - heeft nu een toneelstuk geschreven,
In the Name of National Security, wat zelfs door de CIA niet kon worden tegen
gehouden. Hij probeert in Hollywood iemand te vinden die het stuk wil verfilmen.175
Ik ging met koorts onder de wol. Ik begrijp trouwens niet waarom er in dit land
iemand naar Dallas kijkt met dat afstotende gedrag van J.R. Ewing.

4 juli 1981
De heg rond de tuin van Amerbos ruikt weer heerlijk. Vanmorgen was er een egel
overreden op de Van Heekweg. Dat die diertjes er nog zijn is verwonderlijk.
NRC Handelsblad stuurde me het gesprek met Philip Handler terug. Vera Illés hield
het natuurlijk tegen. Die juffrouw heeft geen idee wie Handler is, laat staan in de
Amerikaanse context. Zij schuift haar afwijzing Sampiemon in de schoenen, die zich
die onzin laat aanleunen conform zijn rol als vriendelijke redacteur.
De strubbelingen met de nieuwe algemeen secretaris van de NVJ, Hans Verploeg,
houden aan. Ook de ‘misverstanden’.176
Zelfs Wim Klinkenberg schijnt als vicevoorzitter niet meer het zwaargewicht van
vroeger te zijn in dat gezelschap. De dagen van perfecte samenwerking met Gerard
Schuijt liggen voorgoed achter me. Gerard schreef 18 juni 1981 een perfecte
opsomming in De Journalist.177
De show waarin Peter speelt, heeft concurrentie gekregen van Lloyd Webbers
nieuwe musical Cats. Time beschrijft deze nieuwe show als het ‘hottest ticket’ in
Londen op dit moment. Peter belde trouwens uit Phoenix House. Hij zei soms mijn
brieven een zoen te geven als hij er blij mee was. Ik kreeg er een brok van in mijn
keel en hij veranderde meteen van onderwerp. Zijn vriend Frederick Ress is in San
Francisco voor zanglessen en kreeg een compliment van Elisabeth Schwarzkopf.
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Opmerkelijk dat Diana Spencer weigert prins Charles ‘te gehoorzamen’ wanneer zij
hem de huwelijksgelofte aflegt. Daarin verschilt zij van Elisabeth II, prinses Margaret
en prinses Anne. Diana wil wel zeggen dat zij van Charles zal houden ‘comfort him,
honor him and keep him in sickness and in health’. De gehoorzaam-formulering
dateert uit het Anglicaanse Book of Common Prayer uit 1662. Diana heeft daar dus
geen zin in. Ze is misschien pas twintig, maar ze denkt wel na. Roger Rosenblatt
bepleit in Time dat het de hoogste tijd wordt om de atoombom opnieuw te beschouwen
als een dodelijk wapen in plaats van ‘an amorphous threat or a political lever’. Hij
vervolgt: ‘It is time to look straight at its drab snout and recall clearly what it can
do. There is still hope of stemming madness by invoking reality. The mind made the
bomb, the mind denied it and the mind can stop it cold.’178
Intussen kondigde Caspar Weinberger, minister van Defensie in Washington, aan
dat niet de budgetten voor oorlog met vele miljarden omhoog gaan, maar dat de VS
hun nucleaire afschrikking opvoeren, terwijl een sovjetaanval waar ook ter wereld
met conventionele wapens zal worden bestreden. Naast het opvoeren van de
strategische nucleaire afweer, zullen conventionele afweersystemen worden
geperfectioneerd.179

5 juli 1981
Ik voel me allesbehalve normaal. Ik heb nog koorts maar ik moet verder met de
vragen voor Philip Handler.
Klaas de Vries belde. We beginnen volgende week aan ons manuscript.
Elisabeth Hall interviewde Bruno Bettelheim.180 ‘Our children are treated like
idiots,’ zegt hij. Hij herhaalt weer het belang van sprookjes tijdens de groei van
kinderen en refereert aan de fairy stories van Oscar Wilde. Dit was me onbekend.
‘The value of the traditional fairy-tale,’ zegt Bettelheim, ‘is that it was repeated over
the centuries.’ Hij acht de groei in behoefte aan fantasiebeelden een gevolg van het
feit dat kinderen in hun prille jeugd hier vol mee zitten en weinig in deze behoefte
worden bevredigd. ‘I wrote The Uses of Enchantment because I believed that our
children are given too much realism and not encouraged to flights of fancy. Life can
be very harsh if we don't have imagination, and I fear we are lacking it. Many terrible
things that have happened would not have taken place if
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we had had enough imagination to imagine the consequences of our actions. I think
the best food for the nurturing of imagination is the fairy-tale.’ Ik ben het ook nu
weer niet met dit standpunt eens. Vooral de redenering dat traditionele sprookjes
eeuwenlang hun waarde zouden hebben behouden, slaat als tang op een varken.
Tradities - en dit was eens de les van Alexander Mitscherlich181 - dienen te worden
getoetst aan nieuwe realiteiten om na te gaan of zij hun waarde hebben behouden.
Wonderlijk hoe bladen als Privé aan hun informatie komen. Hoe weten ze
bijvoorbeeld dat prins Bernhard een ontmoeting had met Ronnie Wolff op Texel.
Deze oud-adjudant van prinses Juliana heeft immers een verhouding gehad met Irene?
Verder: een huisvrouw uit Voorschoten, Janny Baay, doft zich op en lijkt inderdaad
op de koningin. Ze schijnt bij schering en inslag voor Beatrix te worden aangezien.182
Dennis Livson liet me weten dat hij Bill Bast heeft bezocht. Strengholt is tegen
een docudrama over mijn JFK-bemoeienissen. Hij denkt dat het project het beste in
samenwerking met Bast via een Amerikaanse investeerder zal kunnen worden
uitgevoerd. Maar wie?183
Lennox Bower heeft een brief gericht aan rechter Patrick Higginbotham in Dallas
in verband met mijn procedure tegen Time.184
De Amerikaanse voorsprong op technologisch gebied wordt langzaam maar zeker
elders in de wereld ingelopen. William Stockton schrijft in The New York Times dat
na decennia van superioriteit ‘American technology is faltering at precisely the wrong
point in history - a time of great scientific innovation throughout the world. The
possibilities are breathtaking, ranging from computers that will think like humans to
nuclear fusion plants that will produce electricity from ubiquitous substances taken
from sea-water. Recombinant DNA, or genesplicing, is leading to the birth of an
entirely new industry in the mass production of rare biological materials. There is
even the possibility of actually altering the human egg and sperm, provided that
society decides such tampering is desirable.’
Dit is een onderwerp voor mijn boek met Philip Handler. Stockton laat zien dat
Washington nonchalant is met het toekennen van miljoenen voor research &
development. Russen, Ja-
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panners en Duitsers besteden juist veel meer fondsen aan wetenschappelijk onderzoek.
De afgelopen tien jaar is het aantal doctoraalstudies in de VS met een derde
teruggelopen. Tussen 1968 en 1978 groeide de Amerikaanse productiviteit met 22
procent. Gedurende dezelfde periode groeide de productiviteit in Japan met 90 procent,
in Duitsland, Italië en Frankrijk met 60 procent.185
Ik sprak Stefan Landshoff die behoorlijk uit zijn humeur was. Ondanks het feit
dat de USSR voortdurend in het nieuws was, dat Joop den Uyl Moskou bezocht en
werd bericht dat hij besprekingen met Georgii Arbatov voerde, sturen boekhandels
het Arbatov-boek steeds vaker terug naar de uitgever. Dit maakt Stefan razend.
Intussen is Jeffrey Sternberg, die de publicatie van het Arbatov-boek in de VS zou
verzorgen, bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. De Engelse vertaling van
ons manuscript is daarbij verbrand. Hij had twee kinderen van tien en twaalf jaar
oud. Stefan zei dat er niet aan een moordaanslag werd gedacht. Twee jongens waren
van achteren op zijn wagen gevlogen, die meteen in brand stond. Nu dat weer. Geen
spoken zien, please.

7 juli 1981
Nauta van Haersolte stuurde een beschikking van de rechtbank uit Den Haag waar
ik weinig van begrijp. Voetelink is met vakantie, dus ik zal moeten wachten.186
Betekent dit dat Claus niet gehoord zal kunnen worden? Eigenlijk heeft Voetelink
tot op dit moment nog niets voor mij tot een bevredigend resultaat kunnen brengen.
Ik leg me hier in ieder geval niet bij neer. Het wordt na de leugens van Wibo van de
Linde wel moeilijk. Hij hield de sleutel in handen tot mijn procedure en het slagen
daarvan.
Eduard was gisteravond hier. We aten in Mei Wah en gingen al vroeg de koffer
in. Het was allemaal heel lekker. Maar seks zal onze relatie niet overleven. Dat is
trouwens nooit het geval. Zelfs niet met Jan Kikkert.
Peter van der Velden zegt het boek met Klaas de Vries te willen uitgeven. Hij had
Heere Heeresma gesproken, die hem had aangevallen Made in Soestdijk te hebben
uitgegeven, ‘waarin Oltmans die arme Beatrix aanvalt’. Peter vroeg hem of hij het
gelezen had. Dat was niet het geval. Dan weet je genoeg over Heere Heeresma.
Ik zal Eduard een briefje schrijven dat ik het jammer zou vin-
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den als ons contact zou stranden op seks. Ik zou hem van tijd tot tijd willen blijven
ontmoeten.
Om 19:30 uur was ik bij Klaas de Vries thuis. Eerst overlegden we in de tuin, later
namen we een gesprek op in zijn werkkamer boven. Toch kwamen we niet echt op
gang. We hebben nu afgesproken ons eerst tot wapenbeheersing te beperken. Hij
heeft me werkelijk overladen met materiaal en er wacht me behoorlijk veel huiswerk.
Er zijn drie langspeelplaten van Volodja Feltsman gearriveerd via zijn vrienden
in Parijs. Ik luister er met aandacht naar.

8 juli 1981
Het materiaal van Klaas is onhanteerbaar. De militaire specialisten vervallen in een
geheel eigen taaltje waar geen sterveling iets van begrijpt. Zo kunnen we niet verder.
Toen ik hem vroeg of hij mijn mapje met 82 vragen had gelezen, antwoordde hij:
‘Nauwelijks.’ Hij noemde Hans Gualthérie van Weezel overigens ‘een slechte man’.
Hij vertelde waarom Hans indertijd geen visum voor een reis naar Moskou had
gekregen. Hij dacht dat ambassadeur Romanov toen op zijn lazer had gekregen
vanwege het niet verstrekken van dat visum. Dat zou hij van Pankov in Moskou
hebben gehoord. Ik zei maar niets, maar ik weet exact hoe die zaak wel in elkaar
heeft gezeten.
Ik heb enige tijd niet naar de goudprijzen durven kijken. Het staat nu op 404, dus
ik heb voorlopig al 234 punten verloren, terwijl de ACF-aandelen blijven schommelen
rond de 80.
Ik had een lekker telefoongesprek met Peter, die al een deel van Made in Soestdijk
had gelezen. ‘Ik denk dat je er tweehonderd jaar te vroeg mee bent,’ zei hij. Hij
vertelde dat heel Engeland in het teken staat van het huwelijk van Charles en Diana.
‘Zelfs als je een sandwich koopt,’ zei Peet, ‘is het verpakt in papier met foto's van
the royal cunts.’
Eduard vertelde Made in Soestdijk gelezen te hebben. Hij had het als waar, maar
ook als zeer schokkend ervaren.
Er lag een brief van William Davidson van 29 mei. Hij heeft inmiddels Lloyd
deMause ontmoet.
Jack Matlock, de Amerikaanse zaakgelastigde in Moskou, is ter gelegenheid van
Independence Day op de sovjettelevisie toegelaten. Hij schijnt behoorlijk geblazen
te hebben. Dat dit gebeurde, wijst toch op subtiele veranderingen in het Kremlin. Ik
vlei me met de gedachte dat het Arbatov-boek (met een nietcommunistische, Westerse
journalist, als ik) iets losgemaakt kan hebben in dit voorheen hermetisch gesloten
communistische systeem.
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‘Mr. Matlock argued that “frankness, directness and simplicity were essential if
187
US-Soviet relations were to improve”,’ aldus The New York Times. ‘We can
overcome our current problems only by frank and open dialogue, by coming to
understand each others' hopes and fears and by learning to avoid conflict by restraint
in our actions.’ Matlock schijnt bovendien vloeiend Russisch te spreken.

9 juli 1981
Ik kwam gisteren tot niets. Ik ben nog steeds niet in orde en slaap veel te veel. Soms
voel ik me misselijk. Je staat doodangsten uit dat je een of andere verschrikkelijke
ziekte hebt opgelopen.188
Ik schreef Klaas de Vries in een brief dat ik met het materiaal dat hij me meegaf
niet uit de voeten kon, omdat er voor negentig procent eerst nog een vertaling nodig
zou zijn die de groenteboer op de hoek zou aanspreken.
‘Zelden is me duidelijker geworden waarom het sfeertje van NAVO-specialisten
en defensiemannen niet aanslaat bij het publiek. Meestal moet ik zelf zinnen driemaal
lezen voor ik begrijp waar het over gaat. Sorry, maar met dit soort formuleringen zie
ik geen kans bruggen te slaan naar de lezers. Ook het boekje van de Bundesregierung
dat je me gaf, is onleesbaar. Ook hierin word je doodgegooid met cijfers en
statistieken. Zoiets leest toch geen hond? Behalve misschien de mensen die hun
beroep ervan hebben gemaakt zich met deze collectieve waanzin bezig te houden.’
Ik legde in mijn brief uit dat professor Arbatov en ik bij het schrijven van ons boek
een balans hadden gezocht tussen ‘solid information and a conversational tone’. We
zitten in een impasse met dit project.
Eduard kwam gisteren al om 16:30 uur en bracht een boeket prachtige bloemen
mee, dat ik in zijn vaas zette. We gingen later naar boven, want hij blijft heel lekker.
We spraken over zijn toekomst en dat hij nog in militaire dienst moet. Hij zou het
liefste een half jaar naar Engeland gaan om zijn Engels te beheersen. De dreiging
van dienst zit hem hoog en verpest zijn zicht op wat hij nu moet gaan doen.
Ik sprak met Anton Constandse.189 Hij vertelde eigenlijk nergens meer te kunnen
schrijven ‘behalve voor niets in De Nieuwe Linie’. Hij concentreert zich daarom
maar op het schrijven
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van boeken. Meulenhoff zal binnenkort essays van hem publiceren in boekvorm. ‘Ik
ben ook geleidelijk aan uit Vrij Nederland weggewerkt,’ zei Constandse. Dat zal ook
wel mijn voorland zijn na mijn zeventigste jaar, waarbij ik bovendien nog een leven
lang het gedonder met Den Haag op sleeptouw heb gehad.
Ik bladerde in verhalen van Heere Heeresma. Eigenlijk oninteressant. Waarom
ben ik er zo zeker van dat mijn dagboeken wel belangwekkend zullen zijn?
De gek die zegt van ‘de democratische republiek Nederland’ te zijn, begint weer
te bellen.
Intussen ben ik geheel klaar met het boek Over intelligentie, wat een prettig gevoel
is.
Gisteravond ging ik heel even achter de vleugel zitten. Eduard luisterde aandachtig.
Later liep hij naar me toe en zei bijna fluisterend: ‘Ik ben geroerd.’ Wat een ventje!
De man uit Ridderkerk blijft bellen met vragen als: ‘Bent u een flikker?’ of ‘We
zullen wel eens even de afdeling Amsterdam naar uw huis sturen.’ Ik heb opnieuw
de telefoondienst gebeld. Men zegt dat men er niets tegen kan doen. De vorige keer
zegde men toe het nummer in Ridderkerk in de gaten te zullen houden, maar toen
vertrok ik naar Madrid en Caracas en hoorde er natuurlijk niets meer over. Men
adviseert een geheim nummer te nemen. De man blijft bellen: ‘Flikkers behoren geen
telefoon te hebben.’ Nederland anno 1981.
Klaas de Vries had Made in Soestdijk gelezen, vond het ‘een aardig boekje’ en
voegde toe: ‘Ik ben blij, dat ik geen informateur ben.’190
Een religieuze rechtbank heeft een Arabier die tijdens de Ramadan op straat liep
te roken, tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Aldus moslimrechters in Hebron,
eveneens anno 1981.

10 juli 1981
Ook al weet ik dat niemand in dit land genegen zal zijn mij in dienst te nemen, als
gevolg van de reputatieschade die ik dankzij de overheid heb opgelopen, heb ik toch
gereageerd op de vacature voor redacteur voor belangrijke reportages bij Panoramiek.
Pieter de Vink antwoordde dat er tientallen gegadigden zijn en legde vervolgens
nog eens mijn relatie met Panoramiek schriftelijk vast. Ze willen wel mijn ideeën
en contacten afromen,
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maar een vaste job zit er niet in. Dat zal nooit meer lukken in dit land.
Mijn vriend Arnold Hutschnecker schreef dat hij misschien in augustus naar Europa
komt.
Koningin Beatrix heeft Ed van Thijn aangewezen als derde informateur. Hij zal
met Ruud Lubbers en Jan de Koning moeten samenwerken. De zaak komt even stil
te liggen want premier Dries van Agt wil een bezoek brengen aan de Tour de France.
The Washington Post meldt dat ‘acoustical experts’ tot de conclusie zijn gekomen
dat met een zekerheid van 95 procent ‘a second gunman has been firing at JFK in
Dallas from the so-called “grassy knol” while three other shots were coming toward
him from another direction.’191 Dit bevestigt andermaal de conclusie van de House
Assassinations Committee in 1978 ‘that the president was probably assassinated as
the result of a conspiracy’. Dit wetenschappelijk onderzoek steekt dus voor de
zoveelste keer de draak met de officiële lezing van de moord op JFK. De FBI wordt
in haar hemd gezet.
President Reagan heeft als wapenonderhandelaar met Mokou de ultrarechtse
generaal Edward Rowny benoemd. Hij is zo mogelijk nog meer antisovjet dan Eugene
Rostow. Hij kondigt bij voorbaat aan dat zijn beleid gericht zal zijn op het belemmeren
van verdere opbouw van het strategische wapenarsenaal van de USSR. Als je dan
weet, zoals ik, dat het Kremlin niets liever zou willen dan haar energie en financiële
middelen aanwenden om de samenleving voor alle mensen op een acceptabeler peil
te brengen, meer in overeenstemming met de rest van de geavanceerde wereld, is
het duidelijk waar Washington op uit is. Amerika kan zich het militair-industriële
complex min of meer veroorloven. De USSR is eigenlijk nog altijd in wederopbouw
na de allesvernietigende Tweede Wereldoorlog en het verlies van twintig miljoen
inwoners, en moet deze job zien te klaren met de molensteen om de nek van
gigantische bewapeningseisen om een nieuwe aanslag op haar grondgebied via
afschrikking onmogelijk te maken.

11 juli 1981
Een dominee van een baptistenkerk in Grand Rapids, Michigan heeft een soort
elektrische stoel ontworpen waarbij hij kinderen in zijn bijbel-zomerkamp met behulp
van een twaalf volt batterij ‘de stem Gods’ wil laten horen. Er staat een foto bij van
een achtjarig jongetje tijdens ‘de behandeling’. Hij zei na
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afloop: ‘Het deed pijn, maar het was leuk.’ De dominee in kwestie lichtte toe dat
God dikwijls tegen mensen praat maar men luistert niet. Door die schokken teweeg
te brengen, zou men dan eindelijk naar het woord Gods luisteren. De hallucinatie
wordt omschreven als ‘de valse perceptie’, het aanvaarden van idealistische en
denkbeeldige fenomenen als werkelijk en de realiteit.192

12 juli 1981
Ik voel me nog steeds in een algemene impasse en heb problemen, zowel met de
tweede serie vragen aan Philip Handler als met vragen voor het project met Klaas
de Vries.
Professor W.H.C. Tenhaeff is overleden. Een jaar na Gerard Croiset. Die twee
hebben samen heel wat meegemaakt en baanbrekend werk verricht op het gebied
van paranormaal onderzoek. Tenhaeff werd 87 jaar.
Der Spiegel publiceerde een gesprek met Willy Brandt onder de titel WIR BAUEN
193
DIE RAKETEN AB. Die uitspraak is overigens van Leonid Brezhnev en de man heeft
natuurlijk volkomen gelijk. Wilhelm Bittdorf begint zijn artikel met duidelijk te
maken dat West-Europa op weg is ‘ein Schießplatz der Supermachte’ te worden.
The New York Times benadrukt in een hoofdartikel dat ‘Europeans are frightened
by a President whose words and preoccupation with weapons point only toward
East-West confrontation. They too have priorities, which make them resist pressure
for military build-ups and nuclear weapons from an America that seems uninterested
in arms control. Other nations have higher priorities than containing Soviet power sweating the Russians, might be fun if it didn't make the rest of the world perspire
too.’194
Commentator James Reston publiceerde 16 juni al een opzienbarende column
FADING RUSSIANS. Hij herinnerde aan de toespraak van president Reagan op Notre
Dame University, waarin hij het communisme had omschreven als ‘a sad bizarre
chapter in history’. De ontwikkelingen in Polen luidden het einde in van de Sovjet
overheersing in Oost Europa volgens de president. ‘I think the things we are seeing
not only in Poland but in the reports that are beginning to come out of the Soviet
Union itself are an indication that we are beginning to see the beginning of the end,’
zei hij.
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Reston zei hierop: ‘This may be sound history but it is very dubious diplomacy.’ Hij
vervolgde: ‘Reagan and Secretary Haig are telling the aging rulers of the Soviet
Union that they have wrecked the communist revolution, failed to control Poland
and are in danger of losing not only the support of the Communist parties in France
and the rest of western Europe but their empire in eastern Europe as well.’ Reston
zag hierin het gevaar dat het Kremlin er toe zou kunnen overgaan te bewijzen dat
het communisme allerminst naar de politieke schroothoop van de wereld verwezen
moet worden.
Het schijnt dat de conservatieve commentator Raymond Aron in Parijs het signaal
voor een ineenstorting van het communisme als eerste op papier zette. ‘Today it is
science technology and productivity that determine the rank of individuals and nations.
In this hierarchy the Soviet Union is lagging behind. If the virtues of an economic
regime are measured by its capacity to answer the wishes of the population, to
organize the rational allocation of resources, and effectively produce goods necessary
to the physical and moral well-being of individual people, then the Soviet experience
to this day remains the most spectacular failure in history,’ aldus Aron. Ook Henry
Kissinger heeft de USSR reeds omschreven als ‘the sick man of Europe by the end of
the 80's’.
Reston: ‘Secretary of State Al Haig said the other day that the Soviet system is
showing signs of spiritual exhaustion. Moscow has an unenviable present and an
extremely gloomy future. A list of formidable problems confront it, ranging from
the hostility of China to the difficult Polish situation, from economic failures to
ideological sterility.’195
Wanneer ik vijftien jaar later deze column van James Reston teruglees,
denk ik inderdaad dat er bij de regering Reagan reeds in 1981 via informatie
uit Oost-Europa en de USSR zelf veel bekend was. Ik reisde tien jaar naar
Moskou heen en weer, en was me de hier gesignaleerde scheuren in het
Sovjetsysteem allerminst bewust. Natuurlijk beluisterde ik in privécontacten
met Volodja Molchanov en anderen dat de kritiek op het regime veel en
veel openlijker werd geuit en dat vooral ook invloeden van buiten de Sovjet
Unie steeds duidelijker en vooral ook merkbaarder werden. Maar ik
twijfelde in 1981 in de verste verte niet aan de onwankelbare macht van
de politiestaat. Laat staan dat ik het toentertijd voor een moment voor
mogelijk hield dat het Kremlin van bin-
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nenuit aan hervormingen zou beginnen, die uiteindelijk het door de CPSU
geïnitieerde marxisme-leninisme ten val zouden brengen, wat later onder
Mikhail Gorbatsjov zou gebeuren. James Reston en vele andere
commentatoren in de VS signaleerden de gevolgde gedragslijn van Ronald
Reagan en de zijnen, maar zij raakten er eerder door verontrust, zoals ik,
die de kolom van Reston zorgvuldig in mijn dagboek bewaarde. Wij
beseften in juni-juli 1981 allerminst, dat Reagan, Haig, Kissinger, Rostow,
Rowny - en de hele Witte Huis gang - uiteindelijk gelijk zouden krijgen.
Noch dat zij al in 1981 alles op alles zetten om te helpen het Sovjetsysteem
op de klippen te laten lopen.

13 juli 1981
Jan en Babette Cremer belden gisteravond. Ik had inderdaad zin de hort op te gaan,
nog steeds in een impasse over de diverse projecten. We ontmoetten elkaar in Bachus.
Er komt een flat vrij in een complex aan de Keizersgracht, wat de vader van Babette,
architect Sijmons, heeft gerenoveerd. Zij adviseerde Amerbos weg te doen en die
flat te kopen. Ik moet Peter hierin betrekken. Het zou een zegen zijn om eindelijk
van mijn huidige asociale buren bevrijd te worden.
Jan zegt toch wel veel onzin. Ik wilde hem iets vertellen over Roger Schank en
diens ideeën over leercomputers, waar hij zonder blikken of blozen op antwoordde:
‘Heb je zin om over kots te praten?’ Ook het onderwerp van bewapening of een
mogelijke Oost-Westconfrontatie was taboe. Hij adviseerde om een bestseller te
schrijven over wat voor schurken atoomgeleerden zijn. Zijn zoontje had om een
stereo-installatie gevraagd. Hij had de jongen geadviseerd een baksteen door een
winkelruit te gooien en op die manier een stereo mee te nemen. Rijk de Gooier kwam
binnen met Wim Verbiesen en een actrice. Jan liet hen een fles rode wijn aanbieden.
Ik ben maar om 23:15 uur vertrokken, hen drinkend en in de ruimte zwetsend
achterlatende.
Om 17:00 uur vanmiddag ben ik naar het bewuste appartement aan de Keizersgracht
gaan kijken. Het trok me allerminst aan en nog minder dat Boudewijn Büch, een
protegé van Johan Polak, in een flat eronder schijnt te wonen. Jan vertelde dat Büch
al zeven maanden had verzuimd huur te betalen.
Toen ik de Keizersgracht verliet, stopte Adriaan van Dis in een auto. Hij zei Made
in Soestdijk met veel plezier gelezen te hebben. Hij wilde dat Hugo Brandt Corstius
erover zou schrijven onder zijn nom de plume Victor Baarn, de schuilnaam ook van
prins Bernhard.
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Hij zei ook Max Pam te hebben geadviseerd een interview met mij te maken.
Josje Hagers van De Telegraaf belde. Zij vond Made in Soestdijk erg tegenvallen.
Ik vroeg waarom. ‘Wel,’ zei ze, ‘het zijn eigenlijk allemaal maar losse aantekeningen.’
Daarop zei ze erg druk te zijn en koeltjes hield zij op. Journalisten als Josje zijn niet
uit op denkwerk maar op pure schandalen. Blijven die achterwege, dan wordt het
oninteressant.
Gallery in New York heeft een gesprek met minister Luis Alberto Machado
gepubliceerd en meteen aangekondigd dat ik beschikbaar ben voor lezingen.196
William Bast schrijft meer bijzonderheden over zijn gesprekken met Dennis Livson
van Strengholt om een docudrama te maken oven mijn betrokkenheid in de JFK-affaire.
‘I unleashed my best efforts, outlined my whole approach to the subject matter and
really “sold” him on what kind of an exciting film it could be. He was terribly excited
by the time we parted.’

