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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
Voor Willem was seks altijd een soort hobby of een speelding totdat hij de 21-jarige,
blonde Nederlander Eduard Voorbach ontmoette. Willems wereld stond in een klap
op zijn kop. Helaas bracht deze relatie hem vreugde, noch rust. Willem was 56 en
Eduard 21.
En geheel volgens zijn karakter probeerde Willem Eduard meteen te bezitten. Daar
ging het dan ook fout.
Op 24 november 1981 noteert Willem: ‘Het heeft natuurlijk fundamenteel te maken
met een diep, diep verlangen om een persoon voor mezelf te hebben, inclusief het
complete seksuele beleven. Ga er maar aan staan. Eigenlijk, al ben ik 56 jaar, heb ik
me nog nooit echt helemaal, ook seksueel, bij iemand laten gaan, ook niet bij Peter
en zelfs niet bij Eduard. Wat ik nu met Eduard beleef is van een vitaal en cruciaal
belang, ook met het oog op de jaren die nog komen. Het wordt tijd een vaste relatie
aan te gaan. Ik ben klaar om iedereen en alles te laten vallen - behalve Peter en met
deze jongen totaal in zee te gaan.’ Willem geeft hier zijn gevoelens duidelijk weer,
en helder is hoezeer hij leed aan zijn eenzaamheid, aan zichzelf.
In mijn persoonlijk archief uit die tijd vind ik in brieven aan mij hartverscheurende
fragmenten, bijvoorbeeld in een brief die hij schreef uit het YMCA in Boston op 7
december: ‘I don't eat, sleep little en am totally miserable. I cry often each day. Ben
dus helemaal van slag. I am unable to describe mijn sadness over dit alles. But rarely
did I feel so desolate and lonely. I see no-one, I talk to no-one, I am in my room at
the YMCA and shuttle by cab back and forth to the hospital and this will go on 4 or
5 more days. And then?’
Misschien was alles te veel voor Willem. Hij had iets van liefde gevonden, maar
het was helaas weg voordat hij het woord ‘liefde’ goed kon begrijpen.
Albert Camus, schijnt ooit gezegd te hebben: ga altijd te ver, want daar vind je de
waarheid. Willem Oltmans ging te ver. Maar heeft hij de waarheid gevonden? Dat
laat ik over aan u, lieve lezer.
Peter van de Wouw, Amsterdam februari 2013
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Los Altos Hills
28 augustus 1981
Luchthaven Los Angeles
Het is 06:30 uur in Tilburg. Peter is jarig. Hij is 36 jaar geworden vandaag.
Ik moet overstappen naar San Francisco.
Marlise Simons geeft in een voortreffelijke reportage aan, dat niet El Salvador een
testcase voor de regering Reagan vormt, maar Guatemala. In El Salvador heeft onze
grote bondgenoot ‘raw anti-Communism’ weten te maskeren door de regerende junta
voortdurend te wijzen op hun verplichtingen sociale hervormingen en democratie
door te voeren. ‘In Guatemala the terror is institutionalized,’ aldus Simons. De
onderdrukking met behulp van rechtse doodseskaders heeft al 3.000 slachtoffers
geëist en brengt het land tot burgeroorlog. Jeane Kirkpatrick, Reagans ambassadrice
bij de VN, heeft gezegd dat ‘moderately repressive’ bondgenoten de steun van
Washington verdienen. Daar hoort Suharto dan ook al zestien jaar bij, alleen zullen
weinige Indonesiërs verheugd zijn met de term ‘moderately repressive’. Reagan
steunt rechtse terreur voor zover hij de CIA en de inlichtingendiensten niet machtigt
er een schepje bovenop te doen. Wat ook prima van pas komt, is het verkondigen
dat rechts-extremisme nodig is om het communistische gevaar te keren. In de optiek
van Washington is recht-extremisme in orde, links verzet tegen fascistische junta's
is uit den boze. De uiteindelijke status-quo zal wel ergens in het midden liggen.
Een oud-CIA-baas, belast met het rekruteren van in de VS en bij de VN gestationeerde
sovjetdiplomaten, schreef The KGB: The Eyes of Russia.1 Mijn oude bekende David
Wise publiceerde een gedetailleerd verslag in The New York Times,2 een zoveelste
misselijkmakend verhaal over waar de ‘cloak and dagger boys’, onder dekking van
het Witte Huis en de top in Washington, al jaren mee bezig zijn.
Rositzke onderstreept dat Ronald Reagan ‘unleashed the CIA to increase its overt
activities’. De parallel tussen de CIA en de KGB zou zijn dat beide
moord-en-doodslagorganisaties een af-
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Harry Rositzke, The KGB: The eyes of Russia, Doubleday, New York, 1981.
The New York Times, 25 augustus 1981.
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deling ‘Executive Action’ hebben, die moordaanslagen en liquidaties ‘regelen’. In
1961 kreeg de CIA zo'n ‘hit squad department’ bij de opening van het nieuwe gebouw
in Langley, Virginia. Tezelfdertijd ging ook de afdeling die voor de KGB in het
buitenland opereert in een nieuw gebouw in Moskou zitten. Dan schrijft Wise: ‘There
are differences of course. The KGB is clearly an instrument of a totalitarian (not
merely authoritarian) government, and is used not only for espionage and covert
action but also for internal control of the Soviet people. The CIA serves a democratic
society, even if it periodically forgets that.’ Wat een klinkklare onzin! De CIA is even
misdadig als de KGB, zo niet misdadiger, want de CIA doet alsof ze binnen een
democratische geordende systeem opereert.
Zelfs een professionele smeerlap als Rositzke zegt dat ‘the KGB's assassins (unlike
the CIA's) have not gone after political leaders of other countries and have not targeted
anyone abroad since 1962.’ Een ander verschil tussen de KGB en CIA zou zijn dat de
KGB ook gebruikt wordt voor interne controle op het sovjetvolk. Alsof de CIA dit niet
zou doen. Die liquideren, liefst met inschakeling van de maffia, zowel in binnen- als
buitenland politici en mensen die hen niet bevallen.
Ik overnachtte in een Club Bath bij het treinstation. Ik kwam vrijwel direct in de
gangbang-kamer terecht. Na met allerlei kerels contacten te hebben gehad, ontmoette
ik een latino, café-au-lait-achtig, met een zalig lijf. Hij bood me een
marihuanasigaretje aan en liquid poppers, die ik nooit gebruik. Na veel gerotzooi
ging hij op zijn buik liggen en I screwed him. Het was zalig.
Onmiddellijk hierna keerde ik naar mijn cabine terug en probeerde te slapen, wat
door de wanstaltige muziek over de intercom niet eenvoudig was. Ik sliep tweeënhalf
uur en stortte me weer in het gewoel onder de boys. Ik begrijp niet dat sommige
jongens zo compleet pikgericht zijn, dat als ze mijn Wiwimacher ontdekken, ze niet
meer te stoppen zijn. Een andere jongen stopte mijn pik in zijn achterste, maar
afgezien van dat ik die toer al had gemaakt, aarzelde ik opnieuw. Ik ben ontzettend
bang weer iets op te lopen, zoals dat vroeger herhaaldelijk het geval is geweest. Aan
de andere kant, als je ziet wat er zich tijdens zo'n nacht afspeelt aan sucking and
screwing onder enorme aantallen jongens, wat werkelijk levensgevaarlijk is, dan zou
de hele meute geslachtsziekten moeten oplopen. Dan zou eigenlijk niemand meer
wilde seks kunnen bedrijven.
Wat me trouwens erg opviel, was dat er tijdens zo'n nachtelijke ragpartij eigenlijk
geen oudere mannen te vinden zijn. Ik was
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zo ongeveer de enige man van 56 jaar. Daarbij is het kaliber lijven dat hier rondloopt
gewoon ongelooflijk. Het lijkt wel of ze allemaal dagelijks naar een sportzaal gaan
om hun spieren op te fokken. Het is wel lekker. Geen enkele vergelijking met de
keuze die er is in Thermos in Amsterdam.

29 augustus 1981
Park Hyatt, San Francisco
Er staat een afschuwelijk verhaal in The New York Times over een nieuwe dodelijke
ziekte.3 Het zijn er zelfs twee. Honderd homo's hebben volgens het Center for Disease
Control in Atlanta deze ziekten opgelopen en de helft is er inmiddels aan overleden.
Wat kan dat nu weer zijn? Er wordt gesproken over 26 gevallen van Kaposi sarcoma,
een zeldzame vorm van huidkanker, en vijftien gevallen van pneumocystis, een vorm
van longontsteking. Intussen lopen de gevallen van beide ziekten verder op. De
meeste slachtoffers sterven er aan. Na gisterenavond schrik ik hiervan.
Waarom geniet ik toch altijd zo intens van San Francisco? Nikita Khrushchev
noemde het indertijd zijn favoriete Amerikaanse stad.
Ga naar Palo Alto om William Kellogg4 te ontmoeten. Ik wil het boek van Philip
Handler met hem doorspreken want hij heeft het inmiddels ook gelezen.
Hij had Handler eens ontmoet ‘and I think we came to the mutual conclusion that
it was not worthwhile to enlarge our relationship’. Zoals altijd zette hij in
weloverwogen zinnen zijn kritiek uiteen. Hij beschouwde ons boek nog teveel als
‘een dansje’ tussen twee heren waarbij ‘Handler is pontificating as former president
of the National Academy of Sciences’. Hij gaf materiaal en artikelen mee om te lezen
en mogelijk aanvullende vragen te kunnen stellen aan Handler. Hij had gehoord dat
het slecht ging met mijn vriend. Hij adviseerde me zelfs het hele project te laten
varen. ‘Otherwise you will be accused of having rushed into a book at a time that
Handler was losing his mind.’
Hoe kom je er op? Hij is ziek, maar geestelijk is hij in perfecte conditie.

San Francisco - Vancouver
Bill Kellogg gaf me onder meer een artikel van Wolfgang

3
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Over AIDS en het HIV-virus was op dat moment nog niets bekend.
Hij is verbonden aan het Science Department van Lockheed. Hij is een vriend van me sinds
de jaren zestig.
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Panofsky, SCIENCE, TECHNOLOGY AND THE ARMS RACE.5 ‘Instead the nuclear arms
race is driven by the perception of nuclear weapons as symbols of power rather than
by physical realities,’ schrijft Panofsky. ‘Unfortunately, perceptions tend to become
political realities, and thus nuclear weapons become symbols of power and strength
and trading objects in arms control negotiations. Such a shift of the role of nuclear
weapons from threats of massive death and destruction to political tools, has denied
each nation a rationale for defining what nuclear weaponry is sufficient for its needs.’
Het artikel wemelt inderdaad van de meest waardevolle, analytische gedachten.
‘Possibly the most serious driving factor in the arms race is the asymmetry of
perception, resulting in uncertainty and fear. Each side in an adversary situation tends
to feel insecure and threatened by the technical developments of the opponent,
particularly if the technical details are poorly known and if the doctrine under which
they are developed is ambiguous. Attributions of “superiority” are based on
perceptions of potential adversaries rather than an objective reality.’
‘The neutron bomb is a specialized device that minimizes blast while maximizing
lethal effects from radiation. In this role it is advertised to be a powerful weapon
against the crews of enemy tanks, while minimizing collateral damage to friendly
populations, structures and economic assets of the country where the device is used.
Yet, the actual physical differences between the effects from the neutron bomb and
other nuclear weapons are minimal. The controversy over whether the neutron bomb
will lower the nuclear threshold and thus make nuclear war more likely has substance
only if governments assume that the neutron bomb will produce consequences
significantly different from those produced by ordinary nuclear weapons. Such an
assumption is fallacious in view of the physical facts.’
De Canadese douane was weer even onmogelijk als altijd.

Vancouver - Calgary
Bill Kellogg trad de regels van de bibliotheek van Lockheed met voeten. Hij had me
artikelen gegeven waarop gedrukt stond: ‘Do not give to other persons.’
Hij had verder gezegd dat admiraal Elmo Zumwalt een controversiële reputatie
had bij de marine. ‘It took years to undo the damage caused.’ Hij zei verder: ‘In life,
if you spot an idiot, it

5

Physics Today, juni 1981.

Willem Oltmans, Memoires 1981-1982

13
is better to identify him because pretending we are all equal is horse manure.’
Hij vond dat het boek met Handler geen boodschap uit diens graf mocht worden
‘but your book should carry a deep value for science’.
Kolonel Muammar Khadaffi van Libië is van mening dat de VN weg moeten uit
New York. Hij vindt ook dat de VS het vetorecht moet worden ontnomen. Dat kan
niet, maar het zou inderdaad een hoop ellende voorkomen. Hij heeft in Tripoli een
conferentie belegd waaraan vertegenwoordigers van 80 landen en 245 internationale
organisaties deelnemen. Dit is uiteraard een doorn in het oog van Washington. Ik
roep al jaren dat de VN naar Istanboel moeten verhuizen, op de grens van Oost en
West.

30 augustus 1981
Calgary, Alberta, Canada
Ik belde na aankomst meteen met Wicher de Marees van Swinderen in Phoenix en
met Frederick Ress in Minneapolis, Peters vriendje. Hans Polak, correspondent van
de VARA, arriveerde kort na mij vanuit Washington DC. Op weg naar Calgary zagen
we elanden de weg oversteken zoals op de Veluwe herten dat doen.
Meneer en mevrouw Arbatov bevonden zich in kamer 573 van het
conferentiecentrum waar de Pugwash Conference plaatsvond. Ik klopte op hun deur.
‘You come at a highly inappropriate time,’ was Arbatovs reactie. ‘I have to speak in
Calgary today.’ Ik gaf hem de persoonlijke brief van Ernst van Eeghen. Ook gaf ik
hem het manuscript van mijn boek met Handler: ‘You can give it back to me in
Moscow.’ Hij opende de brief meteen en las hem snel door. Ik vertelde hem dat ik
contact had gelegd met Klaas de Vries en hoe we de delegatie hadden samengesteld.
Aanvankelijk had Arbatov geadviseerd de ambassade en Tolstikov niet te informeren.
Nu gaf hij aan dat het beter was dit wel te doen. Hij zou de brief van Ernst van Eeghen
via het consulaat-generaal in Montreal naar Moskou laten zenden, bestemd voor
Vadim Zagladin. Daarnaast zou hij een brief voor Zagladin meegeven aan een
sovjetafgevaardigde. Zelf zou hij vanuit Canada eerst nog naar Mexico ‘en andere
plaatsen’ gaan. Hij wist niet hoe snel hij zelf een datum zou kunnen regelen om de
delegatie uit Den Haag gepast te kunnen ontvangen. Ik stelde hem voor dat Van
Eeghen en De Vries van 26 tot en met 28 september in Moskou zouden zijn. Hij ging
hiermee akkoord.
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Ik belde Van Eeghen in Heemstede. Hij hamerde erop een datum af te spreken die
bindend was. ‘Ik moet het uiterlijk over een week weten,’ zei Ernst.
Ik ging terug naar de kamer van Arbatov, waar zijn vrouw inmiddels genoeglijk
zat te breien. Hij werkte aan zijn toespraak. Hij was eigenlijk onplezierig, weliswaar
op een aardige manier, omdat ik hem stoorde.
Ik heb Hans Polak aan de ontbijttafel aan Arbatov voorgesteld. De VARA-crew
zou zijn toespraak in Calgary filmen. Het gesprek van Polak met Arbatov zou dan
morgenochtend gemaakt worden. Ik verwacht er weinig van want Polak weet amper
waar het over gaat.
Ik kan niet wachten op het moment dat ik Peter weer in mijn armen sluit. Hij maakt
zich nu klaar voor de reis hierheen. Ik weet zeker dat hij het leuk gaat vinden.
Ik schrijf een brief aan Klaas de Vries. Verder bladerde ik door de zes pagina's
opmerkingen van Bill Kellogg. Hij laat eigenlijk weinig heel van mijn gesprekken
met Handler. De beste stuurlui staan aan wal. Ook kankert Kellogg op admiraal
Zumwalt. Hij had me ook het artikel: THE SOCIAL RESPONSABILITY OF SCIENTISTS
van Sacharov gegeven.6 ‘I was banished without a trial to Gorky,’ schrijft hij ‘and
placed under a regime of almost total isolation. A few days ago, the KGB stole my
manuscripts and notebooks which contained extracts from scientific books and
journals. This is another attempt to deprive me of any opportunity for intellectual
activity, even in my solitude, and to me of my memory.’
Sacharov doet een beroep op wetenschappers in de wereld om collega's die
onderdrukt worden te helpen. Hij schrijft: ‘Western scientists face not the threat of
prison or labour camp for public stands: they cannot be bribed by an offer of foreign
travel to forsake such activity. But this in no way diminishes their responsibility.’
Sacharov is vier jaar ouder dan ik. Stel je voor dat de BVD op Amerbos zou
binnenkomen om al mijn dagboeken te verwijderen.
Arnaud de Borchgrave heeft in The New York Times een uitvoerige beschouwing
geschreven over hoe de KGB westerse journalisten rekruteert, zoals omgekeerd de
CIA en de BVD communistische journalisten proberen te lokken met geld en andere
middelen om voor het Westen te werken.7 De Borchgrave zelf is in dit opzicht niet
zuiver op de graad. De BVD probeerde mijn vriend Volodja Molchanov naar Den
Haag te
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Physics Today, juni 1981, door Andrei Sacharov
The New York Times, 12 augustus 1981.
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doen overlopen. Nu is een Tsjechoslowaakse veiligheidsagent, Ladislav Bittman,
voor het Amerikaanse Congres verschenen om bijzonderheden te geven over de
werkwijze van de KGB. ‘A relatively high percentage of secret agents are journalists.
A journalist, operating in Britain, West Germany or the United States is a great asset
to the Communist intelligence. He can investigate and be professional curious. It is
his job to get important, even highly sensitive information. This is particularly true
in the US with its tradition of aggressive adversary press.’
Bittman vervolgde: ‘there are many journalists who are agents. There are important
newspapers around the world penetrated by Communist intelligence services. There
are one or two journalists working for a particular newspaper who are agents and
who receive from time to time instructions to publish this or that story once or twice
a year.’
Ik ben door Robert Kroon en Wibo van de Linde als zo'n journalist neergezet in
Time en De Telegraaf. Iedere dag van mijn volwassen leven is gedocumenteerd,
waarmee ik kan aantonen dat er geen moer van die verhalen klopt. Daarentegen
strandde mijn poging om dit soort praktijken onder Nederlandse journalisten aan de
kaak te stellen (zoals het verhaal rond Raymond van den Boogaard) op een barrage
van leugens, zelfs ondersteund door Hans Wiegel, minister van Buitenlandse Zaken.
En de hypocriet Arnaud de Borchgrave, die nu een zeskoloms artikel over
KGB-praktijken in The New York Times heeft geschreven, laat zichzelf gebruiken
door inlichtingendiensten.
Ik schreef Klaas de Vries tijdens een licht hapje hoe mijn missie naar Arbatov was
verlopen.

31 augustus 1981
San Francisco
8

WHEN DOCTORS PLAY GOD, roept de omslag van Newsweek.

Het gaat om ‘who lives,
who dies, and who decides’. Dus over ‘the myriad complex ethical issues that suffuse
and confuse the practice of medicine today. Doctors now have drugs and machinery
to prolong the lives of the terminally ill and the hopelessly injured - should they
always do so? Abortion pits medicine against religion. Modern doctors, many of
whom swore to uphold the principle of the Hippocratic oath when they graduated
from medical school, now violate it every day. To try to reconcile the discrepancy
between a 2.400 year old

8
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code and the exigencies of today's medical practice, a new discipline known as
“bioethics” has emerged.’
Opnieuw gaat hier wat ik noem ‘De wet van Alexander Mitscherlich’ op.
Mitscherlich, een Duitse psychiater, stelde immers al in 1963 in Society without the
Father dat tradities alleen waarde behielden wanneer zij eerst getoetst werden aan
nieuwe realiteiten. De eed van Hippocrates stamt uit een geheel andere tijd en botst
hopeloos tegen nieuwe realiteiten van een planeet die gebukt gaat onder een explosie
van mensen.
Een presidentiële commissie voor de studie van Ethical problems in Medicine and
Biomedical and Behavioral Research is bezig uit te vlooien wat er moet gebeuren
op het gebied van ‘human experimentation, genetic engineering, amniocentesis9 and
the right to die’. Er ligt al een rapport op tafel, dat alle Amerikaanse staten nu
accepteren, dat stelt dat ‘cessation of brain function is a definition of death’.
‘Yet the alliance between physicians and philosophers remains somewhat uneasy,’
zegt Newsweek. ‘Doctors are traditionally trained more for action than reflection.
Ethicists appear to be far removed from the day-to-day battlefield.’ Wat nodig is
voor ‘the paternalistic physician to take courses in modern dynamic ethics and for
the ethicists to come to the bedside of a dying patient at 2 AM.’ Mijn vader heeft niet
geweten dat zijn leven geëindigd was. Mam was helaas alleen op dat cruciale moment.
Ik heb de nacht in Club Bath doorgebracht. Kort haar is weer in. Wat er rondliep
was all muscle but no brains. Peter heeft tenminste allebei. Ik zou willen dat hij ook
close werd met Casper van den Wall Bake en Eduard Voorbach. Zouden mijn vrienden
contact met elkaar houden, als ik er niet meer ben? Waar komt die muscle cult toch
vandaan? Tarzan-films? Sigaretten-reclames voor Camel? Negentig procent van de
kerels brengt tijd door in sportscholen om spieren te kweken.
Ik denk dat ik vannacht zeker 25 kerels in mijn vingers heb gehad, van wie
sommigen echt hot waren. Een van hen heeft me onvoorstelbaar zalig gepijpt, zoals
je dat alleen in Amerika kunt meemaken. Hij manoeuvreerde me daarna in standje
69, maar dat kan ik nog altijd niet opbrengen. Ik beëindigde de sessie. ‘I am unable
to go on a rampage and put any cock I come across in my mouth.’ Ik denk niet dat
ik daar ooit toe kom. Ik ben een penis-geheelonthouder. Een pik interesseert me
totaal niet. Peter is op Schiphol, onderweg naar de VS. Ik werk aan vragen
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voor professor Eugene Rostow, de wapenonderhandelaar van Reagan.
De Pugwash Conference in Alberta,10 die werd bijgewoond door 130
wetenschappers uit 53 landen, is niet steeds vlot verlopen. Zo werden er visa
geweigerd aan twee sovjetwetenschappers, Vladimir Pavlichenko van de Academy
of Sciences in Moskou die al eerder naar een Pugwash Conference was geweest en
aan een wapenonderhandelaar van de Sovjet-Unie, Vladimir Ustinov. Onbegrijpelijk
dat Canada zich nog altijd een oor laat aannaaien door Washington. Negen andere
sovjetwetenschappers werden wel toegelaten.
President Urho Kekkonen is ernstig ziek. Hij heeft 26 jaar leiding gegeven aan
Finland. Er gaat niet meer voldoende bloed naar zijn hersenen. Hij is een man die ik
enorm respecteer. Onze ontmoeting in Helsinki zal ik nooit vergeten.
In Los Angeles heeft het jaarlijkse congres van Amerikaanse psychologen
plaatsgehad. Tienduizend psychologie bedrijvende dames en heren kwamen bijeen.
De sponsor, de American Psychological Association, heeft 50.000 leden die zich
hebben aangesloten bij een van de 42 onderafdelingen. Er zijn 2.900 experimenteel
psychologen, 2.300 sociaal psychologen (voor individuele en groepsproblemen),
2.100 ontwikkelingspsychologen (voor zuigelingen en kinderen), 3.600
arbeidspsychologen, 1.000 psychologen die zich bezighouden met biologische en
fysiologische problemen en 1.000 psychologen die zich bezighouden met
milieuvraagstukken. Daarnaast zouden nog 25.000 psychologen in Amerika zich
bezighouden met problemen rond de geestelijke gezondheid.11 Er gebeurt in deze
sector in de VS dan ook oneindig veel meer dan waar ook ter wereld. Uitgestrekte
continenten maar ook Japan, hebben de psychologie nog nauwelijks ontdekt, wat
professor Masaya Sato me jaren geleden al vertelde.
Naast bio-ethiek heb je in de VS ook Biopolitics. Rochelle Semmel schrijft in The
New York Times: ‘The formation of new disciplines through the marriage of old ones
occurs regularly in science.’ Nieuw zijn Biophysics, Biochemistry en nu dus ook
Biopolitics. De journaliste beschrijft het als ‘a longstanding flirtation by political
scientists with Biology’. Zij verwijst naar nog twee nieuwe terreinen van onderzoek,
psychohistorie, waar ik me al geruime tijd mee bezighoud, en sociobiologie. Zou het
waar kunnen zijn dat ‘higher nutrition’ er de oorzaak van is dat er minder politiek
geweld plaatsvindt? Er bestaan rap-
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The New York Times, 30 augustus 1981, door Henry Giniger.
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porten van de Verenigde Naties waarin gesteld wordt dat ‘malnutrition’ gerelateerd
zou zijn aan stakingen en relletjes. Dat zou leiden tot bestudering van ‘Nutrition
Politics’.12

DC-10, Luxury liner, non-stop naar New York
Vladimir Nabakov13 benaderde literatuur vanaf de enige kant die hem interesseerde
‘namely the point of enduring art and individual genius’. Hij noemde Dostojevski
een middelmatige schrijver ‘with flashes of excellent humor, but, alas, with wastelands
of literary plattitudes in between’. Alle mensen, genie of niet, zijn op vaste momenten
banaal. Bovendien is het begrip genie langzamerhand even vervuild als het begrip
briljant, wat te pas en te onpas wordt gebruikt. Tot op vandaag heb ik niet begrepen
waarom het ene boek als pure literatuur wordt beschouwd en het andere als thrash.
‘Literature,’ stelde Nabakov, ‘real literature, must not be gulped down like some
potion which may be good for the heart or good for the brain - the brain, that stomach
of the soul.’ Ik betwijfel of je de chemoelektrische schakelkast in je hoofd kan
vergelijken met de verwerkingscentrale in je onderbuik.
Onbegrijpelijk vind ik de vergelijking tussen de schepper, dus God, en de ‘divine
artist’ die zich zou bezighouden met een soortgelijk goddelijk spel. Het werk van de
artiest is goddelijk ‘because this is the element in which man comes nearest to God
through becoming a creator in his own right’. Geen aards wezen zou ooit de
metamorfose van rups naar vlinder hebben kunnen bedenken. Dat is het product van
de bedrijving, miljoenen jaren lang, van het kansspel der schepping door de natuur,
hier aangeduid met God.14
Leonard Michaels schreef in de rubriek THE MAKING OF A WRITER dat Wallace
Stevens de geschiedenis van zijn brein heeft geschreven, gecaracteriseerd als ‘tufted
in strangling thunder and shattered sun’, wat dit ook mag betekenen. Hoe en waar
heeft Stevens dit gedaan?15
Door mam leerde ik Prélude à l'apres-midi d'un faune van Claude Debussy
kennen.16 In 1912 en 1913 schitterde de ster van Serge Diaghilevs Ballets Russes,
Vaslav Nijinsky, in onder andere een vernieuwende en gewaagde choreografie van
genoemde prelude. Bronislava Nijinska, zijn zuster, heeft nu memoires ge-
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schreven. Ze werden in 1981 postuum uitgegeven17. In 1910 vertrouwde Vaslav zijn
zuster onder strikte geheimhouding toe dat hij het stuk van Debussy voor dans had
bewerkt. Na de voorstellingen waarin hij optrad, werkte hij thuis aan zijn versie van
Debussy's prelude. Zijn zuster hielp hem hierbij. ‘Vaslav is so demanding,’ schreef
zij, ‘unreasonably so. He wants to see his choreography instantaneously executed to
perfection. He is unable to take into account human limitations. He is unwilling to
realize the tremendous distance separating his vision from the means that are at
disposal of the artist.’ Diaghilev werd later gevraagd te komen kijken naar wat broer
en zus in hun appartement hadden gewrocht. Hij was niet onder de indruk en wilde
de uitvoering een jaar uitstellen. Bovendien was Vaslav pas 22 jaar en de meester
beschouwde het te vroeg om de beroemde danser nu al als choreograaf te presenteren.
Maar Vaslav stond er op dat zijn eerste eigen choreografie die van de Faune zou
zijn.
In december 1911 reisden Vaslav en Bronislava naar Italië waar zij de
tweelingbroers van Pjotr Tsjaikovski, Modest en Anatole opzochten. Daar werd het
werk aan het ballet voortgezet. Hij bedeelde zijn zuster de rol van een nimf toe,
vergezeld door zes andere nimfen. De eerste werkelijke repetities voor zijn ballet
begon hij later in Monte Carlo. Na negentig repetities durfde hij het aan. Voor een
ballet dat slechts tien minuten duurde, was dit erg veel. Het was nodig door het
gebruik van dansers en een orkest samen, iets wat Nijinsky in 1912 als eerst invoerde.
‘Never was a ballet performed with such musical and choreographic exactness,’
schreef Bronislava.18 Ik wil die jongen dat ballet zien dansen. Er moet toch een film
van bestaan?
Ik lees in The New York Times een artikel van Leslie Gelb over kruisraketten.
Precies op tijd, voor het contact met Rostow. Ik begin geleidelijk aan de gedachte
achter de wapenwedloop te begrijpen. Al Haig hield hierover ook een toespraak voor
de American Bar Association in New Orleans. Het hele verhaal is puur
koudeoorlogspraat, gebaseerd op het inboezemen van vrees. Men probeert de suggestie
te wekken dat het militaire apparaat van de Sovjet-Unie op een aantal gebieden
sterker, dus gevaarlijker, is dan dat van het Westen. Haig: ‘The most persistent
troubles in the VS-Soviet relations arise from Soviet intervention in regional conflicts,
aggravating tensions and
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hampering the search for peaceful solutions. Unless we can come to grips with this
dimension of Soviet behavior, everything else in our bilateral relationship will be
undermined - as we have seen repeatedly in the past.’ Je moet het lef maar hebben.
Iedere andere benadering van sociale gerechtigheid is voor Haig en opperbevelhebber
Reagan niet aanvaardbaar.19
Caspar Weinberger heeft The New York Times verteld dat president Reagan de
nucleaire superioriteit van de VS wil heroveren op de Sovjet-Unie. Hij liegt. Moskou
beschikt niet over superioriteit ten opzichte van de VS. Er komen volgens het nieuwe
plan van Reagan ‘intercontinental ballistic missiles, longrange bombers, Trident
submarines armed with more accurate missiles and a vast rebuilding of the extensive
Communications apparatus through which strategic forces are controlled’. Washington
richt zich vooral op het uitbuiten van ‘American technological advantages to offset
Soviet strength in numbers of weapons and, more important, to prevent the USSR
from concentrating on any single counter measure’.
Richard Halloran schrijft dat Weinberger de nieuwe plannen volgende week met
Reagan gaat bespreken, alsof die niet op de hoogte zou zijn van wat de militairen in
hun schild voeren. De kosten zullen anderhalf triljoen dollar bedragen voor de
komende vijf jaar. Ze zijn stapelgek maar het betekent straks wel dat de Amerikaanse
economie zal aantrekken. Dan volgt een instemmend applaus. Er is geen enkele
vergelijking te trekken met wat de sovjets op dit gebied uitspoken.20
Ik las over een man van 67 die lymfoom, een vorm van kanker, had. Zijn huid en
lymfesysteem werden aangetast. Chemische middelen en bestraling hielpen niet.
‘His doctors,’ schrijft Harold Schmeck, ‘started a new treatment with substances
called monoclonal antibodies designed to seek out his cancer cells exclusively and
help kill them. These special antibodies, the most potent biological “guided missiles”
known to science, were given repeatedly while the doctors watched for signs of
dangerous toxicity from the new treatment. There were no such signs.’ Inderdaad
vertoonde de patient gedurende een periode van zeven weken een verbetering in zijn
toestand, waarna hij toch vier weken later overleed.
Ik belde met Lucy Handler. Zij zei dat Phil het beter maakt. Ik houd mijn hart vast.
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1 september 1981
New York - Washington DC
Peter arriveerde gisteravond een paar uur te laat. Toen hij op JFK door de douane
kwam, zei hij: ‘Thank God you are here.’ We reden meteen met de limousine naar
het International Hotel. Eduard Voorbach was op het vliegveld komen opdagen en
had kans gezien een business class-stoel voor Peter te bemachtigen, wat Peter ‘erg
lief’ vond. ‘Hij gaf me twee zoenen ten afscheid in front of everybody. Zalig,’ aldus
Peter.

Hilton hotel, Connecticut Avenue, Washington DC
Echt zalig dat Peter er is. We arriveerden hier al om 11:30 uur. Hans Polak kwam
met een griet langs op de koffie. Ik lunchte met Peter op het terras van een boekwinkel.
We bezochten ook even Jan van Wieringen, correspondent van de Volkskrant. Polak
had een boodschap voor me van professor Arbatov, waarvan hij zei niets te begrijpen.
‘Als er algemeen gesproken zou worden was 26 september aanvaardbaar, maar als
er concreet gesproken moest worden dan zou het oktober moeten zijn.’ Ik bedankte
hem want ik begreep het precies. Ik ging onmiddellijk naar een telefoon en belde
Ernst van Eeghen (18:00 uur Nederlandse tijd) op Berkenrode in Heemstede. Ernst
zei dat ze ‘algemeen’ wensten te spreken, dus de delegatie zal 26 september in Moskou
zijn. Hij vertelde dat Jerome Heldring eerst ja had gezegd en daarna weer nee. Ik
antwoordde: ‘Ik heb je steeds gezegd, Ernst, dat Heldring aan de verkeerde kant staat.
Vergeet nooit dat hij uit de overheidsdienst komt en “journalist” werd, wat even erg
is als andersom.’ Eigenlijk waren zowel Van Eeghen als Klaas de Vries vanaf het
begin weinig enthousiast over deze mijnheer.
Ik had een milde botsing met Hans Polak: ‘Ik wil tijdens het gesprek met Eugene
Rostow, die ik ken, alleen met hem zijn en ik wil dat iedereen, jij ook, de kamer
verlaat. Ik heb jou met Arbatov in Canada ook alleen gelaten. Ik verwacht hier
hetzelfde.’ Hij smeekte me zowat er alsjeblieft bij te mogen zijn. ‘Okay,’ antwoordde
ik, ‘als ik je dan maar niet zie en kan waarnemen dat je staat te trekkenbekken, te
zuchten en wat dies meer zij.’ Hij had voor een Zweedse crew gezorgd. We werden
verwacht in kamer 5930 van het State Department.
Rostow was erg vriendelijk. Hij arriveerde een kwartier te laat. We namen een
half uur gesprek op, waarmee Hans Polak zijn zin kreeg. Ik had nog een rol meer
willen opnemen. Ik belde Pieter de Vink omdat Rostow eventueel bereid bleek om
27 september in Hilversum voor Panoramiek in een Meet the Press
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ondervraagd te worden, zoals ik dit eerder voor Brugsma, Spoor en De Vink met
Georgii Arbatov regelde. Dan is de zaak weer in evenwicht, na een
sovjetvertegenwoordiger een Amerikaan van soortgelijk gewicht.21

Washington DC - Boston
Peter en ik zijn nu opnieuw op weg nu naar Woods Hole, Massachusetts. We gaan
eerst naar Caroline Delgado in Martha's Vineyard.
Peter wijst me op de tekst op de melkkuipjes die je hier bij de koffie krijgt. ‘Het
zijn niet anders dan chemische cocktails, Willem,’ zei hij. ‘Milk is for calves,’
vervolgde hij, ‘not for humans. That's why blacks cannot digest milk very well, they
are natural.’ Ook wees hij er op dat koeien zure regen binnenkrijgen en de mens via
de melk steeds meer bedreigen. Wat leest hij allemaal?
Naast Phoenix House in Londen, waar Edwin en Peter wonen, wordt een gigantisch
gebouw neergezet waardoor ze al anderhalf jaar naar het drillen en boren moeten
luisteren, wat een oorverdovend kabaal maakt. Op een dag had hij een grote steen
opgepakt en door een van de pas geplaatste ramen gegooid ‘om stoom af te blazen’.
Prima. Gaf hem postpapier van het Hilton om naar Edwin te schrijven. Zelf schrijf
ik Eduard een brief.
De Defense Intelligence Agency in Washington heeft in haar laatste analyse van
de sovjeteconomie ‘the USSR energy prospects for the rest of this century’
buitengewoon gunstig genoemd. De energie- en olieproductie zal worden opgevoerd.
In tegenstelling tot wat de CIA heeft voorspeld, wordt gezegd dat de Sovjet-Unie het
gestelde doel van 12,2 miljoen vaten per dag zal halen. De CIA heeft voorspeld dat
over drie jaar de olieproductie van de USSR zal teruglopen. De sovjets zijn intussen
's werelds grootste olieproducent en overtreffen Saoedi-Arabië met 3 miljoen vaten
per dag. Amerika is derde.22

3 september 1981
Vineyard Haven
Mevrouw Handler zegt dat Phil vier pond is aangekomen ‘but his spirit is low’. Ik
heb ook zijn arts, Burwell, opgebeld. Er zijn drie wezenlijke problemen:
Lymfeklierkanker, diabetes en longontsteking. Handler heeft op intensive care gelegen
en moest zelfs aan de beademing worden aangesloten.
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Ik belde Joop Daalmeijer. Het materiaal was een groot succes geweest. Egon Bahr
en Arbatov waren sensationeel goed. Alleen zei Joop dat Eugene Rostow een probleem
was geweest ‘want je hebt je onvoldoende gehouden aan de door ons (VARA)
opgestelde vragen’. Het was uitermate moeilijk geweest om mijn gesprek met Rostow
te monteren. Men had van ieder zeven minuten genomen, die aan elkaar waren
gekletst door professor Hylke Tromp. Desondanks hadden ze een compliment
gekregen van de VARA-leiding.
Vanmorgen is Peter vroeg naar het strand gegaan om te mediteren.
Newsweek schrijft dat Nancy Reagan na de aanslag op haar man is voorzien van
‘bulletproof slips’.
The New York Times meldt dat Eugene Rostow een ontmoeting heeft gehad met
de sovjetzaakgelastigde in Washington, Alexander Bessmertnykh. Er wordt nu
ontkend dat Rostow zou hebben aangedrongen op clausules voor ‘on-site inspection’
in toekomstige overeenkomsten over wapenbeperkingen. Rostow kennende vind ik
dat net iets voor hem. Er wordt ook gerefereerd aan een hevige ruzie tussen Alexander
Haig en Rostow over de vraag of Eugene Rostow een dergelijk gesprek met
Bessmertnykh behoorde te voeren. Er schijnt vier weken geleden ook al keet te zijn
geweest over een ontmoeting tussen sovjetambassadeur Anatoly Dobrynin en Rostow,
waarvan Haig niet van te voren op de hoogte zou zijn geweest.
Dimitri Sjostakovitsj (14 augustus 1975 in Moskou overleden)23 - wiens zoon
Maxim en kleinzoon Dimitri onlangs naar het Westen vluchtten, schijnt memoires
te hebben geschreven.24 Het boek is gebaseerd op gesprekken van de componist met
Solomon Volkov. ‘The composer bitterly tells of assassinations, of denunciations,
of men soiling their pants in fear of Stalin. He asserts that his music was often a
coded protest against the very society it was taken to support.’ Opvallend is dat zoon
Maxim al in 1979, toen hij nog in Moskou was, het boek veroordeelde als niet van
zijn vader afkomstig. Nu, terwijl hij vrij is in het Westen, handhaaft hij die mening.
Ik herinner me hoe Aram Khatchaturian zich in onze gesprekken opwond over
voorschriften van het ministerie van Cultuur, dat componisten voorschreef hoe er
muziek geschreven moest worden, maar ik hoorde hem nooit een woord reppen over
moordaanslagen, zoals Sjostakovitsj zou hebben gedaan.
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Anderzijds heeft Maxim tegenover Edward Rothstein wel toegegeven dat sommige
politieke beelden die in het boek worden geschetst, overeenkomen met de
werkelijkheid. ‘My father hated the tyranny,’ aldus Maxim. ‘If this book changed in
any way the attitude of the public toward Sjostakovitsj as a court musician of the
Soviet Government, it is very good. If it proved that Sjostakovitsj was not a servant
of the Communist party, then thank God.’
In 1936 componeerde Sjostakovitsj de opera Lady Macbeth. Er volgde een aanval
op de componist in Pravda. In 1948 nam de CPSU een resolutie aan waarbij
Sjostakovitsj, Khachaturian en andere componisten werden bekritiseerd. ‘Formalist
perversions and antidemocratic tendencies in music,’ heette het, ‘are alien to the
Soviet people and its artistic tastes.’ Het betekende dat werken niet te abstract mochten
zijn, en dus meer het accent op de vorm moesten leggen dan op de belangen van de
samenleving in het algemeen. Ook Sergej Prokofiev had veel te lijden van
overheidsrestricties bij het componeren en trok zich grotendeels uit het openbare
leven terug.

4 september 1981
Ze hebben voor een nieuwe film van Tarzan, the Ape Man een kerel gevonden om
je vingers bij af te likken: Miles O'Keeffe, die erin acteert met Bo Derek, ook niet
mis.
Vanmorgen hebben Peter en ik een kamer genomen in het Sands of Time Motel.
Vreemd om hier nu met hem te zijn. We lunchten in Landfall, waar ik de vorige trip
altijd alleen zat. Ik raakte er trouwens mijn VISA-kaart kwijt en zat met al het gelazer
dat zoiets oplevert.
Peter wandelde mee naar de Handlers. Ook dat was vreemd, die weg nu samen af
te leggen. Ik wees hem op de steen langs de weg waar ik soms aan hem had zitten
schrijven. Ik stelde hem voor als ‘een zoon van een vriend in mijn familie’. Mevrouw
Handler vroeg hem meteen: ‘Did you see already nice girls?’ Hij antwoordde met
twee meisjes die een poesje bij zich hadden te hebben gesproken, wat waar was.
Alleen had hij meer belangstelling voor het diertje dan voor de dames in kwestie
vrees ik.
Peter ging terug naar het dorp. Ik sprak twee uur met haar. Men had bij Phil ‘a
walking pneumonia’ ontdekt, iets wat dokter Burwell blijkbaar had gemist. Vier
dagen heeft men in onzekerheid verkeerd of Handler dit zou overleven. Hij is nu
geleidelijk aan herstellende, is aangekomen en heeft kleur op zijn gezicht. Zij denkt
dat de laatste twee weken van september
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wellicht het geschiktst zullen zijn om ons boek af te maken. Intussen gaat een collega
van Handler, Henry Kamin van Duke University, het hele manuscript nalopen en
dubbelchecken. Kamin was Handlers eerste graduate student.
Mijn oude vriend van Yale, John Knowles, heeft een nieuw boek geschreven:
Peace Breaks Out.25 Het is een roman, wat me helaas niet interesseert. Ik zou hem
graag weer eens ontmoeten om bij te praten.
Michiko Kakutani schreef in The New York Times26 over de commentaren die
familieleden of ouders op het werk van schrijvers geven en in hoeverre auteurs
rekening houden met mogelijke commentaren. Zo reageerde de moeder van Gustave
Flaubert: ‘Your mania for sentences has dried up your heart.’ En is Erica Jong, bekend
van Fear of Flying, ervan overtuigd ‘unconscious censorship’ te plegen, wetende
dat ‘naasten’ haar werk ook lezen.
John Knowles vertelde Kakutani dat toen zijn moeder zijn eerste bestseller A
Separate Peace las, dat over zijn schooltijd ging, ze opmerkte: ‘If I had known you
were so unhappy at Exeter, I had never let you stay there.’ Hij zei dat zijn moeder
‘remains out of sympathy with a great deal of my work’. Dit doet me denken aan het
interview dat ik in 1973 aan Bibeb gaf voor Vrij Nederland, waarin ik zei tot de
conclusie te zijn gekomen dat mijn moeder de allerbelangrijkste persoon in mijn
leven was. Omdat alleen een moeder - of vader - in staat is ongeconditioneerde
affectie op te brengen. Ik herinner me het moment dat mam het artikel in Bilthoven
zat te lezen. Uit een ooghoek probeerde ik waar te nemen hoe zij zou reageren op
het moment dat zij over zichzelf las. Ik kan me niet herinneren dat zij ooit een
waardeoordeel uitsprak over iets wat ik had geschreven. Zij vond het steeds
afschuwelijk wanneer ik in De Telegraaf werd zwartgemaakt. Waar zij wel altijd
meteen commentaar op leverde, was op mijn pianospel. Zij hoorde de kleinste fouten
en corrigeerde die dan. Ik geloof dat zij altijd heeft gedacht: was hij maar in muziek
doorgegaan en niet door Henk Hofland de journalistiek ingetrokken. Zij mocht Henk
niet. Henry Giniger meldt vanuit Canada dat Arbatov bij de sluiting van de Pugwash
Conferentie in Alberta heeft gezegd: ‘The only obstacle on the way to arms control
is the position of the United States.’ Dat is natuurlijk een waarheid als een koe.
Reagan en zijn mannetjes willen helemaal geen wapenvermin-
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dering. Ze willen de Amerikaanse oorlogsindustrie nieuw leven inblazen en alles op
alles zetten de USSR op de knieën te dwingen.27
Fritz Stern, hoogleraar Geschiedenis aan Columbia University, wijst er in een
artikel op de Op-Ed-pagina van The New York Times28 op, hoe in Europa de stemming
is omgeslagen ten aanzien van ‘American toughness’ en de opgevoerde wapenwedloop
door de regering-Reagan. ‘The more we emphasize military force, the more the voices
of dissent rise, and the more American leaders are tempted to think, that we are alone
in our struggle to save the world, that only we understand the overwhelming danger
of Soviet Communism and that in that mortal combat who is not for us, is against
us.’
Stern legt de vinger op de zere plek. ‘There is an American presumption that our
critics are crypto-Communists or at least unwitting tools of the Soviet Union.’ Dat
is precies ook de bekrompen Amerikaanse analyse over de leiders van de
ontwikkelingslanden, namelijk dat zij door non-alignement in te nemen tegenover
de grootmachten, stille sympathisanten van het Kremlin zouden zijn.
Stern wijst ook op een aspect, dat ik zelf altijd herhaal: ‘To understand the depth
of divergence between American policy and European opinion, we must remember
that the Europeans cherish the different historic memory of ours. To Europeans the
increase in overkill capacity is an irrational act, an absurdity: they know we have
enough to kill and be killed a hundred times over again.’ Als dit voor één Europees
land geldt is het wel de USSR, een staat die meer geleden heeft van de Tweede
Wereldoorlog dan welke andere ook. De VS verdienden alleen maar aan het
oorlogstuig dat voor de oorlog in Europa werd geleverd. De Sovjet-Unie was verwoest
in 1945 en moest helemaal opnieuw beginnen.
‘For the Europeans,’ schrijft Stern, ‘this century has been the experience of the
absurd, first as an intuition of artists, then as drama produced by history. Having lost
their preeminence in repeated wars, the Europeans today seek alternatives to force.
America, emerging from the Vietnam syndrome, is of a different mood from the
Europeans who seek peace and prudence. It was the manner in which we announced
our decision to build the neutron bomb more than the decision itself, that incited our
critics in Europe. We must learn again, that the al-

27
28

The New York Times, 3 september 1981.
The New York Times, 2 september 1981.

Willem Oltmans, Memoires 1981-1982

27
liance ultimately rests on a moral consensus. Power is not enough and toughness is
not enough.’
De ‘Leeuw van Swaziland’, Koning Sobhuza II, zit zestig jaar op de troon. In het
bijzijn van 29 echtgenotes en 1.200 traditionele Swazistrijders, heeft hij er in Lobamba
een feestje van gemaakt. Hij arriveerde in een Lincoln Continental, gekleed in
luipaardhuiden, met arendsveren in zijn haar, terwijl een militair orkest Ode to Joy
speelde. Aan zijn linkerzijde zat prinses Margaret van Engeland, aan zijn rechterzijde
de revolutionaire leider van Mozambique, Samora Machel. Of je nog een eitje lust.29

In Made in Soestdijk heb ik hem ‘de meest bejaarde collega van Beatrix’ genoemd.
Swaziland heeft 575.000 inwoners, die een gemiddeld inkomen van 200 dollar per
jaar genieten. Het staatje is tienduizend vierkante kilometer groot. Dat men in die
uithoek van Afrika een koning aanbidt, valt uit te leggen. Maar dat wij dit op een
soortgelijk lapje grond aan de monding van de rivier de Rijn doen, is lichtelijk gaga.
Waar Lelyveld trouwens op wijst, is dat Sobhuza II niet per decreet regeert, maar per
consensus. Daar heb je het weer: het begrip consensusdemocratie, wat Bung Karno
na 1958 als geleide democratie omschreef, omdat hij aan den lijve had ondervonden
dat je een ontwikkelingsland als Indonesië niet aan de hand van het Westers
democratisch model (51 blije gezichten en 49 ontevreden gezichten) op poten kan
zetten. De eerste twaalf jaar dat de Republiek Indonesië op eigen benen moest leren
lopen, zat Sukarno opgescheept met veertig kibbelende partijen en partijtjes en viel
ieder jaar het kabinet, omdat men elkaar - precies als in het Westen - het licht in de
ogen niet gunde.
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5 september 1981
Woods Hole
Mevrouw Handler was nogal streng tegen de dame die helpt met het verwerken van
de post. Zo streng dat het me verlegen maakte. Later heb ik haar beide handen in de
mijne genomen en gezegd dat ik begreep welke moeilijke tijden ze doormaakte, maar
toch wat aardiger voor haar hulp te zijn. Zij vroeg de dame bijvoorbeeld of zij uit
ging om te eten. Dit werd bevestigd. Daarop keerde zij zich tot mij: ‘Then I will keep
him here and he can take me out to dinner.’ Ik antwoordde dat ik zelfs niet zou weten
hoe ik haar auto moest besturen, laat staan hoe haar met haar elektrische ‘autoped’
behulpzaam te zijn. Ze liet het verder rusten maar ik had er wroeging over, ook toen
ik later met Peter dineerde in Captain Kidd's Restaurant. Mevrouw Handler herhaalde
trouwens hoe zij aanvankelijk zeer tegen mijn komst was geweest. Maar na drie
dagen had zij dokter Burwell opgebeld en gezegd: ‘Come and look how Willem turns
Phil on.’ Dat was de dag, tijdens de vorige reis, dat zijn arts ten tonele verscheen.
Peter geniet iedere minuut van deze reis. Ik opperde dat we misschien toch
mevrouw Handler een keer mee uit eten zouden moeten nemen. Hij aarzelde en bleef
lang stil. ‘Dat valt me van je tegen,’ zei ik. ‘Jij, die altijd oude dametjes in je vizier
hebt. Ze is al zolang alleen. Ze is inderdaad niet zo aardig, maar moeten we niet een
avond een paar uurtjes opofferen, vooral voor Philip Handler die me tenslotte een
boek geeft?’
‘I don't like it,’ zei hij, ‘but I do it for you.’
Ik geloof dat de brave prins Norodom Sihanouk van Cambodja ook steeds gekker
wordt. Hij herinnert zich dat John Foster Dulles hem tijdens een lunch in 1958 had
toegevoegd: ‘Prince Sihanouk, you are very young. You must choose between the
free world and the Communist world.’ Sihanouk zat als staatshoofd van Cambodja
op de non-alignment-lijn van Bung Karno die de derde wereldlanden buiten de Koude
oorlog tussen de twee machtsblokken wenste te houden. Dulles was ook een exponent
van het Amerikaanse wie-niet-vóór-ons-is-is-tegenons denken. In 1981 verklaart
Sihanouk, ooit een persoonlijk vriend van Sukarno: ‘I pay hommage to his grave.
John Foster Dulles was right. There is no non-alignment.’ Dat is nog eens de klok
terugdraaien!
Reuters meldt dat Joseph Luns heeft gezegd ‘that the recent American decision to
produce neutron warheads would increase the deterrence potential of the US and
create stability in East-West relations’. Hoe komt de man bij die onzin? Luns
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noemde de politiek van Reagan om de bewapening naar nieuwe hoogten op te voeren
als ‘een belangrijke bijdrage tot het handhaven van de vrede en de veiligheid in de
wereld’. Hij is gek. Men laat die idioot gewoon zijn gang gaan als secretarisgeneraal
van de NAVO nota bene. Hij zal nooit met stoken ophouden, tot iemand hem er toe
zal dwingen.

6 september 1981
We zijn gisteren naar Boston gegaan, dineerden in Parker House - schreven er brieven,
Peter aan Edwin, en ik aan Eduard - en vervolgens nam ik Peter mee naar de Club
Bath, een plek die ik hem wilde laten zien. We arriveerden om 21:45 uur. We zij er
vanmorgen om 05:45 uur weer vertrokken.
Peter had an absolute ball. Hij heeft met heel veel jongens gesproken en is de hele
nacht actief geweest.
President Anwar Sadat van Egypte heeft 1.536 mensen laten arresteren, waaronder
koptische priesters, islamitische godsdienstgeleerden, politici en journalisten om de
kritiek op zijn beleid in de kiem te smoren. Officieel heet het dat politiek en godsdienst
gescheiden dienen te worden. De 40.000 moskeeën in het land komen direct onder
overheidscontrole.
Ook de paus van de Kopten, Shenouda III, is afgezet en bevindt zich in een klooster
aan de rand van de Sahara bij Wadi Natroen. Er bevinden zich zes miljoen koptische
christenen in Egypte. De paus zal door een comité van vijf koptische bisschoppen
worden vervangen. In totaal werden dertien religieuze organisaties ontbonden. Niet
minder dan 67 journalisten werden ontslagen. Aan universiteiten werden 64
professoren naar huis gezonden. Sadat hield een rede van drie uren in het parlement
om uit te leggen waar hij mee bezig was. Waar ìs de man mee bezig?

7 september 1981
Nog moe van het Bostonse uitje, gingen we om 21:30 uur naar bed. Voor het eerst
sinds 1967, sinds ik Peter ken, was hij het die me om 07:15 uur wakker maakte en
voorstelde om te gaan ontbijten in de Dome.
Gistermiddag telefoneerde ik met Handler. Ik zei me grote zorgen te hebben
gemaakt. ‘You had reason to,’ zei hij, ‘because I have been very, very ill.’
Mevrouw Handler vertelde dat minstens drie andere, prominente journalisten om
interviews hadden gevraagd, onder wie een hele mooie journaliste, maar hij had
steeds geantwoord: ‘Later, wanneer ik weer terug ben in Durham.’
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‘You were just lucky, Willem,’ zei ze, ‘because normally, he would have worked in
the library on a rewrite of a textbook and he would never have had the time. You
working with him was like a marriage of convenience.’
Ik belde Hans Jacobs (VARA) die zei dat de film met Arbatov en Rostow ‘een
uitstekende uitzending’ was geweest. Het blijkt echter niet mogelijk een Meet the
Press met Eugene Rostow te organiseren. Hij gaf me wat contacten bij de VPRO,
waar ik vervolgens naar toe belde.

8 september 1981
Het zijn zulke heerlijke dagen samen, ik kom weer niet tot schrijven nu ik met Peter
ben.
Walter Laqueur30 schrijft in het blad Commentary: HOLLANDITIS: A NEW STAGE
IN EUROPEAN NEUTRALISM. Na ons Nederlanders als ‘grave, discreet and judicious’
te hebben omschreven, met de grootste haven in de wereld ‘and three of the world's
biggest corporations’, zegt hij dat een neutraliteitspolitiek ‘solid, substantial, reliable
Holland’ tot een van de zwakste schakels in de Westerse alliantie heeft gemaakt.
Overdrijving is troef. We zijn een ministaatje en zullen altijd ‘een zwakke schakel’
blijven. Laqueur zegt dat in de jaren 60 en 70 een kentering in Nederland plaats had
in de vorm van ‘a cultural revolution’. De Amerikaan voert zelfs de antirook-magiër
Robert Grootveld op, alsof hij een rol van enige betekenis zou hebben gespeeld.
Volgens Laqueur leeft een sterk antiamerikanisme in Nederland en wordt met
weinig ‘political sophistication’ gedebatteerd omdat Nederlanders ‘are not really
well informed about the facts of international relations’. Hij zal bedoelen dat je
daarvoor bij oorlogshitsers als Reagan, Haig, Weinberger en Rostow moet zijn.
‘There is no American cure for European neutralism. Attempts on America's part to
exert pressure on its European allies may only reinforce the delusion that America
somehow has a greater stake in the defense of Europe than the Europeans themselves
and that if their territory were invaded, America would come to their rescue, treaty
or no treaty.’
Waar je nooit een letter over leest, is het onoverbrugbare verschil tussen Europa
en de VS over het onderwerp oorlog an sich. Sedert de Amerikaanse burgeroorlog
van 1861 tot 1865 is er op Amerikaans grondgebied geen schot gelost, geen bom
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gevallen. Amerikanen kennen geen oorlogsgeweld op eigen bodem.
A. den Doolaard heeft een boek geschreven over Wilhelmina's verblijf in Londen.
Hij schijnt ‘de oude dame’ dikwijls bezocht en gesproken te hebben. Nadat generaal
Winkelman op 13 mei 1940 de koningin had meegedeeld niet langer voor haar
veiligheid te kunnen instaan, reed de majesteit zonder haar minister zelfs te
waarschuwen naar Hoek van Holland en scheepte zich in op de Britse
torpedobootjager Hereward. Wilhelmina was vastbesloten niet in handen van Hitler
te vallen, die zij als een duivel beschouwde.
Terwijl premier D.J. de Geer in een in een schuilkelder zat te delibereren of de
witte vlag moest worden gehesen, was Wilhelmina al hoog en droog in Buckingham
Palace gearriveerd, alwaar zij een door minister van Buitenlandse Zaken Eelco van
Kleffens opgestelde proclamatie ondertekende: ‘De regering wenst een capitulatie
te voorkomen...’ De Geer werd verzocht op te stappen en professor Sjoerd Gerbrandy
werd verzocht het roer van staat over te nemen.
Intussen capituleerde het koninkrijk natuurlijk toch voor Hitler, dus Wilhelmina's
mooie woorden vanuit Londen klonken misschien heldhaftig maar in werkelijkheid
was de vertoning lichtelijk absurd. Den Doolaard schrijft dat Wilhelmina zich in
Engeland beschouwde als ‘de belichaming, vertegenwoordigster en pleitbezorgster
van het in Londen afwezige Nederlandse volk’. Hij tekent haar gevoels- en
gedachtenleven als ‘gecompliceerd’. ‘Haar geschiedenisfilosofie was irreëel en werd
beheerst door mythische en religieuze elementen. Zij was ervan overtuigd dat God
met het Nederlandse volk iets bijzonders voorhad en dat Hij haar daartoe als zijn
werktuig had uitverkoren,’ aldus Den Doolaard.31 Ik vrees dat Wilhelmina's
kleindochter Beatrix, de Wilhelmina-pathologie niet geheel vreemd is. Ik heb in
Made in Soestdijk iets van die waandenkbeelden proberen te analyseren en ook voor
de huidige majesteit proberen bloot te leggen.
De sovjets hebben de memoires van Henry Kissinger van de jaarlijkse Internationale
Boekenbeurs in Moskou geweerd. Een stomme streek. Afgezien van het feit dat
vrijwel niemand in de USSR Engels leest of begrijpt, beschikken zij die het wel lezen
en begrijpen echt niet over de middelen om, door Henry tot andere gedachten gebracht,
het Kremlin op te blazen.
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9 september 1981
Peter stond weer om 07:45 uur op en is dan een ander mens dan wanneer hij, zoals
meestal, een gat in de dag slaapt.
Ik droomde dat ik per auto op weg was naar een ontmoeting in Duitsland met
Zairin Zain, eens de Indonesische ambassadeur in Bonn. Ik heb hem herhaaldelijk
bezocht in 1960 en 1961. Bij aankomst ontdekte ik dat hij was overleden. Ik droomde
eveneens van Henk Hoflands vader. Er zou iets met hem gebeuren, of er is al iets
gebeurd. Is hij overleden?
De VPRO heeft besloten geen Meet the Press met professor Eugene Rostow te
organiseren. ‘De VPRO heeft hem trouwens zojuist al in beeld gebracht,’ werd gezegd.
Gisteren sprak ik opnieuw met Burwell, de arts van Philip Handler. Ik mag die
man nog minder dan voorheen. Hoe haalde hij het bijvoorbeeld in zijn hoofd - of
moet ik hier niets over zeggen? - om mij toe te voegen: ‘Of course, Phil had other
women in his life, but he stayed loyal to Lucy throughout.’ Ook zei hij dat Handler
zo lang mogelijk in het ziekenhuis in Boston zou blijven ‘because she is very, very
difficult’. Over ons manuscript merkte hij op dat Handler te arrogant klonk als hij
bijvoorbeeld zegt: ‘Then I took Frank Press (zijn opvolger) to see the President.’ Het
lijkt of Burwell al op de golflengte van Press opereert, alsof zijn oude vriend Handler
al van dit aardse is vertrokken. Al dit soort adviezen leg ik naast me neer. Ik maak
het boek alleen met Handler af, zonder inmenging van wie ook. Het is tenslotte zijn
boek.

Boston, Massachusetts
Peter vindt deze stad een getto, ‘a degenerated pile of shit’. We hebben ons in het
Essex Hotel ingecheckt. Peter kocht een album van Jacques Brel. Hij is naar Harvard
vertrokken en gaat op zoek naar jeans.
Ik bezocht Phil Handler in het Deaconess ziekenhuis. Ik ben maar vijf minuten
gebleven want eigenlijk zou ik hem liever helemaal niet in deze conditie hebben
willen zien. Er zat een buis vast aan zijn neus en een andere aan zijn voorhoofd. Hij
droeg een soort hospitaaljurk en was broodmager. Ik werd er helemaal naar van. Zijn
armen waren vol met blauwe plekken van de injecties. Ik zei te hopen dat we over
een maand ons werk zouden kunnen hervatten, wat hem scheen te verrassen. Ook
verzekerde ik hem dat van alle kanten opmerkingen kwamen ‘but don't worry, I will
only discuss the final text with you’. Op zo'n moment mis ik Gerard Croiset om hem
te polsen over wat er zal gebeuren of zou moeten gebeuren.
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Boston - New York
Peter vond op Broadway een langspeelplaat waar hij lang naar zocht, New York State
of Mind van Billy Joel. Ik kocht Aspects of the Present van Margaret Mead,
geschreven met haar vriendin Rhoda Métraux.32 Het hoofdstuk Can We Live without
Taboos?, interesseert me. ‘Taboos are socially shared beliefs that are perpetuated by
consensus.’ Verderop: ‘Today we live in a society, that seeks to make people free
by making them aware of what they are doing and why they are doing it. Taboos do
the opposite. What we need instead are ethical rules that we can think about and
adapt to real and changing needs of our complex society.’ Open deur logica. En
tenslotte: ‘I do not think human beings will ever live wholly free of taboos.’ Ik vind
het een zwak verhaal.
We lunchten in het Statler Hilton, wat herinneringen terugbracht van mijn
ontmoeting met Lord Attlee daar.
Volgens Time worden de sovjets ervan verdacht chemische wapens in Afghanistan
te gebruiken, want ‘ooggetuigen’ zouden yellow rain uit de lucht hebben zien vallen.
De Amerikanen deden vijftien jaar geleden niet anders in Zuidoost-Azië. De sovjets
zijn er laat mee.33
We brachten de avond door bij Frederick Ress en diens vriendje Jay Beadle,
steward bij Northwest Orient Airlines.
Anwar Sadat heeft nu ook de vooraanstaande journalist Mohamed Heikal laten
arresteren, een voormalige vriend van Gamal Abdel Nasser. In een persconferentie
voor de Egyptische en buitenlandse pers schijnt Sadat herhaaldelijk zeer boos te zijn
geworden. Zou het hem in de bol zijn geslagen? Een journalist vroeg hem of hij
president Reagan had ingelicht toen hij recentelijk in Washington was, dat hij massale
razzia's ging houden op politieke tegenstanders. Sadat ontplofte opnieuw. Hij zei dat
99,9 procent van het volk hem steunde. Egypte heeft 43 miljoen inwoners. Sadat is
nu elf jaar aan het bewind.34
Misschien zou Sadat een bad in de ‘isolation tank’ in Malibu, Californië moeten
proberen. Dat is de nieuwste Amerikaanse methode om ‘relief from urban pressures
and from the force of gravity itself’ te zoeken. De aanschaf van zo'n tank kost 3.000
dollar. Gedragsdeskundige John Lilly heeft de ‘box of water’ uitgevonden. Ze is
gevuld ‘with 10 inches of water, maintained at a temperature of 93 degrees, and
contains 800 pounds
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of Epsom salts. The water is so buoyant a human body bobs like a cork.’ Het is dus
de nieuwste ‘outlet for stress release’ die ook door psychiaters wordt aanbevolen.35

10 september 1981
New York
Ik liep bij Gallery binnen en zag mijn oude vriend Eric Protter. Hij stelde me aan de
nieuwe hoofdredacteur voor, die ik wel aardig vond. Maar Eric waarschuwde: ‘He
is devious.’ Ze kochten een interview met Georgii Arbatov voor duizend gulden.
We brachten lange tijd in Central Park in de zon door. We lunchten in het Sheraton
hotel. Peter bestelde een salade, maar ik haalde hem over een Amerikaanse steak te
nemen. Hij wil Frederick Ress mee uit nemen van zijn gespaarde Britse ponden. We
zaten voor het raam te eten en zagen een zwarte kerel met een grote hoed langskomen.
Ik zwaaide naar hem. Hij kwam het restaurant in. Ik was niet zeker van hem, maar
Peter zei: ‘His vibes are right.’ Zijn naam was Wirza Stoakley. Peter maakte een
afspraak. Wat leven we toch in een stroom van Blitz-emoties en irrationaliteiten.
Peter en ik spraken in het park over homoseksualiteit anno 1981 in Amerika. We
zijn er eigenlijk dag in dag uit mee bezig. Hij zei: ‘Als je vandaag de dag je lijf niet
in vorm houdt om in de markt te blijven, ben je nergens.’ We zijn het er over eens
dat de atmosfeer in de homoscene totaal veranderd is. Gisteravond ontmoette Peter
een schilder en fotograaf. Hij ging met hem mee en zij hadden seks. Vanavond gaat
hij met Frederick Ress de hort op.