14 juli 1981
Ik stuur professor Wim Wertheim pagina's uit Counter Spy (May June 1981) over A
197
SECRET WORLD BANK PLAN FOR, INDONESIA, geschreven door joel Racamora. Deze
informatie is afkomstig uit een geheim rapport waarin de regering Suharto wordt
gewaarschuwd zich niet te laten verleiden door ‘a nationalistic drift in current
economic policy’ en waarin wordt geadviseerd om via drastische maatregelen
buitenlands kapitaal het land te doen binnenkomen. Dit zou ‘strong medicine for the
Indonesian economy’ betekenen volgens de Wereldbank. Er wordt gerefereerd aan
de conflicten tussen Amerikanen en Japanners bij het investeren in Indonesië en de
Wereldbank heeft zich blijkbaar aan de zijde der Amerikanen geplaatst.
Het is al heel lang duidelijk, en dat wordt hier andermaal bevestigd, dat de
Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) al geruime tijd een
overheersende rol spelen bij het vormen van de economische gedragslijn van het
Suharto-regime. De Wereldbank was tenslotte de initiatiefnemer van de
Inter-Governmental Group of Indonesia (IGGI) in 1967, de club die zich garant stelde
voor wat de “door het bewind van Sukarno gemaakte schulden” werd genoemd. Bung
Karno bezorgde het land twee en een half miljard schuld welke voor een belangrijk
deel te wijten was aan de militaire uitgaven om Nieuw-
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Guinea te bevrijden.198 In werkelijkheid betekende het beleid van de IGGI-landen,
natuurlijk onder voorzitterschap van Den Haag, de terugkeer van het imperialisme
en kolonialisme via een achterdeur waarbij Suharto en de met hem bevriende crooks
zichzelf tot fabelachtige omvang konden verrijken.
Het geheime rapport waaraan Racamora refereert, is 600 pagina's dik. Hij spreekt
over de door de CIA gesteunde staatsgreep, waarbij Sukarno door Suharto werd
afgezet om de Amerikanen en andere Westerse landen en Japan in de gelegenheid
te stellen de traditionele ‘verdiensten’ in Indonesië weer voort te zetten. Racamora
spreekt over een coup welke 600.000 slachtoffers heeft geëist. Zelfs de conservatieve
The Economist raamde de doden als gevolg van Suharto's coup op een miljoen.199
De regering Reagan kondigt aan miljarden te gaan investeren in kruisraketten.
Vooral raketten die vanaf oorlogsschepen en onderzeeërs zullen kunnen worden
afgevuurd.200
Intussen vraagt Hedrick Smith zich af wie de leiding heeft bij het voeren van de
buitenlandse politiek, Richard Allen of Al Haig? JFK, Richard Nixon en Jimmy Carter
‘virtually operated as their own secretaries of state,’ schrijft Smith. Harry Truman,
generaal Eisenhower en Gerald Ford leunden voornamelijk op hun ministers van
Buitenlandse Zaken, Dean Acheson, John Foster Dulles en Henry Kissinger. Reagan
doet geen van beide. In de regering van de huidige Amerikaanse president vliegen
de voornaamste medewerkers van het staatshoofd elkaar regelmatig in de haren.
Niemand maakt in letterlijke zin de dienst uit, dus het buitenlandse beleid is feitelijk
een richtingloze bende. Hoe kunnen ze in godsnaam in het Kremlin hierop reageren?201
Washington heeft in de VS een elite-eenheid van het El Salvadoraanse leger
opgeleid, waar zogenaamde ‘adviseurs’ uit de VS de feitelijke leiding bij hebben: het
Atlacatl Bataljon. Zo is de oorlog in Vietnam ook begonnen, met het zenden van
‘adviseurs’ door generaal Eisenhower.
Bisschop Arturo Rivera Damas heeft tegen The New York Times gezegd dat weer
70 mensen uit hun huizen werden gesleurd waarvan er 27 werden vermoord. Niet
minder dan 1.200 militairen van dit Atlacatl Bataljon romen het platteland af om hun
moorddadige spelletjes te spelen, die ze van de Amerikanen - in opdracht nu van de
regering Reagan - hebben geleerd.
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In 1995 bedroeg de schuld van Indonesië 100 miljard dollar.
Het artikel bevindt zich in mijn dagboek.
The New York Times, 12 juli 1981, door Richard Holloran.
The New York Times, 12 juli 1981.

Willem Oltmans, Memoires 1981

188
Plompverloren arriveert weer eens een Psychology Today met een beschouwing over
MOOD & MEMORY van Gordon Bower, het hoofd van de faculteit der Psychologie
aan Stanford University. Waarom komen plezierige herinneringen in het algemeen
eerder naar de oppervlakte van het geheugen dan verdrietige ervaringen?
Herinneringen zijn direct verbonden ‘with specific levels of physiological arousal’.
Onderzoek van professor Bower heeft aangetoond ‘that the arousal level is not nearly
as critical as the type of emotion felt - whether fear, depression, anger or happiness’.202
Vrijwilligers werd gevraagd hun stemmingen een week lang in een dagboek bij
te houden. Er werd van tevoren besproken wat werd verstaan onder een emotionele
ervaring. Bijvoorbeeld: ‘the joy they experienced at a friend's wedding or the anger
experienced during an argument at work. Conscientious diary-keeping is demanding.
We dropped nearly half of our subjects, because they failed to record enough incidents
in the proper manner consistently for seven days. We collected usable diaries from
14 subjects and scheduled them to return a week later.’
Vervolgens werden zeven proefpersonen via hypnose in een plezierige stemming
gebracht en de andere zeven in een onaangename stemming. Ze werden vervolgens
allemaal gevraagd zich te herinneren wat zij in het dagboek hadden opgetekend. Het
resultaat werd snel duidelijk. Zij die zich plezierig voelden herinnerden zich
voornamelijk plezierige gebeurtenissen en de groep die van slag was herinnerde zich
de shit die ze hadden ervaren. ‘After the subjects had finished recalling,’ vervolgde
Bower, ‘we asked them to rate the current emotional intensity of the incidents they
recalled. We found that they simply shifted their rating scale toward their current
mood.’
Bower en zijn team probeerden vast te stellen hoe ‘mood-state dependent effects’
verklaard konden worden. ‘A simple explanation can be cast within the old theory
that memory depends upon association between ideas. All we need to assume is that
an emotion has the same effect as an “active idea unit” in the memory system. Each
distinct emotion is presumed to have a distinct unit in memory that can be hooked
up into the memory networks. Retrieval of some contents from memory depends
upon activating other unites or ideas that are associated with those contents.’
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Ik ben naar Jan Buis van Bruna gereden. Hij vertelde de Zwarte Beertjes serie voor
vijf miljoen aan de Friese Pers - Joost Bloemsma - verkocht te hebben. Ze zouden
bij de Friese Pers (annex Leeuwarder Courant) met 30 miljoen overschot hebben
gezeten waar zij zich geen raad mee wisten. We overlegden verder met Paul
Groenendal dat de omslag van Over intelligentie in kleur neuronen laat zien uit de
hersenen zoals indertijd in Life magazine verschenen. Het manuscript is eveneens
naar Santillana in Madrid verzonden, wat een prominente uitgeverij schijnt te zijn.
Jan vond dat Made in Soestdijk niet meer dan f 9, 50 had mogen kosten. ‘De prijs
van f 17, 50 is veel te veel. Peter van der Velden is een laaielichter.’
Ik legde twee rozen op het graf van mijn ouders. Dichtbij waren honderden mieren
aan het sjouwen en graven. Ik vroeg me af of het misschien toch beter was je te laten
cremeren.
In De Telegraaf stond vanmorgen dat er weer een delegatie uit Moskou zou komen
om te spreken over de medefinanciering van de gaspijplijn van Siberië naar
West-Europa. Ik ontmoette Hans Jacobs van de VARA in het Rechtshuis bij de
Loosdrechtse Plassen om over mijn gasfilm te praten. Hij bleek snel akkoord met
mijn voorstel dat het project van Veronica naar de VARA zou verhuizen, dus naar
Achter het Nieuws. Ook was mijn honorarium van 15.000 gulden meteen akkoord.
Hij was eveneens geïnteresseerd in een televisiefilm over het Venezolaanse
intelligentieproject. Over de documentaire in Bombay betreffende het Indiase
atoomgebeuren, was geen verder nieuws. Ik zal opnieuw Homi Sethna schrijven.
Hans Jacobs vertelde overigens dat op de redactie van Vrij Nederland een gevecht
op leven en dood aan de gang was en dat de positie van Igor Cornelissen in het geding
was. Overal in de journalistiek hetzelfde liedje, de televisiewereld idem dito. Harry
Hagedorn, en anders Carel Enkelaar wel, zouden er boeken over kunnen volschrijven.
Door de sabotage sta ik dan misschien overal buiten maar dit soort cut throat business
is me wel bespaard gebleven.

15 juli 1981
De aartsbisschop van Canterbury, Robert Runcie, heeft lady Diana Spencer een aantal
adviezen gegeven, onder anderen op seksueel gebied. Dit gebeurde tijdens een
voorbespreking van het vorstelijk huwelijk. Seksualiteit zou een geschenk van God
zijn dat net als andere goddelijke giften goed gebruikt moet worden. De kinderen
van Charles en Diana zullen in de vreze
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des Heren moeten worden opgevoed. Runcie gaf later volmondig toe dat zijn adviezen
‘tussen cliché en indiscretie moesten balanceren’.203
Intussen schrijft Henry Tanner uit Rome dat het Vaticaan een financieel tekort
heeft van 26 miljoen dollar. Vijftien kardinalen hebben twee dagen vergaderd om
na te gaan hoe de buidel van de paus beter gevuld zou kunnen worden.204
Tegen middernacht belde Lennox Bower uit Dallas met de jobstijding dat we het
einde van mijn proces tegen Time naderden. Onze kansen zijn met de leugens van
Bob Kroon en Wibo van de Linde verder gedaald. Ik kan me nauwelijks voorstellen
dat alle moeite recht te halen voor niets is geweest, om niet te spreken van de enorme
kosten die ermee gepaard zijn gegaan.
Ik belde met Anton Constandse. Hij denkt dat het Westen alles in het werk zal
stellen om Polen van het Sovjetblok los te weken, à la Joegoslavië. ‘Over drie jaar
beginnen de Amerikanen dan met het stellen van ultimatums aan Moskou. Dan begint
het.’ Ik zei het hier niet mee eens te zijn en voorspelde dat cooler heads op den duur,
dus na Reagan, op het Witte Huis zouden belanden. Als dit gebeurde, vond hij het
bemoedigend nieuws.

16 juli 1981
Gunter Pauli arriveerde tegen 19:00 uur. Aart van der Want was al hier. Gunter was
in Djakarta geweest en vertelde dat Guruh Sukarno politieke ambities schijnt te
koesteren. Ik geloof hier niets van, Guruh kennende. Misschien heeft hij die illusies
maar hij is er niet voor uit het juiste hout gesneden. Hij vertelde over het Forum
Humanum van de Club van Rome, gericht op de jongeren. Ik speel met de gedachte
Aart van der Want in die richting te manoeuvreren via Aurelio Peccei, bijvoorbeeld
door een Nederlandse afdeling op te richten.
Caspar Weinberger, de Amerikaanse minister van Defensie, wil proberen de
bondgenoten te overtuigen van het feit dat de Sovjets versneld ‘new medium-range
SS-20 nuclear missiles’ bijplaatsen. De Amerikanen krijgen hun gegevens hierover
van de CIA en iedereen weet dat de CIA er geen moeite mee heeft te liegen of het
gedrukt staat. Mijnheer Van Agt beschikt niet zelf over spionagevliegtuigen of
spionagesatellieten die boven de USSR kunnen gaan kijken wat er allemaal in dat
immense land gebeurt. De bondgenoten moeten dus afgaan op de zogenaam-
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NRC Handelsblad, 14 juli 1981.
The New York Times, 15 juli 1981.
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de geheime informatie die Washington hen aanreikt. Het is verlakkerij eerste klas
om het hele Westen mee te krijgen tegen Moskou.205

17 juli 1981
Amsterdam - London
Beladen met pakken koffie van Douwe Egberts voor Peter ben ik weer op weg naar
hem toe.
Ik ben begonnen in Maps of the Mind van Charles Hampden-Turner.206
‘Psyche means neither brains nor ego but soul.’
En: ‘The Greeks would have been puzzled by our current attempts to produce a
monolithic theory of the nature of myths. Are myths inadequate attempts to describe
nature, or a proto-science purporting to explain origins? Are they heuristic devices
that “stand in” temporarily for scientific discoveries, giving us a vision that is whole
yet tentative?’
‘Freud believed that myths help to keep us sane by evoking repressed unconscious
feelings and ideas. Jung saw mythic archetypes as clues to the structure of the brain.
Descartes identified the soul of man with the pineal gland, a pea-sized object in the
brain with no other evident function. Soul was for the Greeks an unbreakable
relationship between men, gods and nature which even encompassed death. The
Greeks had a natural theology. The universe had made the gods, as well as man, so
that gods personified the force fields in this world, not another. Actors were regarded
as interpreters of the gods (and were excused military service).’
Een hele griezelige man met een viool kwam in het vliegtuig naast me zitten. Een
baard en veel ringen; een nagelbijter bovendien. Hij peutert ook in zijn neus, een
psychisch geval van A tot Z, al erken ik dat hij aardig zou kunnen zijn.
‘The human mind seeks meaning. Meaning involves wholeness and coherence of
vision: yet whole explanations may suggest that nothing remains to be discovered.
Myth is thus a mediator between the known and the unknown, a non-dogmatic vision
ever open to individual reinterpretations, yet a touchstone around which an entire
culture may cohere. Physics and biology are light years ahead of our ethical
self-understandings.’
Ik belde Peter nadat ik geland was. Het leek of hij nog sliep, maar hij vindt dat dit
me niet aangaat. We spraken af om 15:15
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The New York Times, 16 juli 1981, door Richard Halloran.
Charles Hampden-Turner, Maps of the Mind, MacMillan Publishing Company, New York,
1981.
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uur bij Leicester Square. Hoe anders zou ik me geprepareerd hebben wanneer het
omgekeerd was geweest. Ik zou op het vliegveld zijn geweest. Ieder vogeltje zingt
zoals het gebekt is. Onze relatie is altijd ongelijk geweest en zal het altijd blijven.
Gregory Bateson, de ex van Margaret Mead, ‘coined the word schismogenesis to
describe a growing split of lethal consequences in the structure of ideas and
relationships. For Bateson, “God” is the name we give to the larger ecological and
environmental pattern of which we are part.’
Ik ben het hier mee eens. Het is een toekomstige vraag voor José Delgado.
Peter wachtte op me. Hij had een kamer gereserveerd in het nieuwe YMCA-gebouw,
waar hij dikwijls gaat sporten. Hij zag er uitstekend uit. Hij vertelde ‘mind control’
te doen, waar Edwin van Wijk hem in volgde. Hij had nog altijd niet aan Frederick
Ress geschreven. Onbegrijpelijk. Vanavond had hij twee shows van The Little Whore
House. Hij benadrukte zich niet te kunnen herinneren ooit zo'n afschuwelijke zomer
te hebben gehad. Hij zal de zomers op Amerbos en de talloze ritten naar het strand
niet zijn vergeten.

18 juli 1981
Londen
Ik zit al weer in de trein naar Gatwick Airport en schrijf aan Peter.
Gisteravond heb ik mijn vriend Harald Binder opgezocht. Hij is dezelfde grote
schat gebleven. Hij was ouder geworden, had enkele rimpels en ik dacht aan onze
ontmoeting twintig jaar geleden in Wenen. Haralds gezicht heeft een Siegfried line
opgebouwd, maar soms, als hij lachte, ving ik een glimp op van de Harald zoals ik
hem jaren geleden kende. Hij had de foto's die we indertijd met Frits van Eeden op
het strand in Zandvoort namen nog altijd bij de hand.
We dineerden in een Indiaas restaurantje. Eens werd Harald verliefd op een zekere
David in Los Angeles. Toen deze David hem in Londen kwam opzoeken, viel hij
prompt op een andere jongen. Harald heeft toen wraak gezworen en begon een affaire
met Davids nieuwe vriend. Later werd hij verliefd op een Braziliaan. Hij reisde naar
Rio om te ontdekken dat de jongen nog in de kast zat. ‘I was angry with myself,’ zei
Harald, ‘that I fell for this guy.’ De Braziliaan belde hem later nog wel eens op. ‘I
acted very, very cool, but inside I was on fire.’
Ik zou eigenlijk in plaats van een boek met interviews met
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neurofysiologen, eens een boek met interviews met homo's moeten schrijven. Harald
is ook tot de conclusie gekomen dat love affairs alleen dan slagen, wanneer je liefde
en seks ontkoppelt. ‘I have not become pessimistic or bitter about it, ups and downs
go with life, because otherwise, what would life be worth anyway?’ Peter sprak
eigenlijk toen ik hem na Harald en na zijn voorstelling ontmoette in soortgelijke
termen.
Ik ging met Peter naar een Grieks restaurant, want de meeste eetgelegenheden zijn
op zo'n laat uur al gesloten. Hoewel hij opgewekt was, vertelde hij later dat Lord
Delfont, de financier van de show, het theater in was gekomen en iedereen met ingang
van 22 augustus heeft ontslagen, ook omdat de beide Amerikanen in de hoofdrollen
voor verplichtingen aldaar naar de VS terug moeten. Ik was diep geschokt, want dan
houdt dus ook zijn inkomen op in augustus. Ik maakte duidelijk zelf in een zwakke
positie te zijn en hem niet te kunnen helpen. Ik heb er trouwens spijt van dit gezegd
te hebben en zal het niet herhalen.
Peter reageerde met te zeggen dat hij niet van plan was zich door dit bericht naar
een nieuwe depressie toe te werken. Hij had al genoeg dieptepunten in zijn leven
gehad en hij had nu het punt bereikt ‘to unconditionally accept the absurdity of
reality’. Hij had intussen een brief aan Frederick Ress geschreven. Hij las Voorbij
goed en kwaad van Nietzsche. We waren gelukkig alleen, want ik had Edwin een
briefje geschreven dat ik met Peter onder vier ogen wilde dineren.
Peter maakte opmerkingen over politiek, want hij blijft dagelijks de International
Herald Tribune aanschaffen en neemt uitstekend in zich op wat er aan de hand is.
Hij noemde bijvoorbeeld Ronald Reagan ‘nog erger’ dan Jimmy Carter. Hij zei: ‘Als
je die ogen van Al Haig ziet...’ Hij was bezorgd over de wapenwedloop.
Over Made in Soestdijk merkte hij op: ‘Alhoewel ik weet dat je de mensen die je
noemt ook werkelijk kent, heeft het toch de schijn van “name-dropping”.’ We hebben
ook over de mogelijkheid van een flat op de Keizersgracht gesproken. Hij was er
niet tegen en wel nieuwsgierig. Hij is trouwens altijd tegen het wonen in Noord
geweest. Toch merkte hij op: ‘If your money situation improves in a few years, how
will you feel having sold Amerbos?’ Ik houd erg veel van Peter. Hij vroeg me veel
brieven te schrijven.
Ik vlieg naar Boston voor de reis naar Wellfleet, Massachusetts, waar ik ga
beginnen aan de serie interviews met Handler.
Ik ben wel blij met de reactie van Klaas de Vries, die mijn inge-
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zonden vragen als een reële basis beschouwt om aan ‘ons boek’ te beginnen.207
Williams spreekt in Maps of the Mind over ‘the dungeon of the mind, wherein
ideas grow ugly and savage like prisoners who remain imprisoned’. Ook noemt hij
een prachtige uitspraak van Rilke: ‘If my devils are to leave me, I am afraid my
angels will take flight as well.’
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Boston
19 juli 1981
Parker House
Ik had croissants en koffie als ontbijt.
Ik had de nacht doorgebracht in Club Bath. Ik belandde in het orgiegedeelte waar
ik zes uur bleef en uiteindelijk een klassieke Amerikaanse blow job kreeg. Ik hield
mijn hart vast niets op te lopen. Tenslotte heb ik al dagen lang uitslag bij mijn lip,
wat volgens dokter Delprat herpes is.
Ik probeerde ergens een rustig plekje te vinden maar waar ik ook ging, overal
lagen kerels elkaar te zuigen wat gepaard ging met de nodige varkensstalgeluiden.
Er waren ook veel zwarten. Ik probeerde vergeefs mijn oren dicht te stoppen. Ik
walgde van alles. Normaal gesproken ga ik naar een sauna, heb seks en vertrek maar
nu diende Club Bath als hotel. Sommige jongens gaan letterlijk van penis naar penis
en kunnen er niet genoeg van krijgen. Het heeft niets meer te maken met de noodzaak
overtollige hormonen te lozen, it is the orgy that counts.

Expresbus naar Woods Hole, Massachusetts
De eekhoorns in het park in Boston sjouwden al met eikels en noten. Ze gaan altijd
aan de andere kant van een boom zitten zodat je ze niet ziet. Er waren weer overal
dronkaards, lanterfanters en leeglopers in de straten en ondergrondse. Ik herinner
me vagelijk dat ik hier al eens ben geweest voor het gesprek met Nobelprijswinnaar
Albert Szent-Györgyi.208

Woods Hole
Ik genoot een hartelijke ontvangst bij de Handlers. Mevrouw is invalide en zit in een
elektrisch geval.209 Amerikanen laten altijd eerst hun huis zien, wat me absoluut niet
interesseert. Vrijwel meteen begon een aantal dinergasten te arriveren. Handler vroeg
of ik bleef eten, maar daar stond mijn hoofd niet naar. Ik ga meteen na afloop weg.
Een der gasten vroeg natuurlijk waarom ik in Woods Hole was ‘business or pleasure?’
Ik keek naar het gezicht van mijn vriend, die nieuwsgierig was wat ik
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Zie: Grenzen aan de groei, Bruna, 1973.
Ik schreef ‘elektrische autoped’ maar kan me het voertuig niet meer herinneren.
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zou zeggen. Ik zei dus met nadruk pleasure. Ik dacht aan Peter, die ongetwijfeld mijn
tact had goedgekeurd. Ik ben in dit opzicht toch wel veranderd.

20 juli 1981
Ik sliep als een blok en ging vroeg wandelen. De eerste veerboot naar Martha's
Vineyard vertrok al uit de haven, volgeladen met auto's.
Ik verheug me erop om aan het manuscript over Handler te beginnen.
Israël heeft massale bombardementen op Beiroet uitgevoerd, in sublieme navolging
van Hermann Göring, maar die passende vergelijking wordt men niet verondersteld
te trekken. Hoe durven ze. Het doel was zogenaamd het platgooien van Palestijnse
hoofdkwartieren van waaruit aanvallen op Israëlisch grondgebied zouden worden
uitgevoerd. Er werden 123 mensen gedood en maar liefst 550 gewond. De regering
Reagan heeft de levering van F-16's aan Israël stopgezet, alhoewel 53 van de
toegezegde 75 toestellen al werden geleverd. De Veiligheidsraad komt bijeen en
zodoende demonstreert ‘de wereld’ haar verontwaardiging, terwijl de genocide
natuurlijk gewoon verder gaat. De Holocaust blijft Israël een vorm van
onschendbaarheid leveren, waardoor het land even smerig kan opereren als de nazi's
deden.
Alan Cowell schrijft over geesten van voorouders die op het Afrikaanse continent
- ook in 1981 - een belangrijke rol in het leven van mensen blijven spelen. ‘Curses
are still put on people in Africa, students and spirit doctors still lift the maledictions.
There is said to be a world where spirits are as quick as the living and where the past
does not disappear with death, but lives on through the ghosts of ancestors who mold
the futures of the earthly. Witchcraft is as old as man's own sense of horror. But in
Africa it has blended with the new so that it coexists with Christianity and the advance
of modem politics.’210
In Londen staat de wereld al op zijn kop over het aanstaande ‘droomhuwelijk’ van
Charles en Diana. Mary McGrory vertelt in de The Boston Globe dat Lady Di al bij
haar aanstaande grootmoeder in Clarence House is ingetrokken om vast te oefenen
in het dragen van een kroon. Op de dag van het huwelijk, 29 juli, gaat de BBC de
plechtigheid uitzenden met rechtstreekse verbindingen naar 77 TV-stations in de
wereld met een kijkerspubliek van 750 miljoen. Charles is 32 en Lady Diana
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20. Het is de eerste maal in 300 jaar dat een toekomstige koning met een Britse
onderdaan huwt. Het is duidelijk, dat de Amerikanen, bij gebrek aan een koninklijk
spektakel, hun hart aan de poppenkast in Londen zullen gaan ophalen.
Ik haalde geld bij een bank. Een ongelooflijk mooie negerjongen stond een cheque
uit te schrijven. Zulke lijven zie je alleen in Amerika. Ik zou ogenblikkelijk hebben
gekund.
Philip Handler nam me na aankomst mee naar het terras van zijn heerlijke
buitenhuis aan zee. Het eerste wat hij zei, was dat hij in Boston al enige tijd onder
behandeling was voor kanker. Bovendien was in juni ontdekt dat de toegediende
medicijnen hem ook nog diabetes hadden bezorgd. Hij zei gemiddeld enkele kilo's
per week af te vallen. Het viel me inderdaad op dat hij broodmager was. Ik ken hem
nu tien jaar en we zijn vrienden geworden.211 ‘The whole house here,’ zei hij, ‘has
decided to put weight back on again.’ Hij excuseerde zich indien hij een minder
levendige indruk maakte dan hoe ik hem al die jaren had gekend.
Ik hield mijn hart vast bij zijn ontboezeming. Ik dacht: laten we hopen dat hij niet
van ons project afziet. Memoires van deze bijzondere man die jarenlang een uitermate
belangrijke post in Washington bekleedde, zijn nu eigenlijk meer nodig dan ooit. Hij
zou me niet hebben laten komen als hij nu van ons project zou willen afzien.
Het begon te regenen en we installeerden ons met een taperecorder in de lounge.
Hij gaf me 35 uitgetypte pagina's, gedateerd 21 juni 1981, getiteld: A Twelve-Year
Diary Note. Hij zei deze gedicteerd te hebben op de dag dat hij zijn persoonlijke
spullen oppakte om afscheid te nemen als president van de National Academy of
Sciences in Washington DC.
Ik las: ‘It is a difficult day, the day when I broke up my office at the Academy. I
discarded perhaps one-third of the books and reports on the shelves, decided which
I wanted to have to come with me to Durham, North Carolina, a few to Woods Hole,
and one batch of reference books of special character I will leave (for my successor)
Frank Press. I gathered memorabilia which are now sitting on the table awaiting
packing. Waiting, under these circumstances, in a room which I have dearly loved,
set me to thinking that perhaps I was under obligation to commit some sort of
summary of the last twelve years, some account of my stewardship. It is a tricky task
that may
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border on the arrogant. And yet, not to do so is to fail to leave a record.’212
Dan noteert hij als eerste en belangrijkste punt: ‘Of all that happened, probably
most important was my stubborn determination that the trauma and decisiveness of
the Vietnam War - which inserted itself so powerfully into the life of the Academy
- was not to be permitted to injure, much less destroy the Academy. There were bad
days when it felt as if nothing but my own physical body was serving as glue to hold
the institution together. There were members who were willing to sacrifice the
Academy for the cause which they held dear. Those who filibustered the Business
Meeting, misused their positions on the RCC, threatened to resign and so forth.
However right they might have been with respect to their cause, I simply would not
allow them to use the Academy as their means of protest, not allow them to fragment
the Academy as their issue was fragmenting the country. In the end, that course
proved correct. Wounds have healed and most have forgotten them.’213
Handler reed me terug naar het motel toen hij boodschappen ging doen. Ik nam
Time mee, dat een omslagverhaal had over minister van Defensie, Caspar Weinberger:
HOW TO SPEND A TRILLION. Handler noemde Weinberger smalend ‘an instant military
expert’.214
Twaalf pagina's oorlogszuchtige taal in Amerika's voornaamste en meest verspreide
weekblad. Dit land is niet alleen een gigantische Krupp-fabriek maar de mensen hier
vormen de meest oorlogszuchtige kudde ter wereld. Zij zijn er direct voor te porren
om er op los te timmeren wanneer er iets in de wereld gebeurt dat niet in hun straatje
past. Die oorlogspsychologie wordt in de massamedia permanent verder
aangewakkerd.
In zeven staten staan raketsilo's met 1.052 Minuteman- en Titanraketten, die
bedoeld zijn om een verrassingsaanval van de USSR af te slaan. Moskou zou het niet
in zijn hoofd halen een dergelijke aanval te lanceren, want in de USSR weten de
kuddes dankzij Herr Hitler beter en indringender dan waar ook ter wereld wat
‘verschroeide aarde’ en miljoenen doden in een allesvernietigende oorlog betekenen.
Reagan en Weinberger willen in Utah en Nevada nog eens 4.600 lanceerplaatsen
bijbouwen om 200 zogenaamde MX-raketten (Missile Experimental) te plaatsen, die
nog zwaarder en gevaarlijker zijn dan Minuteman en Titan, omdat ze ieder tien
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atoomkoppen in zich dragen. De sovjets zouden nooit weten in welke van de 4.600
installaties de 200 MX-raketten zouden zijn opgesteld, waardoor ze ook niet kunnen
worden vernietigd met hun langeafstandsraketten. Hoe kom je op de waanzin. Het
plannetje van beide heren zou 75 miljard dollar kosten. Om niet te spreken van de
enorme verwoestingen die het plaatsen van die 4.600 (min 200) nepinstallaties aan
het Amerikaanse milieu zullen aanrichten. En de regering zegt tegen het congres en
de belastingbetalers dat dit allemaal dringend nodig is ‘to combat Soviet adventurism’.
Als er iets is waar de sovjets absoluut nooit of te nimmer mee zullen gaan avonturieren
dan is het met het afschieten van atoomraketten. Er wordt in de USSR duizendmaal
verantwoordelijker gedacht en gesproken - inbegrepen in de strak gecontroleerde
media - over dit soort zaken dan hier. Ik heb de hele reportage uitgespeld. Dit soort
lectuur is om onpasselijk van te worden.
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Vanmiddag moest Handler naar het ziekenhuis om een dosis chemicaliën in zijn
lichaam gespoten te krijgen welke veertien dagen haar werk zal moeten doen. Hij
zei dat het enige vervelende effect van de injectie was, dat hij gedurende tien minuten
moest overgeven. Toch hebben we een eerste begin gemaakt van het interview, een
begin dat zeer waardevol is. Ik ben meteen begonnen de band uit te schrijven.

22:05 uur
Ik heb nu 32 pagina's Handler-manuscript met de hand uitgeschreven. Het meeste
materiaal is prima.

21 juli 1981
Ik schreef aan Peter in Londen. Ik ben in gedachten veel met hem bezig.
Ik moest vanmorgen eerst een verklaring over de rol van Kroon en Van de Linde
in de Time-zaak bij een notaris laten legaliseren, om door te kunnen sturen naar het
gerechtshof in Dallas.
Ik ga Over intelligentie aan Peter opdragen ter aanmoediging aan hem, opdat hij
zijn werkelijke aanleg en belangstelling niet verder verloochent. Ik hoop dat hij zich
verder verdiept in de psyche omdat ik weet dat dit zijn levensweg eigenlijk zou
moeten zijn, niet de Bühne.
Om 10:00 uur arriveerde ik bij de villa van Philip Handler. Hij stelde voor om
eerst samen naar de Marine Laboratory Library te gaan om een verhaal op te halen
dat in het tijdschrift voor Chemical Engineering was verschenen. ‘In dit laboratorium,’
zei hij, ‘speelt zich de kern van biologisch onderzoek in de VS af.’ Hij heeft er een
eigen werktafel. We verloren veel tijd met allerlei mensen die een praatje met hem
wilden maken.
Hij zag er vanmorgen goed uit en vooral de uitdrukking in zijn ogen is dezelfde
die ik steeds van hem had gekend. Hij vroeg me mee te gaan naar het ziekenhuis
maar mevrouw Handler had hier bezwaar tegen. Ik begin haar vervelend te vinden
en ik geloof dat zij joods is. Misschien is hij zelf ook joods, ik weet zulke dingen
nooit.215 Zij is overbezorgd bezig, wat wel begrijpelijk is in zijn toestand, en ik
vermoed dat ze het als onaangenaam ervaart dat ik ben gearriveerd om met hem te
werken. Wie weet ziet ze mij als een bedreiging, de hemel mag het weten. Zij riep
ons voor de lunch naar de eettafel terwijl ik wist dat Handler, die erg op dreef was,
liever nog had doorgespro-
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ken. Het soort voedsel dat werd geserveerd leek me eveneens joods. Anyway, I will
cope with it all, omdat dit project me dierbaar is.
Ik heb ook uitgewijd over het Venezolaanse programma van minister Luis Alberto
Machado, met als resultaat dat ik die passages in Over intelligentie kan verwerken.
Het standaard curriculum vitae van Handler is tien pagina's lang. En dan schrijft
juffrouw Illés op last van Sampiemon van NRC Handelsblad dat ze het gesprek met
Handler maar terugsturen omdat ze hem niet kunnen plaatsen, hij is niet belangrijk
genoeg.
Ik heb al 59 pagina's van de opnamen met Handler uitgeschreven.216
Ik ging eten in Landfall en schreef een brief van vier kantjes aan Peter om hem
alles te vertellen. God, wat zou het heerlijk zijn als hij ooit eens antwoordde en mij
ook echte brieven terug zou schrijven, but you cannot have it all.
De arbeidsethos in de VS is toch veel en veel gezonder dan in de USSR. De jongens
en meisjes die in dit restaurant werken, zijn kennelijk studenten op zomervakantie.
De jongen die in de tuin van de Handlers werkt, is een verpleger die een centje
bijverdient. Ik denk trouwens dat hij een homo is. Hij reed me terug naar het motel.
Ik ging vlug terug naar mijn kamer om verder te werken. Ik heb er echt zin in, want
sommige herinneringen van Handler over hemzelf, over zijn carrière, over de VS zijn
verbazingwekkend. Ik geloof trouwens dat hij er ook echt zin in begint te krijgen.
Hij diept uit de catacomben van zijn ziel en schept er kennelijk genoegen in.
Ik ben tot pagina 72 gekomen.
Het onweert.

22 juli 1981
Caspar Weinberger is te zien bij Good Morning America en zegt eigenlijk niets.
David Hartman vanuit New York en David Bell vanuit Washington nemen hem
zogenaamd onder handen. Alleen al de recente reportage in Time zou hen de meest
pertinente vragen hebben kunnen opleveren om de minister van Defensie werkelijk
onder vuur te kunnen nemen. Het gebeurt natuurlijk niet.
Het ochtendnieuws liet zien dat drie met de Amerikaanse vlag overdekte kisten
uit Vietnam werden binnengevlogen; rijen soldaten die het geweer presenteerden.
Men had drie Amerikaanse vliegers in Vietnam opgegraven, die dus twee decennia
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geleden moeten zijn gesneuveld. Summa summarum: een erewacht en officiële hoepla
voor drie kisten met waarschijnlijk vergane botten.
Er wordt een lymfeklier verwijderd bij Handler om onderzocht te worden. Over
een paar dagen heeft hij dan een definitief oordeel over hoe lang hij nog zou hebben
te leven. Hij heeft als chemicus zijn leven gewijd aan de bestudering van
voedingsproblemen. Nu valt zijn eigen lichaam uit elkaar. Hij wees gisteren op de
lijnen in het gezicht van Albert Einstein op de omslag van een tijdschrift en zei: ‘In
een periode van zes maanden ben ik nu zelf een oude man geworden.’ Had het met
hem te doen. Hij blijft voortdurend roken en toen ik de suggestie deed daar alvast
mee op te houden, reageerde hij met: ‘What good would this do now?’ De asbak
naast zijn stoel was volgepropt met peuken.
Ik stuurde Peter een essay over het schrijven van brieven. Time217 schrijft dat het
schrijven van een brief een teken van beschaving is, maar tegelijker tijd ‘a high-risk
occupation, and it is a wonder that anybody does it’. Naast ‘compulsive letter writers’
zijn er ook veel normale en kalme burgers ‘who cannot bear to leave the stationary,
and thus get themselves into deep trouble’. Daar kan ik over meepraten. Al op het
Baarns Lyceum kregen we eens de opdracht, ik geloof van Maarten Schneider, om
een opstel te maken over brieven die wel geschreven maar niet verzonden worden.
Dat is me inderdaad wel overkomen maar meestal verzend ik toch wel wat ik op
papier zet, ongeacht de gevolgen.218
Daar staat tegenover dat Zola nooit vrijgekomen zou zijn als hij zijn J'accuse niet
zou hebben geschreven. Intussen zouden Oscar Wilde's liefdesbrieven aan Bosie
(Lord Alfred Douglas) hem in de gevangenis doen belanden. Time schrijft: ‘It is not
letter writing that hold the dangers, but letter sending, since the trouble of epistolary
communication, while it may incubate in the mind, only begins to hatch when the
innocent sheet, scribbled upon, is folded into an envelope and propelled to its
destination, where the egg reveals a harpy.’
Vier medewerkers van Penthouse zijn in het seksleven van JFK, Elvis Presley en
Marilyn Monroe gedoken. Geen kattenpis. Elvis schat 1.000 meisjes in zijn vingers
te hebben gehad. Hij had de pik op gays. Marilyn zou ook met Marlon Brando hebben
geneukt. JFK zou een keer tijdens een diner, met zijn hand onder de tafel hebben
gevoeld dat zij niets onder haar jurk droeg,
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wat hem nerveus maakte. Bobby Kennedy naaide Marilyn achter in een auto die
geparkeerd stond voor het huis van zijn zwager Peter Lawford. De rest lees ik maar
niet.
Stephen Cohen van Princeton University schrijft voor mij opvallend rake en ter
zake doende columns over de USSR. Hij vraagt zich bezorgd af of Washington het
opbrengt jegens de USSR het principe van gelijkheid als grootmacht te accepteren.
‘Can we acknowledge to ourselves that the Soviet Union, whether we like its political
system or not, has become a legitimate great power with comparable global interests
- that the Soviet Union has attained political parity with us in world affairs?’

Tekening van Andrzej Dudzinski.

‘Plainly, we, unlike most nations, have not yet learned to live with that geopolitical
historical fact,’ aldus Cohen. ‘Enthralled by 64 years of anti-Sovietism and by our
long history of being the only super power, many of our leaders and substantial
segments of public opinion persist in seeing the Soviet Union mainly as “godless”,
“terroristic” and “evil” without any legitimate status or entitlement in the world. We
do not even discuss the parity principle openly. It remains, like sex in Victorian
England, a forbidden, repugnant subject. But it is this unwillingness to concede
political parity that repeatedly causes our diplomacy to succumb to militaristic
policies, our acceptance of the necessity of military parity to succumb to the chimera
of superiority, and episodes of détente to succumb to cold war.’ Ik ben het met de
analyse van professor Cohen uitermate eens. Hij vindt het de hoogste tijd dat
Washington erkent dat er nog een grootmacht is. Moet je net bij de club van Ronald
Reagan komen, welke diep overtuigd is dat het marxisme-leninisme op
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haar laatste benen loopt en dat alles op alles gezet moet worden het sovjetsysteem
naar de donder te helpen, zodat er weer onbetwist één grootmacht zal zijn.219
Reagans adviseur Richard Allen is opnieuw in de problemen gekomen. The Boston
Globe bericht dat hij op 27 mei 1972 per helikopter een bezoek bracht aan financier
Robert Vesco in New Jersey. Deze Vesco, eens uit de pandaclub van prins Bernhard
verwijderd omdat hij een gezochte oplichter bleek te zijn, brengt nu dus opnieuw
een der naaste medewerkers van Ronald Reagan in verlegenheid, iets waar minister
Al Haig nauwelijks rauwig om zal zijn. Haig en Allen zitten elkaar voortdurend in
de haren. Er zal wel met ‘vereende krachten’ aan gewerkt zijn om Allen buiten
gevecht te kunnen stellen.
The New York Times meldt dat het Duitse Salzgitter en het Nederlandse Estel een
order van 100.000 ton stalen pijpen hebben gekregen voor leverantie aan de USSR in
verband met de gaspijplijn vanuit Siberië naar West-Europa.
Terwijl Handler naar het ziekenhuis was, ben ik doorgegaan met banden
uitschrijven en heb nu 92 pagina's tekst. Het is een hele klus dit in acceptabele
vraag-en-antwoordtekst om te zetten.
Het zal wel pathetisch klinken maar je blijft hier struikelen over de absoluut zalige
kerels. Ik heb nooit begrepen waarom Yanks zoveel betere en beter gevormde lijven
hebben dan wij in Europa. Amerikanen zijn de Javanen onder de witmensen.
De 74-jarige psycholoog Donald Hebb heeft zich afgevraagd wat ‘aspects of old
age’ zijn die van psychologisch belang zijn. ‘The elderly are considered a brain
damaged population,’ schrijft hij. Waarom? Intelligentie zou na het twintigste
levensjaar stap voor stap achteruit gaan. Hoe komt het dan dat topprestaties
voorkomen bij 30, 40 en 50 jaar en wat mij betreft lang daarna. Ik luisterde naar
Arthur Rubinstein die drie stukken voor piano en orkest uitvoert, en ver in de tachtig
is. Kant schreef Critique of Pure Reason toen hij 57 jaar oud was.
Hebb constateerde na zijn 60ste jaar de eerste achteruitgang in zijn ‘mental
capabilities’. Zijn houding veranderde in die van toeschouwer. Dit ging gepaard met
‘a lower ability to think’ en ‘the loss of interest in psychological problems. I no longer
have that arrogant confidence that I can master the new ideas and developments in
the field.’220 Is er een wet van Meden en Perzen voor symptomen die gepaard geen
met ouder worden? Ik zal het wel merken.
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Handler gaf me een artikel van Peter Medawar, ADVICE TO A YOUNG SCIENTIST.221
Er staan de nodige onderwerpen in om in onze gesprekken aan te roeren. Bijvoorbeeld:
‘Scientists as a class are rationalists, at least in the limited sense of believing without
qualification in the necessity of reason. Rationalism carries with it a professional
obligation to combat the modern taste for irrationalism. Among the principal
antiscientific movements are the cult of the wisdom of the East and of mystical
theology. Young scientists must however never be tempted into mistaking the
necessity of reason for the sufficiency of reason.’
Medawars overpeinzingen komen in boekvorm uit. Ik wil dat boek zeker gaan
lezen.
Ik heb me nooit gerealiseerd dat de regering van Winston Churchill Bertrand
Russell gevangen heeft gezet vanwege zijn artikelen tegen de oorlog. Lang leve de
democratie en de vrijheid van meningsuiting.
Koning Juan Carlos en koningin Sofia van Spanje hebben het huwelijk van Charles
en Diana Spencer afgezegd omdat het bruidspaar zich in Gibraltar gaat inschepen
op het koninklijke jacht Britannia. De rots is een enclave van enkele kilometers aan
de ingang van de Middellandse Zee welke door Spanje wordt opgeëist. De lap grond
is sinds 1713 in Britse handen.222

23 juli 1981
De componist William Mathias heeft op verzoek van prins Charles de muziek
gecomponeerd die zal worden gespeeld als het huwelijk in St. Paul's Cathedral wordt
voltrokken. Het heet Let the people praise Thee, O God, naar de psalm, en is
gecomponeerd voor koor en orgel en wordt gedirigeerd door David Willcocks.223
Intussen zijn in Château Montebello bij Ottawa de zeven leiders van de
geïndustrialiseerde democratieën bijeen geweest, zo meldde The New York Times.224
Aanwezig waren: Ronald Reagan, Gaston Thorn (EEG), Zenko Suzuki (Japan), Helmut
Schmidt, François Mitterrand, Margaret Thatcher, Giovanni Spadolini (Italië) en
gastheer Elliott Trudeau (Canada). Het is overduidelijk dat Reagan zijn kruistocht
tegen Moskou heeft voortgezet en erin is geslaagd de wereld die de dienst uit maakt
- de superrijke landen - er toe te bewegen de handel met de
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USSR tot een minimum te beperken. Ze spreken van ‘increasingly aggressive behavior’

van de Sovjet-Unie, zij zullen er vooral Afghanistan mee bedoelen, en hebben besloten
‘to restrict export of high technology and other items to the USSR’. Volgens
verslaggever Steven Weisman heeft president Reagan opnieuw zijn grote bezorgdheid
uitgesproken over de gaspijplijn van Siberië naar West-Europa. Geen wonder, de
Yanks zien hierin een belangrijke concurrent voor de leverantie van energie uit het
Nabije Oosten welke via de satellietstaten in de Arabische wereld (Saoedi-Arabië,
Koeweit, etc.) in handen van Amerikaanse multinationals is. Helmut Schmidt schijnt
te hebben tegengesputterd. Reagan vroeg hem of West-Duitsland zich niet op gebruik
van meer steenkool kon toeleggen, waar Schmidt op antwoordde dat Bonn juist
verschillende energiebronnen wenste aan te wenden voor haar industrie. Ook
Mitterrand schijnt tegengas te hebben gegeven, ook omdat de Amerikanen wel
aanzienlijke graanleveranties aan Moskou laten doorgaan, omdat dat de VS beter
uitkomt, en intussen Europese landen vragen de handel met Moskou beperkingen op
te leggen. Reagan speelt doorzichtige spelletjes om zijn stokpaardje, de Sovjet Unie
op de knieën dwingen, door te drijven. Een voormalige CIA-agent, Harry Rositzke,
werkt aan een boek The KGB: The Eyes of Russia. Zijn stelling is dat het Comité voor
Staatveiligheid (KGB) al meer dan twintig jaar in het geheim ‘disinformation activities’
in de VS zou hebben uitgevoerd. Dit hield in dat de KGB ‘secretly subsidized
publications, planted rumors, and distributed forged documents as minor but useful
supplement tot large-scale anti-American propaganda openly directed from
Moscow’.225
Opmerkelijk is dat deze gediplomeerde CIA-schurk bijvoorbeeld meldt, dat de
sovjets geruchten zouden hebben verspreid over Amerikaanse moordaanslagen op
president Sukarno van Indonesië. Hij voegt aan deze leugens toe dat Bung Karno
erin zou zijn getrapt. Vijfmaal is er een aanslag op Sukarno gepleegd. Van eenmaal
staat het voor mij vast dat de CIA erbij betrokken was omdat de Nederlander Werner
Verrips erbij betrokken was. De handel en wandel van die huursoldaat heb ik zelf
kunnen volgen, tot hij bij een auto-ongeluk nabij Sassen-heim om het leven kwam.
Ook heb ik eerder uitvoerig gedocumenteerd hoe generaal Nasution, en rondom hem
heen verzamelde officieren, conspireerden om Sukarno af te zetten, om niet te spreken
van gesprekken met Bung Karno zelf in 1966,
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die er geen twijfel over liet bestaan wie in Djakarta op het oorlogspad waren. Dat
was zeker niet de KGB.
Harry Rositzke draait de zaak gewoon om en vraagt: ‘Does the KGB work through
American journalists recruited as “agents of influence”? What could such journalists
do for their Kremlin employer?’ En dan te bedenken dat al jaren geleden kwam vast
te staan, dat dozijnen Amerikaanse journalisten, waaronder zelfs de prominente C.L.
Sulzberger van The New York Times, en andere gezaghebbende heren op de loonlijst
van de CIA stonden, natuurlijk strikt geheim. De KGB bestaat evenmin uit lieverdjes
maar zoals mijnheer Rositzke het voorstelt, loopt het de spuigaten uit. Ze liegen
allemaal met dit verschil, dat in de VS tenminste, zij het ten dele, uitkomt wat voor
schuinsmarcheerders journalisten kunnen zijn, terwijl ‘bei uns’ in Den Haag
journalisten als Raymond van den Boogaard, Robert Kroon of Wibo van de Linde
nooit zullen worden ontmaskerd, al heb ik er serieuze pogingen toe gedaan.
23 juli 1981 is inderdaad een ‘glorious day in Massachusetts’. Ik heb vanmorgen
met Handler verder gewerkt, maar kreeg de indruk dat hij zich miserabel voelde na
het onderzoek in het ziekenhuis. Toch hebben we veel vooruitgang geboekt. We
hebben lange tijd op het terras in de zon gezeten. Hij geeft nog altijd de krachtige
hand als vroeger, en ik kreeg vandaag het gevoel dat hij er tegelijkertijd bij zei:
‘Thank you for what you are doing’. Ik denk namelijk dat het herbeleven van zijn
leven gekoppeld aan het uitdragen van veel van zijn denkbeelden in het aanstaande
boek, wat we samen maken, een vorm van therapie voor hem is. Het leidt zijn
gedachten van zijn dodelijke ziekte af en brengt hoogtepunten van zijn leven in
herinnering. Kortom: het is eigenlijk een wonder dat we op dit moment aan zijn
memoires werken. Hij zei dat hij zijn vrouw Lucy en mij mee uit eten wilde nemen.
Ik antwoordde dat mevrouw Handler dat ongetwijfeld heerlijk zou vinden, maar dat
ik er zelf liever tussenuit ging. Ten eerste om de banden verder uit te schrijven, maar
ook omdat ik van mening was dat ze er samen meer van zouden genieten. Ik wilde
om 12:00 uur weggaan om hem te sparen, maar hij verzocht me met klem te blijven
en samen verder te werken. Om 12:30 uur ben ik weggegaan want anders zou Lucy
Handler ernstige bezwaren hebben gemaakt.
Mevrouw Handler heeft nu ook door hoe mijn aanwezigheid een heilzame werking
op haar man heeft. Terwijl ze aanvankelijk bijna vijandig jegens mijn aanwezigheid
had gestaan, zei ze nu dat ons werk samen ‘a God sent’ was omdat het hem in
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vele opzichten de overgang van het presidentschap van de Academy naar de status
van anonieme burger hielp vergemakkelijken. Ik denk ook eigenlijk dat de overgang
van het in de schijnwerpers staan naar de vergetelheid in een landhuis in Woods Hole
of anders Durham, North Carolina, een negatief effect kan hebben gehad op zijn
ziekte. Er was dus gisteren een lymfegezwel dicht bij zijn lies verwijderd - ter grootte
van een eikel - dat nu naar de Harvard Medical School was gezonden voor onderzoek.
Ik heb nu 114 pagina's uitgeschreven. Ik vroeg Handler of hij wilde dat ik van de
handgeschreven pagina's ook voor hem een kopie zou draaien. ‘I trust you,’ was zijn
antwoord.

24 juli 1981
De televisiecamera's staan al voor Buckingham Palace en je wordt doodgegooid met
geklets over het huwelijk van de eeuw. Alle TV-beroemdheden, Dan Rather, Barbara
Walters, Tom Brokaw, David Hartman, Jane Pauley and Peter Jennings zijn al in
Londen. David Frost, Peter Ustinov, Robert Morley and Antonia Fraser nemen voor
de BBC de honneurs waar. John O'Connor voorspelt in The New York Times een ‘TV
Blitz’. Susan Goodman beschrijft het landgoed Highgrove nabij het dorp Tetbury in
Gloucestershire, ongeveer 160 kilometer van Londen, waar het prinselijk paar zal
gaan wonen. Het werd in 1763 gebouwd, heeft vier ontvangstsalons, negen
slaapkamers, zes badkamers en een aparte vleugel voor de kinderen. Een luchtfoto
verduidelijkt dat het om een kasteel gaat.226
Ik heb 147 pagina's uitgeschreven en een brief aan Peter. Ik heb ook nog een
radiopraatje voor Veronica doorgebeld.
Ik liep naar de Handlers door de heerlijke geuren van heesters en bomen. Een
passerende auto verpestte de lucht ogenblikkelijk. Ik denk aan mams uitspraak dat
als je niet zou hebben geleefd, je nooit iets zou hebben geweten en niets van al het
moois in de wereld zou hebben gezien. Zij had helemaal gelijk. Anderzijds had
Delgado waarschijnlijk gelijk toen hij me zei dat het uitwisselen van affectie geleerd
moet worden. Dat is iets geweest dat mam zelf maar tot op zekere hoogte had ervaren
en dus ook niet heeft kunnen uitdragen. Je kunt tenslotte niet alles hebben.
Ik heb een constructieve ochtend met Philip Handler gehad. We hebben opnieuw
veel vooruitgang geboekt. Ik keek naar
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zijn benen en zag hoe mager die al geworden zijn. Soms greep hij naar zijn keel en
zei het gevoel te hebben dat er ook daar nu iets niet meer in orde is. Ik ben erg bezorgd
over hem.
Hij vertelde weer iets off the record en dan zetten we de taperecorder even stil.
In het najaar van 1976 kreeg hij een telefoontje van Jimmy Carter, die dagen nog de
gouverneur van Georgia. Philip Handler nodigde hem uit voor het avondeten in de
Cosmos Club. Carter vroeg om Handlers steun bij de presidentiële verkiezing. Of
was het voor iets anders? Ik herinner het me niet exact. Handler was een vriend van
Terry Sanford. JFK wilde in 1964 Lyndon Johnson vervangen door Sanford. Handler
heeft een rol gespeeld om Sanford benoemd te krijgen tot president van Duke
University.
Zes jaar later, nadat zij elkaar vele malen hadden ontmoet, samen hadden gegeten
en vergaderingen hadden bijgewoond, woonde Handler een lunch op het Witte Huis
bij voor koning Boudewijn van België. Handler verliet de bijeenkomst vroegtijdig
vanwege andere verplichtingen en zei tegen Carter: ‘Good luck with your re-election.’
De president keek verbaasd en antwoordde: ‘Well, Phil, I thought you did not care.’
Het had Handler verwonderd dat Carter het eerder incident in herinnering bracht. ‘I
wondered how he came to think, that as president of the Academy, I had political
clout among the scientists of America.’
Handler herinnerde zich een ander incidentje na een diner op het Witte Huis. Carter
schoot hem aan en wilde bijzonderheden weten over een nieuwe telescoop in Puerto
Rico. ‘It is fixed, isn't it?’ vroeg de president. ‘I replied: “Yes it is”.’ Daarop vroeg
Carter: ‘Tell me Phil, if that is so, how do you focus it?’
‘Now, that was a clever question,’ aldus dr. Handler. ‘Remember, Ronald Reagan
would most likely not have known what a telescope is.’
Ik had Handler een map met knipsels gegeven waarin onderwerpen en artikelen
zaten die ik met hem in deze memoires wilde aanroeren. Hij zei dat hij onder de
indruk was van de gekozen onderwerpen en de kwaliteit van het materiaal. Uit zijn
mond vond ik dit een plezierige veer in mijn reet. Misschien niet bescheiden genoeg
antwoordde ik: ‘I have many more,’ wat ook waar is.
Ik heb de bus naar Boston genomen want ik wil er even uit. Ik heb eerst mijn kop
laten knippen, nota bene door een vrouw, en wat nog gekker is: het lijkt of ze het
prima heeft gedaan. Ik houd daar niet van.
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25 juli 1981
Boston, Massachusetts
Ik bracht de nacht door in de Club Bath; ben doorgesmeerd maar tevens geradbraakt.
Ik lees in The Boston Globe227 weer eens een onzinverhaal, ditmaal van Dusko
Doder. Hij schrijft vanuit Moskou dat Georgii Arbatov in gesprekken met
Amerikaanse zakenmensen gesuggereerd zou hebben dat er een geheim
communicatiekanaal naar het Witte Huis van Ronald Reagan geopend zou moeten
worden om tot degelijke gesprekken tussen Moskou en Washington te komen. De
suggestie zou onmiddellijk door het Witte Huis als niet ter zake doende zijn afgedaan.
Afgezien van het feit dat ik het niet geloof, onderstreept de Amerikaanse reactie zo die er is geweest - andermaal dat Reagans politiek confrontatie en regelrechte
sabotage van het Kremlin inhoudt.
Ik nam een vroege bus terug naar Woods Hole en kwam een half uur te laat bij
Handler aan, wat mijn vriend scheen te irriteren. Ik ben altijd punctueel, of zoals
onze grootmoeder zei: ‘La ponctualité c'est la courtoisie des rois.’ Misschien
projecteerde ik wel die geïrriteerdheid. Ik vroeg hoe hij zich voelde. ‘Lousy,’
antwoordde hij. Ik vroeg of hij het resultaat van de test in het laboratorium kende.
Hij scheen even te aarzelen en zei tenslotte: ‘I know basically what is wrong with
me.’ Daarop liet ik dit onderwerp maar rusten.
Het is een absoluut prachtige dag met een verkoelende wind en een totaal blauwe
lucht. Ik ga desondanks binnen onmiddellijk verder met het uitschrijven van de
vandaag opgenomen banden.
Ik nam de avondboot naar Martha's Vineyard maar vond geen Caroline Delgado
om me af te halen. Haar vader, een Yale graduate uit 1926, kwam me halen en bleek
een Reaganite te zijn. Caroline had in tranen gebeld niet op tijd te kunnen zijn.