11 september 1981
Ik zou uren kunnen en willen schrijven maar wanneer ik met Peter samen ben is het
leven zo anders. Dan lijkt hij belangrijker dan mijn dagboek.
Ik ontmoette Caroline Delgado. Zij heeft het Handler-manuscript regel voor regel
gelezen en bewerkt. Zij is nu minder enthousiast dan in het begin. Zij schijnt Handler
minder aardig te vinden dan aanvankelijk. Ik weet niet hoe ik haar moet bedanken
omdat zij alles wat zij doet schromelijk overdrijft.
Peter heeft een geweldige avond met Frederick Ress gehad. ‘Hij zat steeds aan
mijn haar.’
Ik belde met Arbatov in het El Presidente Hotel in Mexico-
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Stad. Hij had Moskou geïnformeerd. ‘But, I feel I explained to Mr. van Eeghen, that
to agree on a dialogue is not enough. We should enter in fundamental discussions,
also to have a more weighty delegation on our Soviet side to meet with his group.
The proposals in his letter you brought me in Canada, don't go very far. We like to
receive proposals in further detail. What is it exactly they want to discuss? In order
to make the talks substantial they should give us beforehand more to work with.’
Ik belde Van Eeghen en schreef Klaas de Vries een brief.
Peter en ik lunchten met Caroline rond 14:30 uur in Serendipity en hadden veel
plezier. Zij lichtte toe dat Philip Handler in zijn boek, na juist zijn positie te hebben
moeten overdragen, ‘veel te arrogant was wat hem alleen maar zou beschadigen’.
Victor Lessiovski, een sovjetmedewerker op het hoofdkwartier van de VN, wordt in
Time opgevoerd als een dubbelagent die twintig jaar lang geheimen doorspeelde naar
de Amerikanen. FBI-baas J. Edgar Hoover was soms dermate geprikkeld door de aard
van Lessiovski's informatie dat hij ze rechtstreeks naar het Witte Huis doorspeelde.
Ik bezocht mijn oude vriendin Mora Henskens,36 die reageerde met: ‘Ik was dol op
hem. Hij was een echt mens.’ Hij kwam dikwijls naar haar appartement aan 45th
Street, dicht bij de VN. Mora, die Russisch leest en verstaat, kreeg dan
sovjettijdschriften van hem. ‘Hij was zonder twijfel een topman binnen de KGB, heel
uitgekookt, maar ook heel menselijk,’ verzekerde Mora me toen ik met haar over
het artikel in Time sprak.37

12 september 1981
Ik telefoneerde Ernst van Eeghen in zijn buitenhuis in Zwitserland. ‘Vergeet niet dat
ik de grootste moeite heb onze club bij elkaar te houden,’ zei hij. Jerome Heldring
zou nu worden vervangen door Frits Bolkestein. Dat is dan de man van wie Arbatov
niet zo gecharmeerd was na hun ontmoeting in het Amstel Hotel.
Wat ze in Amsterdam altijd weer vergeten, is dat top-sovjetspecialisten niet naar
een vergadering toe gaan voordat ze exact weten waarover gesproken zal worden,
opdat zij zich grondig kunnen voorbereiden. Dat was het aspect wat hen in Ruud
Lubbers aantrok toen hij begin jaren zeventig als minister van Economische Zaken
voor het eerst naar Moskou kwam. Van Eeghen ziet de sovjetreis als ‘een
kennismaking’ en redeneert: ‘Beter dat er gepraat wordt dan dat er niet gesproken
wordt.’
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Ernst had bovendien een uur met ambassadeur Tolstikov in Den Haag overlegd. De
ambassadeur had hem verzekerd, dat wanneer Van Eeghen zijn plannetje via hem
en niet via Arbatov liet lopen, de delegatie zeker hoger geplaatste sovjetautoriteiten
zou ontmoeten. Ernst verzekerde me dat hij op de suggestie van Tolstikov niet was
ingegaan en ook niet zou ingaan. Ik heb nooit een hoge pet van mijnheer Tolstikov
op gehad. Was Alexandr Romanov er nog maar.
Peter zegt met stomheid geslagen te zijn door het around the clock getippel door
homo's in New York. Ik had Letters to a Young Poet van Rilke voor hem gekocht.
Hij kwam heel laat thuis en is van moeheid met zijn hoofd op het boek in slaap
gevallen. Om 11:00 uur heb ik hem wakker gemaakt. We gingen voor het ontbijt
naar het Waldorf, mijn vaste plek 's ochtends in Manhattan. Hij is steeds weer
geschokt over New York. ‘Op het perron van de subway stond gisteravond een kerel
met zijn broek omlaag, waar iedereen bij was, te zeiken,’ vertelde hij. ‘En dan een
vrouw, in extase voor een poster met Mick Jagger. Ze stond hijgend te roepen “Oh
Mick! Oh Mick!”’
Prisoners of Childhood van Alice Miller is een nieuw boekje en is midden in de
roos.38 De oorspronkelijke titel in het Duits: Das Drama des begabten Kindes. Ik
vind op pagina drie meteen een vraag die me al lang bezig houdt: ‘Is it possible, with
the help of psychoanalysis, to free ourselves altogether from illusions?’ Had ik dit
boek maar gehad bij het samenstellen van Made in Soestdijk. ‘History,’ schrijft
psychoanalytica Miller, ‘demonstrates that illusions sneak everywhere, that every
life is full of them - perhaps because the truth often would be unbearable.’ Lulofs
schreef in De Telegraaf de column KNETTER.39 Daarmee doelt hij op mij voor het
schrijven van Made in Soestdijk, waar hij blijkbaar niets van heeft begrepen. ‘Op het
moment dat je aan zijn bestaan gaat twijfelen,’ aldus collega Lulofs, ‘ligt hij weer
in alle boekwinkels.’ Zijn commentaar op mijn foto op de achterzijde: ‘Sportief
gekleed, dikke hoornen bril achteloos naast een enorme blocnote, de blik op oneindig,
het verstand op nul.’
Na te hooi en te gras een aantal passages te hebben geciteerd, schrijft Lulofs: ‘Wat
moet een normaal mens daar nu mee? Boos worden? De GGD alarmeren en vragen
om spanlakens? Of toch maar even de Bhagwan bellen?’ De schrijver stelt het voor
alsof ik ‘met voorbedachten rade’ naar het Baarns Lyceum zou zijn gegaan om met
prinses Beatrix te kunnen trou-
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wen. ‘Willem, de nieuwe Willem van Oranje. Helaas voor hem werd het Claus.’ En
tenslotte: ‘Wie is er nu knetter? Wie zou je denken Willem?’ Mora Henskens had
de onzin ook gelezen. Ik kan er niet op reageren.
Ik bezocht de correspondent van Pravda, Andrei Tolkunov, die er heel slecht
uitzag.40 Duke University heeft geweigerd er de Nixon Library te huisvesten. Phil
Handler, tenslotte zelf een big wheel op Duke, zei me het prima te vinden als de
nalatenschap van Nixon daar terechtkwam. Ik stelde Andrei voor Richard Nixon
voor Pravda te interviewen. Hij gaf een antwoord dat de stand van de
sovjetjournalistiek illustreerde: ‘I would have to publish it in full and he would say
too many negative things.’ Hij is bezig met het schrijven van een boekje van 100
pagina's over de hypocrisie van Washington in Midden-Amerika. Hij vreesde dat
Reagan sinistere plannen had met Nicaragua. Hij dacht dat Jimmy Carter zou proberen
terug te komen op het Witte Huis, waar ik niets van geloof. Evenmin dat de
Amerikaanse economie zou verhinderen dat Reagan een tweede termijn kreeg.
Peter zei op weg naar de YMCA op 47th Street, waar we nu zijn ingetrokken, dat
er een kerel op hem was afgestapt, die zonder verdere plichtplegingen rechttoe
rechtaan had gezegd: ‘I would like to lick your ass and screw you with my nine inch
cock.’ Peter voelt zich door dit soort avances aan een stuk door verrast en
overrompeld.

13 september 1981
Peter is weggebleven vannacht, wat me erg onrustig maakte. Ik ben een paar keer
opgestaan. Ik ben bang dat hij naar die neger, Wirza Stoakley, is gegaan. Als ik zou
weten dat hij bij Frederick is gebleven, is er niets aan de hand.
Thomas Powers schrijft in The New York Times over atoomspecialist Herbert
Scoville's nieuwe boek MX: Prescription for Disaster.41 ‘No threat to the future of
civilization compares with the threat of nuclear war. No national goal is more
important than the goal of avoiding the outbreak of a nuclear conflict. No
governmental actions require greater scrutiny than those actions that could increase
the chances that nuclear weapons will be used by anyone, anywhere on earth,’ aldus
begint Scoville, voorheen verbonden aan de CIA, zijn beschouwing.
Thomas Powers noemde zijn artikel in The New York Times CALL IT SUIGENOCIDE.
‘I can think of no other single volume,’
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schreef hij, ‘that so well captures the flavor of the debate, summarizes its main
arguments and outlines its history, without forgetting what it is all about - the threat
of war on a scale so awesome we ought to call it suigenocide.’42
Alice Miller schrijft: ‘Children can only experience feelings when there is
somebody who accepts them fully: the child cannot experience feelings secretly “just
for himself”.’ Miller heeft het over een ‘substitute’ voor de vader of moeder, omdat
een kind dat gevoelens alleen moet verwerken, bijvoorbeeld door gebrek aan contact
met de eigen ouders, een vervanging zoekt. In mijn leven is dit vanaf mijn tijd op
het Baarns Lyceum mejuffrouw G. Büringh Boekhoudt geweest. Ik kan me de
afgelopen decennia zonder haar absoluut niet voorstellen.
Miller valt terug op Donald Winnicott, de Britse psychoanalyticus, op wie Lex
Poslavsky mij ook al herhaaldelijk heeft gewezen. ‘Accommodation to parental
needs,’ schrijft zij, ‘leads to the “as-if personality”, described by Winnicott as the
“false-self”.’43 Dat is de man die zich ontwikkelt in de geest van wat er van hem
wordt verwacht. Hij wordt ‘a masked view of himself’ (Jürgen Habermas). Zo iemand
kan alleen in analyse ontrafelt worden.

09:50 uur
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is er weinig aan om samen in New York te zijn. Misschien had ik vrijdag toch beter
alleen naar huis kunnen gaan maar toen zei hij: ‘Wat ongezellig.’ Is hij bij
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Wirza? Soms vraag ik me af of ik de relatie met Peter aan het ontgroeien ben. Peter
doet er eigenlijk niets voor. Wie weet is mijn ‘droom’ met Peter mijn illusie volgens
het recept van Alice Miller. Ik kan ook niet goed zijn egoïsme verdragen. Het komt
niet in hem op om te zeggen: ‘Laten we een avond samen zijn.’ Ik gun hem Frederick,
zelfs Wirza, maar soms wil ik ook wel eens met hem een avond avonturieren.44
‘The parents have found in their child's “false-self” the confirmation they were
looking for, a confirmation for their own missing structures. The child, who has been
unable to build up his own structures, is first consciously and then unconsciously
dependent on his parents,’ aldus Miller. Zo'n kind vertrouwt de eigen emoties niet.
‘Under these circumstances he cannot separate from his parents, and even as an adult
he is still dependent on affirmation of his partner, from groups, or especially from
his own children.’ Miller schrijft verderop: ‘Loneliness in the parental home is later
followed by isolation within the self.’ Ik vraag me af wat zij hier precies bedoelt.
Isolatie binnen het Zelf? Ik ben ervan overtuigd dat ik de eenzaamheid op De Horst
heel aardig heb gecompenseerd door in Baarn deel uit te maken van het gezin Van
Dijk en natuurlijk helemaal door de zeer vertrouwelijke en warme relatie met
mejuffrouw Boekhoudt.
Erg opmerkelijk vind ik Millers observatie dat er soms bij kinderen wordt gekeken
naar wat het kind presteert ‘and not at the child himself’. Op vierjarige leeftijd moest
ik van mam solfège leren en toen ik vijf jaar oud was, begon ik met cello spelen wat
ik als kind als een extreme straf ervoer. Die jaren waren inderdaad volkomen
prestatiegericht. De ironie van die ervaringen in mijn latere leven is geweest, dat ik
van niets zo genoten heb als van muziek en mijn piano.
Peter wandelde om 11:45 uur binnen. Hij was bij Frederick Ress gebleven. Zijn
vriendje Jay was onderweg naar Zweden en belde vanuit Stockholm om na te gaan
of Fred geen kattenkwaad uithaalde. Frederick had Grieg voor Peter gezongen, die
er door ontroerd was geweest. ‘Ik dacht aan jou, Willem. Dat had je moeten horen.’
Ik geloof dat Fred een mooie stem heeft en over voldoende muzikaliteit beschikt
maar bied dit een toekomst? Peter, die zag dat ik met mijn dagboek bezig was, zei:
‘Soms haat ik dat geschrijf van je.’
We lunchten in Au Naturel en gingen naar Central Park maar Peter was onrustig.
Ik dacht: hij heeft dozijnen afspraakjes en
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aanbiedingen. Vanavond wil hij naar Wirza. Ik begrijp het allemaal wel maar op die
manier kan ik beter alleen naar Amerika gaan.
Ik ontmoette Thomas Landshoff die bezig is om het Arbatovboek bij een
Amerikaanse uitgever onder te brengen, na het dodelijk ongeluk van de man die het
eerst zou uitgeven.
Tienduizenden hebben in West-Berlijn gedemonstreerd tegen de komst van minister
Al Haig en de oorlogszuchtig taal van de regering Reagan. ‘Haig the vulture, hang
him higher,’ stond er op borden, of ‘Should the calves welcome the butcher?’ Er
werden 50 tot 60 politiemannen gewond en 110 arrestaties verricht.45

14 september 1981
Peter kwam om 02:30 uur thuis vannacht. Dat betekent dat hij niet al te fit zal zijn
vandaag en weer 's middags moet slapen.
Alice Miller heeft waarschijnlijk gelijk met haar stelling dat ouders hun niet
verwerkte leven dikwijls aan hun kinderen overdragen. Zij schrijft: ‘Their childhood
tragedy is continued in their children.’ Mijn beide ouders kwamen uit gescheiden
gezinnen. ‘The shaming nature of perversions and obsessional behavior,’ aldus Miller,
‘can often be understood as the introjection of the parents' shocked reaction to their
child's natural, instinctual behavior.’ In dit verband vraag ik me al vele jaren af hoe
precies mijn dagboekschrijverij tot stand is gekomen vanaf mijn prille jaren op De
Horst. Het feit dat ik dagelijkse aantekeningen maak zou immers obsessief gedrag
genoemd kunnen worden. Meestal antwoord ik op vragen over het waarom van mijn
dagboek - nu dus al meer dan veertig jaar iedere dag - dat het is voortgekomen uit
een soort erop-of-eronder-behoefte zeker te zijn van de waarheid over heden en
verleden. Hoe was het ook weer? Waarbij wellicht een verborgen angst om
herinneringen te verliezen meespeelde.
Miller behandelt de ‘unintentional and unconscious manipulation of children’.
‘True liberation can only be found beyond the deep ambivalence of infantile
dependence.’ Ik ben nu 56 jaar en begrijp misschien nu pas voor het eerst in mijn
leven iets van wat verlatingsangst werkelijk betekent. ‘The child can never see through
unconscious manipulation (by parents). It is like the air he breathes: he knows no
other, and it appears to him to be the only normal possibility.’ Miller zegt over
kindertranen: ‘They threatened the equilibrium of the mother.’ Zo-
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als mams tranen in Huis ter Heide - over een teleurstelling in mijn vader - mij vele
dagen van slag maakten. Dit gebeurde misschien twintig jaar geleden. We constateren
een onderbreking in de psychische balans maar kunnen die niet verklaren.
Bung Karno schreef in zijn memoires over de boven Ambon neergeschoten
CIA-piloot, Allen Pope. Hij ging de gevangenis in en werd niet meteen doodgeschoten,
in tegenstelling tot Sukarno's opvolger die honderdduizenden mensen om niet
aanwijsbare redenen liet executeren. Hij beschrijft in zijn memoires hoe de echtgenote
van Pope, voormalig stewardess bij PANAM, hem kwam vragen haar man vrij te laten.
‘She cried bitterly and begged me to pardon him. When it comes to women I am
weak. I cannot stand even a strange woman's tears. Then his mother and sister visited
me and those two sobbing was more than I could bear.’46 Pope werd vrijgelaten. Bung
Karno kon geen tranen verdragen van vreemden, laat staan van hun naasten. Hij
tekende eenmaal in zijn leven een doodvonnis van een Darul Islam-terrorist en was
de week voorafgaande aan diens executie zwijgzaam en van slag, zoals Sukmawati
Sukarno me eens toevertrouwde. Heeft Bung Karno ooit bij zichzelf geanalyseerd
waarom hij niet tegen tranen kan? Misschien was de gelijkgestemdheid ook in dit
opzicht een van de redenen dat Sukarno en ik close waren. Om terug te keren naar
Alice Miller, het besef deze ‘unintentional and unconscious manipulation of children’
niet te kunnen hanteren, is zeker een der bewuste redenen geweest dat ik in een vroeg
stadium van mijn leven het onverantwoord vond om kinderen te nemen, zoals het in
de volksmond heet.
Ik snuffelde in de drogisterij aan Lexington Avenue en zag tot mijn stomme
verbazing een potje Hazeline Snow ‘that beautifies the skin making it soft and white’.
Ik zag het ineens weer op mijn moeders kaptafel staan. Ik heb het gekocht na het
misschien al veertig jaar niet meer te hebben gezien. Ik ga het op Amerbos in de
badkamer zetten: douce mémoire.
Gisteren toen we op televisie de tenniswedstrijd tussen John McEnroe en Björn
Borg zagen, zei ik tegen Peter: ‘Amazing that no-one tried to shoot either Borg or
McEnroe as yet.’ Vandaag prijkt op de voorpagina van de New York Post: BJORN
BORG DEATH GUARD. ‘Tennis ace flees tennis court after threat to kill him.’
We gingen voor een hapje naar het Waldorf, waar Peter naar Edwin schreef. Ik
richtte een brief aan Lex Poslavsky over Ali-
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ce Miller en Winnicott. Ik probeerde het Hazeline-potje vergeefs te openen. Ik zei
tegen Peter: ‘Thank God, dat ik wilde kijken of het open ging, want nu kan ik terug
gaan om het te ruilen.’
‘Nee,’ zei hij, ‘daarom probeerde je het niet te openen. Je wilde het ruiken.’
Hij had gelijk. De geur van Hazeline is me altijd bijgebleven als een herkenbaar
luchtje uit De Horst. De dame in de drogisterij zag kans het onmiddellijk los te
draaien. Peter vroeg haar uit welk land zij naar Amerika was gekomen. Zonder de
minste twijfel antwoordde ik: ‘Uit Rusland.’ Dit bleek juist. Ik weet nooit waar ik
zoiets vandaan haal. Het antwoord kwam gewoon uit de twintig miljard neuronen in
mijn kop boven drijven. Ik zei nog dat er heus wel aardige communisten in de USSR
waren. ‘Yes, when they sleep,’ antwoordde zij sarcastisch.
Er is weer een idioot gearresteerd die uit een vliegtuig sprong en per parachute
boven op het World Trade Center is geland. We hadden een licht diner in een
health-food restaurant genaamd Earth Angel. Peter voelt zich sentimenteel omdat
we straks naar Amsterdam terugvliegen.

David Shipler wijst erop, dat 85 procent van de Joden die uit de USSR emigreren naar
de VS wil en niet naar Israël. Dat wordt blijkbaar in Jeruzalem niet geapprecieerd,
temeer omdat er bijvoorbeeld tussen 1969 en 1979 reeds 510.528 inwoners van Israël
naar de VS vertrokken. Dit cijfer staat tegenover 384.000 Joden die in genoemde
periode Israël binnenkwamen.47 John Fitzgerald Kennedy jr. wordt op 25 november
dit jaar 21 jaar. Hij heeft op de Phillips Academy in Andover, Massachusetts gezeten.
In 1980 heeft hij zijn zomervakantie als trainee bij een Zuid-Afrikaans mijnbedrijf
doorgebracht. Hij zit nu op Brown University in Boston. Hij is een lekker ventje
geworden.48
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New York, JFK - Amsterdam, Alia The Royal Jordanian Airlines
Ben totaal gefascineerd door Prisoners of Childhood. Wat hier in staat, is precies in
de roos. Het was weer ‘de verborgen kracht’ (of hand zoals Gerard Croiset het
benoemt) die me in de boekwinkel op dit boek deed stuiten. Ook gaat mejuffrouw
Boekhoudts wens in vervulling om meer begrip op te brengen voor trauma's uit de
jeugd en hoe ze ontstaan. Wanneer Alice Miller spreekt over ‘denying reality with
the unconscious help of illusions’, dan is dit exact waar Made in Soestdijk over gaat.
Hierdoor realiseer ik me steeds hoe onvolledig mijn analyse over het
monarchiesyndroom eigenlijk nog is.
‘Every child has a legitimate narcissistic need to be noticed, understood, taken
seriously and respected by his mother,’ schrijft Alice Miller in hoofdstuk 2, Depression
and Grandiosity as Related Forms of Narcissistic Disturbances. Het narcistische,
vroege stadium in ‘human development is characterized by extreme concern for the
Self and lack of concern for others. Narcissism may persist into adulthood as a
fixation. Narcissism is self-love or exaggerated concern with the Self.’ Zou mam die
gerechtvaardigde narcistische behoefte hebben beseft? Ik heb hiertoe in ieder geval
een uitwijkmogelijkheid gecreëerd naar mejuffrouw Boekhoudt.
Miller citeert een prachtige passage van Winnicott: ‘The mother gazes at the baby
in her arms, and the baby gazes at his mother's face and finds himself therein, provided
that the mother is really looking at the unique, small, helpless being and not projecting
her own introjects onto the child, nor her own expectations, fears, and plans for the
child. In that case, the child would not find himself in his mother's face but rather
the mother's own predicaments. This child would remain without a mirror, and for
the rest of his life would be seeking this mirror in vain.’ Vooral dat fixeren van een
moederlijke liefde in het latere leven lijkt to the point. Een normaal kader voor het
ervaren van gevoelens en emoties wordt in bovenstaand geval in een pril stadium
permanent beschadigd. Natuurlijke narcistische behoeften kunnen hierdoor niet in
een zich ontwikkelende persoonlijkheid worden geïntegreerd.
Die spiegelfunctie tussen moeder en kind ‘is unpredictable, insecure, anxiety-ridden,
or hostile, or if her confidence in herself as a mother is shaken, then the child has to
face the period of individuation49 without having a reliable framework for emotional
checking back to his symbiotic partner. The result is
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a disturbance in his primitive “self-feeling”,’ zo schrijft Alice Miller. Een aantal
vragen moet ik met Lex Poslavsky bespreken.
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Amsterdam
15 september 1981
Amerbos
Casper en Carine van den Wall Bake hebben een dochter. Casper woonde de bevalling
bij.
Elsevier in New York gaat de memoires van Philip Handler niet uitgeven. Het
past niet in hun assortiment. Ze suggereren het bij Harvard of MIT Press te proberen.
Pieter Baaij heeft zich blijkbaar bedacht en richtte andermaal een brief aan het
kantoor van Jermen Gvishiani in Moskou om een graantje mee te kunnen pikken van
de bouw van de gaspijplijn van Siberië naar West-Europa.
Anton Constandse nodigde me uit de uitreiking van de cultuurprijs van
Zuid-Holland bij te wonen.
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Professor Reuven Feuerstein schreef uit Jeruzalem. Hij corrigeerde ons interview
voor Over intelligentie.50
De zuurpruim professor Richard Herrnstein is weer eens in de pen geklommen en
hoopt zelfs dat ik ‘ons’ interview niet zal opnemen in het boek over het Venezolaanse
intelligentieprogramma.51 Ik mocht die man vanaf het eerste moment niet.
Han André de la Porte heeft een uitnodiging gestuurd voor een reünie van ons jaar
op Nijenrode. Leuk.
In de Knipscheer heeft een samenvatting uitgegeven van Het Sowjet-standpunt,
waarin de passages terugkomen die betrekking hebben op de wapenwedloop.52
Op het IIASA in Laxenburg is een bijeenkomst geweest, met kanselier Bruno
Kreisky en Aurelio Peccei als een soort eregasten.
Kreisky is bepaald niet bang. Hij heeft in het blad Le Nouvel Observateur uitgepakt
tegen Menachem Begin, premier van Israël, en hem ‘een primitieve imperialist’
genoemd. Hierdoor is een nieuwe rel tussen Oostenrijk en Israël ontstaan.53
Het Pentagon heeft een rapport uitgebracht waarin ruiterlijk wordt toegegeven dat
de vooruitzichten op energiegebied voor de USSR niet alleen ‘uitermate gunstig’ zijn
maar dat daardoor het Kremlin ook meer politieke invloed in West-Europa en Japan
zal gaan verwerven. Daar zijn de Amerikanen kennelijk uiterst beducht op. Hiermee
gaat het Pentagon in haar analyse lijnrecht in tegen een eerdere voorspelling van de
CIA dat de Sovjets halverwege de jaren '80 netto importeurs van ruwe olie zouden
worden.54
Prijzen voor benzine en wodka in de Sovjet-Unie worden opnieuw scherp verhoogd.
Alcohol en tabak gaan 17 tot 27 procent omhoog en prijzen voor juwelen, glaswerk,
vloerkleden, bont, leren kleding en meubilair van kwaliteit gaan 25 tot 30 procent
omhoog. Daarentegen zullen prijzen van synthetische fabricaten, polshorloges,
antibiotica en cosmetica met 12 tot 37 procent worden verlaagd. Het rommelt in de
sovjeteconomie. The Economic Gazette heeft bekend gemaakt dat 267 Russische
spaarders 156 miljard roebel, zo'n 206 miljard dollar, op staatsbanken hebben
vastgezet. Tussen 1966 en 1980 betekent dit een stijging van 840 procent.55
Terwijl ik in de VS was, heeft zich de zoveelste opmerkelijke af-
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faire rond Joseph Luns afgespeeld. Jarenlang heeft de boef land en volk, koningin
en kabinet voorgelogen dat hij met John Foster Dulles einde jaren vijftig had
afgesproken dat Washington Den Haag te hulp zou komen indien president Sukarno
het gebiedsdeel Nieuw-Guinea - ter completering van de bevrijding van
Nederlands-Indië - met militaire middelen zou aanvallen. De zogenaamde
Nieuw-Guineapolitiek van Luns was op dit fabeltje gestoeld. Tot mij de leugens van
Luns de keel uithingen en ik in 1970 een televisiefilm met een aantal topmedewerkers
van JFK maakte voor de NOS-televisie. Luns stelde het namelijk die jaren voor als of
John en Robert Kennedy hem en Nederland hadden verraden door de toezeggingen
van Dulles niet te honoreren. Alle geïnterviewden ontkenden dat er ooit toezeggingen
waren geweest, ‘Niet mondeling, niet schriftelijk, niet direct en niet indirect,’ aldus
McGeorge Bundy, veiligheidsadviseur van Kennedy en Johnson.
Eindelijk, na 23 jaar, heeft Luns zelf het stilzwijgen doorbroken. Han Hansen
meldde op 29 augustus 1981 in de Volkskrant in een opzienbarende kop, gevolgd
door een pagina tekst binnenin, dat Luns ook zelf altijd zijn twijfels had gehad ‘over
de hardheid van de (zogenaamde) Amerikaanse toezeggingen’.
‘Foster Dulles had gezegd dat hij de verklaring wel zou opschrijven, maar dat het
daardoor nog geen document van de Amerikaanse regering werd. De inhoud
vertegenwoordigde zijn persoonlijk inzicht. Hij verwachtte dan ook dat ik het stuk
niet openbaar zou maken,’ aldus Luns nu.
Opmerkelijk is dat oud-premier Willem Drees ook nu in 1981 staande houdt dat
hij met betrekking hierop nooit een geschreven toezegging van Amerikaanse steun
heeft gezien. Hij was premier tijdens het fameuze diner van Dulles en Luns in
Washington in 1958. Nu heeft Luns tegen Hansen gezegd: ‘Het is niet onmogelijk
dat premier Drees het papier destijds niet onder ogen heeft gekregen. Het was geen
officieel Amerikaans staatsstuk, maar ik wilde het wel hebben voor het geval ik voor
leugenaar zou worden uitgemaakt. Ik heb in vertrouwelijke gesprekken in het kabinet
en met de Kamercommissie wel verteld dat ik een schriftelijke verklaring in bezit
had.’
‘Luns bekent nu,’ vervolgde Han Hansen, ‘dat hij minder zeker was van de
Amerikanen dan hij indertijd liet blijken.’ Hij verwijst ook in 1981 ‘impliciet naar
de radicale beleidswijziging van de Kennedy-broers in 1962, die Nederland aan de
onderhandelingstafel met Indonesië zou brengen.56 Daarmee
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verloor Nederland de steun, zoals deze voordien in Washington bestond, vindt Luns,’
aldus Hansen. Met deze laatste zin vervalt Luns dus opnieuw in zijn eigen spel van
bedrog dat hij jarenlang in Den Haag opvoerde, want in 1959 is minister van
Buitenlandse Zaken, Dulles in Washington afgetreden en opgevolgd door Christian
Herter. Dean Rusk trad immers pas aan in 1961 in de regering Kennedy. Luns wist
daardoor al vanaf 1959 dat hij de boel belazerde.
Leo van Vlijmen van Brabant Pers heeft de Prijs voor de Dagbladjournalistiek
gekregen voor zijn boekje Met Ljoedmilla tussen de Russen, een serie indrukken van
een reis door de USSR. Hij is niet als journalist naar Moskou gegaan, omdat hij, bekend
als hij is als rabiaat anticommunist, niet wilde riskeren dat de ambassade hem geen
visum zou verlenen. Hij ging dus via een reisbureau als toerist, meldt De Journalist
kritiekloos.57 Van Vlijmen is de man die mijn reisboekje over de Sovjet-Unie zo
nodig de grond in moest schrijven. Onderscheid moet er zijn.

16 september 1981
Joop Daalmeijer zegt het overtollige materiaal van het gesprek met professor Eugene
Rostow - wat ik hem vanuit Washington dringend vroeg niet te vernietigen - te hebben
weggegooid. Zo is het altijd gegaan met mijn televisieopnamen.
Friso Endt meldt in NRC Handelsblad, dat de Sovjet-Unie naar olie en gas gaat
boren in de omgeving van het eiland Sachalin, ten noorden van Japan.
In Washington is het tiende internationale Rorschach Congres gehouden. Hermann
Rorschach, een Zwitserse psychoanalyticus, ontwierp de naar hem genoemde test in
1921.
‘The test, a sort of spyglass on the soul, is an enigma that makes people giggle or
sweat,’ aldus Elisabeth Bumiller in de International Herald Tribune.58 ‘It is
deceptively simple. A psychologist

asks a patient to look at a series of ten standard inkblots and describe what he or she
sees.’ De antwoorden geven een inzicht in de persoonlijkheid. Driehonderd psychiaters
en psychologen redekavelden op het congres over het nut en de resultaten van de
test. Eens heb ik die test zelf ondergaan. Dat was op 11 december
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1945 op het instituut van Van Lennep in Utrecht, waar ik kwam voor een
beroepskeuzetest. Uitkomst: commissaris van politie of hoofd van de brandweer.
Zou niet het enige juiste antwoord moeten zijn bij het kijken naar bovenstaande
inktvlek: ik zie een inktvlek? Wanneer iemand daarentegen antwoordt: ‘Het herinnert
me aan de dag dat mijn vader overleed,’ dan kunnen de psychologen aan de slag.
Bij het doornemen van de kranten vind ik een verslag van een discussieavond in
Groningen waarbij Henk Hofland en Jan Blokker het woord hebben gevoerd. Blokker
poneerde de ‘osmose tussen journalistiek, wetenschap en literatuur in de dagbladpers’
waar volgens hem een einde aan diende te komen. Het toenemende gedrang tussen
historici, literatoren en columnisten zou schadelijk voor de journalistiek zijn. Hij
zette zich af tegen ‘beunhazen’ in de krant ‘die zichzelf ontzaggelijk overschatten’.
De traditionele scheiding tussen fictie en non-fictie zou bezig zijn te vervagen. Ik
heb Blokker al eerder geregistreerd als kletsmajoor, gebaseerd op het beproefde
dictum van Augustinus, dat geloven voor waar aannemen is, wat niet is bewezen. In
het geval Blokker valt diens waarnemingsveld hieronder. Of erger: hij babbelt over
onderwerpen waar hij geen moer van weet of op merites heeft onderzocht.
Henk Hofland bazelde in Groningen over een ideaal uit zijn jeugd. Hij was een
van die mensen die geruime tijd in kroegjes doorbrengen en daar lang over iets
nadenken.59
Volodja Molchanov heeft voor APN Novosti een artikel over Henk Neuman
geschreven, de ‘specialist’ die nu nota bene mee gaat met de missie van Van Eeghen
naar Moskou. Neuman wordt omschreven als ‘a loyal soul-mate of Ronald Reagan’,
wat hij natuurlijk ook is, ook al houdt hij zich voor de buitenwereld met
vredesvraagstukken bezig. Neuman is voor een ‘limited nuclear war’ indien nodig,
door Molchanov omschreven als ‘een illusie’ waar ook militaire experts, onder wie
generaal Von Meijenfeldt, zich tegen hebben uitgesproken.

17 september 1981
Steven Weisman schrijft in The New York Times dat het Witte Huis van mijnheer
Reagan nu aan een ‘reality therapy’ is blootgesteld. Er wordt toegegeven dat de
regering Reagan veel te hard van stapel is gelopen door de militaire uitgaven fors te
verhogen en aanzienlijke belastingverlagingen door te voeren
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met het zogenaamde oogmerk in 1984 de begroting in balans te brengen. De directeur
van de Office of Management and Budget, de voortvarende David Stockman, heeft
de zwarte piet getrokken voor het mislukken van ‘a brilliant scenario’, met onder
meer een toename van militaire uitgaven van 142 miljard naar 221 miljard als gevolg,
een stijging van 55,6 procent in een jaar (1981-1982). Nu gaan ze dus bezuinigen.60
Intussen zal er strenger worden toegezien op export van ‘military-related
technology’ naar de USSR, terwijl de export van ‘nonstrategic items’ (zoals de levering
van graan) verruimd zal worden. ‘Economic relations must reflect and reinforce our
political goals of influencing the behavior of Communist governments in ways which
serve the vital interests of the United States and its allies,’ aldus Myer Rashish,
onderminister voor Economische Zaken in Washington. Hier heb je in een notendop
de gerichte Amerikaanse chantagepolitiek ten aanzien van het Oostblok. Letterlijk
alles is geoorloofd om de USSR op de knieën te krijgen. Het enige wat telt, is het
bevorderen van het Amerikaanse belang wat synoniem zou zijn aan het wereldbelang,
althans in de ogen van Washington.
Rob Meines meldt uit Brussel dat de Amerikanen de stationering van 48
kruisraketten in zowel Nederland als België, niet langer belangrijk schijnen te vinden
voor het bereiken van een acceptabel uitgangspunt bij onderhandelingen met Moskou
over de beperking van kernwapens voor de middellange afstand. Washington zal
echter geen genoegen nemen met een terugtrekking van SS-20 raketten tot achter de
Oeral. De Amerikanen eisen ontmanteling.
We keken vanavond naar Ordinary People. Ik had de film al gezien en keek
eigenlijk zo min mogelijk, maar Peter was er verschrikkelijk van ondersteboven. Ik
zag het aan zijn gezicht. Ik vroeg me af of ik er goed aan had gedaan hem mee naar
deze film te nemen. Later zei hij dat hij zijn tranen de vrije loop had willen laten.
Hij vroeg zich af waarom mensen zich voor tranen schamen.

18 september 1981
Ik kom weer vrijwel tot niets nu Peter hier is. Hij moet naar Cannes. Ik wil hem wel
400 gulden mee geven maar ik vind dat hij, nu hij 36 jaar is, zijn eigen boontjes moet
doppen. Het zijn eigenlijk problemen die ik er niet ook nog bij wil hebben. Ronald
Gase zegt dat de handtekening van John Foster Dulles
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op het zogenaamde ‘vodje van Luns’ zou hebben gestaan. Ik blijf hem aanmoedigen
meer onderzoek te doen en er over te schrijven.
Ik belde Henk Hofland. Hij heeft geen belangstelling om naar Eerde te gaan voor
de reünie van Nijenrode.
Ik ontmoette Tijmen Koelewijn van Veronica in de Carrékelder. Hij begreep de
aarzelingen wel bij televisieredacties om mij binnen te halen ‘want dan zijn ze zelf
nergens’.
Ik was met Peter de stad ingegaan. Tegen een van de dames bij de groentewinkel
zei ik dat zij haar coiffure te kort had laten knippen. Ik schrok van de reactie van
haar en haar collega's. Peter zei me later: ‘Willem, I told you years ago, dat je je klep
onder controle moet houden. Je gooit er alles altijd maar meteen uit, zonder te denken
en zonder consideratie, zonder diplomatie en psychological insights.’ Ik geloof dat
hij gelijk heeft. Ook mejuffrouw Boekhoudt sprak dikwijls in die richting en zei dan
dat Beatrix en ik in dit opzicht hetzelfde waren.
Heel vreemd, ik dacht aan Richard Thieuliette en even later stond hij voor de deur
op Amerbos. Hij was gekomen om in de RAI een bijeenkomst van Krishnamurti bij
te wonen. Hij gaat een voettocht van acht maanden langs de rivier de Ganges maken.
Hij is klaar met zijn studie Hindi aan de Sorbonne in Parijs. Wat me toch opviel, is
dat we 25 jaar nadat we elkaar voor het eerst in New York ontmoetten, nog weinig
te vertellen hebben. Peter liet ons alleen en ging trimmen in de polders. Het was een
schot in de roos om al enkele jaren geleden contact te leggen met het Committee for
the Present Danger, waarmee niet alleen Ronald Reagan was geassocieerd, maar ook
de topmensen van de huidige ontwapeningsonderhandelingen, onder wie professor
Eugene Rostow van Yale, en Paul Nitze, zojuist door Reagan aangewezen als leider
van de Amerikaanse delegatie bij de komende gesprekken over de beperking van de
Eurostrategische raketten. Ik ga direct contact met hem opnemen.

19 september 1981
Josje Hagers belde. ‘Je Arbatov-boek was van wereldniveau en dan breng je je
prestige weer omlaag met Made in Soestdijk.’ Peter, die ons hoorde, zei: ‘Die juffrouw
heeft misschien alleen middelbare school en kan met haar pet niet bij wat je schrijft.
Misschien kan ze het ook emotioneel niet verwerken.’ Jan Foudraine heeft eindelijk
het interview met Bibeb voor Vrij Nederland gehad. Het duurde elf uur. Hij had het
ervaren alsof hij door een hel ging en had er de volgende dag om ge-
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huild. Hij had haar er bovendien een brief over geschreven. Ik telefoneerde met
Bibeb. Zij beschouwt Foudraine als ‘een goede man’, maar vindt hem wel ‘fucked
up’, zoals was te voorzien. Zij begreep ook de combinatie Foudraine - Oltmans niet.
Ik had haar tenslotte dit interview aanbevolen. Zoals ik indertijd via Jan van Beek
van de GPD het interview van Bibeb met Irene arrangeerde. ‘Waarom benader je
prinses Margriet niet,’ vroeg ik. ‘Is zij niet vreselijk dom,’ was de reactie van
mevrouw Lampe (Bibeb).
Jan Cremer probeert via mijn vriend Volodja Molchanov in 1982 een reis naar de
61
USSR te maken. Daar wil ik zeker bij helpen.
Lidy van Marissing gaf in de Volkskrant62 een levendige beschrijving van het
sprookje van de gouden koets op de derde dinsdag in september, door haar als een
collectief ‘koektrommel tafereel’ getypeerd. Beatrix zwaait anders dan Juliana.
‘Overal vormen zich opgewonden kringen van Oranje-klanten rond een aantal punks.
“Wat willen jullie dan? Fascisme? Communisme?” Een meisje met rood-wit-blauw
gemaakte wenkbrauwen antwoordt: “Ik wil, dat ze mij een goed huis geven, en werk.
Ik ben niet tevreden met vijftig gulden in de week.” Een jongen met blauw haar houdt
een verhandeling over anarchisme. “Wij willen niet dat de politie slaat wanneer we
onze mening laten horen,” zegt hij.’ Een afschuwelijk verhaal eigenlijk.
Reinjan Mulder schrijft over de oprichting van de Stichting Simon
Vinkenoog-archief. ‘Brieven van schrijvers kunnen, evenals dagboeken en andere
literaire documenten, veel geld opbrengen,’ constateert hij. Vinkenoogs archief is
ondergebracht op de begane grond in een voormalige schoenmakerij. ‘Ik heb de
gewoonte om alles wat geschreven of gedrukt is mee te slepen,’ zegt Vinkenoog.
‘Als ik op reis ben geweest kom ik met stapels drukwerk terug.’63 Ik denk dat er
uitzonderlijk veel bij zit dat onmiddellijk naar de prullenbak zou kunnen worden
gedirigeerd. Mijn archief bepaalt zich tot mijn dagboek, de bijbehorende boeken, en
inderdaad, in de garage van Amerbos staan vele tientallen dozen met bijbehorende
knipsels.
Eduard belde uitvoerig over zijn laatste reis - met zijn zus - naar Israël. Hij bezocht
de Klaagmuur. ‘Er stond een man met een witte doek op zijn hoofd, die een
verschrikkelijke zonde
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had begaan. Vind je dat niet idioot?’ zei hij. Hij doet mee aan een autocross
georganiseerd door Transavia.

20 september 1981
Peter is naar zijn moesje in Tilburg afgereisd. We waren drie weken samen. Ik keek
zelfs de trein na vanuit de auto, toen deze het Centraal Station uitreed. De leegte om
me heen is nu totaal. Hij gaat een week in Zuid-Frankrijk tegemoet, waar hij zijn
Australische vriendin Mary Webber gaat opzoeken. Zij gaat optreden in Cannes. Jan
Kikkert uit Hoogeveen logeerde trouwens vannacht op Amerbos en sliep bij mij.
Peter in de logeerkamer. Later op de avond schreef ik een brief aan Peter, die begon
met de zin: ‘Het is stil op Amerbos.’ Toen ik deze boodschap dichtplakte, belde hij
uit Tilburg op met: ‘Is het stil op Amerbos?’ Wanneer Peter mijn omgeving verlaat,
slaat een vorm van eenzaamheid toe die ik normaliter onder de knie heb. Hij had
lang met zijn moeder zitten praten. Die twee zijn heel close. Peter moet absoluut
Alice Miller lezen.
Peter Atit, de swami, kwam langs. Hij had ruzie met zijn vriendin. Hij las Made
in Soestdijk en vond dat ik dicht bij de gezichtspunten van de Bhagwan was gekomen.
Ik ben me dit niet bewust. Ook hij gaat naar Krishnamurti. ‘Je hebt helemaal geen
identiteit, Willem,’ gaf hij me nog mee. ‘Je bent maar een iets, een illusie. Het is een
gigantisch misverstand.’
Er zijn 250.000 mensen op de been geweest in Washington DC om te demonstreren
tegen de sociaaleconomische politiek van Ronald Reagan. Ook de vakbeweging
AFLCIO deed mee aan de demonstratie.
Ik vond Henk Hofland uitstekend (hij stelde de vraag: ‘Zijn de Amerikanen
vrienden?’) in een uitzending van Panoramiek met Pieter de Vink. Andere deelnemers
waren Klaas de Vries en professor Alting von Geusau uit Tilburg.

21 september 1981
Ik heb vannacht, ook door het gesprek met Peter Kampschuur, intens over mam
gedroomd. Ik ontwaakte en zag opnieuw het verschrikte gezicht van Peter voor me
tijdens de film Ordinary People. Ik zal die blik van hem op dat ene moment moeilijk
kunnen vergeten. Het sloeg bij me in als de psychische bliksem.64
Pieter Baaij belde. Hij had gehoord dat het Duitse Mannesmann de belangrijkste
orders bij de aanleg van de pijpleidingen
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uit Siberië in de wacht heeft gesleept. Boskalis wil nu achteraf wel met Baaij
samenwerken bij het gasproject. Ik belde meteen Dirk Keijer65 in Hilversum. Hij
reageerde: ‘Willem, het lijkt wel of je gedachten kunt lezen.’ Ik zie hem morgen.
Ik speelde Ballades van Chopin. Niemand heeft hem mijns inziens ooit overtroffen.
Ik lunchte met Ernst van Eeghen. We wandelden van zijn kantoor naar restaurant
Peking. Hij herhaalde dat Georgii Arbatov toch vooral moet inzien dat de komende
missie de allereerste keer is dat er buiten de NAVO om bilaterale gesprekken worden
gehouden tussen Nederland en de Sovjet-Unie, en dan nog wel over
wapenvermindering. Hij benadrukte ook dat de huidige nucleaire wapens in Nederland
gewone slagveldwapens zijn. Kruisraketten vormen daarentegen een directe bedreiging
voor de USSR zelf vanwege de reikwijdte. Hij onderstreepte dat Henk Neuman bij
alle gesprekken tot dusverre steeds dwars had gelegen en dat Klaas de Vries hem,
Van Eeghen, in de discussies weinig had ondersteund. Ernst vroeg bijvoorbeeld hoe
de PvdA er tegenover stond om gesprekken over ontwapening in Moskou te voeren.
Klaas had glashard geantwoord dat hij slechts in de hoedanigheid van burger aanwezig
was.
Ambassadeur Tolstikov had twintig minuten lang tegen Van Eeghen gefulmineerd
dat hij professor Arbatov moest laten schieten. ‘We realiseren ons dat de man eropuit
is zelf een goede beurt in het Kremlin te maken.’ Van Eeghen zei na terugkeer met
mij op televisie te willen om te vertellen wat er was gebeurd. ‘Nee,’ zei ik, ‘doe het
maar met Willem Brugsma.’
‘Dat heb jij gezegd,’ zei hij meteen, ‘niet ik.’ Het bleek overigens dat hij tegen
ons verzoek in André Spoor had ingelicht over onze plannen. Ik stelde voor dat we
een gesprek zouden organiseren met Spoor, Brugsma en Van Mierlo. ‘Ik heb een
groot huis, dat kan op Berkenrode in Heemstede,’ antwoordde hij.
Ernst vertelde ook dat Henk Neuman had bedongen dat ik verder overal buiten
zou worden gehouden. Neuman stelde nog een voorwaarde namelijk dat iemand van
zijn instituut als waarnemer mee zou gaan. ‘Dan weet je nu al dat die man een
BVD-spion is,’ zei ik.
‘So what!’ riep Ernst uit.
Zoiets begrijp ik niet. We worden in Moskou vertrouwd, uitgenodigd en welkom
geheten en we laten ons als lammeren
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naar de slachtbank leiden en infiltreren door de mensen bij wie oorlogophitsing hoog
in het vaandel staat. Terwijl hij heel goed weet dat alles wat hij nu doet of in de
gelegenheid is te doen, met mijn ideeën en contacten in Moskou is begonnen, gedraagt
Ernst zich intussen als commander in chief. Hij liet me een tweede brief aan Arbatov
lezen die hij via generaal Rybakov naar Moskou had verzonden. Ik gaf hem terug
en aarzelde om een kopie voor mijn dagboek te vragen. Hij had tot dusverre nog
niets uit Moskou gehoord.
Ik legde uit dat professor Arbatov vanuit Canada eerst naar Mexico-Stad was
gereisd. Hij vond dat we geen vin dienden te verroeren tot Arbatov had gereageerd.
‘Iets anders is,’ zei hij vervolgens, ‘als jij à titre personnel Arbatov zou benaderen.’
Zelf wilde hij hem niet bellen want ‘the ball is now in his court’.
Onvoorstelbaar hoe iedereen uit dit initiatief probeert er voor zichzelf een slaatje
uit te slaan. Neuman probeert contacten in Moskou te leggen voor zijn instituut door
ook nog een medewerker mee te nemen. Klaas de Vries idem dito, die wil zoveel
mogelijk hoge sovjetmilitairen ontmoeten. Het lijkt wel of waar het allemaal werkelijk
om gaat - gesprekken over wapenvermindering op gang brengen - naar de achtergrond
wordt geschoven. ‘Ik begrijp uitstekend, wat je zegt,’ aldus Van Eeghen, ‘maar ik
gebruik ze op mijn manier. Ik heb deze delegatie nu nodig maar in de toekomst ga
ik waarschijnlijk met een heel ander gezelschap naar Moskou.’
Ernst denkt dat Henk Neuman hem het liefste zou wegwerken ‘en Klaas vindt mij
een wilde man’. Intussen piekert Van Eeghen nu al hoe hij zijn delegatie schaakmat
kan zetten door onmiddellijk na terugkeer zelf op televisie de grote mijnheer te gaan
uithangen.
Ernst had Made in Soestdijk gelezen. De analyse van het koningshuis als instituut
was waarschijnlijk de juiste, maar een koninklijke familie was altijd beter dan Joop
den Uyl als president. De koning staat tenslotte boven de partijen. De mensen waren
immers de politiek moe, dus ‘thank god we have a Queen’. Hij achtte een koningshuis
bovendien goedkoper dan een president. Ook het internationale aanzien van Nederland
was veel groter zolang een koninklijke familie de scepter zwaaide. Ik liet hem de
laatste brief van admiraal Zumwalt66 lezen, waarin hij een andere toon aanslaat dan
voorheen. Niets is veranderlijker dan de mens, inbegrepen admiralen in Washington.
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Eduard was hier. Hij is een lief ventje. Ik ben dol op hem. Hij moet om 04:00 uur
op vanwege een Transavia-vlucht dus hij ging vroeg naar zijn kamer terug. Heerlijk
zo'n spontaan en onverpest joch. He is a beauty. We lagen wat te stoeien toen de
telefoon ging. Het was Peter uit Tilburg. Hij is klaar om naar Zuid-Frankrijk te gaan.
De senatoren Alan Cranston en Charles Mathias zijn in Moskou geweest. De laatste
geeft enkele indrukken weer op de Op-Ed pagina van The New York Times.67 ‘One
does sense in Moscow a concern with an accumulation of political and economic
difficulties that have been exacerbated by a tough, largely mystifying, new
Administration in Washington. The “tough” Reagan message has been received.
What they don't know are the limits of this toughness. Thus, the Russians are taking
the measure of the Administration. For the first time, they are uncertain whether they
can do even limited business with Washington, and are slightly of balance.’ Ik denk
dat dit een juiste analyse is aangezien de Reaganites inderdaad alles op alles zetten
om direct en indirect Moskou met alle beschikbare middelen te saboteren.

22 september 1981
Ik stond vanmorgen met twee rozen aan het graf van mijn ouders op Den en Rust in
Bilthoven. Ik sloot mijn ogen en registreerde een mengeling van emoties, een
noodzakelijk kwaad. Het dramde door mijn hoofd dat mijn vader me eens voorhield
dat het leven als een fakkel was, waarvan je de plicht had die door te geven. Hij had
ongetwijfeld gelijk, maar de conditie van waanzin in de wereld is niet die van 1925,
toen ik ter wereld kwam. Why cause an endless stream of tears and pain in anybody's
life? Because, it is what life is about.
Gisteravond ging een telefoongesprek met Pieter de Vink van NOS televisie driemaal
de mist in. Ik kon hem horen, maar hij mij niet. Het gelazer van afluisteren is weer
in volle gang.
Ik bracht een bezoek aan Lex Poslavsky. Zijn vrouw bleef erbij, wat ik altijd
vervelend vind. Hij is rechtser dan rechts. Hij had het programma met Henk Hofland
ook gezien en vond zijn optreden ‘op het demente af!’. Klaas de Vries was zozo
geweest, Pieter de Vink was op de narcistische toer, en Alting von Geusau was
meegevallen natuurlijk, want Lex zit op zijn lijn. Georgii Arbatov was op hem
overgekomen als een man om geen woord van te geloven met een gezicht van een
crook.
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Het was terecht dat Ronald Reagan de New Deal van Franklin Delano Roosevelt de
nek omdraaide (Ik dacht: dat moest Philip Handler eens horen!). Reagan was bezig
de Westerse wereld te redden en na hem zou opnieuw een Republikein worden
gekozen.68
Poslavsky vond Beatrix en Claus onbeduidend en bovendien links georiënteerd.
Ik protesteerde onmiddellijk dat het er op leek of hij die onzin, die hij als
Telegraaf-lezer onder ogen moest hebben gekregen, inderdaad geloofde. Nee, hij
was onder meer tot die conclusie gekomen vanwege de activiteiten van Claus ten
aanzien van de derde wereld. Ik gaf toe dat 250 miljoen per jaar voor India een
druppel op een gloeiende plaat was. Hij vond het nog erger dat Nederland 50.000
gulden betaalde voor een comité dat zich bezig hield met de bevrijding van Chili.
Hij vond Papa Gaay (W.F. de Gaay Fortman) een hoogst onbetrouwbare man, veel
erger dan zoon Bas. Dit gedeelte van de ontmoeting was dus niet geslaagd. Hij had
de bokkenpruik op.
Ik vroeg hem om eens een gesprek te hebben met mejuffrouw Büringh Boekhoudt
in Baarn. Hij zei hier gaarne toe bereid te zijn. Hij vond het inderdaad absurd te
suggereren (zoals mejuffrouw Boekhoudt in een briefje deed) dat ik psychiatrische
hulp zou moeten inroepen en dit zou hij haar duidelijk maken. Hij scheen verrast dat
ik zei niet bij dat gesprek aanwezig te willen zijn. Ik heb mejuffrouw Boekhoudt
hierover geschreven.
Van de Poslavsky's reed ik naar Hilversum waar Dirk Keijer tongetjes stond te
bakken. Hij kondigde vrijwel onmiddellijk aan dat oud-ambassadeur Romanov in
Moskou had gevraagd of ik zo snel mogelijk naar Moskou wilde komen. Ik liep op
en neer op het terras, terwijl hij door bakte, en overwoog of ik hem om een ticket
zou kunnen vragen. Hij ging er onmiddellijk mee akkoord. Zijn assistent Rob Zeeman,
een soort klusjesman, zou me morgenochtend bij Austrian Airlines op Schiphol
ontmoeten en met een creditcard mijn retour Moskou betalen. Dirk regelde het
ogenblikkelijk met een telefoontje. Ik wist eigenlijk niet wat me overkwam.
Jan van Wieringen vroeg vanuit New York of hij via mijn contacten een interview
met Andrei Gromyko zou kunnen krijgen. Ik zei hem dat er niet de geringste kans
op was, maar adviseerde in ieder geval Eugene Rostow te gaan ontmoeten.
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23 september 1981
Indira Gandhi is op bezoek in Djakarta.
Ik kreeg een aardige brief van McGeorge Bundy. Hij zegt uit te kijken naar het
boek dat ik met Handler aan het maken ben. Ik wil hem gaan ontmoeten en het contact
weer opnemen.
Dirk Keijer vertelde dat Philips een poging had ondernomen de volledige leverantie
voor bepaalde apparatuur voor de gaspijpleiding uit Siberië in de wacht te slepen.
Hij had zijn sovjetcontacten geadviseerd: ‘Fuck Philips.’ Als hij zichzelf zou hebben
aangeboden als consultant voor Philips bij het verkrijgen van orders, zou hij tien
miljoen gulden hebben kunnen verdienen. Maar Philips had nooit anders gedaan dan
spugen op de USSR en zou daarom nu naast de boot moeten vallen.
In Nigeria had hij een contract voor 300 miljoen dollar gesloten voor de levering
van silo's, samen met zijn partner Bahr. Met Dewi Sukarno en haar contacten wenste
hij liever niets meer te maken te hebben. Hij zou ook naar Jordanië gaan, waar juist
Dewi prima contacten heeft, dus misschien kletst hij maar wat - en Dewi ook - en
doen ze wel degelijk zaken. Intussen vordert het miljardenproject voor een sovjet
staalindustrie in Nigeria gestadig. Dirk heeft dit allemaal aan oud-ambassadeur
Romanov te danken, die indertijd ambassadeur in Lagos was. Hij beloofde dat ik
daar in februari een film over het sovjetproject zou kunnen maken.
‘Een goede vriend van je zit als ambassadeur op Mauritius,’ vertelde Keijer. Het
bleek de heer Pankov te zijn, de man die in Moskou het comité voor Europese
Samenwerking leidde.69 Nicolai Pankov zit op Mauritius omdat het Kremlin dichtbij
Zuid-Afrika een vertrouwensman wenste te stationeren. Hij was verder van mening
dat de sovjets orde op zaken dienden te stellen in Polen. Hij adviseerde mij een
topman van de ABN te gaan bezoeken en een aanbod te doen om voor de bank
contacten in Moskou te leggen om mijn privéfinanciën op te vijzelen. Is dat een
gedegen advies? We zaten op het terras met een visje, sla en een wijntje. Inge Keijer
was uit.
Omdat Rob Zeeman er niet was, liet ik een ticket voor Moskou op mijn Diners
Club kaart schrijven. Toen hij toch nog opdook, moest dit allemaal weer veranderd
worden. Ook droeg Ernst van Eeghen 1.200 gulden voor mijn korte trip naar Moskou
bij. We gingen hiertoe voor een tweede maal naar restaurant Peking. Hij krabbelde
op een blocnote een paar zaken die ik in de USSR moest bespreken. Verder begreep
ik dat Van
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Eeghen met zijn toegenomen contacten in Moskou kennelijk een visje heeft uitgegooid
in Washington. De consul-generaal van de VS hier in Amsterdam had hem gebeld
met de mededeling dat iemand van het State Department uit Washington dit weekeinde
zou overkomen om met Van Eeghen te spreken.
Ik kreeg een brief van mijn dierbare vriend Jono Raymond uit Chicago. Hij had
een foto van zijn zoon Adam meegestuurd. Hij volgt nu colleges in ‘mathematics
and related subjects’ en terwijl hij nog steeds als timmerman werkt, vijzelt hij zijn
kennis op.
Ik denk de hele dag aan Peter in die saaie trein naar Cannes.
Er is een telegram van Richard Allen, veiligheidsadviseur van Reagan. Phyllis
Kaminsky van het Witte Huis wil weten voor welk programma het gesprek met hem
zal worden gefilmd en wie het zal doen. Zou Eugene Rostov met Allen hebben gebeld,
zoals ik hem vroeg? Ik moet nu subtiel met deze mogelijkheid omspringen bij de
NOS. Het bewijst andermaal dat de aanhouder (soms) wint.
Ik belde oud-ambassadeur Romanov in Moskou om hem te vragen te helpen met
het snel verkrijgen van een visum. Hij vroeg zelfs (over de open telefoon) of ik Dirk
Keijer had gesproken. Volodja Molchanov zei mij tientallen malen vergeefs te hebben
gebeld. Toen ik ook het aangevraagde gesprek met Miraflores Palace in Caracas
steeds maar niet kon krijgen, zei de telefoniste er niets aan te hebben kunnen doen
‘want er staat een vreemde toon op uw toestel’. Het is weer het oude liedje.
Ik ontmoette Jan Cremer en Babette Sijmons bij het Concertgebouw. ‘La foule
hideuse’, zoals André Gide zou hebben gezegd, was aanwezig, zoals Guus Oster,
Geert Lubberhuizen en Wim van Beusekom van de Bezige Bij, Lucebert, Remco
Campert, enzovoorts. Later op de avond kwam Lubberhuizen, die een glaasje teveel
op had, naar ons tafeltje en zei letterlijk: ‘Hoe is het mogelijk dat jij Jan, zo'n oprecht
mens, met Willem Oltmans zit te dineren.’ Even later zei hij, zich rechtstreeks tot
mij richtend: ‘Jij weet altijd geheimen die niemand weet,’ en meer van dergelijke
onzin. Hij omhelsde Babette driemaal, die zich naar mij liet ontvallen: ‘Dat doet hij
bij iedere rok.’
Later vertelde Jan dat Lubberhuizen hem ‘uitzonderlijk had belazerd. Als hij me
geld leende dan nam hij honderd procent rente. Ik heb er de papieren nog van.’ Hij
zei dat zijn andere uitgeversvriend Jan Buis van Bruna gek was geworden en soms
dagen lang zoek was. Buis had Janwillem van de Wetering op-

Willem Oltmans, Memoires 1981-1982

60
gebeld om te vertellen dat Bruna 500.000 van zijn boeken had verkocht. Hij moest
overkomen uit de VS om het gouden boek in ontvangst te nemen. Toen Janwillem
arriveerde was Buis onvindbaar. Nu was Van de Wetering met zijn werk naar Peter
Loeb gegaan. Ook vertelde Jan dat alle kroegbazen in Amsterdam weten dat Hans
van Mierlo een zuiplap is ‘en wat moeten ze nu denken, nu hij minister van Defensie
is’. Ik concludeerde dat ik blij was in Noord te wonen en niets met de Amsterdamse
roddelkliek te maken te hebben, waar ik weer voor maanden mijn buik van vol had
na een avondje uit.

24 september 1981
Ik vind het gesprek met Robert Yastrow, van het Goddard Institute for Space Studies
in de VS, een van de beste interviews voor mijn boek Over intelligentie. Geen wonder
dat de medewerkers bij Bruna voor sommige van deze gesprekken geen begrip
hebben, ze kunnen er met de pet niet bij. Ik heb het hier en daar wat bijgeslepen,
rekening houdend met de bovenkamers van de diverse personages, omdat het anders
niet haalbaar zou zijn sommige standpunten glashard neer te zetten. Ook Lulofs van
De Telegraaf zou immers weer moord en brand schreeuwen en het woord ‘knettergek’
van stal halen.
Ernst van Eeghen zei gisteren dat hij vanwege Henk Neuman mijn naam nooit
meer noemde in het gezelschap dat naar Moskou zal gaan. Dan weet je dus meteen
wie er achter die Neuman staan: de BVD-CIA-kliek en Buitenlandse Zaken niet te
vergeten. ‘Maar als ik uit Moskou terug ben,’ aldus Van Eeghen, ‘dan heb ik van die
delegatie deel uitgemaakt en ben ik een vrij man. Dan kan ik alles op televisie uiteen
zetten.’ Het is meer dan duidelijk dat Van Eeghen de truc van het Trojaanse paard
uithaalt om in Moskou via de voordeur op een zo hoog mogelijk niveau binnen te
komen - waarvoor hij letterlijk mijn contacten van A tot Z gebruikt, zelf kent hij
slechts hoogbejaarde oud-strijders! - om dan zijn spel naar eigen believen verder te
spelen. Het lijkt wel of hij meer de publiciteit zoekt dan dat hij oprecht probeert
nieuwe wegen bij de onderhandelingen over ontwapening te ontdekken.
Japan is bereid een krediet van 660 miljoen dollar aan de USSR te geven voor de
aanleg van de aardgaspijpleiding naar West-Europa. Eveneens zal Tokio helpen bij
de bouw van een chemische fabriek. Moskou zal het geld gebruiken voor de aankoop
van compressorstations en andere apparatuur. De levering van deze compressorstations
is nu precies wat ik via Pieter Baaij bij het kantoor van Jermen Gvishiani voor het
Ne-
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derlandse krediet van drie miljard heb binnengebracht. Étienne Davignon, Europees
commissaris voor het industriebeleid, heeft gezegd dat de Europese Commissie wil
dat het gascontract met de Sovjet-Unie doorgaat, wat dus regelrecht in strijd is met
de politiek van Ronald Reagan.
Eduard Voorbach vertelde dat er tal van jonge mensen die juist in militaire dienst
wilden, waren uitgeloot terwijl hij, die er dus geen zin in heeft, wel binnenkort in
dienst zal moeten. Hij had zich voorgenomen er het beste van te maken als hij er
niets op kon vinden om de dienst te ontlopen. Ook al zou ik het erg plezierig vinden
weer eens een soldaatje Amerbos te zien binnen wandelen, we moeten er iets op zien
te vinden. Via Lex Poslavsky vond ik indertijd de juiste contacten om Peter buiten
de militaire dienst te houden.
Nico Scheepmaker zei dat hij Made in Soestdijk had doorgebladerd maar dat hij
er niet over zou kunnen schrijven ‘zonder jou schade te doen’. Dat is dan in 1981
een prominente televisiecommentator. Ook hij begrijpt er niets van. Of wil het niet
begrijpen.
Pieter de Vink zei van mening te zijn dat indien Richard Allen inderdaad nu een
interview wilde geven, hij het beter vond dat Willem Brugsma het gaat maken. Daar
peins ik niet over. Ik ga het via Joop Daalmeijer of Hans Jacobs bij de VARA proberen.
Je ziet maar weer hoeveel schade Den Haag me in de loop der jaren met succes heeft
toegebracht. Mijn reputatie is systematisch van hogerhand de vernieling in geholpen.
Mijn lieve vriendin mevrouw Hazeu70 begint een brief over Made in Soestdijk met
‘Lieve Hemelbestormer. Laat ik beginnen met te zeggen, dat ik het met de algemene
strekking van je boekje wel eens ben. De indoctrinatie van dit volk met betrekking
tot het Oranjehuis, is bij mij blijkbaar niet gelukt. Als drie-jarig kind meegenomen
naar het sprookje van de gouden koets, heb ik dusdanig gegild van wanhoop en angst
voor de menigte om mij heen, dat ze me maar ten einde raad - voor het verschijnen
van het symbool - naar huis hebben gebracht. Of dat het begin is geweest, weet ik
niet, maar het Oranjehuis zegt me niets, en wat mij betreft zijn alle koningshuizen
verouderde begrippen. So far so good. Daar zijn we het dus over eens. Waarin ik het
echter niet met je eens ben, is dat ze om wille van jouw en mijn opinie, nou ook maar
meteen zouden moeten verdwijnen. Waarom in vredesnaam? Miljoenen mensen
denken daar anders over, en mogen ze?’
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Als student aan Nijenrode werd ik in 1947 voor een bezoek aan Philips bij Ir. H.A.G. Hazeu,
lid van de Raad van Bestuur, ingekwartierd.
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Na de nodige, en voor haar gebruikelijke kritiek op stijl en taalgebruik, neemt ze
duidelijk stelling tegen wat ik in Made in Soestdijk noem de ‘onvolwassenheid’ van
de kudde het Oranjetotem nodig te hebben. ‘Sorry, jong,’ vervolgt zij, ‘maar dat vind
ik nou onvolwassen van jou. Waarom moet een mens als onrijp gekwalificeerd
worden als hij of zij er andere opvattingen op nahoudt? Waarom is iemand kinderlijk
als hij gelooft aan een god, of aan het verhaal van Christus of aan dat van Boeddha?’
Was het de Zwitserse psychiater Jung niet die ooit schreef dat het bedrijven van
metafysica een nuttige bezigheid was uit het oogpunt van psychische hygiëne? Je
schuift op Christus en Boeddha het onbegrepene uit de menselijke geest af. Dat moet
ik haar schrijven.
Ik bereikte Arbatov in Moskou, die Fedijashin van APN Novosti onmiddellijk zou
bellen om via de ambassade in Den Haag voor mijn visum te zorgen. ‘My dear
Willem, how are you,’ begon Arbatov het gesprek. Dat had Lex Poslavsky moeten
horen.
Eduard kwam onaangekondigd opdagen, gevolgd door de dierbare Ralph
Nijendorff, die gelukkig niet lang bleef. Ik haalde Ed over te blijven slapen.

25 september 1981
Ik raak steeds meer op Eduard gesteld. Hij zag er vanmorgen in zijn camouflagejack
zo lief en fris uit. Hij verbaast me voortdurend in wat hij zegt, hoe hij denkt en
oordeelt over alles. Zijn ogen zijn erg lief.
Ik belde Klaas de Vries. Hij wilde weten waarom oud-ambassadeur Romanov had
gevraagd naar Moskou te komen. ‘I have no idea,’ zei ik. Het leek hem onverstandig
om te gaan. Ik vertelde dat ik ook Georgii Arbatov, Jermen Gvishiani, aartsbisschop
Pitirim en anderen wilde zien, waarop hij antwoordde: ‘Als je het zo zegt dan klinkt
het anders.’ Hij bevestigde het boekje van Herbert Scoville te hebben ontvangen
maar bedankte me niet voor die geste.
Klaas herhaalde dat hij Ernst van Eeghen ‘een absoluut hopeloze man’ vond. Er
waren tijdens opeenvolgende besprekingen over de delegatie naar Moskou momenten
geweest dat hij geneigd was om te zeggen: ‘Zoek het verder maar uit, ik haak af.’
Hij zag op tegen de ontmoeting op maandag. Hij vermoedde dat Frits Bolkestein de
vijfde man zou worden.
Ik zei dat Van Eeghen besefte dat men hem nu het liefste thuis wilde laten.
‘Misschien is hij een doordrammerige en bazige man,’ zei ik, ‘maar vergeet niet dat
hij het is geweest die dit
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initiatief heeft genomen. Bovendien begrijpt Ernst dat na deze reis de zaak door
anderen zal worden overgenomen, wat jij zelf trouwens al tijdens het eerste gesprek
in Le Bistroquet hebt voorspeld.’
Tegen mij zegt Van Eeghen trouwens dat Klaas eigenlijk niets van militaire zaken
af weet. ‘Ik heb het bij hem gecheckt,’ aldus Van Eeghen. ‘Toen ik hem naar het
gewicht van kruisraketten vroeg, wist hij dat niet. Hij weet zoveel niet en leest de
rapporten niet die ik krijg.’ Onze delegatie naar Moskou belooft een gezellig uitje
te worden. Wat zullen de heren onderling een theater jegens elkaar opvoeren! Klaas
de Vries somde intussen op wat hij als het belang van de reis van de delegatie naar
Moskou zag en wat de verwachtingen waren. Ik maakte hier notities van.71 Hij zei
verder: ‘Mocht Arbatov ook met een der leden van onze delegatie onder vier ogen
van gedachten willen wisselen, dan moet dit kunnen.’ Ik begreep de suggestie en zal
die Arbatov overbrengen.
Hans Jacobs van de VARA belde. Joop van Zijl wil het interview met Richard Allen
meteen hebben. Maar de VARA geeft er Jacobs geen zendtijd voor. Ik heb Pieter de
Vink opgebeld om te zeggen dat hij Allen van me kan krijgen. Hij was er kennelijk
erg blij mee.
Joseph Luns heeft weer eens voor een gigantische rel gezorgd. In gesprek met
Johan Olde Kalter van De Telegraaf72 zegt hij over informatie te beschikken dat:
MOSKOU BETAALT CAMPAGNE TEGEN DE NAVO, zoals de krant kopte. Luns heeft in
Brussel kennelijk inzage in de Sproojes van Grimm van de CIA. Alting von Geusau,
directeur van het John F. Kennedy Institute, Center for International Studies, beweert
ongeveer hetzelfde. Deze professor heeft zelfs om een onderzoek van de regering
gevraagd om te onderzoeken of de Russische Communistische Partij de
vredesbewegingen hier financiert. Men schijnt in het bijzonder gebrand te zijn op
het Interkerkelijke Vredesberaad, het IKV van Mient Jan Faber. Alting von Geusau
verwijst gewoon naar een CIA-rapport waarin wordt gesteld dat het Kremlin maar
liefst 100 miljoen dollar in de Europese vredesbeweging zou hebben gestoken. Alsof
de CIA een serieuze bron voor dit soort beweringen zou kunnen zijn. En deze man is
hoogleraar in Tilburg.
Frits Bolkestein (VVD) deed er een schepje bovenop. Hij noemt de financiering
van de vredesbeweging niet eens het belangrijkste vraagstuk. Volgens hem is het
antwoord op de vraag in
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Ik heb ze niet in het dagboek teruggevonden.
De Telegraaf, 24 september 1981.
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wiens voordeel de campagne van het IKV werkt, doorslaggevend. Ook Frits heeft de
regering dus vragen gesteld. ‘Het IKV lijkt een zesde colonne, die dat van zichzelf
nog niet weet,’ aldus een nog absurdere opmerking van Bolkestein.
Ik ging naar Den Haag om mijn visum te halen. Vladimir Opalev kwam beneden
en was kennelijk uit zijn humeur. ‘We worden gebruikt,’ zei hij, zich realiserend dat
hij een postkantoor runt om visa te verstrekken en dat ik hem verder niet kan inlichten
over wat ik in Moskou ga doen. Zeker niet met een zwakke figuur als Tolstikov als
ambassadeur. Dat was vroeger anders toen Romanov er de scepter zwaaide. ‘Gaat u
maar met uw informatie naar Moskou, dag mijnheer Oltmans,’ aldus Opalev. Ik
reageerde alsof hij een mopje had gemaakt maar het betekent wel dat ik morgen weer
naar Den Haag moet. De zoete wraak van Opalev, die vroeger bepaald anders
handelde.73
Chris van Esterik van de IKON kwam tweeëneenhalf uur interview opnemen over
de Nieuw-Guinea-affaire. Volgende week gaat hij ook naar Luns. Hij vond Ronald
Gase niet belangrijk genoeg, terwijl weinigen de zaak zo grondig hebben onderzocht
als hij.
Om 19:45 uur belde Opalev dat het visum was gekomen.
Ik vind het erg moeilijk om exact onder woorden te brengen waarom Eduard me
in vuur en vlam zet. Waarom is het voor mij zo'n lekker ventje? Ik heb nooit meerdere
malen seks met iemand. Peter en ik delibereren altijd of we in de bijna vijftien jaar
dat we elkaar kennen twee of drie keer seks hebben gehad. Ed zegt soms nog wel
eens aan zijn homoseksualiteit te twijfelen, maar dat hoeft niet. Ik vertelde hem zelf
nog jaren na het huwelijk met Frieda perioden van twijfel te hebben gehad, maar dat
ik er heel zeker van was dat hij (net als ik) homo was. In bed is hij absoluut zalig.
Chris Esterik vroeg me bijvoorbeeld wie de ambassadeur was geweest met wie ik
in 1972 had geluncht. Ik ging naar boven en zocht het in een dagboek op, baron Van
Boetzelaer, ambassadeur in Wenen. Ik adviseerde hem om Luns vooral de vraag te
stellen of hij nog altijd het gevoel had dat de Kennedy's Nederland in de kwestie
Nieuw-Guinea hadden verraden, zoals hij jarenlang in De Telegraaf heeft herhaald.
Toen hij weg was, vroeg ik me af of de jongeman een spion was geweest. Anyway,
who cares?
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Opalev was een van de drie sovjetdiplomaten in mijn huis in 1972, toen Hofland een fotograaf
van De Telegraaf als spion mee mijn huis in smokkelde om mij te schande te maken.
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26 september 1981
Een straal van het avondlicht valt precies op het in Spanje getekende portret van
Peter.
Ik haalde vanmorgen eerst mijn visum op bij de ambassade van de Sovjet-Unie.
Opalev was nu poeslief. Ik betaalde zestien gulden. Hij had drie pasfoto's nodig.
Ik stopte even bij Les Archets in Wassenaar om tante Jetty te bezoeken. Zij leek
verder verzwakt en liep moeilijk. Ze had een ongeluk in een bus gehad. Door het
snelle optrekken van de bus was ze achteruit in het uitstapgat gevallen. ‘Niemand
stak een poot uit,’ zei ze, ‘maar ik was nog zo lenig, ik was weer meteen overeind.’
Over Made in Soestdijk zei deze bejaarde dame: ‘Natuurlijk is het bezopen dat we
nog een monarchie hebben. Maar bedenk wel, de mensen in Scheveningen
bijvoorbeeld, zijn zeer Oranjegezind en zouden niet weten wat ze moeten beginnen
zonder koningin.’ Tante vertelde dat de scharenslijper, die al vijftig jaar langs de
deur kwam, laatst tegen haar had gezegd: ‘Waarom moeten we een superminister
als Joop den Uyl hebben? We hebben toch een koningin?’ Toen ik wegging, vroeg
zij mij Peter haar groeten over te brengen.
Eduard wachtte op Amerbos toen ik tegen 11:50 uur uit Wassenaar kwam. Hij
was een beetje gepikeerd, wat te begrijpen was, maar hij wist niet dat ik opnieuw
naar Den Haag moest voor mijn visum.
Klaas de Vries en diens PvdA-collega's Harry van den Bergh en Relus ter Beek
hebben schriftelijke vragen aan de regering gesteld over de jongste uitlatingen van
Joseph Luns, dat het Kremlin de vredesbeweging zou financieren. Minister Max van
der Stoel zou namens Nederland de secretaris-generaal van de NAVO op zijn vingers
moeten tikken. Wishful thinking, want Van der Stoel is een rabiate anti-sovjet-mijnheer
die zelf op de lijn van Luns zit.
Ik heb in een brief Peter proberen uit te leggen wat er met Eduard aan de gang is.
‘With Eduard, I am capable for the first time in 56 years to have sex approaching
making love. I suddenly have become aware that I was not kissing just for the kissing,
or laying in his arms for the sex, or God knows what outlets we seem to perpetually
need in this life. Suddenly, I have begun to realize that this was sex plus something
else. I am incapable of writing about it or bringing my thoughts in order about this
extraordinary experience.’ Ik vertelde dat we naar Hans Lonis zijn gegaan om een
serie foto's van Eduard te laten maken.
Mijn verbazing over deze jongen zet zich voort. Hij vertelde
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bijvoorbeeld - hij is nu eenentwintig jaar - al een jaar geleden een document te hebben
ondertekend, dat in geval van een fataal ongeluk, zijn vitale organen konden worden
weggenomen. Ik was verbijsterd. Heb er nog nooit serieus over nagedacht en voor
hem is het reeds een uitgemaakte zaak. Zijn broer en zuster hadden hetzelfde gedaan.
Ik zei hem de grootste bewondering voor zijn ouders te hebben, die kennelijk hun
kinderen perfect hadden groot gebracht.
Vladimir Opalev noemde mijn komende bezoek aan Moskou ‘erg belangrijk’. Hij
denkt er meer over te weten dan ik. Intussen schreef ik Klaas de Vries dat de afspraak
is dat ik voor de media de primeur van de missie zal krijgen. Ik aarzel de brief te
verzenden.74 Toen ik Van Eeghen er aan herinnerde, zei hij: ‘Dat is juist.’

27 september 1981
06:10 uur
Weer een reis. Zit nu in een KLM-bus. Wat komt er nog meer? Ik heb Peter proberen
uit te leggen, dat er in de fabriek in mijn hoofd een Umwertung aller Werte aan de
gang was ten aanzien van Eduard. Ik heb zo'n complete relatie, waarbij ook de
seksdimensie werkt, niet eerder gekend. Het is een vorm van symbiose tussen ziel
en lichaam.
The New York Times meldt dat maar vijf procent van de processen over laster in
de media, worden gewonnen door de personen die werden beledigd. Er is een studie
gemaakt van 534 processen, vergelijkbaar met die van mij tegen Time. ‘Basically,
the decisions narrowed the definition of “a public figure”, holding that someone who
had not voluntarily got into a public controversy, did not have to prove “actual malice”
by a news media defendant to win a libel case.’ Time heeft haar verdediging dus
gebouwd op het feit dat ik een publieke figuur zou zij, wat gedeeltelijk waar is voor
Nederland maar natuurlijk helemaal niet in de VS. Dus waarom erkent de rechter in
Dallas niet dat de advocaten van Time onzin aandragen?75
Bhagwan Shree Rajneesh heeft in Antelope, Oregon bijna 26.000 ha grond
aangekocht voor zes miljoen dollar. Hij gaat er een commune opzetten. Er zijn al
130 sannyasins gearriveerd om de zaak op te zetten. De 49-jarige Bhagwan wil in
Amerika een ‘city of god’ bouwen. Hoe haal je het in je hoofd, als je hoog en droog
in Poona, India een prachtig sannyasincen-
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De brief zit 1996 nog gesloten en voorzien van een postzegel in mijn dagboek.
The New York Times, 27 september 1981.
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trum heb neergezet, om in de wildernis van Oregon te gaan zitten?76
‘As a child grows up,’ schrijft Alice Miller,77 ‘he cannot cease living his own truth
and expressing it somewhere, perhaps in complete secrecy.’ Ik vraag me al jaren af
waarom ik al rond mijn tiende jaar de eerste dagboekaantekeningen begon te maken.
Was het om in staat te zijn mijn eigen waarheid uit te dragen, althans voor mezelf?
Miller schrijft dat hierdoor een persoon mogelijk ‘a false self’ ontwikkelt.
Waarom schrijft zij vervolgens dat ‘an obsessional neurosis’ - het etiket dat aan
een dagboek gehangen zou kunnen worden - gepaard zou gaan met ‘een zelfkwelling’?
Het bijhouden van een dagboek heb ik in ieder geval nooit ervaren als een kwelling.
Het is in al die jaren een natuurlijke uitlaatklep geworden en in die zin zou het als
een obsessional neurosis kunnen worden omschreven, wat me overigens worst zal
wezen. Het is waar dat soms de inhoud van de te noteren ervaringen als pijnlijk werd
ervaren, maar dat is iets heel anders.
Alice Miller behandelt ook de relatie van Hermann Hesse met zijn moeder. Zij
leed eronder dat het ventje toen hij vier jaar oud was, tartend en opstandig gedrag
vertoonde. Zij bestreed het lastige jongetje op een aantal manieren en het werd
tenslotte zelfs naar een speciale inrichting gezonden. Later schreef Hesse - met spijt
- dat het zijn karakter was dat hem een moeilijk kind voor zijn ouders had gemaakt.
Miller: ‘Probably the greatest of narcissistic wounds - not to have been loved just as
one truly was - cannot heal without the work of mourning.’ Ik herken de situatie
natuurlijk. Mijn ouders vonden andere oplossingen. Ik verhuisde naar de familie Van
Dijk in Baarn waar zich nauwelijks problemen voordeden, in ieder geval niet het
soort problemen als op De Horst. Daarnaast vond ik eigenlijk zelf mejuffrouw
Boekhoudt. Haar permanente aanwezigheid en belangstelling in mijn leven veranderde
letterlijk alles. Ik denk dat mijn dagboek is ontstaan uit ‘de armoede’ - in psychische
zin - van de omgeving op De Horst. Er kwam bij dat ik van kinds af aan naar pen en
papier greep. Mijn ouders gaven me immers op hun koperen bruiloft een koperen
hond, waarin ik inkt deed.
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The New York Times, 24 september 1981, door Wayne King.
Alice Miller, Prisoners of Childhood, Basic Books, New York, 1981.
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Wenen - Moskou, OS 601
Miller verhaalt dat de kleine Hesse een plaat boven zijn bedje had hangen die de
juiste weg naar de hemel aangaf. Wat me herinnert aan de tekst boven mijn bed als
we bij onze grootmoeder in Sprimont logeerden. Theo en ik deelden een kamer naast
die van onze ouders. Dat gebed luidde: ‘Onze Vader, trouw en goed, die ons dag en
nacht behoedt, zie Gij zegenend op ons neer, en op allen thuis, oh Heer, op mijn
vriendjes waar ze ook zijn, maak hen goed en rein.’ Ik geloofde erg in die tekst die
ik een halve eeuw geleden uit hoofd leerde. Er was in Sprimont geen sprake van een
weg naar de hemel en een andere naar de hel, zoals in het geval van de kleine Hermann
Hesse. Alice Miller belandt in deze discussie in het hoofdstuk: ‘“Depravity” as “Evil”
in Herman Hesse's Childhood World’. Het handelt over de wijze waarop een klein
kind lijdt en dit lijden verwerkt, wanneer het door ouders met verachting wordt
behandeld. Veel lijkt in die jonge jaren af te hangen van de emotionele staat waarin
de hoofden van de vader en moeder verkeren, die natuurlijk hun eigen ervaringen
aan gekwetst zijn en emotioneel verwond zijn als extra bagage met zich meetorsen.
‘Only the history of an individual life will make us realize how impossible it is for
an individual to recognize his parents' compulsion as such, once they have become
part of himself - although he may try all his life to break out of this inner prison,’
aldus Miller. De vraag is natuurlijk wat je vóór je zesde jaar in staat bent om te
herkennen als ‘a compulsion’ bij je ouders, zoals bijvoorbeeld de drang van mijn
moeder die zich had voorgenomen tegen elke prijs door te zetten dat ik cello zou
leren spelen. Dat ging met dwang, heel veel tranen, soms met geweld gepaard omdat
ik het onrechtvaardig vond dat ik muziek moest leren spelen en mijn twee broers
niet. Op mijn vierde jaar stond ik naast mijn moeder aan de vleugel om solfège te
leren. Weinig heeft me echter zoveel innerlijke vreugde - en schoonheid - bezorgd
in mijn latere leven als juist het maken of genieten van muziek.
Volgens Miller voert Hesse in zijn roman Demian ‘the goodness and purity of a
parental home’ aan, ‘that gave neither a place for a hearing to a child's fibs.’ Miller
waarschuwt dan: ‘Thus the child is left alone with his sin and feels that he is depraved,
wicked and outcast, through nobody scolds him (since nobody knows “the terrible
facts”) and everyone shows him kindness and friendliness.’ Aansluitend is uit het
dagboek van de moeder van Hesse en uit de briefwisseling tussen zijn ouders gebleken
hoe moeilijk ‘the small boy's painful path’ moet zijn
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geweest. ‘Hesse, like so many gifted children, was so difficult for his parents to bear,’
schrijft Miller, ‘not despite but because of his inner riches.’
‘Often a child's very gift, his great intensity of feeling, depth of experience,
curiosity, intelligence, quickness - and his ability to be critical - will confront his
parents with conflicts that they have long sought to keep at bay with rules and
regulations,’ schrijft Miller. Net als gedwongen zang- en cellolessen dus. En zij
vervolgt veelbetekenend: ‘All this can lead to the apparently paradoxical situation
when parents who are proud of their gifted child and who even admire him are forced
by their own distress to reject, suppress, or even destroy what is best, because truest,
in that child.’ Mijn dagboek en mejuffrouw Büringh Boekhoudt hebben mij gered.
Niets van mijn ware Zelf kon als gevolg van wat ik op De Horst beleefde worden
vernietigd dankzij mijn vlucht naar Baarn en het feit dat ik daar onder de hoede kwam
van de familie Van Dijk en mejuffrouw Boekhoudt.
Herfstkleuren komen om de hoek kijken. Weer een jaar gone with the wind. Ieder
ander jaar is ‘winst’.
We landen.
De vertoning bij de douaneformaliteiten anno 1981 is even droevig als toen ik hier
tien jaar geleden voor het eerst op Sheremetjewo bij Moskou landde. Toen vond ik
dat bovendien ‘griezelig’, omdat ik me bewust was achter het IJzeren Gordijn te zijn
neergestreken.
‘Each person is individually stamped by his own fate and his own childhood.’ Miller.
Peter moet zijn eigen exemplaar hebben van Alice Miller om zelf te kunnen
onderstrepen wat hem aanspreekt. Wanneer je deze analyse leest, dan is het eenvoudig
om bepaalde constructies te vinden, waarbij je je beide ouders als ‘schuldig’ zou
kunnen verklaren. Miller onderstreept de vrijwel onherstelbare geestelijke schade
die duidbare minachting van ouders voor hun kind voor het leven aanbrengt. Zij
beschouwt minachting als een der afschuwelijkste wonden die in een kindergeest
kunnen achterblijven. Ik herinner me, helaas, meer dan duidelijk hoe mijn moeder en soms mijn vader zelfs in nog heviger mate - een grote mate van minachting naar
me lieten zien, wat tegen mijn broers zeker niet het geval was. Dat was absoluut
verschrikkelijk tot ik het kon ontvluchten in Baarn. Ik werd à la Hermann Hesse in
zekere zin uit het ouderlijke nest gewerkt. Toch zie ik het als een voordeel dat dit
gebeurde. Ik had
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enorme behoefte aan mensen die geen minachting voor me hadden. In Baarn kreeg
ik de geruststelling die ik zo nodig had.
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Moskou
28 september 1981
Hotel Metropole, kamer 3033
Na aankomst in het hotel tegen 19:00 uur gisteravond, nam ik eerst een taxi naar
Volodja Molchanov. Baby Anja lag in haar krib. Consuelo had een aardbeientaart
gebakken. Ook kwamen Volodja Feltsman en zijn vrouw Anja weer binnen, nadat
ze lange tijd gebrouilleerd waren geweest.
Volodja Molchanov waarschuwde om geen pluim van Moskou te verwachten voor
de rol die ik had gespeeld om de delegatie van Ernst van Eeghen op de rails te krijgen.
Hij wist niets over zeven SS-20 raketten gericht op Nederland. Generaal bd. Chiel
von Meijenfeldt had zijn vrouw, of althans een jonge vriendin, mee naar Moskou
genomen. APN Novosti was er voor het eerst in geslaagd een ontmoeting met de
generale staf voor hem te arrangeren. Men had Frits Schaling als correspondent in
Moskou een visum geweigerd. Hij verwachtte echter dat Raymond van den Boogaard
in 1982 voor NRC Handelsblad als correspondent naar Moskou zou komen. ‘Hoe is
dat in godsnaam mogelijk na alles wat er is gebeurd?’ vroeg ik hem.78
‘Weet ik niet Willem,’ was zijn antwoord.
Deze kamer voor een prijs van zestig dollar is een schandaal. Volodja klaagde
steen en been over de verhoging van sigaretten- en benzineprijzen. ‘Niemand kan
het meer betalen. De benzine is nu net zo duur als bij jullie, terwijl mijn inkomen
een derde is van jullie minimuminkomen,’ zei Volodja. Op een ander moment sprak
ik over de export van Nederlandse ‘kankertomaten’. Hij reageerden in de zin van:
‘Die gaan bij ons toch alleen naar het Politbureau,’ met de teneur van: laat ze maar
de kanker krijgen.
Surjono79 arriveerde vanmorgen. ‘Mijn vader is in Indonesië gestorven,’ zei hij
met tranen in de ogen. Hij heeft Moskou toestemming gevraagd op vakantie naar
Nederland te mogen gaan. De Nederlandse ambassade liet hem dermate lang op een
visum wachten, dat dit in 1981 niet meer door kon gaan. Nu
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moet hij tot 1982 wachten. Ambassades worden al te vaak bezet door nietsnutten.
Ik bezocht vanmorgen de heren Fedijashin en Nedbajev bij APN Novosti, in
gezelschap van Volodja. Hij zei later: ‘Ze waren kennelijk niet echt geïnteresseerd,
want wat jij met Van Eeghen onderneemt, raakt niet direct de belangen van Novosti.’
Ik vroeg of een bezoek aan Afghanistan met hun hulp mogelijk was, maar ze
adviseerden hierover de ambassade van Afghanistan in Moskou te benaderen. ‘Nu
denken zij,’ aldus Volodja, ‘dat je hen daarvoor kwam spreken.’
Bij de sovjettelevisie werd meegedeeld dat het ministerie van de Gasindustrie nog
niet gereed was om de voorgenomen film te bespreken. Will they ever be ready? Het
steeds weer opnieuw uitstellen - ondanks expliciete afspraken - duurt nu al een jaar.
Ik probeerde iemand te bereiken in het kantoor van Jermen Gvishiani. De dame van
de receptie was onbeschoft. Niemand is hier voor 11:00 uur te bereiken. Wat zou er
in dit land niet allemaal bereikt kunnen worden wanneer er efficiënter en veel, veel
harder zou worden gewerkt. Iedereen wordt door de staat een behoorlijk bestaan
gegarandeerd van de wieg tot het graf. Hierdoor ontbreekt de fameuze Amerikaanse
ratrace. De sovjetburger is, vergeleken bij Duitsers en Amerikanen, te lui om voor
de duvel te dansen, want iedereen wordt betaald, ook voor niets doen.
Volodja vertelde Made in Soestdijk te hebben gelezen. De journalistiek en vorm
waren prima ‘maar Willem, Beatrix is een lieve dame en volkeren hebben een totem
nodig. Toen Brezhnev aan de macht kwam hoorden we tien jaar niets over hem.
Daarna kwam er weer in de krant dat we alles aan de grote broer hadden te danken.’
Ook verzekerde hij me dat oud-ambassadeur Romanov zeker niet zou worden
ingeschakeld als de delegatie van Van Eeghen arriveerde. ‘Jij begrijpt niet wat er
gebeurt in dit land wanneer iemand met pensioen gaat, ook een ambassadeur.’ Hij
zei te hopen dat ik ook een andere broek bij me had dan de Jordache jeans, die ik bij
Fedijashin had gedragen.
Ik belde oud-ambassadeur Romanov die zei kou gevat te hebben toen hij
driehonderd kilometer buiten Moskou was gaan jagen en vissen. ‘We did not kill
much.’ Hij heeft kennelijk een lang gesprek met Leonid Zamyatin gevoerd over het
boek wat ik met Zamyatin wil maken. ‘He asks you to wait, because at the moment
he is very, very busy. Maybe in January, but I will tell you tomorrow at lunch.’ Hij
noemde Zamyatin over de telefoon niet bij naam.
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Tante Tatyana Poslavskaya uit Tasjkent kwam met haar dochter Irina en Irina's
zoontje Georg80 naar Hotel Metropole. De zestienjarige jongen las een boek over
helikopters dat hij bij zich had. Hij zei biologie te willen studeren en was in het
bijzonder geïnteresseerd in hersenonderzoek. Ik vertelde hem over mijn boek Over
intelligentie. We spraken Frans met elkaar.
Ik vond dat Tatyana zich klaploperig gedroeg. Irina nam een sigaret extra uit mijn
doosje ‘om morgen op kantoor te laten zien’. Ik ben even naar de winkel voor toeristen
gelopen en kocht een slof St. Moritz sigaretten voor haar, met het wapen van prins
Bernhard. Terwijl Irina uitriep: ‘No, no, I cannot accept that,’ viel Tata in: ‘Mais
c'est pour moi.’ Dat deed voor mij de deur dicht. Ik besloot het bij een drankje te
houden, en terwijl de nodige hints werden gegeven dat Tata na een paar glaasjes
wodka kachel werd als zij niet wat zou eten, deed ik of mijn neus bloedde. Ze kwamen
onsympathiek over. Dan te bedenken dat de Poslavsky's eens tot de prominente
families in Rusland behoorden.
Even later vroeg tante Tatyana aan Irina mij iets te zeggen. Maar dat weigerde het
nichtje. Daarop begon Tata mij zelf toe te spreken, maar ik begreep niet waar zij het
over had. Ik vroeg daarop nieuwsgierig geworden aan Irina en Georg om me uit te
leggen wat er aan de hand was. De 64.000 dollar question was of ik Georg aardiger
vond dan Maxim in Tasjkent. Ik antwoordde: ‘Helemaal niet! Ik vind hen beiden
aardige jongens, de laatste Poslavsky-afstammelingen in de USSR.’ In koor zeiden
zij beiden toen: ‘Thank you for this reply.’
We zaten op de eerste verdieping van Hotel Metropole in de coffeeshop. Het was
een aangename reünie en vrij uniek onder de omstandigheden. Aanvankelijk bood
ik aan naar de eetzaal te gaan maar Irina zei er niet voor gekleed te zijn. Tata herhaalde
steeds dat zij honger had. Ik kreeg sterk het gevoel dat ze zich hadden voorgenomen
op mijn kosten een avondje uit te zijn. Ik had er geen zin in. Tata kondigde aan gereed
te zijn naar Nederland te komen, met nadruk ‘voor een maand’. Ik vroeg haar Maxim
mee te brengen. ‘Nee,’ zei ze, ‘met Georg.’ Ik adviseerde zo snel mogelijk tante Jetty
Meijer in Wassenaar te schrijven om de reis te bespoedigen.
Volodja Feltsman was vanmorgen weer naar de emigratiedienst gegaan waar hij
was doorgezonden naar de Office of Visa and Registration en vandaar naar het
ministerie van Binnenlandse Zaken. ‘Je komt er niet doorheen,’ aldus Volodja
Feltsman.
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‘You move in circles and cannot cut cords.’
‘This country is a true prison,’ antwoordde ik.
‘It is, Willem. I now do yoga, go swimming and play the piano, but I do not know
how long I can keep it up,’ waarmee hij aangaf er stapelgek van te worden.
Onderzoek heeft uitgewezen dat er kankergenen zouden kunnen bestaan. Ik denk
aan Phil Handler natuurlijk. ‘A crucial yet mysterious step in the development of
cancer,’ aldus Time, ‘appears to be alterations, possibly by chemicals [wat ik het
allergriezeligst vind, want we worden immers met chemicaliën “doorzeefd”: WO],
to the DNA (deoxyribonucleic acid) carried in the thousands of genes in the body's
cells. Relatively few, dubbed “cancer cells”, have the power to transform a cell from
a healthy to a cancerous state.’81
Ik ben nog laat een rondje gaan wandelen bij het Bolshoi Theater en ontmoette
een Aziatische jongen uit het Wolgagebied. Hij zei alleen te wonen. Het was een
half uur per bus of per metro naar zijn huis. Ik ging even terug naar het hotel, waar
ik Volodja Molchanov belde dat ik ging slapen - hij heeft de gewoonte nog wel eens
laat te bellen - want ik wilde het avontuur wel aan. Toen ik weer buiten kwam, wachtte
de jongen nog steeds. Hij stelde voor een taxi te nemen. Hij rook naar drank. Hij
bleef aanhouden en terwijl het beeld van Eduard Voorbach voor mijn ogen opdoemde,
besloot ik het toch niet te doen.

29 september 1981
Prachtig, zonnig herfstweer. Het kerkje van aartsbisschop Pitirim nabij het kantoor
van Jermen Gvishiani was in full swing vanmorgen.
Ik werd hartelijk door Gvishiani ontvangen. We waren alleen. Hij was diep geschokt
geweest toen ik hem had geschreven hoe ernstig de toestand van Philip Handler was.
‘Can I send him a message and say you informed me,’ vroeg hij. Natuurlijk was dit
prima. Ze kennen elkaar al zo lang en zo goed. Later, toen Andrei Stepoura82
binnenkwam om een telegram aan Handler te sturen, dicteerde ik een mogelijke tekst.
‘We Russians say more,’ zei Stepoura.
‘Well, this is the American way,’ antwoordde ik.
‘Fuck the Americans,’ antwoordde hij, ‘this is a Russian telegram.’
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Ik gaf Gvishiani het boek over de MX-raket van Herbert Scoville83. Ik vertelde dat
Handler in zijn memoires ook over Romanov sprak, maar dat we zorgvuldig waren
geweest om niets te zeggen wat hem in Moskou in de problemen zou kunnen brengen.
Aurelio Peccei heeft me steeds voorgehouden, sinds hij me tien jaar geleden in de
USSR introduceerde, om daar op te letten. ‘Thank you,’ was zijn reactie. We waren
het eens dat november een uitstekend moment was om in Wenen filmopnamen te
maken tijdens de vergadering van de International Council for New Initiatives in
East-West Cooperation.
Gisteren had hij nog met een West-Duitse delegatie gesproken over de aanleg van
de gaspijplijn uit Siberië. ‘Graf Otto Lambsdorff told me that the Americans exert
tremendous pressures, even here in Moscow itself, for the Germans not to go ahead
with the gas deal. But Mannesmann is very aggressive about it indeed.’ Dit was het
moment om het feit aan te snijden dat Nederland drie miljard in het project investeerde
maar dat de meeste orders naar de Duitsers gingen. Ik overhandigde hem een kopie
van de brief van Pieter Baaij van 25 september 1981.84 ‘You might be right,’ zei
terwijl hij de brief snel las. ‘Okay, I will meet these people in Vienna,’ zei hij. Ik
telegrafeerde Baaij in Schoten bij Antwerpen, dat er een doorbraak was en dat er
voor oktober een ontmoeting met Gvishiani zelf was geregeld voor hem en Klaassen
van de Gasunie. Tenslotte is Gvishiani de man die uiteindelijk een handtekening zet
voor de USSR. ‘I will be in Vienna, October 12, 13 and 14, but perhaps it is easier to
meet them on the weekend. I am taken for lunch but perhaps we could meet Saturday
at 17:00 hours or Sunday for lunch. The 15th I am leaving for Prague.’ Ze dienden
een memorandum van een pagina mee te nemen en het te adresseren aan de minister
van buitenlandse handel Patolichev, en Gvishiani zelf. ‘I have very good relations
with Patolichev,’ vervolgde hij. ‘We should not give all the orders to the Germans,
but a share of it to the Dutch. Sometimes, they know certain people and then the
others are forgotten,’ zei hij.
Vervolgens vroeg hij mijn advies over zijn boek. Opvallend was, dat hij deed alsof
er nooit sprake van was geweest dat wij samen een boek zouden schrijven. ‘Robert
Maxwell is pressing for it, and he strangles VAAP85 about it, but I said to him that I
had not decided as yet. Also, my British friends are warning me for Maxwell.’ Ik
dacht eindelijk, alhoewel, ik heb geen
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opinies van andere mensen nodig om mij voor Maxwell te behoeden. Het is mijn
eigen gesternte dat me zegt met een absolute crook te maken te hebben. ‘I await your
advise,’ aldus Gvishiani. ‘If there is a book deal that offers better percentages than
Maxwell, I will go ahead.’
Ik belde met Arbatov, die zei een tweede brief van Van Eeghen niet te hebben
ontvangen. Ik had drie boeken voor hem meegebracht uit New York. Die werden
meteen opgehaald. Ik heb er een kopie van de brief bij gedaan. Kennelijk is na de
directe contacten tussen Ernst en Arbatov van alle kanten druk uitgeoefend op
Arbatov, vanwege de gepikeerdheid van Tolstikov in Den Haag. Hij onderstreepte
op persoonlijke titel te hebben gehandeld en niet namens het USA Instituut. Van
Eeghen zou nu dus inderdaad via Tolstikov moeten handelen en via de
interparlementaire groep voorgezeten door Chitikov, voorzitter van de Opperste
Sovjet. Ook Vadim Zagladin moet worden geïnformeerd. Ons initiatief is nu kennelijk
op een hoger politiek niveau beland in Moskou. Het schijnt dat de aanwezigheid van
Klaas de Vries in de delegatie - door mij ingebracht - veel had veranderd. Natuurlijk
bleven afspraken met het USA Instituut gehandhaafd maar Van Eeghen moest ook
kenbaar maken gesprekken met het Rode Leger te willen hebben. Het was dus een
te ernstige zaak geworden om er niet zorgvuldig mee om te springen en het op het
allerhoogste niveau te laten behandelen. Ze begrijpen dat Klaas voorzitter van de
Defensie Commissie in ons parlement is. Om die reden wordt hij als sleutelingang
tot intensievere contacten in Den Haag beschouwd. Na het gesprek met Arbatov
besloot ik vandaag nog te vertrekken en dit guet-apens zo snel mogelijk te verlaten.
Er is bovendien gedonder met mijn hotelvoucher, waar de KLM zogenaamd voor
had gezorgd. Toen de dame bij de balie me als een drill sergeant begon toe te spreken,
deed ik of ze lucht was en liep door.
Ik lunchte om 13:30 met oud-ambassadeur Romanov. Hij is nu verbonden aan het
Afrika Instituut van de USSR Academy of Sciences en kwam zojuist uit een
vergadering voor een conferentie voor 35 Afrikaanse landen in Moskou. Als
oud-ambassadeur in Nigeria wordt hij als Afrikaspecialist beschouwd. Hij had onlangs
eveneens een delegatie van zestien personen naar Praag geleid. Ik geloof dat hij mij
morgen aan Vadim Zagladin wilde gaan voorstellen, maar die ontmoeting mis ik dan
maar. Ik wil weg.
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Het was duidelijk dat de heer Chitikov gastheer diende te zijn voor de Van
Eeghen-groep. De delegatie zou een memorandum moeten opstellen waarbij vier
onderwerpen voor een brede verkennende discussie zouden worden opgesomd. Verder
zou men moeten aangeven leden van het International Department van de CPSU te
willen ontmoeten, onder wie Zagladin, en leden van het internationaal comité van
de Opperste Sovjet. Indien mogelijk zou een beleefdheidsbezoek aan Andrei Gromyko
moeten worden gebracht, waarbij men kennis zou moeten nemen van zijn recente
rede bij de VN. En, last but not least, ontmoetingen met de staf van het USA Instituut
(Arbatov) en ontmoetingen met vertegenwoordigers van de generale staf. In zijn
goedheid zei hij dat ik Ernst en Klaas moest vertellen, dat hij adviseerde mij als
secretaris van de te verwachten Nederlandse delegatie aan te stellen. Ik vertelde hem
dat De Vries en de anderen Van Eeghen eigenlijk al liever thuis lieten, laat staan dat
zij mij mee zouden willen nemen. Daarop scheen hij zich te realiseren dat ik me als
journalist verre van de zaak diende te houden. Ik zei hem er de voorkeur aan te geven
de publiciteit na Moskou in Holland te kunnen doen.
Romanov zei dat Zagladin al tien keer in Nederland was geweest, wat me
verbaasde. ‘He shuns publicity.’ Dat kan je wel zeggen. Hij was het met me eens dat
ons initiatief een doorbraak betekende omdat er inderdaad nooit eerder bilaterale
gesprekken tussen Moskou en Den Haag hadden plaatsgevonden. Volodja Molchanov
wachtte om 14:55 uur buiten het Metropole Hotel. Romanov omhelsde ook hem
driemaal. Ik nam afscheid van Volodja, wiens laatste woorden waren: ‘Groeten aan
Peter en vergeet Peter niet voor Eduard.’ Hij had in Vrij Nederland een advertentie
gezien van een juffrouw die met een Deense dog wilde neuken. ‘Ik begrijp al wat
voor problemen daar bij jullie spelen,’ was zijn wrange commentaar.

Moskou - Wenen
Paul Rusman en Feike Salverda hebben de hoogste externe adviseur van de regering
inzake Ontwapening en Veiligheid, Frits Alting von Geusau, aan de tand gevoeld
inzake diens bronnen voor het verhaal dat het IKV en het Comité Stop de
Neutronenbom vanuit Moskou door de CPSU gefinancierd zouden worden.86 Wat
blijkt? Het gezwam in de ruimte van deze mijnheer ‘was louter gebaseerd op een
verklaring van de voormalige Deputy Director van de CIA, John McMahon’.
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Zo'n man is misdadig bezig want als hoogleraar aan het John F. Kennedy Instituut
voor Internationale Betrekkingen in Tilburg, moet hij weten, en weet hij ook, dat
iemand die verondersteld wordt goed bij zijn hoofd te zijn, dergelijke onzin niet
klakkeloos onder dekking van een professoraat in Tilburg uit kan kramen. De man
verschuilt zich tevens achter soortgelijke bronnen van De Telegraaf en het
Reformatorisch Dagblad, van het zelfde laken een pak dus. Dit soort idioten
ondergraaft de betekenis van vrijheid van meningsuiting op een meer dan ergerlijke
manier.
Marshall Goldman van het Russian Research Center aan de universiteit van
Harvard, denkt dat, in tegenstelling tot Ronald Reagan, president Leonid Brezhnev
‘restless nights’ heeft want de USSR ‘finds itself with a disaster of unprecedented
magnitude on its hands. This is the first time since World War II that it has suffered
three serious crop failures in a row. After hitting a production record in 1978 of 235
million metric tons of grain, the harvest fell to 179 million tons in 1979, reached
only 189 million tons in 1980 and is expected to reach no more than 175 to 180
million tons this year.’ Goldman wijst er natuurlijk weer op dat voor 1917 het oude
Rusland de grootste graanexporteur ter wereld was. Je moet natuurlijk niet vragen
hoe het grootste deel van de mensen in tsaristisch Rusland leefde of de
levensomstandigheden van toen vergelijken met 1981. Goldman wijst er op dat meer
dan vijftig procent van de deviezen van de sovjetregering afkomstig zijn van de
export van energie. Het jaar 1981 was in dat opzicht ook al ongunstig. Hierdoor had
de USSR over het eerste kwartaal van 1981 al een tekort van 3,6 miljard dollar. Een
ongewoon aantal arbeidsconflicten in Kiev, Odessa, Togliatti, Gorky en Donetsk
zouden de situatie alleen maar hebben verergerd.
Volodja Molchanov maakte duidelijk dat alleen Vladimir Opalev op de ambassade
in Den Haag een reis voor Jan Cremer door de Sovjet-Unie zal kunnen regelen.
Meer arrestaties in Egypte. Ik denk dat het einde nadert van het tijdperk Anwar
Sadat, dus toch nog sneller dan verwacht. Er sterven in ‘de vergeten oorlog’ tussen
Iran en Irak vijftig soldaten per dag. Vergelijk dat met de brouhaha in de wereld
over de vijftig Amerikaanse gijzelaars in Teheran indertijd.
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Amsterdam
30 september 1981
Amerbos
Ik lunchte om 12:30 uur met Ernst van Eeghen om verslag van mijn reis uit te brengen.
De man is shifty. Hij zal nu een brief naar ambassadeur Tolstikov schrijven. Overigens
schijnt ambassadeur Tolstikov Klaas de Vries een bezoek te hebben gebracht in het
gebouw van de Tweede Kamer. Tolstikov vertelde me vanmiddag dat Klaas hem
had voorgesteld om 10:00 uur een kop koffie te drinken of om 12:00 uur te lunchen.
‘En u koos de lunch,’ vroeg ik.
‘Nee,’ zei de ambassadeur, ‘de koffie.’
Nadat ik Van Eeghen verslag had uitgebracht, riep hij zijn secretaresse, mevrouw
Pannekoek, binnen en zei: ‘Dicteer jij de brief aan Tolstikov maar.’ Dat heb ik ter
plekke gedaan. Ik ging ervan uit dat hij niet akkoord zou gaan met ‘my friends in
Moscow’, maar zowel hij als Klaas de Vries liet dit passeren. Klaas de Vries werd
gebeld, ging met de tekst akkoord en voegde eraan toe dat het niet nodig was andere
delegatieleden over deze brief te informeren. Ik heb de brief later, toen ik om 18:00
uur Tolstikov bezocht, aan hem voorgelezen en de brief weer meegenomen.87 Ernst
zei dat Klaas ook vol lof over mijn missie naar Moskou was geweest. Hij zou tegen
Klaas hebben gezegd: ‘Je kunt geen betere vent hebben.’
Van Eeghen en ik lunchten opnieuw in Peking. Voor het eerst voelde ik een
warmere en meer gemeende relatie tussen ons. Hij vertelde dat er een investering
van honderd miljoen uit Los Angeles kwam voor het opzetten van een fabriek om
melkpoeder te maken. Hij moest ook opnieuw naar Dar es Salaam voor een
ontmoeting met president Julius Nyerere.
Hij had Made in Soestdijk gelezen en zei: ‘Als we iemand als Liesbeth den Uyl
in de plaats van Beatrix krijgen, dan ga ik emigreren.’
‘Maar denk je Ernst, dat er over 100 jaar nog een gouden koets uitrijdt,’ vroeg ik.
‘Dan rijden er drie gouden koetsen,’ riep hij uit. ‘Het volk
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heeft immers iemand nodig om tegen op te kijken,’ vervolgde hij. ‘Kijk maar naar
het sprookje van Charles en Diana, terwijl er drie miljoen werkelozen in Engeland
zijn. Minstens 95 procent van de mensen vindt een koningshuis prachtig. Zelfs toen
ik in Jakoetsk, Siberië was werd er door de mensen daar over gesproken. Zo is de
aard van het beestje. Het alternatief voor een koningin is verschrikkelijk. Bovendien
verlenen de Oranjes Nederland veel prestige. Bernhard heeft zeer veel voor dit land
gedaan.’
Daar ben ik het wel mee eens, en dat heb ik vorige week nog tegen Chris van
Esterik van IKON gezegd.
Max van der Stoel zou de delegatie voor vertrek naar Moskou ontvangen. Terwijl
Ernst tegen mij wel drie keer herhaalde: ‘Voor mij ben jij de centrale figuur,’ draait
hij er op een ander moment zijn hand niet voor om te onderstrepen mijn naam nooit
ergens te noemen, zelfs niet tegen de militair attaché van de Sovjet-Unie in Den
Haag, generaal Rybakov, met wie ik het overigens uitstekend kan vinden.
Ik noemde Pieter Baaij niet maar vroeg hem advies hoe de consultancy voor een
Nederlands bedrijf af te handelen, dat ik bij Jermen Gvishiani had binnen gebracht.
‘Je kunt een commissie van twee procent vragen en 50.000 gulden cash down als
voorschot,’ zei hij. ‘Je kunt ook een procent bedingen en 100.000 gulden nu als down
payment.’ Het leek me een superadvies, wat ik ga opvolgen. Dan komt ik eindelijk
uit de brand. Ik vroeg vanmorgen advies aan Voetelink maar die weet van zulke
zaken kennelijk niets.
Ik ontmoette ambassadeur Tolstikov om 18:00 uur, die me deze keer met veel
strijkages ontving. Opalev was in geen velden of wegen te bekennen. De tolk was
echter hopeloos. Ik nam sinaasappelsap waar Tolstikov een scheut wodka in flikkerde,
wat het drankje verpestte. Ik gaf de ambassadeur een overzicht van mijn reis en
besprekingen. We speelden dus allebei toneel. Hij haalde oude koeien uit de sloot
door weer over Arbatov en het USA Instituut in Moskou te beginnen. Ik zei dat naar
mijn mening zonder Arbatov helemaal niets was gebeurd. Hij benadrukte thans met
klem dat iedereen in Moskou het er gloeiend over eens was dat hij de enige
aangewezen persoon was om de zaak van de delegatie naar Moskou te begeleiden.
Ik onderstreepte dat Van Eeghen ook om die reden een brief aan hem had gericht.
Dit klonk hem kennelijk als muziek in de oren. Hij zit immers te slapen in Den Haag
en kon niet laten passeren dat wij onder zijn neus deze activiteiten ontwikkelden
zonder ook een graantje mee te pikken, de zak.
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Ik ging met Frits van Eeden, de beeldhouwer, dineren bij een Chinees. Maar eerst
werden zeven poezen zorgvuldig opgeborgen. Er stonden vijf of zes enorme blokken
hout waarmee hij bezig was beelden uit te hakken. Dat was ook een reden dat hij zo
robuust was geworden. Er lagen en hingen overal schilderijen, sommige erg mooi.
Ik vertelde hem over Eduard en hoe ik voor het eerst met een jongen een seksuele
relatie leek op te bouwen. ‘Daarom ben ik nooit met je theorieën meegegaan,’ zei
hij. ‘Ik heb altijd geloofd dat love and sex meer is dan een nummer in een sauna.’
Om 20:00 uur ontmoette ik Pieter Baaij om hem te rapporteren dat Jermen
Gvishiani nu bereid was hem en Klaassen van de Gasunie te ontmoeten. Ik zette hem
op mijn manier manhaftig voor het blok en eiste twee procent en 50.000 gulden down
payment. De twee procent vormde geen probleem (ik dacht papier is geduldig en
hoeveel jaren ben ik al niet met hem bezig voor noppes) maar een voorschot was een
ernstig probleem. Hij noemde mijn eis (door Van Eeghen ingefluisterd) zelfs ‘brutaal’.
Ik antwoordde dat hij nu lang genoeg voor een dubbeltje op de eerste rij had gezeten.
Tenslotte heb ik tien jaar aan de contacten in Moskou, vrijwel steeds aan de hand
van eigen fondsen, gesleuteld en nu wilde ik een beloning zien. Ik voegde eraan toe
dat het feitelijk belachelijk was dat ik hem vorige week om een bijdrage van 500
gulden voor mijn korte reis naar Moskou had moeten vragen, terwijl ik er zijn
belangen heb behartigd bij zowel Gvishiani als Patolichev. Ik sprak nu met hem op
basis van take it or leave it. Ik vroeg hem binnen 24 uur zijn besluit te laten weten.
Hij schepte verder nog op dat Klaassen en hij per privéjet naar Wenen zouden gaan.
Daarop, eveneens in het Promenade Hotel, ontmoette ik om 21:00 Ernst van Eeghen
en Klaas de Vries. Ik bracht gedetailleerd verslag uit van de gesprekken in Moskou
en gaf de suggesties voor het wensenlijstje van komende gesprekken rond het Kremlin
aan hen door. Ik wees Klaas op het feit dat zijn aanwezigheid bij de komende
gesprekken in Moskou daar van het grootste belang werd geacht.

1 oktober 1981
Er lag een briefje van mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Het was deze keer ‘beste’
Wim. Ik ben blij dat de ontmoeting tussen professor Alexander Poslavsky en de na
mijn moeder liefste dame uit mijn jeugd gaat plaats hebben.
Uit Mexico komt een communiqué van de Olof Palme commissie88.
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Zie bijlage 8.
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Daarom ging Georgii Arbatov vanuit Calgary naar Mexico City. Ik vroeg natuurlijk
niet waarom hij die reis maakte toen hij het vertelde.
Howard Lewis van de National Academy of Sciences heeft eveneens geschreven.
Ik had geprotesteerd tegen hun zogenaamde ‘friendly advise’ mijn vriend Philip
Handler liever nog enige tijd met rust te laten.89
Ik belde naar Woods Hole en Lucy Handler zei dat haar man op me wachtte en
gereed was het werk aan ons boek te hervatten. ‘Trust me,’ benadrukte zij. Echt zeker
ben ik niet van haar, wel van hem, te allen tijden. Zij gaat zelf terug naar Durham,
wat ons een uitstekende gelegenheid zou geven het manuscript af te maken.
Dennis Livson belde. Strengholt en Guus Jansen staan langzamerhand onder
curatele van de aandeelhouders van De Telegraaf zei hij. Hij gaf eigenlijk toe dat er
van de kant van De Telegraaf-heren een stokje is gestoken voor ons JFK-project,
waarvoor Dennis immers bij Bill Bast in Hollywood is geweest. Guus Jansen kan
geen kant op vanwege De Telegraaf ‘and those guys do not understand anything
about television’.
De ambassadeur van Cuba belde om aan te kondigen dat vice-president Carlos
Rafael Rodríguez - met wie ik een boek zou willen schrijven - van 15 tot 18 november
in Havana beschikbaar zal zijn voor een ontmoeting.

89

Zie bijlage 9.
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2 oktober 1981
Richard Allen is toch anders dan de meeste medewerkers van het Witte Huis. Hij
heeft iedereen in Washington tegen zich in het harnas gejaagd door Régis Debray,
de Franse revolutionair en vriend van Fidel Castro en indertijd Che Guevara, te
ontvangen.
Hans Lonis heeft de foto's gebracht die hij laatst maakte. Eduard reageerde in
opperste verbazing: ‘Do I look like that?’
Ik heb 38 graden koorts. Ik bracht Eduard naar Schiphol voor zijn vlucht naar
Tenerife. Hij zag er superlekker uit: geruit hemd, witte pullover en jeans.
Hij vroeg gisteravond: ‘Speel je wat voor me? Sad music?’ Ik speelde Claire de
lune uit de Suite Bergamasque. Ik weet niet of hij het mooi vond. Hij zei: ‘Volgend
jaar wil ik piano leren spelen.’
Iemand van de gemeente kwam bespreken wat er gesnoeid kon worden aan de
bomen rond Amerbos. Ik heb hem gevraagd alles te laten zoals het was.
Pieter Baaij is een ‘koude oorlog’ begonnen en zwijgt, nu ik eindelijk eens geld
heb gevraagd.
Vandaag had ik een bespreking met Hans Jacobs van de VARA en Willem Brugsma
in een motel in Vianen. Ik ben in de eerste drie minuten begonnen met uiteenzetten
wat ik in de aanbieding had. Zij hadden moeite hun verbazing te camoufleren. Ik
maakte duidelijk dat ik de primeur van de Van Eeghen-missie zou krijgen en vroeg
wat ze ermee wilden doen. ‘Dan ga jij mee naar Moskou, Boebie,’ zei Jacobs meteen,
‘en dan werk je vanuit daar, zodat we bij terugkomst meteen al wat hebben.’ ‘Niet
zo vlug,’ zei ik meteen. Ik maakte duidelijk dat ik niet van plan was na enige maanden
werk buitenspel gezet te worden. Jacobs nam snel een andere positie in. ‘Je zou
samen met Joop Daalmeijer mee naar Moskou kunnen gaan en dan zenden jullie het
eerste bericht vanuit Moskou uit.’ Ik zei te betwijfelen dat Klaas de Vries een
televisieploeg mee wilde hebben, ook niet van de VARA.
Jan Nagel schijnt voor Achter het Nieuws in de Raad van Bestuur van de VARA te
zitten. Hun zendtijd is opnieuw verminderd en niemand kan er tegenop. Het lijkt me
bijzonder prettig om daar te werken. Jacobs beschikt niet alleen over het verkeerde
stemgeluid. Ik zou niet graag met die man zo'n reis maken. Hij heeft het gewoon
niet. Hij is een typische Hollandse kruidenier bovendien. Hij stelde zelfs voor de
film over het Siberische gas tegelijk te maken met de reportage over de Van
Eeghen-missie.
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Brugsma, die voortdurend de eerste viool speelde, vertelde dat het gezuip van zijn
vriend Hans van Mierlo in Der Spiegel was aangeroerd en nu zou het secreet Ferry
Hoogendijk het overnemen en in Elseviers publiceren. Van Mierlo had gezegd alleen
minister van Defensie te willen worden als hij invloed op het ontspanningsbeleid
zou kunnen uitoefenen. Max van der Stoel en Van Mierlo schijnen niet bepaald
‘warme relaties’ te onderhouden. Nogal wiedes: Max is een koude-oorlogbaasje, in
navolging van Joseph Luns.
Er is alleen maar shit op televisie. Ik ben naar bed gegaan met muziek en Freuds
Totem en taboe.

3 oktober 1981
Ik sliep twaalf uur, transpireerde behoorlijk en voel me weer prima.
Newsweek heeft weer eens een oorlogzuchtige omslag.90 Er zou een studie moeten
worden gemaakt van hoe Time en Newsweek op gezette tijden helpen de temperatuur
van het militair-industriële complex in de VS hoog en angstaanjagend te houden ten
opzichte van ‘het rode gevaar’. Een kaart geeft bijvoorbeeld aan wat er bij een
beperkte atoomconfrontatie met Moskou in de VS zelf zou gebeuren. Ook zijn de
lanceerbases aangegeven.

90

Newsweek, 5 oktober 1981.
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Reagans nieuwe wapenonderhandelaar, Paul Nitze, heeft in Londen gezegd dat bij
de huidige verhoudingen de NAVO in het nadeel zou zijn ten opzichte van de
sovjetbewapening, een stelling die wordt bevestigd door het Institute for Strategic
Studies in Londen. Newsweek toont het als volgt aan:

Om de Amerikanen nog verder de stuipen op het lijf te jagen, laat Newsweek zien
wat er gebeurt als een sovjet 1-megaton atoombom op de stad Detroit zou neerkomen,
waardoor minimaal 220.000 mensen zouden worden gedood.

Zo wordt de goegemeente in de VS gehersenspoeld en misleid want er klopt naar alle
waarschijnlijkheid geen ene moer van. Dit genre propaganda is uitsluitend bedoeld
om de Amerikaanse oorlogsindustrie aan de gang te houden want een 1-megaton
atoombom heeft tachtig maal het destructieve effect
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van de Amerikaanse bom op Hiroshima in 1945. Een golf van tien sovjetraketten
boven de kust van Texas zou 60 procent van de Texaanse olie-industrie vernietigen
en minstens vijf miljoen doden veroorzaken. Let op dat Newsweek eerst de
raffinaderijen noemt en dan de mensen. Howard Hiatt, dean van de Harvard School
of Public Health en een intieme vriend van Philip Handler, spreekt over ‘the last
epidemic: a man-made plague’.
En dan beschikken de VS natuurlijk over het gevaarlijkste gevechtsvliegtuig in de
wereld.
Ik belde Pieter Baaij. Hij had woensdag al een brief aan me gedicteerd en vond
het ‘schandalig’ dat ik die nog niet had. Het was ‘moeilijk’ om vooraf geld bijeen te
brengen. Hij had Klaassen een telex gezonden en zou hem spoedig ontmoeten. Ik
zei dat zelfs Dirk Keijer me nu een ticket naar Moskou had gegeven voor alles wat
ik tot nu voor hem had gedaan. Ik onderstreepte dat mijn verzoek volkomen normaal
was en dat indien hij er niet op inging, zijn hele aanbod aan de sovjets waarschijnlijk
geen serieuze zaak was.
Van Eeghen blijft een opgewonden standje. Met gemak kletst hij een half uur aan
de telefoon. Er kan onder geen beding een televisieteam mee: ‘We willen onze handen
vrij hebben.’ Hij vroeg of ik op Berkenrode kwam dineren, ook om zijn vrouw Erica
van Eeghen - van Panhuys te ontmoeten. Het is een type buitengoed, zoals De
Vinkenhof dit was in Bosch en Duin, waar mijn grootmoeder Poslavsky woonde.
Ernst zei 200 varkens, tien koeien, en een moestuin van twee hectare te hebben op
totaal twintig hectare grond. Erica speelt piano. Er stond een vleugel. Zij tekent ook.
Zij maakte een tekening van mij. Zij wilde mij de tekening geven, maar Ernst vond
dat deze niet op me leek.
Stap voor stap begin ik meer inzicht te krijgen in wie Ernst van Eeghen eigenlijk
is. Hij zat bij de Huzaren in Amersfoort samen met Ernest Schimmelpenninck. Hij
kende ook het vriendje van Cila Schimmelpenninck, Evert van Limburg Stirum, die
op de Grebbeberg is gesneuveld als cavalerist. Hij kende de Schimmelpennincks
blijkbaar, want hij hintte op de hoogte te zijn dat de moeder afkomstig was uit de
bloemenwinkel naast Hotel Pays Bas in Utrecht. Ik ging er liever niet op in.
Peter is op weg terug in die vreselijke trein van Cannes, via Parijs naar Tilburg.
Kon ik maar meer voor hem doen, of deed ik maar datgene wat ik voor hem zou
moeten doen.
Ik was om 00:30 uur terug van Berkenrode en belde Philip
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Handler in het ziekenhuis in Boston. In tegenstelling tot mevrouw Handler zei hij:
‘No, I would not come now.’ Hij zou nog twee tot vier weken in het ziekenhuis
blijven. Hij zei een telegram met gelukswensen van Jermen Gvishiani te hebben
ontvangen.

4 oktober 1981
Ik las een interessant interview met James Michener in Playboy.91 Hij schijnt werken
van duizend pagina's te schrijven. Zijn laatste boeken kwamen meteen in een oplage
van een miljoen exemplaren uit. Dat is andere koek. Michener rekent voor dat wanneer
hij vijf miljoen exemplaren van een boek verkoopt, er wellicht 20 miljoen mensen
zijn verhaal lezen. Hij is over de jaren voor 70 miljoen dollar aan belastingen
aangeslagen.
Hij noemt het waarschijnlijk dat het belangrijkste boek dat hij ooit las, Max
Havelaar van Multatuli is geweest. Dat verbaast me. Wat me nog meer verbaast, is
dat hij aan Thornton Wilder refereert als ‘a homosexual poet’. Dat heb ik absoluut
niet geweten. Ik leerde hem in 1948-1949 op Yale University via professor Flint en
zijn vrouw kennen. Hij ging zelfs tijdens een reis naar Europa mijn moeder in
Amsterdam ontmoeten. Nu lees ik, dat hij homoseksueel zou zijn geweest.
Michener zegt ook dat als hij nog veertig jaar zou leven - dus in 2021 - hij zou
meemaken dat Duitsland weer herenigd is92 en omdat hij wel eens heeft gedacht dat
God een Duitser moet zijn, zal Duitsland dan Rusland een klap voor de kop hebben
gegeven en Frankrijk, België en Nederland hebben ingepikt. Goethe was beter93 dan
Walt Whitman vindt hij. ‘All they need is a little push and some luck and they will
organize Europe. I view the Germans with awe’. Dat is onzin. De eerste viool in
Europa: ja, maar bezetten: nee.
Ik luisterde naar Bach, uitgevoerd door Casals. Soms zou ik weer cello willen
spelen. Dit instrument roept een vreemde combinatie van heerlijke en emotionele
herinneringen op. Mijn gesprekken met Lex Poslavsky blijven in dat opzicht veel te
veel aan de oppervlakte, scratching the surface of the mind.
Gisteravond was ik bij Ernst en Erica van Eeghen op Berkenrode. Zij vroeg of ik
haar Erica wilde noemen, wat met enige concentratie lukte. Ernst toonde
oorlogstrofeeën zoals de ko-
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Playboy, september 1981.
Die hereniging was al tien jaar na het interview een feit.
Ik begrijp het gebruik van het woord ‘beter’ nooit, laat staan door een prominent schrijver.
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gel, nu verguld, die op Sumatra dwars door zijn lijf was geschoten en in zijn veldfles
was blijven steken. Hij had zeven maanden in een ziekenhuis gelegen en is sedertdien
oorlogsinvalide. Zijn broer, Willem van Eeghen, kreeg tyfus en overleed in Djakarta.
Om die reden werd Ernst door zijn vader teruggeroepen. Hij haatte het werk op het
kantoor van Van Eeghen aan de Heerengracht en vluchtte voor twaalf jaar naar Afrika.
In 1961 keerde hij voorgoed terug.
Die dagen werd hij bezocht door een directeur van de Javase Bank. Deze deelde
hem mee dat Indonesië desnoods bereid was een trustschap van de Verenigde Naties
van twaalf jaar over Nieuw-Guinea te aanvaarden. Ernst bracht de boodschap over
aan Wilhelm de Gaay Fortman en minister Jan de Pous. Een dag later kwam het
antwoord: ‘We hebben al zoveel van deze informele boodschappen gekregen, laten
de Indonesiërs dat maar via officiële kanalen bekend maken.’ Ernst van Eeghen
bracht ook een bezoek aan de Indonesische ambassadeur in Bonn, Zairin Zain.
De directeur van de Javase Bank keerde terug met de mededeling dat de
Indonesische ambassadeur in Moskou, Adam Malik, een ontmoeting zou hebben
met de Nederlandse ambassadeur in Londen, baron Adolf Bentinck van Schoonheten.
Ernst lichtte Den Haag in en Malik vloog naar Londen. Toen Malik aan de poort van
de ambassade aan 38 Hyde Park arriveerde, werd hem meegedeeld dat hij schriftelijk
om een onderhoud met Bentinck diende te vragen. Juist toen hij zich omdraaide om
te vertrekken, liep er een jonge diplomaat op de gang die een Indonesiër zag, wat
ongebruikelijk was in 1961 bij de afwezigheid van normale diplomatieke kanalen
tussen Djakarta en Den Haag. ‘Kan ik u helpen?’ Daarna werd Malik alsnog bij
Bentinck gebracht.
Ik belde zojuist Wim Klinkenberg om hem dit te vertellen. Hij luisterde naar een
plaat van Bruckner - ik dus naar Casals. Bentinck en Malik gingen daarop ergens in
een restaurant in Hyde Park lunchen. Intussen informeerde Ernst van Eeghen minister
De Pous. Er was een kabinetsberaad geweest waarbij minister Luns met geen woord
over het Bentinck-Malik contact in Londen repte. De Pous verzamelde alle moed
die hij ter beschikking had en opperde in het kabinet dat hij geruchten had vernomen
over een ontmoeting van de ambassadeurs Bentinck en Malik in Londen. Luns gaf
toe dat beide heren in Hyde Park hadden gesproken maar er was niets belangrijks
gezegd, niets wat consequenties had. Hij loog dus en onthield het kabinet het
Indonesische aanbod met een trustschap van de VN over
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Irian Barat akkoord te gaan.94 De Pous belde Van Eeghen op om hem mee te delen
wat er was gebeurd en voegde eraan toe: ‘Als ik op dat moment in het kabinet had
gezegd wat ik wist, dan zou de regering zijn gevallen.’ Van Eeghen zei dat een val
van het kabinet over de kwestie Nieuw-Guinea De Pous niet waard was.
‘Luns weet,’ aldus Ernst, ‘dat alleen De Gaay Fortman, De Pous en ik van de
ontmoeting Bentinck-Malik op de hoogte waren. Hij weet dus dat ik gevaarlijk voor
hem kan zijn.’
Ik dacht: wel nee, jij zit veel te veel in het ‘circuit’ om heldhaftige streken uit te
halen, om het vaderland werkelijk een dienst te bewijzen. Van Eeghen vertelde dat
later Patijn van Buitenlandse Zaken nog eens bij hem was geweest. Ook hij had er
lucht van gekregen. Van Eeghen had dit allemaal nooit naar buiten gebracht: ‘Het is
al zo lang geleden, ik kan het jou nu wel eens vertellen.’
Het diner op Berkenrode was gezellig. Tegen 22:00 uur doezelde Ernst weg maar
Erica, die het onderwerp godsdienst aanroerde, was zeer op dreef. Ze zijn beiden
geheel gericht op het Nieuwe Testament. Zij gaf me Mere Christianity van C.S Lewis.
Zij liet me een foto zien van een driejarig, blond meisje dat was overleden. ‘That
child's mission on earth was fullfilled,’ aldus Erica. ‘We all are in the hands of our
creator.’ Zij meende dat ik nog ‘verlost’ diende te worden. Ernst zei dat hij na zijn
‘beproeving’ in Indonesië religieus was geworden.
Ik voerde een lang gesprek met Klaas de Vries. Het bezoek van ambassadeur
Tolstikov was prima verlopen ‘maar hij deed er wel zurig over dat hij zo laat in het
plan voor de missie naar Moskou was gekend’. Nu gaat als vijfde spaak aan het wiel
Joris Voorhoeve mee, ook VVD, verbonden aan de Teldersstichting.95 Over het
meegaan van een televisieploeg zei hij eerst beslist nee, maar wat later gaf hij toe:
‘Het is misschien niet te voorkomen.’ Hij heeft trouwens gisteren in een
radio-interview gezegd dat het de hoogste tijd werd dat Luns bij de NAVO zou
verdwijnen.
Lex Poslavsky vertelde morgen een bezoek aan mejuffrouw Büringh Boekhoudt
in Baarn te gaan brengen, mijn godmother. ‘Ik vind het geinig om te doen,’ zei hij.
Willem Brugsma had mijn mededelingen bij Hans van Mierlo geverifieerd, die
had bevestigd van één en ander op de hoogte
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In 1963 zou Nederland voor enkele maanden westelijk Nieuw-Guinea aan de VN overdragen
voordat het door Indonesië werd ingelijfd.
Als student was Voorhoeve al eens bij me op Amerbos geweest met een taperecorder om
me te bevragen over Nieuw-Guinea en Sukarno.
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te zijn. Ook Van Mierlo had Brugsma aangemoedigd mee naar Moskou te gaan.
Allemaal spuit elf werk: ik ben daar al tien jaar volop bezig. Brugsma had Made in
Soestdijk gelezen en zich rot gelachen, zei hij. Ik vroeg hem dat nu eens aan de
redacteuren van Haagse Post te zeggen. ‘Je weet, ik doe alles per telefoon, maar ik
zal zien,’ was zijn antwoord.
Michael Eddowes, de Britse advocaat die The Oswald Files96 schreef, met de meest
klinkklare onzin over de rol van Carel Enkelaar (wordt Angelier genoemd) en mij
in de affaire George de Mohrenschildt en de moord op JFK in Dallas, heeft kans
gezien het graf van Lee Harvey Oswald omgespit te krijgen. Het ging er zogenaamd
om of de echte Oswald op die plek in zijn graf lag en niet een ander. Een team van
pathologen-anatomen was mee. Ja hoor, het was de ware Oswald. Er werden en
passant nog even 150 röntgenfoto's genomen van het skelet.97 Ronald Reagan heeft
tijdens een persconferentie op het Witte Huis zijn bewapeningsplannen bekend
gemaakt. Pure waanzin. Er wordt een nieuw type B-1 bommenwerper ontworpen,
waarvan er meteen 100 worden gebouwd, die al in 1986 operationeel zullen zijn. Er
zal ook haast worden gemaakt met de nieuwe zogenaamde Stealth-bommenwerper,
die in 1990 beschikbaar komt. B-52 (G en H-modellen) zullen worden omgebouwd
voor het lanceren van kruisraketten. B-52 D-modellen worden uit de vlucht genomen.
Er zullen 3.000 kruisraketten op bommenwerpers worden geplaatst. Daarnaast zullen
er duizend zogenaamde silo's voor de lancering van MX-raketten worden gebouwd,
terwijl er slechts in 100 daarvan daadwerkelijk MX-raketten zullen worden geplaatst.
En nog veel meer. Het is Washington echt in de bol geslagen, al is het prima voor
de Amerikaanse economie en oorlogsindustrie, want alles wordt op de pof besteld
en bij de nationale schuld voor komende generaties geschreven. Dan te bedenken,
zoals ik weet uit de eerste hand, dat het Kremlin wakker ligt, niet over de vraag hoe
ze de VS zouden kunnen vernietigen, maar over hoe de primaire levensbehoeften van
een paar honderd miljoen mensen in de USSR vervuld moeten worden.98
Luns is ook weer flink bezig geweest. De man heeft de regeringen van West-Europa
ervan beschuldigd veel te laks te zijn bij de modernisering van nucleaire
middellangeafstandswapens. ‘I am unable,’ aldus Luns, ‘to sympathize with the
defensive,
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Michael Eddowes, The Oswald Files, Clarkson N. Potter, New York, 1977.
The New York Times, 4 oktober 1981.
De pagina met deze details in mijn dagboek is overgenomen uit The New York Times van 3
oktober 1981.
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almost apologetic tactics many allied governments have adopted.’ Dat zegt dus de
meest notoire idioot die de Nederlandse diplomatie deze eeuw heeft voortgebracht.
‘As matters now stand in the theater nuclear forces debate in Europe, the field has
been left largely open to the continuing onslaught of Soviet propaganda and to a
hybrid amalgam of their Western friends, blissful idealists and others who by choice
or determined naiveté overlook the saddest lessons history has to teach us,’ aldus
Luns.99 Die tekst is in Washington geschreven want mijnheer Luns beheerst zijn
Engels onvoldoende om een dergelijk tekstje samen te stellen.
Rob Meines meldde ‘dat het geen voorbeeld van tact in het onderhouden van
internationale betrekkingen’ was geweest hoe de Amerikanen het neutronenwapen
er in Europa hadden proberen door te drammen. Dat was dus eveneens de mening
van Luns, die in Brussel zei: ‘Washington heeft daardoor de indruk, hoewel vals,
doen groeien dat zij terughoudend is iets te doen aan wapenbeheersing en dat zij zich
vooral wil bezig houden met het najagen van militair overwicht.’ Luns probeerde de
Amerikanen goed te praten maar alle geluiden uit Washington maken onverkort
duidelijk dat het nu juist wel het ultieme doel van Reagan is het overwicht
rücksichtslos te bestendigen.100
In Den Haag stapelen zich de irritaties over mijnheer Luns op. Tegen Agence
France Press had Luns er, in verband met het lidmaatschap van Griekenland, in de
NAVO op gewezen dat er nog onopgeloste problemen over eilanden in de Egeïsche
Zee vlak voor de kust met Turkije waren. Dit zou problemen tussen Turkije en
Griekenland kunnen brengen over soevereiniteit in de lucht. Dit leidde tot een tweede
tik op de vingers van Luns vanuit Den Haag in een week. Griekenland stond op zijn
kop. Het dagblad Eftherotypia schreef over ‘het internationale gangsterdom van
Luns’ en ook Van der Stoel, die Griekenland als een hobby beschouwt, zat in de
gordijnen. Ook een uitspraak van Luns over een mogelijke herverkiezing van
Papandreou achtte Max ‘een onacceptabele inmenging in Griekse interne
aangelegenheden’.101
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International Herald Tribune, 1 oktober 1981.
NRC Handelsblad, 30 september 1981.
NRC Handelsblad, 1 oktober 1981.
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5 oktober 1981
De dag begon met een lang telefoongesprek met ‘partner’ Pieter Baaij, de man die
eens voor dominee studeerde en nu transformatiestations wil bouwen voor de
gaspijpleiding uit Siberië. Dat hoopt hij tenminste. Klaassen was al in Wenen en een
bedrag vooraf voor mijn activiteiten was niet mogelijk. Baai Controls had recentelijk
al twaalf miljoen gulden verlies gedraaid. Hij kon het werkelijk niet maken. Ik
antwoordde: ‘Okay, u en Klaassen ieder 5.000 gulden voor de ontmoeting in Wenen
met Gvishiani. Ik moet ook mijn eigen kosten dekken tenslotte.’
Ik belde vervolgens Claudia Stendl op, de secretaresse van Gvishiani bij de IIASA
in paleis Laxenburg, en bevestigde dat we in principe op 11 oktober om 17:00 uur
in het Imperial Hotel bijeen zouden komen en dat ik haar later zou zeggen wie erbij
aanwezig zouden zijn.
Het schijnt dat het Arbatov-boek in de VS bij Dodd, Mead & Company in New
York zal verschijnen. Ik heb Thomas Landshoff geschreven hoe het met een contract
is gesteld.
Ik belde Lex Poslavsky vanavond om te vragen hoe de ontmoeting met mejuffrouw
Boekhoudt was verlopen. Hij had opgezocht wie haar vader was geweest, die ook
enige tijd als psychiater verbonden was geweest aan de Willem Arntzstichting in
Utrecht. ‘Ik heb geprobeerd haar minder reële ongerustheid naar reële ongerustheid
over te brengen, want je zou er niets aan hebben if she concluded “he is okay” en
zich vervolgens van je zou terugtrekken,’ zei Poslavsky. Ik ben benieuwd naar meer
informatie.
Ik ontmoette Peter in Thermos. Hij zei dat een kerel in zijn pik had gebeten. We
gingen naar Amerbos waar Frank Heckman samen met ons dineerde.