26 juli 1981
Martha's Vineyard
Ik sliep in het huis van de Delgado's. Caroline is om 05:00 uur opgestaan om al het
materiaal van Philip Handler te lezen. Ik heb nu 230 pagina's en alle banden zijn
uitgeschreven. Dat is de productie van vijf dagen werk.
Caroline Delgado is een schat, maar ze maakt iedereen gek. Er is geen pijl op haar
te trekken. Soms komt zij over als een hoogst intelligente dame, maar het volgende
moment is haar
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attitude gewoon infantiel te noemen. Zelfs haar stem kan meanderen naar het geluid
van een bakvis. Ik heb momenten gehad dat ik dacht te gaan ontploffen, maar ik was
haar gast. Hoe heeft professor Delgado al die jaren kans gezien deze situatie te
hanteren zonder zelf in de funny farm terecht te komen?
Natuurlijk wil zoon José Carlos zo ver mogelijk van Madrid gaan wonen, in
Californië. Hij wordt gek van zijn moeder. Tezelfdertijd heeft ze me enorm verwend.
Zij serveerde kreeft (die nog in de krant bewoog toen zij er mee binnenkwam). Haar
koffie is helaas ondrinkbaar.

27 juli 1981
De zee is wat ruw en het regent verschrikkelijk. Ik schrijf opnieuw een brief aan
Peter en hoop hem een compleet verslag over dit weekeinde te geven. Caroline was
vol lof over het materiaal dat ik met Handler samenstelde. Intussen breide zij een
blauwe trui voor José Carlos. Haar mening heeft ongetwijfeld waarde, want zij heeft
een leven lang het werk van haar Spaanse echtgenoot in het Engels vertaald.
John Vinocur meldt in The New York Times dat acht van de regerende Europese
vorstenhuizen aanwezig zullen zijn bij het huwelijk van Charles en Diana. Hij voegt
eraan toe: ‘The royal houses of the European continent have probably increased their
influence in the last few years.’ Ik denk dat dit onzin is. Hoewel, Beatrix doet zich
aanzienlijk sterker gelden in Den Haag dan koningin Juliana. ‘There are clear signs
that royalty means something more to people now than it did in the decades of
expansion after World War II,’ aldus Vinocur. Het lijkt me geklets, maar wie weet
redeneer ik teveel naar mezelf toe.
Intussen heeft Charles het Engelse team geholpen een polowedstrijd tegen Spanje
te winnen. Koningin Elisabeth, Nancy Reagan en Diana keken toe hoe Engeland in
Windsor de Silver Jubilee Cup won met 10-5.228
De 75-jarige Poet Laureate, Sir John Betjeman, heeft ter ere van het vorstelijke
huwelijk een gedicht gepubliceerd.

228

The New York Times, 27 juli 1981.

Willem Oltmans, Memoires 1981

212

Poem by the Laureate
‘Let's all in love and friendship hither come
Whilst the shrill treble calls to thundering Tom,
And since bells are for modest recreation
Let's rise and ring and fall to admiration.’
Those lines are taken from a ringer's rhyme
Composed in Cornwall in the Georgian time
From the high parish church of St. Endellion,
Loyal to the monarch in the late rebellion,
Loyal to King Charles the First and Charles the Second,
And through the Georges to our Prince of Wales,
A human, friendly line that never fails.
I'm glad that you are marrying at home
Below Sir Christopher's embracing dome:
Four square on that his golden cross and ball
Complete our own cathedral of St. Paul.
Blackbirds in city churchyards hail the dawn,
Charles and Diana, on your wedding morn.
Come college youths, release your twelve-voiced power
Concealed within the graceful belfry tower
Till loud as breakers plunging up the shore
The land is drowned in one melodious roar.
A dozen years ago I wrote these lines:
‘You knelt a boy, you rose a man
And thus your lonelier life began.’
The scene is changed, the outlook cleared,
The loneliness has disappeared.
And all of those assembled there
Are joyful in the love you share.
Sir John Betjeman

Bij aankomst op het vaste land klaarde de lucht op en ik schreef aan Peter: ‘It is a
true joy to go to work.’
Ik kwam precies op tijd bij de villa van Handler aan. Ik zag hem languit op zijn
favoriete plaats liggen. Ik vroeg me angstig af wat er met hem was gebeurd. De
apotheker had de dubbele dosis gegeven van wat door de behandelend geneesheer
was voorgeschreven. Het ging om de medicamenten die worden voorgeschreven
voorafgaand aan een zware operatie. Hij was als gevolg van een veel te zware dosis
in een coma geraakt. Deze had zestien uur geduurd en iedereen was in hoogste staat
van paniek geweest. Men zag geen kans hem tot bewustzijn terug te brengen. Maar
hij was nu herstellende en hij herhaal-
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de verheugd te zijn dat ik er was, want mijn aanwezigheid en onze intense gesprekken
pepten hem op. Lucy Handler zei: ‘His voice is picking up going to work with you,
I can hear it.’.
Het is toch onvoorstelbaar dat zoiets in de VS gebeurt met een prominente patiënt
als Philip Handler, van wie men verwacht dat hij in de beste handen is. Hij zei dat
hij zowel de geneesheer als de apotheker in kwestie sinds 1955 had gekend. Ik vroeg
of hij er iets tegen ging ondernemen. ‘Nothing of course,’ was zijn antwoord.
Toen hij later naar het toilet ging, kon ik het niet nalaten achter de vleugel in de
zitkamer te gaan zitten. Mijn vingers tintelden. Ik speelde Chopin. Later ontdekte ik
dat het op de bandopname stond, inbegrepen Handler die ‘bravo’ uitriep.
Terug in het hotel belde ik naar mevrouw Handler om te horen hoe haar man het
maakte. ‘Not good,’ zei ze. ‘He will take almost no food. He is like one of those Irish
hunger strikers.’ Die woorden deden me huiveren. Zij maakte nu een milkshake voor
hem. Wat is er toch gebeurd? Ik heb hem tien jaar in uitstekende staat meegemaakt.
Ik zie nu al wat er later wordt gezegd: ‘Handler was dying, and Oltmans, the
opportunist, quickly did a book with him.’ Zo is het dus helemaal niet gegaan. De
afspraken werden gemaakt toen niemand nog wist dat hij ziek was.
Ik belde Peter. Hij maakt het uitstekend. De hysterie over het huwelijk van de
eeuw draait op volle toeren. Zijn laatste woorden: ‘Dag mijn grote lieve schat.’
Ik geloof dat Handler zelfs enigszins geroerd was toen ik Chopin speelde.
Intussen heb ik pagina 270 uitgeschreven. Ik heb zo geconcentreerd gewerkt, dat
ik ben vergeten om te gaan dineren.

28 juli 1981
Woods Hole
De Londense gekte over Charles en Diana is nu overgenomen door alle Amerikaanse
televisiestations.
Na zorgvuldige bestudering van wat we tot dusverre hebben opgenomen, heb ik
dertig aanvullende vragen voorbereid. Op die manier kunnen de ontstane hiaten prima
worden opgevuld. Ik wandelde naar de Handlers en zag langs de weg een mooi
vogeltje liggen, gaaf, op de rug, met rode veertjes, overreden. Hoeveel dieren zijn
er al gesneuveld als gevolg van onze krankzinnige uitvindingen?
In de tuin naast de Handlers stond een kerel met een bloot bo-
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venlijf te harken, een hunk van Jan Kalebas. Dan hebben ze een goddelijk lijf terwijl
het gezicht de zaak verpest.
Philip Handler voelde zich allerbelabberdst vanmorgen en zag bleek. Ik sprak even
met social secretary van de National Academy of Sciences, Nancy Mollimer. Zij
vertelde dat de eerste tekenen van zijn ziekte zich twee jaar geleden hadden
geopenbaard. Hij wist dat hij ziek was en behandelde zichzelf, bleef vol gas werken,
ging door met kettingroken, dronk zich te pletter aan koffie en werkte keihard door,
soms tot 04:00 uur in de ochtend. Ik kreeg het gevoel dat we misschien niet zoveel
werk hadden kunnen verzetten als we nu gedaan hebben als ik een week later naar
Woods Hole gekomen was. Om 16:00 uur ben ik teruggekeerd en Handler voelde
zich zoveel beter, dat we prima werk konden leveren en ik een bandopname van
anderhalf uur maakte. Ik zegde toe in september te zullen terugkomen om de memoires
af te maken. Hij nodigde me uit om dan bij hen te logeren, maar ik legde tactvol uit
dat ik het prettiger vond om op mezelf te zijn in een motel. Hij begreep dit uitstekend.
Hij zei ook te hopen dat ik goed aan ons boek zou verdienen. ‘I hope, that you will
everything you can out of this book. We made this book in friendship.’
Iedereen in de familie Handler en nu ook Nancy Mollimer, benadrukte nu dat ‘my
timing was perfect’ dat ik op geen beter moment had kunnen komen voor de
interviews met Handler. Het praten over zijn werk en wetenschappelijke carrière en
het ophalen van alle herinneringen had op onvoorstelbare wijze zijn spirit nieuw
leven ingeblazen. Het is waar, want het was opnieuw overduidelijk hoe onze
gesprekken vanmiddag hem helemaal opbeurden.
Alexander Cockburn schrijft in The Village Voice229 dat de dag van het huwelijk
in Londen ‘A Black Day’ is. Alle televisie-stations van Stockholm tot Madrid staan
deze dagen in het teken van de gekte rond Charles en Diana. ‘These are reproached
and condemned times for republicans,’ schrijft Cockburn, ‘yearning for the day when
the last king shall be strangled in the entrails of the last priest. The occasional public
execution of a monarch can prove a marvelous tonic to the citizenry, and the Dutch
lost an excellent opportunity when they let Prince Bernhard off the hook after he had
been satisfactorily exposed in the Lockheed affair. The existence of royalty is, indeed,
almost the sole argument to be had in favor of capital punishment.’ Ik hoor Peter
zeggen bij het lezen van deze zin:
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‘Eat your heart out Beatrix!’ Je zal zo'n vader hebben die zo in de internationale pers
wordt beschreven.
Ik probeerde iets anders te zoeken op het televisietoestel en kwam terecht bij
opnames van leeuwen die zich tegoed deden aan een wildebeest. De commentator
zei dat ‘the rest of the herd moves on and quickly forgets the loss of one of them’.
Exact als bij ons, glorified apes we are, dacht ik. Volgende station: een jonge wolf
was bezig een konijntje uit diens hol te vissen. Ik werd er misselijk van. Het lijkt wel
of men zich automatisch identificeert met de overwinnaar, nooit met het slachtoffer.
Ik kan er in ieder geval niet naar kijken, comfortabel achterover leunend in een
gemakkelijke stoel. In de tijd van de oorlog in Vietnam keek heel Amerika 's avonds,
soms met een glas whisky in de hand, hoe Amerikaanse soldaten werden afgeschoten
door de Vietcong.
Ik belde met Wicher de Marees van Swinderen, die mijn boeken, zoals het
Arbatov-boek, steeds beter vond. Maar Made in Soestdijk vond hij niet alleen beneden
de maat maar ook beneden mijn waardigheid. Overigens had hij het nog niet
ontvangen en dus ook niet gelezen.
Die afschuwelijke Johnny Carson, waar alle Amerikanen al decennia 's avonds bij
het naar bed gaan op worden getrakteerd en blijkbaar niet op uitgekeken raken, hield
vanavond het nagemaakte mombakkes van prins Charles voor zijn tetter. Gelachen
dat we hebben...
Ik heb nu 304 handgeschreven pagina's uitgeschreven van de gesprekken met
Philip Handler. Bij elkaar schat ik dat we tien uur bandopnames hebben gemaakt.

29 juli 1981
De grote dag van het sprookje van de Windsors. Ben om 05:00 uur opgestaan om de
televisiebeelden te volgen. De live technologie blijft een wonder. Dat je vanuit een
bed in een motel in Massachusetts ooggetuige bent van wat in St. Paul's Cathedral
gebeurt. Carl Jung heeft al gewezen op de betekenis van de projectie, waarbij men
niet ziet wat er is maar ziet wat men wil zien. Er is dus een gigantisch zogenaamd
koningstheater opgevoerd dat, wanneer je het op de keper beschouwt, een
onvoorstelbare oplichterij inhoudt. Daarbij komt dat verreweg het merendeel van de
koninklijke acteurs kennelijk zichzelf als hoogverheven koninklijke personage
beschouwt en absoluut niet beseft eigenlijk een onpasselijk makende farce op te
voeren. Royalty werkt er tegen beter weten in aan mee om de collectieve gekte in
stand te houden onder het motto dat ieder
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kudde alleen dan kan floreren wanneer zij een nationaal symbool met hart en ziel
omringt, in casu Elisabeth II, Beatrix, Boudewijn, enzovoorts. De hele ceremonie in
de kathedraal, bijgewoond door 2.500 gasten, is totale nonsens, inbegrepen wat er
wordt gezegd en gebeden niet te vergeten. Het merkwaardigste was misschien wel
dat er spaarzaam werd omgegaan met televisiereclame, voor een keer dan.
Het stormt en regent. Ik kan ons manuscript niet alleen laten. Ik ben er helemaal
door gefascineerd. Het is eigenlijk prachtig. Ik heb nog een en ander voorbereid in
de hoop dat we vandaag nog enig werk kunnen verzetten. Eigenlijk wil ik Handler
nog vijftig vragen stellen. Ik zou desnoods de bandrecorder achter kunnen laten,
zodat hij de vragen kan beantwoorden terwijl ik naar Bennington ga om mijn vriend
Svi Cohen te bezoeken. Toen ik bij de villa van Handler aankwam, zei Jill, een nichtje
van hem: ‘Willem, you have been his best medicine.’ Daar ben ik ook van overtuigd.
Wat heeft mij tot deze missie gebracht? De stille kracht, once more.
Handler had ook E. Langdon Burwell, zijn plaatselijke arts, ontboden om mij te
ontmoeten. Hij wilde ‘het wonder’ ontmoeten, dat zijn patiënt nieuw leven had
ingeblazen. Ik mocht de man echter al meteen niet. Hij bleef enige tijd zitten terwijl
ik in gesprek ging met Handler. Burwell bemoeide zich ermee en probeerde een
eigen bijdrage te leveren, waar ik absoluut niet van gediend was.
Tegen het middaguur ben ik vertrokken en liet 27 onbeantwoorde vragen achter.
Dokter Langdon Burwell zette me bij het motel af. Hij zei te verwachten dat mijn
vriend misschien nog vier maanden zou leven. Afschuwelijk.
Minister Alexander Haig heeft opnieuw een beroep gedaan op West-Europa om
af te zien van medewerking aan de gaspijplijn uit de USSR en in plaats daarvan
alternatieve energiebronnen te zoeken, bijvoorbeeld door steenkolen uit de VS te
gaan importeren. Het kan niet doorzichtiger. De Reagan-Haig politiek is bezig ieder
mogelijk voordeeltje voor de sovjeteconomie goedschiks of kwaadschiks te
voorkomen.
Malcolm Muggeridge herinnert er in Time230 aan dat het merendeel van de landen
in Europa tot de oorlog van 1914-1918 door koningshuizen werden geregeerd. ‘The
ruling monarchs were often kinsmen, brothers and sisters, aunts, uncles and cousins,
whose family relationships were a factor in international diplomacy. By the end of
the 1939-1945 war, this royal
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scenario seemed at last to have wound itself up: the kings had departed and their
courts dispersed, with an occasional highness or excellency making his way to
Hollywood in the hope that expertise in matters like ceremonial and uniforms might
secure him a job in the studios.’
Muggeridge beschrijft de koningshuizen van Denemarken, Zweden, België en
Nederland als modus vivendi van wat oorspronkelijk koningshuizen waren: ‘riding
bicycles, using public transport, marrying commoners and generally behaving like
senior civil servants rather than anointed kings and queens’. Hij is van mening dat
de Britse monarchie een andere koers volgde en, zoals in Oost-Europa wordt
gesproken over ‘peoples democracies’, het Huis van Windsor een ‘peoples monarchy’
is ‘with full media support and cooperation’. Hij besluit zijn overpeinzing aldus: ‘In
these troubled and changing times, only fortunetellers, Marxists and Jehovah's
Witnesses will venture to prognosticate whether Prince Charles and Lady Diana will
actually one day mount the throne as King and Queen of England. Popularity, however
seemingly strong and widespread, can evaporate in an afternoon, and institutions
that have lasted for centuries disappear overnight. So I can but conclude by simply
saying, “God bless the Prince and Princess of Wales”.’ Voor mij blijft het
koningstheater complete nep. Erger: zij die zich lenen tot het opvoeren van de
koninklijke show zijn in wezen fraudeurs. De Britse koninklijke familie kost de
belasting betaler 42 miljoen dollar per jaar. De Nederlandse regering, schrijft US
News & World Report231 legt jaarlijks 3,35 miljoen dollar neer voor de Oranjes.
Hiervan gaat 2,07 miljoen naar Beatrix. Opmerkelijk is dat het salaris van een groot
land als Spanje voor koning Juan Carlos maar 80.000 dollar per jaar bedraagt.
Ik zal straks Svi Cohen terugzien, de man die ik voor het laatst vrij hartstochtelijk
in Moskou in mijn armen sloot.

30 juli 1981
Williamstown, Massachusetts
Toen ik gisteren met de bus vanuit Boston aankwam, vloog Svi op me af en omhelsde
me warm en innig. We gingen samen eten in Riverhouse, een restaurant dat de
buschauffeur had aanbevolen. Het was heerlijk om hem terug te zien. Zijn vrouw
Beatriz schildert de houten poppen die Svi maakt. Aanvankelijk was hij leraar maar
hij beklaagde zich over het gedrag van scho-
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lieren zoals Peter dat vroeger deed. ‘When you are nice and friendly to these children,
and they reply “fuck off”, I used to get so mad, I could kill them,’ zei hij. Hij schijnt
gewaarschuwd te zijn omdat hij wel eens zijn geduld verloor en tikken uitdeelde.
Toen het weer gebeurde was hij onderwijzer af.
Svi heeft een dochtertje van drie, Simone, een een zoontje Gabriel van inmiddels
zes maanden. In de loop van ons gesprek vroeg ik hem of hij als jongen problemen
had met voortijdige ejaculatie. Tot mijn verbazing antwoordde hij: ‘Of course I had,
who hasn't?’ Later bij de kennismaking met zijn Zwitserse vrouw gaf ik een
beschrijving van Svi's karakter. Beatriz was verrast. ‘How do you know so much
about him. It took me years to find out who he was,’ zei ze. Ik dacht: dat kan ik je
ook niet verklaren, ik wist hoe hij was vanaf het moment dat ik hem in een vliegtuig
naar Moskou in het vizier kreeg. Het viel me op dat ze kokers met joodse teksten in
hun huis hadden. Ze willen naar Hudson, New York verhuizen.
Vannacht in bed werd ik voortdurend wakker en vroeg me af hoe het met Handler
zou zijn.

Parker House, Boston
Ik zal voor Veronica een stuk maken over computer-zomerkampen voor de jeugd.
Ik schreef mejuffrouw Büringh Boekhoudt een kaart over het boek dat ik met
Handler schrijf.
Je raakt hier op straat niet uitgekeken. Iedereen werkt aan zijn lijf. Ook de manier
waarop Amerikanen zich kleden, heeft veel met de aantrekkelijkheid van de stukken
te maken.
‘In two and a half centuries between the deaths of Descartes and Darwin the image
of mind was so shattered and reduced by scientists and philosophers that no coherent
map emerged. This assault on the mind has continued into the twentieth century and
today psychology is still mostly in pieces, broken bits of affect, intelligence, attention,
response, memory, behavior, attitude, belief and anxiety, scattered through sectarian
journals. No one can put Humpty Dumpty together again. As long as the machine
analogy survives no one ever will. No wonder then, that experimental psychology
is full of data on inflicting pain, prejudice, obedience, conformity, cheating, aggression
and scapegoating. Rarely are there experiments on independence, affection or moral
decision.’232 Ik denk dat zolang het enigma Mind niet zal zijn opgelost, of althans
veel en veel beter
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zal zijn begrepen, de mens gedoemd zal zijn om onder te gaan. Tenzij de mensenplaag
dermate gigantisch om zich heen blijft grijpen, zoals vooral deze eeuw het geval is,
dat we à la de tsetsevlieg niet meer zijn uit te roeien.
Thomas Hobbes discussieerde met Descartes over mind. ‘This mind will be nothing
but the motions in certain parts of the organic body,’ meende hij. Spinoza fulmineerde
tegen de opvatting dat mind slechts ‘a kingdom within a kingdom’ was. John Locke
constateerde dat ‘the human mind is a tabula rasa upon which irresistible external
forces inscribe themselves’ en hij gaf daarmee de richting aan welke de mechanistische
psychologie in de twintigste eeuw zou ingaan. Tot op dat moment werd ‘het
mechanisme’ immers nog altijd gedicteerd door God? ‘It was his chosen instrument
of control,’ schrijft Floyd Matson. Ik ben nu 56 jaar en ik zou bij het avondgloren
nog een begin willen maken - met stijf geworden vingers - om cello of piano te gaan
spelen. Niets boezemt me nu meer belangstelling in dan het va et vient in de
menselijke geest ofwel de kwintessens van onze menselijkheid.
Ik schrijf Peter over wat ik allemaal lees. Hij is het geweest die, te beginnen in
1967, mijn leven een totaal andere richting heeft gegeven. Grosso modo hield ik me
tot ik hem ontmoette, bezig met huis-tuin-en-keuken journalistiek. De dag dat ik hem
ontmoette, had hij een boek bij zich: Analyse van een leven. Ik had sinds 1934 een
dagboek bijgehouden. Geanalyseerd had ik niets, nog nooit. Op Nijenrode kregen
we een of twee uur psychologie in de week. Nu ontmoette ik een jongen van 21 jaar
die zich verdiepte in de menselijke geest.
Als een razende Roeland ben ik sindsdien Freud, Jung, Nietzsche, Sartre, Kafka
en ook de mensen van nu als Skinner, Rogers, Lifton, May, Szasz en vele anderen
gaan lezen en ontmoeten. Het was daarnaast Philip Handler die me op het spoor van
Aurelio Peccei en de Club van Rome zette. Mijn 45ste levensjaar was, geïnspireerd
door Peter, een absoluut keerpunt in mijn leven. Alle boeken die ik las, voornamelijk
in New York, stuurde ik ogenblikkelijk naar hem in Tilburg, ter aanmoediging, ter
inspiratie, als dank. Maar in plaats van zijn natuurlijke instincten in deze richting te
volgen, raakte hij verstrikt in het naar buiten gerichte web van acteren en theater.
In de bus naar Handler las ik een artikel van Patrick Young over RECOMBINANT
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DNA: THE SPLICE OF LIFE. Het levert me nog meer vragen op voor Philip Handler.
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Gene-splicing is kennelijk een van de wonderen van de laattwintigste eeuwse
wetenschap en een revolutionaire omwenteling in de biologie. DNA,
desoxyribonucleïnezuur ‘is the material that forms the genes present in every living
cell. Genes determine, for example, the color of your eyes and hair, and see that we
produce thousands of substances that ensure that our bodies function properly,’
schrijft Young. De clou van recombinant DNA-techniek - nog geen tien jaar oud - is
dat ‘it allows us to take a complex molecule and find a way to ask a common,
ordinary, everyday microorganism to make it for us,’ aldus John Marsden van Eli
Lilly and Company, een farmaceutisch bedrijf. ‘In theory, any substance encoded in
the genes of humans or animals can be produced by bacteria in large quantities.’
Wonderlijk. Meer dan duizend laboratoria in de wereld zijn bezig met onderzoek in
genetische manipulatie en recombinant DNA. Griezelig eigenlijk. De mens speelt
voor God.
Allen Hammond, redacteur van Science 81, waarschuwt in een hoofdartikel tegen
dit sleutelen aan het menselijke leven. ‘We may dramatically alter the course of
evolution itself over the next century or so, inventing and setting loose in the genetic
stock of life wholly new genes and combinations of genes, probably new species or
kinds of living things so novel that we
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need new terms and new taxonomies even to discuss them. The prospect raises
perhaps the most Faustian question we as civilization have yet faced: “What, exactly,
shall we create?” If human intervention is on the verge of becoming the dominant
(because most rapid) mechanism of evolution, toward what ends shall we direct the
course of evolution?’
Die vraag alleen al geeft me the creeps. God is dead. Long live God! De gedachte
dat warhoofden die geen controle hebben over outer en inner worlds ‘de goddelijke
arbeid der schepping’ zouden gaan overnemen, staat garant voor de uiteindelijke en
definitieve Untergang des Abendlandes.
Leren leven, ik herhaal, is als leren zuiver muziek te maken. Er is talent, een zuiver
gehoor en oefening voor nodig. Studeren is de voorwaarde voor behoorlijk spelen,
zoals solfege een onontkoombaar ingrediënt is om maat te houden. Overleven is
eveneens een vorm van maat houden. Genetische manipulatie valt buiten het
vooropgestelde en natuurlijke levensritme en maakt alles tot een onvoorspelbare,
niet om aan te horen kakofonie.
Er stond in het park een jongetje te goochelen met ballen. Hij had een zalig bloot
bovenlijf. Hoe komen ze eraan. Genetische manipulatie mag van mij als het de mensen
weer in hun oorspronkelijk bedoelde lichaamsbouw zou terugbrengen, want de
karkassen die je er tussen ziet, zijn echt ernstig mislukt.

31 juli 1981
Boston
Ik bracht de nacht door in Club Bath. Pas om 02:30 uur liep ik tegen een hunk aan
met tatoeages, een crewcut, hij was in het leger geweest en is nu tandarts, die me
mee nam naar zijn kamer. Hij snoof tweemaal cocaïne, waarvoor hij een rolletje
dollars gebruikte, terwijl hij ook nog de befaamde poppers nam. Hoe lang hij aan
mijn Wiwimacher heeft liggen lurken, mag Joost weten, maar zo zalig kunnen alleen
Yanks bezig zijn met deze apparatuur. Hij lag ondertussen te bladeren in een tijdschrift
met naakte dames. Hij noemde me dus ook steeds honey en putte zich uit in lofuitingen
over mijn penis. Kreunend van welbehagen en genot. Hij zorgde ervoor dat ik niet
meteen klaar kwam, wat de rit nog opwindender en aangenamer maakte en vooral
wat het allemaal langer deed duren. Eindelijk slurpte hij mijn cock leeg en was op
hetzelfde moment turned off. Ik trouwens ook. Ik heb nog geprobeerd wat te slapen.

Willem Oltmans, Memoires 1981

222

Boston - Woods Hole (bus)
Ik heb Peter geschreven. Ik verdiepte me weer in ons werk en ik ben weer helemaal
terug in de Handler orbit. Ik vraag me af of we ons boek moeten beëindigen met
Phils gedachten over zijn ziekte en over doodgaan.
Even na 10:00 uur arriveerde ik in de villa van de Handlers. Men had mij pas
morgen verwacht. Handler zag er zeer bleek uit en had er een probleem bij gekregen.
Hij had ernstige pijnen in zijn knieën. We konden toch nog enig werk verzetten voor
Frank Press arriveerde, zijn opvolger als President of the National Academy of
Sciences. De man maakte op mij de indruk van een koele administrateur, meer een
ambtenaar dan een werkelijke persoonlijkheid, zoals Philip is.
Ik verplaatste me naar de lounge waar ik aan nieuwe vragen werkte maar ik kon
horen dat Press navraag deed naar wie ik was. Handler legde dit uit en ik kon duidelijk
verstaan dat hij over me zei: ‘I trust him.’234
Ik zit op een steen in de buurt van de golfclub en wil Peter per brief vertellen hoe
goddelijk deze dag is, koel, een zeebriesje, geen vervuiling in de lucht, blauwe horizon
en een zalige mix van geuren, zeelucht, naaldbomen en heesters met bloemen. Dat
is wat mam bedoelde. Als je er maar oog voor hebt, zijn er zoveel mooie dingen om
van te genieten. Ik heb er aan toegevoegd hoe ik hem mis.
Bij zonsondergang nam ik de boot naar Martha's Vineyard. Het meest
indrukwekkende moment van de dag.

1 augustus 1981
Vineyard Heaven
Dit is het eiland van de mooie mensen. Wat ik weer allemaal heb gezien is niet te
geloven: mannen, vrouwen, kinderen, stelletjes, een aantrekkelijke verzameling
mensen.
Caroline Delgado haalde me gisteren van de boot en we dineerden in Le Grenier.
Zij had een gekoelde doos met wijn bij zich want het restaurant serveert geen dranken.
Zij was weer onrustig en dermate opgewonden dat ik haar alleen kon kalmeren door
langzaam te praten, zoals professor Delgado ook doet. Ook heeft zij de neiging veel
te hard te spreken, wat ik probeer te compenseren door haast te fluisteren.
Intussen las zij het nieuwe materiaal van Handler. ‘When you read Henry Kissinger,
you know he is a weasel,’ was haar reac-
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Later zou blijken dat Press probeerde de uitgave van ons boek tegen te werken. Ik ben er
zeker van dat dit gebeurde na negatieve informatie van de Nederlandse ambassade in
Washington. Opnieuw!
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tie, ‘but this man is a real prince.’ Zij is van mening dat ik het materiaal in de huidige
staat moet laten en uitgeven.
Ik nam de boot terug naar Woods Hole. De zee is prachtig. Overal zeilboten en
de zeemeeuwen vliegen boven ons hoofd. Het doet me denken aan de trip op het
zeilschip Khruzenshtern.
The Economist herinnert eraan dat 86 procent van de mensen in Groot-Brittannië
de monarchie gehandhaafd willen zien.235 ‘The Prince and this Princess of Wales,’
schrijft het blad, ‘will now set up a junior court in England. It should not be a
second-league version of Buckingham Palace. The couple's role should not just be
to plunge back jointly into being the juvenile leads of the royal happiness business.’
Onbegrijpelijk dat een volk, welk volk het ook is, een koningstotem nog altijd nodig
schijnt te hebben.
In Playboy staat een brief van het comité voor de Treatment of Intractable Pain.
Het beveelt aan dat bijvoorbeeld kankerpatiënten die zwaar lijden van de pijn, heroïne
moet worden toegediend. Sterven terwijl je op in een trip bent?
Als ik straks afscheid neem van Handler wil ik hem omhelzen, all the way. Moet
ik tegen hem zeggen: If anything were to happen to you, trust me, I will make your
memories into a beautiful book. Trust me. Kan ik dat zeggen? Ik ben nog bezig vragen
voor te bereiden.
Toen ik gisteren op de oude vleugel Debussy speelde, kwam er een telefoontje uit
Washington binnen met de mededeling dat de Senaat, ondanks de sabotage van het
Witte Huis van mijnheer Reagan en ondanks de schandelijke verhalen over
sovjetspionage, toch twee miljoen dollar had gevoteerd voor IIASA. Mevrouw Handler
nam het telefoontje aan en gunde het mij om haar man blij te maken, want tenslotte
is IIASA iets waar hij zich bijzonder voor heeft ingezet.236 ‘Perfect,’ zei hij, ‘but it
took quite an effort.’
Ook hier gunnen meeuwen elkaar het licht in de ogen niet. Ik heb nooit van die
dieren gehouden. Hoog in de lucht passeren de Canadese ganzen in formatie. Caroline
Delgado staat zelfs vroeg op om de vogeltrek in de ochtend gade te slaan. Ik vind
het ook altijd imponerend en heb er oneindig meer eerbied voor dan wanneer je
formaties jachtbommenwerpers hun idiote capriolen ziet uithalen op de dag van de
luchtmacht bijvoorbeeld.
Ik zei tegen Handler dat ik tijdens de wandeling door de be-
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Zie vanaf Memoires 1970-1971.
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boste lanen naar zijn huis een titel had bedacht voor ons boek: A Life of Science. Met
als ondertitel: Conversations with Philip Handler, President of the National Academy
of Sciences (1969-1981). Hij ging er meteen mee akkoord. Hij was in een verdrietige
stemming vanmorgen omdat twee kleinkinderen naar Tennessee waren teruggevlogen.
Gisteren heb ik nog met ze gespeeld, ook met de kleine blonde jongen. Hij speelde
met een elektronisch football spel. Ik zei dat ik er niets van begreep. Het vlegeltje
antwoordde: ‘You simply have to read the instructions.’ Wat me nog nooit eerder is
overkomen, althans niet bij een kleine jongen, was dat ik al spelende met dit ventje
me betrapte op het begin van een erectie. Heel vreemd.
Trouwens: toen ik met de hunk (tandarts) bezig was in Club Bath in Boston, vroeg
hij om mijn pik in een klein zakje gevuld met heroïne te steken, zodat hij het hele
zaakje naar binnen kreeg als hij begon te zuigen. Stel je voor dat je je in het leven
op die manier probeert te vermaken.
Ik vraag me trouwens dikwijls tijdens een blow-job af of ik ook eens een
gediplomeerde cocksucker zal worden. Dan denk ik vooral aan het moment in mijn
leven dat ik oud zal zijn en geen sperma meer produceer.237 De hunk vroeg me een
dozijn keer hoe oud ik eigenlijk was. Ik hield het op 50, terwijl ik 56 ben. Zijn
antwoord: ‘How can you get a hardon like that at your age?’
Bij aankomst in huize Handler trof ik mijn vriend opnieuw in zwakke staat aan.
We zaten op het heerlijke terras. We hebben samen gewerkt tot mevrouw Handler,
als gewoonlijk, ons kwam storen. Even later arriveerden ook nog andere mensen dus
kon ik het verder vergeten. Gelukkig vond ik een moment met hem alleen en ik
omhelsde hem, zoals ik me had voorgenomen, en bedankte hem voor de unieke kans
die hij me had gegund om aan zijn memoires te kunnen werken. Zijn lijf voelde zo
mager en breekbaar. Ik hield hem echt even in mijn armen. Ik gaf mevrouw Handler
een zoen en beloofde uit Nederland te zullen bellen wanneer ik terug wilde komen.
Een familielid reed me terug naar Woods Hole. Ik zag hem op het terras zitten en
prentte dat intens trieste beeld in mijn geheugen. Ik ga nog een vers visje eten en
heb, voor de gelegenheid na gedane arbeid, een glaasje wijn besteld. ‘Partir c'est
mourir un peu,’ schreef Wim de Groot van Embden op Nijenrode eens in mijn
dagboek. Wim is ook al lang geleden heengegaan.
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wekelijks nog voldoende sperma.
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Woods Hole - Boston, expresbus
Ik wil niet sentimenteel zijn, maar zo voel ik me wel. Ik zou in september terug willen
komen. Zal het me lukken? Ik betwijfel het. Hij eet nog zo weinig. Soms wat spaghetti,
gehaktballetjes en ijs, verder haast niets.

Boston, luchthaven
Philip Handler is voortdurend in mijn gedachten. Ik schrijf een laatste brief naar
Peter vanuit Amerika. Ik had Handler gevraagd of we het boek zouden opdragen aan
Lucy en de kinderen. ‘Let me think about that,’ zei hij. Even later: ‘I once did that
in a text book and she did not like it.’ Dus niet.
Een enorme neger met een grote hoed van stro scheef op zijn kop heeft in zijn
jeans, precies boven de gleuf van zijn reet, een ronde opdruk met de woorden Never
Again! Dat is blijkbaar een aankondiging dat hij niet meer van achteren te naaien is.
Zoiets vind je alleen in Amerika. Ik maakte een praatje met hem. Hij zei levende
krabben voor zijn nichtje te hebben gekocht ‘so she can play with them’.
Het is een prettig gevoel het werk met Philip Handler voltooid te hebben. Althans
deze eerste fase heb ik te pakken. Dit boek staat nu op mijn staat van dienst als
journalist. Ik zou gewild hebben dat mijn ouders dit geweten zouden hebben. Ik ben
tenslotte altijd het zwarte schaap van de familie geweest.

La Guardia - Manhattan, bus
De afstand naar Woods Hole wordt groter en tegelijkertijd lijkt het afschuwelijke lot
van Philip Handler te vervagen. Ik heb in ieder geval de genoegdoening dat ik meer
van hem vereeuwigd heb dan een standbeeld of een portret in een van de gangen van
de Academy of Sciences. Ik heb een momentopname van zijn brein, terugblikkend
op zijn leven, kunnen maken.

2 augustus 1981
New York City
Anthony Sampson schreef een overpeinzing: HOW MONARCHS HELP.238 ‘This week
the prestige and appeal of the British monarchy seems as high as at any time in living
memory,’ aldus Sampson. ‘The excitement over the royal wedding has revealed once
again the semi-mystical fascination of the institution. But in a country that is
threatened by riots and political convulsions, how will the monarchy look when this
honey238
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moon is over? Behind the glamour does it still have real political significance or
national value? Can Prince Charles establish a serious and dignified role for himself
within his constitutional limitations?’
Ook Sampson is van mening dat, alhoewel ‘the monarchy is the most apparently
irrelevant institution of all, it has emerged as an organization that works. Prime
Ministers come and go, offering their opposite solutions for insoluble problems with
an equal lack of success. But the monarchy maintains a sense of continuity and
tolerance, while still disassociating itself from either party.’ Terwijl velen van mening
zijn dat de monarchie, wat Jung noemde, een functie van ‘psychological hygiene’
vervult, blijf ik overtuigd dat het een hoogst psychologisch ongezonde ‘make belief
world’ vertegenwoordigt.
Madelein Kalb publiceert een artikel: THE CIA AND LUMUMBA.239 Ik heb het altijd
geweten, ook toen ik in 1960 en 1961 in Leopoldstad zelf op verkenning was.240 De
smerigste internationale moordenaarsbende zit niet in het Kremlin of in Peking maar
in Washington op het keurige Witte Huis, onze grote broers en bondgenoten.
Op 19 september 1960 arriveerde in Congo een wetenschapper van de CIA die
vergif had meegebracht waar Patrice Lumumba, de premier van het land, mee
vermoord diende te worden.241 Het gif diende in zijn voedsel of bijvoorbeeld zijn
tandpasta te worden ingebracht. Lumumba's zonden waren dat hij geld zou hebben
aangenomen van de Communistische Partij van België en hij had een links kabinet
geïnstalleerd. Gevreesd werd dat hij ook steun van Moskou zou gaan aanvaarden.
Die mogelijkheid moet de druppel zijn geweest die de Congo-emmer liet overlopen.
Dan wordt moord in de ogen van de CIA, het Witte Huis en Washington in het
algemeen een absolute noodzaak. Fidel Castro is een andere in Amerika niet geluste
leider, die van dit soort Amerikaanse grapjes kan meepraten.
Madeleine Kalb brengt de affaire Lumumba als ‘a classic example of American
policy out of control - an assassination attempt launched by the CIA, without any
known record of a presidential order, merely on the assumption, which may or may
not have been correct, that this was what the president wanted.’
Lawrence Devlin, de CIA station chief in Leopoldville, zond het volgende telegram:
‘Embassy and station believe Congo expe-
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riencing classic Communist effort take over government.’ En verder: ‘Whether or
not Lumumba actually Commie or just playing Commie game to assist his solidifying
power, anti-West forces rapidly increasing power Congo and there may be little time
left in which take action avoid another Cuba.’ De keurige president Eisenhower die aap komt nu pas uit de mouw - verklaarde in de National Security Council: ‘We
will have to do whatever is necessary to get rid of him’, die him is dus Patrice
Lumumba.
Een bericht van de Amerikaanse ambassade in Athene gooide nog meer olie op
het vuur. Het Kremlin had Griekenland gevraagd of tien transportvliegtuigen een
tussenlanding in Athene mochten maken. Zij waren met voedsel op weg naar Congo.
Washington ging er automatisch van uit dat dit ‘voedsel’ in werkelijkheid
wapenzendingen vertegenwoordigde. Devlin werd meegedeeld dat hij er toe over
kon gaan de Lumumbagetrouwen door pro-westerse Congolezen te vervangen. Zo
werd een jonge kolonel gevonden, Joseph Mobutu, de tweede man in het leger, die
geschikt werd bevonden de leiding van het land over te nemen. Mobutu pleegde een
coup, zette alle politici aan de kant en stuurde sovjet- en Tsjechische diplomaten het
land uit. In de optiek van Devlin was dit onvoldoende. Lumumba had voldoende
aanhang in het land om een tegencoup te organiseren en vervolgens het Kremlin te
verzoeken hem te hulp te komen. Dus Devlin vond een gewillig oor bij Allen Dulles,
de directeur van de CIA ten tijde van Eisenhower. Op 21 september 1960 lichtte
Dulles president Eisenhower in dat Lumumba diende te worden ‘opgeruimd’ en vijf
dagen later verscheen ‘Joe from Paris’ met het gif in Leopoldstad. Alle pogingen het
gif aan de man te brengen mislukten en op 5 oktober smeet Joe het gif in de Congo
rivieren keerde naar Parijs terug.
Washington werd ongeduldig. Waarom liep Patrice Lumumba nog rond? Er werd
overlegd of er commando's naar Congo gezonden moest worden, om Lumumba
gewoon te ontvoeren en koud te maken. Hij bevond zich echter in een villa onder
bescherming van VN-militairen. Devlin deed een ander voorstel: ‘If case officer sent,
recommend HQS pouch soonest high powered foreign make rifle with telescopic
scope and silencer. Hunting good here when lights right.’
Nadat de VN in november 1960 had besloten niet de delegatie van Lumumba maar
die van Kasavubu de zetel voor Congo in New York toe te kennen, vreesde Lumumba
dat hij ook de bescherming van VN-soldaten in Leopoldville kwijt zou raken.
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Hij besloot stilletjes naar zijn eigen bolwerk Elisabethville terug te keren waarvoor
hij per auto 1.500 kilometer naar het oosten moest rijden. Soldaten van Mobutu
arresteerden hem 150 kilometer buiten de hoofdstad en sloten hem op in de gevangenis
van de plaats Thysville. Op 13 januari 1961 muitte het garnizoen daar en dreigde
Lumumba weer aan de macht te brengen als zij niet meer geld zouden krijgen. Een
paar dagen later liet Mobutu Lumumba per vliegtuig naar Katanga overbrengen waar
zijn aartsvijand Moise Tshombe de scepter zwaaide. Hij werd geblinddoekt van het
vliegveld in Elisabethville geleid, zijn handen op de rug gebonden en soldaten sloegen
en schopten hem toen hij in een jeep werd weggevoerd. Washington had besloten
dat het eenvoudiger was om de man door landgenoten te laten opruimen, in dit geval
dus Tshombe, die eveneens in de zakken van het Westen en de Amerikanen zat
vanwege de mineralen die men uit Congo nodig had.
Na aankomst in Katanga wist niemand waar Lumumba zich bevond. Twee dagen
na diens aankomst seinde het CIA-kantoor in Elisabethville naar Washington: ‘Thanks
for Patrice. If we had known he was coming we would have baked a snake.’ Op 13
februari 1961 maakten de autoriteiten in Katanga bekend dat Patrice Lumumba was
ontsnapt. Drie dagen later volgde een communiqué dat hij was gevonden door een
zwarte stam in de buurt, die hem had vermoord. Geen hond geloofde uiteraard dat
het werkelijk zo was gegaan, maar dat was de officiële lezing en die geldt tot op de
dag van vandaag.242 De Verenigde Naties stelden een officieel onderzoek in. Hoe het
exact was gegaan wist niemand maar in een verklaring werden Belgische huurlingen
verantwoordelijk gehouden, die de oud premier op 17 januari 1961 om zeep zouden
hebben geholpen, vrijwel onmiddellijk na zijn aankomst in Elisabethville. De rest
van het verspreide verhaal waren sprookjes van Moeder de Gans met copyright van
de CIA.
De Amerikaanse journaliste vervolgde in The New York Times dat de CIA
iedere betrokkenheid bij de moord op Lumumba ontkende. Einde verhaal.
In werkelijkheid was het Witte Huis bij de moord op Patrice Lumumba
betrokken. De commissie van senator Frank Church zag kans een aantal
jaren later aan de hand van vrijgegeven documenten alvast een gedeelte
van deze misdaden in naam van Amerika te achterhalen.
Zelf ben ik bij voorkeur in De Telegraaf, maar ook door een aantal
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collega's, omschreven als vriend van Sukarno, Castro en Lumumba. Het
is waar dat ik hen alle drie heb bezocht en gedurende een aantal jaren heb
gevolgd. De Congolees werd rechttoe rechtaan vermoord. Sukarno werd
verraden en in eigen land dood getreiterd door CIA-collaborateur Suharto.
Castro is er, als ik deze dagboekaantekeningen bewerk, nog altijd hoewel
Eisenhower, JFK en misschien ook andere presidenten vergeefs hebben
getracht hem te vergiftigen of te vermoorden.
In de jaren vijftig en zestig permitteerden de Amerikaanse regering en de
CIA zich in de VS te bepalen wie in deze wereld recht van politiek leven
had en wie niet. Zij die niet in het Amerikaanse straatje pasten, werden
zonder pardon geliquideerd met uitzondering van hen in het Oostblok, de
USSR, China en Cuba. Wat in Noord-Korea en Noord-Vietnam gebeurde,
spreekt voor zichzelf. De Amerikanen werden op hun bek geslagen. Die
oorlogen waren de laatste militaire verzetshaarden tegen Washington als
internationale politieman van de wereld. Ook in de jaren na 1970 bleven
de VS actief om overal ter wereld ontwikkelingen bij volkeren naar hun
hand te zetten. In 1970 werd Salvador Allende bij democratische
verkiezingen tot president van Chili gekozen. ‘What worried us about
Allende,’ schreef Henry Kissinger in 1979 in zijn memoires, ‘was his
proclaimed hostility to the United States and his patent intention to create
in effect another Cuba. It was not absurd to take seriously the military
implications of another Soviet ally in Latin America. Our concern with
Allende was based on national security, not on economics.’
Al in 1970, toen het leek dat Allende aan de macht zou komen, was ‘Nixon
buiten zichzelf van woede,’ noteerde Kissinger. Zijn razernij ging al sinds
een decennium over ‘the rise to power’ van Fidel Castro in Cuba. In
Amerikaanse perspectieven is de hele planeet hun speeltuin, wat dus
betekent dat ze het recht hebben overal en nergens in te grijpen om hun
eigen militaire en economische belangen met hand en tand te verdedigen.
Zelfs in 1996 kan men in de International Herald Tribune lezen dat het
Witte Huis, het Amerikaanse congres en de CIA overeenstemming bereikten
over hoeveel miljoenen kunnen worden gespendeerd aan het omverwerpen
van het extreem-rechtse islamitische regime in Teheran. Om maar te
zwijgen over wat jegens Cuba, Noord-Korea, Irak en andere de VS
onwelgevallige regimes wordt ondernomen.
In 1973 werd Allende omvergeworpen in een regelrechte CIA-coup en om
praktische redenen vermoord à la Patrice Lumumba. Het scenario leek in
grote lijnen op de coup in 1965 in Indonesië, waardoor in Santiago de
naam Djakarta viel. Was Bung Karno niet zo immens populair geweest in
zijn land, dan zou men ook hem
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ongetwijfeld om zeep hebben geholpen. Uit voorzichtigheid voor
ongewenste repercussies werd Sukarno, de vader van de natie, gevangen
gezet, geïsoleerd en dood getreiterd.
Paddy Chayefsky is aan kanker overleden. Ik herinner me ons interview uitstekend.
We spraken in 1976 of 1977 over zijn film Network, toen enorm populair, dat een
satire was op de televisiewereld. Hij won drie Oscars en schreef ook toneelstukken.
Er zijn natuurlijk twee Amerika's. Dit realiseer ik mij opnieuw na enige weken in
Woods Hole te zijn geweest. Wanneer ik naar de Handlers wandelde, hoorde ik maar
al te vaak strijkkwartetmuziek door ramen van huizen klinken. En dan is er het
alledaagse Amerika van de rat race, moord en doodslag en alle andere ellende. Wat
opvalt is dat het woord war tegenwoordig dermate vervuild is, dat het voor alles wat
los en vast zit wordt gebruikt. Grace Glueck vraagt zich in The New York Times af:
IS CHICAGO LOSING OUT IN THE ART WAR?
Misschien bid ik niet voor Philip Handler maar ik zend hem wel, wat Peter zou
noemen, loving vibes.
Op JFK Airport is het een totale bende omdat iedereen probeert weg te komen voor
de luchtverkeersleiding hun staking gaat beginnen. Vijftienduizend van de
zeventienduizend luchtverkeersleiders leggen het bijltje erbij neer, wat 80 miljoen
dollar per dag gaat kosten en waardoor 800.000 mensen die dagelijks in een vliegtuig
stappen, in de problemen zullen komen. Ze willen meer geld. Reagan verdomt het.
Ik neem Laker Airways vlucht 60 naar Londen.

3 augustus 1981
Londen
Handler is op weg naar het ziekenhuis in Boston voor het afschuwelijke vervolg van
zijn lijdensweg. In Londen is het stralend weer.

4 augustus 1981
Als Peter en ik samen zijn, kom ik (jammer genoeg) nauwelijks tot schrijven in mijn
dagboek. We zijn veel in het parkje nabij van Phoenix House. Hij vertelde dat Lady
Diana de dag voor haar huwelijk, toen Charles van zijn paard viel en de fotografen
toestroomden, in tranen was geweest omdat het haar allemaal te veel werd. Heel
Londen sprak er over. Alle etalages staan vol met boeken en foto's van Charles en
Diana. Time en Newsweek publiceren omslagverhalen over het koninklijke sprookje.
A
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kopt Newsweek.243 De aartsbisschop van Canterbury
noemde het huwelijk ‘the stuff of which fairy-tales are made’.
De kinderpsycholoog Bruno Bettelheim schreef dat ‘fairytales carry important
messages to the conscious, the preconscious, and the unconscious mind, on whatever
level each is functioning at the time. The fairy-tale confronts the child squarely with
the basic human predicaments. The fairy-tale enriches the life of the child, stimulates
his imagination. More can be learned from fairy-tales about the inner problems of
human beings, and of the right solutions to their predicaments in any society, than
from any other type of story within a child's comprehension.’244 Het sprookje van de
Windsors werkt naar twee kanten: de breinen van de kudde die te hoop loopt om het
sprookje aan zich te laten voorbij gaan en de breinen van hen die het sprookje zullen
moeten opvoeren. Ik vraag me al jaren af wie van de twee het eerst zal ontdekken
dat ze worden belazerd.
Carl Migdal is een kijkje op Cuba gaan nemen.245 Het wordt tijd dat ik er ook weer
eens heen ga. Fidel Castro maakt nu een lange neus naar Ronald Reagan. Zijn attitude:
‘We don't want to fight the United States, but if we have to, we are prepared.’ Cuba
voelt zich gebonden aan proletarian internationalism om revolutionairen waar ook
ter wereld te helpen. Er zijn nog altijd 20.000 sovjets op het eiland. Moskou pompt
nog steeds vier miljard dollar per jaar in de Cubaanse economie. Fidel zal nog wel
een tijdje een doorn in het oog van Reagan blijven.
Peter zegt een crush te hebben op een Zuid-Afrikaan in Londen, Arnold. Ik bezocht
Harald Binder opnieuw en verdomd, mijn crush uit 1962 in Wenen is weer opgelaaid.
Toen ik bij hem wegging, had ik een lat. Hij is nog altijd de man die het heerlijk vind
om genomen te worden maar die zich dan ook in volle overgave geeft en tot de bodem
laat gebruiken. We zoenden op de bank. Een heerlijke jongen.
Ik dineerde heel laat in Phoenix House met Peter, Edwin van Wijk en Harald
Binder. Ik sprak eerst met Edwin alleen. Hij wist wie de Zuid-Afrikaan was waar
Peter mee omging. Hij was ‘een terrorist’ en hij overwoog de Zuid-Afrikaanse
ambassade op te bellen en hen te zeggen waar de kerel woonde. Dat stond dus gelijk
met een invitatie de man te liquideren of het land uit te krijgen. Een ander probleem
was dat Peters
FAIRY TALE COME THROUGH,
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show op 22 augustus wordt beëindigd en dat Edwin zich zorgen maakt wat Peter
daarna gaat doen. Zelf spreekt hij er met geen woord over en doet of het probleem
niet bestaat. Ik ken dat maar al te goed. Edwin vroeg raad. Ik adviseerde het onderwerp
desnoods indirect te berde te brengen, dus om een zaadje te planten in de hoop dat
Peter er zelf toch over gaat piekeren. Ik worstel al jaren met dit eigenaardige
verschijnsel dat Peter gewoon weigert over penibele zaken te spreken, of zelfs opstaat
en het pand verlaat.
Edwin leeft kennelijk nog altijd in een soort doodsangst dat hij Peter zal kwijt
raken. Ze hadden onlangs nog een afschuwelijke botsing gehad. Edwin zegt te vrezen
dat er zich diepe gevoelens tussen Arnold en Peter ontwikkelen. Ik heb geprobeerd
hem te kalmeren. Zou iets dergelijks aan de gang zijn in Peters leven? Intussen is
Edwin duidelijk iemand die op wraak zint en die wraak ook uitvoert.