6 oktober 1981
Ik droomde dat mam uit Zuid-Afrika kwam voor de begrafenis van haar moeder. Zij
sprak over de te gebruiken kist en of ik haar alsjeblieft wilde rijden. Ik antwoordde:
‘You know I will.’ Ik wilde een arm om haar heen slaan maar zij trok zich terug,
waarop ik begon te huilen.
Tot grote ergernis van het regime-Reagan blijken drie Amerikaanse olieconcerns
indirect betrokken te zijn bij plannen voor de aanleg van de pijpleiding van Siberië
naar Europa. Het West-Duitse Ruhrgas AG is voor 15 procent in handen van Exxon,
7,4 procent van Mobil en 3,5 procent van Texaco. Ook Shell en British Petroleum
hebben belangen in Ruhrgas. Intus-

Willem Oltmans, Memoires 1981-1982

93
sen is in Moskou bekend gemaakt dat de olieproductie van de USSR de eerste negen
maanden van 1981 een nieuw record heeft gehaald van 455 miljoen metrische ton
ruwe olie.102
Peter stond vanmorgen vroeg op en ging over zijn werkloosheidsuitkering praten
in de stad. Hij kreeg nul op het rekest. Ik was intussen naar Bussum geweest. Ik krijg
altijd een ongeluk wanneer ik intens gepreoccupeerd ben. Ik probeerde hem
vanmorgen aan zijn verstand te brengen dat hij gewoon te weinig moeite doet om
aan de slag te komen. Wat hij aan liquide middelen had, is aan de trip naar zijn
vriendin in Cannes opgegaan. Het werd een onprettig gesprek.
Toen ik thuis kwam zat hij in mijn gemakkelijke stoel en huilde echt. Ik vond het
vreselijk, niet alleen omdat ik zelf close to tears was, maar Peters tranen raken me
heel diep, precies als indertijd de tranen van mam. Tot driemaal toe ging ik naar hem
toe om mijn armen om hem heen te doen. Ik bedacht me dat ik dit eigenlijk nooit
doe, geremd als ik in dit soort affectieve uitingen ben sinds De Horst. Ik gaf hem
een zoen op zijn voorhoofd en probeerde hem te kalmeren.
Gisteravond, samen met Frank, viel het me juist nog op hoe prima hij er uit zag.
Hij straalde. Het verraste me eigenlijk. Ik bespiedde hem terwijl hij met Frank in
gesprek was maar hij merkt zoiets direct. Hij moet zich op Amerbos juist niet bespied
maar thuis voelen. Hij sliep vannacht weer slecht, als meestal, maar daar kwamen
zijn zorgen over een uitkering bij. Ik ben zo bezorgd over hem. Ik wil hem zoveel
mogelijk helpen en zal het gat dat in zijn financiën is ontstaan, aanvullen zodat hij
terug naar Londen kan morgen en nog zakgeld heeft voor daar. Ik kreeg een brief
van Langdon Burwell, de arts van Philip Handler in Woods Hole. Ik vind het
vervelend dat hij zich met onze zaken blijft bemoeien, vooral nadat Handler zelf
belde op mij te wachten. Heb zo elegant mogelijk geantwoord.
Ik zie nu dat Klaas de Vries in het VARA radioprogramma letterlijk heeft gezegd
dat het ‘goed’ voor de NAVO zou zijn als Luns vertrok. Luns had gezegd dat
Nederlanders zich voor het karretje van Moskou hadden laten spannen. ‘Maar Luns
begrijpt niet dat veel mensen hier oprecht verontrust zijn over kernbewapening,’
aldus Klaas. Prima.

7 oktober 1981
Ik kwam een beetje huilerig, met een vreselijk brok in mijn keel thuis. Peters badjas
ligt nog over de bank in mijn werkka-
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mer. Alles ademt op Amerbos nog naar hem. Het doet me een beetje denken aan het
moment dat ik thuiskwam, na eerst naar Parijs te zijn gevlucht, nadat mijn hond een
spuitje had gekregen.103
Hij zit nu in de trein naar Hoek van Holland. Ik denk te voelen hoe eenzaam en
ontroostbaar hij op dit moment is. Hij had heel onrustig geslapen. Ik herstelde op de
valreep zijn trui, die hij aan wilde. Ook kon ik hem nog vier pakken van zijn geliefde
Douwe Egberts meegeven. Hij zag er zo gezond en uitgerust uit vanmorgen, ondanks
alles, zeker vergeleken bij toen hij op 25 augustus uit Londen arriveerde.
Anwar Sadat is tijdens een gigantische militaire parade in Cairo vermoord.104 Hoe
is het in godsnaam mogelijk dat je als staatshoofd, te midden van je leger, overhoop
wordt geschoten? Peter herinnerde er aan dat ik tijdens ons verblijf in Woods Hole
herhaaldelijk had gezegd: ‘Sadat wordt vermoord.’ De Westerse wereld lamenteert
er over. Reagan noemde hem natuurlijk ‘a great patriot’ maar ik heb de man altijd
als een dromer gezien, niet in de pas met het Arabische nationalisme, of misschien
moet ik zeggen met de wil van de Arabische massa eindelijk op eigen benen te staan
en niet te worden overheerst door koningen en sjeiks die in de zakken van Amerika
en het Westen zitten. Het Nabije Oosten is nog altijd een achtertuin van Westerse
imperialisten. Sadat was eigenlijk een vulgaire quisling en zal aldus de geschiedenis
in gaan.
Het Kremlin heeft steeds gelijk gehad. Camp David was een pipe dream, die niet
werkelijk de problemen van het Nabije Oosten oploste. Er is nooit een oplossing
voor de controverse rond Israël mogelijk zonder volledige erkenning en participatie
van de PLO. Washington handelt in dit opzicht als een pro-Isaëlische maffia. Ze
houden iedereen voor het lapje, inbegrepen zichzelf.
In dit verband is een uitspraak van 93 niet-gebonden landen105 interessant, dat ‘the
United States are the only threat to world peace and prosperity’. Deze mening werd
samengevat in een document van 21 pagina's, dat op het hoofdkwartier van de VN is
vrijgegeven.106 Er worden hier de nodige noten gekraakt, die ik volledig onderschrijf.
Zoals het neerschieten van Libische toestellen in een gebied van de wereld waar
Washington eigenlijk geen rotmoer te maken heeft, laat staan dat men de kust van
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Libië zou kunnen rekenen tot een dwingend Amerikaanse veiligheidsbelang. Het is
een regelrechte provocatie van Reagan jegens Khadaffi, die hij niet moet vanwege
diens grote bek tegen Amerika, dus militaire bangmakerij van een grootmacht jegens
een Arabisch land van een paar miljoen inwoners. Walgelijk.
Hier is opnieuw keet ontstaan tussen de sovjetambassade en het departement van
Buitenlandse Zaken over het bezoek van de sovjetminister van Machinebouw en
Veefokkerij, Bilyak. De sovjets gaan ervan uit dat het een officieel bezoek betreft.
De Haagse mierenneukers willen het slechts als ‘werkbezoek’ bestempelen. Bilyak
werd indertijd door minister Gerrit Braks uitgenodigd maar de nieuwe minister Jan
de Koning van Landbouw wil er deze draai aan geven. Precies kleine kinderen.107 Ik
belde Willem Brugsma, die onsympathiek overkwam. Hij zei zich in de vergadering
bij de VARA wel over de lijn te zullen laten trekken om met een VARA-team de missie
van Van Eeghen te gaan begeleiden. Er moest wel van tevoren worden geregeld dat
hij netjes van het vliegveld werd gehaald, niet in de rij hoefde te staan en dat men
aan sovjetzijde bovendien zou beseffen dat hij een persoonlijke vriend was van Van
Mierlo. Brugsma wil volledig de garantie hebben als VIP behandeld te worden. Hij
is belachelijk.
Ik voel me gedesoriënteerd en voel Peter weer van me weg reizen. Het grijpt me
allemaal nog steeds aan wat er met hem gebeurt. Ik kom tot niets. Het stormt
bovendien. Hij zei veel op dek te willen gaan zitten om frisse zeewind in zijn longen
te pompen voor hij weer in de verpeste stank van Charing Cross Road terecht komt.
Hij herinnerde eraan hoe Edwin vorig jaar met een hakmes (voor de kaas) op zak
had gelopen en dreigde zelfmoord te zullen plegen, nadat Peter de koffer in was
gegaan met een Amerikaan. Dat gebeurde overigens in Edwins aanwezigheid.
De Volkskrant komt met een rampzalig bericht.108 Nederland zit er naast voor wat
de orders voor de gaspijpleiding vanuit Siberië betreft. De buitenlandse concurrentie
komt met betere financieringsvoorwaarden. Nederland is weer eens te duur. Wagner
van Shell, die als superonderhandelaar werd aangesteld, zegt dat buitenlandse
ondernemers ‘door wanhoop gedreven’ het de sovjets gemakkelijk maken. ‘Wij zijn
niet van plan,’ aldus Wagner, ‘met verlies te gaan werken.’
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Het weekblad de Tijd wijdt een omslagverhaal aan Joseph Luns.109 De man is nu 70
jaar. Frénk van der Linden is hem in Brussel gaan bezoeken.
Frénk: ‘Het valt dus wel mee met het expansionisme van de USSR?’
Luns (priemende vinger in de lucht): ‘Hoho, meneer Van der Linden. De
Sovjet-Unie zal iedere mogelijkheid aangrijpen om zonder de risico's van een
wereldoorlog haar invloedssfeer en macht uit te breiden. Denkt u maar aan
Afghanistan, een land, dat tot de derde wereld behoort en niet met een der
machtsblokken geëngageerd is.’
Waar Luns gelijk in had. Afghanistan is een aan alle kanten erkende sovjetblunder,
omdat het de ‘vijand’ argumenten verschafte anti-Moskoucampagnes verder op te
voeren. Maar Frénk van der Linden is een moedig ventje. Hij pakte Luns prima aan.
Ze gingen voortdurend in de clinch.
Frénk: ‘Dat vijandbeeld van u, wanneer is dat ontstaan?’
Luns: ‘Och meneer, dat is al meteen na de oorlog geweest, toen de Sovjet-Unie
drie onafhankelijke landen inlijfde (Letland, Litouwen en Estland), een stuk Finland
bezette, een stuk Hongarije en Roemenië innam en daarnaast feitelijk de landen van
het Oostblok in de houdgreep nam. Toen gingen mijn ogen open...’
Dat was thuis op De Horst hetzelfde. Ik vertrok eind 1948 naar Yale. Mijn beide
broers reden met een Lincoln-Zephyr van Bosch en Duin naar Zuid-Afrika, dwars
door de Sahara, want we waren overtuigd, dat vroeg of laat de sovjets ook
West-Europa zouden binnen vallen. Aangevuld met de aangeleerde minachting voor
de USSR van de Russische tak van mijn familie (de Poslavsky's) was ik d'origine
tegen de USSR, een supermacht die angst inboezemde. Maar na op aandrang van de
voorzitter van de Club van Rome in 1971 voor het eerst zelf naar Moskou te zijn
gereisd, heb ik de realiteiten van de huidige Sovjet-Unie voldoende leren kennen om
aan de hand van tien jaar persoonlijke ervaringen tot geheel andere inzichten te zijn
gekomen. Luns weet au fond niets van de USSR en is naprater van eigen misvattingen,
voor zover ze niet vanuit Washington worden gesouffleerd.
Frénk: ‘Uw vijandsbeeld is afwezig bij veel jongeren.’
Luns (bars, half dichtgeknepen ogen): ‘Dat komt doordat ze of de feiten van de
dag niet volgen of aan illusies lijden.’
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Frénk: ‘Kunt u zich niet voorstellen dat een nieuwe generatie geen geloof hecht aan
de slechte Rus dat haar wordt voorgehouden?’
Luns: ‘Mijn goede mijnheer Van der Linden, ik ben daar geweest. Het zijn erg
aardige en plezierige mensen. Maar het gaat hier niet om de meningen van de
sovjetmens, het gaat hier om de ideologie en de politiek van de regering. Een gewoon
mens heeft er niets te zeggen. Leest u Solzjenitsyn maar, dan weet u precies wat er
gebeurt met iemand die een andere mening durft uit te dragen.’
Ik was in 1996 vergeten, dat Frénk, die ik in bovenstaand interview voor het eerst
leerde kennen en die een gewaardeerde collega is geworden, dit opzienbarende
gesprek met Luns in 1981 reeds lanceerde, waarin hij blijk gaf niet bereid te zijn zich
te laten imponeren door de beroemde man met de hese aardappel in de keel. Maar
wanneer Luns hier dus poneert dat Frénk toch moest weten wat er in de USSR met
iemand gebeurt, die een andere mening uitdraagt zoals Solzjenitsyn, kan ik in 1996
hierover verwijzen naar wat Luns - nu ook (ten dele) gedocumenteerd - tegen mij
als journalist heeft ondernomen omdat ik een andere mening over Sukarno en de
kwestie Nieuw-Guinea uitdroeg, dan de leugens die Luns zelf ad libitum verkondigde.
Luns heeft mij vanwege een ander Indonesië-standpunt in dit land via het
machtsapparaat monddood gemaakt en maatschappelijk uitgeschakeld.
Ik was enige tijd op Berkenrode, waar ook Erica en een dochter even te voorschijn
kwamen - wat Ernst scheen te hinderen - en hij vroeg me een brief van vier pagina's
gericht aan Klaas de Vries te lezen, waarin hij zijn denkbeelden over de komende
gesprekken in Moskou uiteenzette. Ik geef toe, hij is helderder en duidelijker dan
Klaas.
Tot mijn verbazing hoorde ik Eugene Rostow op de West-Duitse televisie Georgii
Arbatov aanhalen, die gezegd zou hebben dat de Sovjet-Unie in staat was de VS zelf
in geval van oorlog te treffen. Rostov lanceerde een aanval op Arbatov omdat deze
in Bonn een behoorlijke pers heeft, dus moest daar iets tegen worden gedaan.
Nu ik bij Baaij mijn hand op heb gehouden, stuurt hij een brief met de aanhef
‘Willem’.110 De man draait zich in alle bochten om uit te leggen dat hij wil dat ik
alles voor hem en zijn zakenmakkers in Moskou voorbereid, maar betalen, ho maar.
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Intussen heeft Papandreou in een gesprek voor de VARA-televisie verkondigd dat
Luns nodig met pensioen moet worden gestuurd.
Er is een brief uit Jeruzalem van professor Reuven Feuerstein. Ik wil hem ook
filmen. Ik ben nog nooit in Israel geweest.
Caroline Delgado stuurde me een commentaar van Roger Fisher, een professor
aan Harvard, die een boek had geschreven: Getting to Yes: Negotiating Agreement
without giving in. Fisher veroordeelt Washingtons reactie over wat andere landen
doen en de Amerikanen niet bevalt, om dan een boycot van de Olympische Spelen
te verordonneren, een graanembargo af te kondigen en wat dies meer zij, wat
bovendien betekent dat er schadelijke beperkingen in communicatie ontstaan. ‘We
not only hang up the phone,’ meent Fisher, ‘we cut the line.’ Negen maanden lang
hebben de VS zelfs helemaal geen ambassadeur in Moskou gehad. ‘If we are to change
Soviet minds, we need to know what is in those minds: we need to listen. Whatever
Soviet officials may try to conceal, the more extensive our discussions, the more we
can listen “between the lines” and the better the intelligence we can obtain. Actions
speak loudly, but without words, they are “unguided missiles” - the communicate
general hostility and broad threats.’ Ik wil dit boek lezen. Wat me opvalt, is dat
althans in dit commentaar geen aandacht wordt gevestigd op de ongelofelijke
arrogantie, dat de wereld zo in elkaar zou zitten dat alleen Amerikaans gedrag
acceptabel zou zijn. Washington als zelfbenoemde politieagent van de planeet.
Er is besloten dat Willem Brugsma niet mee zal gaan naar Moskou. Ik vroeg Hans
Jacobs waarom dit was. ‘Vergeet niet,’ zei hij, ‘dat Boebie in de grond van de zaak
zeer lui is.’ En naar ik zelf begrijp zeer veeleisend in zelfoverschatting.
Nel Oosthout belde om te zeggen dat zij (als jodin) naar de Egyptische ambassade
was getogen om het condoleanceregister te tekenen voor ‘een groot man’. Ik vermeed
haar te zeggen dat ik die mening beslist niet deelde.111
Ik belde Peter, die in high spirits was, ook vanwege vooruitzichten met audities.
Hij was op weg naar de sportzaal in de YMCA.
Prins Claus en Max van der Stoel vertegenwoordigen Nederland bij de begrafenis
van Anwar Sadat.
De afschuwelijke ‘journalist’ Nick van Nieuwenhuysen, die ik ook eens ontmoette,
heeft in een kort geding tegen het IKV
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voor de Haagse rechtbank verklaard dat hij zich wel degelijk op BVD-rapporten had
gebaseerd toen hij Elseviers Magazine een artikel zond waarin hij schreef dat de
vredesbeweging vanuit Moskou werd gefinancierd. Daan van Rosmalen schijnt het
niet te hebben willen publiceren. Je moet toch werkelijk een absolute idioot zijn om
op basis van ‘informatie’ van spionagediensten met dergelijke absurde aantijgingen
te komen. Mij overkwam in 1976 hetzelfde. Robert Kroon had van ‘een hooggeplaatste
autoriteit’ in Den Haag vernomen dat ik bezig was met de KGB het Oranjehuis aan
te vallen. Kroon hoefde toen van rechter Fokker in Amsterdam zijn bronnen niet te
noemen. Nieuwenhuysen doet dit dus wel. Minister Ed van Thijn van Binnenlandse
Zaken heeft reeds in het parlement verklaard dat het IKV geen enkele blaam trof. Nu
wordt gezegd dat Van Thijn de BVD-rapporten over het hoofd zou hebben gezien.
Waarschijnlijk hechtte hij er geen enkele waarde aan, hoewel hij formeel het hoofd
is van de BVD en de activiteiten van die dienst.112
Intussen gebeurt er aan de andere kant op dit gebied ook het nodige. Generaal
Semyon K. Tsvigun van de KGB in Moskou heeft bekend gemaakt dat een
dissidentenorganisatie in de Sovjet-Unie is opgerold. Er werd materiële en morele
steun vanuit het Westen ontvangen. Dissidenten worden ‘antisocialist elements’
genoemd, wat ze in verhouding tot de sovjet staatsideologie inderdaad zijn. Russische
dissidenten zouden het liefst van de USSR een West-Europa en nog meer een Amerika
willen maken. Een aantal van deze figuren bevindt zich al in het Westen, zoals
Alexander Solzjenitsyn, Vladimir Bukovsky, Alexander Ginzburg, Valery Chalidze
en Pavel Litvinov. Andere dissidenten bevinden zich in arbeidskampen, lees ordinaire
gevangenissen, zoals Yuri Orlov, Anatoli Sharansky, Viktor Nekipelov, Tatjana
Velikanova, Viktor Brailovsky en Felix Serebrov. In wezen is dit hetzelfde als wat
Suharto met schrijvers, journalisten en intellectuelen op het eiland Buru heeft gedaan,
maar daar kraaide in het Westen geen haan naar, want linkse mensen in
concentratiekampen is bei uns een andere zaak dan rechts in de bak.113
Ik voerde een lang telefoongesprek met Pieter Baaij. Boskalis gaat meedoen. De
door de regering, met Wagner aan het hoofd, aangeboorde kanalen in Moskou hadden
tot niets geleid. Wanneer Gvishiani inderdaad de sleutel tot een behoor-
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lijke ingang in Moskou zou zijn, zoals ik beweerde - maar geen der heren had de
naam van Gvishiani ooit gehoord - dan zou de komende ontmoeting in Wenen
uitermate belangrijk kunnen zijn. Een memorandum aan Gvishiani en Patolichev
zou pas zin hebben nadat het gesprek heeft plaatsgehad. Het zou zelfs ter plekke in
Wenen kunnen worden opgesteld. ‘Als het gaat zoals je denkt dat het gaat, dan is er
niets aan de hand. Dan stappen we naar een advocaat en leggen alles vast.’ Hij verwees
naar zijn brief van 5 oktober 1981.
Ik stuurde Gvishiani op IIASA in Wenen een telegram om te bevestigen dat we
hem 11 oktober 1981 om 17:00 uur in het Imperial Hotel zouden ontmoeten, te weten
de heren Klaassen, Baaij en ikzelf.

9 oktober 1981
Claudia Stendl belde vanmorgen. Ik schrok eerst hevig uit angst dat de ontmoeting
met Gvishiani niet door zou gaan maar zij wilde deze juist bevestigen. Hij was ervan
op de hoogte.
Ik schreef een brief van een lezer naar de Tijd om de mij overigens onbekende
Frénk van der Linden een breed compliment te maken voor de wijze waarop hij Luns
interviewde. ‘Ware ik een uitgever, dan zou ik Frénk spoorslags aan het werk zetten
om een bundel gesprekken met vooraanstaande Nederlanders samen te stellen. We
zouden voor verrassingen komen te staan, zoals Frénk in gesprek met Beatrix en
Claus...’
Ik besloot Adèle Croiset in Houten te gaan ophalen en mee te nemen naar de
receptie van Carel Enkelaar bij de NOS. Eens waren Gerard en Carel beste vrienden
maar zijn weduwe wordt nu door alle vrienden van Croiset gemakkelijk vergeten.
Zo zijn we niet getrouwd. Adèle was nogal opgewonden over het gebeuren. Zij had
juist de uitnodiging verscheurd en besloten niet te gaan, omdat ze van niemand meer
wat hoorde. Wat ze verder vertelde over hoe de familie van Gerard zich jegens haar
gedroeg, is niet om hier te herhalen. Ik bracht haar na de receptie - de Enkelaars
waren erg verrast ons samen te zien - weer terug naar Houten.
Adèle herhaalde dat Gerard vlak voor zijn dood tegen haar had gezegd: ‘Ik geef
je kracht van de andere kant, want ik weet nu dat dit kan.’ Hij schijnt zich ook eens
tegen mij te hebben gekeerd, herinnerde zij zich. Hij zou niets meer met me te maken
willen hebben. Ik ben me, althans nu, niet bewust dat dit is gebeurd. Ik moet zeggen
dat Carel Adèle enthousiast vastgreep toen hij haar zag, al groette hij mij per
vergissing eerst.
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10 oktober 1981
Ik krijg een begin van een erectie tijdens een telefoongesprek met Eduard.
De NOS durft me een brief te sturen met de mededeling dat men bereid is me 250
gulden te betalen omdat ik een televisieinterview met de huidige veiligheidsadviseur
van Ronald Reagan, Richard Allen, mogelijk maakte voor de NOS. Aan die contacten
heb ik gewerkt sinds ik in 1968 met Richard Nixon op reis ging in New Hampshire
en voilà, 250 ballen beloning. Dan heb ik het maar niet over het feit dat ik het gesprek
niet zelf kan maken vanwege mijn slechte reputatie in dit land, welke zeer bewust
door Luns en diens kornuiten is aangezwengeld opdat ik nooit meer aan de bak zou
komen.
The New York Times meldt dat Philip Handler de National Medal of Science is
verleend, de hoogste onderscheiding in de Amerikaanse wetenschap.
Handler Gets Top U.S. Science Award
Dr. Philip Handler, president of the National Academy of Sciences for 12
years, was given the National Medal of Science, the nation's highest
scientific award, on Sunday.
The award has been given periodically to leaders in various fields of science
at a collective ceremony in the White House. In this case it was presented
individually at New England Deaconess Hospital in Boston, where Dr.
Handler has been undergoing medical treatment.
The presentation was by his successor as president of the Academy, Dr.
Frank Press, and by Dr. George A. Keyworth 2d, science adviser to
President Reagan.
The citation referred not only to his long leadership role at the academy
but also to his ‘outstanding contributions to biochemical research, resulting
in significant contributions to mankind, including research that led to a
clearer understanding of pellagra.’
When he went to Duke University as a postdoctoral fellow in 1939, it had
just been discovered that a deficiency of niacin, a constituent of the vitamin
B complex, caused the symptoms of pellagra. He helped show that it was
the limited diet of the South, based largely on corn, that was to blame.
Vrij Nederland publiceert een serie over IN HARER MAJESTEITS GEHEIME DIENST.114
Prins Hendrik heeft indertijd toch wel de nodige bokkensprongen gemaakt vanwege
diens ‘veelzijdige seksuele belangstelling’. Je zult ook het regime Wilhelmina voor
de rest van je leven moeten contracteren. Bernhard en Claus zitten in soortgelijke
schuitjes. Alhoewel, prins Bernhard bloeide er in de loop der jaren van op, terwijl
als ik mejuffrouw Büringh Boekhoudt beluister, dit met Claus in mindere mate het
geval is.
Prins Hendrik hield zich onder meer met de padvinderij bezig.
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In sommige families werd kinderen verboden padvinder te worden, uit vrees dat ze
bij Hendrik terecht zouden komen, die graag in hun pilobroeken zat. Jhr. mr. E.B.
F.F. Wittert van Hoogland en Emiclaer - een bek vol dus - was een jachtvriend die
de prins bij het Rode Kruis had opgedaan, waarvan hij beschermheer was. De heer
Wittert werd echter aan het hof gemeden omdat hij door en door rooms-katholiek
was. Nu zijn er brieven en dagboeken boven water gekomen met briefjes van Hendrik.
Wittert schijnt op 9 juli 1917 zelfs met de aartsbisschop van Utrecht besproken om
een aparte rooms-katholieke padvinderij op te richten, opdat de jongens van die huize
voor Hendrik ‘onbereikbaar’ zouden worden. Er staan nog veel meer onsmakelijke
details in deze serie verhalen. Het zal me een worst wezen. Alleen de kak van de
Oranjes komt er enigszins door in een ander licht te staan.
Milan Potuznik, de Tsjech die ik eens op een vlucht van New York naar Amsterdam
ontmoette en adviseerde model te worden, schijnt nog steeds furore te maken. Vandaag
staat hij voor de Rabobank in Het Parool.
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Ik woonde een avondje ten huize van Nel Oosthout bij, waar ook haar goede vriend
oud-ambassadeur Jacob van der Gaag aanwezig was. Ik blijf haar aardig vinden maar
soms verbaas ik me wanneer zij luid vermeldt dat de bordjes waarop zij een Russisch
ei serveerde duizend gulden waard waren. Ook zat zij lang nadat andere gasten, onder
wie de schilderes Anne de Vos van Steenwijk, - vreemde dame - waren opgestaan,
nog alleen aan tafel na te schransen. Een poes at mee van een bord bovenop de tafel.
Van der Gaag wilde kwijt hoe het was gekomen dat hij de ‘rode ambassadeur’
werd genoemd. Lodewijk Bosch ridder van Rosenthal had hem gevraagd eens te
willen nagaan hoe het kwam dat na de bevrijding van het zuidelijke gedeelte van
Nederland - althans volgens geruchten - zoveel baantjes naar joden gingen. Van der
Gaag had daarop een ontmoeting met Lou de Jong en vroeg of deze verhalen op
waarheid berustten. ‘Deze vraag van mij heeft De Jong, zelf een jood, mij nooit
vergeven,’ aldus Van der Gaag, ‘en nu gaat hij in zijn geschiedenis van het koninkrijk
schrijven dat Wilhelmina mij in 1956 in een gesprek “een communist” zou hebben
genoemd.’
Het is mij een raadsel waarom ‘men’ in Den Haag de heer Lou de Jong die
geschiedenis heeft laten reconstrueren.
Van der Gaag, die goed bevriend is met oud-minister Sicco Mansholt, vertelde
dat Mansholt graag een ontmoeting met professor Georgii Arbatov zou hebben en
vroeg of ik dit zou kunnen arrangeren. Natuurlijk. Ik beschouw Sicco zelf als een
vriend.115 Ook Hein van der Gaag was aanwezig. Hij is jazzpianist en speelde wat.
Hij schijnt een oogje te hebben op Anne de Vos van Steenwijk. Ik vond zijn spel
afschuwelijk, inbegrepen het gestamp met zijn voeten bij de pedalen.
Ik at wat bij Djanoko in de Van Baerlestraat met Adriaan van Dis. We worden
nooit echte vrienden. Hij wekte opnieuw een onbetrouwbare indruk op me. Hij zegt:
‘Je kunt me alles vertellen. Ik vergeet het meteen weer.’ Maar daar geloof ik bij hem
niets van.
Hij noemde de redactie van NRC Handelsblad ‘een wespennest’, wat ik al lang
weet. Iedereen vecht er voor zijn eigen straatje. Niemand denkt werkelijk aan de
krant. André Spoor was als hoofdredacteur erg ongelukkig. Hij heeft blijkbaar nooit
van Jessica gehouden, bij wie hij nu ook een kind heeft. Vera Illés was uitgeleend
aan de Wereldomroep en zat in Afrika.
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Ik interviewde hem in 1970 voor Grenzen aan de groei, en ben tot zijn dood met hem bevriend
gebleven.
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Ik belde André Spoor. Hendrikje vierde haar achttiende verjaardag met 40 andere
jonge mensen. Toch zag ik kans hem in te lichten over de missie van Van Eeghen
want André vertrouw ik wel, in tegenstelling tot Van Dis.

11 oktober 1981
KLM-bus
Eduard kwam na middernacht. We gingen vrijwel meteen slapen. Nooit eerder heb
ik zo'n intense seksuele belevenis met iemand gehad. Het is een vorm van in elkaar
versmelten die ik nooit eerder heb gekend. Het was allemaal absoluut, absoluut zalig.
Om 02:30 uur besloten we echt te gaan slapen. Ik zei hem, dat wanneer men aan het
einde van mijn leven zou vragen of het allemaal de moeite waard was geweest, ik
zou antwoorden: misschien, en zeker wat betreft sommige vrienden waar ik een deel
van mijn leven mee heb beleefd.
In deze bus zit een marinier, 28 jaar, lekker ventje, mannelijk, ik heb met hem
aangepapt.

Frankfurt - Wenen
Het was een ontzettende zenuwentoestand op Schiphol. Klaassen liet ons in het
ongewisse waar hij was. Pieter Baaij, die zelf heel laat arriveerde, belde Klaassens
vrouw op Texel om te vragen waar hij bleef. We haalden op het nippertje onze vlucht.

Wenen, Hotel Imperial
Bij aankomst in Wenen zagen we eerst hoe kardinaal König een groep Koptische
bisschoppen verwelkomde, sommigen in goud en anderen in zwart gekleed. Ze zagen
eruit als een groep zeer ongezonde mensen, eigenlijk als clowns. Even later, bij het
afhalen van de bagage op weg naar de douane, liep ik tegen mijn oude vriend
ambassadeur Abdelkadir Chanderli van Algerije aan, die op weg was naar het paleis
Laxenburg en IIASA, om een vergadering van de zogenaamde Club van Dakar bij te
wonen. Ik zei hem de dood van Sadat als een positieve ontwikkeling te zien en het
einde van een fantasie. Hij antwoordde dat door diens dood de kans op een nieuwe
oorlog was toegenomen. Ik vertelde hem dat wij hier waren om met Jermen Gvishiani
te praten over de orders voor de gaspijpleiding. Chanderli antwoordde: ‘The pipeline
should be constructed, because it will mean peace for a long time.’ Dat was een
aspect dat ik niet eerder op die manier had gehoord. Er school een gerede grond van
waarheid in.
Ook vroeg ik hem nog naar de voorgenomen transacties met
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Transol in Rotterdam. ‘We tried, but nothing came of it.’ Hij vroeg me in Genève te
komen dineren.

12 oktober 1981
Wenen, terras van hotel Sacher
Het was een zonnige dag. Ik belde met Peter in Londen. Ik heb hem nu ook
geschreven.
Gisteravond arriveerde Klaassen op eigen gelegenheid, veel en veel te laat, en
bleek zelfs niet te weten in welk hotel de ontmoeting was gepland. Hij heeft de
ontmoeting met Gvishiani geheel gemist. Dat is dan a big boss van de Gasunie, die
verondersteld wordt geïnteresseerd te zijn zaken te doen met de USSR. Ik ontmoette
mijn vriend Gvishiani eerst en maakte excuses voor de afwezigheid van Klaassen.
Daarop bracht ik hem bij Pieter Baaij in de bar van het hotel.
Gvishiani legde uit dat het om twee energielijnen naar Siberië ging: een pijplijn
op 100 atmosfeer, de andere op 75. De sovjets doen veel van het werk zelf. Men
heeft voornamelijk investeringen nodig (leningen), bestemd voor de infrastructuur.
Er zijn bijvoorbeeld grote aantallen bulldozers nodig. Er moeten oplossingen voor
corrosieproblemen worden gevonden. Ook de problemen in de Barentszee vereisen
klassieke vormen van joint ventures met Westerse bedrijven die ervaring op dit gebied
hebben. Men is in de Kaspische Zee met de Fransen begonnen. Er was nog wel
degelijk ruimte voor acceptabele aanbiedingen vanuit Nederland. We zouden met
drie ministeries in hoofdzaak te maken krijgen: het ministerie voor Gaszaken, voor
Oliezaken en een ministerie voor de aanleg van pijplijnen voor gas en olie. Het was
waar dat tot dusverre de Duitsers de meerderheid van de buitenlandse contracten in
de wacht hadden gesleept. Hij gaf toe dat dit een fout van sovjetzijde zou kunnen
zijn.
Daarop begon Baaij te vertellen wat zijn bedrijf allemaal kon en waarin zij
gespecialiseerd waren.
Gvishiani herhaalde wat hij mij al jaren heeft voorgehouden, dat de Duitsers en
Japanners veel agressiever zaken doen dan wij. Waar de USSR nu mee bezig is met
Duitse en Japanse steun, is om de grootste fabriek voor bulldozers in de wereld te
bouwen ‘namely of 500 and 600 horse-power.’ Ze bouwen ook Fiat bulldozers in
licentie. Er worden de komende drie of vier jaar elektronische controlesystemen voor
de pijplijnen gebouwd. Gvishiani liet zich ontvallen: ‘Giscard d'Estaing ondersteunt
het zaken doen met ons. Helmut Schmidt idem dito. Zij ondersteunen de zakenwereld,
maar de Nederlandse rege-
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ring laat dit na. Onze organisaties bestaan ook uit mensen. Zij die het meeste druk
uitoefenen, krijgen de opdrachten.’
Hij sprak over nieuwe gasvondsten in gebied van Astrakan en nabij de Kaspische
Zee. ‘What I am trying to tell you Mr. Baaij, is that you should organize a
demonstration for us to show what you do and could do for us. Exhibitions are too
frustrating. You should be next week in Moscow and inform us accordingly. You
should demonstrate Dutch skills in de gas industry and prepare the ground for future
business deals. It took us fifty delegations to visit Fiat and in the end we had them.’
Baaij betoogde dat men in het Westen met een bezoek aan een ministerie kon
volstaan. In Moskou waren er twintig ministeries nodig voor een transactie. Dit zei
Pieter nadat Gvishiani had onderstreept dat drie ministeries zouden kunnen beslissen.
Ik zag Gvishiani naar de Hollandse ex-dominee nu koopman kijken. Hij was te
beleefd om Baaij voor te houden: wel mijnheer, Holland kan je op de kaart niet
vinden. Wij hebben een land waar niet zes tijdzones, als in de VS, maar elf tijdzones
gelden. Daar heb je dus ook meer ministeries nodig dan in Den Haag met jullie
Gasunie - van de man die weg bleef als de scarlet pimpernel.
Gvishiani vertelde verder dat er na ‘a letter of intent’ een ‘umbrella agreement’
met Mannesmann was getekend. In totaal zijn er al 300 van deze umbrella agreements
getekend inzake de pijpleidingen uit Siberië. ‘When you do come next week to
Moscow, I will get you to the relevant committees and try to meet myself with your
delegation. We will then decide how we can properly introduce you and your people
to the Sovietmarket. I will appoint one person to be with you. I will send you an
official invitation to come to Moscow. We will introduce you to ministers and design
an agreement in principle. You can invite some of these ministers to Holland.
Sometimes it will take us one year to make a final decision.’
Hij doordrong Pieter Baaij ook van het belang goede contacten met Patolichev,
de minister voor buitenlandse handel, te hebben. ‘Everybody in the international
business world knows him and entertains good relations with him, except the Dutch,’
aldus Gvishiani.
Wij probeerden ons te verontschuldigen.
‘Don't apologize,’ vervolgde hij. ‘We are now ready. We appreciate this Dutch
attention. I will telephone Patolichev and advise to reserve a place for Dutch industry
in the construction of the pipelines.’
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Omdat hij had gezegd dat hij om 19:30 uur naar een diner moest, zei ik om 19:40
uur, dat ik het gevoel had, dat we teveel beslag op zijn tijd hadden gelegd waarop
hij gehaast vertrok.
‘Je zond hem ook nog weg,’ was het vreemde commentaar van Pieter Baaij.
Het gesprek met Gvishiani was dus gesmeerd verlopen. Ik typte samen met Baaij
een brief aan Gvishiani uit op Baaij Group papier. We deelden mee in de startblokken
te staan om naar Moskou te komen, zoals onze gesprekspartner had voorgesteld.
Klaassen arriveerde uiteindelijk ook. Ik denk dat Baaij niet alleen erg was
ingenomen, maar ook ten zeerste verrast met de ontmoeting met Gvishiani. Hij zei
later echter: ‘Zorg dat ik hier niet te hard voor moet werken, het moet een grapje
blijven.’
Klaassen heeft drie zonen van 25, 22 en 20 jaar. Ik zou ze wel eens willen zien.
Op de gang zitten de hele nacht rechercheurs omdat Otto Graf Lambsdorff hier ook
logeert. Gvishiani zal ook een bezoek aan Philips Oostenrijk brengen. Hij glimlachte
want we dachten beiden terug aan eerder pogingen om Philips tot zaken te brengen
in de USSR.
Jermen Gvishiani vroeg me of hij me advies mocht vragen en begon over de
problemen van IIASA sinds Ronald Reagan president werd. Of ik een manier wist om
te lobbyen op het Witte Huis, dat IIASA zou blijven voortbestaan. ‘I understand,
Handler's successor, Frank Press, seems to have no “entrée” to the Reagan Club.’ Ik
zei Handler te zullen vragen welke weg we zouden moeten bewandelen. Hij zei
verder dat zijn boek in januari gereed zou zijn en vroeg me hoe het in de VS geplaatst
zou kunnen worden om Pergamon Press en Robert Maxwell te ontlopen.
Vond Am Anfang war Erziehung116 van Alice Miller. ‘Die Kinder vergessen mit
den Jahren alles, was ihnen in der ersten Kindheit begegnet ist.’ Inderdaad: bijna
alles wordt vergeten, bijna alles, maar er zijn beschadigingen, die niet alleen nooit
worden vergeten, maar die ongeneselijk blijven. Open wonden.
Miller verbaast me door het boek te openen met een uitspraak van Adolf Hitler:
‘Was für ein Glück für die Regierenden, dasz die Menschen nicht denken.’ Zij spreekt
ook meteen op pagina 18 al over ‘frühe Konditionierung’ het gif dat door de totale
omgeving in het brein van het nog grotendeels onbeschadig-
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de kind wordt gegoten. Dit is waar ik met Delgado en deMause - deze laatste wordt
ook door haar geciteerd - al vele jaren over heb gesproken. Hoe die eeuwigdurende
vicieuze cirkel van generatie na generatie met dezelfde onware, irrelevante fantastische
shit opzadelen, te doorbreken? Hier spreekt zij over ‘verbietenden, verachtenden
Blicke, die der Säugling aufnimmt, zum Entstehen schwerer Störungen, u.a.
Perversionen and Zwangneurosen, im Erwachseneralter beitragen können’. Ik weet
dit. Ik ken dit. Ik ben de jaren in De Horst (helaas) niet vergeten.
‘Ich kann lediglich sagen,’ aldus Miller, ‘das jedes Kind einen empathischen und
nicht regierenden Mensch (egal ob Vater oder Mutter) als Begleitung braucht.’ Ik
wist dit. Ik voelde dit al op mijn tiende, twaalfde jaar. Ik vond die begeleiding op
eigen kracht in mejuffrouw Büringh Boekhoudt, de goden zijn gelooft en geprezen.
Ik wandelde door het park. De nichten zaten in hun gebruikelijke holen, wachtend
op een prooi. De eendjes maken zich op voor de naderende winter. Ik haalde in het
Hilton hotel een kop koffie en schreef een briefje aan mijn oude vriendin Charlotte
Szapary-Star Busmann.
Jimmy Carter heeft de dood van Sadat vergeleken met de ‘bad day my father died’.
Hij haalt nog altijd veel door de war. In Die Presse stond vanmorgen een artikel over
kardinaal König, die patriarch Tekle Haimanot van de Oosters Orthodoxe kerken in
Wenen verwelkomde. De splijting tussen de kerken dateert uit de middeleeuwen.
Mijn oude vriend prins Paul Théodore Paléologue in Rome stelde zich ten doel een
verzoening tussen de kerken tot stand te brengen. Hij heeft het niet mogen beleven.
In West-Duitsland zijn 250.000 mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen
het moderniseren van het Europese wapenarsenaal met nieuwe atoomraketten,
inbegrepen kruisraketten, zoals de regering Reagan dit zo graag zou zien. ‘Only
Schmidt and the Cowboy need Atomic Protection’, stond op spandoeken. Schmidt
zelf noemde de demonstratie ‘een oorlogsverklaring aan de regering’. Dank je de
koekoek. Duitse militairen demonstreerden mee in uniform. Ook Nederlandse
militairen namen in uniform aan de demonstratie in Bonn deel. Bravo.117
Bij de landing in Zürich kwam de gedachte op een huisje aan de rand van een
Zwitsers bos te kopen en me daar terug te trekken.
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François Mitterrand zegt zinnige dingen over El Salvador. ‘The reality is that El
Salvador lives under an unbearable, dictatorial oligarchy and that massacres occur
there. All this must be denounced. We believe that the prolongation of these outdated
systems in Latin America is a danger for the whole world. Do we speak of
Communism? That is how it is introduced! Communism is born out of misery, and
if the West does not show more understanding, those people will take up arms and
turn to others, that is the Soviet-Union. We wind up driving into the adversary camp
people who are not natural adversaries of the West, but who become so through the
logic of the situation we impose on them. I know the president of the Salvadoran
revolutionary movement, Guillermo Ungo, very well. He is a very quiet social
democrat. I had lunch with him a week ago here. He is in no way a communist.’118
Het lijkt wel of Mitterrand refereert aan de geschiedenis van Cuba en Fidel Castro,
die in de armen van de USSR werden gedreven, volgend op de ongelooflijke
stupiditeiten van eerst Eisenhower en Nixon, gevolgd door alle Amerikaanse leiders
sedertdien.
Henry Kissinger schreef een essay, of liever een ode voor Anwar Sadat.119 Sadat
was a noble man with a passion for peace.’ Dan geeft hij voorbeelden van momenten
in de jaren dat hij de man kende, die moeten illustreren hoe nobel hij als mens was.
‘Isaiah Berlin once wrote,’ aldus Henry, ‘that greatness is the ability to transform
paradox into platitude.’ Sadat veroorzaakte eerst oorlog en toen hij het Arabische
zelfrespect had herwonnen, begon hij de arbeid voor een blijvende vrede met Israël.
Daarbij was volgens Kissinger ‘Egypt's friendship with America the cornerstone of
Mideast stability’
‘The great man understands the essence of a problem: the ordinary leader grasps
only the symptoms. He was killed by the apostles of the fearful, the merchants of
the ritualistic, whom he shamed by being at once out of scale and impervious to their
meanness of spirit.’
Hoe krijg je de onzin door je keel? Dan ben je mijnheer Kissinger in eigen persoon.
Waar het werkelijk om gaat in het Nabije Oosten zijn de Amerikaanse en
NAVO-belangen, de energiebronnen die eigenlijk de burgers, de Arabieren in de
straten toebehoren en nu door vorsten en sjeiks aan Amerika en het Westen worden
verkwanseld. Het gaat om het prolongeren van een opzet waarbij Arabische quislings,
met Sadat voorop,
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de rijkdommen van Arabië via Westerse oliegiganten aan het geavanceerde deel van
de wereld blijven leveren. Kissinger, loopjongen van die belangen, lanceert zijn
fraaie praatjes in Time, spreekbuis van de imperialisten.
Amerikanen blijken steeds weer niet in staat in de schoenen te stappen van
honderden miljoenen medeburgers van deze planeet, die in Cairo, New Delhi of
Djakarta wonen. De derde wereld die na 1945 zogenaamd de vrijheid kreeg, wordt
nog precies op dezelfde manier uitgebuit en gekolonialiseerd als voor 1945. En waar
het imperialisme steeds minder kansen krijgt om de autochtone bevolking voor het
lapje te houden en te blijven uitzuigen, worden ‘genuine folkwar leaders’ als Sukarno,
via CIA-coups vervangen door generaals als Suharto, die wel bereid zijn ten eigen
gerieve - dus door stinkend rijk te worden - de spelletjes met de rijkdommen van hun
land voort te zetten.
Iedere keer weer wanneer ik de fameuze Neue Züricher Zeitung opensla, word ik
in de overtuiging gesterkt dat het om een conservatieve koudeoorlogskrant gaat,
waarschijnlijk in handen van Joden.

Zürich - Amsterdam
Dennis Livson was in het vliegtuig met een andere crony van Strengholt. Hij stonk
naar drank. Ze kwamen uit Cannes. Ze waren beiden geshockeerd dat ik Sadat
omschreef als een Arabische quisling. En ik zei me niet te verwonderen dat Henry
Kissinger zijn artikel in Time eindigde met te zeggen het een eer te beschouwen Sadat
te hebben mogen kennen. Ze staren zich allemaal blind op ‘de verzoener met Israël’.
Natuurlijk zal er uiteindelijk een oplossing moeten komen maar het gaat om de wijze
waarop.
Een typische Hollandse proleet tot barstens toe beladen met spullen uit de
belastingvrije winkel in Kloten, zit keihard in het toestel te fluiten. Wat is dat? Hij
merkt het zelf misschien niet eens. De steward loopt als een nicht. Peter heeft Eduard
‘de vliegende non’ gedoopt, maar ik heb hem moeten bezweren dit Ed niet te zeggen.
Jermen Gvishiani zei dat Kendall, de grote baas van Pepsi Cola, hem dezer dagen
nog in zijn kantoor in Moskou had bezocht. Ook hem had hij gevraagd bij het Witte
Huis erop aan te dringen de IIASA te laten voortbestaan. Ik zal het te berde brengen
als ik Richard Allen ontmoet. Gvishiani wil me eveneens voorstellen aan Pyotr
Kapitsa, een topnatuurkundige in de USSR. ‘He has now a very interesting one hour
television
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program in which he discusses many things,’ zei hij. Dat wil ik zeker doen.
De president van het Japanse SONY had Gvishiani bezocht en lang met hem
gesproken over problemen bij de opvoeding van kinderen, waar hij erg van onder
de indruk was geweest. Dat is de reden dat ik minister Luis Alberto Machado uit
Caracas in Moskou wil hebben.
Drie pioniers van het hersenonderzoek krijgen een Nobelprijs. Roger Sperry van
het California Institute of Technology, David Hubel en Torsten Wiesel beiden
neurobiologen aan de Harvard Medical School. ‘The human brain is a whole universe,
and of all the questions that it can conceive, none is more mysterious or intriguing
than precisely how it works. For tracing some of the elusive answers through the
intricate corridors of consciousness and perception,’ werden de drie geleerden beloond.
Hoe verwerken de hersenen informatie? Sperry ontdekte dat iedere hersenhelft ‘has
its own separate world of consciousness, perceptual experience, emotions, thoughts
and memory’. Sperry kreeg de prijs ‘because he has provided us with an insight into
the inner world of the brain which hitherto had been almost completely hidden from
us’. Het lijkt er op dat de wetenschap op weg is de hersenen te begrijpen.120

13 oktober 1981
Amerbos
Ik heb Peter een exemplaar van Prisoners of Childhood toegestuurd.
Er ligt een brief van Paul Nitze, Reagans nieuwste wapenonderhandelaar. Hij wil
voorlopig geen televisie-interview geven, maar zal het verzoek niet vergeten.
Den Haag heeft militairen verboden in uniform in het buitenland te betogen. Zo
gaat dat in ‘de vrije wereld’.
Prins Carlos Hugo is gastdocent aan Harvard University geworden. Met stille trom
uit dit land verdwenen.
De Telegraaf echoot de BVD na door in vette letters te melden dat de communisten
en milieugroeperingen de gigantische antiraketdemonstratie in Bonn hebben
geïnfiltreerd. Alleen naïevelingen van De Telegraaf proberen het publiek wijs te
maken dat je communist zou moeten zijn om tegen de rakettenwaanzin van Reagan
in het geweer te komen. In een hoofdartikel memoreert de krant dat het IKV tevreden
heeft vastgesteld dat een aanzienlijk deel van het West-Duitse publiek de Hollandi-
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tis schijnt te delen.121 De Telegraaf wedt chronisch op het verkeerde paard en het
grote publiek, wat Hitler noemde ‘die Menschen die nicht denken’, leest die shit-krant
nog steeds het meest.
President Hosni Mubarak van Egypte heeft achttien hoge officieren omdat ze
‘fanatici’ zouden zijn ontslagen. The New York Times122 publiceert een aantal foto's
van vlak voor en direct na - zelfs tijdens - de aanslag op Anwar Sadat. ‘Where were
the eight American trained bodyguards who flanked Sadat on his arrival at the military
parade grounds?’ Sadat werd indirect door de CIA ‘beschermd’. Fidel Castro door
de KGB. Het is duidelijk wie het klappen van de zweep echt kent.
Philip Taubman en Jeff Gerth rapporteren in dezelfde krant dat twee voormalige
agenten van de CIA, Edwin P. Wilson en Frank E. Terpil, zijn gesnapt omdat zij zich
via een klein bedrijf in Californië bezig hielden met de export van ‘sensitive American
technology’ naar het buitenland. Via hen ontving Idi Amin in Oeganda wapens en
werden terroristen opgeleid in Libië. Als je het geloven mag, want de trucs zijn
oneindig in deze sector. In 1975 verkochten beide heren een ‘electronic surveillance
system’ aan de sjah van Perzië, opdat hij zijn voornaamste generaals kon afluisteren.
Er wordt in de zeer gedetailleerde reportage met geen woord gerept over dergelijke
export naar de USSR, maar je kunt er zeker van zijn dat het nodige materiaal in
sovjethanden is gekomen. Zij zijn er via via altijd als de kippen bij.

14 oktober 1981
Eduard arriveerde om 19:15 uur en zag er zalig uit in een Amerikaans jack, gevoerd
met wollen stof. De foto's die Hans Lonis heeft gemaakt, zijn inderdaad sensationeel.
Hij vertelde zondag in Thermos te zijn geweest waar een Amerikaan hem 200 gulden,
later verhoogd tot 250 gulden, had aangeboden terwijl hij niets anders hoefde te doen
dan zich aftrekken. Het leek alsof hij een advies van me verwachtte of hij het geld
had moeten aannemen, ook omdat de man tenslotte niet aan hem zat. Ik zei: ‘Schat,
als je hieraan begint dan is het hek van de dam.’ Ik vraag me af of ik hem het juiste
antwoord heb gegeven. Maar onder bepaalde omstandigheden zou ik er misschien
niet vies van zijn om an asshole like that een poot uit te draaien. Wat zeg je op zo'n
moment?
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Na het eten en televisie kijken vroeg ik hem tegen 23:00 uur of hij bleef slapen. We
gingen naar boven. Nog nooit, absoluut nooit in 56 jaar, heb ik zo in vuur en vlam
gestaan als met hem. Het lijkt wel of het iedere keer dat we samen zijn allemaal
intenser en heviger wordt. Het is niet te beschrijven.
Ik kan zelfs niet meer met familieleden, zoals nu met mijn tante in Wassenaar,
telefoneren zonder begeleidende piep- en fluittonen. Tante Jetty zei dat ze het huis
liet schilderen en niet dacht mee te kunnen betalen aan een reis van tante Tatyana
Poslavskaya uit Tasjkent naar Nederland. Bovendien, wat moest er gebeuren wanneer
de oude Russische dame in Nederland ziek zou worden? Zij suggereerde het plan te
laten schieten. A: tante barst van de poen en B: zij kende Tatyana als meisje nog in
de jaren voor de revolutie in Petrograd, dus ik begrijp dit niet.
Pieter Baaij vertelde dat hij door een Libische generaal was opgebeld, die acht
Amerikaanse Hercules-toestellen bestelde. Ik vertelde Baaij contacten bij Lockheed
te hebben (William Kellogg) maar hij ging er niet op in. Je weet niet wat dit soort
zakenmensen werkelijk in hun schild voert. Ik hoor hem herhalen: ‘Ik ben totaal
betrouwbaar voor ieder bedrag.’
Ik sprak met Eduard over zijn toekomst. Hij schijnt door te willen gaan met vliegen.
Hij heeft een MTS en geen HTS-diploma. Hij had eens een huis uitgetekend maar met
MTS kan je geen architectuur studeren. Ik fantaseerde over teruggaan naar Amerika
als het gasproject met Baaij en de sovjets door zou gaan. Hij kon dan meegaan en in
de VS studeren wat hij wilde. Hij scheen er wat door in de war. Ik moet oppassen
hem niet het gevoel te geven dat ik bezitterig ben.
Ik heb vrij lang piano gespeeld.
Chris van Esterik van de IKON belde. Hij had Luns gebeld voor een gesprek. ‘Hoe
durft u een interview van een uur voor te stellen,’ had Luns hem gevraagd. De
afgesproken twintig minuten had hij tenslotte tot een half uur weten op te schroeven.
Luns was verbaasd geweest dat Esterik iets van de correspondentie tussen Luns en
KVP-leider Romme uit de jaren vijftig had ingezien, ‘maar hij kletste zich overal slim
uit, Willem,’ aldus Van Esterik. Ook de opmerking die ambassadeur Van Boetzelaer
in Taxco, Mexico maakte, dat een aantal van hare majesteits ambassadeurs indertijd
hadden overlegd het regime Luns langer te tolereren, werd zogenaamd door Luns
ontzenuwd.
Ik heb Peter een mooie foto van Eduard gestuurd.
André Spoor belde terug. Hij had contact gehad met Klaas de
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Vries over de Moskou-missie. ‘Ik zit niet te springen om publiciteit,’ zei Klaas, ‘maar
als ik door vrije nieuwsgaring word opgebeld...’ Het gevolg is geweest, dat Spoor
An Salomonson opdracht gaf De Vries, Frinking en Neuman te bellen om het verhaal
van de trip naar Moskou na te trekken. Bij NRC Handelsblad wordt er van uitgegaan
dat de Nederlandse delegatie als gast van Arbatov en het USA Instituut reist, wat een
achterhaalde lezing is. André vroeg: ‘Zal ik het veranderen in gastheren van de
Opperste Sovjet?’ Ik kon dit niet adviseren want tenslotte heb ik de uitnodiging van
Chitikov niet gezien. ‘Dat zou je aan ambassadeur Tolstikov of aan Vladimir Opalev
moeten vragen,’ zei ik hem. ‘Niet Salomonson maar ik ben eigenlijk jou diplomatieke
medewerker,’ voegde ik er aan toe. Toen ik ook nog zei: ‘Mooi primeurtje on the
house,’ antwoordde André: ‘Ik heb net tegen Astrid gezegd: we moeten Willem hier
een honorarium voor sturen!’
Vanavond verscheen NRC Handelsblad met een voorpagina-artikel NEDERLANDSE
DEFENSIE DESKUNDIGEN NAAR MOSKOU, door An Salomonson. Dat artikel had van
mijn hand behoren te zijn, zoals Ernst, Klaas en ik bij het allereerste gesprek over
deze missie in Le Bistroquet afspraken. Ik heb Van Eeghen en De Vries in een memo
aan die afspraak herinnerd maar niemand draait er zijn hand voor om achteraf te
doen of zijn neus bloedt.
Salomonson noemt als delegatieleden, K.G. de Vries (PvdA) en A.B.M. Frinking
(CDA), de heren H.J. Neuman en H. Hendrikse (BVD?) van het Nederlands Instituut
voor Vredesvraagstukken, Professor Joris Voorhoeve van de Teldersstichting en de
Amsterdamse koopman Ernst van Eeghen. Ernst wordt opgevoerd als de man die de
contacten met professor Arbatov tot stand heeft gebracht. Zo gaan die zaken. Ik word
niet genoemd ingevolge de jarenlange overheidscampagne er voor te zorgen, dat ik
niet serieus zal worden genomen. Er wordt in Den Haag op gewezen ‘dat het om een
strikt zakelijk bezoek gaat’. The cat is out of the bag, what next?
Laat vanavond belde Willem Brugsma om te vertellen dat de VARA had besloten
Joop Daalmeijer naar Moskou te sturen, in hetzelfde vliegtuig als de delegatie. Van
mij wordt verwacht dat ik een hooggeplaatste sovjetautoriteit vang om via een satelliet
vanuit Hilversum simultaan te interviewen. ‘So, what else is there for me to do, who
arranged it all,’ vroeg ik Boebie. ‘Dat moet je maar aan Hans Jacobs vragen. Hij
sliep door onze vergadering heen en vroeg na afloop hoe er buiten hem om besluiten
konden zijn genomen.’
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15 oktober 1981
De Telegraaf heeft vanmorgen de primeur van NRC Handelsblad gewoon overgekalkt.
De Volkskrant heeft niets.
Hans Jacobs vertelde me dat besluiten waren genomen terwijl hij met Jan Nagel
bezig was, maar dat ik mee zou gaan naar Moskou samen met Joop Daalmeijer. Ik
stelde voor een dag eerder te vertrekken. Dan hoeft de delegatie zich niet te ergeren
aan mijn controversiële aanwezigheid.
Hans Lonis kwam foto's van Eduard brengen. Hij onderhield me over jonge jongens
die berekenend waren en dat ik uit moest kijken ‘want ze gaan er vanuit zichzelf
helemaal te geven, ook in seks, in afwachting van wat erin hun voordeel uit zou
komen’. Hij had gisteravond nog van die jongens bij het Centraal Station gezien en
had gedacht ‘wat zielig’. Lonis projecteert, omdat Ed nog zo jong is, een mogelijkheid
die dikwijls voorkomt, inderdaad, maar waar ik bij Eduard niet bevreesd voor ben.
Soms denk ik ook dat hij te jong is en ik hem los moet laten, behalve gewoon genieten
als hij komt.
Ik had een lang telefoongesprek met Vladimir Opalev. Het leek ook hem beter dat
er geen televisiejournalisten met de delegatie meereisden, vooral omdat het om
zakelijke besprekingen ging. ‘U leest een artikel van een juffrouw waar de helft niet
van klopt, die zelf geen visum voor de USSR kan krijgen en dan besluit u dat wij beter
helemaal niet kunnen gaan,’ antwoordde ik.
Vanavond was een feestje bij de familie Sijmons, de ouders van Babette, voor Jan
Cremers 45ste verjaardag. Ook consul-generaal Morey Bell van de VS was aanwezig,
evenals mijn vrienden generaal-majoor Cor Knulst en zijn Amerikaanse vrouw Anne.
Bell noemde burgemeester Wim Polak en Ernst van Eeghen zijn beste Amsterdamse
vrienden. Hij ergerde zich groen en geel aan het neutralisme van Nederlanders ten
aanzien van raketten en de USSR en zou liever vandaag dan morgen naar de VS
terugkeren. Hij had dag en nacht twee lijfwachten in zijn woning nodig, bewapend
met machinegeweren. Het telefoonnummer van zijn huis aan de Apollolaan werd
iedere maand gewijzigd. ‘I get bored and annoyed with the Dutch,’ aldus Bell. ‘They
always penetrate the lowest layers of reality, but now they really got stuck half-way.
I can tell you that our new ambassador in The Hague is under the strictest instructions
to be tough. Either you, the Dutch, are our ally or you are not. The Reagan White
House should go as far as they can to cancel the visit of her Majesty next year.’
Ik antwoordde dat de public relations van Washington in Neder-
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land abominabel waren. ‘May be we don't care so much,’ zei hij notabene. Ik voerde
aan dat juist vrienden geneigd zijn elkaar gemakkelijker te irriteren dan mensen die
niet om elkaar geven. Ik onderstreepte dat we in dit land dikwijls verrast werden
door absolute idioterieën van Amerika of het Witte Huis en deelde hem van hetzelfde
laken een pak uit. ‘Why do you appoint a successful stock-broker as ambassador to
Paris? That is absurd.’ Hij antwoordde dat die benoeming rechtstreeks door het Witte
Huis was gedaan, niet door het State Department, wat op zichzelf al niet klopt. Hij
vertelde in zijn leven onder 39 ambassadeurs te hebben gediend. Hij is uit de Class
of 1950 op Princeton voortgekomen, zoals ik in de Class of 1950 op Yale zat. Zijn
ervaring was geweest dat de niet-carrièrediplomaten bij verre de beste ambassadeurs
waren gebleken. Mevrouw Joseph in Den Haag was bijvoorbeeld buitengewoon
effectief geweest.

Ik zat tijdens het diner aan het hoofd van de tafel tussen de heer Faber, public relations
van het Sonesta hotel, en consul-generaal Bell. Ik refereerde aan een recent artikel
van James Reston in The New York Times123 voorzien van een voortreffelijke tekening
inzake de ‘Messy’ buitenlandse politiek van Ronald
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Reagan, waarbij het Witte Huis als een dependance van het oorlogszuchtige Pentagon
werd afgeschilderd. Reston schilderde het buitenlandse beleid van Reagan immers
af als ‘a bit of a diplomatic scandal’. Ik vroeg hem of hij ervoor voelde eens op
Berkenrode bij Ernst van Eeghen met Spoor, Brugsma en mijzelf een discussieavond
bij te wonen, met misschien nog enkele journalisten. Hij scheen een hoge pet op te
hebben van Harry Lockefeer van de Volkskrant en juridisch medewerker Frank
Kuitenbrouwer van NRC Handelsblad. ‘Of course, I must check this with the
ambassador, but I think there will be no problem to go to Berkenrode,’ zei hij.
Cor Knulst zal door studenten in Groningen worden uitgenodigd voor een lezing.
Ik heb dit via Michiel Bendien geregeld. Cor was geïnteresseerd, maar scheen te
willen verbergen er zin in te hebben.
Jans hond Kozak is nu veertien jaar en lijkt zo oud. Peter en ik hebben in 1968 in
Wellfleet, Massachusetts, toen we bij Jan logeerden, nog met hem als puppy gespeeld.
Dirk van Schouwenburg zei in de sauna: ‘Je hebt Made in Soestdijk geschreven
omdat ze je niet moeten op Soestdijk en Drakensteyn. Je bent immers een intrigant
en troublemaker maar dat vind ik nu juist zo aardig.’ Dirk begrijpt niet dat ‘de familie’
dezelfde smerige leugens op de mouw zijn gespeld door Luns & Co als de rest van
‘gezaghebbend’ Den Haag. Het is natuurlijk vreemd dat gedurende de jaren jan rap
en zijn maat door Beatrix en Claus werden uitgenodigd en ik nooit. Dat is precies
het gevolg van de overheidscampagne mij als ‘een gevaarlijke man’ voor te stellen.

16 oktober 1981
Is het kabinet weer gevallen? Ik dacht dat we nu een beter team hadden, intelligenter
vooral. Het ging er blijkbaar alleen maar om dit jaar Prinsjesdag door te laten gaan.
Morey Bell zei dat men vooral in Washington het spoor bijster was over wat onze
politiek was, waarop ik dus met het citaat van Reston kwam.
‘Hans van Mierlo is the cabinet member the most accessible for corridor talk,’
aldus Bell. Het boek met Philip Handler beschouwde hij als sensationeel. Toen hij
binnenwandelde was mijn eerste gedachte: een nicht. Zijn haar was heel vreemd
geknipt rond de oren. Hij zag er wat funny uit. Zijn taak als consul-generaal was
voornamelijk de stand van zaken in het koninkrijk vast te stellen. Zijn volgende post?
‘Possibly ambassador to Guatemala.’
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Er arriveerde een brief van Klaas de Vries die echt nergens op slaat.124 Het valt me
bitter tegen. Hij voelde zich geroepen dit epistel te verzenden nadat hij tegenover
Spoor de primeur van de trip naar Moskou ruimschoots bevestigde. Ik had Klaas de
Vries hoger aangeslagen. We hebben in Le Bistroquet wel degelijk een vaste afspraak
gemaakt.
Hans Voetelink bracht verslag uit van wat er gisteren in het gerechtshof in Den
Haag speelde. Hij dacht dat de president van het hof wel oor had naar het standpunt
dat Claus in India was als hoofd van een departementale missie. Ook scheen de
president zich af te vragen of Claus wel zo kwetsbaar was. Voetelink scheen aan te
nemen dat Claus tegen de landsadvocaat zou zeggen: erken die schuld nu maar, ik
wil niet komen. Anderzijds, als in de pers heeft gestaan dat Claus moet verschijnen,
dan levert het problemen op wanneer hij niet komt opdagen.
Willem Brugsma belde. ‘Dit is niet de val van Dries van Agt,’ zei hij, ‘maar de
val van Joop den Uyl.’ Hans van Mierlo zou nog wel naar de NAVO-vergadering in
Schotland gaan, maar hij was het kortst minister van Defensie geweest van alle
ministers in Europa. Hij wil Klaas de Vries bellen om een poging te wagen hem te
overtuigen toch een televisieteam mee te nemen. Ik vermoed dat De Vries of Van
Eeghen zelf tegen de ambassade van de USSR hebben gezegd: geen pers.
Tijdens een telefoongesprek met Peter in Londen vroeg ik of hij de foto van Eduard
had ontvangen. ‘Nee, maar is het een naaktfoto?’
‘Nee, maar ik ben wel in het stadium dat ik van een telefoongesprek met hem een
lat krijg,’ antwoordde ik. Pang! Lijn verbroken. Voor de zoveelste keer. Ik belde
Peter terug. Hij zei: ‘Wie weet hebben de heren van de BVD nu zelf ook een lat, or
they are jerking themselves off.’
Ayatollah Ruhollah Khomeini is toch werkelijk lichtelijk getikt. Tien miljoen
kinderen begonnen in Iran het nieuwe schooljaar. Hij riep loyale studenten op te
helpen alle jongeren die vijanden waren van het fundamentalistische regime in
Teheran, uit de schoolbanken en collegezalen te weren. Goed ziek.125

17 oktober 1981
Eduard belde gisteravond. Hij zei mij mee uit eten te willen nemen en een trui voor
me te hebben gekocht. ‘Je doet al zo-
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veel.’ Hij sliep op Amerbos. We kwamen weer precies op hetzelfde moment klaar.
Ik ben op weg naar de reünie van Nijenrode op landgoed Eerde. Henk Hofland
schittert door afwezigheid. Hij had gezegd er niets mee te maken te willen hebben.
Vreemd. Ik ben eerst in de buurt van het landgoed gestopt en zat op een bank om
van de natuur te genieten. Alles rook zalig. Herfst. Stralende zon. In gedachten was
ik bij Eduard. Word ik verliefd?
Om 11:30 uur bereikte ik het huis van Han en Irthe André de la Porte.
Als eerste zag ik op de reünie Jan van Hoeve in een rode trui rond dribbelen. Hij
herinnert me meer dan ooit aan een garagiste. Hij eet en drinkt koffie tegelijk, dus
hij metselt, en is precies dezelfde ouwehoer als hij op Nijenrode was. Langzamerhand
druppelden klasgenoten binnen. We kregen een broodje uit de hand met soep. Er
waren jongens bij die ik helemaal niet terug kende. Ties Schaap leek hetzelfde kind
gebleven. Jaap Boot doet in koffie en gaf in de avond een demonstratie over
verschillende soorten koffie.
Jan van Hoeve leidde een vergadering van iedereen samen en vertelde onder andere
dat een klasgenoot - ik dus - een heel boek dat hij had geschreven, op de band had
voorgelezen voor Gert Meijers, die blind was geworden. Hij sprak over de klasgenoten
die inmiddels waren overleden maar noemde niemand. Als eerste denk ik aan Frank
van Lennep, natuurlijk aan Paul Sigaar, aan J. Visée en mijn neef, Guus Denninghof
Stelling. Guus Kalff is eveneens overleden, onbegrijpelijk. Evenals Wim de Groot
van Embden.
Eindelijk vond ik mijn favoriet Peter van Schaardenburg terug. Hij is op 55-jarige
leeftijd gepensioneerd en heeft drie zonen. De jongste, Jeroen, is een aanhanger van
de Bhagwan. We maakten een lange wandeling. Alles aan Peter is hetzelfde, alleen
lijkt hij wat gekrompen, meer krempeng126 dan vroeger.
De discussie over het verloop van onze levens was nogal somber van toon, wat
me deed denken aan de vijf levensfasen samengevat door professor Rümke. Gerrit
Jeelof, nu een hoge piet bij Philips, zei dat Holland een janboel leek ‘waar men het
woord Zuid-Afrika bijna niet meer durfde uit te spreken’. Ik observeerde zijn
gezichtsuitdrukking en mond. Wanneer iedereen lachte, dan keek hij verbeten, quasi
resoluut, de zogenaamde doejongen (van Albert Plesman) ten voeten uit. Pas 's avonds
leek hij meer ontspannen.
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Men ging zich voor het diner in intimidatiekostuum steken, zoals John van Haagen
dat noemt. Ik bleef in een sweater en flanel. Han speelde tingeltangel op een witte
vleugel, een café chantant-instrument. Dick Molewijk speelde beter. Ik besloot zelf
van de piano af te blijven.
Ik voerde een lang gesprek met Vic Vernède, die al vele jaren in Johannesburg
woont. Hij ontmoette mijn ouders en kende ook broer Theo in Kaapstad. Han
attendeerde me, toen ik hem Made in Soestdijk gaf, op het feit dat Michiel van der
Plas (die op Nijenrode nog Ben Brinkel heette) een artikel over mijn boekje in
Elseviers had geschreven.127 Han heeft een golden retriever, die ik zo had willen
meenemen.
Ik herinnerde ons internaatshoofd St. John Nixon aan de historische ontmoeting
met rector Habbema in 1948 - waar Nixon bij aanwezig was - die me meedeelde dat
ik als enige student van mijn (eerste) jaargang van Nijenrode geen einddiploma zou
krijgen. Nixon herinnerde zich die confrontatie nog exact.128 Ik had een initiatief
ontwikkeld bij de Raad van Bestuur van Nijenrode om deze mijnheer Habbema te
wippen, die de laatste man was om rector van het NOIB te zijn, voornamelijk met
steun van Ir. Albert Plesman. Nixon: ‘Plesman was furious about it!’ Al met al was
de ontmoeting met oud-studiegenoten voor mij zeer de moeite waard.
Ik ben niet op Eerde blijven overnachten maar reed naar Hoogeveen, waar ik om
23:15 uur bij Jan Kikkert arriveerde. Het werd toch nog een wilde nacht terwijl ik
al moe was. Om 08:30 uur keerde ik naar Eerde terug om het gezamenlijke ontbijt
daar nog mee te maken.

18 oktober 1981
Na de ochtend op Eerde reed ik naar Het Enserinck in Vorden om mevrouw Cecile
van Lennep te ontmoeten. Ik denk dat zij erg op mij is gesteld, want toen zij een keer
langs mijn stoel liep, gaf ze me een zoen op mijn voorhoofd. Dat deed grootmoeder
Poslavsky ook altijd maar dat was toch meer een plichtpleging. Het Enserinck moet
misschien worden verkocht, ook om de studie van de zonen van Frank, die in
Zuid-Afrika zijn, te bekostigen. Mevrouw van Lennep zag er prima uit wat het gevolg
was van een vakantie van enkele weken op een kasteel in Denemarken, waar haar
dochter Sylvia woont. George Will bekritiseert in een commentaar de bezetenheid
van Ronald Reagan iedere handel met de USSR te frustreren, of
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waar mogelijk te verbieden. Mijnheer Will wordt algemeen aangeduid als ‘rechtse’
commentator, alsof een commentator rechts of links zou moeten zijn. ‘The
Administration's purposes and reputation are even more threatened by its policy, or
non-policy, concerning trade with the USSR. It is injurious, because it suggests
intellectual laxness and policy confusion. To govern is to choose. Regarding trade
perhaps the president has not chosen, or has not made his choice known and
effective.’129 Reagan heeft wel degelijk gekozen: crush Castro and Brezhnev is zijn
parool.
George Kennan, voormalig ambassadeur in Moskou en nu verbonden aan het
Institute for Advanced Studies in Princeton, schrijft dat de denuclearisatie van Noorden Centraal Europa overwogen dient te worden als aanloop om alle atoomwapens
uit Europa te verwijderen. Olof Palme, Bruno Kreisky en Willy Brandt denken al
jaren in die richting.130

19 oktober 1981
Ik ontmoette Eduard bij Djanoko. Hij zag er heel mooi uit. Hij nam op een gegeven
moment in een spontaan gebaar mijn beide handen in de zijne, vanaf de overkant
van de tafel. Ik raakte er een moment zelfs verlegen van. Hij had een grote rol bij
zich om een tekening te laten zien die hij op school had gemaakt. Ik was zo perplex
dat ik eerst niet kon geloven dat hij die zeer professioneel uitziende architectonische
tekeningen had gemaakt. Dat stelde hem teleur.
Hij vertelde ooit eens holderdebolder te zijn geweest van een leraar, Willem (30),
die getrouwd was en kinderen had. ‘Dat ging dus gewoon niet.’
Vanmorgen belde Bertie Hilverdink. Ik ontmoette hem in het American Hotel. Ik
vertelde hem over Eduard, die 5.000 gulden had gespaard om met een vriendin naar
St. Maarten te gaan, wat niet meer door ging. Nu trok Amerika hem aan. Bertie bood
aan Eduard bij hem in de flat in New York te nemen. Wanneer hij naar Parijs moest,
kon Ed op zijn poedel Lola passen. Het kwam hem zelfs uitstekend uit. Hij moet
naar Parijs voor een nieuwe operatie.131 Ik vond dat hij opnieuw slechter liep dan
voorheen. ‘Ik merk dat het minder goed is, want vroeger kon ik mijn handicap vrij
aardig verbergen maar nu wordt me bijna dagelijks gevraagd wat ik
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heb,’ zei hij. Ik stelde Eduard later aan Bertie voor en het klikte meteen. Dit betekent
dat Eduard onderdak heeft als hij naar Amerika gaat. Mijn eerste en mijn laatste
vriendje samen in New York!
Nijenrode-compaan Siebe Minnema, voorzitter van de HIRO-groep die in Moskou
onderhandelt, vertelde op Eerde dat Wagner van Shell als coördinator voor de orders
voor de gaspijplijn zijn hand nogal overspeeld had. Ook de vertegenwoordiger van
Boskalis is in Moskou slecht gevallen maar Siebe had de indruk dat er nog wel
contracten los zouden komen.
Zubin Metha voerde in het Mann Auditorium in Tel Aviv als toegift het Vorspiel
en Liebestod van Tristan und Isolde van Richard Wagner uit, waarmee een boycot
van veertig jaar door het Israel Philharmonic Orchestra werd doorbroken vanwege
Wagners anti-semitisme en omdat de Nazi's later zijn muziek ophemelden. Er
ontstonden ongeregeldheden door een minderheid van protesterende orthodoxe joden
maar negentig procent van de 2.800 aanwezigen gaf Zubin Metha en het orkest een
ovatie.132
Saul Pett interviewde Ronald Reagan in het Witte Huis. Je zou de man haast nog
aardig gaan vinden. Hij spreekt over zijn paard, Little Man (het paard van Nancy
heet No Strings) en rijdt in het weekend op Camp David en op woensdagmiddag in
Quantico, Virginia.
Hij houdt een pleidooi voor een ‘help thy neighbor policy’, ontwikkeld door de
aanhangers van the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, de mormonen. Ik
herinner me in Salt Lake City voor die groep eens een lezing te hebben gehouden,
bijgewoond door tienduizend studenten. Het was geen bemoedigende ervaring. Ze
maken gebruik van duizenden vrijwilligers die dit geloof over de hele wereld uitdragen
in de geest van de Europese zendelingen van weleer. Reagan lijkt het dus beter
wanneer de kerken dergelijke initiatieven uitdragen, zoals het oprichten van centra
die kinderen van werkende moeders moeten opvangen, in plaats van dat de overheid
dit zou doen. Dit is weer eens een andere Reagan om over te lezen dan de heldhaftige
kruisvaarder tegen het wereldcommunisme. De Sovjet-Unie of Cuba komen deze
keer in de driekwart pagina zelfs niet voor.133
Ernst van Eeghen belde om me te informeren dat de voltallige delegatie door
minister Max van der Stoel is ontvangen, ‘die
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het overigens zeer eens was met mijn China-standpunt’. Hierna heeft men nog
onderling overlegd en het staat vast: er gaat geen pers mee. Hendrikse had een erg
grote bek en was in dit opzicht de voornaamste dwarsligger. Waarom heb ik meteen
al gedacht dat hij wel eens het koekoeksei van de BVD zou kunnen zijn? Ernst zei
dat de aanwezigheid van deze Hendrikse hem ook verontrustte. Er was een poging
ondernomen om Henk Neuman leider van de delegatie te maken. Dit was, zo scheen
het Van Eeghen, van tevoren met Joris Voorhoeve afgestemd. Er komt ook geen
perscommuniqué vooraf, want er is al genoeg publiciteit geweest.
Ik beklaagde me over de houding van Klaas de Vries die en in zijn brief en per
telefoon had gedaan alsof er geen verplichtingen jegens mij waren aangegaan ten
aanzien van de publiciteit rond de missie. Van Eeghen was het met mijn
verontwaardiging hierover eens. Hij had er tenslotte ook bijgezeten. Ik vroeg hem
dus Klaas apart te nemen en hem te wijzen op het feit dat ik verwachtte dat men
rekening zou houden met die toezegging.

Het telegram van Handlers vriend, professor Henry Kamin van Duke University,
vraagt om een antwoord.

20 oktober 1981
Het ventje staat centraal in mijn gedachten. Ik heb met Bertie telefonisch overlegd
wat hij realistisch gesproken voor Eduard zou kunnen doen als hij naar New York
komt.
Ik besprak met Eduard trouwens dat we dienden op te passen de gevoelens die
zich tussen ons ontwikkelen niet uit de hand
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te laten lopen. Tenslotte ben ik 56 en is hij 21 jaar. ‘Dat kan dus niet,’ zei ik. ‘We
moeten maar samen naar je oom Poslavsky,’ antwoordde hij.
Sicco Mansholt belde vanuit Sardinië nadat hij door oud-ambassadeur Van der
Gaag was gewaarschuwd dat ik graag een ontmoeting met Georgii Arbatov wilde
arrangeren. Ik denk dat het al over een week in Parijs zou kunnen plaats vinden.
Ik ontmoette Ernst van Eeghen die vertelde dat Joris Voorhoeve in de vergadering
had gevraagd: ‘Gaat Oltmans mee naar Moskou?’
‘O, nee,’ had Klaas de Vries zich gehaast te antwoorden. ‘Oltmans heeft alleen
contacten met Ernst van Eeghen gehad.’
‘Wat kon ik zeggen,’ zei Ernst tegen me. ‘Klaas is iemand die zijn eigen moeder
verkoopt. Hij laat je als een baksteen vallen als het hem beter uitkomt.’ Even later
verduidelijkte hij: ‘Maar ik gebruik Klaas, zoals ik je al zei, uitsluitend om, wanneer
ik uit Moskou terugkom, van leer te kunnen trekken. Trouwens, ik denk dat Klaas
op den duur in mijn kamp zal zitten. Hij is nu nog plus royaliste que le roi en draait
met alle winden mee. Klaas denkt alleen aan zichzelf.’
Ik antwoordde dat ik van de hele gang van zaken walgde.
‘Wat wil je met politici,’ zei Ernst. ‘Ik verwacht niet veel meer van deze missie,
maar het is een eerste aanzet. Ik ben namelijk altijd voorstander geweest van bilaterale
gesprekken met Moskou.’
Van Eeghen vertelde verder dat Klaas de Vries een pleidooi had afgestoken tegen
een televisieteam met Willem Brugsma en Joop Daalmeijer, terwijl Klaas juist
Brugsma de indruk had gegeven dat er misschien nog hoop was op meereizen. Voor
mij is Klaas permanent out of the window. Ik probeerde Van Eeghen nog te bewegen
een methode te vinden om bij terugkomst de te verwachten televisiegesprekken via
mij te regelen, zoals oorspronkelijk in Le Bistroquet was afgesproken, maar hij ging
er verder niet op in.
Ernst vond dat hij vrij aardig op een lijn zat met Van der Stoel. Huib Hendrikse
had gezegd: ‘Wat mij betreft mogen de Amerikanen China volstoppen met wapens
tegen de USSR.’
Ook Van Eeghen vreesde dat via Neuman (voormalig ‘journalist’) en Hendrikse
de inlichtingendiensten vaste voet in de delegatie hadden weten te krijgen. Dat is het
allerlaatste waar ik aan heb gedacht. De Vries en Frinking moeten zich dit realiseren.
Trouwens, wat precies de contacten van Voorhoeve zijn, die vele jaren in de VS
studeerde, moet je ook maar afwachten. De Amerikanen liggen immers altijd op alle
niveaus
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klaar om na te gaan wie er ‘bruikbaar’ zou kunnen zijn bij het bevorderen van
Amerikaanse belangen in Amerikaanse satellietstaten als Nederland.
Leslie Gelb publiceerde in een opzienbarend verhaal in The New York Times134 dat
alle heibel die de regering Reagan aanvankelijk maakte over sovjetsteun aan terrorisme
in de wereld, gebaseerd was geweest op informatie die een naar de VS overgelopen
Tsjechoslowaakse ‘informant’ aan de CIA had verstrekt. Het betrof generaal Jan
Sejna, die tien jaar geleden politiek asiel in het Westen had gezocht. Reagan en het
Witte Huis hadden diens ‘getuigenis’ aangevuld met informatie van Europese
inlichtingendiensten - we weten langzamerhand hoe onze eigen padvinderij de BVD
werkt en opereert - en wereldwijd van de daken geschreeuwd dat het Kremlin zich
met terrorisme inliet. Daarbij vertonen de Amerikanen een passend gedrag alsof zij
zelf brandschoon zouden zijn, zoals consul-generaal Morey Bell op het feestje van
Jan Cremer. Sejna vluchtte al in 1968. De CIA stuurde hem in 1972 naar West-Europa
voor het verzamelen van ‘bewijs’ hoe de sovjets bezig waren terrorisme te bevorderen.
Nog afgelopen januari verklaard minister generaal Al Haig, de kersverse bewindsman
voor Reagan, dat de USSR deel uitmaakte van ‘een bewuste politiek om internationale
terroristen te oefenen, te bewapenen en te financieren’. Je moet het lef maar hebben
wanneer je in Washington precies daar zelf mee bezig bent. Ook zouden de sovjets
in landen als Libië, Irak, Noord-Korea, Angola en via de PLO ‘Frankensteinmonsters’
hebben gecreëerd door onderafdelingen overal ter wereld op te zetten. De bron: de
generaal Sejna uit Praag.
Intussen verklaarde een andere paladijn van de CIA, Washington en de Amerikaanse
leugenaars, secretaris-generaal van de NAVO Joseph Luns, dat West-Europa veel te
veel geld uitgaf aan sociale voorzieningen. Er blijft te weinig geld over voor ‘een
doeltreffende verdediging’, aldus Luns, die public relations bedrijft voor het
militair-industriële complex in de VS.

Schiphol Hilton
Ernst van Eeghen zei, dat als de plannen met Pieter Baaij en de installaties voor de
gaspijplijn werden geëffectueerd ‘dan houd je er een paar miljoen aan over vanwege
de contacten die je legde’. Dan zou ik in ieder geval, na de 25 jaar sabotage vanuit
Den Haag, er op eigen kracht bovenop zijn.
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Pieter Baaij, vergezeld van zijn secretaresse Ellen, arriveerde hier om 18:30 uur. We
dronken een Spa bij het houtvuur in de lobby. Hij zeurde weer met een eigen vliegtuig
naar Gvishiani in Moskou te willen gaan. Ook eiste nu de vertegenwoordiger van
Boskalis een gedeelte van de consultancy fee op. ‘Bij de Shell komt zoiets niet voor,
maar bij Boskalis wel,’ zei hij. Hij verwachtte dat Gvishiani later ook een bedrag op
een ‘bepaalde rekening’ gestort wilde hebben. ‘Laat de zakelijke leiding aan mij
over,’ was het advies van Baaij.
‘Prima, maar ik wil dat onze overeenkomst vast ligt bij mr. Voetelink.’ Ik zei hem
trouwens dat ook Van Eeghen zijn brief met percentagevoorstellen ‘prima’ had
gevonden. ‘Houd je me voor het lapje,’ was zijn antwoord. Mijn eerste reactie was
Gvishiani een telegram te sturen dat alles in kannen en kruiken was, maar ik doe
niets voordat Voetelink het groene licht geeft. Josje Hagers van De Telegraaf stuurde
een kaart van het eilandje Nauplia in Griekenland.
Op weg naar huis bezocht ik Eduard op zijn kamer in de Laraissestraat. Hij brandde
een kaars en het was roerend om te constateren hoe gelukkig hij zich voelde in zijn
eigen stekje. We keken op televisie naar Mies Bouman en Simon Carmiggelt. Ik
vertelde hem dat Bertie Hilverdink bereid was hem drie maanden te huisvesten in
New York. Hij kon zich niet voorstellen over vier weken in de VS te zullen zijn. ‘Ik
ben erg aan je gehecht,’ zei hij. Ik antwoordde dat we waarschijnlijk het enige paar
in de wereld waren, dat volledig besefte dat een liefdesrelatie uit den boze was en er
intussen vrolijk mee doorgingen.
Hij typte twee gedichten voor me uit:
Als je je afvraagt waarom je eenzaam bent,
waarom je lichaam zoveel pijn kent,
wat je uit angst tegen niemand zegt,
en alleen tegen je ziekte vecht.
En je je afvraagt waarom de wereld zo donker lijkt,
waarom de dokter steeds zo somber kijkt,
waarom vrienden je cadeaus gaan geven,
en waarom een mens zo lang moet leven.
Als je je afvraagt waarom niemand meer praat over problemen,
hoe goed het gaat,
over je toekomst en wat je vroeger deed,
terwijl je zelf beter weet.
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Als men praat over een gezonde blos op je wangen,
de Bijbel, God, psalmen en gezangen,
dan weet je dondersgoed wat dat betekent,
Dat men aan je denkt maar niet meer op je rekent.135

En een tweede gedicht wat Eduard voor me uittypte was:
De wereld vraagt aan ons om mens te zijn,
bereid te zijn te geven en te nemen.
Het leven vraagt aan ons om mens te zijn,
bereid te zijn voor anderen te leven.
De mensen vragen ons om mens te zijn,
bereid te zijn tot werken allerwegen.
De wereld vraagt ons om mens te zijn,
bereid om meer te geven dan te nemen.
(auteur: M. Spaans)

21 oktober 1981
De secretaresse van Pieter Baaij zei vanmorgen dat telefoongesprekken aan haar kant
voortdurend wegvielen. Ik sprak even met Baaij zelf en toen kwam er een eindeloos
‘Hallo, hallo, hallo...’ Hoe is het mogelijk dat het is toegestaan dat de BVD dit soort
sabotage uitvoert, volkomen ongecontroleerd. En wat ertegen te doen? Niets.
Ik had een bespreking bij de VARA waar Hans Jacobs er kennelijk voor was gaan
zitten om de voorgenomen reis naar Caracas - net als de reis naar Moskou - niet door
te laten gaan. We zouden immers het intelligentieprogramma van minister Luis
Alberto Machado gaan filmen zoals door Daalmeijer en Jose Dominguez en mij
afgesproken. ‘Ja,’ zei Jacobs, ‘Daalmeijer maakt wel vaker afspraken zonder het
financieel te overzien.’ Hij hield voet bij stuk.
Ik bezocht vervolgens Lex Poslavsky in Bilthoven om te horen hoe de ontmoeting
met mejuffrouw Boekhoudt was verlopen. ‘Zij was een van de vijf ladies die ik in
mijn leven heb ontmoet,’ zei hij.136 Ik was bezorgd dat zij zich vooral zorgen had
gemaakt over het boekje Made in Soestdijk.
‘Nee, helemaal niet, dat heeft zij nauwelijks of niet gelezen. Daar reageerde ze op
in de zin van: “Mensen doen wel meer eens iets geks in hun leven.”’
Er was eigenlijk niet veel uitgekomen, al was hij een aantal
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uren bij haar geweest. Ze waren beiden op hun hoede geweest. Hij had het gevoel
gekregen dat zij ‘met een been in het graf’ hoopte dat er iemand betrokken met mij
zou zijn en mij in de gaten zou houden als zij er niet meer zou zijn. ‘Zij wilde weten,
of jij en ik close waren. Zij maakte zich zorgen over je overgang naar de oude dag.’
Ik antwoordde dat er niets aan de hand was op mijn 56ste jaar.
Ik ben onrustig omdat Eduard niet belt. De eerste ‘ziekteverschijnselen’.
Journalist Nick van Nieuwenhuysen heeft voor de Haagse rechtbank zijn zaak
tegen het IKV verloren. Haal je de duvel: al het geklets over de financiering van de
vredesbeweging vanuit het Kremlin zijn hersenspinsels van de inlichtingendiensten
en andere maffiageoriënteerde organisaties, zoals de CIA zelf, die de Koude Oorlog
- en aanverwante belangen - op temperatuur willen houden.
Hans van Mierlo slooft zich in Gleneagles als demissionair minister van Defensie
op de NAVO-bijeenkomst in Schotland uit om iets te doen aan ‘een internationale
wildgroei van misvattingen’ ten aanzien van het Nederlandse veiligheidsbeleid.137
De Telegraaf, altijd weer de spreekbuis van de Koude Oorlogophitsers, kom met een
hoofdartikel MISVERSTAND en vraagt zich af waar Van Mierlo op doelt, omdat de
algemene stemming in Nederland inderdaad steeds meer gekant is tegen de
krankzinnige, door Reagan verder aangezwengelde, wapenwedloop.138
Nu staan de Fransen onder krachtige druk van Washington om geen elektronische
apparatuur en computers aan de USSR te leveren voor de aanleg van de gaspijplijn
uit Siberië. Giscard d'Estaing wilde ermee doorgaan, maar Mitterrand schijnt te willen
aantonen, bereid te zijn met Washington samen te werken. Precies als de PvdA en
de socialisten hier, zijn de Franse socialisten in dit opzicht onbetrouwbaar. Eddy
Lachman meldt, dat Mitterrand ook wil onderstrepen dat de betrekkingen met het
Kremlin niet normaal zullen zijn zolang de sovjets oorlog voeren in Afghanistan.139
Het ergert me dat Ben Greif nu voor de VARA Yuri Baranovsky, president-directeur
van de sovjet gasindustrie, in Hamburg heeft kunnen filmen, terwijl ik al een jaar
geleden bij hem op kantoor in Moskou zat, maar niet over de contacten beschikte
erin de media verder iets mee te doen. Dit als gevolg van 25
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jaar sabotage uit Den Haag door mij verdacht te maken en anderen aan te moedigen
vooral niet met mij samen te werken. Ik kan nog altijd geen kant op met dat Haagse
zwaard van Damocles boven mijn hoofd.
THE LOVE LOST IN CLICHÉ'S, aldus een artikel van Robert Solomon, professor
filosofie aan de Universiteit van Texas, in Austin. Hij beschrijft ‘falling in love’ als
‘transfixed with that Alice in Wonderland metaphor.’ Hij vervolgt: ‘Why is love
losing yourself? Is “falling for someone” really “falling for?” - that is getting duped?
Where do we get that image of tripping, tumbling, and other inadvertent means of
getting “in”-volved, immersed, and submerged in love, “taking the plunge” when it
really gets serious?’
‘We look at love,’ aldus professor Solomon, ‘as we look at life, through a series
of metaphors, each with its own language, its own implications, connotations and
biases.’ Hij noemt een van de meest gebruikelijke ‘love metaphors, that love is an
exchange, a sexual partnership, a trade-off of interests and concerns and, particularly,
of approval’. George Homans, socioloog aan Harvard, gaat een stapje verder en zegt,
dat in de liefde ‘both parties must believe they are getting something out of it or they
simply would not stick around’.

Solomon schrijft dat misschien het oudste model van liefde, dat van de spil is waar
Plato's Symposium om draaide, namelijk het esthetische model: ‘Love as the
admiration and the contemplation of beauty.’ En verderop schrijft hij: ‘Much of what
we believe about love, it seems, is based on wholly unliteral biological metaphors.
For instance: we believe that love is natural, even an instinct, and this is supported
by a hundred fascinating but ultimately irrelevant arguments about “the facts of life”.
The fact that some spiders eat their mates, that some birds mate for life, that some
sea gulls are lesbians, that some fish can't mate unless the male is clearly superior,
that chimpanzees like to gangbang and gorillas have weenies the size of a breakfast
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sausage, that bats tend to do it upside down, and porcupines do it “carefully”.’140
Professor Solomon: ‘The way we talk about love as an emotion is so pervaded by
metaphors, that one begins to wonder whether there is anything there to actually talk
about.’ Ik zou professor Solomon willen opbellen om duidelijk te maken wat Eduard
en ik hierover gisteravond bij het kaarslicht allemaal tegen elkaar hebben gezegd.

22 oktober 1981
Ik schreef mejuffrouw Büringh Boekhoudt een brief over haar gesprek met professor
Poslavsky.
Het is natuurlijk een feit, dat mijn jeugd, zoals bij zoveel mensen, een
aaneenschakeling van problemen met zich mee heeft gebracht. De
beschadigingen en deuken hierdoor veroorzaakt, zijn zonder twijfel
aanwezig. Maar wie is eigenlijk niet in enigerlei vorm geblesseerd geraakt
‘en route’ op zijn/haar levenswandel?
Iedereen probeert er op eigen wijze een mouw aan te passen. Ik heb dit
ook gedaan, voor een zeer groot gedeelte door uit huis te zijn vanaf mijn
twaalfde jaar, waarbij ik door de heer en mevrouw Van Dijk en daarnaast
door u ben opgevangen. Ik was bij Van Dijk in huis maar u weet zelf hoe
ik me op geheel andere wijze bij u ‘thuis’ voelde en hoe uw
beschermvrouwschap eigenlijk vanaf die jaren dwars door mijn leven heen
een vitale en centrale betekenis is blijven bewaren en behouden.
Intussen moet ik er toch zelf zien te komen. Misschien ware het beter
geweest in de late tiener- of begin twintiger jaren in analyse te gaan en
psychotherapie te volgen, want ik geloof inderdaad dat de jarenlange battle
om een zeker evenwicht te bereiken, veel te veel energie en tijd in beslag
heeft genomen waardoor andere mogelijkheden ernstig werden beknot.
Maar hier staat tegenover dat wat ik dan ook gemist mag hebben - een
huwelijk, kinderen (nageslacht) - ik meen steeds zo verantwoord mogelijk
te hebben gehandeld ten aanzien van de gevoelens van anderen.
Wat ik bedoel is dat ik, wetende wat het betekent true affection en
communication met je allernaasten in de meest vitale periode van het leven
(de groei) te heb-
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ben moeten missen, heb geweigerd de verantwoordelijkheid te nemen om
vanuit mijn eigen ‘puinhoop’ anderen, zoals een vrouw en kinderen, te
beschadigen, tekort te doen en daarmee opnieuw diep ongelukkig te maken.
Nog moeilijker heb ik het ervaren om in deze situatie kans te zien de
seksualiteit met houden-van te verbinden. Dat heb ik een groot aantal jaren
geprobeerd tot stand te brengen, eerst met vriendinnen en later met
vrienden, tot ik tot de onvermijdelijke conclusie kwam dat te scheiden,
dus enerzijds seksuele, oppervlakkige (one-night stands) relaties te hebben
en anderzijds een zuivere platonische intimiteit op te bouwen, zoals over
de laatste veertien jaren met Peter. (Ik ben altijd van mening geweest dat
u Peter eenmaal zou moeten ontmoeten maar heb dit nooit willen forceren.)
Misschien is er rond mijn veertigste jaar - als voorspeld in professor
Rümke's boekje over de vijf fasen in het leven - een algehele crisis
opgetreden, waarbij ik met man en macht heb geprobeerd een zowel
seksuele als affectieve relatie met Peter op te bouwen, welke dus op een
diep beleefde gescheiden intieme relatie zou uitlopen maar waarmee ik
volkomen vrede kon hebben. Sedertdien voel ik me rustig en in kalmere
wateren, adjusted to new realities, my realities.
Na mijn veertigste zou je kunnen zeggen, is de stelling gaan leven, waar
u al jaren geleden de nadruk op legde, dat in een relatie een overwegende
rol speelt of je de afzonderlijkheid, het respect voor de individualiteit van
de ander, die essentieel is bij het opbouwen van een relatie in de geest van
‘en de prins en de prinses leefden eeuwig gelukkig samen’, kunt aanvaarden
en in stand houden. Het sprookjesbeeld van de totale versmelting, het
helemaal op gaan in de ander, die onwrikbare drang om eindelijk eens
iemand voor je zelf te hebben - vooral na krakkemikkige affectueuze
relaties in het ouderlijk huis - is een illusie welke thuis hoort onder de
vertelsels van Moeder de Gans. Maar hoeveel jaren heeft het niet gekost
om de betekenis te doorgronden van wat u noemde ‘het respect voor de
individualiteit van den ander’?
In de oorlog las ik op het Baarns Lyceum professor H.W. Rüssels boekje
De Ware Eenzaamheid.141 In wezen is ieder mens eenzaam van het begin
tot het einde. Het oudernest, de mensen die op je levenspad komen, zijn
die niet
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niets anders dan tussenstations tijdens een aangenaam verpozen? Je ziet
ook dat er bij de vele fasen in een leven steeds andere mensen centraal
staan, die schijnen te passen in bepaalde ontwikkelingsstadia. Maar heel
weinigen spelen een rol van het begin tot het einde. Sommigen van die
levenslang durende relaties zijn koetjes-en-kalfjes-bekenden als ooms en
tantes en in mijn geval de familie Van Dijk. Een heel enkele relatie, zoals
misschien met mijn moeder en zeker met u, is er altijd geweest. Ook Peter
en Lex Poslavsky zullen er, naar ik hoop, altijd zijn en blijven. Misschien
nog enkele anderen maar die zitten al ras weer tegen de
koetjes-en-kalfjesbindingen aan.
Soms geloof ik, alhoewel ik weet hoe u met mij als geparachuteerde
“vreemde” in uw leven diep begaan bent geweest met mijn wel en wee,
dat u toch nooit helemaal hebt aangevoeld dat ik veel in u projecteerde
(ongevraagd, maar u was nu eenmaal altijd een schat voor mij) van wat
ik in mijn moeder miste (vooral tot aan de dood van mijn vader in 1966
want daarna veranderde onze verhouding ten goede). Ik kwam al die jaren
wel niet iedere maand naar Baarn gedraafd maar u was er, dat wist ik. Ik
wist ook dat uw oordeel over mij en mijn persoon anders was, wanneer ik
weer werd verguisd of beroddeld of gemeen werd afgeschilderd (door
officieel Den Haag) omdat ik bijvoorbeeld Sukarno een aardige man vond,
of zeven jaar te vroeg voorspelde dat Nieuw-Guinea naar Indonesië zou
gaan. Hebt u geweten hoe een steun dit altijd voor mij is geweest?
Uw oordeel had voor mij een doorslaggevende betekenis want ik wist dat
u me echt kende en dat kletsers in Den Haag elkaar napraten en om
politieke redenen mij zwart proberen te maken. U hebt enorme invloed
gehad bij het in mezelf de kracht opbouwen een onafhankelijke
recht-door-zeekoers te varen, waardoor ik in staat ben en denk in staat te
zullen zijn met gemak - inbegrepen de onvermijdelijke pijnen die het leven
met zich meebrengt - deze rit tot het (bittere) einde uit te zitten, ook
wanneer u er niet meer zult zijn.
Misschien ben ik qua aanleg door de ervaringen uit de jeugd tegendraads
geworden als principale karaktertrek. Maar is dit verkeerd? Thuis weigerde
ik me immers ook neer te leggen bij zeer onrechtvaardige interhuiselijke
relaties en alhoewel ik het vreselijk vond, ben ik in Baarn gaan wonen,
duizendmaal liever dan dagelijks geconfronteerd te worden met zoveel
situaties en toestan-
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den die lijnrecht tegen mijn natuur ingingen. Ik wenste niet te worden
gecorrumpeerd en besefte toen niet dat mijn verzet in zichzelf een
doorslaggevende invloed zou hebben op mijn persoonlijkheidsstructuur.
En toch geloof ik niet dat ik een à priori querulant of troublemaker ben
geworden, zoals veelal wordt gezegd, ook al lijkt het er soms op. Mijn
analyse van de Indonesië-politiek was anders dan die van negentig procent
van de kudde. Maar ik was naar Djakarta gereisd en had ter plekke de
situatie geanalyseerd en in gesprekken met Sukarno, Hatta en anderen
bestudeerd wat de kansen voor Nederland waren. In de
grenzen-aan-de-groei-problematiek van de Club van Rome geloof ik
eveneens, door publiciteit te geven aan vraagstukken die ik had bestudeerd
en die tien jaar later als hoogst urgent op globale schaal werden erkend,
een bijdrage te hebben geleverd om nieuwe realiteiten aanvaard te krijgen.
Het Beatrix-boekje Made in Soestdijk zie ik als een dergelijk urgent
onderwerp, wat de overdenking waard is. Zo ook mijn komende boek met
interviews, Over intelligentie, dat in december uitkomt. Het houdt allemaal
verband met een intense belangstelling over hoe mindscapes zich
uiteindelijk vormen.
De wapenwedloop staat op dit moment centraal in de minds van
Europeanen, gezien de mogelijkheden tot waanzin die de mensheid zich
heeft verschaft. Dat ik een boek schreef met een topexpert uit het Kremlin,
Georgii Arbatov, was bedoeld als bijdrage tot de discussie hoe men nader
tot elkaar zou kunnen komen. Zoveel van wat we van de sovjetkant horen,
is doorspekt met propaganda en hinein Interpretierungen van
anticommunisten. Wat ik althans heb geprobeerd is een zo ongesluierd
mogelijk verhaal uit Moskou mee te brengen, opdat we er ons voordeel
mee zouden kunnen doen. Deze en andere benaderingen beschouw ik
althans niet primair als tegendraads of in de contramine, maar zie ik eerder
als een intelligente en eerlijke benadering van de problemen van dit epoque.
Zou nog uren met u willen spreken. Morgenochtend ga ik naar Parijs voor
een vergadering van de Olof Palme Commissie. Zo is er altijd weer wat
anders. Dit waren slechts snel en ongeplande kanttekeningen bij het wat
nafilosoferen in bed over het bezoekje van Lex Poslavsky aan u. Om die
reden ook zou ik voor deze ene keer een doorslag van deze brief aan u aan
hem willen toezenden in Bilthoven.’
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Hoop u spoedig te zien en zeker voor ik weer zes weken naar de VS ga om
een boek met dr. Philip Handler, president van de National Academy of
Sciences, af te maken.
Met liefs en omhelsd door

Ik ben bezorgd, waardoor ik vannacht abominabel heb geslapen, alleen maar omdat
ik niets van het ventje hoorde. Ik heb geprobeerd het nummer van de Jeans Shop
waar hij tijdelijk werkt te achterhalen. Vergeefs.
Op een bijeenkomst in München, waar ook minister Al Haig bij aanwezig was,
schijnt Joseph Luns te hebben zitten ‘soezebollen’ zoals Eduard dit noemt. Luns
werd ernaar gevraagd. De secretaris-generaal van de NAVO antwoordde: ‘Het is waar,
ik begin kinds te worden.’ Dat is dan wel humor, vintage Luns. Het staat ondertussen
in de kranten.
De Arbatov-brochure is bij In de Knipscheer verschenen.142
Ik koop normaal alleen bloemen voor Amerbos als ik Peter verwacht, maar nu
speelt Eduard ook een rol. Ik kocht herfstasters. Wat hangt er nu weer allemaal boven
onze hoofden? Moet ik hem in alle ernst meedelen dat ik van hem ben gaan houden?
Caspar Weinberger heeft in Londen in een rede voor het Royal Institute of
International Studies gezegd, dat hij zich afvroeg of het Westen wel de wil had ‘the
military challenge from the Soviet Union’ te pareren met eigen militaire maatregelen.
Deze Weinberger weet natuurlijk heel goed dat er geen sovjetdreiging bestaat, maar
de Amerikanen onder Reagan willen zelf de wapenwedloop opvoeren omdat het hen
beter uitkomt bij het opvijzelen van de Amerikaanse oorlogsindustrie.143
Rob Meines meldt in NRC Handelsblad dat de Amerikanen Hans van Mierlo tijdens
de vergadering van de Nucleaire Plangroep van de NAVO-ministers in Schotland
hebben ‘binnengehaald’. Ik zie het al voor me. Er moet een hard gevecht, harder dan
ooit, om de tekst van het slotcommuniqué zijn geleverd. Wat Van Mierlo na afloop
tegen Nederlandse journalisten zei, leek Meines in flagrante tegenspraak te zijn met
wat minister
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Weinberger en ook secretaris-generaal Luns hadden beweerd. Een rotzooitje dus.
Wat moeten ze er in Moskou allemaal van denken?144
Eduard heeft zijn beste vriendin, Marit, in vertrouwen genomen. Hij kwam
gisteravond om 20:30 uur en ging om 23:15 uur naar huis. Hij bleef dus niet slapen.
Ik had moeite om hem te laten gaan. Ik moet natuurlijk de wijste wezen, maar probeer
dat maar even onder de huidige omstandigheden. Kennelijk was ook ons
leeftijdsverschil ter sprake gekomen. ‘Ik mis je wel en ik denk veel over je,’ zei hij,
‘maar dat dit zou gebeuren, was niet de bedoeling. Willem, ik ben 21 jaar.’
In Leuven is een congres over antipsychiatrie gehouden. ‘We leven in een
misdadige wereld,’ werd op het congres gezegd.145 ‘De waanzin woedt in iedereen,’
waarmee een standpunt van Philip Handler werd opgeworpen. ‘Onze maatschappij
is een smeltkroes van kwaadspreken, ruzie, kleinering en een voortdurend aanwezig
misverstand. We zijn slechts holle torens en in dat lege omhulsel van maskers en
gebaren moeten we ons staande houden. We zijn bang voor onze gekte en weten met
onszelf geen weg. We moeten de waanzin onttrekken aan het klinisch ingrijpen, dat
geen andere functie heeft dan repressie en controle. Wie bepaalt wie normaal is en
wie gek?’ Vele bekenden, onder wie Ronald Laing, David Cooper, Franco Basaglia
en de Nederlandse professor Trimbos, waren aanwezig.
Wat gek is? In mijn optiek is gek, alles wat zich openbaart buiten de aanpassing
aan de realiteit, met het accent op nieuwe realiteiten. Reality is what we are, niet wat
we projecteren dat we zouden zijn. Descartes ging er van uit dat ‘the certitude I
possess about myself as a thinking principle’ is nauw verbonden met de zekerheid
die ik heb ten aanzien van ‘alles’.146

Parijs, Café de la Paix
Georgii Arbatov had zijn deelname aan de Olof Palme Commissievergadering op
het laatste moment afgezegd. Ik moest denken aan zijn gevierde uitspraak: ‘You
have your democratic gods, I have my communist gods, we never know what happens
next.’
Ik heb geleerd me aan te passen aan jobstijdingen, want het komt erop neer dat ik
niet naar Parijs had hoeven te vliegen. Ik besloot naar het Intercontinental Bath te
gaan. Na een nummer
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in een neukhok ging ik in het restaurant zitten om een lange brief aan Peter in Londen
te schrijven.147

25 oktober 1981
Hotel Gramont
Een erg eenvoudig etablissement, maar het is te doen. Het is prachtig weer met een
blauwe lucht. De overdaad zoals in veel Parijse winkels vind je in Amsterdam
nauwelijks meer, misschien nog hier en daar in de P.C. Hooftstraat. Het zijn meestal
de winkels voor mensen die op een oneerlijke manier aan hun overdadige financiële
middelen zijn gekomen.
De zeventiende Amerikaanse ambassadeur sinds de communistische revolutie,
Arthur A. Hartman, is in Moskou gearriveerd. Hij overhandigde zijn geloofsbrieven
in het Kremlin met een boodschap, bij wijze van persoonlijke introductie van wat
voor vlees Moskou in de kuip kreeg. Hij verzocht de sovjetleiding haar politiek en
daden te herzien. Dus ook mijnheer Hartman heeft geen notie van het werk waaraan
hij begint. Stel je voor dat een nieuwe sovjetambassadeur in Den Haag op
Buitenlandse Zaken zou komen vertellen dat hij de bewindvoerders in de residentie
hartelijk zou aanbevelen op marxisme-leninisme over te schakelen.

26 oktober 1981
Amerbos
Bij thuiskomst vond ik een brief van mij - in overleg met mr. Voetelink geschreven
- aan Pieter Baaij, om de na Wenen gemaakte afspraken vast te leggen, geretourneerd
met de opmerking van de secretaresse dat Baaij de brief niet had willen lezen. Gelogen
dus. Leuke ‘partner’.148
Ik belde hem op. Hij zei er genoeg van te hebben te schommelen tussen een
hartaanval en een psychiater over deze affaire inzake de mogelijke leveranties voor
de bouw van de Siberische gaspijplijn. Maar ons gesprek werd voor de zoveelste
maal verbroken. Hij zei dat hij zijn advocaat met de heer Voetelink in verbinding
zou brengen.
Na terugkeer uit Parijs stond het leven even stil, want Eduard was hier en ging
niet meer weg. We hadden een goddelijke tijd samen. Aart van der Want kwam voor
de lunch en vond mij holderdebolder van Eduard.
Josje Hagers heeft me gebeld om te vragen of Denig, de
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woordvoerder van Buitenlandse Zaken, al contact met me had opgenomen. Er schijnt
te worden overwogen of de staat het met me op een akkoordje zou kunnen gooien,
waarschijnlijk om te helpen voorkomen dat prins Claus straks in persoon zou moeten
getuigen over de affaire in India. Ik antwoordde: ‘Nooit!’ Ik zei tegen haar: ‘Als ze
dat proberen, dan verwijs ik iedereen direct naar mr. Voetelink.’
Eduard kwam om 11:30 uur. We zijn in het Hilton een omelet gaan eten. Zijn
visum voor de VS is aangevraagd. Ik speelde een Nocturne van Chopin toen hij het
huis binnenkwam met zijn eigen sleutel. Hij vroeg door te spelen. Ik kreeg daarna
koude rillingen van mijn eigen spel. I made love to him op de Yamaha-vleugel, wat
ik hem later dus ook heb gezegd. Hij zei dat hij er ook kippenvel van had gekregen.
Hij herhaalde zelf te willen leren pianospelen.
Ik telefoneerde met oud-ambassadeur Romanov in Moskou om te horen hoe de
Van Eeghen-delegatie was gevaren. Daarna probeerde ik André Spoor te bellen,
maar die speelde weer de scarlet pimpernel. Uiteindelijk bereikte ik Jan Sampiemon
aan wie ik een bericht kon doorbellen, dat vanavond in de krant komt, rechtstreeks
gebaseerd op de informatie van Romanov. Jan zei dat hij het op pagina drie zou
plaatsen, wat keurig is gebeurd.

27 oktober 1981
Het is toch eigenlijk droevig dat ik aan NRC Handelsblad doorgeef, op gezag van
Romanov, dat de delegatie mogelijk een ontmoeting met minister Andrei Gromyko
zal hebben en dat er dan in de krant een kop verschijnt dat ze Gromyko gaan
ontmoeten. Dat is dan de journalistiek van het betrouwbare NRC Handelsblad.
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Nederlanders in Moskou gaan met Gromyko praten
Door een medewerker
MOSKOU, 26 okt. - Een delegatie van Nederlandse
defensiedeskundigen zal eind deze week in Moskou een gesprek hebben
met de Sovjet-minister van buitenlandse zaken Andrej Gromyko. De
delegatie had hierom schriftelijk verzocht.
De Nederlandse afvaardiging onder leiding van het Kamerlid mr. K.G. de
Vries, oud-voorzitter van de defensiecommissie van de Tweede Kamer,
is zaterdagmiddag in Moskou aangekomen. Daar werden de leden van de
delegatie verwelkomd door een Sovjet-delegatie onder leiding van de
voormalige ambassadeur in Den Haag, Aleksandr Romanov.
De Nederlandse delegatie bestaat verder uit de Kamerleden A.B.M.
Frinking (CDA) en prof. dr. J.J.C. Voorhoeve (VVD), H.J. Neuman en H.
Hendrikse van het Nederlandse Instituut voor vredesvraagstukken in Den
Haag, alsmede de Amsterdamse koopman E. van Eeghen, militair
deskundige van de voormalige CHU.
Na een bezoek op zondag aan de plaats Zagorsk en het bijwonen van een
Russisch-orthodoxe kerkdienst aldaar zijn vanmorgen de besprekingen
begonnen op het Instituut voor de USA van de Academie van
wetenschappen. Deze worden geleid door Georgii Arbatov,
Amerika-deskundige van het Kremlin. Vanmiddag zijn soortgelijke
besprekingen gevolgd op het Instituut voor wereldvraagstukken in Moskou.
Dinsdag zal de delegatie worden ontvangen door de heer Chitikov,
voorzitter van de Opperste Sovjet waarna in het Kremlin-paleis
besprekingen zullen worden gevoerd met het Internationale comité van
de opperste Sovjet.
's Middags zal er een ontmoeting zijn met het Internationale comité van
het Centrale comité van de communistische partij van de Sovjet-Unie.
Woensdag zal de Nederlandse delegatie de gast zijn van het opperbevel
van het Sovjet-leger.
In diplomatieke kringen in de Sovjethoofdstad trekt het Nederlandse bezoek
nogal de aandacht, omdat het de eerste maal is dat Nederland en de USSR
op bilateraal niveau over militaire zaken spreken.
De trip naar Caracas met Joop Daalmeijer en een televisieteam van de VARA gaat
door, goddank. Ik reis via Cuba, alleen.
Time heeft weer eens een omslagverhaal over de bewapenings-industrie. In 1975
ging voor 8 miljard dollar wapentuig naar de derde wereld. In 1980 liep dit bedrag
op tot 18,3 miljard dollar. Er zijn al weer contracten getekend voor 41 miljard naar
landen die nog in alle opzichten van de grond moeten komen. Het Nabije Oosten en
Zuidoost-Azië kochten meer dan vier-
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duizend gevechtsvliegtuigen, meer dan 25.000 tanks en 21.000 pantservoertuigen.
Het sovjet AK-47 machinegeweer kost 150 dollar op de wereldmarkt. De Chinezen
hebben de AK-47 nagemaakt en concurreren voor de helft van die prijs.
Alice Miller schrijft: ‘Je umfassender die Gefühlsentleehrung in der Kindheit war,
umso größer muß das Arsenal an intellektuellen Waffen und die Vorratskammer an
moralischen Prothesen sein, weil die Moral und das Pflichtbewusstsein keine
Kraftquellen, kein fruchtbarer Boden für echte menschliche Zuwendung sind.’ Ik
vraag me steeds af of men werkelijk dit soort wet-van-Meden-en-Perzen-stellingen
kan formuleren, alsof ze op zouden gaan bij de levensloop van iedereen.
Willem Brugsma maakte mij attent op een artikel van Sandberg in Het Parool149
waarin hij onder meer de mening etaleert dat Van Eeghen betrokken is geweest bij
een aantal onverkwikkelijke interne meningsverschillen en ruzies bij de Bond van
Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers. Ernst heeft er tegen mij wel eens over
gesproken, maar dat soort zaken gaan mijn ene oor in en het andere uit. Ik heb geen
zin ook nog te gaan uitzoeken wie gelijk heeft. Hij botste met Bip van Lanschot, die
ik al in 1945 ontmoette bij het huwelijk van Enkie en Netty Feldhaus van Ham van
de Prinses Irene Brigade. Brugsma zegt dat Van Lanschot voor geen cent deugt. Het
zal me verder worst wezen.
Ik ben een bijeenkomst op Berkenrode zaterdag aanstaande aan het organiseren
met Ernst en Erica van Eeghen, consul-generaal Morey Bell, Willem Brugsma en
André Spoor. Erica van Eeghen adviseerde ambassadeur Romanov in Moskou te
bellen en via hem aan Ernst te vragen of zaterdagavond goed was. Ik telefoneerde
Romanov die zei dat het bezoek van de delegatie goed verliep, maar niet helemaal
volgens plan. Ze zouden donderdag als voorzien was naar Amsterdam terugkeren.
Hij gaf me het nummer waar ik Van Eeghen direct kon bellen in Moskou. Van Eeghen
deed of hij aangenaam verrast was. Ik gaf Erica ook het nummer van Ernst. Zij belde
later. ‘Willem,’ zei ze, ‘je bent een postillon d'amour’. Ik antwoordde dat ik altijd
alles in het werk stelde mensen samen te brengen. Ze vroeg de adressen van Brugsma
en Spoor en zou hen voor het diner uitnodigen. Morey Bell hebben we verder maar
laten zitten.
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28 oktober 1981
Het duurde weer een uur voor ik eindelijk het kantoor van Gvishiani aan de lijn kreeg.
Het gaat nu om het bezoek van Baaij en Klaassen aan de USSR. Boris Krylov gaf me
een nummer van een collega, Sarkisov in Keulen, die een en ander snel zou kunnen
regelen.
Oud-hoofdredacteur Cees Meijer van De Typhoon in Zaandam, kwam me op
Amerbos opzoeken. Hij leek een man in bonus. Hij heeft nog acht belangrijke functies,
een daarvan is het managen van een uitgebreid huizenbezit. Hij is ook bezig met het
organiseren van het congres van de International Press Association in Amsterdam
in 1983. Er komt een ontvangst op Huis ten Bosch en een diner in de Ridderzaal. Hij
liever dan ik. We spraken ook over Made in Soestdijk, dat ik hem aarzelend gaf. Hij
merkte op: ‘Bij de huidige situatie in Den Haag is de koningin voor mij een rustpunt.’
Dank je de koekoek. Er wordt niet verder over nagedacht dan hun neus lang is.
Niemand vraagt zich af wat koningin-spelen voor de Oranjefamilie betekent.
Lex Runderkamp van Vrij Nederland heeft me opgebeld en wat aantekeningen
gemaakt. Wat zal hij er in hemelsnaam van gaan brouwen? Ik weet een ding zeker:
als het contract met de Baaijgroep over de gaspijplijn rondkomt, vertrek ik voorgoed
uit Nederland. Daar moet ik me op concentreren om de boel de boel te kunnen laten.

29 oktober 1981
Wat Runderkamp onder PERS in Vrij Nederland heeft gezet, is dermate goedkope
journalistiek dat ik hem een briefje schreef: ‘Beschouw de introductie die ik je gaf
als vervallen.’150 Hij had bovendien beloofd, wat hij zou schrijven per telefoon te
zullen voorlezen. Ook niet gedaan.151
Professor Henry Kamin belde uit Durham, North Carolina. Hij was van mening
dat ik in het Handler-manuscript teveel onderwerpen te berde had gebracht, waar
zijn vriend eigenlijk geen expert in was ‘en u wel’. Eduard, die op dat moment op
Amerbos was en het gesprek in mijn werkkamer volgde, heb ik proberen uitleggen
dat niemand ooit expert op welk gebied dan ook kon zijn, omdat daarvoor alles te
gecompliceerd was. Ik vertelde hem van de bibliotheek op Yale, de toren met boeken,
miljoenen boeken, en dat ik mij al in 1949 realiseerde in New Haven, dat we veel te
kort op aarde zijn om van wat dan ook echt iets af te weten.
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Peter belde. Hij dacht dat ik opnam maar het was Eduard. Hij opende met: ‘Je schijnt
nu echt in vuur en vlam te staan.’ Dat kan je wel zeggen. Eduard zei een keer alleen
met Peter te willen praten. Toen ik het gesprek overnam, zei Peter: ‘Ik heb nooit
eerder een brief van je gekregen die begon met de woorden “I am confused”.’
Peter heeft nog geen nieuwe show, al gaat hij naar audities. Ik maak me zorgen
hem te zien dobberen in Londen. Ik weet niet of hij voldoende geld op zak heeft. Ik
kan weinig of niets voor hem doen vanuit Amsterdam. Als hij maar niet in een
depressie terechtkomt. Toch wil ik niet opnieuw bijspringen. Ik stuur niets.
Ik had de NOS het telefoonnummer van de Van Eeghen-delegatie in Moskou
doorgegeven in de hoop dat Ernst aan de lijn zou komen. Klinkenberg belde dat
Klaas de Vries met de eer was gaan strijken en verkondigd had dat de delegatie over
mensenrechten had gesproken.
Eduard bleef slapen. Het was weer onbeschrijflijk zalig. Ik doe met hem wat ik
nog nooit met iemand in de hele wereld deed. Om 05:30 uur begon het allemaal nog
eens van voren af aan. Zal het dan toch eindelijk gebeuren, wat ik altijd angstvallig
heb vermeden, dat een complete 69 werkelijkheid wordt, waarbij we onze
levenssappen in elkaars mond laten vloeien?
Ik ben vanmorgen een uur gaan pianospelen. Heerlijk. Daarna schreef ik Peter.
Eduard is different. He does not want to have a lover and realizes he is
only 21 and definitely has no intention of tying up with anyone, including
me. That is a clear-cut starting point. I am not in search for a lover either
and you know my longtime “theories” on that subject (no link is possible,
for me, between mind and sex).
But, I must say, we keep enjoying sex as I never before enjoyed sex with
anyone, anyone I not only liked as a human being tremendously much,
but whose sex satisfied me tot in mijn kleine teen, tot in het merg van mijn
botten. Now; dit ventje arrived in my life, en ik sta in brand. Letterlijk.
And, amazingly enough, he does likewise, ondanks al onze redeneringen
en rationalisaties van het tegendeel.
But also - and this I want to repeat and reconfirm as in my letter from Paris
- no matter how long this lasts or how long Eduard and I will be involved,
not one hair on my head changed my feelings towards you. Jij ligt in mijn
wezen vast van top tot mijn kleine teen, want alle emoties die al
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vijftien jaar met jou door mijn bloed zijn gestroomd, zijn een deel van me
geworden als neus, oren en ogen.
Can you imagine me, at 56 for the first time in my life encountering “love”
(Mind and body - and being fully and completely answered to by another
mind-body system)?
Ik leef als in een droom.
And, yes, it confuses me.
In het oktobernummer van het Amerikaanse blad Playgirl zijn foto's van Hans Lonis
van Peter verschenen. De tekst luidt: ‘Peter is a real Dutch treat. He is sensual,
intellectual, romantic, and like a little boy - all wrapped up in one.’ Ze moesten eens
weten wie Peter echt is. Dan stonden ze helemaal in de rij.
Admiraal Zumwalt zond weer eens een brief, ditmaal per zeepost, waarin hij voor
het eerst de nadruk legt op het feit dat onze inzichten over hoe met de USSR om te
gaan (‘our obvious ideological differences’) zouden verschillen. De man weet van
de Sovjet-Unie niets, behalve dat zijn perceptie overloopt van self-serving
antipropaganda. Ik kan hem beter laten schieten.
Pieter Baaij heeft uitvoerig met de vertegenwoordiger van de sovjet gasindustrie
in Keulen gebeld en schoot er niets mee op. Ik heb daarop een telegram aan Gvishiani
gestuurd.
Frankly Pieter Baaij, Klaassen and myself feel sidetracked by Boris
Krylov's advise to contact Sarkisov in Cologne who is absent and in
Moscow STOP We definitely agreed in Vienna that our delegation would
come to Moscow shortly with carefully prepared new flexible and
aggressive proposals and therefore we would appreciate to have an
immediate date you and your collaborators are ready to receive our
delegation. Please advise by cable.
Ik las zakenman Baaij het verzonden telegram voor. ‘Kan je dat zo doen,’ vroeg hij
ook nog. ‘Ja, hoe anders? Sovjets moet je met duidelijke taal tegemoet treden,’ zei
ik.
Minister Jan Terlouw van Economische Zaken heeft in Bonn druk uitgeoefend
om de Nederlandse industrie ingeschakeld te krijgen bij de aanleg van de
aardgaspijplijn vanuit Siberië naar West-Europa. Zijn ze in Den Haag wakker
geworden?
De delegatie is teruggekeerd uit Moskou. GEEN BEGRIP MOSKOU OVER EUROPESE
ANGST VOOR KERNWAPENS kopt het Algemeen Dagblad. RUSLAND GAAT PUBLICEREN
OVER MILITAIRE MACHT, maakt de Volkskrant ervan. DELEGATIE KEERT SOMBER
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TERUG UIT MOSKOU, aldus Trouw. Ik belde Van Eeghen om meer te weten te komen.

Er was bij terugkeer een persconferentie op Schiphol geweest. Een journalist had
Van Eeghen gevraagd hoe hij aan Georgii Arbatov was gekomen, waarop de koopman
zorgvuldig had vermeden mijn naam te noemen.152 Hij heeft natuurlijk vele malen
beloofd het tegendeel te zullen doen onder het motto ere wie ere toekomt maar ‘men’
kiest eieren voor zijn geld, wetende hoe slecht ik bekend sta - dankzij Luns en diens
roddelende opvolgers. Maar, okay, als Van Eeghen dit niet doet, tot daar aan toe. Ik
kan het van hem hebben.
De ontmoeting met Arbatov, geflankeerd door vijf medewerkers, was super
geweest. Arbatovs benadering van de Oost-Westproblematiek was op een zeer laag
pitje, pessimistisch begonnen maar allengs werd het beter en het einde van het
gezamenlijk gesprek met de delegatie was prima geweest. Daar zaten de hoge heren
uit Den Haag bij een man wiens werkkamerdeur ik tien jaar eerder, in 1971, had
geopend en waar zij nu van profiteerden. Ik filmde al in 1971 een gesprek met Arbatov
voor de NOS-televisie, waarvan de Brugsma's en Pieter de Vinken het materiaal in
de prullenmand deden, niet wetende wie de man was.
Bij het gesprek met de voorzitter van de Opperste Sovjet was oud-ambassadeur
Romanov ook aanwezig geweest. Deze heer Chitikov had een tirade gelanceerd, dat
Joseph Luns veel problemen veroorzaakte en een fascist was. Ook begon hij er over
hoe Vondeling153 zich in Moskou had misdragen. Klaas de Vries werd dit allemaal
teveel. Hij intervenieerde, ontkende dat Luns een fascist was en de heer Vondeling,
die hij als een persoonlijke vriend beschouwde, was inmiddels overleden. Klaas zei
gewoon dat de redevoering van Chitikov voor de delegatie niet acceptabel was.
Romanov verbleekte bij wat er gebeurde. Het bezoek aan de Opperste Sovjet liep op
een ramp uit. Sukkeliger is dan ook nauwelijks te bedenken.
Ook het sovjetleger had het laten afweten. De demonstratie met tanks die in het
vooruitzicht was gesteld, werd afgelast. Men had evenwel een lang gesprek gevoerd
met een generaalmajoor. Er was de nodige militaire informatie beschikbaar gekomen.
Vadim Zagladin was in Parijs. Wel had men de journalist en oud-diplomaat Valentin
Falin ontmoet. Hij had dermate openhartig gesproken over sovjetreacties op mogelijke
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Ik stelde hem op mijn initiatief in het Amstel Hotel aan Arbatov voor.
Toentertijd voorzitter van de Tweede Kamer.
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Westerse acties, dat De Vries aanvankelijk niet wilde aannemen dat hij serieus meende
wat hij te berde bracht.
Willem Brugsma belde. Hij had net gezegd te hebben geconstateerd dat we beiden
Willem L. heten toen de lijn werd verbroken. Ik belde hem terug. Hij zei: ‘Dat zijn
onze vrienden van Ed van Thijn.’154 Hij komt overigens zaterdagavond naar
Berkenrode. ‘Hij kan blijven snurken,’ had Ernst gezegd. Brugsma had Van Mierlo
gevraagd eveneens te komen maar hij was verhinderd.
Van Eeghen noemde Klaas ‘een prima delegatieleider’. Over het incident bij
Chitikov had Ernst tegen hem gezegd dat hij het anders had moeten spelen. ‘Je had
hem moeten onderbreken door van onderwerp te veranderen en bijvoorbeeld de
discussie in de richting van China te leiden.’
‘De Vries waait eigenlijk met alle winden mee. Hij zegt steeds weer wat anders.
Soms lijkt Klaas zelfs dichter bij de VVD te liggen dan bij de PvdA,’ aldus Van
Eeghen.
Volgens Ernst was Henk Neuman ‘een brave schoolmeester’. Zijn medewerker
Huib Hendrikse, die vloeiend Russisch sprak, was meegevallen. ‘Hij wist toch wel
veel van alles af, maar hij is rabiaat antisovjet en niet geporteerd voor betere relaties
met Moskou.’ Dat wist ik al toen ik hoorde dat hij mee zou gaan. Van Eeghen had
tijdens de reis goede betrekkingen met Joris Voorhoeve gehad, die weifelde en moeite
had zijn houding te bepalen. Hij vroeg bijvoorbeeld aan Ernst of hij zich door de
sovjets had laten intimideren. Oud-ambassadeur Romanov had het gezelschap naar
de luchthaven begeleid. Hij vroeg Ernst veel groeten aan mij over te brengen.
President Urho Kekkonen is om gezondheidsredenen afgetreden. Hij is 81 jaar en
is 25 jaar president van Finland geweest. Ik heb een warme herinnering aan ons
gesprek in Helsinki een aantal jaren geleden. Een groot portret van zijn overleden
vrouw stond op de vleugel in zijn zitkamer.
Onder leiding van de republikeinse senator Jake Garn is in de Senaat in Washington
een hoorzitting gehouden over het transport van Russisch aardgas naar West-Europa.
Dit schijnt de Yanks bijzonder hoog te zitten. Volgens die idioten daar houdt die
pijplijn ‘een duidelijk gevaar voor Westerse veiligheid’ in. Waarom? ‘Omdat het
voor de USSR mogelijk zou worden er de historische, culturele, economische en
politieke banden tussen de VS en West-Europa te ondermijnen.’ Ze zijn gek.155
Willibrord Frequin heeft een televisiefilm over prins Claus ge-
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Als minister van Binnenlandse Zaken ressorteerde de BVD onder hem.
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maakt voor de KRO. Er waren ook opnamen bij van de prins in India. Ook mevrouw
Muthamma, de ambassadrice van India, werd erbij gesleept. Ik vond het geen
sympathiek portret.

30 oktober 1981
Ernst vertelde dat een journalist op Schiphol had gevraagd: ‘Waarom wilde Arbatov
met u praten toen hij in Amsterdam was?’ Van Eeghen antwoordde niet dat hij van
mijn introductie gebruik had gemaakt omdat hij verlangend was de auteur van ons
boek te ontmoeten. In plaats daarvan zei hij: ‘Misschien vraagt hij wel de volgende
keer naar u.’ Zijn antwoord veroorzaakte hilariteit.
Henri Remmers vertelde me dat Max Westerman ‘a coming man’ was en in
omroepland de aandacht had getrokken. Dat zou ik ze al jaren geleden op een briefje
hebben kunnen geven. Er is een lieve brief van mejuffrouw Büringh Boekhoudt
gekomen, die ik hier moet opnemen.156
In Moskou heeft Klaas de Vries tegen Ernst van Eeghen gezegd: ‘Je hebt aan mij
te danken dat je mee bent.’ Ernst heeft erop geantwoord: ‘Ik denk dat het precies
andersom is.’ Het moet een ‘gezellig’ reisje zijn geweest. Klaas, die zo'n aardige
indruk maakt, is eigenlijk niet in orde.