5 augustus 1981
Ik droomde van een lucht gevuld met bommenwerpers. Ik zei tegen Peter: ‘De oorlog
is begonnen.’ Twee grote toestellen kwamen naar beneden. Ik bevond me in een
open veld in een onderbroek. Wie zegt dat dromen kunnen worden uitgelegd, is niet
goed bij zijn hoofd. Desalniettemin zie je 36 jaar na het einde van de Tweede
Wereldoorlog hoe belevenissen uit de oorlogsjaren bovenkomen in de mysterieuze
neuronen.
Ik lag verder wakker over de vraag wat ik tegen Peter zou kunnen zeggen in
verband met het aflopen van zijn werk. Edwin stelde het duidelijk: ‘Willem, what
do you say to a person, who thinks he can make a career in singing? That he is never
going to make it?’ Zal ik het hete hangijzer aansnijden met hen samen? Peter zou
gewoon opstaan en weggaan. ‘Here, I am,’ zei Edwin, ‘worrying about it and Peter
does not even want to discuss it.’
Jeane Kirkpatrick, Reagans ambassadrice bij de VN, heeft in Buenos Aires gezegd
dat Fidel Castro ‘requires a psychiatric examination of considerable duration’. Hij
heeft namelijk bij de viering van 26 juli gezegd dat hij Washington ervan verdenkt
biologische oorlogvoering tegen Cuba te voeren. CIA-agenten zouden opzettelijk
knokkelkoorts op het eiland hebben verspreid, waar reeds honderd mensen aan zouden
zijn overleden. ‘That is just crazy,’ aldus mevrouw Kirkpatrick.
Ik herinner me hoe JFK's ambassadeur bij de Verenigde Naties in 1961 glashard
ontkende dat de VS bij de mislukte invasie op
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Cuba betrokken waren, eenvoudig omdat de samenzwerende bende in Washington
de man niet naar behoren had geïnformeerd. Castro's brein werkt inderdaad anders
dan dat van mevrouw Kirkpatrick, maar de man is beslist niet mesjogge.
Het State Department protesteert tegen de levering van een sovjetfregat van 2.300
ton aan de Cubaanse marine. Woordvoerder Dean Fischer noemde het een bedreiging
voor de scheepvaart in het gebied en ‘intimidating and endangering Cuban neighbors’.
Ze gedragen zich als onvolwassen kinderen in Washington, want dit ene scheepje
stelt natuurlijk helemaal niets voor in vergelijking met de Amerikaanse vloot die
Cuba al 22 jaar met een zeeblokkade omringt. Het fregat is van de Koni-klasse, heeft
twee lanceerinrichtingen voor surface-to-air missiles, een bemanning van 110 koppen,
haalt een snelheid van 32 knopen en kan 3.200 kilometer buitengaats varen. Er varen
vijftien schepen van sovjetmakelij bij de Cubaanse marine. Van een bedreiging is in
de verste verte geen sprake.
De Associated Press meldt dat de CIA de oude praktijk van journalisten benaderen
en informeren alvorens zij naar het buitenland vertrekken, weer zal opnemen. In ruil
hiervoor verplichten deze journalisten zich dan om bij terugkeer in de VS de CIA te
informeren over wat zij hebben ervaren of wat zij mogelijk aan de weet zijn gekomen.
In de International Herald Tribune worden deze zaken open en bloot vermeld. Dit
is waarschijnlijk wat de BVD de CIA nadoet en wat Raymond van den Boogaard
overkwam toen hij voor NRC Handelsblad naar Moskou werd afgevaardigd. Hij
arriveerde daar op mijn introductie en hoopte het vertrouwen van Volodja Molchanov
te winnen door hem toe te vertrouwen dat de BVD hem om medewerking had verzocht,
een medewerking die hij ‘natuurlijk’ had geweigerd. Dientengevolge werd Van den
Boogaard nooit meer in Moskou vertrouwd of serieus genomen.
Ik bracht in 1980 deze zaak vergeefs aan de orde in De Journalist. Ook de Tweede
Kamer hield zich met de affaire bezig waar Hans Wiegel loog in commissie dat mijn
mededelingen volkomen uit de lucht waren gegrepen. Er hoeft niet aangetwijfeld te
worden dat onze nationale inlichtingenpadvinders van Washington afkeken hoe men
journalisten kon inzetten op plaatsen als Moskou.
Ik lunchte in een prettige, ontspannen sfeer met Peter. Ik beperkte me tot de
mededeling om toch alsjeblieft de brief die ik hem later zou schrijven zorgvuldig te
lezen. Ik had geen zin om de stemming te verpesten. Wat me wel bezighield en
eigenlijk verbijsterde, was dat Edwin vertelde als altijd alle reke-
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ningen alleen te betalen, terwijl Peter in zijn huidige show meer verdiende dan hij.
Hij had Peter zelfs aangeboden geld opzij te leggen en wat te sparen, waar hij helemaal
niet op in was gegaan. De situatie is dus niet in orde en het verontrust me enorm.
Peter liep mee naar Leicester Square en hielp me naar de metro met alle bagage.
Hij zei dat ze van plan waren een nummertje met Harald te maken. Ik telefoneerde
Harald over dit plannetje, die antwoordde: ‘I don't mind.’ Ik kocht een kaart voor
Peter om aan zijn moeder te zenden. Hij kwam niet verder dan ‘Lieve Moe’ en hij
lag er nog. Wat is dit toch met hem? Ik zal het nooit begrijpen.
‘Distance is essential to true intimacy,’ schreef Martin Buber. Peter heeft samen
met Edwin een artikel voor Het Parool geschreven over zijn werk in Londen.246

Londen - Amsterdam
Alfred Adler schreef een voorwoord bij het dagboek van Vaslav Nijinsky, ‘the great
Russian dancer who was driven from the stage by madness in 1917 at the peak of
his fame’. Nijinsky schreef de daarop volgende twee jaar een dagboek dat hij tekende
met God Nijinsky en dat in 1946 is verschenen. Hij werd zelfs door Freud en Jung
behandeld. Adler schreef indertijd een voorwoord wat Romola, Nijinski's vrouw
verving door een zelfgeschreven inleiding. Romola was vooral gekant tegen Adlers
opvatting dat de danser schizofreen was ‘rooted in a pathological sense of inferiority’.
Wie weet had zij gelijk. Adler had hem in 1936 in een sanatorium bezocht. Adler
overleed zelf in 1937. Pas nu is zijn mening meegenomen in The Archives of General
Psychiatry.
Volgens Adler was Nijinsky in zijn jeugd niet voorbereid op de fantastische
successen die hij zou oogsten, noch op het verkeren in de voorname en hoogste
milieus uit de samenleving, als gevolg van zijn sublieme danskunst. Volgens hem
komt schizofrenie voort uit ‘an indulgence in frustrated vanity coupled with feelings
of inferiority that makes a person retreat from social life’. Hier heb je weer zo'n fataal
regeltje uit de boeken, dat op zichzelf juist kan zijn. Maar ik geloof niet in het
toepassen van ‘regeltjes’ op wat er in de bovenkamer van Nijinsky kan zijn gebeurd,
of niet.
We stijgen op. Altijd als ik de lucht inga, vraag ik me af wanneer ik hier weer zal
zijn. Peter adviseerde: ‘Als je iedere dag
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een paar minuten met je beentjes omhoog zou gaan, zou je het verschil spoedig
merken.’ Morgen heeft hij trouwens weer een auditie voor een ander stuk. Hij besprak
met Edwin wat hij zou dragen. Steeds weer realiseer ik me, ondanks alle plechtige
verklaringen dat ik van hem houd en dat hij de enige is met wie ik in liefde betrokken
ben, en hoe ik op vele manieren jegens hem tekort schiet.
Ik gaf Peter het artikel THE MYSTERY OF SLEEP.247 Tenslotte heeft hij al heel zijn
leven te kampen met slapeloosheid. Ik meen dat zijn vader daar ook altijd last van
had. Dat eist een tol in alles. Eigenlijk brengen we een derde van de tijd dat we leven
met slapen door. Vijftig miljoen Amerikanen lijden aan slapeloosheid. Tienduizend
baby's overlijden jaarlijks aan het ‘sudden infant death syndrome, a baffling disorder
that strikes during the sleeping hours’.
Elliot Weitzman van het New York Montefiore Medical Center zegt: ‘Sleep is the
most powerful organizer of our lives. It is ubiquitous, controlling and part of our
basic physiology.’ Amerikaanse artsen schrijven 31 miljoen recepten tegen
slaapstoornissen uit.
De VS drijven nu meer handel met communistisch China dan met de USSR. Pure
pesterij. De totale handel met Moskou bedroeg in 1980, mede als gevolg van de
invasie van Afghanistan (een fraai excuus) 2 miljard dollar. Met Peking 4, 9 miljard.
The Washington Post refereert aan het feit dat de regering Reagan nu een
vastomlijnd beleid heeft bepaald ten aanzien van handel met de USSR. Een
uitgangspunt is: ‘To limit trade so as not to build up the Soviet bloc's military and
adventurist potential.’ Het andere uitgangspunt is: ‘To widen trade for economic
reasons and to accommodate the United States' more trade- and détente-minded
nations.’
De Amerikanen blijven zich verder met hand en tand verzetten tegen de 5.000
kilometer lange pijplijn naar West-Europa voor de levering van Siberisch gas.
John Tagliabue meldde uit Bonn dat het energieproject tussen de negen en dertien
miljard dollar aan investeringen in de USSR zou omvatten. Daar zijn de Reaganites
fel tegen, want zij volgen de politiek van het Kremlin op de knieën te krijgen.
Mannesmann, Ruhrgas en Deutsche Bank uit Frankfurt trekken zich niets aan van
de klaagzangen uit Washington.248
Ze zijn overigens in Moskou ook slimmer geworden. Tom Heneghan meldt uit
Wenen dat de Sovjet-Unie de prijzen
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voor de energie gaat verhogen. In navolging van prijsverhogingen door de
OPEC-landen zouden de sovjets zelfs overwegen de gasprijzen met 50 procent op te
voeren.249

George Keyworth is benoemd tot wetenschappelijk adviseur van Ronald Reagan.250
Uit gesprekken met Philip Handler weet ik dat dit in Washington een belangrijke
post is. Hij heeft bij verhoren in het congres gezegd dat ‘the Soviet Union is moving
quickly to develop laser weapons. Some military analysts have urged the United
States to produce a fleet of space-based laser weapons that could destroy enemy
ballistic missiles with high-energy beams.’
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Indertijd vertrouwde Jermen Gvishiani me in Moskou toe dat men in de Sovjet-Unie
aanzienlijk meer vooruitgang had geboekt bij het ontwikkelen van lasertechnologie
vergeleken bij het Westen. Ik vertelde dit eens aan Gerard Croiset. Hij deed daarop
een uitspraak: ‘De USSR zal een laserstraal op de maan plaatsen van waaruit zij ieder
punt op de aarde kunnen bestrijken. Dus de sovjets zullen zodoende de macht op
aarde overnemen.’
In The New York Times is een uitgebreide reportage verschenen onder de titel
251
LASERS, FINALLY, BEGIN TO LIVE UP TO EXPECTATIONS. In 1981 werd voor het
eerst meer dan een miljard dollar aan lasers en gerelateerde producten aan de man
gebracht. Men richt zich op een toename van 27 procent voor de komende periode.
Het woord laser is ‘an acronym for light amplification by stimulated emission
ofradiation’. ‘Most light,’ aldus The New York Times, ‘is incoherent, a jumbled
mixture of light packets known as photons. The photons travel at various wavelengths
in various directions and start out without being coordinated in any way. Thus, the
intensity of normal light at any particular wavelength is very weak. In addition, there
is no way to control particular wavelengths so that information can be sent on them.
When an atom is excited by infusion of energy, it emits photons plus energy at specific
wavelengths that are unique to a particular atom. This is the key to a laser. When a
group of atoms is pumped with energy, one eventually emits a photon that
subsequently collides with other excited atoms and stimulates the emission of photons
of the same wavelength. These photons start out synchronized with the original one
and travel in the same direction. In a laser, all of the photons travelling in one direction
are caught by mirrors and fed back into stimulating the release of others until the
intensity of that beam of light has risen dramatically.’
Voor mij blijft de laserstraal een niet te bevatten raadsel. Behalve voor de
oorlogsindustrie maakt gelukkig ook de medische wetenschap steeds meer gebruik
van lasers. Ik zou nog zoveel aan Handler willen vragen. Ik heb in Londen pagina
375 bereikt bij het uitschrijven van de gesprekken met Handler.
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Amsterdam
6 augustus 1981
Amerbos
Ik heb vandaag twaalf uur achter de Olivetti gezeten en 40 pagina's van de
handgeschreven tekst uitgetypt.
Op 25 juli heeft onder redactie van Adriaan van Dis een door Brandt Corstius
geschreven verhaal over Made in Soestdijk in NRC Handelsblad gestaan. Die man
schrijft zoiets onder het pseudoniem Victor Baarn, dus de code van prins Bernhard
bij de Lockheed-intriges. Hoe kom je er op. Zoals alles wat die man in zijn vingers
krijgt, is het een smerig onzinverhaal geworden, geïnspireerd door de wens mijn
werk de grond in te schrijven.252 Geheel buiten mij om hebben Voetelink en mijn
vriend Aart van der Want brieven aan NRC Handelsblad geschreven, die 1 augustus
werden geplaatst.253
Ik belde Adriaan en deed mijn beklag. Hij was nogal verbaasd dat Voetelink tijdens
mijn afwezigheid op eigen kracht voldoende geïrriteerd was geweest over het geschrijf
van Brandt Corstius om een brief naar NRC Handelsblad te sturen. Van Dis ging er
natuurlijk weer vanuit dat ik mijn advocaat hiertoe zou hebben aangezet. Voetelink
kent mij intussen een aantal jaren. Ik zei: ‘Adriaan, je kunt goedmaken wat jullie
hebben gedaan door Max Pam te adviseren een interview met mij te maken voor je
krant.’254
Om 22:00 uur ben ik na een dag werken - en 52 pagina's Handler - op de fiets
gestapt en de polders ingegaan.

7 augustus 1981
Ik belde Ernst van Eeghen die inmiddels in Moskou was geweest. Hij heeft er
langdurig met oud-ambassadeur Romanov gesproken en zelfs twee ontmoetingen
met Georgii Arbatov gehad. Hij was ook in Jakoetsk geweest.
Ik heb vandaag pagina 98 uitgetypt van het manuscript met Handler.
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8 augustus 1981
Casper moet straks naar de begrafenis van zijn grootmoeder.
Professor Handler moet nu terug zijn in Woods Hole na het onderzoek in het
ziekenhuis in Boston.
Ik heb een botsing met Richard Herrnstein van Harvard gehad. Die man heeft me
vanaf het begin niet gelegen. Hij schreef meer tijd aan de bewerking van ons interview
besteed te hebben, dan aan ons interview zelf. Hij kletst.
Peter belde uit Londen. ‘Willem, ik moet je wat vertellen. The International Herald
Tribune schrijft over de pijpleiding uit Siberië.’ Inderdaad. John Burns meldde uit
Moskou dat het Kremlin vaart zet achter de plannen. Ook in de sovjetpers wordt
steeds scherper gereageerd op de pogingen van de regering Reagan om het Europese
energieproject te doen ontsporen. Er is al een voorlopige overeenkomst gesloten
tussen de sovjetregering en een consortium van West-Duitse banken.
Het Sovjet Journal for International Affairs schreef bijvoorbeeld: ‘For West
European countries, trade with the USSR means not only the existence of a large and
stable market, but also offers wide possibilities for diversifying the sources of fuel
and energy and raw material resources, as well as scientific and technical expertise.
Therefore, US demands that trade with the Soviet Union be curtailed are contrary to
their economic interests.’ Het blad heeft gelijk. De Reagankliek is er meer dan
duidelijk op uit om de USSR economisch en financieel de das om te doen.
Henk Hofland schrijft in de Haagse Post over een toenemende golf van
anti-amerikanisme, zoals sinds de jaren vijftig niet meer is voorgekomen. ‘De door
Reagan aangestichte “wedergeboorte” wordt in Europa gevoeld als een dwingende
druk om mee te delen in het opvoeren van de bewapening,’ aldus Hofland.255 Voor
mij blijft de verklaring dat de VS al in geen 200 jaar een oorlog op eigen terrein
hebben gehad.
Boudewijn Büch, het ventje dat door Johan Polak wordt geprotegeerd, heeft zijn
eerste roman gepubliceerd: De blauwe salon. Merel Laseur en Paul Huf, behorend
tot de vaste Adriaan van Dis & Co coterie, hebben een interview met de jongen in
256
NRC Handelsblad gepubliceerd. Daar vind ik wijsheden als: ‘Kunstbloemen vind
ik veel mooier dan echte bloemen’ of: ‘Welnee! Punk is moedwillig lelijk, dus niet
gecultiveerd, dus geen cultuur. Disco, nogmaals, dat is fantastisch.’ Op de vraag of
hij veel bezig is met zijn uiterlijk antwoordt hij: ‘Ja, en op
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een krankzinnige manier.’ En wat voor mannen vind hij mooi? ‘Nou ja, ik val op zo
klein dat ik daar maar beter vanaf kan blijven om niet in 't gevang te komen.’ Met
dergelijk onzin doft Adriaan de lezers van NRC Handelsblad gaarne op.
Oud-ambassadeur Jacob van der Gaag belde om over zijn reis naar de USSR te
vertellen. Ik had daar het nodige voor geregeld. Het was blijkbaar erg meegevallen
en hij lijkt te hebben genoten. Georgii Arbatov had hem, eveneens op mijn verzoek,
‘alleraardigst’ ontvangen. Hij had gezegd dat de toestand in de wereld nog nooit zo
gespannen was geweest als op dit moment, wat me overdreven lijkt. Ik vroeg of hij
Directeur-Generaal Kasper Reinink over zijn ervaringen was gaan vertellen. Hij
antwoordde dat Reinink zijn ondergeschikte medewerker was geweest (op Cuba) en
dat de algemene situatie op het ministerie zodanig was, dat hij niet meende hier tijd
te moeten verliezen. Professor Arbatov had hem zelfs aan tickets voor een
theatervoorstelling in het Kremlin geholpen en hem een auto gezonden om hem op
te laten halen.

10 augustus 1981
Eduard kwam zondagmiddag en bleef op Amerbos tot nu toe. Ik slaagde erin toch
door te gaan met het Handler-manuscript. Ik belde naar Woods Hole en hoorde dat
Handler zich nog steeds op de intensive care bevond.
Eduard is een zalig ventje. Voor het eerst van mijn leven heb ik mij - 9 augustus
1981 -laten gaan in ‘dierlijke seks’, een standje 69, overigens zonder sperma in te
nemen. Ik verbaasde mezelf want het gebeurde eigenlijk allemaal op natuurlijke
wijze. Klaas de Vries belde. Hij zei dat hij Made in Soestdijk met veel plezier had
gelezen.
Ik schreef professor Herrnstein in Harvard: ‘You never fail to amaze me! How
dare you speak of manners. I sent you nine months ago a first transcript of what you
said. That you don't like it now, is hardly my problem. You never replied to any of
my letters urging you to return the interview.’ Ik maakte duidelijk dat alle andere
interviews met Delgado, Sternberg, Feuerstein, Schank en vele anderen, plezierig
waren verlopen, behalve het zijne ‘and you are, after all, the team leader of the
Venezuelan project’. Ik heb die man vanaf de eerste dag niet gemogen.
Eduard kwam met een blauwe sweater aanzetten als cadeautje. Ik gaf hem een
hemd met Woods Hole erop. Ik heb hem in zijn nek gebeten, waardoor hij weer naar
huis ging om een nieuw hemd met een das te halen.
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Ik belde Henk Hofland en vroeg hem: ‘Ik denk aan jou, denk jij aan mij?’
Zijn antwoord: ‘Nu niet maar een uur geleden toen ik thuiskwam uit Frankrijk
wel, want ik vond je boekje over Hare Majesteit.’
Eindelijk heb ik mejuffrouw Büringh Boekhoudt geschreven. Ik vond bij thuiskomst
uit de VS een brief van haar. Ze schreef dat ze blij was geweest met mijn brief uit
Caracas en dat ik ‘een grote stap op de weg naar zelfkennis heb gezet’. Het was
ontzettende belangrijk om tot het inzicht te komen waar in het leven iets fout was
gegaan. ‘Nu heb ik nog maar een grote wens en dat is dat je eens tegen een psycholoog
of psychiater (ze zijn vaak heel knap maar niet wijs) mag aanlopen die je kan helpen
de knopen in je leven te ontwarren.’ Ik heb haar geantwoord - na eerst over de
ervaringen in Woods Hole verteld te hebben - dat ik in de verste verte niet geloofde
dat ik een psycholoog of psychiater nodig heb. Maar ik zegde toe dat wanneer Lex
Poslavsky terug is uit Oostenrijk, ik hem haar advies zal voorleggen. Ik voegde eraan
toe dat ik eigenlijk van mening was dat zij zelf eens met hem zou moeten spreken.257

11 augustus 1981
Het manuscript van het gesprek met Handler is gereed. Ik voelde me uitgelaten. Ik
heb een kopie bij Ernst van Eeghen gebracht met verzoek om commentaar en een
andere kopie heb ik naar Bill Kellogg in Los Altos Hills, Californië gezonden. Hij
is verbonden aan het Science Department van Lockheed. Er gaat ook een kopie
aangetekend naar Phil Handler zelf. Ik schreef Peter om hem te laten delen in mijn
uitgelatenheid.
Ik heb Ronald Gase geadviseerd de interviews die hij over de kwestie
Nieuw-Guinea heeft afgenomen met de diverse persoonlijkheden, in een boek uit te
geven.
Er lag ook een briefje van Dewi Sukarno uit Parijs.
Ik kom tot het afwikkelen van correspondentie. Pieter de Vink schrijft me maar
zeer beperkt te willen samenwerken. Dit ondanks de steun die ik van Carel Enkelaar
bij de NOS geniet. Het zal mij nooit lukken, en het is me ook nooit meer gelukt, na
de keet met Luns en Den Haag over Nieuw-Guinea een vaste aanstelling waar dan
ook te verkrijgen.258
Buitenlandse Zaken heeft bij monde van Denig er meer dan vier maanden over
gedaan om officieel op de klacht van Jan
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van Beek van de GPD te reageren, inzake de sabotage van mijn reportage over Claus
in India. Het is een legalistisch opstelletje geworden om te demonstreren dat ze me
geen strobreed in de weg zouden hebben gelegd. Het is gewoon gelogen.259
Nu pas lees ik de brief van Adriaan van Dis van 30 juli 1981, die voor zichzelf
spreekt. Voetelink trok dus gedurende mijn afwezigheid van leer, en terecht. Ik ben
hem hier dankbaar voor. Van Dis drukte gewoon Brandt Corstius af terwijl hij zegt:
Made in Soestdijk ‘in aanzet reuze aardig’ te vinden. Het kwam blijkbaar niet in zijn
hoofd op om Brandt Corstius zijn rotzooi terug te sturen.260

12 augustus 1981
Ik had een kort gesprekje bij Radio STAD Amsterdam over Made in Soestdijk. Hugo
Brandt Corstius was ook uitgenodigd maar liet verstek gaan. Lafbekken als hij
verschuilen zich liever dan de confrontatie aan te gaan over hun achterbakse geschrijf.
Eigenlijk is het onzinnig om aan zo'n superkort radiogesprek deel te nemen.
Ik had een uitstekend gesprek met Ernst van Eeghen. Eindelijk heb ik het voor
elkaar dat hij woensdag in Rotterdam met André Spoor gaat lunchen. We tutoyeren
elkaar nu. Hij vertelde Georgii Arbatov een voorstel te hebben gedaan. Er staan
blijkbaar zeven SS-20 raketten met atoomkoppen van 300 megaton op Nederland
gericht. De bom op Hiroshima was 20 megaton. Dat zou dus niet L'Adieu Brahms,
maar L'Adieu Holland zijn. De deal die de koopman in Moskou voorstelde, was:
jullie geen SS-20's en wij geen kruisraketten. Arbatovs eerste reactie op deze gedachte
was de redenatie van quid pro quo, maar bij nader inzien draaide hij bij volgens Van
Eeghen en zei: ‘Misschien.’
Ook had Georgii Arbatov erop gewezen dat het Kremlin nooit eerder unilaterale
overeenkomsten had gesloten, waarop de koopman had uitgeroepen: ‘Wat zouden
jullie ermee verliezen!’ Ze kwamen overeen dat Ernst hem opnieuw zou ontmoeten
na terugkeer uit Siberië. Dat gebeurde als afgesproken. Uit die tweede ontmoeting
kwam een nieuw plan voort. Arbatov stelde Van Eeghen voor dat hij met enige spoed
naar Moskou zou terugkeren met een delegatie van vijf vooraanstaande Nederlanders.
Ik adviseerde Ernst allereerst met Klaas de Vries te overleggen van de
defensiecommissie van de Tweede Ka-
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mer. Zo gezegd, zo gedaan. Ik belde Klaas en men besloot morgen al samen te lunchen
in Den Haag.
‘Wanneer je met Klaas de Vries op een lijn zit,’ zei ik tegen Van Eeghen, ‘dan
besluiten jullie samen het derde delegatielid te kiezen en volgt een driehoeksgesprek.
Daarop besluiten jullie drieën wie de vierde persoon zal zijn en zo verder tot vijf.’
Ernst heeft ook een afspraak met Kasper Reinink op Buitenlandse Zaken. Dat lijkt
me op dit moment niet gewenst, want du moment dat je ‘de overheid’ je plannen
meedeelt, heb je de inlichtingendiensten aan je staart. Ik adviseerde hem met klem
over dit project met Arbatov absoluut niets te zeggen. Ik ben er niet van overtuigd
dat de man zijn mond kan houden. Hij is een gediplomeerde kletsmajoor in dit opzicht,
en buitengewoon onervaren. Tot dusverre kende hij immers alleen via
oud-strijdersorganisaties ‘ongevaarlijke sovjetmaarschalken’. Met Arbatov zit hij op
een andere golflengte rond het Kremlin en kan hij dat aan? ‘Pas als je delegatie in
kannen en kruiken is,’ zei ik, ‘dan kunnen jullie gezamenlijk besluiten of Reinink
moet worden geïnformeerd of niet.’ Ik vervolgde: ‘Wil je slagen, dan moet je er met
geen woord over reppen, ook niet tegenover André Spoor als je met hem luncht. Je
zou zelfs voorzichtig moeten zijn met spreken over een open telefoonlijn, zoals je
nu doet.’ Op zijn beurt vroeg hij mij absolute geheimhouding te betrachten, wat ik
hem beloofde.
Vervolgens bracht ik een bezoekje aan Eduard in zijn eerste eigen kamer in de
Laraissestraat. Hij is twintig jaar en vliegt voor Transavia. Petje af.
Greenpeace is razend. De Kroon (Beatrix) heeft besloten dat het dumpen van
radioactief afval uit Nederland, België en Zwitserland in de Atlantische Oceaan is
toegestaan. Het Nederlandse schip Sirius mag met de waanzin van Hare Majesteit
gewoon doorgaan. Dat Koninklijk Besluit gaat dus ook de geschiedenis in. Zij liever
dan ik.
Intussen heeft minister Al Haig in Washington gezegd dat de kritiek dat de
neutronenbom de atoomdrempel zou verlagen, als ‘belachelijk’ van de hand gewezen.
Dat komt ervan als je een gesjeesde generaal uit het Witte Huis van Nixon minister
van Buitenlandse Zaken maakt, zoals de voormalige B-acteur Ronald Reagan heeft
gedaan.
Intussen heeft minister Andrei Gromyko een brief aan secretaris-generaal Kurt
Waldheim van de VN gezonden, waarin wordt voorgesteld dat er een verdrag tot
stand komt tegen alle gebruik van wapens in de ruimte.
Eduard kwam om 23:00 uur en bleef slapen. Het is de eerste
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keer dat ik met een jongen meer dan een of twee keer seks heb, zoals met Peter
tweemaal in veertien jaar en dat gedurende het eerste half jaar in 1967, toen we
vrienden werden.