31 oktober 1981
Ik legde het contact tussen André Spoor en Klaas de Vries, zodat hij een artikel voor
de opiniepagina van NRC Handelsblad157 zou kunnen schrijven. Dat artikel is vandaag
verschenen. ‘In de coulissen houden zich scharrelaars op,’ zet hij doodleuk in NRC
Handelsblad, ‘die de reis in diskrediet zouden kunnen brengen.’ Wie de schoen past,
trekke hem aan, maar wie anders kan hij bedoelen dan Ernst en mij. Er waren geen
anderen die hem voor de voeten liepen, want er waren geen anderen die van het plan
wisten dan wij. ‘En jij en ik gaan volgend jaar samen een boek maken,’ zei Klaas
nog bij de ontmoeting in het Promenade Hotel, toen ik uit Moskou terugkwam om
hem en Van Eeghen samen verslag uit te brengen. Ernst was daar bij en er getuige
van. ‘Ik ben overtuigd, dat Klaas met twee tongen spreekt,’ aldus Ernst.
We kwamen als afgesproken vanavond op Berkenrode bijeen met André Spoor
en Willem Brugsma. Sprekend over Klaas de Vries zei Brugsma: ‘Als hij ooit premier
wordt, dan huurt hij mij voor 250.000 gulden per jaar in, op de uitdrukkelijke
voorwaar-
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de dat ik nooit een mond open zal doen tegen de pers. Ik zou bereid zijn de job voor
125.000 gulden te accepteren als ik op zijn minst eenmaal per jaar tegen de pers zou
kunnen praten.’ Ik was verontwaardigd over de passage van De Vries over
‘scharrelaars’. En waarom heeft hij me genoemd in zijn gesprek met Sandberg? Hij
heeft zich niet gehouden aan onze afspraken.
Van Eeghen vertelde ons vanavond dat Klaas de Vries in Moskou tegen
ambassadeur Frans van Agt had doen voorkomen of hij voor de plaatsing van
kruisraketten was, dus ter rechterzijde van de VVD. Toen men 's avonds naar het
Praha restaurant wandelde voor een gezamenlijk diner, hoorde Ernst hem tegen Van
Agt zeggen: ‘Besteed u maar geen aandacht aan Van Eeghen. Hij kan zeggen wat
hij wil. Hij heeft toch geen macht.’
Terwijl ik op Berkenrode naar de verhalen uit Moskou luisterde, dacht ik stilletjes
bij mezelf: godzijdank komt Eduard morgen naar Amerbos; dat is andere koek.
De pers staat momenteel voor Ernst in de rij. IKON wil hem in Kenmerk hebben.
Vrij Nederland, Hervormd Nederland, Haagse Post, Het Parool, en Henk de Mari
van De Telegraaf.
Spoor vond mijn gesprek met Runderkamp in Vrij Nederland een ramp. ‘Dat had
je nooit moeten doen.’ Ik antwoordde er geen rekening mee te hebben gehouden dat
Runderkamp in het wilde weg zou schrijven en mij zijn pennenvrucht niet eerst zou
laten lezen, wat hij wel had toegezegd. Bovendien was ik op dat moment gedreven
iets tegen de onbetrouwbaarheid van Klaas de Vries te ondernemen.
Tijdens de maaltijd zat Erika tussen Spoor en mij in. Er werd een hazenrug
geserveerd, maar wat me grenzeloos ergerde, was dat iedereen bleef zitten terwijl
Erika van Eeghen feitelijk als bonne à tout faire fungeerde. Willem zat aan mijn
rechterhand. Ernst aan het andere hoofd van de tafel. Het werd een uitermate plezierige
avond. Ik denk dat Ernst genoten heeft.
‘De Romanovs dwepen met de Oranjes,’ aldus Ernst, die hen in Moskou thuis had
bezocht. Er stonden tal van portretten, door verschillende Oranjes gesigneerd. Ik wist
al heel lang van de bijzondere relatie van Romanov met prins Bernhard, maar nog
meer met Beatrix en Claus, een vriendschap die dateert van de reis die het, toen
prinselijk, paar in 1973 naar de Sovjet-Unie maakte.
Van Eeghen vertelde dat de rel met Vondeling indertijd de heer Chitikov niet voor
niets hoog had gezeten. De voorzitter van de Opperste Sovjet had Vondeling158
toegevoegd waarom hij
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het nodig had geacht tijdens een officieel bezoek aan Moskou als een dief in de nacht
bij dissidenten, opponenten van de sovjetregering, op bezoek te gaan. ‘Nu vertelde
Chitikov de delegatie dat Vondeling had geantwoord dat hij foto's van die dissidenten
wilde nemen om aan Joseph Luns te kunnen verkopen.’ Daarop had Klaas de Vries
tegen Chitikov gezegd: ‘Maar dat was een grapje.’ Die opmerking had het humeur
van Chitikov nog verder doen verslechteren. Chitikov had een monoloog van een
uur en drie kwartier tegen de delegatie gehouden en daarbij een hoge stapel
documenten geraadpleegd, die voor hem op tafel lag. Het was allemaal niet te verteren
geweest. ‘Hoe komt zo'n misfit op zo'n post,’ vroeg Van Eeghen zich hardop af.
Ambassadeur Romanov had na de confrontatie tussen Chitikov en De Vries tegen
Van Eeghen gezegd: ‘You were wise not to say anything.’ Neuman gaf als
commentaar op Vondelings actie: ‘Vondeling was a man able to recognize courage.’
Chitikov onderstreepte daarentegen dat Vondeling staatsgast was en dat men dan
niet in de nacht het gasthuis verliet om vijanden van het regime te gaan bezoeken.
Van Eeghen zei dat Valentin Falin hem, van alle gesprekspartners, de meest indruk
op hem had gemaakt. ‘Wanneer er ook maar ergens in Europa bonje komt, dan zullen
we de door u geplaatste kruisraketten onmiddellijk vernietigen,’ had hij de delegatie
op het hart gedrukt. ‘Klaas de Vries had enkele malen gevraagd dit te bevestigen.
Falin had het nadrukkelijk herhaald,’ aldus Ernst.
Van Eeghen heeft nu ook een artikel voor de opiniepagina van NRC Handelsblad
geschreven. Het zal van 4.000 woorden tot 3.000 worden teruggebracht. Ook dat
podium heb ik via mijn lobby bij Spoor voor Van Eeghen mogelijk gemaakt.
De drukproeven van de Amerikaanse editie van mijn Arbatovboek zijn gearriveerd,
opgestuurd door Dodd & Mead in New York. Ik ben geschokt over sommige passages
betreffende kruisraketten die zijn geschrapt. Ook het onderwerp over de emigratie
van Sovjet-Joden is foetsie. Ik zal dit in het voorwoord tot uitdrukking moeten
brengen.

1 november 1981
Ernst zei dat ons samenzijn gisteren ‘een der meest succesvolle diners’ was geweest
ooit op Berkenrode gegeven. Hans Jacobs belde dat de VARA Van Eeghen nu toch
met Brugsma op televisie wil brengen. De koopman heeft zijn zin.
Brugsma is op Berkenrode blijven slapen en door de Van Eeg-
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hens de volgende ochtend naar het Amstel Hotel gereden, toen ze zelf op weg waren
naar een dienst in de Engelse kerk.
Het is toch absurd dat mijnheer Reagan publiekelijk heeft gespeculeerd over ‘een
mogelijk beperkte nucleaire oorlog’ in Europa. Ze weten daar niet beter dan dat je
oorlogen elders uitvecht. Reagan hield zo'n ramp niet alleen voor mogelijk maar
achtte een dergelijk conflict ‘winnable’. Leonid Brezhnev heeft direct gezegd dat
dergelijke slagen in de lucht ‘gevaarlijke waanzin’ zijn. Brezhnev en de sovjets weten
wat oorlog betekent. Reagan zwamt in de ruimte. Hedrick Smith schreef niet voor
niets in de The New York Times dat er door die uitspraken van Reagan aanzienlijke
nervositeit in Europa is ontstaan.

2 november 1981
Jan Terlouw, minister van Economische Zaken, zegt dat financieringsmoeilijkheden
de enige obstakels zijn waardoor orders voor Nederlandse bedrijven bij de aanleg
van de pijplijn uit Siberië tot dusverre zijn uitgebleven.
Ik kreeg een opgewonden telefoontje van Pieter Baaij. Moskou stond op zijn kop
over het bezoek van Baaij, Klaassen en Oltmans aan Gvishiani in Wenen. Boris
Krylov was op de Nederlandse stand van een tentoonstelling geweest. De hele
HIRO-delegatie had gesproken over de omstreden Willem Oltmans, tot en met
ambassadeur Van Agt in eigen persoon. ‘Nog nooit,’ aldus had Baaij van een bekende
vernomen (van Zijp?), ‘was er zulk een belangstelling van sovjetzijde voor een
Nederlandse bijdrage aan het aardgasgebeuren geweest.’ Er werd daarbij smalend
over Gvishiani gesproken. Hij zou intussen na ons gesprek in Wenen alle
sovjetorganisaties op dit gebied in Moskou in beweging hebben gezet. Hij had ook,
als toegezegd, met de minister voor buitenlandse handel, Patolichev gesproken. Er
waren nog mogelijkheden om orders in de wacht te slepen. Baaij leek hierdoor in
een bijzonder goedgemutste stemming.
Klaas de Vries heeft het artikel van Lex Runderkamp in Vrij Nederland blijkbaar
nu pas ontdekt en woedend Van Eeghen gebeld. Ernst loog dat hij het niet had gelezen,
dus Klaas gaat het hem toesturen. Van Eeghen liet er op volgen: ‘Zeg maar niet, als
je Klaas nog spreekt, dat wij elkaar goed kennen.’
Ik antwoordde: ‘Ernst, ik heb mijnheer De Vries als een baksteen laten vallen. He
can go to hell.’
‘Ik denk niet dat je er veel aan verliest,’ aldus Van Eeghen.
‘Vergeet niet,’ zei ik tegen hem, ‘dat ik gemotiveerd was te-
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gen Runderkamp het een en ander te zeggen, juist omdat Klaas niet in de verste verte
de met ons gemaakte afspraken nakwam. Ik heb hem gewoon een hak terug willen
zetten.’
‘Nou,’ reageerde Ernst, ‘dat is prima gelukt. Hij zat boven op de kast.’
Bezoek aan Moskou
Achter het nieuws, actualiteitenrubriek van de Vara, voert vanavond een
gesprek met de Amsterdamse zakenman E.H. van Eeghen, die een delegatie
naar Moskou heeft geleid en daar over ontwapening heeft gesproken.
Verder behandelt de rubriek de moeilijkheden bij British Leyland, een
alternatief plan voor energie en een tentoonstelling van de politieke
tekenaar Opland. (Ned. 2, 20.27 uur)
De uitzending van Achter het Nieuws met Van Eeghen en Brugsma, is schitterend
verlopen. Ernst heeft zijn zin. Hij heeft een aantal van zijn stokpaardjes kunnen
lanceren.
Ik zag een film over China. Als je naar Chinese gezichten kijkt en je de honderden
miljoenen die in dat deel van de planeet rondwandelen en zich onbeperkt
vermenigvuldigen, dan huiver je bij de gedachte welke tapes er in die hoofden zitten.
Lex Poslavsky zei me dat hij mijn brief aan mejuffrouw Boekhoudt prima vond.

3 november 1981
Max van der Stoel is naar Washington. Ik vraag me af of hij door Klaas de Vries al
was ingelicht over hun bevindingen in Moskou.
Pieter Baaij vertelde ook al telefoontjes te hebben ontvangen over wat ik, als
omstreden figuur, te maken had met de orders voor Nederland in verband met de
gaspijplijn uit Siberië. ‘Doet er niets toe, jongen,’ had hij geantwoord, ‘het
voornaamste is dat er iets gebeurt.’
Eindelijk bereikte ik telefonisch het kantoor van Gvishiani in Moskou, maar werd
verbonden met medewerker Stepoura, die een typisch Russisch rotsmoesje lanceerde.
Hij zei dat mijnheer Gvishiani met verhoging in bed lag en dat het niet beleefd was
hem met een telefoongesprek te storen. Ik vroeg natuurlijk eerst of Gvishiani kennis
had genomen van mijn telegram. Stepoura dacht van niet, omdat hij ziek was. Ik
dreigde de man dat ik op 14 november in Wenen bij Gvishiani zou nagaan of
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hij inderdaad mijn boodschap had gekregen. Hij zei daarop dat we de week van 9 to
14 november in Moskou verwacht werden.
Ik studeer de laatste dagen al enkele uren per dag piano. Ik weet niet of het met
mijn high over Eduard heeft te maken. Ed belde trouwens. Ook hij had Van Eeghen
in Achter het Nieuws gezien.
Max Pam kwam naar Amerbos voor het eerste gedeelte van een reportage voor
de Haagse Post. Hij was me op het moment van binnenkomen al niet sympathiek.
Hij begon ook agressief te zeuren over de reportage indertijd met Russische matrozen
op een sovjetzeilschip voor de Nieuwe Revu. We spraken drie uur, die hij volledig
opnam. Ik bracht hem met de auto thuis. Ernst belde op met de mededeling dat na
de VARA, het IKON een gesprek met hem had afgezegd, wat hij een ramp vond. Hij
had vele telefoontjes gehad over het gesprek met Brugsma ‘ook van
Waterlooplein-mensen’. Het ministerie van Buitenlandse Zaken had hem verzocht
een lezing te geven voor aankomende diplomaten.
Willem Brugsma had Van Eeghen gebeld. De hele redactie van Achter het Nieuws
was in revolte geweest over het zes minuten durende interview van hem met koopman
Van Eeghen. Joop van Zijl had ongenadig op zijn kop gekregen. ‘Dit was
wereldnieuws,’ werd er geroepen. Ernst had net onderstreept dat ik nooit het gevoel
mocht krijgen dat hij me als djongos159 gebruikte, toen we bijna in een controverse
terechtkwamen. Ik vertelde hem namelijk dat ik de informatie over de rol van Luns
in de ontmoeting in 1961 tussen baron Bentinck in Londen en de Indonesische
ambassadeur in Moskou, Adam Malik, in het gesprek met Max Pam ter sprake had
gebracht. Hij bezwoer me bij hoog en laag zijn naam niet bij de smerige rol van Luns
te betrekken.
Zowel Pieter de Vink als Hans Jacobs willen een gesprek met Valentin Falin in
Moskou filmen. Brugsma adviseerde mij in zee te gaan met de club die het eerste
bod binnen bracht. Wat een gelazer. Het blijkt dat de VARA het gesprek al in
Hilversum had geclaimd.160
Ik belde Peter in Londen. Hij vroeg of ik mezelf nu aan Eduard had verloren. ‘I
hope so, you deserve it,’ zei hij. Hij vroeg me om niet negatief te denken over zijn
huidige situatie. Er was misschien een kans voor een klus in West-Duitsland.
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Minister Al Haig heeft zich geërgerd aan berichten dat hij uit de gratie was bij
president Reagan. Hij beklaagde zich over de ‘guerrilla warfare’, welke een
belangrijke medewerker van de president op het Witte Huis tegen hem voerde. The
New York Times neemt aan dat het om Richard Allen gaat, de veiligheidsadviseur
van Reagan, met wie ik juist over een mogelijk interview in correspondentie ben.161

4 november 1981
Ik ontving een aardige brief van oud-ambassadeur Jacob van der Gaag. Hij herhaalt
dat Lou de Jong nooit de kern van het verzet tegen nazi-Duitsland heeft begrepen.
‘Hij kon het ook niet weten gezien zijn ononderbroken verblijf in Engeland gedurende
de oorlog.’162
In Israël is een opmerkelijk debat over godsdienst in het dagelijks leven van joden
ontbrand. De vraag wordt gesteld: ‘What kind of state is Israel? Theocratic or
democratic? Ecclesiastical or secular?’ David Shipler schreef in The New York Times,
dat ‘some intellectuals are more than annoyed. They are deeply concerned about the
direction Israel is taking. “We are sliding into a clerical dictatorship,” said Gershon
Weiler, professor of Philosophy at Tel Aviv University. “If you read Khomeini's
lectures on jurisprudence, in principle it is the same as what the rabbis are saying:
the Constitution is divinely given, and it's just a matter of interpretation. The American
notion of a constitution expressing the will of the people is anathema to religious
Moslems and Jews. Today, given the change, if we adopted a constitution it would
be like the Constitution of Iran. The first paragraph would read: “Israel is a Jewish
state.”’163 Religie blijft opium van het volk.
Daniel Goleman constateert dat tegen dat we volwassen zijn, we zeer veel uit onze
prille jeugd vergeten, zoals met wie we speelden op ons derde jaar. Hoe was de eerste
dag op de kleuterschool of op de lagere school? Dit heet ‘childhood amnesia’.
Elizabeth Loftus, psychologe aan de Universiteit van Washington zegt: ‘There is
ample proof that even very young infants have memory for events that happened,
days, weeks and months before. Why should these early memories wane as we age?
There are no answers, yet, just speculations.’164
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The New York Times, 3 november 1981, door Serge Schmemann.
Zie bijlage 21, ik kan de brieven van De Jong - Van der Gaag in 1996 niet terugvinden.
The New York Times, 25 oktober 1981.
Psychology Today, oktober 1981.
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Jammer dat de films die grootvader Poslavsky in de dertiger jaren in Sprimont, België
van ons maakte, in de oorlog verloren zijn gegaan. Alleen films, foto's, en brieven of dit dagboek - brengen in het geheugen terug wat werkelijk is gebeurd.
Ik herinner me dat Willem Brugsma vertelde dat, toen hij Hans van Mierlo meenam
naar Meet the Press bij de NOS-televisie voor de ontmoeting met professor Arbatov,
hij opmerkte: ‘Weet je Boebie, dat dit de eerste Rus is die ik spreek.’ Hoe is het gods
ter wereld mogelijk. Ik had al tien jaar Moskou achter de kiezen.
Ik vind Max Pam in de grond van de zaak een enge jongen en nogal verkrampt.
Hij rookte bijna een heel pakje van mijn Russische sigaretten. Toch wist ik hem in
kalmer vaarwater te leiden. Hij lachte soms ontspannen.
Er gaat waarachtig weer een delegatie naar Moskou. Deze keer een groep
parlementariërs: Jan Nico Scholten (CDA), Relus ter Beek (PvdA), Frits Bolkestein
(VVD) en Herman Schaper (D'66). Ons plan schijnt aanstekelijk te werken. Dit hadden
ze nu eens tien jaar geleden moeten bedenken. Zij hadden geen Aurelio Peccei van
de Club van Rome om aangemoedigd en geïntroduceerd te worden om zelf in Moskou
te gaan kijken. Intussen belde Wim Klinkenberg dat hij er zeker van was, dat Max
van der Stoel en Hans van Mierlo ons in Washington zouden gaan verkwanselen om
de weg naar plaatsing van kruisraketten op 's lands grondgebied vrij te maken.
De gesprekken tussen Eduard en mij schommelen deze dagen tussen ongeremde
affectie voor elkaar en schoorvoetende erkenning, dat onze romance uitzichtloos is,
mede door een te groot leeftijdsverschil. De psychotherapeut George Bach schreef
The Intimate Enemy (met Peter Wyden), dat duidelijk maakte dat ‘it was the
expression of feelings, not the feelings themselves’, dat tot een succesvolle relatie
leidt. Seks is een ingrediënt van communiceren. Marshall McLuhan noemde seks ‘a
cool medium’. Tussen Eduard en mij lijkt de intense beleving van seks meer op de
motor van mijn TR-6, die al jaren warm loopt, een euvel dat ze bij Triumph in Gouda
nog altijd niet effectief hebben weten te verhelpen.
Professor Robert Solomon van de Universiteit van Texas roerde ‘the work model
of love’ aan.165 Hij citeerde de psycholoog Rollo May die sprak over ‘love as Calvinist
proof of emotional salvation’. In 1969 verdiepte ik me in zijn boek Love and Will
tijdens een hoogtepunt in de ontdekking van de eerste
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diepe liefdesrelatie in mijn leven met Peter. Eduard en ik zitten nu in de fase die
professor Solomon aldus omschrijft: ‘The fun may once have been there but now
the real job begins, tacking together and patching up, like fixing up an old house.’
In zes maanden beland je bepaald niet in een stadium vergelijkbaar met de restauratie
van een ruïne. Maar Eduard ging te rade bij zijn vriendin Marit en produceert nu
cadensen als: ‘Je zorgzaamheid beklemt me. Ik voel je omarming als teveel. Ik wil
niet dat je zo intens veel van me houdt. En toch wil ik je niet verliezen of pijn doen.’
Pieter Baaij was op de sovjetambassade geweest. Als de uitnodiging uit Moskou
er om 16:00 uur niet was, zouden Baaij en Klaassen niet kunnen vertrekken. Ik belde
Boris Krylov. Hij bevestigde dat ontmoetingen met Gvishiani, met het ministerie
van Buitenlandse Handel, met het ministerie van Gaszaken en het ministerie voor
Energie geregeld waren. Ik kon Baaij niet bereiken maar deelde zijn secretaresse
mee dat ik er op stond dat hij voor vertrek naar Moskou mijn belangen met mr.
Voetelink schriftelijk in orde zou brengen.

5 november 1981
Pieter Baaij belde. Er was gedonder bij Boskalis over mij. Ook de Nederlandse
ambassade in Moskou had in een brief aan Boskalis bericht dat men had vernomen
dat mijn consultancy fee twee procent zou zijn. Pieter Baaij had een handtekening
bij Boskalis willen halen voor het akkoord voor mijn honorarium, omdat uiteindelijk
alles door mij op de rit was gezet, maar Theo Danel, de man die de handtekening
moest zetten was enkele dagen afwezig. Zo kletste Baaij zich uit een penibele situatie.
Voetelink adviseerde, na bestudering van de twee-procent-brief van Pieter Baaij:
‘Ga maar rustig met hem op reis.’
De VARA betaalt duizend gulden voor de arrangementen rondom de Van
Eeghen-delegatie. Mijn honorarium voor de reis naar Caracas zal 5.000 gulden
bedragen, dus ben ik weer even ‘veilig’. Ik lunchte met Hans Jacobs. Hij vertelde na
de oorlog als journalist bij De Waarheid te zijn begonnen, dat toen een oplage had
van 380.000 exemplaren. Ook Jan Vrijman zat in die hoek, evenals Joop Daalmeijer.
Hoe is het mogelijk?
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6 november 1981
Eduard huilde vanmorgen bij het ontbijt. Hij sliep hier, maar ik voelde me jegens
hem ‘bevroren’ na alles wat we de laatste dagen tegen elkaar hebben gezegd. Ik haat
dit soort emotionele perikelen en weet niet hoe ze te hanteren. Ik lag bovendien uren
wakker en ben dan volkomen van slag. Ik zei ook dat ik tranen niet kon verdragen,
net als Bung Karno, en deed dus mijn armen om hem heen. ‘Schat, ik weet dat ik 56
jaar ben. Ik zal me laten invriezen en wachten tot jij ook 56 jaar bent en dan gaan
we samen verder.’
Ik had Leonid Zamyatin getelegrafeerd of we elkaar 10 of 11 november konden
spreken over ons boek. Tamara Sachnazarova van APN Novosti belde vanmorgen
terug om te zeggen dat Zamyatin niet beschikbaar was, maar voor we het wisten
werd ons gesprek weer verbroken. Tamara belde echter terug en zei dat noch Zamyatin
noch Falin voor een ontmoeting beschikbaar waren.
Vanmorgen stond een zeurderig verhaaltje van Henk Neuman in Trouw over de
missie naar Moskou. Hij is in de sovjethoofdstad 's nachts even gaan kijken bij het
Rode Plein naar de tanks en andere militaire voertuigen, die daar reeds stonden
opgesteld ter voorbereiding van de militaire parade op 6 november ter gelegenheid
van de viering van de Oktoberrevolutie.
Straks geeft ambassadeur Tolstikov een receptie waar ik even zal binnen lopen.
Ik bracht eerst een bezoek aan Frits van Eeden, die zich de pokken werkt om zijn
tentoonstelling voor 27 november gereed te krijgen ‘want ik ga mijn zakken vullen
om weer naar Florida terug te kunnen gaan’, waar hij werkt en woont. Er stond een
schilderij dat ik prachtig vond. Hij zei dat het een groep mannen was, versluierd in
schitterende kleuren. Bij Tolstikov liep ik vrijwel meteen tegen Klaas de Vries aan
die ‘Dag Willem,’ zei maar ik deed of ik hem niet hoorde en liep door. Ik zag Dirk
Keijer op enige afstand, maar die verdween op mysterieuze wijze helemaal. Heb
hem overal gezocht maar hij was foetsie. Opalev deed vriendelijk en Rybakov vertelde
dat Pieter Baaij de visa al had opgehaald.
Op een gegeven moment stevende Klaas de Vries op me af en begon met te zeggen
dat de missie naar Moskou ‘uitermate prima was verlopen’. Ik antwoordde: ‘Waarom
heb je dat dan niet benadrukt in je artikel op de opiniepagina van NRC Handelsblad?’
Op dat moment kwam ambassadeur Tolstikov met een jonge Russische tolk in
een streepjespak op ons afgestapt. De ambassadeur pakte me lachend bij de arm en
zei tegen Klaas: ‘Be
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careful for this journalist, he is dangerous.’ Dat was voor mij de druppel die de emmer
deed overlopen. Voor de neus van Klaas ging ik tot de aanval op Tolstikov over. Me
richtend tot de tolk: ‘Tell him that ambassador Romanov never at any time called
me “dangerous”. Georgii Arbatov does not call me dangerous. In the mean time you
ambassador Tolstikov are telling everyone that arrangements for the Van Eeghen
mission should not have been made with Arbatov but with you.’ Ik was woedend.
Het gezicht van Tolstikov betrok. ‘Where is your sense of humor?’ vroeg hij. ‘Sorry,’
antwoordde ik, ‘I am telling you the truth, as I do to him - en ik wees op Klaas de
Vries - even to the USSR ambassador, how about that?’ Klaas deed een stap achteruit.
Hij wilde er niet langer bij horen. Tolstikov verdween onder zijn gasten. Ik vervolgde
mijn botsing met De Vries. De aap kwam uit de mouw. Pieter de Vink van de NOS
had hem gebeld en gevraagd: ‘Is het waar dat Oltmans jullie exclusief kan leveren
op een contract van tienduizend gulden?’ Waar haalde De Vink dat in godsnaam
vandaan? Natuurlijk antwoordde Klaas dat dit niet het geval was, want over geld
was met De Vries en Van Eeghen nooit gesproken. Uiteraard had ik de NOS wel geld
gevraagd voor het leveren van het exclusieve verhaal van de missie naar Moskou.
Pieter de Vink had met succes een knuppel in het hoenderhok gegooid. Een
onaangenamere indiscretie is nauwelijks denkbaar. Straks belt hij ook Eugene Rostow
of Valentin Falin met de vraag: Will you give Oltmans een interview, if we pay him
ten thousand guilders? Op die manier verlies ik al mijn contacten. Ik gaf Klaas de
volle laag en dacht: barst, wat ik even later aan Frans Uyen, lid van de Eerste Kamer
voor de PvdA, vertelde. ‘Ja, die Klaas is een carrièrejager,’ was zijn reactie.
Carrièrejager vind ik niet erg maar een permanente dubbele tong is afschuwelijk.
Wat heb ik me in die man vergist. Yuri Timofiev voegde zich bij Klaas en mij, wat
mij er overigens niet van weerhield Klaas te zeggen wat ik van hem dacht, die daarop
protesteerde dat ik dit in het bijzijn van Timofiev deed. Zoiets maakt voor mij geen
ene moer uit. Timofiev verwijderde zich snel, maar kwam later alleen naar mij terug
met de zin: ‘Ik hoop, dat u beiden uw kleine verschillen hebt opgelost.’
‘Onbetrouwbaarheid is niet op te lossen mijnheer Timofiev.’ Ik sprak met F. Diaz,
de ambassadeur van Cuba, die zichtbaar nerveus was over berichten aangaande
voorgenomen Amerikaanse plannen om in Midden-Amerika militair in te grijpen.
Al Haig heeft tegenover de The New York Times toegegeven,
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dat Washington acties overweegt.166 Haig blijft een zeer rotte appel in de regering
Reagan. Hij heeft 5 november gezegd dat in geval van een crisissituatie, de NAVO
een nucleair waarschuwingsschot zou kunnen afvuren. Die man is echt mesjogge.167
Een dag later, 6 november, zei minister van Defensie Caspar Weinberger, dat Haig
uit zijn nek kletst en dat er geen NAVO-plan bestaat om bij een tankaanval van de
USSR op West-Europa een nucleair waarschuwingsschot te lossen. President Reagan
zegt vanmorgen in de International Herald Tribune, dat zijn medewerkers moeten
ophouden onderlinge ‘oorlogjes’ te bevechten.168
Rob Soetenhorst was eveneens aanwezig. Hij vertrekt binnenkort voor een reis
van tien dagen als gast van APN Nosvosti169 naar de USSR. Ik beloofde hem bij Georgii
Arbatov te zullen introduceren. Hij bleef doodstil toen ik hem herinnerde aan het
incident Raymond van den Boogaard en de BVD. Wie zwijgt, stemt toe. Opalev
voegde me toe: ‘U bent te emotioneel.’ ‘Waarom,’ vroeg ik, ‘omdat ik niet mee doe
aan leugenpraktijken?’

7 november 1981
Ernst van Eeghen komt met een gigantisch artikel op de opiniepagina van NRC
Handelsblad onder de titel: WEST-EUROPA MOET TERUG NAAR EIGEN CONVENTIONELE
MACHT. Dat is dan het resultaat van het introduceren van Ernst bij Spoor wat
uiteindelijk voor Van Eeghen vruchten heeft afgeworpen. Zo'n artikel leest het hele
land, iedereen die iets te betekenen heeft. Rob Meines heeft vandaag eveneens in
NRC Handelsblad ruim een pagina tegen Joseph Luns aangepraat onder de titel: WAAR
BEMOEIT LUNS ZICH MEE? Meines noemt de relatie Luns - Nederland verstoord als
gevolg van de kwestie Nieuw-Guinea en zijn vermeende lidmaatschap van de NSB.
Luns speldde Meines op de mouw dat hij zich altijd had laten leiden door Nederlandse
belangen. Van de relatie Den Haag - Djakarta maakte hij soep met balletjes, zonder
ook maar een moment de historische en zakelijke belangen van het koninkrijk in
Zuidoost-Azië in zijn eng-Hollandse calculaties te betrekken. Niet Luns'
overgrootvader was president-comité van de Nederlands-Indische Spoorweg
Maatschappij, maar mijn overgrootvader, Alexander
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The New York Times, 3 november 1981, door Bernard Gwertzman.
NRC Handelsblad, 5 november 1981.
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Adriaan van Dis viel me in 1985 op TV aan omdat ik een uitnodiging van APN had
geaccepteerd.
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Oltmans. Niet Luns' grootvader had kans gezien de kininepil tegen malaria te
vervolmaken en mede-oprichter van het ACF-concern te zijn, maar mijn grootvader
Ir. H. van der Woude heeft dat gepresteerd. Niet Luns' familie had historische en
psychologische banden met het oude Indië maar de mijne. Mij heeft dus steeds voor
ogen gestaan: hoe kunnen we een gemenebestrelatie met Indonesië opbouwen en
een radicale streep zetten onder het tijdperk van het kolonialisme en imperialisme.
Niemand heeft de dwingende belangen van het koninkrijk in Azië meer en
blijvender schade toegebracht als deze Luns. Meines van NRC Handelsblad weet zelf
te weinig van de besproken onderwerpen om deze bedrieger van repliek te dienen
en frontaal aan te vallen.

9 november 1981
Schiphol
Eduard bracht me naar Schiphol in zijn Renault, nadat we samen nog een kopje koffie
in het Hilton hadden genomen. ‘Ik tracteer,’ zei hij. We hebben gisteren een heerlijke
dag gehad. Hij spreekt erg veel over zijn ouders en zijn broer en zus.
Ambassadeur Richard Fein heeft in de VN namens de regering een voorstel van
de Sovjet-Unie om niet als eerste kernwapens te gebruiken, van de hand gewezen.
Het zou niet meer dan een propagandistisch voorstel zijn, wat het dus helemaal niet
is. De sovjetminister van Defensie, maarschalk Dmitri Ustinov, heeft bij de viering
van de 64ste verjaardag van de Oktoberrevolutie het Amerikaans geklets dat het
Kremlin erop uit zou zijn als eerste een klap met atoomwapens uit te delen, laster
genoemd. Ook Van Dongen, de leider van de Nederlandse delegatie bij de Conferentie
over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) heeft weer antisovjettirades
gehouden over de mensenrechtensituatie in de USSR.
Ik reis met Klaassen en Baaij naar Moskou. We maken een tussenstop in Frankfurt.
Joseph Fitchett wijst er de International Herald Tribune op dat Washington
krachtige druk op West-Europa uitoefent om niet te helpen bij het bouwen van de
gaspijplijn naar het Westen vanuit Siberië. Mannesmann, AEG Kanis en het Italiaanse
Nuovo Pignone, trekken zich geen zier aan van de Amerikanen. Ik ben er eigenlijk
wel trots op de motor te zijn geweest achter deze reis van vertegenwoordigers van
Boskalis, Gasunie en Baai Controls.
Oriana Fallaci, de beroemde Italiaanse journaliste, is precies het
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genre drel waar ik haar altijd voor heb gehouden. Wat ze zich allemaal permitteert
te zeggen over mensen die zij heeft geïnterviewd. ‘Qadaffi is clinically sick, mentally
ill, a certifiable idiot. You cannot deal with him.’ Over Khadaffi en Arafat zegt ze:
‘To me, a fanatic is necessarily an unintelligent person.’ Maar Arafat was geen idioot
en dus een uitzondering op de regel. ‘I found him a smart man.’ Maar wel zegt ze:
‘I have a physical hate for Qadaffi. He is repellent.’ Vervolgens gaat ze tekeer over
homoseksuelen. Ze komt herhaaldelijk terug op Khadaffi en zegt verderop dat als
zij er de moed voor zou hebben gehad, zij Khadaffi tijdens haar interview met hem
zou hebben vermoord. Die dame is beyond repair en geeft zich uit voor journaliste.170
Newsweek publiceert een voorpagina-artikel over hoe Reagan de wereld ziet.171
De geest van deze president is op de eerste plaats gericht op Amerikaanse militaire
macht en overwicht. Diplomatie komt op de tweede plaats. Pas nadat de absolute
Amerikaanse superioriteit in alle sectoren van bewapening is hersteld, kan er over
ontwapening worden gesproken. Hij maakt grapjes over buitenlandse politiek, want
hij zegt exact te weten wat zijn beleid is. ‘Reagan is for America's friends and against
its enemies - a true believer who sees the world's great ideological battle pitting the
communists of the East against the democrats of the West,’ aldus Newsweek.
Levensgevaarlijke simpleton.
In het verlengde van Reagans benadering van de wereld is in de Amerikaanse
industriële wereld een computerrevolutie van start gegaan. ‘It goes by the acronym,’
aldus Time172 ‘of CAD-CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing).
At its heart lies a wonderous, and immensely profitable, link between the electronic
brain and the mechanical hand. The key is the insertion of computer intelligence
directly into every nook and cranny of industrial manufacturing, from product
conceptualization to the myriad tasks of actual production.’ Het artikel heet: NOW
THE STAR WARS FACTORY. Oorlog in het universum voeren is immers Reagans
brainchild. Ze zijn gek.
Jan van Wieringen stuurde me een artikel over een nieuw boek van Stephen Jay
Gould: The Mismeasure of Man.173 ‘If mind is the consequence of brain, then are not
great minds the prod-
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ucts of great brains? Since acquisitiveness is a product of a material organ, the brain,
then highly developed acquisitiveness should be the manifestation of the enlargement
of one region of the brain. Less developed races should have less developed brains.
There are no differences in brain size or shape between classes, sexes, or races that
are not the simple consequence of different body size and intellectual accomplishment.
There is conceptual error. Intelligence, acquisitiveness, moral rectitude are not things,
but mental constructs, historically and culturally contingent. The attempt to find their
physical site in the brain and to measure them is like an attempt to map Valhalla.
While there may be genes for the shape of our heads, there cannot be any for the
shape of our ideas.’ Dank je de koekoek.
NRC Handelsblad heeft in april een Kortschrift nr. 22 doen uitgaan: De “nieuwe”
Sovjet-economie. Kan Rusland bestaan zonder het Westen? Na al die jaren spreken
ze bij die krant nog over Rusland, terwijl het Sovjet-Unie moet zijn. Ik zou vooral
wel eens willen weten waar de informatie werd weggesleept. Het pamflet schept een
uitzonderlijk pessimistisch beeld van de sovjeteconomie. ‘De economische groei
neemt af, de schaarste aan voedingsmiddelen en consumptiegoederen neemt toe, de
rijen voor de Russische winkels worden steeds langer. Heel het economische leven
lijdt aan vertragingen, wanorde en gevoelens van machteloosheid bij arbeiders en
bedrijfsleiders. Zelfs binnen de Sovjet-Unie zelf, waar kritiek op het optreden van
de autoriteiten over het algemeen meestal uit den boze is, blijft dit alles niet
onopgemerkt.’
Als je dit verslag leest staat de USSR ongeveer op instorten, wat allerminst het
geval is.174
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Hier besefte ik ten naaste bij niet de ernst van de economische crisis die tot het verschijnsel
Gorbatsjov zou leiden.
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Moskou
10 november 1981
National Hotel
Zowel van Amsterdam naar Frankfurt, als tijdens de Lufthansavlucht naar Moskou,
ben ik alleen gaan zitten om te lezen en liet ik de heren Baaij en Klaassen aan hun
lot over.
Na het inchecken in dit hotel belde ik Volodja Molchanov die me direct in zijn
nieuwe Lada kwam halen. Zijn vrouw Consuelo was ziek en hij heeft acht dagen
voor baby Anja gezorgd. ‘Nu begrijp ik wat vrouwen meemaken.’ Hij zegt dagelijks
tweeëneenhalf uur in de rij te staan voor de verschillende benodigdheden. Melk voor
Anja kost hem een uur om te halen. Papier voor luiers is maar in één winkel
voorhanden op een afstand van 40 minuten rijden met de auto. Eén winkel voor heel
Moskou? Dan is er bovendien slechts voor vier of vijf dagen voorraad dus moet je
daarna opnieuw de trip maken. Het personeel van het persbureau APN Novosti helpt
nu iedere drie weken met de distributie van groenten. Vorige week was het Volodja's
beurt. De hele dag wachtten zo'n veertig medewerkers van APN Novosti in een hal
tot een trein met aardappelen arriveerde, maar toen was het al te laat geworden en
ging iedereen naar huis. Ik luisterde in stomme verbazing, want het lijkt wel
oorlogstijd.
Leonid Brezhnev had onlangs meegedeeld dat hij binnenkort 75 jaar zou worden.
Dit was een historisch feit want hij had dan 50 jaar voor de CPSU gewerkt. Volodja
vervolgde: ‘Hij kondigde dit op televisie in het politbureau aan. Je kon zien hoe de
hersens van de andere leden op volle toeren draaiden en zich afvroegen wat men zou
kunnen doen om dat feit te herdenken, want Brezhnev is immers al tweemaal Held
van de Revolutie. Ook kreeg hij al tweemaal de Leninprijs. Zijn jongste boek over
zijn jeugd kreeg een prijs. Hij heeft alle denkbare onderscheidingen reeds ontvangen.
Nu is er dus een nieuwe medaille in het leven geroepen voor die leden, die al vijftig
jaar in de partij zijn.’
Een van de eerste opmerkingen die Volodja in de auto maakte, was dat Joseph
Kraft, sinds jaren mijn gewaardeerde vriend en collega, had geschreven dat
Amerikanen aan ‘the mental capa-
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bilities’ van Ronald Reagan begonnen te twijfelen. ‘We enjoyed that article here in
Moskou, because imagine that a Soviet commentator would write those lines about
Leonid Brezhnev?’
Volodja vertelde dat APN Novosti bijvoorbeeld tien man had om de afdeling voor
Frankrijk/Benelux te runnen, wat gemakkelijk met drie man zou kunnen worden
afgehandeld. ‘I make 240 rubles per month,’ zei hij, ‘so I write just enough lines,
worth 200 rubles. Why work more? That's how it works for everyone. But at least
everybody holds a job. It does kill any initiative or development, but everybody
works and has bread on the table. There is no ideal system in the world. In Western
Europe 26 million are unemployed. In our system that does not exist.’
Volgens Molchanov was het leven in de USSR tot 1972 ‘fairly good’. Westerse
invloeden worden nu meer toegestaan, ook kunnen Sovjetburgers nu gemakkelijker
naar het buitenland reizen, maar anderzijds ontwikkelde zich het dagelijks leven als
een soort verschrikking. ‘Outside Moscow, you cannot get anything, except perhaps
canned food, lots of cheap port-wine and people do get drunk all the time in order
to forget their misery. All our problems are due to the arms race. Say, GOSPLAN tells
you to make ten of these cups,’ en hij pakte een kopje van tafel, ‘then you bring a
counter-proposal to the boss of your factory, that you propose with the same effort
to make fifteen cups. Next, you get a medal for the extra work and thinking, but
nobody knows what to do with the extra five cups.’
Ik vroeg waarom het gesprek met Valentin Falin niet doorging. Hij had via Popov,
een diplomaat die eens door Den Haag ons land was uitgezet, Falin benaderd. Falin
had geantwoord: ‘Ok, als Tolkunov mij belt.’175
‘Dus mijn hoofdredacteur bij APN heeft iets verkeerds gezegd tegen Tolkunov en
Tolkunov op zijn beurt zei iets verkeerds tegen Falin. Maar ik heb geregeld dat je
Popov zelf zal ontmoeten.’
Om 08:00 uur belde Boris Krylov vanaf het kantoor van Jermen Gvishiani.
Vanmorgen zouden er gesprekken zijn op het ministerie van Gaszaken en morgen
bij Buitenlandse Handel.
‘Geen ontmoeting met mijnheer Gvishiani,’ vroeg ik.
Nee, dat was deze reis niet mogelijk, want hij was ziek en meer
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van de gebruikelijke sovjetsmoesjes om een ontmoeting af te wimpelen.
‘Maar hij heeft me dit beloofd,’ riep ik, ‘hij zou me ontvangen als het nodig was.’
Krylov adviseerde in dat geval Stepoura te bellen.
Van de zogenaamde nieuwsvoorziening word je in dit land helemaal ziek. De toon
der berichtgeving heeft een vorm van naïviteit, die eigenlijk beledigend is. Zoals
Radio Moskou het voorstelt, zijn de mensen in Afghanistan hoogste dankbaar voor
‘de broederlijke sovjethulp’.
Krylov zei ook: ‘I got your angry telegram saying that I was sort of betraying you.’
‘Well, the use of the word side-tracking does not necessarily mean betrayal,’
antwoordde ik.
Hij zei dat hij het telegram zou inlijsten. Hij vertelde overigens ook Siebe Minnema
- mijn vroegere klasgenoot op Nijenrode - te hebben ontmoet. Men wilde nagaan of
Nederland wellicht ook andere investeringen zou kunnen doen, bijvoorbeeld bij de
aanleg van een dam nabij Leningrad waarbij de USSR dan met de levering van gas
zou betalen.
‘Tell it all to Pieter Baaij, he is the man,’ was mijn reactie.
Ik liep naar de kamer van Pieter Baaij en vertelde dat er wel eens een order van
100 miljoen voor machinerieën in zou kunnen gaan zitten.
‘Van mij krijg je sowieso twee procent,’ aldus Pieter, ‘en dat is dan altijd nog twee
miljoen.’ Hiervan kreeg ik opnieuw de kriebels, want stel je voor dat het op een dag
werkelijk gebeurt. Premier N.A. Tikhonovs toelichting op het huidige vijfjarenplan
biedt een schril contrast tot wat Volodja Molchanov me afschildert als de werkelijke
situatie in het land.
José Delgado schreef een opzienbarend artikel: THE BIOLOGICAL BASIS OF
INTELLIGENCE AND FREEDOM voor het blad Human Intelligence. Ik wil dat ook
Georgii Arbatov dit leest. Dit ‘denken’ hebben ze hier helemaal nodig.176
B.F. Skinner (nu 77) geeft nu toch eindelijk toe dat ‘behavioral psychology may
be unable to significantly improve the collective human condition.’177
‘He said in an interview at his office ten years ago, when his book Beyond Freedom
and Dignity was published, [waar ik hem voor de eerste serie interviews naar
aanleiding van de Club van Rome over heb gesproken, WO], he believed behavioral
psychology provided the “technologie” to solve the world's prob-
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Prins Claus nadat hij 16 december 1981 in mijn zaak in Den Haag had getuigd.
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*2

Confrontatie met ambassadeur Tolstikov op ambassade-receptie.

Pravda-hoofdredacteur Viktor Afanasjev.
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Voorzitter van de Opperste Sovjet Chitikov.
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*3

Interview met president Luis Herrera Campins, Miraflores Palace, Caracas.

VARA tv-team in Caracas. Geheel links Joop Daalmeijer, rechts van hem Pepe Dominguez, de
assistent van minister Machado.
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Op bezoek bij de Delgado's, Matha's Vineyard.

Peter met Caroline Delgado.
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Jose Carlos Delgado, my favorite.
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Volodja Molchanov en Peter op Amerbos.

Diner met Jan Foudraine en Peter ‘Atit’ op Amerbos.
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Bertie Hilverdink
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Eduard met Peters vriend Frederick Ress en diens lover Jay Beadle.
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Honeymoon naar Florida
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lems. But he hadn't thought through, he says, “the question of whether people would
ever have the inclination” to use this tool.’
‘I am very pessimistic,’ aldus Skinner tegen Joel Greenberg in The New York
Times, ‘we are not going to solve our problems, really.’
Skinners theorie van ‘operant conditioning’, waarbij kinderen worden gedrild zich
te gedragen volgens een systeem van straf en beloning, heb ik altijd als cosmetisch
ervaren. Hersenspoeling gaat dieper en penetreert veel blijvender in het brein van
kinderen dan men zich bewust is. Daarom heb ik steeds nauw contact gehouden met
Delgado, de neurofysioloog, omdat mijn inziens het op de eerste plaats gaat om wat
(inhoudelijk) in de breinen van nieuwe generaties wordt gestampt. Wat is de
programmering van de drie pond protoplasma en de miljarden neuronen in het
menselijke brein? The New York Times vervolgt, dat het debatteren onder critici van
Skinner over ‘controlling entire societies’, een academische aangelegenheid is.
‘Psychologists simply do not possess the means, for better or worse, to alter
substantially the course of the human race.’ Daar is Skinner het uiteindelijk ook mee
eens. Hij beschouwt het de enige manier om de koers van de mensheid te veranderen,
wanneer mensen zouden handelen volgens ‘predictions of future conditions and thus
alter institutions and practices’. Ik ben het hier gloeiend mee oneens. Dat is als het
lezen van een Japans boek van achter naar voren. De enige manier om de mensheid
tijdig op een ander spoor te kunnen krijgen, staat of valt met het erin slagen de
overbagage van de geschiedenis van tweeduizend jaar - mythologie, sprookjes, religie,
koningshuizen, pausen en Egyptische farao's - naar de
schroothoop-van-wat-eens-is-geweest te verwijzen en de tabula rasa-breinen van
nieuwe generaties te programmeren aan de hand van nieuwe realiteiten, nieuwe
wetenschappelijke en technologische kennis over de planeet, het universum en de
mens zelf.
‘Realistically’, zegt Skinner nu, ‘you cannot fundamentally change four-and-a-half
billion people.’ Hij is het oneens met de sociobioloog Edward Wilson van Harvard,
die stelt ‘that altruistic behavior is genetically passed on to insure the perpetuation
of the species.’ Natuurlijk is dat onzin. Skinner gelooft niet in een ‘gene for altruism’.
Zou het er zijn, dan wordt het in ieder geval massaal overspoelt door ‘genes of hatred,
competition, murder survival at any price’.
Ik had een korte ontmoeting met Georgii Arbatov op het USA Instituut. Hij was
vooral geïnteresseerd over wat de delegatie
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van Van Eeghen bij terugkeer had gezegd en gedaan. Klaas de Vries had een
uitstekende indruk gemaakt. Dat is waar ik me ook in vergiste bij die man. Hij vroeg
om een vertaling van de artikelen van De Vries en Van Eeghen in NRC Handelsblad.
‘Die kunt u gemakkelijk van APN Novosti krijgen,’ zei ik. Volodja vroeg later om er
alsjeblieft niet op terug te komen, want hij had bijzonder weinig zin om die vertalingen
te moeten gaan maken. De USSR is eigenlijk een gigantisch misverstand. In Westerse
hoofdsteden en de VS worden onze standaarden aangemeten bij het evalueren van
de andere grootmacht, maar men heeft geen benul van wat hier eigenlijk gebeurt. Er
is geen enkele vergelijking te trekken.
Ik beklaagde me bij Arbatov over de verschillende stunts van de voorzitter van de
Opperste Sovjet, Chitikov, die de missie Van Eeghen had helpen torpederen. ‘But
Chitikov does not know the situation, he is like the Queen,’ en hij corrigeerde zichzelf,
‘well, like a small queen.’ Ik vertelde hem van de botsing tussen Chitikov en De
Vries, maar daarna ook van de botsing die ik met ambassadeur Tolstikov in Den
Haag had gehad, gedeeltelijk in het bijzijn van Klaas de Vries. Arbatov antwoordde
echter, ik denk mede omdat assistent Pechatnov ons gesprek bijwoonde: ‘Well,
Tolstikov is right. The Van Eeghen visit should have been arranged through him.
But anyway, there are no contacts between him and us, so there is nothing to discuss.’
Dat verbaasde me, omdat Arbatov aanvankelijk met alle voorbereiding voor het
bezoek van Van Eeghen via hemzelf immers akkoord was gegaan.
Daarop vroeg ik of hij bereid was Sicco Mansholt te ontmoeten. Okay. De volgende
Olof Palme-bijeenkomst is in Japan, maar daarna in januari in Bonn.
‘Tell Van Eeghen,’ aldus professor Arbatov, ‘our purpose was to start broad
discussions. I think we succeeded.’ Ik kon het onderwerp Volodja Feltsman en diens
emigratie naar Israël helaas niet aansnijden omdat Volodja Pechatnov aanwezig was.
Arbatov was trouwens even uit een andere vergadering weggelopen voor ons gesprek.
Daarna werkte ik samen met Sergei Plekhanov en Volodja Pechatnov aan de
drukproeven van het Amerikaanse manuscript. Het bleek dat de Amerikaanse editors
er heel wat controversiële onderwerpen hadden bijgeslepen, inbegrepen cijfers over
militaire zaken. Het zou al een studie waard zijn om na te gaan wat de Amerikaanse
voorvechters van de vrije pers er allemaal uitgehaald hebben om het manuscript voor
de Amerikaanse markt persklaar te maken zoals dit heet. Het schijnt dat professor
Fred
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Warner Neal van het Center For The Study of Democratic Institutions in Santa
Barbara, Californië, erin slaagde de uitgever Dodd, Mead and Company te overtuigen
het Arbatov-boek uit te brengen. Professor Arbatov had er al een contract voor
getekend. Ik heb nog niets te zien gekregen van de heren Landshoff. ‘I was ready to
use my own money, to have the book out in the US,’ aldus Arbatov, ‘because we
wrote it for the Americans.’ Dat is waar.
De rottigheid die je op een dag hoort. Ik liep naar de kamer van Pieter Baaij. Hij
en Klaassen waren vanmorgen bij de onderminister voor Gaszaken geweest. Het
Engels van zowel Baaij als Klaassen is niet om te gillen, dus Boris Krylov, die mee
was geweest, had zich verveeld. We spraken in de bar van het Metropole hotel. Baaij
bietste een pakje Bernhard Saint Moritz sigaretten voor zijn vrouw. De ober zei:
‘You come very often here. Lucky, lucky man. I cannot go to your country.’ De USSR
als gigantische gevangenis. Krylov zat Baaij en Klaassen voor te kauwen hoe ze op
het ministerie van Buitenlandse Handel morgen vooral zakelijk en helder dienden te
zijn en niet om de zaken heen moesten draaien. ‘Those people at Foreign Trade are
much more hard boiled than those at the Gas ministry,’ waarschuwde hij. Nauwelijks
was Krylov vertrokken of Baaij bracht de percentages van de consultancy fee weer
ter sprake. Na steeds gezegd te hebben dat Klaassen geen aanspraak op een percentage
maakte, zei hij nu: ‘...en Cees Klaassen natuurlijk, maar ik deel mijn percentage met
hem.’ Zij hadden contact opgenomen met de ambassade en zouden er om 20:30 uur
aldaar nog twee diplomaten ontmoeten. Ik vroeg om mij erbuiten te laten maar de
vraag waar ik was had men al gesteld. Baaij had geantwoord: ‘Hij zat in hetzelfde
vliegtuig.’
‘Ik zeg nooit iets, Willem. Vergeet niet, ik ben inlichtingenofficier geweest.’
Rob Soetenhorst van NRC Handelsblad is voor een bezoek aan de USSR als gast
van APN Novosti gearriveerd.
De pianist Volodja Feltsman kwam me om 20:00 uur halen. Hij en zijn vrouw
hadden snacks geprepareerd. Ik zegde toe dat ik Georgii Arbatov voor mijn vertrek
over Feltmans perikelen een brief zou schrijven. Hij heeft in Moldavië opgetreden
met orkest en er komt een concert in Siberië. ‘They only do that to be able to say
Feltsman plays.’ Maar in Moskou en andere grote steden wordt hij zorgvuldig als
pianist geweerd.
Nadat zijn vader Oscar Feltsman eerst de autoriteiten had doen weten tegen zijn
emigratie te zijn, had deze nu een brief ge-
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schreven dat ook hij zijn vertrek ondersteunde. De lamstraal in het OVIR-kantoor, die
hem tegenhoudt, had Volodja en Anja bij zich geroepen om aan te kondigen dat de
nieuwe brief van zijn vader niets aan de situatie veranderde. Hij vermoedde zelfs dat
zijn vader de brief onder druk zou hebben geschreven (wat waar was). Volodja's
vader schijnt steeds meer patriottische liederen te componeren. Volodja ziet een
verband met zijn verzoek te kunnen vertrekken. Oscar Feltsman schreef de muziek
voor een documentaire over Leonid Brezhnev, een lied voor ontspanning in de wereld,
een lied over het dagelijkse brood en een nieuw lied voor de CPSU. Een redacteur
van Newsweek kwam naar Moskou en lunchte met Volodja Feltsman. Iedereen is
bereid te helpen. Op 5 maart 1982 zal er in het Lincoln Center een demonstratie voor
zijn vertrek uit de USSR worden georganiseerd.
Volodja Molchanov vertelde dat hij de sovjetautoriteiten had voorgesteld mij een
boekenprijs te geven om het Arbatovboek te gedenken. ‘Ze zijn er niet op ingegaan,
want ze zijn hier nog altijd bang voor jou. Ze begrijpen je niet en ze kunnen je ook
niet begrijpen.’ Hij vertelde me dit toen we samen met Jolly, de hond, naar Gorkystraat
wandelden. Ik dacht na over wat hij had gezegd toen ik terug naar het hotel liep in
de frisse lucht, met af en toe een scheut afschuwelijke stank van uitlaatgassen van
auto's en bussen. Eigenlijk ben ik sinds mijn jeugd door veel mensen als onhandelbaar
of onberekenbaar beschouwd, inbegrepen mijn ouders. Maar er waren ook
uitzonderingen, de familie Van Dijk in Baarn en natuurlijk mejuffrouw Büringh
Boekhoudt. Nu word ik dus ook hier als ‘gevaarlijk’ beschouwd, net als in Den Haag.
De meeste botsingen in mijn leven waren te wijten aan leugens en oneerlijke situaties.
Volodja Feltsman gaf me trouwens gelijk dat de enige methode om wat te bereiken
hier in Moskou, is ‘to play rough’.178
Brezhnev heeft een uitgebreid interview aan Der Spiegel gegeven.179 Ik bracht een
extra nummer voor Arbatov mee. Rudolf Augstein voorzag diens woorden van
commentaar. Wanneer je Brezhnevs betoog nauwkeurig leest, kan je niet anders dan
de man in vele opzichten gelijk geven. ‘Einen begrenzten Kernwaffenkrieg kann es
nicht geben.’ Natuurlijk niet, ook al beweren Haig, Luns en andere idioten anders.
‘Wenigen Neutronenladungen genügen um in Hamburg alles auszulöschen.’
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Dat was ook de reden dat ik Krylov een scherp telegram zond toen men de afspraken weer
niet nakwam.
Der Spiegel, 2 november 1981.
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Natuurlijk is dat zo, maar Brezhnev was een ooggetuige van Hitlers verschroeide
aarde tactiek in de USSR. Wat weet de Amerikaan die dat onding ontwierp daarvan?
‘Europa ist das zerbrechlichste aller Häuser der Menschheit,’ aldus Brezhnev. Ook
daar zou hij wel eens gelijk in kunnen hebben. De clou van Brezhnevs betoog, hebben
de redacteuren van Der Spiegel terecht op de omslag gezet: VERSETZEN SIE SICH MAL
IN UNSERE LAGE.
Ik belde kort met Eduard in Amsterdam.

11 november 1981
Ik heb ontbeten met Baaij en Klaassen. Vooral Klaassen lijkt pessimistisch ten aanzien
van mogelijke orders.
Volodja Molchanov haalde me om 09:10 uur op. We hadden een ontmoeting van
een uur met Popov, zijn vriend, werkzaam in het Centraal comité van de CPSU. Hij
zei dat we elkaar een keer hadden ontmoet op de ambassade in Den Haag, in het jaar
1961. Ik herinner me er niets van.180 We spraken over het boek met Zamyatin, het
interview met Falin en ik hield een pleidooi waarin ik erop aandrong dat Holland
een stuk van de cake zou moeten krijgen ten aanzien van het gaspijplijnproject vanuit
Siberië naar West-Europa. Hij maakte van mijn uiteenzettingen notities. Hij schijnt
ook de heren van de Van Eeghen-missie te hebben begeleid.
Volodja zette me af bij het kantoor van Jermen Gvishiani. Stepoura vroeg: ‘You
want to see him alone, or with a whole bunch of staff?’ Ik antwoordde: ‘Perhaps
better alone, because we have to protect the boss.’ Ook Baaij en Klaassen arriveerden.
Baaij was zelfs hoogst nerveus over wat we wel of niet tegen Gvishiani moesten
zeggen. Daarbij kwam het slechte Engels van beiden. Klaassen is nauwelijks van
waarde tijdens zo'n ontmoeting. Misschien is hij inderdaad een technische bolleboos,
maar daar koop je op het moment suprême geen moer voor. Alleen Krylov en Stepoura
waren bij de ontmoeting aanwezig.
Gvishiani begon met te vertellen dat hij lichte longontsteking had gehad zonder
het te weten. Vervolgens had hij een lichte hartaanval gehad ‘and of course, my
wife181 is against it that I work again, but I have to go to Vienna tomorrow’. Ik vroeg
hem het eerst of hij het manuscript met Philip Handler had gelezen dat ik hem in
Wenen had gegeven. Daar had hij geen tijd
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Dit was inderdaad zo, toen ik probeerde een visum te krijgen om Sukarno in Moskou te
ontmoeten. Zie Memoires 1961.
Galina Kosygin.
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voor gehad. Hij schijnt het op IIASA te hebben afgegeven. Hoe kan dat? Dan moet
ik het terugvragen, want dit was nog niet de uiteindelijke versie. Georgii Arbatov
heeft het trouwens ook aan zijn staf gegeven. Dat kan dus ook niet meer. Gvishiani
moest trouwens naar Wenen vanwege de financieringsproblemen die Ronald Reagan
voor IIASA had gecreëerd. ‘If the US withdraws financial support, we will also have
to withdraw from IIASA,’ zei hij. Toen Baaij zijn zaak begon te bepleiten, waarbij
hij Gvishiani recht aankeek, sprak hij hem aan met ‘mijnheer Krylov’. Daar ga je
dan. Ik probeerde met grapjes de zaak glad te strijken.
Baaij verliet het kantoor van Gvishiani in een jubelstemming. ‘Hebben jullie
gehoord dat hij aanbood om de reis van onze specialisten naar Moskou te betalen
teneinde hun expertise te bespreken?’ Ik verloor bijna mijn geduld en wierp hem toe:
‘Hoe kan je in godsnaam na zo'n gesprek alleen de centen er uitlichten, als een geboren
Hollandse kruidenier? Gvishiani heeft jullie als eerste buitenlandse zakenlieden
ingelicht over de ontdekking van nieuwe steenkoolgebieden ten noorden van de
Himalaya. Krylov liep zelfs naar de wandkaart om ze aan te wijzen!’
Gvishiani gaf aan dat GOSPLAN van deze nieuwe mogelijkheden op de hoogte was
‘but the ministry of Foreign Trade does not know yet. Nor did we tell the Germans
about it.’ Hij wees erop dat de belangstelling voor steenkool weer toenam, ook omdat
Polen haar verplichtingen niet meer nakwam. Steenkool schijnt ook in liquide vorm
leverbaar te zijn. Dus nog meer pijplijnen in de pijplijn.
Vanmorgen zei Pieter Baaij nog tegen mij: ‘Jij bent nu een keer mee geweest en
dat moet je natuurlijk nooit meer doen. Jij moet helemaal op de achtergrond blijven.’
Ik begon me over deze opmerking meteen weer op te winden. Trouwens, van deze
trip van beide heren zou helemaal niets terecht zijn gekomen als ik niet bepaalde
deuren open had geforceerd. Na afloop van de ontmoeting met Gvishiani zei diezelfde
Pieter Baaij: ‘Je zult de eerstkomende reizen nog mee moeten gaan, tot we hier een
werkelijke vertrouwensbasis hebben opgebouwd, of tot we een eerste contract hebben
gesloten. We zullen je daarom precies op de hoogte houden van wat we gaan doen.’
Ik zal dit maar voor waar aannemen en verder zien.
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Amsterdam
12 november 1981
Amerbos
Terwijl ik de douane passeerde, zag ik al van ver het gezicht van Eduard. Hij had
zijn vriendin Marit meegebracht. We gingen samen eten in La Mangerie. Daarna
gingen we meteen naar huis en het was weer even zalig. Het is niet te beschrijven.
We werden onderbroken door een telefoontje van Peter, die vertelde dat hij naar huis
komt. Het hoogtepunt vond pas om 06:30 uur plaats, wat voor mij de ideale gang
van zaken is. Ik fluisterde tegen Eduard: ‘If this is not love-making, tell me what
love-making is.’ Ik heb dit nooit eerder meegemaakt.
Ik belde Ernst van Eeghen. Hij zei over mijn brief aan Klaas de Vries van 7
november, waarvan ik hem een kopie had gezonden: ‘Dat was te hard, die brief, dat
moet je niet meer doen.’ Ik heb de tekst nog eens overgelezen.
Het moet je duidelijk zijn geweest, dat toen je mijn naam riep op de Sovjet
ambassade gisteren, ik doorliep omdat ik geen zin had je de waarheid in
je gezicht te zeggen, laat staan op Sovjet grondgebied. Jij verkoos me later
toch aan te spreken, toen dacht ik, vooruit dan maar, en toen Tolstikov
ook nog intervenieerde, gaf ik hem ook meteen een lik uit de pan, met zijn
geklets dat Arbatov helemaal de verkeerde ‘inroad’ was naar Moskou.
Zonder Van Eeghen, Romanov en Arbatov was er helemaal niets gebeurd.
In acht jaren voorzitterschap van de Defensie Commissie in het parlement
zag je blijkbaar zelf geen kans contacten in de USSR, die voor zo'n job
nodig zijn, aan te boren of op te bouwen.
Ik somde vervolgens op waarom ik diep in hem was teleurgesteld.
De twee pagina's zijn inderdaad in woede en teleurstelling geschreven en ik zou
veel details nu anders hebben geformuleerd of hebben weggelaten, vooruit dan maar,
een mea culpa naar Klaas. Ik schrijf tien regels dat ik spijt van die brief heb. Maar
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Klaas de Vries blijft verder niet iemand om te kennen.182 Bovendien is Van Eeghen
net zo teleurgesteld in De Vries als ik. De drukproeven van Over intelligentie zijn
via Bruna binnengekomen. Ik pees er zo snel mogelijk doorheen, dan kunnen ze
morgen meteen terug. Ik draag het boek aan Peter op. Zonder hem en de
kruisbevruchting tussen zijn en mijn mind, al meteen vanaf 1967 toen we elkaar
ontmoetten, was dit boek nooit tot stand gekomen.
De Hongaarse ambassadeur gaf ditmaal zijn jaarlijkse lunch in restaurant Tokai
in Rotterdam. Ik heb al zo dikwijls afgezegd dat ik nu maar ben gegaan. Ik zat
uitgerekend tussen Raymond van den Boogaard van NRC Handelsblad en Cees
Gloudemans, chef-buitenland van de Volkskrant. Bij het scheiden van de markt liep
ik tegen een collega aan die me al eerder is opgevallen. Ik vroeg van welke krant hij
was. ‘Het Algemeen Dagblad.’ ‘Oh, daar zit een fijne mijnheer, die heet Peter
d'Hamecourt,’ zei ik.
‘Dat ben ik,’ was het antwoord.183
Eindelijk heeft tante Yuut Mennega mij telefonisch bevestigd dat zij het in de
bejaardenflat in Soest heel moeilijk had gehad, nadat de heer Lulofs in De Telegraaf
mijn boekje Made in Soestdijk de grond in had geschreven. Ze zei blij te zijn geweest
dat mijn ouders dergelijke artikelen over mij nooit onder ogen hadden gekregen. Ik
antwoordde dat de meeste mensen over mijn boekje spraken zonder het ooit te hebben
gelezen ‘dus hoe kan ik opgewonden raken als zulke mensen het afkraken? Bovendien,
dan moeten de mensen De Telegraaf maar niet lezen. Lulofs wordt betaald om mij
af te kraken, dat is helemaal geen journalist,’ zei ik.
‘Ik heb De Telegraaf,’ aldus tante, ‘omdat deze rechts is en de rooien er tenminste
in worden aangepakt.’
Ik vertelde dat mejuffrouw Büringh Boekhoudt, Lex Poslavsky en andere mensen
heel anders hadden gereageerd. Toch ben ik blij dat het contact met haar weer is
hersteld.
Ik belde Volodja Molchanov in Moskou. Ik had eergisteren een Hollandse
bloemkool voor hen meegebracht. ‘Anja eet nu dagelijks bloemkool,’ zei hij over
zijn dochtertje. Popov had al gebeld dat Valentin Falin bereid was mij een interview
te geven, misschien in Bonn. Ook was Falin, en misschien zelfs Boris Ponomarev,
lid van het Centraal comité van de CPSU, het eens met mijn stelling dat ook de
Nederlandse industrie moest
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In 1996 wenste ik hem geluk met een benoeming, dat was voor ik deze passages had
teruggelezen.
Hij speelde een smerige rol bij verdachtmakingen in mijn affaire rond JFK.
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meedelen in de opdrachten voor de Siberische pijplijn. Er wordt met minister
Patolichev van Buitenlandse Handel over gesproken. Ook zou Leonid Zamyatin ons
project voor een boek niet op de lange baan schuiven.
Volodja had Soetenhorst een uurtje gesproken. Hij is slechts ontvangen door
Pechatnov, de assistent van Arbatov op het USA Instituut. Onderscheid moet er zijn.
Het is absoluut walgelijk wat Al Haig zich denkt te kunnen permitteren, zowel ten
aanzien van Cuba als van Libië. Ook Midden-Amerika, El Salvador en Nicaragua
worden mikpunt van Witte Huis-wraak. Onderzoek wijst uit dat 57 procent van Britse
kiezers al van mening zijn dat de politiek van Reagan het gevaar voor een atoomoorlog
vergroot. Haig zegt bovendien dat, terwijl Brezhnev beweert dat de nucleaire
strijdkrachten van de grootmachten ‘ongeveer in evenwicht’ zijn, in werkelijkheid
de USSR een 3 tegen 1 voordeel heeft in atoomraketten. Minister Weinberger schreeuwt
al even luid van de daken dat eerst de bewapening moet worden opgevoerd en er
daarna pas kan worden gepraat. James Reston waarschuwt dat Haig, sinds hij minister,
is ‘has developed a pattern of losing his temper, and this has raised questions about
his judgement’.184

13 november 1981
Peter arriveerde tegen 23:00 uur. Ik had kip met rijst bereid. Hij at als een wolf. Na
een fase van vervelende praat en irritaties, waren we tegen dat we naar bed gingen
weer op de oude vertrouwde golflengte. We lachten ons kapot. Hij heeft een
mogelijkheid om in een nieuwe musical te komen. Toch maak ik me verschrikkelijke
zorgen over zijn toekomst, zoals ik eigenlijk al jaren doe.
Ik meldde Sicco Mansholt dat Georgii Arbatov hem in januari in Bonn hoopt te
ontmoeten.
Intussen hebben de drie fractieleiders van de regeringspartijen, Lubbers (CDA),
Meijer (PvdA) en Brinkhorst (D'66), besloten zich aan te sluiten bij de komende
parlementaire delegatie naar Moskou. Ons initiatief schijnt aanstekelijk te werken
in Den Haag.
Wim Klinkenberg (die een kopie had van de gewraakte brief aan De Vries) vroeg
of hij had teruggeschreven. Ik zei: ‘Stomme vraag, natuurlijk niet.’ Pas vanmiddag
lag er een brief van Klaas de Vries op de mat. Ik doe die ongeopend in mijn dagboek.185
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The New York Times, 11 november 1981, door James Reston.
Die enveloppe is als ik dit in 1996 schrijf nog steeds gesloten, en dat blijft zo.
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Steye Raviez van de Haagse Post kwam langs om foto's te maken van het interview
van Max Pam, dat vanmiddag verder ging. Niet alleen is Steye aantrekkelijk, ik denk
dat hij ook prima opnamen maakt. Heb geen idee hoe de gesprekken met Pam zullen
uitvallen, want ik heb natuurlijk weer veel te openlijk gesproken.
Redactrice Ite Rümke van NRC Handelsblad belde op met de mededeling dat de
krant niet in een voorpublicatie van Over intelligentie is geïnteresseerd, maar men
wil het komende boek wel bespreken. Het klonk weer als een zeer bijzondere gunst.
Haig heeft gezegd geen tweede Cuba in Midden-Amerika te zullen dulden.
Douglas Logan van Dodd, Mead & Company in New York heeft geschreven. Hij
schijnt de redacteur te zijn die is belast met het gereedmaken van het
Arbatov-manuscript. George Kennan is te druk met ander werk om een voorwoord
voor de Amerikaanse uitgave te schrijven. Nu wordt Cyrus Vance benaderd.
Cor Knulst nodigt me uit voor een etentje dat hij en Anne voor de Cremers willen
geven.
Peter kende al enige tijd een boer ergens in de buurt van Middelbeers, die hij eens
op een fietstocht ontmoette en waar hij op gezette tijden mee het hooi in dook. Hij
had nu vernomen dat die boer in een inrichting terecht is gekomen na twee
minderjarige meisjes te hebben gegrepen. De zes kinderen van de man zijn uitbesteed.
Zijn vrouw heeft echtscheiding aangevraagd.
Daan Dijksman en Jos Schneider hebben Ernst van Eeghen, EEN PATRICIËR IN DE
WERELDPOLITIEK, geïnterviewd. Wat zal hij dat prachtig vinden, alhoewel ik niets
af wil doen aan zijn betrokkenheid bij de ontwapeningsproblematiek.186

14 november 1981
Ik belde gisteren Leo Schenk van de IKON en vroeg of hij geïnteresseerd was in een
gefilmd interview met Carlos Rafael Rodríguez, vice-president van Cuba - het brein
van het regime - dat ik zou willen maken als ik naar Havana ga. Zijn antwoord: ‘Ik
ben bang dat die man dan een essay uit zijn eigen boekenkast gaat voorlezen.’ Ik
was perplex. Max Pam reageerde: ‘Schenk wist natuurlijk niet wie Rafael Rodríguez
was.’ Het afsluitende interview met Pam duurde vier uur. Peter sliep in die tijd, ging
in de regen wandelen en vertrok uiteindelijk
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naar Tilburg. Hij belde later op. Zijn bejaarde moeder heeft een verhoogde bloeddruk.
Hij was er erg van geschrokken. Hij had haar knoflookpillen gegeven. Zij moet nu
's middags rusten.
Chris van Esterik heeft de brieven van Romme, de fractieleider van de KVP, en
Joseph Luns nageplozen. Romme was de locale paus die Luns op Buitenlandse Zaken
deed belanden. Men had nota bene eerst pater Beaufort op die plaats willen neerzetten
‘als de meest vooraanstaande buitenlandspecialist van de KVP’. Marga Klompé schijnt
zich met man en macht tegen de benoeming van de pater te hebben verzet. ‘Als
tweede man in New York,’ herinnert zich professor Duynstee, ‘kenden vele
Kamerleden Luns. De conflicten die Luns daar heeft gehad waren niet van de lucht.’
Ik weet eigenlijk niet zoveel van het typisch Haagse geknoei. Ik heb me er nooit echt
in verdiept. Ik begin er nu ook niet aan. Van Esterik schijnt dit als zijn lust en zijn
leven te beschouwen.187
Ik voerde een lang telefoongesprek met Erika van Eeghen. Zij vond dat ik de brief
van Klaas de Vries wel moest lezen. ‘Daar moet je aan timmeren.’ Zij vertelde dat
Sandberg opnieuw in Het Parool had geschreven en Ernst ‘een dankbare idioot’ had
genoemd.188 Zij hadden er slechts om gelachen. Ik heb Sandberg instinctief altijd
overgeslagen.
Yuri Timofiev heeft Michiel Bendien en de studenten in Groningen geschreven
graag voor een lezing te willen komen. Ook dat heb ik geregeld.
Jan Cremer rapporteerde dat de rijsttafel bij Knulst heerlijk had gesmaakt. Ik nam
de invitatie niet aan want Peter kwam die avond uit Londen. Prioriteiten!

16 november 1981
Peter heeft weer afschuwelijk slecht geslapen.
Geen wonder dat Johan Olde Kalter in vette letters in De Telegraaf verkondigde
dat Henk Neuman, deskundige in vredesvraagstukken, van mening is dat ‘eenzijdige
ontwapening de kans op een crisis vergroot’. Wie spreken over ‘eenzijdige
bewapening’? Idioten als Weinberger, Haig & Co, en nu Neuman.189 Hij doet dan
ook niet mee aan de demonstratie tegen kernwapens in Europa.190
Een nieuw canard in Washington. Richard Allen zou duizend
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dollar hebben gekregen van een Japans tijdschrift voor het arrangeren van een
interview met Nancy Reagan. Er zijn krachten in Amerika die Allen tegen iedere
prijs weg willen hebben.
President Reagan was in Texas om kalkoenen te schieten, wat geen succes schijnt
te zijn geweest. Hij keerde naar de hoofdstad terug in het zogenaamde
doomsday-vliegtuig, dat is uitgerust om als commandopost te dienen in geval van
een wereldwijde atoomoorlog. De Amerikanen zijn werkelijk gestoord. Nu moet
Reagan eerst de nieuwe rel rond Allan oplossen.191
In dezelfde editie van The New York Times staat een uitvoerig artikel, gewijd aan
de neutronenbom.

Samuel Cohen is de bedenker van dit dodelijke horreur. Aangespoord door een andere
gediplomeerde lamstraal, Edward Teller192, is men in het Livermore laboratorium tot
dit onding gekomen. ‘The neutron bomb is actually a small hydrogen bomb,’ aldus
Wayne Biddle, ‘in which a nuclear-fission reaction triggers a nuclear-fusion reaction.
(Fission splits an atom's nucleus into fragments: fusion forces two nuclei together).
In
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fission reactions of the type used at Hiroshima, blast and heat account for 85 percent
of the energy released, with prompt, destructive radiation (such as that from neutrons,
for example) accounting for only 5 percent of the total. A typical neutron bomb is a
fission-fusion hybrid that releases six to ten times as much neutron radiation as a
pure fission weapon of the same yield. In other words, a relatively small, one-kiloton
neutron bomb, which might not stop tanks by blast alone but is designed to irradiate
their crew members lethally, would be about as effective as a 10-kiloton fission
weapon (the Hiroshima bomb was 12.5 kilotons.) It will produce as much radiation,
but less blast and heat. This comparative difference is the source of the neutron
bomb's reputation as “clean”.’
Biddle noemt het verder een fabeltje dat de N-bom alleen mensen zou doden en
geen huizen of gebouwen of andere bezittingen zou vernietigen. Dus alsof er slechts
giftige gassen of straling vrij zouden komen zonder een noemenswaardige explosie.
Hij citeert Nikita Chroetsjov die in zijn tijd al commentaar leverde op de
neutronenbom. Zij die dit wapen willen invoeren ‘are acting on the principle of
robbers wanting to kill a man in such a way that his suit will not be stained with
blood, in order to appropriate the suit’. Ik vind het een afschuwelijk onderwerp.
Basta.
Op de vraag waarom zulke grote aantallen sovjetmusici het land proberen uit te
komen, antwoordde Maxim Sjostakovitsj: ‘Mainly, it is because there is a lack of
true expression in the USSR, a lack of freedom. This has led to a great loss of very
valuable individuals. In America, an artist does not have to stop to think about political
aspects of his creation. The Soviet composer writes with a weight attached to him a weight of censorship.’193 Dat is exact wat Aram Khatchaturian mij vele malen heeft
voorgehouden. Daarnaast speelt een rol dat Sovjetburgers, als Sjostakovitsj,
Khatchaturian, Feltsman en anderen die in landen als Frankrijk, Japan of Amerika
hebben opgetreden, voldoende die vrijheid hebben geproefd - en de luxe die het
buitenland heeft te bieden - om ernaar terug te verlangen, want in dat opzicht loopt
de USSR zich nog een halve eeuw achter op de Westerse wereld.
Ik weet dat zij die in marxisme en leninisme ‘geloven’ of doen alsof, bij hoog en
bij laag beweren dat geen enkel Europees land dermate geleden heeft van de oorlog
als de Sovjet-Unie en dat daarom de vergelijking met West-Europa, en vooral de
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VS,

niet opgaat. Daar voeren wij dan tegen aan dat West-Duitsland, en in mindere
mate Japan, ook werden platgegooid maar dat het kapitalisme via de
vrijemarkteconomie beide landen weer vrij spoedig op de been heeft gekregen, dus
dat het systeem in de USSR niet beantwoordt aan wat nodig is voor een snelle opbouw.
Joris Voorhoeve laat zijn ware gedaante zien door in NRC Handelsblad zijn
reisgenoot in zijn hemd te zetten met het artikel VAN EEGHEN DOET DE RUSSEN EEN
PLEZIER. Om te beginnen weet ik dat zowel Ernst als ik, die de initiatiefnemers van
een nieuwe stroom kaaskoppen naar Moskou zijn, niet ook maar een moment werden
gemotiveerd om het Kremlin ‘een plezier te doen’. Het lijkt zelfs te impliceren ‘de
USSR in de kaart te willen spelen’. Die veronderstelling zegt meer over de werking
van Voorhoeves brein dan over ons.
Voorhoeve bekritiseert het artikel van 7 november l.l. van Ernst van Eeghen in
detail. Prima. Maar waarom moeten dan tegelijkertijd de motieven van ‘de
Amsterdamse koopman’ in een verdacht licht worden gesteld?194

17 november 1981
Peter is naar Londen vertrokken. Altijd weer afscheid. We omhelsden elkaar. Ik was
in tranen.
Josje Hagers kwam lunchen en bracht een krentenbrood mee, wat ik Peter meegaf
naar Londen. Wat was de werkelijke reden van deze hofverslaggeefster van De
Telegraaf? Zij vroeg herhaalde malen of na de reizen van Nederlandse delegaties
naar Moskou, nu ook sovjetdelegaties naar Den Haag zouden komen. Ik verafschuw
eigenlijk de wijze waarop ze met me meepraat.
Zij vertelde dat prinses Juliana een beetje gaga aan het worden is. Bij een joodse
plechtigheid werd zij naast oud-burgemeester Polak van Amsterdam gezet, die zij
al jaren kende. Zij vroeg hem: ‘Bent u de opperrabbijn?’ Later belde Josje op om te
zeggen dat Arbatov in Amsterdam was. Ik antwoordde dat het niet om mijn vriend
ging maar diens zoon, die voor een congres hier was. ‘Ik dacht al,’ zei ze, ‘hoe kunnen
ze jou passeren?’
Wim Klinkenberg belde en sprak over ‘het schandalige artikel van Voorhoeve’.
Ernst van Eeghen zelf reageerde tegenover mij: ‘Joris was nog de beste van de groep.’
Dat weerhield de professor er niet van om Ernst als speelbal van de sovjets af te
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schilderen. Ik schreef Voorhoeve absoluut niet te begrijpen hoe hij Van Eeghen als
werktuig van het communisme durfde neer te zetten. ‘Alleen tuig van de richel handelt
aldus, nadat men gezamenlijk op reis is geweest. U hebt zichzelf - en niet Ernst voor iedere weldenkende lezer dan ook onsterfelijk belachelijk gemaakt. Laat staan
voor mij, die het standpunt van Van Eeghen door en door kent en weet uit welk hout
deze man is gesneden.’
In 1981 dacht ik nog werkelijk dat Van Eeghen inderdaad oprecht en gelijkwaardig
bezig was. Maar hij zou ook mij gebruiken voor zolang hij dacht me nodig te hebben
- overigens tot ergernis van Erika van Eeghen - om me naderhand als een oude schoen
op de Hollandse vuilnisbelt te deponeren. Voorhoeve wist uitstekend waar hij in
1981 al mee bezig was, wilde hij ooit - zoals in 1994 gebeurde - minister van Defensie
worden. Carrière maken en politiek overleven is in onze democratische samenleving
synoniem met bereid zijn als oneerlijk mens door het leven te gaan. Wie daartoe
bereid is, zal het ver, heel ver schoppen. Ernst van Eeghen was goed voor een
privévermogen van naar sommige schattingen honderd miljoen gulden. Maar ook
hij zou niet ontkomen aan huilen met de wolven in het ‘Berkenrode-bos’.
Rond het Amerikaanse Consulaat-generaal aan het Museumplein wordt op verzoek
van Morey Bell een stevige afrastering opgezet vanwege de anti-kernwapen
demonstratie op zaterdag. Dan te bedenken dat we al sedert 1945 als ‘satelliet’ van
Washington in de wereld hebben meegedraaid.
Soms slaat minister Al Haig een mildere toon aan. Hij heeft nu verklaard dat de
VS bereid zijn met terughoudendheid en op basis van gelijke behandeling aan beiden
zijden, met het Kremlin om te gaan. Michael Getler meldde in The Washington Post
dat Washington nu eveneens bereid zou zijn te onderhandelen met Moskou over
‘reductions to the lowest possible level in planned or existing intermediate range,
nuclear-tipped missiles based in Europe, perhaps even leading to elimination of such
weapons.’195 Reagan volgt een levensgevaarlijke warm-koud buitenlandse politiek.
James Reston meldde dat Leonid Brezhnev aan de vooravond van zijn bezoek aan
Helmut Schmidt in Bonn een persoonlijke brief aan Reagan heeft geschreven om te
waarschuwen dat de betrekkingen tussen beiden grootmachten uit de hand liepen.
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Hij opperde de gedachte dat een topontmoeting wellicht geen overbodige luxe zou
zijn.
Reston suggereerde dat de veranderde toon van de regering- Reagan mede te wijten
is aan de massale protesten in West-Europa ‘against all the reckless talk about the
possibility of nuclear war, and if we listen and look around it is not hard to see that
this protest movement among the young in Europe is gradually spreading into the
campuses and churches of the United States’.
Commentator Reston vervolgde: ‘The Reagan Administration has finally begun
to get the point: namely, that its emphasis on military solutions of political problems,
and its reckless talk of “limited” nuclear war (which the Europeans fear means
“limited” to them) is dividing the alliance and provoking a public protest, even a
wave of anti-Americanism, against the emplacement of missiles the White House
thinks essential to maintaining the balance of power in Europe.’196 Ik betwijfel of het
hier om een beleidswijziging zou gaan: zij die de dienst bij Reagan uitmaken zijn
slechts tot tijdelijke tactische manoeuvres in staat. Zo werken hun breinen, bezeten
als ze zijn om Moskou permanent uit te schakelen, zo niet uit de lengte, dan uit de
breedte.
Ook boodschappenjongen Joseph Luns dook in Washington op en had de euvele
moed publiekelijk met de tactische manoeuvre mee te draaien en tegen de pers te
zeggen: ‘I was very pleased to hear that the US will go to these talks with the firm
decision to come to acceptable agreements, even going as far as a possible
zero-option.’ Luns zit natuurlijk gewoon volledig in het nieuwe complot om ter
afwisseling een verzoenend geluid te laten horen, terwijl de antisovjet-hetze
onverminderd voortgaat. Machiavelli schreef zijn axioma's tenslotte niet voor
amateurs.
John Hinckley, de jongeman die Reagan probeerde te vermoorden, heeft nekletsel
opgelopen bij een poging zichzelf op te hangen.

18 november 1981
Willem Brugsma vertelde dat Ernst van Eeghen hem dagelijks expressebrieven zendt
met al het materiaal over de herrie die na de reis naar de Sovjet-Unie is ontstaan. Hij
benadrukte er niets van te hebben gelezen. Typisch Ernst en typisch Brugsma.
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Wim Klinkenberg belde om te vertellen dat Hans Polak op VARA-radio heeft gezegd
dat van Amerikaanse zijde de NOS wordt betaald voor het uitzenden van Reagans
rede over de ontmanteling van het sovjet SS-20 raket. Wat is dat nu weer? Wim zei
ook dat het opvallend was dat alle deelnemers aan de Van Eeghen-trip naar Moskou,
zich op alle fronten roerden behalve Frinking van het CDA. ‘Die zwijgt in alle talen,
terug van nooit weggeweest.’ Wim heeft hier gelijk in.
Peter belde uit Londen: ‘Je bent zo lief voor me geweest. I was so moved when
you walked away from the train.’ Ik weet het. Ik liep na het gesprek meteen naar de
vleugel en sloeg de muziek van Liebestraum van Liszt open, hoe banaal dit in
zwartwitletters ook mag lijken.
Eduard heeft zowat zijn hele hebben en houden naar de garage hier overgebracht
in verband met zijn aanstaande vertrek naar New York.
Volodja Molchanov vertelde dat Rob Soetenhorst naar Tashkent was afgereisd.
Hij had een artikel van vier pagina's naar NRC Handelsblad verzonden, gebaseerd op
zijn gesprek met Volodja Pechtnov (zoveelste assistent van Arbatov) op het USA
Instituut. Zo gaat dat.
Max van der Stoel hield een rede aan de Leidse Universiteit. Hij introduceerde
het begrip ‘veiligheidsagenda’, waarmee het Nederlandse beleid de komende jaren
diende te worden bepaald. De nul-optie was een specifiek Europese, oorspronkelijk
zelfs Nederlandse, gedachte geweest. ‘Maar, de liefde kan niet van een kant komen.’
Dus de USSR moest ook water bij de wijn willen doen. Hij sprak zich uit tegen
eenzijdige stappen tot wapenvermindering. En dan weer die typisch Hollandse
arrongantie van een man die absoluut niets van de USSR weet: ‘Ik hoop echter, dat
de Sovjet-Unie zich bewust is van haar grote verantwoordelijkheid en dat zij beseft
dat alleen door een belangrijke vermindering van haar militair overwicht in Europa,
de veiligheid en de vrede naderbij kunnen worden gebracht.’197
Iedere keer als ik de fysionomie van droogkloot Van der Stoel met zijn zuinige
Hollands trekje om de mond in het vizier krijg, herinner ik me de manier waarop hij
de kluit in 1973 heeft belazerd na zijn officiële bezoek aan het Kremlin. Premier
Aleksei Kosygin deed hem toen een officieel aanbod om tot joint ventures met de
Shell te komen voor olie- en gasexploratie in de Kaspische Zee, de Barentszzee en
de Zwarte Zee.

197

NRC Handelsblad, 18 november 1981.

Willem Oltmans, Memoires 1981-1982

180
Max hield bij thuiskomst hier stijf zijn mond over. Dat was immers het laatste wat
de Amerikanen wilden. Van der Stoel is niets voor niets een vondst van Luns.
Thomas Friedman meldde onlangs dat Exxon al haar olie- en
gasproductieactiviteiten in Libië zal beëindigen.198 ‘Reasons are unclear,’ schreef
The New York Times ook nog, alsof het niet glashelder zou zijn hoe die affaire in
elkaar zit. Uiteindelijk dansen de machtige multinationals naar de pijpen van
Washington, ook Shell. Een woordvoerder van Mobil Oil deelde al in New York
mee, dat ook zij overwogen uit Libië te vertrekken. Voilà.
Wicher de Marees van Swinderen stuurde me een briefje uit Phoenix, Arizona.
Hij vindt het prima, dat mijn Arbatov-boek in New York zal verschijnen. ‘Wanneer
je in het Nederlands schrijft, is het net of je een steentje gooit in het IJsselmeer. In
het Engels is het als een rots in de Atlantische oceaan.’
De student Paul werd benaderd door Loek Overga van de BVD met het verzoek of
hij de vredesbeweging en de CPN tegen betaling wilde bespioneren. Ook de krakers
en de antimilitaristische actiegroep Onkruit moesten nader bekeken worden. Paul
(30), student in gedragswetenschappen, zette een opnameapparaat aan als Loek
telefoneerde, en warempel, de VPRO heeft de band uitgezonden. Het CDA heeft
natuurlijk de vraag aan minister van Binnenlandse Zaken Ed van Thijn gesteld of de
VPRO onoorbaar heeft gehandeld. Ze komen in het lieve parlement natuurlijk niet op
de gedachte dat de BVD het belastinggeld van de burgers niet op die manier over de
balk mag gooien.199
Om 11:00 uur arriveerde oud-ambassadeur Jacob van der Gaag per trein en stadsbus
op Amerbos. Op deze dag vraagt zijn vrouw hem ‘wat anders te gaan doen, want de
werkster komt’. Het werd een genoegelijk bezoek. Ik denk dat ik hem een dienst
bewees door te luisteren. Hij wil een juridische actie tegen Lou de Jong beginnen.
Ik adviseerde hem met mr. Voetelink te gaan spreken. Ik regelde meteen een afspraak.
De rede van Ronald Reagan voor de National Press Club, die handelende over
wapenbeheersing, is in zijn geheel in The New York Times verschenen. Ik zag er
flarden van op televisie.200 Toegegeven, het was een verdomd uitgekookte speech.
Hij is van B-acteur naar A-acteur opgeklommen. Hij ziet kans 25 minuten lang te
kletsen zonder merkbaar naar de tekst te kijken.
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Lex Poslavsky las de pagina van Delgado over ‘de biologische basis van intelligentie
en vrijheid’ en zei: ‘Dertig jaar geleden dachten wij ook zulke dingen. Ik gaf eens
een lezing over antropologische psychologie, wat hier ook over ging. Sillevis Smitt
behandelde toen die zaken. Nu kan je dit niet meer zeggen. Delgado spreekt als een
ouderwetse dokter. Van Praag zegt ook zoiets, maar die zal zich niet op gebieden
moeten begeven waar hij niets van weet. Wat Delgado zegt is aardig voor
antipsychiatrie.’
Ik ben geneigd het met Delgado en niet met Poslavsky eens te zijn.
Ondanks een verbod van Hans van Mierlo en de heren Stemerdink en Van
Houwelingen van Defensie, hebben militairen aangekondigd de demonstratie tegen
kernwapens in uniform te zullen bijwonen. De militairen hebben gelijk.
Ik heb Eduard gevraagd nog een keertje hier te slapen voor hij naar New York
afreist. Hij wilde het niet beloven. Misschien is hij toch nerveuzer dan ik besef over
de verre reis en het feit dat hij voor de eerste keer van huis is. Ik herinner me mijn
eigen vertrek naar Yale in 1948. Ik was totaal van slag in het begin.
Ook ben ik geïrriteerd door mezelf, dat iedere keer dat hij dit huis betreedt, ik
onmiddellijk naar zijn pik grijp. I am making a complete fool of myself. Ik heb
besloten de hele Eduarddroom vanaf zijn vertrek naar het rijk der fabelen te verwijzen
en over te gaan tot de orde van de dag.

19 november 1981
Ik sta voor de zoveelste keer in mijn eigen dagboek voor aap en voor lul. Tegen 00:30
uur ging plotseling het licht aan in mijn slaapkamer. Eduard. Ik was compleet met
stomheid geslagen. Ik voelde me verschrikkelijk schuldig over de verwijten, die ik
niet lang tevoren hier had opgetekend.
Ik omhelsde hem, hield hem stevig vast, was bewogen en voelde liefde voor hem.
Ik reageerde op zijn mentale en fysieke aanwezigheid tot in het merg van mijn botten.
Het is onmogelijk deze jongen te beschrijven. Hij neuriet in bed, is bij het opstaan
meteen klaarwakker, is erg geestig, heeft gevoel voor humor, maakt zinnige
opmerkingen en zit vol energie.
Voetlink belde al vroeg. Het Haagse Hof heeft arrest gewezen. Claus moet getuigen.
Ik schreef de advocaat een briefje onder de indruk te zijn dat het hem toch was gelukt.
Ik telefoneerde met Hendrik van Niftrik van de NVJ. ‘Juridisch was de redenering
van Voetelink hard,’ zei hij, ‘maar de vraag was of het politiek werd aangedurfd om
rechtlijnig juridisch te
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denken.’ Mr. Voetelink adviseerde me nu om mij doodstil te houden, wat Claus in
de gelegenheid zou stellen tegen de landsadvocaat te zeggen: erken schuld en werk
een regeling uit. Omdat Jan van Beek in Limburg was en ik zijn medewerkers bij de
GPD niet vertrouw, besloot ik met toestemming van Voetelink, André Spoor en
juridisch medewerker Kuitenbrouwer te informeren. Ze vonden het een interessante
ontwikkeling, ook omdat dit de eerste maal zou zijn dat een lid van het Huis van
Oranje voor de rechter zou verschijnen.
Het bericht over Claus die voor de rechter moet komen, is vanavond prachtig
voorpaginanieuws van NRC Handelsblad. Wanneer Josje Hagers het als eerste had
willen hebben, had zij het kunnen krijgen maar dat mag niet van De Telegraaf. Hoe
kan je als journalist een dergelijke ‘zwarte-lijstmentaliteit’, en dan nog wel jegens
een collega waar je vrij aardige betrekkingen mee onderhoudt, accepteren?
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Een stervende vlinder (een atalanta) heb ik toch maar voorzichtig binnen in de warmte
gebracht. Maar even later was het diertje zo wanhopig tegen de vitrages aan het
fladderen, dat ik hem opnieuw naar buiten liet. Dan maar in de koude sterven. Wat
ik met Eduard beleef, blijft niet te beschrijven. Misschien is hij dan toch ‘de ware’.
Hij kwam weer met een auto vol stoelen en bagage. Hij lunchte hier. Hij had intussen
ook nog even mijn bed boven opgemaakt.
Wim Klinkenberg belde dat de zaak tegen Claus vanmiddag het hoogtepunt vormde
tijdens de vergadering van het NVJ-bestuur. ‘Mijnheer Droogleever Fortuijn kan zijn
lier nu wel aan een wilg hangen,’ zei hij. ‘De postume wraak op 1976 en de
Lockheed-affaire.’ Hij verwachtte trouwens ook dat dit het einde betekende van
reizen van prins Claus aan het hoofd van ambtelijke delegaties.201
Dewi Sukarno is warempel in Indonesië geweest, ruim tien jaar na de open brief,
die zij (en ik) naar Suharto zond. De kaart was gedateerd 17 november 1981.

20 november 1981
Wonder boven wonder publiceert De Telegraaf het bericht dat Claus moet getuigen.
De Haagse Courant belde gisterenavond nog. Ze wilden weten waarom ik persé
de zaak tegen Claus wilde doorzetten. ‘Lees De Journalist maar, dit gaat al 25 jaar
door,’ was mijn reactie.
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Uit het bericht in NRC Handelsblad hadden ze opgemaakt dat ik in India geprobeerd
zou hebben bij Claus te komen. Dat is niet waar. Ik deed eerder het tegenovergestelde.
Ik benadrukte, dat secretaris Froger van Claus de enige was geweest die zich in India
correct en normaal jegens mij had gedragen, dus dat ik niet Claus maar Buitenlandse
Zaken verantwoordelijk hield.
De Lokhoffs (mijn buren) zijn wel aardige mensen maar er was vannacht weer
een schreeuwpartij die tot in mijn slaapkamer doordrong.
Eduard was zo lief me naar Den Haag te rijden voor een bezoekje aan ambassadeur
Diaz. Ik nam hem mee naar binnen en vertelde dat hij mijn chauffeur was. ‘A friend
of yours is friend of ours,’ zei de heer Diaz, die koffie serveerde.
Terwijl ik naar Robert's ging om mijn haar te laten knippen, snelde Eduard naar
zijn grootouders met bloemen en Schimmelpenninck-sigaartjes.
Ik wandelde even binnen bij Gerard en Lies van der Mey, de naaste familie van
Emile van Konijnenburg, mijn oude KLM-vriend. Gerard was inmiddels gepensioneerd
en Jan Willem de Pous had hem de versierselen van grootofficier omgehangen. Ik
vertelde hen wat Ernst van Eeghen zich herinnerde over de gemankeerde initiatieven
van Bentinck en Adam Malik als gevolg van het smerige spel van Luns. Daarop
biechtte Gerard op dat hij de 24 klappers met documentatiemateriaal van Van
Konijnenburg over de kwestie Nieuw-Guinea en de befaamde groep-Rijkens (zie
Memoires 1956-1962) had weggegooid. Hij zei dat hij hiertoe had besloten na er
zeven jaar vergeefs mee te hebben geleurd. Vier grote mappen hadden zich in de
ABN-kluis van Konijnenburg bevonden. Gerard had ze gezien. Toen hij ze later wilde
verwijderen, waren er nog maar drie over. En die drie leken aanzienlijk dunner, alsof
zij waren uitgekamd. ‘Je kunt toch niet aannemen,’ zei hij nota bene ook nog, ‘dat
zoiets bij de ABN zal gebeuren? Trouwens, ik kan deze beschuldiging niet echt hard
maken.’ Ik was met stomheid geslagen. Wat afschuwelijk. Weer een stuk authentieke
geschiedschrijving vernield. Door wie, in opdracht van wie?
Eduards grootmoeder had al gehuild, uit angst dat er iets met hem was gebeurd,
want hij kwam een uur te laat en dat was nog nooit gebeurd. ‘Ik kon haar toch niet
vertellen, dat ik was opgehouden door een kopje koffie te drinken bij de Cubaanse
ambassadeur,’ zei hij. We reden samen bij Frits van Eeden langs. Frits gedroeg zich
anders dan anders omdat een vriend op bezoek was. Eduard was geïrriteerd omdat
ik hem wilde aanhalen waar Frits bij was. Geen succes.
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Wibo van de Linde doet een poging mensen die naar de antiraket demonstratie zullen
gaan, als ‘meelopers’ van het IKV voor te stellen. Walgelijk. Die man zit - buiten dat
hij mij verraden en verkwanseld heeft als ‘meeloper’ van de KGB - al jaren op de
verkeerde lijn. Zelfs Dries van Agt zei, dat als hij geen premier was maar gewoon
burger, hij zou mee demonstreren.
President Luis Herrera Campins van Venezuela is op het Witte Huis geweest.
Reagan en Allen deden hem broederlijk uitgeleide. Tegelijkertijd maakte het ministerie
van Justitie bekend over veiligheidsadviseur Richard Allen geen aanwijzingen te
hebben gevonden betreffende de betaling van duizend dollar vanuit Japan voor het
regelen van een interview met Nancy Reagan.202
Reagan zit verder niet alleen op het verkeerde spoor in de sector oorlog en wapens,
hij schijnt er ook op uit te zijn sociale voorzieningen in de VS te willen aanpakken.
Senator Edward Kennedy heeft bij een conventie van de AFL-CIO de regering Reagan
omschreven als ‘the most anti-union in modern history’. Hij veroordeelde het
vervangen van ‘a tradition of compassion with a standard of greed benefiting the
rich’.203

21 november 1981
Taal noch teken van het ventje. Het raakt me maar anders dan in de jaren zestig en
zeventig toen Peter centraal stond. Ik bekijk het nu meer tegen de achtergrond van
relaties in het algemeen. Wat is het eigenlijk, een levenslange betrekking tot een
ander?
De Telegraaf is geen krant. Het is een soort veredeld reclameblaadje met als
leidmotief, hetze maken en sensatie teweeg brengen. Laat dit de laatste keer zijn dat
ik er een cent voor neer tel.
Joris Voorhoeve schreef me een brief.204 Ik antwoordde dat het niet mogelijk was
met hem te discussiëren over de USSR of China omdat hij blijkbaar de meest
elementaire informatie mist. ‘Hoe u China na “een strafexpeditie” tegen India geen
agressief land kunt noemen, is mij een raadsel. Trouwens u zoudt daar met mevrouw
Indira Gandhi maar eens van gedachten over moeten wisselen, zoals ik heb gedaan.
Uw verdediging dat NRC Handelsblad de kop boven het artikel zou hebben gemaakt,
slaat nergens op. Uw stuk heeft tot die kop aanleiding gegeven. Dat u van mij een
brief ontving, was ingegeven door
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uw geklets onder de gordel jegens Ernst van Eeghen, dat inderdaad de lezers de
indruk naliet dat hij een speelbal van het Kremlin zou zijn. Mensen als u, die eerst
gezellig met Van Eeghen mee gaan en dan aldus schrijven, kan je alleen maar
tegemoet treden zoals ik deed, want ze zijn walgelijk.’205
Eigenlijk moet ik Eduard uit mijn hoofd zetten. Seks all the way moet ik ook straks
in New York, als ik hem terugzie, gewoon uitsluiten want het is dus duidelijk geen
all the way-relatie die zich heeft ontwikkeld, hoe ver Eduard en ik ook samen zijn
gegaan. Lijkt me een mooie titel voor een boekje als ik 65 ben: Virgin at 65; of: De
analyse van een leven.
Ik nam de bus naar Schiphol om te vertrekken naar Venezuela maar bedacht me
de lichten op Amerbos te hebben aangelaten. Ik ben terug gegaan en heb via Frankfurt
en Lissabon geboekt. Toen ik weer thuis was, belde ik Marit Theil, Eds vriendin, die
op haar beurt Eduard bij zijn ouders telefoneerde.
Ambassadeur Jacob van der Gaag belde om te vertellen dat hij een buitengewoon
plezierige ontmoeting met mr. Voetelink had gehad. De advocaat zal een ‘beste
amice’-brief gaan opstellen om bij Lou de Jong de gewraakte passage uit diens
geschiedschrijving te krijgen.
Om 13:00 uur verscheen Eduard op Amerbos in de auto van zijn vader. Ik lag al
in bed. Hij liep meteen door naar boven waarna we seks hadden. Hij protesteerde
eerst nog wel, maar toen puntje bij paaltje kwam, vond hij het zalig en dat was het
ook. Hij benadrukte later dat he liked me but not loved me. Dat is prima maar het
was intussen heerlijk nog een keer samen te zijn voor New York en ook nog zo
onverwacht.
Michael Chase van de universiteit van Californië schrijft in Psychology Today dat
in hersens 100 miljard neuronen zitten. Dat verschilt nogal met eerdere ramingen
van 20 miljard, waar gewoonlijk over wordt gesproken.
Ik ging weer terug naar Schiphol. Eduard had bij de KLM, bij protocol, een bon
voyage- briefje voor me achtergelaten.
Adriaan van Dis schijnt gezegd te hebben: ‘Max Pam gaat nu Willem Oltmans
ontmaskeren.’ Pam had geantwoord: ‘Wat Oltmans zegt, is gewoon waar.’

VIASA vlucht 709, DC-10
luidt de titel van het omslagverhaal van The Economist206 ‘At
present, science is abysmally ignorant about the
MENDING THE MIND
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precise causes of mental illness. Luckily, things are changing.’ Men schijnt zich
vooral te concentreren op schizofrenie, dementie en manische psychoses. Veel wordt
bereikt met ‘new drugs, albeit ones whose value was discovered by chance’.
In Engeland zoeken vijf miljoen mensen per jaar hulp in verband met mentale
problemen. Zeshonderdduizend patienten worden doorverwezen naar psychiaters.
Het verschil wordt uitgelegd tussen de psychotische en de neurotische geest. ‘Neurotic
fears and anxieties can become exaggerated so that they interfere with a person's life
but a neurotic's sense of reality is essentially in tact. The psychotic's view of reality
is much more distorted. A neurotic builds castles in the air: a psychotic not only
builds them, but also lives them. A schizophrenic may hear voices, believe his
thoughts are being read or that the CIA is pursuing him. It is no good telling the
schizophrenic these things are imagined. The voices he hears are as real to him as
somebody talking down a telephone is to a normal person.’ Het brein van de
schizofreen wordt gezien ‘as a faulty machine’. Het betreft een chemische substantie
in de hersens, dopamine. ‘In schizophrenics, there appears to be an overactivity of
nerves using dopamine as a neurotransmitter.’
In de afgelopen jaren zijn er dertig nieuwe hersenstoffen ontdekt. ‘Biochemistry
has a lot to offer psychiatry.’ Ik wil hierover ook nog met Philip Handler spreken
voor ons boek.
‘Deep in the brain, there is a region called the nucleus basalis. Nerve fibres
originating here extend throughout the cerebral cortex, the thinking part of the brain,’
aldus The Economist. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat je 56 jaar leeft zonder iets
te begrijpen van de ‘machine’ in je hoofd, of misschien moet ik zeggen, zonder iets
te weten van de neurofysiologie in je eigen schedel. Ik zou tot morgen over deze
onderwerpen kunnen doorschrijven bij voldoende energie en concentratie. Is het
moment gekomen mijzelf te interviewen, in plaats van dit door Max Pam te laten
doen, en tot de bodem door te graven en spitten?
Waar komt homoseksualiteit in werkelijkheid vandaan? Is er iemand die dit echt
weet? Sommigen denken dat het een kwestie van genen is, anderen zeggen van
hormonen. Waar komt de disbalans vandaan in het eeuwig durend spel van Russische
roulette, dat voortplanting heet? Beschikte mijn vader over een juiste hormonenbalans?
En mijn broers? Wat is het verband tussen emotionele ervaringen en seksuele
oriëntatie? Waar komen al die innerlijke tegenstrijdige berichten vandaan? Wanneer
je er niet naar luistert, verandert je leven in een per-
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manente leugen. Wanneer je er wel naar luistert raak je uit de pas met de kudde van
gaat heen en vermenigvuldigt u!
Er waren maar elf passagiers in deze DC-10 van Amsterdam naar Frankfurt. Daarna
liep het toestel aardig vol. In hoeveel vliegtuigen heb ik tot nu gezeten? Honderden.
Ik herinner me hoe ik als kind op De Horst kon dromen zelf eens in zo'n toestel te
zitten als er een Dakota overvloog.
De Israëlische psycholoog Reuven Feuerstein, die ik heb gesproken voor Over
intelligentie, heeft ook een uiteenzetting voor Psychology Today207 gegeven over zijn
onderzoek van leerprocessen. Hij vertelt hoe in Venezuela door alle studenten die
voor onderwijzer worden opgeleid, nieuwe methoden worden toegepast. Je leert niet
denken door rijtjes Duitse woordjes uit hoofd te leren, zoals ons op het Baarns Lyceum
werd verordineerd. ‘The goal of Instrumental Enrichment,’ zegt Feuerstein, ‘is to
arrive through exercises not at solution but to understand how solutions are arrived
at.’
De uitvoerige brief van professor Henry Kamin van Duke University over het
manuscript van Philip Handler heb ik bij me om straks in de VS te raadplegen als ik
hopelijk zowel met Kamin als Handler kan overleggen hoe het te verbeteren.208
Scott Fitzgerald overleed in 1940 in de overtuiging dat zijn roerige leven en
schrijverscarrière mislukt waren. Onzin. Zolang je trouw bent aan jezelf en produceert,
met de voet op de plank, inclusief alle begrenzingen die ieder leven heeft als vast
gegeven, dan is dat wat werkelijk je leven is geweest. Ik schreef na het lezen over
Fitzgerald spontaan een uitermate geïnspireerde brief naar Peter. Ik hoop maar dat
hij zuinig is op mijn brieven. Hij kan er later misschien zelfs iets mee doen; wie weet.
Voorlopig blijft Peter in ieder geval my number one chip-to-chip contact.
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Caracas
22 november 1981
Hilton hotel
Wolken en regen. Ik had op zon en blauwe lucht gehoopt. Ik kanker altijd op de
douane in Moskou, maar hier in Venezuela weten ze er ook wat van.
Ik stuurde Peters moeder een kaart voor haar aanstaande verjaardag op 1 december
en kreeg er een brok van in mijn keel. Ik dacht aan mijn heilige belofte aan haar:
altijd over Peter te zullen waken.
Eduard zit in het vliegtuig naar New York te wachten. De eerste grote sprong van
piepkuiken op eigen kracht de wijde wereld in. Ik voel hoe opgewonden hij is.
Er zijn 30.000 (!) brieven van Hermann Hesse gebundeld. Paul Léautaud schreef
gedurende 63 jaar een dagboek. Ik heb pas 41 jaar achter de kiezen. Hij zegt het
‘voor zijn plezier’ te hebben gedaan. In mijn geval volgde ik mijn instinct om de
waarheid te willen vasthouden, en mijn parcours vast te leggen. Het is dus wat anders
of je zulks ‘met plezier’ doet.
Volgens de kranten hier hebben 300.000 mensen in Amsterdam gedemonstreerd
tegen atoomwapens. Ik vraag me af of dit de Nederlandse kansen op contracten bij
de bouw van de gaspijplijn uit de Sovjet-Unie zal vergroten.
Brezhnev is nu in Bonn.
Paul Léautaud beschouwt intieme dagboeken, brieven en bekentenissen ‘als ze
helder en waarachtig geschreven zijn door lui met pit, de enige boeken die het waard
zijn gelezen te worden’. Dat is natuurlijk het andere uiterste. Al geef ik toe dat ik
sinds de dagboeken van André Gide die ik op Nijenrode begon te lezen eigenlijk ook
op die lijn zit.
Ik lees in Schrijvers over zichzelf.209 Igor Strawinsky keerde in oktober 1962 naar
de USSR terug en merkte op: ‘De Russische aarde geurt anders.’ Ik ben het daar mee
eens. Strawinsky heeft zijn hele leven in de VS alleen van de lepel willen eten waarmee
zijn ‘baboesjka’ hem 75 jaar geleden voerde. Het herinnert me aan tante Tatyana
Poslavskaya, die me bij mijn eerste be-
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zoek aan Tasjkent een set zilver mee gaf voor de Poslavsky's hier, dat afkomstig was
uit het ouderlijk huis in het oude Rusland, voorzien van het wapen dat ook op het
persoonlijke postpapier prijkte.
Robert Yastrow heeft een nieuw boek geschreven, The Enchanted Loom: Mind in
the Universe. ‘When a brain - electronic or animal - learns by experience, it goes
through the following steps: first, it tries an approach. Then, if it succeeds in achieving
its goal, it sends an instruction to its memory to use the same approach next time: in
the case of failure, its searches through its reasoning or computations to pinpoint the
main source of error. Finally, the brain adjusts the faulty part of its program to bring
the result into line with its desires. Every time the same problem arises, the brain
repeats the sequence and makes new adjustments to its program. A large computer
has programs that work in that fashion.’210
‘A brain that can learn,’ aldus Yastrow, ‘possesses the beginnings of intelligence.
In the beat brains - judging brain quality entirely by intelligence - many circuits are
unwired initially: that is, the animal is born with a large number of gates in its brain
more or less unconnected with one another. The gates become connected gradually,
as the animal learns the best strategies for its survival. In man, the part of the brain
filled with blank circuits at birth is greater than in any other animal. That is what is
meant by the plasticity of human behavior. The richness of human thought depends
to a considerable degree on the way in which the gates in the human brain are
connected.’ Ik belde Bertie Hilverdink in New York. Eduard was op JFK geland. Ze
zouden vanavond gaan eten in het restaurantje waar hij een baantje voor Eduard heeft
weten te regelen. Ik belde later nog terug. Eduard had bij de douane enorm gelazer
gehad. Hij werd in een kamertje apart genomen. Een KLM-stewardess werd er
bijgehaald om bepaalde pagina's uit zijn dagboek voor de Amerikaanse beambten te
vertalen. Het had natuurlijk met de verdenking van nichterij te maken. Hij deed
overigens opvallend koel. Dat gaf me achteraf een slecht humeur. Eduard begint een
probleem te worden op die manier.

23 november 1981
Om 06:00 uur belde Joop Daalmeijer die met zijn team was gearriveerd. Er waren
geen kamers gereserveerd. Het duurde een uur voor alles geregeld was. Ze waren
ook niet van het
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vliegveld afgehaald. Een vervelend begin, vooral nadat Dominguez211 nog vorige
week door de telefoon had geroepen: ‘I ordered cars, planes, everything.’
Bonn koos eieren voor zijn geld tijdens het vierdaags bezoek van Leonid Brezhnev
aan Helmut Schmidt. Het grootste contract uit de geschiedenis tussen beide landen
werd plechtig ondertekend, waarbij - ondanks druk en bezwaren van Reagan miljarden zullen worden gestoken in de aanleg van de pijplijn van Siberië naar West
Europa.212

Newsweek213 drukt er een keurig kaartje bij af omdat een noordelijke en zuidelijke
route worden gepland. Het blad meldt dat Italië, Frankrijk, Oostenrijk, West-Duitsland,
België en Nederland allemaal een stuk van de puzzel zullen gaan uitvoeren. In Bonn
zegt men dat het voor de Duitse industrie 100.000 banen betekent.
Intussen gaat het regime Reagan fris en vrolijk door met het exorbitant opvoeren
van de bewapening tot 262,8 miljard dollar gedurende de komende vijf jaar. In
West-Duitsland hield de NAVO oefeningen, waar 12.000 militaire voertuigen aan
deelnamen. Ze richtten voor meer dan 40 miljoen dollar schade aan.
Ik ging naar de sauna van het hotel. Even later kwam Steven Klein, een fotograaf
uit New York, binnen. Hij is 26 jaar oud en had duidelijk een erectie onder zijn
omgeslagen handdoek. Hij kwam naast me zitten. Hij fotografeert een Amerikaanse
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balletgroep die hier optreedt. We gingen samen dineren en raakten in een geanimeerd
gesprek, behoorlijk intiem. We namen de lift naar mijn etage. Hij ging op mijn bed
zitten. Ik heb hem besprongen. Het was duidelijk dat hij verwachtte een blow job te
krijgen. Ik leverde een innerlijk gevecht maar ik kan dit nog altijd niet opbrengen.
Ik liep halverwege met hem terug naar zijn hotel.

24 november 1981
Ik ben totaal in de war over Eduard. Wie weet loopt hij in New York tegen de ware
Jacob aan, of misschien tegen een ami de passage, zoals ik hier Steven Klein al weer
in mijn vingers heb gehad, en dan wat! Ik wil Peter hierover schrijven. Of nee, ik
moet dit gevecht alleen met mezelf leveren. Het heeft natuurlijk fundamenteel te
maken met een diep, diep verlangen om een persoon voor mezelf te hebben, inclusief
het complete seksuele beleven. Ga er maar aanstaan. Eigenlijk, al ben ik 56 jaar, heb
ik me nog nooit echt helemaal, ook seksueel, bij iemand laten gaan, ook niet bij Peter
en zelfs eigenlijk niet bij Eduard. Wat ik nu met Eduard beleef is van een vitaal en
cruciaal belang, ook met het oog op de jaren die nog zullen komen. Het wordt tijd
een vaste relatie aan te gaan. Ik ben klaar om iedereen en alles te laten vallen - behalve
Peter - en met deze jongen totaal in zee te gaan. Maar hij is 21 jaar en staat allerminst
open voor een dergelijk tijdloos experiment in zijn leven.
Vanmorgen hebben we een school bezocht en met de VARA-crew opnamen gemaakt
van onderwijzend personeel dat volgens de Edward de Bono-methode werd opgeleid.
Joop Daalmeijer wil alles alleen doen. Ik laat hem maar. Het lijkt of ze het hier een
hele gebeurtenis vinden dat de Nederlandse televisie voor hen is gekomen.
Ik begin Joop Daalmeijer te duiden - onder andere na gesprekken tijdens de lunch
op het terras van het Hilton - als een handige maar nogal oppervlakkige
programmamaker. Ik krijg niet de indruk dat hij zich werkelijk verdiept in wat het
programma van ‘Teaching Thinking’ of ‘Teaching Intelligence’ werkelijk inhoudt
of betekent voor de mensen. Hij wil gewoon een product afleveren.
Vanmiddag zijn we op Miraflores Palace geweest. Minister Luis Alberto Machado
was aardig in zijn ontvangst. Vlak voordat de opnamen met hem begonnen, zei ik:
‘Dr. Machado, I am proud that after three years, Holland is the first to make a film
about your Intelligence program.’
‘And I am proud,’ antwoordde hij, ‘that you are my friend.’
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Er was even een discussie of Machado Engels of Spaans zou spreken. Ik heb erop
aangedrongen dat hij Spaans zou spreken. Pepe Rodríguez steunde me hier in.
Ik vertelde een tussenstop op Cuba te zullen maken. Minister Machado haakte
meteen in. ‘Two years ago, Fidel Castro spoke with our ambassador in Cuba. He
said: “It looks as if your President is a courageous man.” The ambassador replied
that this was certainly so for appointing a minister for the development of intelligence.
Fidel wanted to know all about our program. He also said that he wanted to meet
me. He complained to Carlos Rafael Rodriguez:214 “Why didn't you tell me about
this?” Then came the problems about the refugees and we could not follow this up.215
But when Rafael Caldera went to Cuba, our former President, as chairman of the
international parliamentarian union, Fidel again stressed he wanted to talk to me.’
Machado vervolgde: ‘Tell Carlos Rafael when you meet him, that I have a very
big wish to go to Cuba and meet with him and Fidel. I will go at the very first
occasion, even if it has to be for one night. I think Fidel is a person who could be in
love with this revolutionary idea. Fidel has the psychological makeup for it.’
Daarop vroeg ik: ‘You have to do me one more favor, will you go and see president
Anatoly Alexandrov of the USSR Academy of Sciences?’
Zowel hij als zijn naaste medewerker begonnen heel luid te lachen. Maar hij maakte
een belofte: ‘Prior to 1983, I will go to Moscow and visit Alexandrov.’ Ik herhaalde
mijn Apollo-Soyuz benadering van de gedachtengang tussen Oost en West.
Ze vertelden overigens dat de nieuwe president van de National Academy of
Sciences in Washington, Frank Press, enthousiast was en open stond voor hun werk,
in tegenstelling tot diens voorganger Philip Handler, wat wel eens waar zou kunnen
zijn.
Ik zond een nogal geëmotioneerde brief naar Eduard. Vreemd, ik heb niet direct
zin Peter ook te schrijven. Ik wil me immers op geen enkele manier vanwege Eduard
van Peter terugtrekken. De verwarring rond Eduard gaat verder. Hoe is het mogelijk
dat er onverwachts zoiets in je leven gebeurt? Ik wilde alleen eten, maar liep tegen
het VARA-team aan. We gingen gezamenlijk aan tafel. Joop Daalmeijer, het moet
worden ge-
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zegd, is toch wel redelijk en over een gevarieerd aantal onderwerpen geïnformeerd.
Hij vertelde dat het Duitse ZDF al drie films over de gaspijplijn had gemaakt. We
zijn natuurlijk weer te laat. Tegen ZDF is niet te concurreren.

25 november 1981
Ik droomde over mam. Zij was in het huis van grootmama aan de Homeruslaan in
Zeist. Zij was in een slaapkamer en lag op de grond tegen een bed aan. Mam was
veel ouder geworden, zoals zij misschien in 1981 zou zijn geweest als zij niet in 1974
was overleden. Er zaten bruine plekken in de hoeken van haar tanden, die juist altijd
bijzonder gaaf waren gebleven. Daarna lag zij in bed. Zij beklaagde zich dat zij veel
te weinig buiten kwam. Enthousiast beloofde ik voor een rolstoel te zullen zorgen
en haar in de frisse lucht te zullen brengen. Daarop ontwaakte ik en probeerde me
zoveel mogelijk van de droom te herinneren. Tante Jetty zegt steeds ‘constant in
contact met mam en grootmama te staan’. Ik vraag me af of ze niet dit soort dromen
bedoelt. Ik begrijp er niets van en heb er nooit iets van begrepen. Alice Miller spreekt
over het noodlot van de ouders als duivels trauma voor kinderen. Zelden las ik een
analyse die de rampzalige banden tussen Erziehung en het latere leven blootlegde.
Ik moet hierover aan mejuffrouw Boekhoudt schrijven. ‘Jedes absurde Verhalten hat
seine Vorgeschichte in der frühen Kindheit.’ Of haar vraag: ‘Wie soll ein Mensch
diese zwei Welten - sein emotionales Wissen aus der Kindheit und seine dem
widersprechenden späteren Erkenntnisse - miteinander in Einklang bringen, ohne
einen wichtigen Teil seines Selbst zu verleugnen?’216
En dan citeert zij opnieuw Hitler: ‘Meine Pädagogik ist hart. Das Schwache muss
weggehämmert werden. Jugend muss das alles sein. Schmerzen müssen sie ertragen.
Es darf nichts Schwaches und Zärtliches an ihr sein. Das freie, herrliche Raubtier
muss erst wieder aus ihren Augen blitzen. Stark und schön will ich meine Jugend.
So kann ich das Neue schaffen!’ Miller zegt bij het schrijven van haar boek pas op
de gedachte te zijn gekomen vooral de jeugdjaren van Hitler nader onder de loep te
nemen. Om de latere dictator en diens handelingen te verklaren, moet de vraag worden
gesteld ‘was sich in einem Kind abspielt, das einerseits und anderseits unter dem
Gebot steht, die Person, die ihm das antut, zu respektieren, zu lieben und seine
Schmerzen auf keinen Fall zum Ausdruck zu brin-
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gen’. Ik wil Peter hierover schrijven. Het werden vijf pagina's. Alice Miller
interpreteert atoomwapens als ‘nur ein Symbol für die aufgestauten Hassgefühl und
die damit zusammenhängende Unfähigkeit, die echte Bedürfnisse wahrzunehmen
und zu artikulieren’.
Dit zou wel eens een waarheid als een koe kunnen zijn.
Ik had een aardig gesprek met ambassadeur Guido Willem Bendien. Zijn familie
verkocht indertijd hun linnenfabriek aan een neef. Hij had deze Albert Bendien uit
Almelo, van Bendiens confectiefabriek, maar eenmaal ontmoet. Ik vertelde dat mijn
vader, mr. Ir. A.C. Oltmans in de oorlogsjaren zich had ingezet om de Bendiens te
vervangen, die als half-joden moesten onderduiken. Samen met de heer Kalff was
het gelukt het bedrijf te redden en te voorkomen dat de machines naar Duitsland
werden gebracht. Men overleefde gezamenlijk de naziterreur.
De ambassadeur besprak het programma van Machado zonder het erg serieus te
nemen. Hij weet er kennelijk weinig of niets van. Hij zei Machado ‘ondanks dat er
lacherig om die minister wordt gedaan’ in Den Haag te hebben aanbevolen ‘maar
men is er niet erg op ingegaan’. Hij beweerde dat langs de kuststroken van
West-Afrika een laag intelligentiepeil bestond. Dit was direct gerelateerd aan slechte
voeding. Intelligentie was volgens Hare Majesteits vertegenwoordiger in Venezuela
eerder een voedingsprobleem.
Eigenlijk zou Machado in Den Haag moeten spreken met de minister van
Ontwikkelingshulp, niet met die van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen. ‘Trouwens,
ons ministerie van Ontwikkelingshulp,’ aldus de ambassadeur, ‘schijnt zich
tegenwoordig meer bezig te houden met linkse guerrillabewegingen.’ Joop Daalmeijer
zal het leuk vinden om dat te horen.
Ik belde Bertie Hilverdink in New York. ‘Je hebt het wel te pakken, he,’, zei hij,
‘je lijkt wel achttien.’
Eduard maakte het prima, hij had twee baantjes en genoot van New York. Ik was
opgetogen dit allemaal te horen. Ik ben er van opgeknapt. De schat. Mijn schat. Ik
zou nu piano willen spelen. Eduard schijnt te werken in een prominente cadeauwinkel
in Greenwich Village, eigendom van twee oudere nichten, een vriendenpaar. Ik
betrapte me erop dat ik het feit dat Eduard in New York meteen aan de slag was
gegaan, vergeleek met Peters inactiviteit in Londen; althans: lange perioden van niets
doen kenmerken zijn verblijf daar. Eduards ouders kunnen trots zijn op deze jongen
van 21 jaar. Ik denk dat zijn ouders (Miller zou dit onderschrijven) alles te maken
hebben met
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Eduards koers in New York. En niet te vergeten Bertie, die de deuren voor hem
opende.
Oud-ambassadeur in Moskou, W. Averell Harriman (90), die Stalin, Roosevelt,
Churchill en JFK heeft gekend en gediend, wijst er in Newsweek217 op dat ‘any thought
that one side or the other could win a nuclear war, is absolute fallacy. The Soviets
don't want war and they know the dangers.’ Dat is het precies. Ik weet dat dit waar
is en zeg het al jaren. Nu zegt Harriman hetzelfde, een deskundige over de USSR bij
uitstek. Maar de sukkels rond de heer Reagan uit Hollywood weten dit niet en kletsen
in de ruimte over de Sovjet-Unie.

26 november 1981
Ik belde met Voetelink. Prins Claus had aangegeven welke data in december en
januari hem schikten om te getuigen over de reis naar India. Hij zou gehoord willen
worden op zijn werkkamer in het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij wilde ook
niet getuigen voor een der rechters die in eerste instantie zijn verzoek afwezen. Daar
was alle begrip voor. Het wordt ‘een vriend’ van Voetelink, Wijnholt, president van
de Haagse rechtbank.
Hoe is het mogelijk dat ik heb gedroomd dat Frank Heckman van het dak op
Amerbos sprong?
Ik ontmoette minister Rafael Fernández Heres, bewindsman van Onderwijs. Hij
vertelde dat vooral de Chinezen intelligent op het Venezolaanse programma van
minister Machado hadden gereageerd. Hij noemde in onze VARA-televisieopname
Machado ‘de vader’ van het intelligentieproject. Hij had de diensten van zijn
ministerie aan Machado ter beschikking gesteld. Uit Peking had men de onderminister
van Opvoeding gezonden. Hij besefte dat er mensen waren die lachten (net als
Bendien) maar die liepen een buitengewoon belangwekkende ontwikkeling op het
gebied van educatie mis. Hij had persoonlijk de resultaten gezien, zowel bij
onderwijzers als bij leerlingen.
Ik reed van het ministerie met Pepe Dominguez mee naar Miraflores Palace. Daar
bespraken we de nog te maken interviews. Ik lunchte in het Hilton. Om 15:00 uur
waren we bij de Militaire Academie, waar het Machado-programma op alle niveaus
wordt toegepast. De ploeg, bestaande uit Jan van den Bergh en Hans van Paridon,
wilde opnamen maken van de Nationale Garde in training, maar dat werd niet
toegestaan. We moesten terug naar het paleis om de afspraak met president Luis
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Herrera Campins na te komen, die we van 17:30 tot 17:45 uur zouden kunnen filmen.
Er was natuurlijk een kleine rel voor nodig om Daalmeijer duidelijk te maken dat ik
ze nu twee dagen hun gang had laten gaan, maar dat ik zelf het gesprek met het
staatshoofd wilde leiden. Als het aan de boys had gelegen, zou Daalmeijer ook dat
prestigieuze onderhoud hebben gemaakt, zodat ik, initiatiefnemer van de hele
onderneming, er helemaal niet meer aan te pas zou zijn gekomen. Collegiale egards
kent men niet in Hilversum. Dus ik moest dit met kracht er doordrukken.
Ik trek me nu weer terug, want deze dag heb ik waarschijnlijk teveel mijn stempel
gedrukt op de gang van zaken. Van mij mogen ze verder doen wat ze willen.
Ik heb al verschillende brieven aan Eduard geschreven, maar ga ze niet verzenden.
Ik herinner me eens op het Baarns Lyceum een opstel te hebben moeten maken over
brieven die geschreven, maar niet verzonden worden.
Newsweek publiceert een omslagverhaal over Sigmund Freud.218 Tachtig jaar nadat
de Weense psychiater bij zichzelf in analyse was gegaan, leggen wetenschappers
hem op de divan. Men bestudeert zijn gezinssituatie, men herinterpreteert zijn dromen
en analyseert zijn uitgebreide correspondentie. Hij komt er als volgt uit tevoorschijn:
‘his genius undimmed, but his portrait darkened’. Hij was ‘envious, often malicious,
sometimes a pilferer of colleagues' ideas, a man who may have seduced his
sister-in-law under his own roof. The figure that steps from recent biographies is no
longer the majestic prophet of the legend, but more like one of the neurotic egoists
who might have frequented his own couch.’
Freud overleed in 1939. Nog geen halve eeuw later buigt een legertje ‘kenners’
zich over zijn handel en wandel en wordt het imago van deze legendarische man
bijgesteld. Hij is er zelf niet meer om details toe te lichten. De man waarvan W.H.
Auden de bekende uitspraak deed, dat hij niet slechts een enkeling was geweest ‘but
a whole climate of opinion’, wordt door lilliputters psychisch gefileerd. Geen prettige
gedachte.
De brieven van ‘de meester’ en zijn vroegere dierbare collega en vriend Wilhelm
Fliess, zijn door een jeugdige analyticus, Jeffrey Mason, voor Harvard University
Press bijeengebracht om te worden uitgegeven. De correspondentie loopt van 1887
tot 1902, waarna beiden heren vliegende keet kregen. Ik heb nooit begrepen waarom
zowel tussen Freud en Jung als tussen Freud
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en Fliess wederzijdse gevoelens van minachting bestonden tot het einde van hun
leven. En wie weet met wie de grondlegger van de psychoanalyse nog meer mot had
toen hij overleed. Als kenners van de Russisch roulette der neuronen, zou men juist
van hen het incalculeren van uitingen van ‘psychische chaos’ hebben mogen
verwachten. Het ruimte laten voor psychische bokkensprongen is immers überhaupt
een conditio sine qua non voor het omgaan met of het kennen van ‘de ander’?
In 1930 sprak Freud de volgende woorden bij het aanvaarden van de Goethe-prijs:
‘It is unavoidable that if we learn more about a great man's life, we shall also hear
of occasions on which he has in fact done no better than we, has in fact come near
to us as a human being. Nevertheless, I think we may declare the efforts of biography
to be legitimate. Our attitude to fathers and teachers is, after all, an ambivalent one
since our reverence for them regularly conceals a component of hostile rebellion.
That is a psychological fatality: it cannot be altered without forcible suppression of
truth and is bound to extend to our relations with the great men whose life histories
we wish to investigate.’

27 november 1981
Mijn eerste daad vandaag was het posten van een terughoudende liefdesbrief aan
Eduard.219 Er zijn pas vier dagen verstreken dat we elkaar niet hebben gezien of
omhelsd. Het lijkt een eeuw. Ongelofelijk. Deze brief kon weg. Niet perfect, maar
aanvaardbaar. Nog twaalf dagen voor ik hem weer in mijn armen kan sluiten. We
hadden gesproken over de ‘aasgieren’ in New York, die op zijn jonge lijf en seks
zouden azen. ‘Misschien,’ had hij geantwoord, ‘maar dan is dit er toch niet bij?’ Hij
wees daarbij op zijn hoofd. Hoe zouden ouders het verwerken wanneer ze zien dat
anderen zich aan hun kind vergrijpen? Dat moet het onoplosbare probleem voor
mevrouw Röell zijn geweest toen haar lieveling Inez permanent werd ‘overmeesterd’
door een in haar ogen afschuwelijke Zwitser, waar zij overigens wel gelijk in had.220
Vreemd, een gedeelte van mijn intense liefdesgevoelens is nu van Peter verlegd
naar Eduard. In de grond van de zaak is er natuurlijk niets veranderd, maar ik
concentreer me gewoon meer op Eduard.
Ik bracht samen met Joop Daalmeijer een prettig bezoek aan ambassadeur Bendien
die werd bijgestaan door de tweede man,
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Willem Dolleman. Er werd maar wat gedaasd over het intelligentieprogramma, waar
ze geen van drieën iets van wisten of begrepen, maar ik heb toch kans gezien Bendien
ertoe te bewegen om telegrammen naar Buitenlandse Zaken te zenden met de
mededeling dat wanneer minister Luis Alberto Machado op 10 december in Den
Haag zal zijn, hij op zijn minst een ontmoeting met minister Van Kemenade van
OKW zou moeten hebben. Bendien meende dat Machado ook de heer Van Dijk bij
Ontwikkelingshulp zou moeten ontmoeten, wat ik onzin vind. Joop beloofde Van
Kemenade op te bellen als hij terug zou zijn in Hilversum. Ik ga zelf naar Cuba en
de VS.
Om 10:30 uur keerde ik in het Hilton terug waar ik met Eduard belde. Ik voel me
nu een ander mens. Hij was opgewekt, kennelijk volkomen op zijn gemak in The
Big Apple. Iemand had hem gisteravond in het restaurant een fooi van 50 dollar
gegeven.
Ik grijp om de haverklap naar het notitieboekje wat voor Eduard bestemd is, waarin
ik alles opteken wat ik wil zeggen en denk. Veel van wat Alice Miller schrijft, klinkt
me bekend en ben ik het mee eens. Maar wat is precies een dwangneurose, hoe
functioneert herhalingsdrang en wat wordt verstaan onder narcistische woede? Ik
wil daar met Lex Poslavsky over praten. Ik denk dat ik me door als kind De Horst
te ontvluchten naar het gezin Van Dijk, en vooral naar mejuffrouw Büringh
Boekhoudt, een noodzakelijke uitlaatklep voor mijn geaardheid heb verschaft.
Teneinde wat Miller noemt ‘die Seele sprechen zu lassen’. Dat is in zeker opzicht
mijn redding geweest, samen met dit dagboek.
Miller roert ‘kinderlijke fantasieën uit de eerste levensjaren’ aan. Voor de oorlog
als padvinder van De Bison in Zeist in onze padvindersbroeken, tijdens de oorlog
met kijken naar jonge Duitse bruinhemden in laarzen, en later wanneer ik huzaren
meenam die naar Amersfoort liftten, barsste ik uit mijn voegen van de seksuele
fantasieën over hen.
Ik vond een verlaten plek in het hotel waar een vleugel stond. Ik heb heerlijk een
uur gespeeld.
Edwin Meese, adviseur van Reagan, heeft op Face the Nation van CBS verklaard
dat het ministerie van Justitie en het Witte Huis ‘scrupuleus keurig’ hebben gehandeld
in de affaire van de onwettige duizend dollar uit Japan voor veiligheidsadviseur
Richard Allen.221 Het is nauwelijks te geloven dat de zogenaamd breeddenkende
Amerikanen in staat zijn op die manier
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van een mug een olifant te maken, tenzij men Allen de das om probeert te doen.

28 november 1981
Ik schreef een brief van drie pagina's aan mejuffrouw Büringh Boekhoudt. Ik vertelde
haar over Alice Miller. Verder sloot ik een knipsel in van een foto uit een ochtendblad
van deze morgen, waarop mijn ontmoeting met president Luis Herrera Campins te
zien is.
Ik ging naar de sauna en masturbeerde. Geen Steven Kleins meer. Ik wacht op
Eduard in New York.
Ik vind Joop Daalmeijer nu toch wel aardig. Ik herzie mijn eerste indrukken. Hij
is 34 jaar en kwam bij de televisie werken in 1975. Ik zou best regelmatig met hem
reportages willen maken. Hij is uitstekend geïnformeerd. Joop vertelde over de
televisiewereld tijdens het eten in de Rotisserie.

01:00 uur
Ik schrik wakker van het doodsgekrijs van een hond. De snelweg loopt hier niet ver
vandaan.

29 november 1981
De saga rond Richard Allen gaat vrolijk verder. Hij heeft aangekondigd met verlof
te zullen gaan tot het hele onderzoek naar de geldkwestie definitief is afgerond. Dat
is wat de wereld van deze smerige affaire te horen krijgt. In werkelijkheid zijn er
heel andere krachten in Washington bezig de man buiten gevecht te stellen.222
Vanmorgen reden we naar het buitenhuis van Jose (Pepe) Dominguez, de
rechterhand van minister Machado, om het gesprek met hem voor onze film op te
nemen. We namen ook foto's in de tuin.
Bij terugkeer in het hotel belde ik met Eduard. Het werd een rampzalig gesprek.
Vooral omdat Bertie Hilverdink er tussenkwam met nichterige, valse opmerkingen
als zou Eduard er twee balboekjes op nahouden: ‘Een ervan is van jou.’ Het wond
me allemaal behoorlijk op en als gevolg daarvan heb ik besloten niet naar Havana
af te reizen, maar rechtstreeks naar Eduard in New York te gaan. Ik belde ambassadeur
Diaz in Den Haag en verzon dat een brug in mijn mond was gebroken en dat ik niet
wist hoe lang de reparatie hier zou duren en daarom niet naar Havana zou gaan.
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30 november 1981
Vandaag vlogen we met het VARA-team naar Puerto Ordaz waar Venezuela een
symposium had georganiseerd over ‘Teaching Intelligence’. We maakten er opnamen
met de specialisten Sternberg (Yale), Feuerstein en Vickers.
Eigenlijk was ik er vandaag niet bij. Ik liet Joop Daalmeijer en zijn medewerkers
hun gang gaan, genoot van het tropische klimaat, de rivier, de watervallen en de
prachtige natuur van het Venezolaanse binnenland. Mijn gedachten waren al bij
Eduard in New York.
Bij het afscheid van minister Machado verzekerde hij me andermaal spoedig naar
Moskou te zullen gaan voor de door mij gearrangeerde ontmoeting met Anatoly
Alexandrov en andere sovjetgeleerden.