13 augustus 1981
Ik bracht een bezoek aan tante Jetty in Wassenaar, mams enige zuster. Het was een
buitengewoon gezellig bezoek, ondanks ernstige wrijvingen in het verleden, vooral
in 1974 en 1975 direct na het overlijden van mijn moeder. Het viel me op dat ze nu
langzamer en voorzichtiger liep. Ze piekert er niet over om Les Archets te verlaten
en een serviceflat te nemen, wat zij zich gemakkelijk zou kunnen permitteren.
Vandaag is de intocht van Beatrix omdat Den Haag nu weer koninklijke residentie
is geworden. Huis ten Bosch is voor 24 miljoen verbouwd en gereedgemaakt voor
Hare Majesteit en haar gezin. Behalve dat vele etalages zijn versierd met
Oranjeversierselen zijn er ook vlugschriften verspreid met de leus: Stop de
Oranjeplaag. Er zijn ook antidemonstraties geweest en ruiten ingegooid. De politie
voerde charges uit.
Ik lunchte met Ernst van Eeghen en Klaas de Vries in Le Bistroquet. We kregen
een tafeltje naast Link van Bruggen en zijn vriendin An Salomonson van NRC
Handelsblad waarop we ostentatief ergens anders zijn gaan zitten. Even later
wandelden Willem Bentinck en diens echtgenote het restaurant in. Willem vertelde
van Moskou naar Ottawa te worden overgeplaatst. Van Eeghen had hem vorige week
in Moskou nog gesproken vlak voor hij met ambassadeur F.J.T.J. van Agt ging
lunchen.
Het werd alras Ernst en Klaas. Klaas brak het ijs door Ernst te vragen: ‘Wat vind
je er zelf van?’
Hij doelde op het plan om met een delegatie naar Moskou te gaan. De Vries wilde
in ieder geval vertrouwelijk met Hans van Mierlo en Max van der Stoel over het plan
spreken. Van Mierlo leek me positief. Hij was ook aanwezig toen Brugsma, Spoor
en De Vink de Meet the Press bijeenkomst met Georgii Arbatov in de NOS-studio
hadden, ter gelegenheid van het verschijnen van mijn Arbatov-boek. Van der Stoel
leek me een ramp want ik wist sinds de dagen van ambassadeur Romanov in Den
Haag dat Max op de CIA-lijn zat.
Klaas schreef de namen voor een mogelijke delegatie op de achterzijde van een
sigarendoosje. Er was ook ene Frinking van het CDA bij, een defensiespecialist. Ernst
stelde een oud-chef-staf van het leger voor, Rob Wijting, maar Klaas zei: ‘Die is er
te kort uit en die weet teveel.’ De Vries leek ook beducht dat
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Nederland er niet van kon worden beschuldigd achter de rug van bondgenoten om
in Moskou te zijn gaan praten. Hij wilde met zijn collega's uit de defensiecommissie
van het West-Duitse parlement overleggen. Hij had het gevoel dat de Belgen zeker
dit Nederlandse initiatief zouden volgen. Van Eeghen onderstreepte dat Nederland
het enige land in West-Europa was, dat een dergelijk initiatief kon nemen ‘want we
hebben - met België - nog altijd geen besluit genomen over kruisraketten.’ De Vries:
‘Denk niet Ernst, dat jij straks de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Die zal naar anderen
gaan. Dit initiatief is namelijk zo belangrijk, dat het binnen de kortste keren door
anderen zal worden overgenomen.’ Hij vond dat er snel gehandeld moest worden,
het ijzer smeden als het heet is en er zou woensdag al een tweede ontmoeting
plaatshebben. Het was kennelijk nieuw dat Van Eeghen uit Moskou was teruggekomen
met de informatie dat er zeven SS-20's op Nederland waren gericht. Intussen dwaalde
Van Eeghen voortdurend af naar zijn China-stokpaardje, wat zowel Klaas als mij
enigszins irriteerde. De Vries sloot zich overigens bij mijn advies aan Van Eeghen
aan, bij Reinink met geen woord over dit initiatief te reppen.
Ik begaf me na afloop naar Yuri Timofiev en kondigde aan dat er plannen waren
voor een delegatie naar Moskou en dat er visa nodig zouden zijn. Het leek hem het
beste dat Klaas de Vries in verband hiermee een gesprek met hem zou hebben. Hij
probeerde andermaal meer details te weten te komen, maar die moest ik hem dus
schuldig blijven. Ik vroeg om thee maar hij schonk wodka in, die ik liet staan.
Ik liep bij mijn vriend Frits van Eeden binnen, de beeldhouwer. Hij was hartstikke
bruin, kwam net uit Florida en had een enorm forse bast gekregen. We omhelsden
en zoenden elkaar, warm en intiem. Hij liet me een poesje zien dat tien generaties
was gekruist om het zo te krijgen als hij het liet zien. Frits is altijd omgeven door
dieren. Het paard, als gevolg van een traumatische jeugdervaring, is de rode draad
in zijn schilderijen.
Ik bracht een bezoek aan Cor en Anne Knulst.261 Hij bleek overste Frinking (CDA),
die dus mee naar Moskou zou moeten, uitstekend te kennen. ‘Hij was mijn buurman.
Als bataljonscommandant noemden we hem “de koude voeten commandant”. Hij
stond 's ochtends vroeg op appèl op zijn manschappen te wachten. Toen ik eens
onverwachts opdook om de zaak te controleren, liet ik de namen afroepen en bleek
dat een derde van de troepen ontbrak. We hebben ze uit de tenten laten
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ophalen en zijn vervolgens 72 uur op mars gegaan met volle bepakking. Sedertdien
had ik nooit meer last.’
Toen ik tegen middernacht Amerbos naderde, zag ik een blonde knul, Bonne X.
(28) een paardenfokker uit Friesland, een Alfa Romeo aanduwen. Ik hielp hem. Het
lukte niet. Ik nam hem mee naar huis. We kropen samen in bed, hebben zalig gekroeld
- tot op zekere hoogte - waarna hij om 06:15 uur vertrok.

14 augustus 1981
Pieter Baaij belde. ‘Hebt u Het Financieele Dagblad gelezen? Het schijnt dat Boskalis
zich uit het project van de pijplijn uit Siberië heeft teruggetrokken. Nu bent u de
enige die ons contracten kan bezorgen. Bedenkt u wel, een order van een miljard
tegen twee procent betekent 20 miljoen voor u.’ Het is natuurlijk onzin dit verhaal,
maar aan de andere kant, gesteld dat het toch lukt omdat druk van de Amerikanen en misschien wel Den Haag - andere mogelijke partners van de USSR doet uitvallen.
De Telegraaf meldde al als een mijlpaal in de bankwereld, dat een groep banken
onder leiding van de ABN, met P.J. Kalff voorop, een financieringsovereenkomst met
de USSR heeft gesloten omdat Nederland duizend kilometer van de Siberische
pijpleiding op turn-key basis mee gaat aanleggen. Ook G.A. Wagner,
oud-Shell-topman spreekt in het blad over drie miljard.262
Jacob van der Gaag belde. Er waren 8.000 mensen uitgenodigd om Hare Majesteit
en prins Claus in het Congresgebouw als nieuwe inwoners van de residentie te
verwelkomen. Hij zal er als oud-ambassadeur samen met voordrachtskunstenares
Nel Oosthout naar toe gegaan. Er waren schermutselingen geweest van demonstranten
met borden met leuzen als Trix rot op!. Hij waarschuwde dat ridiculiseren veel
gevaarlijker was dan een bom, waarmee hij mogelijk ook op Made in Soestdijk
doelde.
Percy Barnsby van de Britse monarchistische liga heeft een boek geschreven The
Moral Law: Monarchy & Democracy. Hij schrijft een exemplaar bij Peter in Phoenix
House te hebben gebracht. Peter vertelde inderdaad laatst dat de heer Barnsby in
korte broek en met toupetje voor zijn deur was verschenen.
Er is in Amsterdam tegen de neutronenbom gedemonstreerd met spandoeken
waarop teksten als Fuck You Neutronen Cowboy.
Ik belde mevrouw Van Dijk in Baarn. Ik zei haar morgen te
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zullen bezoeken. Zij begon meteen te huilen en zei driemaal: ‘Wat heerlijk!’
Ik ben met Eduard naar de film Fort Apache, The Bronx geweest, met Paul
Newman. Ik zat stiekem tijdens de film naar hem te gluren en wat ik me opeens
realiseerde, is dat zijn gelaatstrekken ontzettend veel lijken op die van Frieda
Westerman.263
Joseph Luns fulmineerde in Brandpunt dat we wel degelijk neutronenbommen
nodig hebben. De basterd zingt nog altijd zijn oude liedje met zijn quasi schorre
keel, als loopjongen van de Amerikanen. Dan te bedenken dat hij in dit land meer
populariteit bezat dan prins Bernhard. Bij een recente enquete blijkt zestig procent
van de ondervraagden atoombommen af te wijzen. Het zou 99 procent moeten zijn.
Suharto bestelde een kernenergiereactor van 25MW bij Atomreaktorbau, een dochter
van Siemens. Indonesië staat 35 jaar op eigen benen en voilà.

16 augustus 1981
heette het slappe hoofdartikel in NRC Handelsblad gisteravond. Deze
titel is ontleend aan een uitspraak van Ronald Reagan, dat sovjetleiders (deze krant
spreekt nog altijd teroes264 over Russische leiders) te keer gaan ‘alsof ze op de punt
van een naald zitten’.
‘De vraag is,’ schrijft de krant, ‘zitten de doodernstige mannen van het Kremlin
echt op een naaldpunt en zo ja, wil hij hen daar laten zitten, of wil hij hen van die
ietwat ongemakkelijke plaats afhelpen?’
Wie zou de onzin geschreven hebben? Na de jongste gebeurtenissen de revue te
hebben laten passeren concludeert de krant: ‘De punt van de naald lijkt dan ook
inderdaad de zetel waarop Brezhnev c.s. bezig is plaats te nemen. Wanneer geen
hand wordt toegestoken, zal zijn humeur er niet beter op worden.’ En tenslotte:
‘Amerikaanse irritatie over zekere bondgenoten is daarom soms begrijpelijk.’ Het
schijnt de bedoeling te zijn dat Den Haag deze zogenaamde steek onder water in de
zak moet steken. Hoe krijgen ze daar zo'n kletsverhaal door de keel?
Professor Mary Clark, die biologie doceert aan San Diego State University, sprak
met US News & World Report.265 ‘We have become servants, not masters of
technology,’ is haar boodschap. ‘Belief in technology has become a religious faith,’
aldus proNEEDLEPOINT
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fessor Clark die me een uitstekende aanvullende vraag voor Philip Handler bezorgt.
Haar pleidooi: ‘Instead of seeing other cultures - primitive and modern - as a threat,
we should see them as something to cross-fertilize with.’ Idealiter zou dit inderdaad
de oplossing zijn om de global village-gedachte te verwezenlijken, alle volkeren op
aarde, van Eskimo's op de pool tot de Bosjesmannen in de Kalahari woestijn als
‘eenheidsworst’. Het is wishful thinking. Wie iets begrijpt van hoe breinen werken,
weet dat het functioneren van 's werelds bovenkamers niet bepaald het alle Menschen
werden Brüder in de hand werkt. Het is een onderwerp waar ik al jaren met José
Delgado over heb gesproken.
Neem de herrie tussen archeologen die bij de muur rond de oude stad van Jeruzalem
bezig zijn met opgravingen. Ultraorthodoxe joden zien dit als de ontheiliging van de
stad van David en zijn in fel verzet gekomen.266 Zolang mensen in deze wereld worden
opgezadeld met geloofssysytemen die totaal met elkaar in strijd zijn, kan professor
Clark in San Diego het vergeten dat kruisbevruchting tussen denkwerelden mogelijk
zou zijn. De kruisvaardersmentaliteit, dus in de naam van Jezus kelen van islamieten
door gaan snijden, doet zich nog volop gelden. De gedachte wij zijn goed en jullie
zijn fout, is in de afzienbare toekomst onuitroeibaar tenzij alle kinderen in de wereld
tussen nul en zes jaar een ander ‘menu’ krijgen ingeprogrammeerd.
Het gaat niet alleen om een ecologie van land, zee en lucht. Er zou een nieuwe
planetaire ecologie van normen en waarden, van maatstaven moeten komen, door
alle mensen begrepen en aanvaard.

17 augustus 1981
Merdeka! De dag van de Indonesische onafhankelijkheid.
Georgii Arbatov was aan het woord op de BBC. Hij waarschuwde dat de USSR en
de VS zich op een ‘collision course’ bevinden. Ook Andrei Sacharov kwam ergens
aan het woord en noemde het terrorisme, wanneer bedreigingen met nucleaire wapens
werden geuit. Egon Bahr deed mee vanuit West-Berlijn met suggesties dat de band
tussen West-Duitsland en de VS losser zou kunnen. Zelfs de notoire havik Edward
Teller kwam opdraven in het programma, ongetwijfeld een bondgenoot van Reagan.
De Nederlandse politiek zit niet op mijn radar. Ik heb steeds
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Van Agt ervan verdacht een deal met links te willen torpederen en gewoon verder
te willen gaan met de VVD. Maar de publieke opinie, en hetzelfde geldt voor
West-Duitsland, verwijdert zich duidelijk van de VS en de defensie- en
bewapeningstrategie van Ronald Reagan. Ik hoop er een steentje toe te hebben
bijgedragen met mijn Arbatov-boek.
Terwijl ik aan het pianospelen was, belde Volodja Molchanov uit Moskou met
het verzoek of ik een commentaar wilde schrijven over de neutronenbom-affaire. Ik
heb dit ogenblikkelijk gedaan en per expresse naar de ambassade in Den Haag
gezonden voor de telex naar APN Novosti.
Volodja had Made in Soestdijk gelezen. Peter van der Velden belde om te vertellen
dat er boekhandels waren geweest die het boekje hadden teruggezonden met de
mededeling ‘dergelijke rotzooi’ niet in de winkel te willen hebben. Hij had over het
boekje ook dreigtelefoontjes ontvangen, waaronder: ‘We zullen je benen breken.’
Arthur Rubinstein speelt een concert van Brahms. Waarom is hij toch zo bijzonder
en speelt hij zo mooi? Het is de chip in zijn hoofd, zijn muzikaliteit, zijn totale
persoonlijkheid welke in staat is de noten aldus te laten klinken. Bernard Haitink
dirigeert. Ik heb die man nooit echt geloofd.

18 augustus 1981
Hoe zouden Peters audities zijn verlopen?
Gisteren haalde ik Pepe Dominguez, de assistent van minister Machado uit Caracas,
in het Park Hotel op en serveerde op Amerbos een visje aan hem. Ik liet hem het
Handler-manuscript lezen en ik geloof dat hij blij verrast was dat ik het Venezolaanse
project over intelligentie in de gesprekken heb verwerkt. Professor Machado had op mijn introductie - een gesprek in Washington met Handler gevoerd over zijn
lievelingsproject. Phil had zich koel en afstandelijk opgesteld. Ik kan me dat
voorstellen. Intussen moedigde ik Pepe aan zijn minister in ieder geval eveneens
naar Moskou te sturen, waar ik de deur bij Anatoly Alexandrov voor hem open heb
gezet.
Intussen heeft de befaamde heer Luns in Brandpunt een aanval gelanceerd op de
ministers Van der Klaauw (Buitenlandse Zaken) en De Geus (Defensie). Zij hadden
gefaald hun plicht jegens het Nederlandse volk te vervullen door het niet behoorlijk
in te lichten over de noodzaak om kernwapens op te stellen ter verdediging van de
democratie. Die man wordt steeds gekker.
De regering Reagan heeft besloten er naar te streven binnen
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tien jaar weer een nucleair overwicht op de Sovjet Unie te hebben. Het nieuwe plan
zou zijn gericht op een Amerikaanse afschrikkingsstrategie om een kernaanval van
de USSR te kunnen overleven. Dit zou dus betekenen dat het Kremlin niet zal overgaan
tot een kernaanval op het Westen als het beseft dat Amerikaanse strategische
strijdkrachten zo'n aanval zouden kunnen afslaan en tot vergelding in staat zijn. Er
is geen mens in de Sovjet Unie, niet binnen de regering, noch onder het volk, die
zelfs maar speelt met de gedachte van een mogelijke kernoorlog. Dat doen alleen de
mesjogge Amerikanen die niet weten waar ze over praten.267
Arthur Hartman is benoemd tot Amerikaanse ambassadeur in Moskou. Hij volgt
Thomas J. Watson op.
Ik bracht vandaag een bezoek aan Joop Daalmeijer van de VARA. Mevrouw Maartje
van Weegen had hem Made in Soestdijk cadeau gedaan. We reden naar het
pannenkoekenhuis in Lage Vuursche en werden het eens dat we in Caracas het
Machado-project zullen gaan filmen. Pepe Dominguez woonde het gesprek bij en
zegde toe dat de Venezolaanse regering voor tien dagen de kosten van het hotel zou
dragen.
We reden via paleis Soestdijk naar Utrecht waar Henk Bruna ons in eigen persoon
ontving. Mijn boek Over intelligentie komt in ieder geval in het najaar uit. Er komt
ook een Spaanse editie. Van Agt heeft de kabinetsformatie opgeblazen. Ik observeerde
hem nauwkeurig op televisie. Hij liet een gefingeerd woedeaanvalletje zien. Hij is
een leugenaar van de klasse Luns. Hoe kan het ook anders met zijn
oer-rooms-katholieke input?
De Amerikaanse vloot - heel heldhaftig - heeft twee Libische toestellen neergehaald.
Een pure provocatie. Dat komt ervan wanneer de rest van de wereld Washington
toestaat de hele global village tot haar directe invloedssfeer te rekenen. Vroeger had
je imperia die een deel van de koek beheersten: het Britse overzeese rijk, het Franse,
het onze. Wat nu gebeurt, is dat de hele wereld wordt beschouwd als de achtertuin
van Ronald Reagan. Wie zich niet aan de Amerikaanse gedragsregels houdt, wordt
op de bek geslagen.
Op de Duitse televisie verdedigt een professor van de Bundeswehrhochschule de
Amerikaanse actie tegen Khadaffi. Je reinste pro-Amerikaanse hersenspoeling. Daar
tegenover verklaart een SPD'er: ‘We zijn geen kolonie van Amerika, maar een partner.’
Ja help het je geloven.
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20 augustus 1981
Ik kreeg een brief van Peter uit Londen. Ik vind het erg vervelend dat hij deze keer
met de Magic Bus komt, maar ik moet echt zelf even goed uitkijken. Hij komt de
vierentwintigste.
Ik belde naar Woods Hole en kreeg mevrouw Lucy Handler aan de lijn. ‘Is that
you, Willy? You know, you saved his life.’ Het gaat veel beter met Phil en hij wordt
volgende week terug thuis verwacht uit het ziekenhuis in Boston. Zij had het
manuscript ontvangen en het lag toen ik haar belde op haar schoot. Jan Kikkert belde
vanaf een booreiland, windkracht zeven. Hij zit daar met zes kerels. Hij wil komen.
Time268 besteedt aandacht aan de Amerikaanse beslissing de neutronenbom in het
Westerse wapenarsenaal op te nemen ‘which is designed to kill as many people as
a regular hydrogen bomb ten times its size, and yet cause less damage to nearby
buildings’. Washington noemt het ‘de beste manier’ om een eventuele aanval met
conventionele wapens uit Moskou en het Oostblok af te slaan. Er wordt bijvoorbeeld
gedacht aan een massale aanval met communistische tanks, waarvan de USSR en
bondgenoten er 44.000 hebben tegen 11.000 in de NAVO.
Na tien jaar in Moskou bezig te zijn geweest, weet ik dat geen haar op het hoofd
van Brezhnev & Co. over een invasie van West-Europa nadenkt. Evenmin is het
Kremlin bang dat het Westen met haar 11.000 tanks de 44.000 tanks ten oosten van
de Elbe te lijf zal gaan. Waar Moskou wel van wakker ligt, is hoe die pijplijn vanuit
Siberië naar West-Europa zo snel mogelijk in bedrijf te brengen, opdat de gigantische
energievoorraden van de USSR de harde valuta kunnen opleveren die de achtergebleven
sovjeteconomie verder kunnen opvijzelen. Daar wordt het minst over gesproken in
Washington, Londen, Parijs en Bonn - en Tokio zo men wil - maar wat werkelijk op
het spel staat, is het mogelijk slagen van het marxistisch-leninistische experiment in
de USSR.
Time wijdt een omslagverhaal aan wat wordt genoemd CRACKS IN THE CONSENSUS
waarmee wordt bedoeld dat het verzet in West-Europa over een brede linie stijgt,
tegen de steeds verder oplopende wapenwedloop, aangezwengeld door de VS.
Kanselier Helmut Schmidt van de SPD krijgt het hierdoor steeds moeilijker met de
linkervleugel in zijn partij. De vredesbeweging in West-Duitsland is in opmars. Het
Wirtschaftswunder tussen Big Business en de vakbonden, die nauw samenwerkten
ten behoeve van de sociale stabiliteit, vertoont scheuren. De reces-
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sie in de wereld is voelbaar in West-Duitsland en antimilitaristische gevoelens steken
in brede kring de kop op. De Bundeswehr, nu 340.000 man sterk, is het meest
effectieve leger van West-Europa. In 1980 vierde het Duitse leger haar 25-jarig
bestaan (na 1945) met een ceremonie in Bonn waarbij 200 nieuwe cadetten werden
geïnstalleerd. Er waren 5.000 politiemannen nodig om te zorgen dat de plechtigheid
ongestoord kon plaats vinden.
De tijd is voorbij dat de Amerikanen de wereld op de mouw konden spelden dat
de USSR op het punt staat aan te vallen, hetzij in West-Europa, hetzij in het Nabije
Oosten. Jimmy Carter richtte al de zogenaamde Rapid Deployment Force op,
bestaande uit drie legerdivisies, vier Air Wings met ieder 72 toestellen, een
amfibiestrijdmacht van de marine met 50.000 man en twee groepen oorlogsschepen
met vliegdekschepen. Allemaal om mogelijke sovjetaanvallen op de olievelden van
het Nabije Oosten te kunnen afslaan. Newsweek publiceerde hier onlangs een kaartje
van (zie volgende pagina - red.).269 Het onderstreept de Amerikaanse
propagandamachine, aan het werk op alle niveaus in de mediawereld van het Westen
om de ophitsende stemming tegen de USSR op temperatuur te houden. In werkelijkheid
bestaat die zogenaamde sovjetdreiging absoluut niet.
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Philip Handler had me een interview gegeven uit het tijdschrift Science & Engineering
van 20 juli 1981, waarin hij aan Michael Heylin eveneens zijn herinneringen vertelt.
‘He is obviously sorry to go,’ concludeerde Heylin, die duidelijk maakt dat twee
termijnen van zes jaar als president van de National Academy of Sciences de limiet
zijn. ‘He is mellow and relaxed,’ zei Heylin. ‘Take all the time you need,’ aldus
Handler, ‘the business of this institution is slipping away from me.’ Ik vrees, dat de
stress van zijn aftreden bij de NAS een fatale invloed heeft gehad op zijn lichamelijk
toestand. Handler antwoordde bijvoorbeeld op de vraag of de wetenschappers in de
VS medeverantwoordelijkheid droegen voor de wapenwedloop met het perfectioneren
van ‘ever more sophisticated weaponry’. Hij antwoordde: ‘That question is the
principal reason I regret that I am about to leave here. I came to that conclusion this
year very, very strongly. I have been much impressed, I must admit, by the writings
of James Fallows. There may be major errors, but there is strain of truth through his
writings that is very compelling. I began to get very itchy about these matters more
than a year ago. The sense of it kept mounting with me. I had distributed Fallows
National Defense (Random House) to the Council of the Academy.’
John Holdbridge, voormalig Amerikaans ambassadeur in Djakarta en nu lid van
de National Security Council in Washington, is bereid me 7 september a.s. te
ontvangen. Ik wil met hem spreken over Indonesië en Suharto.

21 augustus 1981
Vandaag wordt het ventje270 21 jaar. Toen hij in 1961 werd geboren, was ik in de
Congo bezig. Ik gaf hem een porseleinen haan uit Moskou en de fles champagne die
Josje Hagers me heeft gegeven. Ik heb met niemand ooit meer dan een of tweemaal
seks gehad. Hij is de enige met wie het nu al enige tijd buitengewoon aangenaam
toeven is in de koffer. Ik voel me met hem in beweging tot in mijn kleine teen. Hij
sliep hier vannacht en na middernacht kon ik hem als eerste met zijn meerderjarigheid
gelukwensen.
Ook Scheltema, Holkema & Vermeulen zond zes boekjes Made in Soestdijk terug
naar Peter van der Velden met de mededeling: ‘Niet besteld en niet gewenst.’ Wat
bezielt boekverkopers in dit land? Er zijn zelfs boekwinkels geweest die Peter lieten
weten dat ze ‘volgende keer niet worden geretourneerd en niet betaald’.
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Ik bracht Voetelink het manuscript van de gesprekken met Philip Handler zodat hij
kan zien wat ik in het metier uitspook. Zou Eduard eigenlijk verliefd zijn? De
intensiteit van onze seksuele relatie neemt gestadig toe. Ik heb dit nog nooit eerder
beleefd.
Ik belde met Klaas de Vries. ‘Deze week was het een puinhoop in Den Haag,’ zei
hij, ‘maar ik heb met Max van der Stoel, Kamerlid Frinking en Hans van Mierlo
gesproken. Die Ernst van Eeghen is wel een optimistische man.’ Er werden door de
gesprekspartners van Klaas de nodige vraagtekens gezet.
Ik ontmoette Wim Klinkenberg. Hij vertelde dat de positie van André Spoor bij
NRC Handelsblad op springen stond omdat hij redacteur Michael Stein had ontslagen.
De hele redactie stond achter Stein. Ik herinnerde me dat Spoor die kwestie laatst
toen ik bij hem in de tuin zat, besprak. Het interesseerde me niet. Ik weet wat er zich
op redacties van kranten afspeelt. Hans van Mierlo schijnt zich voortdurend te
bezuipen. Max van der Stoel zat compleet op de Amerikaanse lijn wat de
rakettenkwestie betrof.271
Wim had zich opgewonden over een passage in Made in Soestdijk, waarin ik
schreef dat het sovjetvolk niet voldoende input kreeg. Ik moest het echt met kracht
nader bepleiten om hem iets te laten bijdraaien. Ik ben het altijd eens geweest met
de verklaringen in Moskou dat men niet van plan was de sovjet-media tot het peil
van Westerse media-imperia te laten zakken. De Amerikaanse mediawereld verdrinkt
in de absolute shit, neem ieder kranten stalletje in New York. Er zitten gelukkig wel
pareltjes tussen. Maar die bereiken het sovjetpubliek in het geheel niet en worden
op die wijze tekort gedaan. Het is een waarheid als een koe. Jammer dat Wim teveel
stalinist is om kritiek ook maar ten dele te kunnen aanvaarden.
Ik vertelde hem in bedekte termen welk raketteninitiatief via mijn contacten met
Ernst van Eeghen en Klaas de Vries bezig was van de grond te komen. Hij juichte
dat ten zeerste toe. Hij was het met me eens dat Dries van Agt het klimaat in Den
Haag zit te verzieken, niet zozeer vanwege bezuinigingen maar om er in december
de raketten door te krijgen. Wanneer Nederland het plaatsen van die raketten zou
afwijzen, wordt voor een West-Europese kettingreactie gevreesd.
Later op de dag zag ik Bertie Hilverdink272 terug. We spraken drie uur. Ik geloof
dat hij het prettig vond eens rustig samen
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herinneringen op te halen. Helaas is veel van wat hij verteld roddelpraat.
Joop Daalmeijer van de VARA belde. Na over leg met Willem Brugsma - hij lag
met een longontsteking in het ziekenhuis - was besloten de film over de gaspijplijn
te ontkoppelen van een apart nieuw gefilmd interview met Georgii Arbatov. Naast
de West-Duitse generaal Fabian wilden ze ook een Amerikaan. Ik stelde Eugene
Rostov voor, die ik al redelijk goed ken. Vervolgens belde Daalmeijer met zijn
medewerker in Washington DC die had geantwoord: ‘Rostow lukt nooit.’ Ze begrijpen
nu dat ze Rostow alleen via mij kunnen krijgen en na Cees Overgaauw belde Joop
zelf om te zeggen dat het gesprek met Eugene Rostow, wat de VARA betreft, gemaakt
kon worden.
Ik belde onmiddellijk Paul Green van de Committee on the Present Danger in
Washington, waar Rostow een der voormannen is. Hij verbond me met een naaste
medewerker van Rostow, die zei dat Nederland belangrijk was in de discussie over
de rakettenaffaire. Hij wilde meteen een datum prikken. Het werd 2 september 1981,
om 10:00 uur. Prompt nadat ik deze afspraak had gemaakt begon mijn telefoon heel
vreemd te doen. Er waren andere gesprekken op mijn lijn te horen. Het oude liedje,
de altijd waakzame BVD was weer eens op het oorlogspad.
Ik belde direct de VARA terug en kon bevestigen dat de afspraak met Eugene
Rostow was vastgelegd. Ik vroeg 3.500 gulden voor de gemaakte regeling. Het
probleem was dat zij correspondent Polak in Washington het interview wilden laten
maken. Ik zei dat hier geen sprake van kon zijn. In de avond belde Daalmeijer, dat
Polak al eerder bijna zijn baantje in de VS was kwijtgeraakt en bovendien bezig was
blind te worden. De VARA betaalde hem 160.000 gulden per jaar voor zijn werk in
Amerika. Ik antwoordde: ‘Maar hij kon Rostow niet krijgen. Ik wel. Dus sorry, ik
vind dat ik het gesprek met Rostow moet maken.’ Zo zie je weer hoe de Haagse
oorlog tegen mij vruchten afwerpt voor de rotzakken in Den Haag. Mijn naam is te
omstreden om mij bij de VARA in beeld te brengen. Toch ben ik van plan deze keer
mijn poot stijf te houden. Ik kom al dertig jaar niet aan de bak.

22 augustus 1981
Ik droomde van mevrouw Schimmelpenninck273 en haar dochter Cila. Er waren honden
in het spel en de hemel mag weten wat nog meer.
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Ik ben op weg naar de moeder van Frank, mevrouw Cila van Lennep,274 die niet mee
doet aan de roddels over mij en een dierbare vriendin is gebleven.
Ernst van Eeghen belde om te zeggen dat hij Klaas de Vries en, wat generaal
Knulst noemt ‘de koude voeten commandant’, Frinking (CDA) zou gaan ontmoeten.
Ik voer debatjes met mezelf of het verantwoord is om voor mijn tweede bezoek
aan Woods Hole Peter mee te vragen. Ik kan niet wachten hem te zeggen: schat, ik
heb een verrassing, we gaan samen naar de USA. Hij beschikt niet over een
mechanisme om op zo'n verleidelijk aanbod te zeggen: nee, ik moet werken. Ik mag
hem niet opzettelijk in een verleiding brengen omdat ik zelf zo graag samen met hem
op reis ga. Het kan als puur egoïsme worden uitgelegd. Behalve dat ik hem natuurlijk
ook blij maak met het voorstel. Ik moet er nog dieper over nadenken.

Zutphen, station
Het blijft een eigenaardig volkje, Nederlanders. En wat ze allemaal aantrekken.
Peter van der Velden had weer een telefoontje over Made in Soestdijk gekregen:
‘Als je nog eens zo'n boek uitgeeft, breek ik je de benen.’
Mevrouw Van Lennep haalde me in haar auto op van station Vorden en we reden
voor de lunch naar Het Enzerinck. Jetske heeft de school in Eerde verlaten en woont
nu bij haar. Ik bracht het boek Amerika valt voor haar mee.
Jan Kikkert haalde me in Amsterdam van het station en we reden naar Amerbos.
Heerlijk gerommeld, maar geen seks. Terwijl hij nog lag te slapen zocht ik in Made
in Soestdijk de passage op waar Wim Klinkenberg aanstoot aan had genomen,
namelijk op pagina 51 ‘dat de Russische psyche over de hele linie nog
onderontwikkeld is gebleven’. Ik doel hiermee natuurlijk op het Big Brother-systeem
van het Kremlin, dat dictatoriaal de dienst uit maakt en besluit wat de mensen in de
USSR wel en niet mogen weten. Wonderlijk dat bij een zo intelligente man als
Klinkenberg emoties zo gemakkelijk de realiteit blijven overstemmen. Dat is wat ik
ook altijd tegen ideologisch gedrevenen heb gehad. Dat is ook het probleem van
Stefan Landshoff, die aan Wims leiband loopt.
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23 augustus 1981
Ik dineerde met Klaas de Vries in het Ramayana Restaurant. Ernst van Eeghen heeft
veel te veel gekletst, want zelfs diplomaat Willem Bentinck is bij hem komen
aankloppen en die wist van de hoed en de rand wat betreft het nieuwe
rakettenoffensiefje dat we openden. Misschien was hij daarom wel ‘toevallig’ in Le
Bistroquet toen wij er bijeenkwamen.
Ook deelde Klaas mee dat Max van der Stoel buitengewoon sceptisch stond
tegenover een eventuele rakettenmissie van Nederlandse zijde naar Moskou, vooral
ook met het oog op reacties bij NAVO-partners. Van der Stoel zit, net als Luns, ferm
in de zak van Washington. Dat bleek al in de affaire van premier Kosygin en de Shell
in 1974. Ook Hans van Mierlo was sceptisch. Er werd dus overwogen om het hele
van Eeghen-initiatief in de ijskast te stoppen. Klaas zelf was er kennelijk voor om
desnoods een ander soort missie te laten vertrekken, welke zich slechts zou melden
bij het USA Instituut in Moskou, bij Arbatov dus. Ik zei hem dat ik Georgii Arbatov
over een week in Canada zou ontmoeten en stelde voor dat hij hierover een brief zou
meegeven maar ik zag hem aarzelen. Ik zal zorgen dat in ieder geval Ernst van Eeghen
me een brief meegeeft.
Ik besprak met Klaas de Vries eveneens mogelijke vragen voor het komende
televisiegesprek met de Amerikaanse wapenonderhandelaar Eugene Rostow. Hij
wilde eerst aangeven welke verschil hij zag met Walt Rostow, indertijd nationale
veiligheidsadviseur van JFK en LBJ.275 Daarna vuurde hij een aantal vragen voor
Rostow af, die ik in sneltreinvaart noteerde.
Ik vertelde Klaas de Vries de achtergronden van de affaire met Raymond van den
Boogaard en het verzoek aan die man van de BVD om met hen samen te werken als
hij voor NRC Handelsblad naar Moskou zou gaan. We spraken ook over de affaire
met Michael Stein bij die krant. André Spoor had hem ontslagen onder het toeroepen
van de woorden: ‘Je telefoneert steeds maar met de Israëlische geheime dienst.’
‘Dan zou je je kunnen afvragen waarom Spoor deze Van den Boogaard niet
eveneens heeft ontslagen,’ zei ik.
‘Is dat dan niet gebeurd,’ vroeg Klaas tot mijn verbazing.

24 augustus 1981
Om acht uur belde Peter dat hij in Vlissingen was. Hij verwachtte om half elf in
Amsterdam te zijn.
Ik belde met professor Georgii Arbatov in Moskou. Hij zal
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naar Calgary, Vancouver gaan voor een conferentie en daarna in Montreal een paar
dagen doorbrengen bij ambassadeur Alexander Yakovlev. Ik vertelde hem in Calgary
voor de VARA te willen filmen. ‘I don't promise you much time,’ riep hij.
Toen Peter in Amsterdam aankwam, vertelde ik hem dat we samen naar de VS
zouden gaan. Hij reageerde helemaal op zijn Peters: ‘Are you kidding! It seems so
unreal. I can't believe it, but if I ever deserved a vacation, it is now.’ Hij vindt het
kennelijk heerlijk om op Amerbos terug te zijn. We zullen Frits van Eeden straks in
Thermos ontmoeten.
Gerard Schuijt wijst er in De Journalist op, dat Spoor en NRC Handelsblad de
verkeerde procedure volgden in het ontslag van Michael Stein. De kantonrechter in
Rotterdam heeft zich dan ook onbevoegd verklaard, waarmee de NVJ de zaak heeft
gewonnen. ‘Principieel proces,’ schrijft Schuijt. Dat is mijn zaak tegen de staat inzake
de sabotage rond Claus in India eveneens. Het is van journalistiek belang dat de NVJ
voor me op komt.
Niet minder dan 150 Europese schrijvers, onder wie Günther Grass en Heinrich
Böll, hebben in München opgeroepen tot de onmiddellijke beëindiging van de
wapenwedloop. Het is ook compleet absurd en wordt eigenlijk alleen door de
Amerikanen gewenst, die niet meer weten wat oorlog op eigen bodem inhoudt.
Er is een nieuwe studie over homoseksualiteit verschenen van het beroemde Kinsey
Institute for Sex Research in de VS. ‘Homosexual orientation usually seems to emerge
from deep-seated predisposition, possibly biological in origin, that first appears as
a failure to conform to society's stereotype of what it means to be a boy or a girl,’
schrijven de onderzoekers.
‘What we seem to have identified,’ vervolgen de samenstellers, ‘is a pattern of
feelings and reactions within the child that cannot be traced back to a single social
or psychological root. Indeed, homosexuality may arise from a biological precursor
that parents cannot control. You may supply your sons with footballs and your
daughters with dolls, but no-one can guarantee that they will enjoy them. In short,
to concerned parents we cannot recommend anything beyond the care, sympathy,
and devotion that good parents presumably lavish on all their children anyway.
Homosexuality is as deeply engrained as heterosexuality.’276
Ralph Blumenthal heeft op een rij gezet wat er uit brieven van Sigmund Freud
kan worden afgeleid over wat voor mens hij is
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geweest. Bijna honderd jaar van studie heeft een nieuwe analyse van Freuds psyche
mogelijk gemaakt. Zijn 85-jarige dochter, Anna Freud, heeft in Londen gezegd:
‘They are looking for secrets, but there are no secrets.’ Ik weet het nog zo net niet.
Tussen 1887 en 1902 was Wilhelm Fliess zijn dierbaarste vriend en vertrouweling.
Anna Freud heeft de briefwisseling tussen hem en Freud nu voor publicatie
vrijgegeven, alhoewel de vader van de psychoanalyse zelf opmerkte: ‘I should not
like to have any of it come to the knowledge of so-called prosterity.’ Ik begrijp dit
niet. Wie absoluut niets heeft te verbergen - op de gebruikelijke tekortkomingen na
waar de hele wereld mee is behept - wat kan het die in godsnaam schelen? In
tegendeel: de Freud-Fliess brieven verduidelijken, of kunnen wellicht verduidelijken,
wat onduidelijk is gebleven.277
Het is immers normaliter onvoorstelbaar dat twee wetenschappers, de arts en
bioloog Fliess en de arts en psycholoog Freud, na vijftien jaar van intense contacten
en gedachtewisselingen in een totale en afschuwelijke breuk terechtkomen? Fliess
verdacht Freud er van hem tijdens een wandeling in een ravijn te hebben willen
duwen Het zou in de zomer van 1900 zijn gebeurd in de Alpen bij Achensee. Fliess
verdacht Freud bovendien van professionele jalousie. Onbegrijpelijk voor twee heren
van niveau. Misschien ben ik in een breuk met Henk Hofland terecht gekomen maar
onder een trein duwen lijkt me geen onderdeel van de verwijdering. Al heb ik ernstige
bedenkingen aangaande Hoflands complot met de fotograaf van De Telegraaf en de
sovjetdiplomaten op Amerbos in 1972. In zekere zin was dat complot een aanslag
op mijn positie en integriteit als journalist in het lieve vaderland.
Theo Sommer van Die Zeit heeft een voortreffelijke analyse geschreven over het
debat over de neutronenbom. ‘N-bom besluit van Reagan: averechtse uitwerking,’
schrijft hij in NRC Handelsblad.278 Hij valt de Amerikaanse minister van Defensie,
Caspar Weinberger, aan die heeft gezegd dat neutronengranaten nodig zijn wanneer
de sovjets met 47.000 tanks de 12.000 tanks van de NAVO zouden aanvallen. Sommer:
‘Wanneer zelfs de Frankfurter Allgemeine, die men niet kan betichten van
anti-militarisme, gruwt en zegt dat het neutronenwapen begint te lijken op een middel
tegen een zwerm tanks zoals DDT dit is tegen vliegen, dan is er toch iets aan de hand.’
Helmut Schmidt heeft intussen onder bepaalde voorwaarden de stationering van
neutronenwapens op West-Duits grondge-
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bied goedgekeurd. Totaal onbegrijpelijk. De voorwaarden zijn: 1) deze wapens mogen
niet alleen in Duitsland worden gestationeerd, 2) de NAVO moet de beslissing voor
het neutronenwapen gezamenlijk nemen en 3) plaatsing mag alleen worden uitgevoerd
als wapenbeheersingsonderhandelingen met Moskou zonder resultaat blijven.279
The New York Times vergoelijkt het besluit van de regering Reagan om kolonel
Khadaffi van Libië extra te treiteren en vlootmanoeuvres te organiseren in de Golf
van Sidra, nog geen 100 kilometer van de hoofdstad Tripoli. Twee Libische
jachtvliegtuigen zijn daarbij neergehaald, volgens de Amerikanen nadat de Libiërs
eerst hadden geschoten. The New York Times denkt dat ‘de wereld’ zich weinig van
het incident zal aantrekken ‘given the ugly character of the Qaddafi regime, with its
export of terrorism and its bullying aggression in neighboring Chad’. Ik sta altijd
weer perplex dat zelfs schrijvers van hoofdartikelen voor The New York Times niet
over de intellectuele bagage beschikken om de onzin die ze schrijven tegen de
werkelijkheid van het eigen Amerikaanse parcours in de wereld te toetsen. Als Libië
‘bullies Chad’, wat doen de VS dan met Cuba? Nee, dat is een andere zaak, wordt er
dan in Washington gezegd. Het Cubaanse regime is immers onacceptabel? Voor wie
onacceptabel? Terrorisme-export? Wat deden de Amerikanen in Indonesië, Congo
of Chili? Wat doen ze in Midden-Amerika?
‘From the outset,’ aldus de deftige krant zonder blikken of blozen, ‘President
Reagan has put Colonel Qaddafi high on his enemies' list, and with reason. Lybia's
apparent involvement in plotting assassinations in the United States has led to a full
break in diplomatic relations.’
Hoe de belangrijkste Amerikaanse krant er anno 1981 niet in slaagt haar lezers
een objectiever beeld te schetsen van het cowboygedrag van de regering Reagan
jegens staten die mijnheer Reagan en zijn kliek niet lusten, is een heldere illustratie
van het niveau van het overheidsdenkwerk in Washington - en de weergave ervan
in de media - na tweeduizend jaar zogenaamd ‘moderne’ beschaving.280
Eerlijkheidshalve moet worden vermeld, dat The New York Times na het
bovenstaande te hebben geschreven, wel een aantal vragen stelt en verwijst naar het
beruchte Washingtonse credibility gap en eerdere Amerikaanse leugens over de
invasie in de Varkensbaai op Cuba en het incident in de Golf van Tonkin in
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Vietnam. Wanneer Amerika niets te verbergen heeft, waarom brengt Reagan de
affaire Libië dan niet voor de VN? ‘Giving a black eye to Colonel Qaddafi won't hurt
the United States in global standing. It might even help. What would hurt is even a
trace of deception.’ Het blad wilde kennelijk niet verder gaan om aan de kaak te
stellen waarom Reagan Libië provoceerde en uitdaagde. Jammer dat Khadaffi erin
is getrapt.
The Washington Post281 noemde in een hoofdartikel de botsing in de lucht in de
Golf van Sidra onvermijdelijk, want het regime van Kadaffi was ‘the world's most
utterly reckless government’. Dan vraag je je toch verdomme af, of niemand bij die
krant de simpele vraag stelde wat de zesde Amerikaanse vloot in hemelsnaam in dat
gedeelte van de wereldzeeën te zoeken had! Ik ben me bewust dat Amerikanen alle
continenten en zeeën onder hun verantwoordelijkheid menen te moeten laten vallen,
inbegrepen hoe de mensen die elders wonen hun volkshuishouding inrichten. In de
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men stellen, via directe militaire interventie (Korea en Vietnam) of via indirecte
interventie, door militaire en subversieve CIA-inmenging in de soevereiniteit van
andere lidstaten van de VN, waarbij ze moord en doodslag niet uit de weg gaan.
Amerika eigent zich het recht en de zogenaamde plicht toe de rest van de wereld
haar eigen vorm van zaligmakende democratie op te dringen.
Zoals ook The New York Times deed, refereerde The Washington Post in het
redactioneel QUESTIONS AFTER THE DOGFIGHT aan de noodzaak dat Washington zich
zou houden aan respect voor het internationale recht in het verkeer tussen staten. Dat
is dus het laatste waar je in de bovenkamer van Ronald Reagan op hoeft te rekenen.

25 augustus 1981
Ralph Blumenthal vervolgt zijn serie over Sigmund Freud in de The New York
Times.282
Freuds dochter Anna koos Jeffrey Masson, een psychoanalyticus van Berkeley
University, als directeur voor het project om de uitgave van Freuds briefwisseling
met Fliess te leiden. Masson vertelde onlangs tijdens een lezing op Yale University:
‘Freud began a trend away from the real world that, it seems to me, has come to a
dead halt in the present-day sterility of psychoanalysis throughout the world.’ Het
gaat om een totaal van 284 brieven tussen Freud en Fliess. Harvard University Press
gaat ze publiceren.
Klaas de Vries heeft nu ook twee uur lang met Henk Neuman overlegd. Misschien
wordt Neuman gevraagd de delegatie te leiden. Men schijnt het voorzitterschap niet
aan Ernst van Eeghen te willen overlaten. Klaas heeft moeite, zegt hij, dit aan Ernst
te zeggen. Ik zal dit overbrengen en Van Eeghens eigen woorden uit Le Bistroquet
herhalen. Hij zei toen: ‘Ik hoef niets, als er maar iets gebeurt.’ Vanmorgen zei Ernst
echter aan de telefoon: ‘Ik ben gevraagd met een delegatie naar Moskou te komen,
niet iemand anders.’
Ik regelde contact tussen Dennis Livson van Strengholt en Joop Daalmeijer van
de VARA. Livson deelt voor 10.000 gulden in onze projecten mee, wat de crisis oplost.
Hylke Tromp had vragen opgesteld voor de premier van Noorwegen en Egon Bahr,
die ook in het programma komen. Ik zal Rostow en Arbatov leveren. De vragen van
Klaas de Vries helpen me.
Om begrijpelijke redenen word ik weer non-stop afgeluisterd
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wat rottige gevolgen heeft voor alle gesprekken die ik voer. Soms kan men me niet
verstaan. Vele malen moet ik nummers een aantal malen draaien om verbinding te
krijgen.
Ik bezocht Ernst van Eeghen. Ook hij had acht vragen voorbereid; sommigen
waren uitstekend, anderen helemaal niet. Ik vroeg hoe Willem Bentinck wist waar
we mee bezig waren. Zijn verklaring was: ‘Via mijn zwager Onno Sickinghe kan
een lek ontstaan zijn.’ Waar ik bij was, probeerde hij Sickinghe te bellen. Hij deed
of hij er boos om was maar hij kletst nog altijd teveel. Ik drukte hem op het hart om
met Klaas de Vries de zaken onder vier ogen in het reine te brengen. Ik zegde hem
toe loyaal aan hem te zullen zijn en Arbatov in te fluisteren vooral om hem te vragen.
Casper van den Wall Bake kwam al vroeg en was erg hartelijk. Eduard Voorbach
kwam om 16:30 uur en het tjotjokte283 uitstekend tussen hem en Peter. Peter en Casper
kennen elkaar al lang. Dus ik had drie zeer dierbare vrienden om me heen. Peter nam
hem mee naar de logeerkamer, een schrijfblok in de hand, om Eduard uit te leggen
wat hij zou moeten doen om aan zijn lijf te werken. We aten allemaal op Amerbos.
Van Eeghen belde later dat Henk Neuman in ieder geval mee naar Moskou zou
gaan. De delegatie was dus rond. Klaas de Vries vertelde intussen dat Neuman
eigenlijk een andere samenstelling wenste met Jerome Heldring, Frinking en Frits
Bolkestein. Ik antwoordde dat ik op verzoek van ambassadeur Tolstikov een
ontmoeting had gearrangeerd tussen Bolkestein en Arbatov in het Amstel Hotel, wat
bepaald geen succes was geworden, om niet te zeggen a mild disaster, althans volgens
Arbatov. Klaas blijft zich enorme zorgen maken over de aanwezigheid van Ernst in
de delegatie. ‘Toch kan hij jullie waarschijnlijk een ontmoeting met de generale staf
in Moskou bezorgen,’ voerde ik aan. Ik zei trouwens bezwaren tegen Heldring te
hebben. ‘Die heb ik ook liever niet mee,’ aldus Klaas. ‘Bovendien is dan mijn primeur
over de delegatie in gevaar.’ ‘Nee,’ antwoorde hij, ‘die hebben we jou beloofd. We
maken waterdichte afspraken.’ Hij zei nog: ‘Den Haag lijkt meer en meer op een
psychiatrische kliniek.’ Hij moest het gesprek afbreken om naar Den Haag vandaag
van de NOS te kijken ‘Dat is tenslotte mijn vak,’ zei hij.
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26 augustus 1981
Ik kreeg een verdacht telegram uit Washington. De zogenaamde medewerkers van
Handler vragen niet naar hem toe te gaan omdat hij nog in het ziekenhuis zou zijn.
Lucy Handler zei juist dat hij thuis kwam. Wat is er aan de hand?284

noemt Newsweek285 het luchtgevecht bij de kust van Libië.
‘From the beginning of his Presidence,’ schrijft het blad, ‘Ronald Reagan has singled
out Qaddafi as a primary villain in the American war against Soviet-sponsored
international terrorism. A patient plan to destabilize and ultimately overthrow Qaddafi
has been prepared by the Central Intelligence Agency. The main drawback to the
plan is that the revolutionary leader still has a firm hold on power within Lybia especially among young Muslim fundamentalists - giving the CIA no substantial
political counterforce in the country with which to work. The Reagan Administration
intends to proceed with caution - recalling the fiasco of JFK's efforts to unseat Fidel
Castro.’
Het is toch godgeklaagd dat de VS zich menen te kunnen permitteren overal ter
wereld politieagent te mogen spelen omdat er politieke leiders zijn - Libië onderging
de metamorfose van Italiaanse kolonie naar monarchie tot revolutionaire Arabische
republiek - die gegeven geheel andere omstandigheden in een ontwikkeling naar
onafhankelijkheid en sociale rechtvaardigheid een andere weg bewandelen dan het
regime in Washington anno 1981 bewandelt? Bovendien, het gemak waarmee
Amerikanen anderen van terrorisme beschuldigen, terwijl ze hun eigen terrorisme
doodgemoedereerd openlijk omschrijven alsof het gerechtvaardigd zou zijn omdat
het beoogt de AmeriAN UNDECLARED WAR,
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kaanse waarden en normen aan de rest van de wereld als ‘de enige juiste’ op te leggen,
is werkelijk verbluffend.
Intussen heeft de nieuwe Franse president François Mitterrand gebroken met het
beleid van zijn voorganger Valéry Giscard d'Estaing, door niet langer mee te doen
met anti-Libische activiteiten in Tsjaad aangezwengeld door Washington en de CIA.
Newsweek publiceerde een spotprent uit The Philadelphia Inquirer waarin wordt
beschreven hoe de staf van Reagan, de president niets van het luchtgevecht aan de
kust van Libië vertelden om de commander in chief niet in zijn nachtrust te storen.
De officiële lezing was dat de Libische toestellen het eerst hadden geschoten. ‘If the
other fellows were shot down, why wake me up?’, was het commentaar van Reagan
later. In Tripoli werd bekend gemaakt dat de Amerikaanse agressie was gebaseerd
op ‘the law of the gun and on cowboy logic, which is the only language the United
States understands’.

André Spoor belde om te zeggen dat hij een uitstekende lunch met Ernst van Eeghen
had gehad en de man aardig vond. Hij adviseerde contact op te nemen met zijn
correspondent in Washington, Sietze van der Zee. Ik bracht Joop Daalmeijer op de
hoogte die op zijn beurt Spoor zou telefoneren.
Terwijl ik Nocturnes van Chopin zat te spelen, belde Peter. Hij was in het
winkelcentrum boodschappen gaan doen. ‘Er is iets naars gebeurd,’ zei hij. Ik wist
het meteen: fiets weg. Hij voelde zich dermate opgelaten dat hij er tegen op zag
zonder fiets naar Amerbos terug te komen, vandaar dat hij eerst belde. Hij zei zelfs
voor een nieuwe fiets te willen betalen. Ik reed on-
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middellijk naar hem toe en we kochten natuurlijk direct een nieuwe fiets. Hij voelde
zich er misselijk van. In Tilburg was hij al vier fietsen kwijtgeraakt. Ik laat zelf veel
te vaak de garagedeur nonchalant open staan. We moeten gewoon nog voorzichtiger
zijn.
Pieter Baaij belde. Hij schreef me een brief in de hoop dat ik opnieuw met Jermen
Gvishiani in contact kan komen, opdat zijn bedrijf een deel van de leveranties inzake
de pijplijn uit Siberië krijgt toegewezen. ‘We kunnen gemakkelijk een order uit de
USSR van een paar honderd miljoen krijgen,’ zei hij. ‘Dan vorm ik een consortium
en zal hoogtechnologische offertes maken, maar ik weet eigenlijk nog steeds niet
wat ze precies willen.’
Adriaan van Dis stuurde me een uitnodiging voor een bijeenkomst in Bols Taverne,
aangezien Ite Rümke de leiding van het Zaterdags Bijvoegsel van NRC Handelsblad
van hem gaat overnemen. Ik ben er 1 september niet. Bovendien wil die club voor
geen prijs een interview met mij in de krant hebben, dus fuck them.286
Peter was op het girokantoor. Hij hoorde een bejaarde man tegen de dame achter
het loket zeggen: ‘Ik wil dat mijn vrouw hier geld kan halen als ik dood ben.’ Peter
was geroerd en voelde zich ellendig na dit gehoord te hebben ‘want de man zag er
inderdaad uit, Willem, alsof hij op het punt stond te zullen overlijden’.
Vanavond belde ik met mevrouw Handler in Woods Hole. Ze zei: ‘I wished you
had called one day later, because Phil's doctor went up to Boston for four days with
the manuscript.’ Het maakte me woedend omdat deze Langdon Burwell al eerder
blijk gaf als een soort co-writer voor ons boek te willen fungeren. Ik wil niet dat
iemand zich met ons werk bemoeit. Ook het telegram van mijnheer Howard Lewis
bevalt me niet. Ik wist toen ik die man zag exact wat voor vlees ik in de kuip had.

27 augustus 1981
Ik droomde over Bung Karno en vooral van Ibu Hartini. Misschien wel omdat ik
Peter gisteravond de opname van het gesprek met Joop van Tijn liet horen. Ik geloof
dat hij drie stickies rookte voor het slapen gaan. Zijn leven lang kan hij al slecht in
slaap komen. ‘Straks ga je er vier roken,’ zei ik, ‘gooi ze toch weg.’ De eerste twee
nachten hier sliep hij onafgebroken twaalf uur. Nu hoor ik hem 's nachts weer opstaan
en een snack maken in de keuken.
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Ik bracht Ernst een bezoek. De brief voor Georgii Arbatov was gereed.287 Hij stuurde
een kopie naar Klaas de Vries. Punt drie is van vitaal belang. Dit behandelt de
terugtrekking van de SS-20 raketten. Hij heeft een behoorlijk stuk opgesteld, maar
hij kletst, hij kletst, hij kletst. Hij liegt en draait hierbij om tureluurs van te worden.
Hij zegt bijvoorbeeld: ‘Hoe meer mensen ik hierover spreek, hoe meer ik begrijp
hoe een goed plan we hebben.’ Ik wierp tegen: ‘Ik dacht dat we er zo min mogelijk
over zouden spreken.’ Daarop antwoordde hij dan glashard: ‘Ik bedoel, als ik er over
doorspreek met die mensen die er over weten.’ Hij had een half uur met Henk Neuman
gebeld en deed het voorkomen of Neuman dankzij hem ja had gezegd. Hij had ook
liever Jerome Heldring niet mee, maar Heldring was gisteren door Klaas meegevraagd.
Ernst had verder met de militair attaché van de Sovjet-Unie gesproken die hem
eveneens op het hart had gedrukt zijn bek te houden. Maar dat kan mijnheer Van
Eeghen dus niet.
Ik heb hem ernstig gewaarschuwd dat wanneer De Telegraaf, al dan niet
gealarmeerd door de BVD, er lucht van zou krijgen de hele zaak met een grote kop
op de voorpagina staat en niemand meer naar Moskou zal gaan. Ik voegde er aan
toe: ‘Maar je doet toch niet wat we je adviseren.’ Die opmerking irriteerde hem
kennelijk. Hij herhaalt voortdurend: ‘Ik wil deze zaak zelf in de hand houden.’ Dat
is in strijd met wat hij Klaas en mij in Le Bistroquet verzekerde. Hij is allang vergeten
dat zijn plannetje alleen van de grond komt omdat ik hem zowel bij Georgii Arbatov
als bij Klaas de Vries binnenbracht.
Hij wilde de sovjetambassade een kopie van zijn brief aan Arbatov geven. Ik heb
hier met kracht tegen geadviseerd. Dan wordt die brief immers een speelbal van de
mannetjes binnen het sovjetsysteem, die het zelf willen doen voorkomen of zij de
initiatiefnemers van een nieuw plan zijn en niet Arbatov en wij. Ik zegde Van Eeghen
toe dit eerst met Arbatov in Canada te zullen bespreken en hem dan te zullen opbellen
om te zeggen wat er diende te gebeuren. Maar Van Eeghen luistert niet, is
onbetrouwbaar, ook omdat hij in de waan verkeert de zaken beter te weten dan Klaas
de Vries, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Defensie uit het parlement.
Hij is bovendien recalcitrant omdat Klaas gezegd heeft dat de delegatie geen behoefte
heeft aan een voorzitter/leider.
Ik voerde een lang telefoongesprek met Peter. Hij is bij zijn
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moeder in Tilburg. Hij verheugt zich intens op de reis naar Amerika. Ik ontmoet hem
straks in New York.

28 augustus 1981
Schiphol
Ik stuurde een expresbrief naar Peter voor zijn verjaardag morgen en een kattebelletje
naar Eduard.
KLM

vlucht 601, non-stop naar Los Angeles

Harry Diemel heeft me keurig een plaats bij het raam gegeven op het bovendek van
deze jumbo.
Ik had nog een aardige brief van Joop Daalmeijer ontvangen. Wat bedoelt hij met
‘Ga met God?’288
(Wordt vervolgd)
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