1 december 1981
PanAm, vlucht 218, Caracas - New York
Het zou leerzamer zijn geweest nog enige dagen op het symposium te zijn gebleven,
dan naar Havana te reizen en daarna pas naar Eduard te gaan. Maar op de crossroads
at midlife prefereer ik zo snel mogelijk bij hem te zijn.
Ik schreef eerst aan Peter. Zijn moeder is vandaag jarig. Het werd een emotionele
uitbarsting van vier pagina's.
Ik zocht Eduard op in de winkel in The Village, waar hij werkt. Een van de twee
nichten zei de afgelopen week zijn salaris in zijn zak te hebben gestoken. ‘De volgende
week stop ik het in zijn gulp.’ Don en Bob runnen het Patchin Place Emporium aan
de 10e straat ‘Distinctive Gifts for Discerning People’. Wat onmiddellijk duidelijk
werd, was dat Bertie weer eens had zitten stoken bij Eduard. Dat is helaas de aard
van het beestje. Erg jammer.

2 december 1981
New York
Toen ik gistereavond bij de flat van Bertie kwam, wachtte Eduard op me en speelde
de tape van Robert Long: Levenslang. We omhelsden elkaar. Ik kreeg tranen in mijn
ogen, wat nooit eerder was gebeurd. Maar wat meer dan duidelijk werd, was hoe
Bertie hem had bewerkt met herinneringen aan botsingen tussen Hilverdink en mij
in de jaren vijftig. Tot het moment dat Eduard naar New York reisde, hadden we
eigenlijk geen problemen. Nu heeft Bertie in dat potje zitten roeren. Er is van alles
verpest. Tenslotte is Eduard pas 21 jaar.
Ik belde met Peter die me er onmiddellijk aan herinnerde dat
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Hilverdink iets dergelijks bij hem had geprobeerd. ‘Als hij me tegenkwam, nam hij
me bij de arm en begon nare dingen over jou te zeggen,’ aldus Peter. Ik ben er totaal
overstuur van.
Het ministerie van Justitie in Washington heeft bekend gemaakt dat Richard Allen
niets onbehoorlijks heeft gedaan toen hij duizend dollar aannam van een Japans
tijdsschrift.223 Over dit totaal onbelangrijke bedrag staat Washington al weken lang
op zijn kop. De werkelijke achtergrond is dat Allens vijanden hem willen torpederen.
Psychology Today224 publiceert een opmerkelijk artikel: BRAIN TRANSPLANTS ARE
NEXT. Professor Don Marshall Gash zegt dat ‘the transfer of tissue between human
brains may be practical within five to ten years. Researchers have grafted fetal neurons
from rats into the brains of other animals with damaged or defective tissue.’ Stel je
voor dat op een dag hersentransplantatie mogelijk zou worden?

3 december 1981
Ik weet niet hoe ik de afgelopen twee dagen van emotionaliteit en verwarring over
Eduard weer moet geven. Hij kwam gisteravond met een taxi van zijn werk terug.
Samen met Bertie gingen we naar een Chinees restaurant. Akelig om te zien hoe
moeilijk Hilverdink nu loopt.
Ik ben met Eduard naar Lena Horne: the Lady and her Music geweest. Hij genoot,
ik had de grootste moeite niet in slaap te vallen.

4 december 1981
Bertie vertrok op de fiets met zijn hond naar de dochter van Ingrid Bergman voor
een make-up behandeling.
Eduard en ik gingen terug naar bed en hadden seks voor de derde maal in drie
dagen. Driemaal een blow job in drie dagen, wat ik nog nooit eerder bij een vriendje
heb gedaan of beleefd. Ik ervaar nagenoeg totaal geluk en totaal verdriet in een
mengeling van gevoelens en emoties zoals ik nooit eerder heb ondergaan. Hij is een
absolute schat. Iedere dag houd ik meer van hem. Het houdt me dermate in de ban,
dat de rest van mijn werk en dit dagboek nagenoeg stilstaan.
Hoe heb ik al die jaren kunnen leven ‘op de vrije markt’ terwijl nu blijkt dat een
liefdesverhouding ‘met de ware’ mogelijk is? Ik heb Peter geschreven: ‘I am in love.’
Bertie waarschuwde: ‘Je overrompelt hem voortdurend en dat is precies
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verkeerd. Je maakt nog altijd de fout vrienden niet naar jou toe te laten komen. Je
geeft hem geen kans iets voor jou te doen.’ Hij vind ook dat ik bij Eduard onder de
plak zit. De hele affaire roept herinneringen op uit mijn prille jeugd toen ik eerst
smoorverliefd was op Lydia van Reede, en later op Hetty de Marees van Swinderen.
Hedrick Smith schreef een portret van professor Eugene Rostow in de The New
York Times.225 Ik ben het totaal niet met de man eens. ‘Moscow's highest objective,’
zegt hij, ‘is to seperate Western Europe from the United States.’ Ik denk dat dit niet
waar is. Natuurlijk hoopt Moskou op meer gezond verstand in West-Europa dan bij
de oorlogshitsers in Washington die nooit een moderne oorlog hebben meegemaakt.
‘The greatest risk we face,’ aldus Rostow, ‘is not nuclear war, but political coercion
based on the credible threat of nuclear war implicit in overwhelming Soviet nuclear
and conventional force superiority.’ Niet alleen wordt altijd weer ten onrechte op de
zogenaamde overweldigende sovjetsuperioriteit gehamerd, maar het denken van
mijnheer Rostow mist veel te veel ingrediënten van de realiteiten in de situatie van
de USSR anno 1981.

5 december 1981
La Guardia
Ik neem de Eastern Shuttle naar Boston. Was Peter maar weer bij me, zoals laatst.
Hij zou me troosten. Ik blijf Bertie en diens subtiele stokerijen wantrouwen.
Max Pam zond het ontwerp voor zijn interview met mij voor de Haagse Post. Ik
vind het een ramp en zal proberen er zoveel mogelijk pertinente onzin uit te halen.

Boston, YMCA, kamer 511
Ik ben totaal aangeslagen door Eduard. Er lijkt tussen Amsterdam en New York een
omwenteling bij hem te hebben plaatsgehad. We spraken gisteravond samen tot we
uitgeput waren. Hij wil geen liefdesverhouding, dat maakte hij duidelijk. Er is niets
nieuws onder de zon, want dat zei hij op Amerbos ook. Alleen zijn houding is nu
radicaal veranderd. Als ik er over doordenk, wil ik natuurlijk ook geen ‘en de prins
en prinses leefden immer gelukkig’-situatie. Maar dan is er altijd nog ons intieme
contact en de zalige seks.
We probeerden te slapen. Ik had een afschuwelijke droom. Ik sprak een vergadering
toe en wat ik zei was onacceptabel. Er
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waren drie rechercheurs. Een, een lange magere man, arresteerde mij in naam der
koningin. We liepen een trap af. Ik stopte om een fles melk te kopen. Omdat ik niet
snel genoeg terugkeerde, kwamen ze met getrokken pistolen op me af. Er was een
geblinddoekte herdershond die in mijn colbert beet. We sliepen in elkaars armen
maar hij wilde geen seks.
Ik heb in een lang telefoongesprek met Max Pam de vele aanmerkingen
doorgegeven.

6 december 1981
Een sneeuwstorm. Ik heb het koud en eet niets.
Arriveerde per taxi bij het ziekenhuis waar Philip Handler wordt verpleegd. ‘He
is maintaining himself,’ aldus de hoofdverpleegster. Handler ontving me om 10:00
uur met de woorden: ‘How are you my friend?’ Hij zag er beter uit in zijn gezicht
maar zijn lichaam is nog erg mager. Ook schijnt hij als gevolg van medicatie minder
haar te hebben. Hij vertelde dat hij de maand augustus dichtbij de dood was geweest
en aan een ademhalingsmachine had gelegen. Het was vandaag nota bene zijn
trouwdag.
We hebben een paar uur uitstekend werk verzet. Ik ga meteen de banden
uitschrijven. Deze keer is de arbeid met Handler voor mij een vorm van therapie om
de problemen met Eduard in New York even te vergeten.

7 december 1981
Ik heb 25 nieuwe pagina's van het interview met Handler met de hand uitgeschreven.
Ik ben nieuwe vragen aan het voorbereiden.
Handler had twaalf jaar de meest prominente denktank van de VS geleid. Ik vroeg
hem daarom naar zijn grootste zorg.
‘There are two overall concerns. One is the arms race, which is about to get out
of control. The Soviets are already going as hard as they can go. We are about to go
as hard as we can go. I cannot imagine an arms race that does not end up in using
the arms. I have this sense of a world gone mad. The largest single concern, in a
domestic sense, is the rapidly increasing expenditure for defense and what it does to
the rest of the economy. It surely is an engine of inflation, creating unproductive
material, while turning out money. It might well be a means of keeping people
employed, but we are paying them for the production of nothing. That is inflation at
its worst. I cannot see any current attempts to manage the economy, that warrant
belief that inflation will do anything but get worse.’
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‘Resulting in what?’
‘If all prices go up at the same time, nothing happens. Everything rises in parallel
at the same rate. That is not inflation. What is inflation, is the decrease in real
purchasing power which derives from such circumstances. And that is what we are
about to do to ourselves.’
‘During the Vietnam War it was often said that America was rich enough to sink
billions into the Asian quagmire.’
‘No, that is exactly when we started to go to hell.’
‘It seems that the same if-we-have-to-go-to-war reasoning is now being practiced
by the Reagan Administration,’ merkte ik op.
‘We are indeed doing the same thing, only more so. One of the main vices of
Vietnam was the schism between the American scientific community and the Defense
Department. Our scientists were alienated. They distrusted their Government. They
distrusted the Pentagon more than any other part of the Government. They shied
away from it and wanted to have nothing to do with it. That could not remain as a
permanent state of affairs. In my job at the Academy of Sciences, I kept looking for
mechanisms to rebuild the bridges. It is not because I wanted a militaristic, scientific
community. But I did want a scientific community that understands that we are one
country with one government and that we have one set of problems. It is the scientific
community's country as much as anybody else's. It should be understood that the
military have legitimate needs. There should be people out there in the civilian part
of the scientific community, who are knowledgeable concerning the requirements
of the military and who are at least working on the unclassified parts of it, if not on
the classified parts. They should be available and useful in case there should be a
national emergency. And they should do so willingly. Hopefully, this can all be true
without having a scientific community consisting mainly of hawks, who are looking
for trouble.’
‘Robert Reinhold226 wrote that you had transferred the Academy from a dowdy
horrific body into a voice that commanded respect in Washington.’
‘I was very pleased when he wrote that,’ zei Handler.
‘But he also said that you used “high-handed methods” and that you slanted
Academy panels in favor of private industry and the military.’
‘I wondered myself where the “high-handed” came from. I had
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no sense at all of being that. I did my best to be a strong leader, to take positive
initiatives wherever I saw an opportunity. This meant crossing here and there vested
interests or existing organizations, that were there before, but you do it anyway. But
as a general characteristic I found the description given by this writer really rather
remarkable. As someone, who has most of his life felt uncertain of himself, as
someone, who always questioned his own ability, to be told now, that he is a
high-handed person, hurts. I did not enjoy reading that line. All you can do is live
with it.’
‘But did you favor private industry and the military?’
‘Let me say a few things about that, none of them defensive, I hope. First, at the
Academy some three thousand appointments a year are being made to various panels.
The notion that I, as President of the Academy, did look into all these appointments
on a man to man basis is ludicrous. The number of panels that I personally have
brought into being, or where I really picked the people, it could not have been more
than ten, in the twelve years that I was President. I do have veto power, but it is
almost impossible to exercise it. Nevertheless, it is true, that I am guilty of both things
suggested here. Let us first take the military. I became President of the Academy
during the Vietnam problem. During that critical period, the American scientific
community ran away from the Defense Department. When I felt the time was ripe,
I began to patch up. I intended to restore a kind of friendly relationship. Not at all in
the sense of the scientific community being at the service of the military. None of
that. I intended to establish a friendly relationship, by which a reasonable number of
scientists would be knowledgeable again about what happens at the Pentagon. It
might seem to be a two-sided statement, but what really troubled me was the process,
by which the military industrial scientific complex had become a black-box, closed
off, with no-one from the outside monitoring it, but the participants themselves. And
they themselves had an interest in that system.’
Handler vervolgde: ‘When I came into all of this during my earlier years at the
Academy, there existed all kinds of arrangements by which the external scientific
community monitored what was happening in the Defense Department. The price
of Vietnam was to abolish all of the monitoring relationships. Therefore, I tried to
restore friendly relations, so that monitoring again would be possible. It is true,
therefore, that within the Academy, I tried to create a climate in which we would
take on military assignments. And taking them on in a friendly
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sense, without poisoning relationships as had happened during the days of the Vietnam
War. Similarly, I persuaded myself long ago that the technological future, and to
some degree the scientific future of the United States, was going to depend on
industry. We could not rely on the Government. Although there is and has been again
a broad antagonistic view in the scientific community of industry, I have likewise
tried to turn that around.’
‘You wanted industry to be partners rather than adversaries of scientists?’
‘Absolutely. And the people who worked with me at the Academy understood that
this was what I believed needed to be done and this transpired by deciding
appointments. Not I, but they were making the appointments. And, it is very well
possible, that appointments were friendlier towards industry then perhaps otherwise
would have materialized.’
‘But during your presidency, did you at times accept claims by the military, that
the classification of scientific activities were legitimate?’
‘No. I never had to deal with this problem to start with. I even did not have the
opportunity to be concerned with this matter. We, at the Academy, were engaged in
studies which were classified. And there were numerous instances that I said: “There
is no damned excuse for classifying that. When this or that study is completed, or
this or that report is ready, it should be in the open literature. Why classify any of
this?” Of course, every time we signed a contract with the Defense Department, this
problem arose.’
‘How can patriotism compete with the power to classify facts of nature or facts
of engineering?’
‘Well, as I said before, it is a rotten problem. Nobody knows how to handle it. The
ultra patriot will classify everything. And, indeed, some is necessary, but we should
make sure a minimum is classified. And, when in doubt, don't classify.’
‘Have you been successful in your reconciliation efforts?’
‘Building those bridges has been pretty difficult. This is one reason why I happen
to welcome the increased funding in 1981 for fundamental research in the Defense
Department.’
‘Ronald Reagan did this?’
‘Yes, but it was made available by Jimmy Carter as well. It concerns the same
amount of money. It is not bigger. The Reagan Administration did not touch it. Carter
built it in for the same reasons I mentioned, to support unclassified research by the
military, so that a cadre of knowledgeable people would
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be generated. They would also be available in an emergency.’
‘Eisenhower cautioned for the military-industrial complex, but nowadays it seems
to be decisively on top,’ legde ik hem voor.
‘I don't think one should go that far. Even if the Defense budget were to double,
it would encompass but thirty percent of the economy. That still is not quite as
staggering in the inflationary sense. And, it is even more devastating to think of doing
all that and then not using it.’
‘Then, what is happening? An order for self-propelled guns is placed that launch
nuclear projectiles. Next, they are stored away indefinitely. Then we inform the
Soviets we have them, so they better watch out. What kind of games are that?’
‘As I have already said, we are mad. But the process goes on and neither side
knows how to put the brakes on. We can only hope that the present balance is
maintained and that neither side gets the insane idea that it can win.’
‘But half the scientists in the world dedicate their energies towards the further
perfection of war.’
‘I think in the United States the figure is closer to one quarter than one-half,’ wierp
Handler tegen.
‘But aren't scientists themselves responsible for the ongoing madness?’
‘Now, we are entering a very subtle part of our discussion. First of all, there is
patriotism involved.’
‘Waving the banner in the nuclear age seems particularly dangerous,’ spotte ik.
‘Now, you refer to excessive patriotism. That is jingoism. That is bad. But genuine
patriotism is good.227 The scientific community is in some ways emotionally torn
about this. First: because of genuine patriotic feelings. Duty to the fatherland is in
their minds a real obligation. And the very fact that they have had all this special
education, special training, and now have special capabilities, strengthens their sense
of obligation. Remember: in the military establishment, we have erected the most
remarkable and sophisticated laboratories in the world. When a young scientist is
offered a job in the military, he often is deeply torn. He may well despise the Defense
Department and what it stands for. He may be very much opposed to the nuclear
arms race, but they dangle these toys before his eyes, accompanied by beautiful
equipment with capabilities that do not exist anywhere else. Some of them will say:
“Yes, thank
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Ik was het hier maar gedeeltelijk mee eens. Ik zag de planeet toch liever als één wereld in
de lijn van de Club van Rome.
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you,” and they are pleased to enter military research. For my part, I have to be pleased,
that there are scientists that will undertake the investigative tasks required by the
Defense Department. I think, that it is healthy for some fraction of our scientific
community to become truly knowledgeable concerning military problems, not
necessarily involved, but knowledgeable. Therefore, it is possible to have two sets
of emotions.’
‘That's quite schizophrenic, because where does genuine patriotism end and where
does a sense of responsibility for the madness of the arms race begin?’
‘I don't know where to draw that line, nor does anyone else,’ meende Handler.
Peter had op Amerbos moeten zijn. Ik belde enkele dagen maar vergeefs. Vanmorgen
ontdekte ik dat hij nog in Londen was. Het maakte me woedend, maar de reden was
dat hij een televisiereclame kon doen die dik betaald werd. Ik heb hem gevraagd om
Eduard in New York te bellen en een pleidooi te houden dat we elkaar meer tijd
gunnen om gevoelens te verwerken en op een rij te krijgen. Hij had een kaart van
Eduard ontvangen. ‘I know exactly what you mean, I will help you,’ zei Peter.
Ik werkte opnieuw enige uren met Handler. Het kostte me moeite me te blijven
concentreren op ons werk omdat ik me voortdurend afvroeg of Peter en Eduard al
met elkaar hadden gesproken. Bovendien begaven mijn batterijen het, waardoor er
een kwartier van ons interview verloren is gegaan. Handler vond het goed dat ik aan
zijn bed naar Peter in Londen belde. Eduard had tegen Peter gezegd dat ik veel te
aanmatigend was en hij bezig was zijn leventje te runnen. Dat is waar, maar dat hij
nu een aantal maanden in New York kan wonen, was intussen iets wat hem uitstekend
beviel. Terwijl ik met Peter sprak, kreeg ik tranen in mijn ogen en vroeg me af wat
Handler er allemaal van moest denken. Hij deed of hij niets merkte. ‘Het komt
allemaal goed,’ had Peter gezegd tegen Eduard. ‘Ik ken Willem.’ Ik stuurde Peter
twintig dollar en een chèque voor 25 pond om voor de gesprekken te betalen. Later
ontdekte ik dat het gesprek met Peter op de bandopname met Handler staat.

8 december 1981
Adolescentie loopt bij jongens tot 22 jaar. Eduard beleeft dus zijn overgang naar
volwassenheid. ‘Adolescence is a crucial development,’ aldus Vivian Seltzer, clinisch
psychologe aan de
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universiteit van Pennsylvania, ‘a stage where friends, not parents, serve the primary
educating role. Parents often mistake this growing process for rebellion, but they
aren't seeing flight from parents as much as a powerful pull to the peer arena.’
Professor Seltzer beschrijft ‘the adolescent friendship network as “an informal
educational institution”.’228
Anticommunisme is een ziekte in dit land. Ronald Reagan heeft generaal Ríos
Montt, die via een coup de leiding in Guatemala heeft overgenomen, ontvangen.
Anthony Lewis noemt Montt ‘a tyrant who makes a policy of mass murder’. Een
mini-Suharto dus. Wat generaal Montt aan slachtpartijen onder de Indianen op het
platteland laat uitvoeren, noemde The Boston Globe het midden tussen ‘a pogrom
and genocide’.
Een andere Reagan-vriend is generaal Mohammed Zia-ul-Haq van Pakistan, die
de politieke oppositie in zijn land van de kaart veegde. Zoals Suharto oud-president
Sukarno langzaam aan liet doodtreiteren door hem totaal van het volk te isoleren,
tot zijn naasten toe, zo zou generaal Zia de voormalige nationale leider Zulfikar Ali
Bhutto - die als Sukarno de smerige spelletjes van Washington en de CIA door had
- ter dood laten veroordelen en ophangen. Vicepresident George Bush bracht onlangs
een bezoek aan Ferdinand Marcos en prees hem voor zijn ‘adherence to democratic
principles’, terwijl de Amerikaanse ambassadrice bij de VN, een dame met een
uitzonderlijk zelfverzekerde grote mond, Jeane Kirkpatrick een beleefdheidsbezoek
ging brengen bij de rechtse dictators van Chili en Argentinië.229
Philip Handler wees op een prachtige azalea in zijn kamer die hem was toegestuurd
door mevrouw Averell Harriman. Hij vertelde een aantal jaren geleden eens memoires
te hebben gedicteerd in Durham, North-Carolina. Hij had een zwarte vrouw in dienst
genomen om ze uit te typen. Op een dag had deze dame zowel het manuscript als de
geluidsbanden weggegooid. ‘I saw to it, she could never work at the university again,’
zei hij.
Op tape vier vind ik een passage die ik niet in ons boek zal opnemen. ‘You know,
dr. Handler,’ zei ik, ‘I still find what we do now a historic activity, because of the
natural way in which we got involved in this. I never really aimed at this book when
I first met you ten years ago. I just felt friendship growing between us after that most
unusual meeting in Vienna with Aurelio Peccei and Jermen Gvishiani. Then, Gvishiani
was playing
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jaar te vroeg heb opgeborgen.

Willem Oltmans, Memoires 1981-1982

211
the piano and you were singing as false as it could be. Aurelio and I were whispering:
“When will they ever stop?” Of course I never wrote about all that.’
‘That was remarkable that evening,’ zei Handler, ‘because the next day, all the
problems that had troubled me and Gvishiani, disappeared. Oh yes, the next day, we
created IIASA, the very next day.’
‘Did it happen there and then?’
‘Oh, absolutely. In the Imperial Hotel. Gvishiani and I had met to discuss IIASA
among other things before.’
‘A number of times?’
‘Oh hell, we had met in every capital of Europe. Also in New York. And there
were a couple of issues that just completely set us apart, that were unmanageable.
The principal one, I think, was the fact that he wanted IIASA to be devoted to
methodology. I wanted it to be devoted to real problems. I said: “That is the only
real way to advance methodology. This kept us apart for two years.” In Vienna, the
next afternoon, he agreed with me just as easily and naturally and there were no more
problems. The only problem then left was where to establish IIASA. This waltz we
had been dancing came to an end that very evening, we spent that evening together
and made music. This, Gvishiani has admitted to me anyway.’
Ik vertelde Handler dat ik in het YMCA verbleef, wat hem scheen te verbazen. Hij
vond het bovendien bijzonder, wat het allerminst is. Ik heb niet veel geld en wat ik
heb, wil ik voor Eduard bewaren of om samen iets te kunnen doen.
De nieuwste Amerikaanse canard is dat kolonel Khadaffi een moordcommando
naar Amerika zou hebben gezonden om Amerikaanse leiders overhoop te schieten.
Tripoli ontkent dit. Ik heb tweemaal naar de verklaring van Reagan op televisie
gekeken. Beiden keren zei ik tegen mezelf: this guy is lying through his teeths.
Ik ben nu wat kalmer over Eduard. Ik zou hem willen bellen met de mededeling:
schat, my love fever is gone.
Had vandaag ook een lang gesprek met Handler over Gerard Croiset en mijn
belevenissen met hem.
We spraken ook over de dikwijls gehoorde klacht dat de VS niet genoeg fondsen
uittrekken voor Research & Development. In 1971 werd 10 miljard uitgegeven voor
R&D, in 1982 zal dit bedrag zijn opgelopen tot 38 miljard dollar. Ik citeerde een
artikel van Daniel Greenberg: THE MYTH OF US LAG IN RESEARCH.230
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Greenberg schreef onder meer dat de mandarijnen der wetenschap in Washington
regelmatig wijzen op het gevaar dat het buitenland Amerika voorbij zal streven. ‘As
was done last year, when dr. Philip Handler said: “I can too easily imagine a scenario
in which we congratulate ourselves on our current crop of Nobel prizes for yesterday's
research, while science elsewhere overtakes and perhaps surpasses ours”.’
‘Is Greenberg a science writer,’ vroeg ik hem.
‘No,’ zei Handler. ‘He came to Washington originally as a speech writer for
member of Congress John Brademas. He left that job to join a new staff for Science
Magazine, where he worked for several years and where he attracted a considerable
following because of his style. In a general way, somehow, people rather read about
bad things than good things. They would rather be told that the President's Science
advisor has a girlfriend on the side, than be told that he works 18 hours a day. That
is just the way people are. Mr. Greenberg has made a career of taking advantage of
that situation, in trying always to expose the clay feet of the scientific idols.’
‘It would be too much honor to put him in our book,’ vroeg ik Handler.
‘Yes, don't dignify him.’
‘Mandarin of Science seems an interesting label of sorts.’
‘Mandarins were the highly educated people of China. That is what they are. If
that is what Greenberg means, well, fine,’ meende Handler.
Bij thuiskomst schreef ik de banden uit. Er zijn 69 pagina's bijgekomen.

9 december 1981
Ik verlang intens naar Eduard. Hoe zullen zijn ogen staan als ik weer in New York
ben?
Ik was op het Massachusetts Institute of Technology op introductie van Handler
voor een ontmoeting met Frank Urbanovski, redacteur van MIT-Press. Ik bestudeerde
de najaarslijst van boeken die ze uitgeven: ongelooflijk! Ik zal een paar exemplaren
meenemen om in Moskou af te geven.
Urbanovski was een aardige man. Een voorstel om de memoires van Handler te
publiceren zou pas in februari in behandeling kunnen worden genomen. ‘I first want
an outside opinion, so the very earliest chance for publication would be the spring
list of 1983.’ Hij wilde weten waarom de National Academy of Sciences het boek
niet zelf uitgaf. Ik antwoordde niet
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te hebben geweten, dat de NAS ook zelf boeken uitgeeft. Ik kreeg het gevoel dat we
bij MIT-Press geen kans maken.
Ik betrapte me erop bijna naar een neger te hebben teruggeflirt, maar dat kan niet
meer. Eduard is me te kostbaar. Mijn liefde is op hem gericht, hem alleen.
The New York Times meldt dat er overal ter wereld vervalste documenten circuleren
om de VS in een kwaad daglicht te stellen. Tijdens een persconferentie maakte het
State Department bekend dat er bijvoorbeeld een brief in omloop was van president
Reagan aan koning Juan Carlos van Spanje die nooit werd verzonden.231 Het doet me
denken aan de beruchte brief van ambassadeur Gilchrist van Engeland in Djakarta
welke leidde tot het plat branden van de Britse ambassade. Ik botste hierover een
keer met president Sukarno.
Ik belde met Eduard. Hij leek koel maar dat kan ik me ook verbeelden. Peter had
uit Londen opgebeld. Dit was mijn eerste gesprek met Eduard in vijf dagen.
De gesprekken met Philip Handler waren de beste van deze week, ondanks de
interrupties van artsen en Langdon Burwell uit Woods Hole. Men gaat ervan uit dat
men de kanker in zijn lichaam nu onder controle heeft. Hij wordt de komende drie
weken bestraald. Burwell was even storend als altijd. Ik mag die man nog altijd niet.
Ik belde mevrouw Handler in Durham.

10 december 1981
US

News & World Report publiceert een omslagverhaal: TROUBLED TEENAGERS.232

Een derde van alle misdaden worden door kinderen onder de twintig jaar gepleegd.
Vijftien procent van alle middelbare scholieren heeft ernstige drankproblemen. Een
derde van de 27 miljoen tieners in de VS ‘grow up lacking the internal controls needed
to stay on course’. Een vijfde van alle baby's komt buitenechtelijk ter wereld. In Los
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Willem Oltmans, Memoires 1981-1982

214
17-jarige jongen gearresteerd nadat hij een 76-jarige non eerst had verkracht en
daarna vermoord.
In 1975 kochten tieners 533 miljoen platen en tapes. In 1980 zijn het er 649 miljoen.
Ik denk er altijd aan dat ik als tiener in een strijkkwartet op De Horst speelde en
piano studeerde. De wereld is onherkenbaar veranderd. Eigenlijk dringen deze cijfers
helemaal niet tot de kern door. We zijn terug bij Delgado en het invullen van een
culturally empty brain van het jonge kind.
Strobe Talbott schrijft in Time233 dat het irritant voor Amerikanen is om toe te
kijken dat een aantal Europeanen er in trapt wanneer Moskou weer eens een
zogenaamd vredesoffensief opent, terwijl Europeanen beter zouden moeten weten.
‘This does not mean, that the present Soviet leadership is secretly plotting war as it
talks peace,’ aldus Talbott. ‘May be when the rhetorical belligerence dies down on
this side of the Atlantic (meaning Reagan's Washington), the caterwauling on the
other side, the whining of the Europeans and the self-righteous propagandizing of
the Soviets will do the same. Or at least there will be less excuse for it.’
Ook Talbott demonstreert onvoldoende kennis te hebben van wat er in Moskou
speelt.
Terug naar Manhattan. Er was niemand thuis maar de conciërge liet me binnen.
Ik belde naar Amerbos waar Peter zojuist uit Londen was gearriveerd. Hij vertelde
dat Eduard vooral had onderstreept niet zichzelf te kunnen zijn in onze huidige,
turbulente relatie. Peter had geantwoord: ‘Geef het tijd, tussen Willem en mij is ook
alles goed gekomen.’ Eduard werkt in zijn winkel. Ik ben hypernerveus om hem
straks terug te zien. Ik heb eerst bij de winkel gewacht maar ik voelde me als een
spion dus ben ik naar de flat van Bertie teruggelopen.

11 december 1981
New York
Eduard vertelde dat het een haar had gescheeld laatst, of hij had zijn koffers gepakt
en was terug naar Nederland gegaan. ‘Ik heb het te ver laten komen,’ zei hij over
onze relatie. Bertie zei dat hij dicht bij een zenuwinzinking was vanwege de
zenuwentoestand tussen Eduard en mij. Maar veel van de spanningen worden
veroorzaakt door de verkeerde invloed van Bertie, die subtiel stookt. Het was een
misrekening om op Hilverdinks gastvrijheid in te gaan.
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Heb Doug Logan van Dodd & Mead bezocht, die met het Arbatov-manuscript worstelt
om het voor publicatie gereed te maken. George Kennan en Cyrus Vance willen geen
voorwoord schrijven. Bovendien schijnt deze uitgever op het punt van faillissement
te staan. Wanneer er voor 31 januari geen redding komt, zullen ze sluiten. Ook dat
nog. Het voorschot voor mij zou 4.500 dollar bedragen. Logan was niet geïnteresseerd
om mijn boek Over intelligentie uit te geven.
Ik heb La femme d'à côté van Truffaut gezien. Alleen de Fransen kunnen zo'n film
maken.

12 december 1981
Twee weken geleden is er een geheime ontmoeting in Mexico- Stad geweest tussen
minister Al Haig en de vice-president van Cuba, Carlos Rafael Rodríguez. Dit is het
belangrijkste topcontact tussen Havana en Washington sinds het verbreken van de
betrekkingen in 1961.234 Mijn plan iets met Rodríguez te gaan doen is kennelijk in
de roos, want na Fidel is hij de best geïnformeerde Cubaan van dit moment.
Paul Nitze en Yuli Kvitsinsky zijn in Genève ontwapeningsgesprekken begonnen.
Nitze is 74. Kvitsinsky is 45.235
Casper van den Wall Bake schrijft dat hij is aangetrokken voor een baan in Kano,
Nigeria. Het gaat om een irrigatieproject, wat hem op het lijf is geschreven.
Bertie is naar Parijs vertrokken. Rust.

13 december 1981
Gisteravond kwam Eduard om 21:30 uur thuis. Ik lag in Berties bed. We keken
televisie; allemaal shit. We kletsten tot middernacht. Hij vertelde dat zijn ouders al
toen hij nog jong was, hadden opgemerkt dat er op hem werd getippeld. Ze hadden
hem verteld wat voor mensen dat waren. Ze lieten het verder aan mij over hoe het
af te handelen. Op een dag had hij besloten dit nader te onderzoeken. Het was op
een teleurstelling uitgelopen. ‘Was dat nou alles,’ zei hij. Hij gaf me geen zoen en
ging in de andere kamer slapen. Ik draaide me om en viel als een blok in slaap.
Vanmorgen ging ik croissants halen en we hebben gezellig samen ontbeten. We
spraken over zijn toekomst. Hij wil vooral zijn talen perfectioneren, zodat hij
KLM-purser kan worden.
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14 december 1981
Gisteravond hadden we een fataal gesprek. Eduard kwam laat van zijn werk in de
winkel. Don was dronken geweest en was bijna van een trap gelazerd. Met iedere
botsing maken we meer tussen ons kapot. Het lijkt hem niets te kunnen schelen. We
zagen de film New York, New York met Liza Minnelli en Robert De Niro. Toen we
naar huis liepen, wilde ik een arm om zijn schouder slaan. Hij dook weg.236
De redacteuren van Time zijn schurken. Tim Page werkte voor het blad in de oorlog
in Vietnam. Hij raakte zwaargewond toen een soldaat in zijn buurt op een mijn stapte.
Een gedeelte van zijn hersens verdween. In 1971 scheepte het blad hem af met 15.000
dollar. Page tekende dat ze kiet stonden, maar advocaten heropenden het proces. Er
moest eerst bewezen worden dat de fotograaf aan verstandsverbijstering had geleden
toen hij de 15.000 dollar schadevergoeding accepteerde. Nadat dit was gelukt, werd
een nieuw proces gevoerd. Een jury heeft Time nu opgedragen 125.000 dollar uit te
keren.237 In de jurisprudentie gaat het om de kleine lettertjes en de interpretatie daarvan,
niet om recht, ethiek of moraal. Ik stuurde een kopie van het artikel naar Lennox
Bower in Dallas, waar mijn eigen zaak tegen Time zich voortsleept.

15 december 1981
Gisterenavond zijn we nadat Eduard klaar was met werken ergens wat gaan eten. Ik
heb hem voorgesteld aan mijn jarenlange vriendin Mora Henskens, die op het
secretariaat van de secretaris-generaal van de VN werkt.
Het blijft een raadsel voor me waarom alles tussen ons is veranderd nadat hij de
Atlantische Oceaan is overgestoken. Mijn allerdiepste wens is om Eduard totaal voor
mezelf te hebben. Eduard vertelt dat er soms van achter de etalageruiten van de
winkel waar hij werkt, geflirt wordt. Of er komt iemand binnen die aan zijn baas
vraagt: ‘How can we get in touch with that boy?’ Het antwoord is dan: ‘That is not
possible.’ Ik ben in mijn binnenste zeker van hem en vertrouw hem compleet. Maar
hij is nog zo jong.
Ik belde Peters stille liefde, Frederick Ress, die nu met zijn vriendje Jay Beadle steward bij Northwest Airlines - in Manhattan woont. ‘I love to meet the guy that
changed your philosophy,’ zei Fred, die van me weet dat ik al heel lang niet meer
geloofde in de huisje-boompje-beestje-relatie.
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Ik laat hier vele pagina's wanhoopsgeschrijf weg.
The New York Times, 15 december 1981, door Wayne King.
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Ik belde naar Philip Handler, maar hij werd bestraald en kon me niet spreken.
Aan wie ik altijd denk als ik in New York ben, is mijn oude collega en vriend
Bernard Person van het Algemeen Handelsblad. Het lijkt zo lang geleden.
Ik heb al 70 pagina's van het nieuwe Handler-materiaal uitgewerkt. Zijn vriend,
Howard Hiatt, directeur van de Harvard School of Public Health, heeft met Victor
Weisskopf van MIT en andere geleerden een bezoek gebracht aan Ronald Reagan om
‘the impotence of the medical profession’ te onderstrepen bij het helpen van
slachtoffers van een atoomoorlog. Reagan had maar twintig minuten tijd voor hen.
Ze zijn bovendien lid van de Pontifical Academy of Sciences. Paus Johannes Paulus
II had hen gevraagd Reagan te bezoeken.
Kardinaal Terence Cooke van New York heeft een brief van vijf pagina's in omloop
gebracht om te onderstrepen dat atoomwapens ‘tolerable’ zijn als afschrikmiddel
voor oorlog. De kardinaal acht het ‘legitimate to develop and maintain weapon
systems to try to prevent war by “deterring” another nation from attacking.’238 ‘It is
a matter of balance. All life must be considered precious, because every human being
is made in God's image.’ En dit is 1981!

16 december 1981
Het Amerikaanse Congres heeft weer even een bedrag van 200 miljard dollar
goedgekeurd voor militaire uitgaven in het lopende belastingjaar.239
Wanneer ik niet razendsnel afkoel, dan zal ik Eduard verliezen. Bij het
ochtendgloren begon ik hem te betasten. Hij wilde niet. Om 08:00 uur volgde een
tweede ‘aanval’. Hij zei: ‘Nee, ik wil het niet.’ Daarop zijn we de ontbijttafel gaan
dekken, net als gisteren. Terwijl hij toast maakte, hield ik een toespraakje dat ik mijn
ware intenties jegens hem notarieel zou laten vastleggen en veel meer. Ik kreeg tranen
in mijn ogen van mijn eigen liefdesverhaal. Daarom legde ik mijn hand op zijn kruis.
Hij liet het toe. Geleidelijk aan gingen we verder en ik zei: ‘I never sucked anyone
at the breakfast table.’ We gingen naar de slaapkamer en ik gaf hem een fantastische
pijpbeurt. Nummer vijf. Hij wilde niet zoenen en zei: ‘Het blijft eenrichtingsverkeer.’
Ik dronk zijn levenssappen en vond het zalig.
Hij verdiende in 51 uur werken 285 dollar vorige week. Don
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had gezegd: ‘Ga eens even zitten. Het was een gokje jou in dienst te nemen maar we
zijn erg blij dat we dit hebben gedaan.’
‘Ik probeer mijn best te doen,’ had hij geantwoord.

17 december 1981
We zijn naar Alvin Ailey geweest. Eduard schreef zijn ouders vanmorgen dat het de
mooiste balletvoorstelling was geweest die hij ooit had gezien. Hij vroeg me of hij
moest schrijven dat we Mora Henskens hadden ontmoet. Natuurlijk! Ik vind Alvin
Ailey ook schitterend, vooral Revelations.
Ik pikte bij Doug Logan de proeven van het Arbatov-boek op. Hij had het
Handler-manuscript gelezen en adviseerde de National Academy of Sciences het
manuscript te laten uitgeven. Op weg naar huis begon ik bijna een flirt met een neger
maar Eduard overstemt alles. Nooit eerder heb ik me zo totaal vereenzelvigd met
een ander, in lichaam en geest, als met hem. Nooit heb ik zo helder beseft dat liefde
niet kan worden afgedwongen, gekocht, om worden gevraagd of gesmeekt, liefde is
een geschenk in totale vrijheid en gebaseerd op wederzijds respect. Dat is de enige
solide basis voor een normale, waardevolle en intense liefdesrelatie. Dat is waar ik
eigenlijk altijd naar heb verlangd. Dus waarom nu iets forceren? Omdat Eduard jong,
charmant, sexy en intelligent is? Of omdat hij om een of andere reden een
ongelofelijke lust in me opwekt?
Gisteren had ik nog ferm besloten hem niet meer aan te raken, te zoenen of te
masseren bij wijze van verrassingselement, af te wachten tot hij een hand zou uitsteken
zoals op Amerbos zo dikwijls gebeurde. Maar ik was toen hij er eenmaal weer was
alle controle, en heilige voornemens, meteen kwijt.
Het is duidelijk dat in Polen de zaak totaal uit de hand is gelopen. Premier, maar
inmiddels voorzitter van de militaire junta, generaal Jaruzelski heeft de staat van
beleg afgekondigd. De generaal heeft gesprekken geopend met de gearresteerde Lech
Walesa, de leider van 9,5 miljoen vakbondsleden. Twee jaar geklier en gestook,
vooral van buitenaf, plus de intriges van de rooms-katholieke kerk, die andere
multinational en concurrent van het Kremlin, schijnen eindelijk vruchten af te werpen.
Al Haig heeft zich natuurlijk gehaast om in NAVO-verband in Brussel te
waarschuwen dat het Kremlin zich niet met deze penibele situatie voor het
Warschaupact moet gaan bemoeien. Henry Kissinger heeft al geroepen dat hij van
mening is dat indien generaal Jaruzelski de Walesa-krachten niet de kop in drukt, de
USSR dit voor hem zal doen. Kissinger wijst op de 30
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sovjetdivisies aan de grenzen met Polen. Henry denkt dat hij iets weet van het denken
in het Kremlin, maar hij weet er geen moer van.

18 december 1981
Nu wordt het toch tijd dat ik hier mijn hart uitstort. Ik doe dit bij Rachmaninoffs
tweede concert, dat ik voor Eduard achter zal laten. Een beetje vermoeide en bleke
Eduard arriveerde tegen 21:30 uur in Crêpes gisteravond. Hij kondigde aan morgen
opnieuw om 09:30 uur te moeten beginnen omdat Don verhinderd was. Ik werd
razend. Niet alleen omdat er voor ons geen tijd overblijft, maar omdat hij ook wel
eens een dagje mag uitrusten. ‘Als je ouders hier waren zouden ze je ook zeggen dat
werken okay is, maar dat dit te ver gaat.’
‘Nee hoor,’ zei hij.
‘Aardige ouders heb je dan,’ antwoordde ik.
‘Oh, dank je.’ Stilte.
We gingen naar huis. Hij had zich bijna in een taxi uit de voeten gemaakt. Nadat
hij gekalmeerd was, gingen we naar een restaurant aan de 26ste straat.
Terwijl we op ons eten wachtten, zei ik: ‘Schat, er is in mij iets diepgaand
veranderd. Een leven lang heb ik met vrienden en kennissen een compromis aanvaard,
zelfs met Peter. Ik heb geaccepteerd dat het goed was wanneer ze niet meer konden
geven, maar daar heb ik nu genoeg van. Ik heb zelf zoveel te geven. Ik heb nooit
ontdekt wat liefde werkelijk is, althans niet een samengaan van lichaam en geest. Jij
hebt dit in me opengebroken, totaal. Maar het zal wel een geheime verhouding moeten
worden vanwege ons leeftijdsverschil. Veel schrijvers, zelfs Marcel Proust, hebben
dit soort geheime liaisons dangereuses ge-
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had. Ik zal je op Amerbos in het geheim ontvangen alwaar we onze liefde bedrijven.’
‘Dat klinkt gezond,’ zei hij, ‘maar zo geheim kan het ook weer niet zijn, want mijn
vriendin Marit is op de hoogte.’
‘Dat is waar en Peter weet ook alles, maar verder is het toch een situatie uitsluitend
tussen jou en mij? Ik zou er heel goed mee kunnen leven. En jij?’
We spraken nog over zijn werk. Een meisje had van alles verkeerd geprijsd. Hij
had het allemaal over moeten doen. We ploften in bed en vielen doodmoe in slaap.
Ik was ‘waiting for Godot’ en wanhopig.
Maar om 07:15 uur pakte ik hem, wat hij toeliet, en misschien voor het eerst sinds
begin december deed hij weer helemaal echt mee - pakte hij me terug. We bedreven
volledig de liefde. Onze warme benen lagen in elkaar verstrengeld. We stonden in
vuur en vlam. Eindelijk zoenden we weer en lagen weer echt in elkaars armen.
Ik ging verse rozijnbroodjes halen en koffie. Toen ik terugkwam, maakte hij het
sstt!-gebaar, zijn vader uit Nederland was aan de lijn.
Vanavond kwam hij thuis met vier champagneglazen als kerstcadeautje. Het
herinnerde me aan het feit dat Peter jaren geleden ook eens uit de stad terug kwam
met vier prachtige, kristallen glazen.

19 december 1981
De lieve schat. Hij kwam met dit mooie cadeau thuis, prachtig ingepakt in een doos.
‘Maak maar open,’ zei hij.
‘Nee, ik neem eerst een foto.’
‘Dat wordt een foto die The New York Times haalt,’ antwoordde hij.
We dineerden in de Old Forge. Hij vertelde hoe zijn oudere broer Ron soms zegt:
‘Lekkere broer van me,’ en hem op de mond zoent, wat zijn vader ook schijnt te
doen. Het valt me steeds op, hoe close hij met zijn ouders, broer en zus is. Ik denk
vooral dat hij een innige band met zijn moeder heeft. Huiselijke omstandigheden om
jaloers op te zijn.
Toen we later in bed belandden, zei hij: ‘Willem, wees niet blij met een dode mus,
remember what I told you.’ Later, om 08:15 uur, draaide hij zich om in mijn armen
en hadden we opnieuw seks: blow job nummer zes. Ik raak er nog eens geoefend
in.240
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Nu, in 1996, is Eduard nog steeds de enige jongen met wie ik dit allemaal heb gedaan. Daar
ben ik eigenlijk wel blij om. Beter een keer echt goed, dan aan de lopende band.
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20 december 1981
Zondag. Ik voel me intens blij en wil Peter schrijven.
Ik heb vanmorgen eerst Philip Handler gebeld. Hij bleek er ellendig aan toe. Hij
vroeg zelfs welke dag het was. Ik belde onmiddellijk met Langdon Burwell in
Wellfleet, Massachusetts. Hij was niet op de hoogte en zou terugbellen.
Het is niet mogelijk te beschrijven wat we samen ervaren. Met Frederick Ress
gingen we in de avond naar zijn winkel, waar een kerstfeestje aan de gang was.
Frederick noemde mij ‘het zekerste punt in Peters leven’, wat waar is en altijd zo zal
blijven. Maar ik legde hem uit dat Eduard de eerste ‘ontmoeting’ was, die me van
top tot teen in brand had gezet, waardoor hij mijn leven had veranderd. Hij had een
Umwertung aller Werte veroorzaakt, waarvan ik eigenlijk nog niet wist hoe daarmee
om te gaan. Misschien is de afgelopen week zelfs de volste, de meest totale week
van mijn leven geweest.
Vanmorgen vroeg rolde hij weer in mijn armen en wat volgde was zalig en
goddelijk. Ik kan nauwelijks geloven dat dit allemaal echt gebeurt. Later schreef hij
eerst naar zijn moeder. Zijn vader en broer hadden gezegd dat zij heimwee naar hem
had. Hij vertelde eens naar de begrafenis van een jongen te zijn geweest die zelfmoord
had gepleegd. Hij had toen besloten dat op zijn begrafenis geen zwart mocht zijn,
alleen witte rozen en bloemen. Ik ben sprakeloos bij zo'n uitspraak.
We stonden bij de kachel. ‘Eerst hadden we thuis een ronde kachel, later een
rechthoekige. Huizen hebben geen kachels meer. Ongezellig. Daarom houd ik zo
van een open haard. Mijn moeder kon ons dan verhalen vertellen waar zij zelf
helemaal in opging.’ Ik vergeet zoveel van wat hij vertelt, wat ik eigenlijk voor de
eeuwigheid zou willen vasthouden.
Peter belde. Hij was twee dagen in Tilburg bij zijn moeder geweest en twee dagen
bij zijn vroegere vriend Philip Nasta en mevrouw Timmermans in Middelbeers. Ik
vertelde dat ik met Eduard in een droom was beland. Hij antwoordde: ‘Ik hoor het
aan je stem, you seem a different human being. Ik ken je toch, schat.’ Ik vertelde dat
Frederick Ress bezorgd over hem was.

21 december 1981
Casper van den Wall Bake zond een artikel uit Elseviers over de deken van de Orde
der Advocaten en voorzitter van de Raad van Toezicht, mr. H.M. Voetelink. Joke
de Gruyter schreef onder meer: ‘Geen telefoontjes,’ luidt de instructie van Voetelink
aan de twee receptionistes bij Nauta Van Haersolte. ‘Met
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uitzondering van een dan: de zaak Oltmans. De journalist heeft tegen de Staat der
Nederlanden bij het Haagse gerechtshof een proces aangespannen wegens onheuse
bejegening in de uitoefening van zijn vak.’ Dit artikel volgt uit het horen van prins
Claus over de debacle in India.241
Het is in Japan nu zo ver dat Yamazaki Machinery Works 's nachts gewoon
doordraait en door robots wordt bediend. Het lijkt me een beangstigende ontwikkeling.
Wat blijft erover voor mensenhanden (en breinen)? The New York Times meldt dat
in Japan momenteel 14.000 ‘programmable robots’ in de industrie zijn ingezet, tegen
4.100 in de USA, 1.000 in Frankrijk en 500 in Engeland. Dat loopt onherroepelijk
rampzalig af.242 ‘Manless plants,’ schrijft Steve Lohr, ‘represent a wedding of computer
equipment and programming with traditional mechanical automations - a link the
Japanese call “mechatronics”.’ Een voorbeeld: in het begin van de jaren zeventig
produceerde Japan tussen de 2,5 en 3 miljoen auto's. Hiervoor waren, inbegrepen
toeleveringsbedrijven, 450.000 arbeiders nodig. Tegen het jaar 1980 produceerde
Japan tussen de 10 en 11 miljoen auto's, terwijl de mankracht stabiel op 450.000 was
gebleven. In 1990 denkt men in Japan 100.000 robots in bedrijf te hebben.
Ik heb het nieuwe manuscript van Philip Handler nu gereed. Ik ben erg bang dat
hij er nooit meer een woord aan toe zal kunnen voegen. Omdat Burwell niet
terugbelde, heb ik Henry Kamin in Durham getelefoneerd. Hij vertelde dat zijn
vriends lichaam ongunstig had gereageerd op de bestralingen. Bovendien was er
water in zijn longen ontdekt. Hij verkeert opnieuw in levensgevaar. Hoe is het
mogelijk dat ik hem aanvankelijk in vrijwel normale omstandigheden terug vond,
ook al was hij dan lichamelijk totaal verzwakt. De opnames bewijzen immers dat hij
de oude was. Professor Kamin beloofde me ook het nieuwe materiaal snel te bewerken
en naar Amerbos te zenden. Vanmorgen belde Lennox Bower uit Dallas om te zeggen
dat de rechter had bepaald dat ik ‘a public figure’ was. Dit betekent volgens de
Amerikaanse wetgeving dat ze vrijwel alles over je kunnen schrijven, ook dat ik met
de KGB bezig zou zijn geweest om het koningshuis omver te trekken, zoals Robert
Kroon en Wibo van de Linde het hebben voorgesteld in Time en De Telegraaf. Bowers
probeerde me te overtuigen dat het geen enkele zin zou hebben het proces tegen Time
voort te zetten na deze hopeloze uitspraak. Ik heb er trouwens geen
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geld meer voor. Had de zaak met Pieter Baaij en de gaspijplijn financieel wat
opgeleverd, dan zou het wat anders zijn geweest. Nu zal ik het inderdaad moeten
opgeven. ‘At least, you have the satisfaction,’ aldus Bower, ‘that Time spent some
100.000, perhaps 150.000 dollars on your case, so you can be sure they will think
twice before they ever write about you such nonsense again.’
Totaal onverwacht belde Pieter Baaij vandaag. Hij had een afspraak met Wisse
Dekker van Philips en via HIRO zou hij ook Wagner van Shell ontmoeten. ‘Do you
realize what it would mean if we can get that order from Philips,’ zei hij. Hij zei na
een aantal onbenullige telegrammen van Boris Krylov een ‘nasty message to Moscow’
te hebben gestuurd met een positief resultaat. Ik begreep niet precies waar het allemaal
om ging maar was aangenaam verrast. Ik belde meteen Peter. Hij vertelde aan Baaij
mijn nummer in New York te hebben doorgegeven. Ook had de VARA gebeld. Sonja
Barend wilde me in haar programma hebben. ‘Eigenlijk was ik blij dat je er niet was,’
zei Peter in reactie daarop.
Langdon Burwell belde eindelijk terug. Hij vertelde dat men bezig was het vocht
in de longen van Handler weg te halen, die teleurgesteld was dat hij voor Kerstmis
niet naar Durham had kunnen terugkeren. Hoewel het onzeker blijft, dacht Burwell
toch dat hij de problemen te boven zou komen want hij had pas 650 Rad straling
gehad terwijl hij 2.000 Rad moet krijgen. In dat geval ga ik in februari in Durham
het boek echt af maken.

22 december 1981
We hebben het samen weer absoluut zalig gehad. Er is geen manier denkbaar waarop
deze gevoelens zouden zijn te beschrijven.
Er was een kerstkaart van zijn ouders met de muziek van Stille Nacht in
notenbalken. ‘Ik ben er zeker van,’ zei hij, ‘dat mijn vader die kaart heeft uitgezocht.
Mijn moeder zou nooit zoiets hebben gekozen.’ Hij las voor wat hij op een kerstkaart
aan zijn grootouders schreef. Ik wil hem mams antieke doosje met het geheime laatje
geven. Ik plak onderop: I love you.
Hij zei dat hij nooit heimwee had als hij op reis was. Zijn broer en zus wel. Ik
vroeg me af hoe dit in zijn bolletje werkte. Iemand op zijn werk, Chris, een
werkstudent, tippelde op hem en had gevraagd of hij mee ging naar zijn sportschool.
‘Misschien ga ik inderdaad mee maar ik heb Chris meteen duidelijk gemaakt, dat
het daar bij blijft. Ik voel er nooit iets voor

Willem Oltmans, Memoires 1981-1982

224
met collega's over de schreef te gaan. Zo lig je te knoeien en zo sta je naast ze op je
werk. Dat doe ik niet.’

23 december 1981
Ik ben weer in de zevende hemel. Eduard kwam om 18:30 uur thuis. Er lagen brieven
van zijn vader, van zus Marion en vriendin Marit. Ik liet hem een brief aan prins
Claus lezen, die hij uitstekend vond, die ik eindigde met de beste wensen voor 1981.243
Zo'n fout haalt hij er meteen uit. Eigenlijk leest hij half hardop voor.
De avond brachten we door bij mijn Indonesische vriend, de architect Hashram
Zainuddhin en diens vrouw Francis, een Nieuw-Zeelandse die bij de VN werkt. Ook
Mora Henskens en haar moeder kwamen opdagen. Mora gaat Eduard voorstellen
aan iemand bij de VN, zodat hij volgend seizoen weer in New York zal kunnen gaan
werken, opdat hij vloeiend Engels zal gaan spreken. Die gedachte was voor Eduard
een droom die in vervulling zou gaan. Toen we thuis kwamen deed hij zijn armen
om me heen. ‘Je bent toch wel een bijzondere vogel,’ zei hij.
Bruna zond per luchtpost mijn nieuwe boek Over intelligentie. Het schijnt dat de
Spaanse editie eveneens is verschenen. Bij NRC Handelsblad vinden zij het boek
(mejuffrouw Rümke en consorten) te weinig ‘wetenschappelijk’ om te bespreken in
de krant. Intussen schijnt Willem Brugsma de film die ik met Joop Daalmeijer in
Caracas maakte, te gaan presenteren op televisie. Ergerlijk. Altijd het pronken van
die man met andermans veren. Het omslag van mijn nieuwe boek vermeldt niet, zoals
ik dringend had gevraagd, dat het om een foto van neuronen gaat. En de foto met
President Herrera Campins, die op de achterflap had gemoeten, ontbreekt eveneens.
Ik vond bij de Record Hunter de muziek van de liefdesscene van het ballet Spartak
van Khatchaturian. Eduard vond het prachtig. Heerlijk om hem blij te maken. Heb
ook de beide pianoconcerten van Sjostakovitsj kunnen vinden. Volodja Molchanov
had er ooit vergeefs naar gezocht in Moskou. Eduard kwam thuis met zijn salaris in
zijn laars verstopt.
Berties poedel Lola wordt hysterisch van de eekhoorns in Gramercy Park als ik
hem daar uitlaat.
Ik had een lang telefoongesprek met Peter, die nog op Amerbos is. Het interview
met Max Pam is in Haagse Post verschenen. Hij vindt het goed. ‘Ik ben trots op je
Willem.’
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Toon Quarles, Jan Cremer en anderen hadden geprobeerd me telefonisch op Amerbos
te bereiken.
Eduard vertelt veel over belevenissen in de winkel waar hij werkt. ‘De gekke
mensen die je hebt, Willem, het is niet te geloven.’ Hij lag naast me te vertellen over
zijn familie, heel ontspannen. Hij sprak heel vertrouwelijk, wat ons alleen maar
dichter bij elkaar brengt. Om 01:45 uur probeerden we te slapen. Mora's moeder,
mevrouw Henskens, heeft hij Kaatje Keuvel gedoopt. Toen zij vertelde van de
Muppets te houden, zei Eduard dat hij er niets aan vond. Net als ik trouwens. Casper
van den Wall Bake vindt ze ook erg leuk.
Ronald Reagan houdt zijn kersttoespraak. Wat een abjecte nep. Overjarige
symbolen en achterhaalde onzin, die steeds herhaald wordt. Hij heeft naar Brezhnev
en Jaruzelski geschreven dat zij zich moeten gedragen. Voedselzendingen naar Polen
zijn stop gezet. De naar Washington overgelopen Poolse ambassadeur vraagt opeens
of voor de vensters van het Witte Huis kaarsjes voor zijn land kunnen worden gebrand.
De Poolse communisten waren nooit communisten en zijn nu opeens de broers en
zusters van de Yanks. Wanneer je Reagan hoort redekavelen over Jezus en kinderen
word je lichtelijk onpasselijk.
Mijn uitgever, Dodd, Mead and Company is door Thomas Nelson Incorporated
overgenomen, ‘the nation's largest publisher of Bibles’. Dodd & Mead heeft 142 jaar
zelfstandig bestaan en gaf de werken van George Bernard Shaw en Agatha Christie
uit. Vorig jaar publiceerden zij nog 125 boeken.244

24 december 1981
Gisteravond bleven we thuis. Ik haalde Chinees, terwijl Eduard de tafel dekte,
compleet met kaarsen. Romantisch. Ik had een cassetterecorder klaargezet. Om 07:30
uur draaide hij zich om. Ik drukte de opnameknop in. Ons hele nummer staat op
cassette. Peter belde.
‘Je moet aardig zijn voor hem, misschien voelt hij zich verwaarloosd,’ aldus Eduard
maar ik schrijf Peter vrijwel iedere dag.
Het hoge woord is er uit. De Attorney General William French Smith heeft officieel
bekendgemaakt dat Richard Allen, veiligheidsadviseur van de president, niets
onwettigs deed toen hij duizend dollar aannam van een Japans blad voor het regelen
van een gesprek met Nancy Reagan.245 Wekenlang stond Wash-
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ington op zijn kop over die duizend dollar omdat bepaalde kringen meneer Allen
beentje willen lichten. Belachelijk. Net kleine kinderen.
Newsweek publiceert een opzienbarend artikel DISEASES THAT PLAGUE GAYS.246
Er wordt gesproken over hepatitis, syfilis en gonorroe. Maar daarnaast schijnt onder
homo's ‘an unusual assortment of disorders - some of them deadly’ te zijn uitgebroken.
‘Among them: intestinal infections usually seen in the tropics, a particularly virulent
form of pneumonia and a lethal cancer most often found in equatorial Africa.’
Ook zijn nichten gesignaleerd ‘with herpes virus infections out of control - fever,
weight loss and gradual decline of health’. Verder schijnt ‘kaposi's sarcoma’ onder
homo's nu veel voor te komen, ‘a rare, slow growing type of cancer that generally
occurs among older men of Italian and Jewish descent in the form of purplish lumps
on the legs’. Frederick Siegel van het Mount Sinai Medical Center ‘suggests nothing
less than a nationwide epidemic of immunodeficiency among male homosexuals’.
Een alarmerend aantal mensen sterft door de mysterieuze ziekten. Het zou om het
topje van de ijsberg gaan. Er is een foto bij geplaatst van een vermagerde patiënt in
San Francisco met het onderschrift: ‘An outbreak of bizarre disorders.’ Wat is dit nu
weer voor een ziekte, misschien zelfs een epidemie?
Die afschuwelijke man, Johnny Carson, die al jaren 's avonds laat de Amerikaanse
kudde wakker houdt met zijn lege, onzinnige geklets, is nu op de Britse televisie te
zien met zijn typisch Amerikaanse onzin. Het slaat dan ook totaal niet aan in Engeland,
en gelukkig maar. Waarom de vervuiling nog verder verspreiden?

Kerstmis 1981
Ik ben intens gelukkig.
Peter zal wel met zijn moesje naar de nachtmis zijn.

26 december 1981
Waar te beginnen? We hebben zowel Dancin' van Bob Fosse als een ballet van het
Pilobolus Dance Theatre gezien. Ik vond de dansers prachtig maar de ‘boodschap’
inhoudloos. Het lijkt soms meer op clownerie dan op dansen. Er worden meer slimme
trucjes vertoond dan dat er naar schoonheid wordt gestreefd. Nee, it is not my cup
of tea.

246

Newsweek, 21 december 1981.

Willem Oltmans, Memoires 1981-1982

227
Het sprookje is bijna uit. Ik moet terug naar Amerbos. Ik heb een goedkoop ticket
voor Capital Airlines via Brussel kunnen krijgen.

Eastern Airlines Terminal
Mijn verwarring is compleet. Ik schommel tussen totale affectie en overgave aan een
persoon en het gevoel belachelijk te zijn om op een jongen van 21 te tippelen, die
bovendien zegt mijn vriend en niet mijn lover te willen zijn.

New York - Brussel
Ik vlieg steeds verder weg van New York, maar ik leef naar het moment dat ik Eduard
zal terugzien en in mijn zal armen sluiten. Ik kom straks weer, als altijd, in een leeg
huis. Zo is het een leven lang gegaan. En een leeg bed, geen liefde bedrijven, geen
seks. Eduard heeft daar verandering in gebracht met de waarschuwing: ‘Denk er aan,
we zijn geen lovers.’ Ik schrijf in het speciale schrift voor hem bestemd. Het is nacht
nu. Ik zie zijn hoofd op het kussen en ruik zijn lichaam. Ondanks de geforceerde
afstand tussen ons heb ik, sinds ik hem ken, steeds een innerlijke zekerheid over hem
- als blijvend - gevoeld. Wat doet het ertoe of de gevoelens ongelijk zijn? De eerste
liefde die perfect op elkaar is afgestemd, moet nog geboren worden. Al het andere
zijn West Side Stories. Het is onmogelijk, zeker met een leeftijdsverschil van 35 jaar,
perfectie na te streven.
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Amsterdam
27 december 1981
Amerbos
Stralende zon, sneeuw en een triest gemoed. Ik kan geen mensen meer zien. Ik
verlangde alleen maar naar het dichttrekken van de deur achter mij op Amerbos.
Er lag een lange brief van Peter. ‘Schat, dit huis is really a haven of peace and
privacy. When I got here, I realized I had not been on my own, just by myself for
such a long time. So I shut up myself here for a few days, took long walks in the
snow, made myself healthy breakfasts, took care of my business, was very lonely
sometimes, but I felt I needed it for my mental hygiene. I have done a lot of thinking.
I felt instinctively that 1982 is the year in which I will give the theatre business one
more try, a good try and if I don't succeed (there are so many people in the City of
London with so much talent, who are out of work) I will seriously change gear and
find another call in life.’
De kerstpost was overdonderend. Mijn lieve vriendin Penny Hedinah uit Djakarta,
Harald Binder (Londen), Raymond van den Heuvel (Auckland), onze trouw Marie
(dienstbode op De Horst), mijn huidige interieurverzorgster mevrouw Hornkamp en
ook de van voor mij dierbare ambassadeur Romanov uit Moskou.

Willem Oltmans, Memoires 1981-1982

229
Prins Claus heeft op 17 december l.l. in Den Haag getuigd over de affaire-New Delhi,
evenals Jan Willem Bertens en Frits Bergman.247
Aart van der Want heeft me een artikel gestuurd dat deze primeur voor het Huis
van Oranje nader toelicht.248 Er is een brief van Douglas Logan over diens reactie op
het Handler-manuscript249 en Pieter Baaij zond me een kopie (en een kerstkaart) van
een brief aan Gerrit Wagner over de Nederlandse bijdrage aan de Siberische
gaspijplijn.250
Ronald Gase stond met een jongedame voor de deur. Liesbeth is blijkbaar
afgedankt.
Ik belde lang met Peter. Hij moest lachen toen ik vertelde twee nummers met
Eduard op de band te hebben opgenomen.
Pieter Baaij vertelde dat Wisse Dekker van Philips hem had gezegd dat Gerrit
Jeelof - zoals ik voorstelde - gesprekken met Jermen Gvishiani zal beginnen over
nadere samenwerking tussen Philips en de USSR.
Intussen heeft de VARA onze film over het Venezolaanse intelligentieproject
uitgezonden, zonder mijn naam te noemen. Ook al was ik initiator en medewerker
van die expeditie. Ik ben met stomheid geslagen. Daalmeijer en Joop van Zijl zijn
dus evenmin te vertrouwen. Zelfs het interview dat ik met de president van Venezuela
maakte, was weggelaten omdat Joop dit zelf had willen maken. Ik, omdat het mijn
contact en project was, had mijn been stijf gehouden om tenminste één gesprek te
kunnen binnenbrengen. Maar de jaloerse kip Daalmeijer knipte het eruit. Je hebt toch
eigenlijk met lilliputters te maken. Net wanneer je besluit dat de man oké is, flikt hij
je dit.
Er is veel te doen geweest over de parlementaire missie naar Moskou, van de heren
die niet achter wilden blijven op de door Van Eeghen, Klaas de Vries en mij in elkaar
getimmerde openingsreis. Er hadden zich 28 journalisten en fotografen gemeld om
mee te gaan. Max van der Stoel zag hierin een schitterende gelegenheid om in conclaaf
te gaan met ambassadeur Tolstikov en hem te wijzen op de Helsinki-akkoorden
waaruit volgt dat de hele horde behoorde mee te kunnen reizen.
Zeven parlementariërs voerden de besprekingen en zijn ook door minister Andrei
Gromyko ontvangen. Opvallend is dat Ruud Lubbers (CDA) verklaarde dat hij niet
de indruk had dat Moskou openingen zocht. Het morele aspect van de kernwa-
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pens zou volgens hem in de USSR geen rol spelen. ‘De behoefte van Russische kant
is zuiver en alleen gebaseerd op machtsverhoudingen. Het gaat de Sovjets om
belangen, niet om morele zorgen.’251 Hoe durft hij zoiets te verklaren? In geen land
ter wereld wordt met zoveel gemeende ernst naar vernietigingswapens gekeken als
in de USSR, een land dat tot aan Stalingrad werd platgebrand.
Gromyko heeft bevestigd dat het Kremlin bereid is SS-20 raketten te ontmantelen
in het kader van een moratorium op plaatsing van middellangeafstandsraketten in
Europa. De delegatie sprak eveneens met hoofdredacteur Viktor Afanasjev, die ik
enkele jaren geleden al interviewde. Zelfs Peter van Nuijsenburg schreef een niet al
te onvriendelijke reportage in De Telegraaf.252
Time253 komt met een omslagverhaal over de USSR en het communisme. Polen zou
bewijzen dat communisme ‘as a means of organizing an economy and providing for
the well-being of a citizenry, it is a failure’. Als opening vind ik dit een onwaarheid.
Sovjet-communisme slaagt er beter in het welzijn van de bevolking van de USSR in
haar geheel te verzorgen dan de liberale vrijemarkteconomie in de VS of het Westen.
‘Failure is built into the system,’ aldus Time. ‘Communism stifles the best while
rewarding, or at least exploiting, the worst in human nature.’ Evenmin waar. De
mentaliteit van zo de wind waait, waait mijn jasje in het Westen, veroorzaakt oneindig
bredere en diepere kloven tussen rijk en arm onder de bevolking dan bij het
communisme. In Moskou liggen geen mensen op straat te slapen in het centrum, ook
niet in de winter, als in Manhattan. Bedelaars kent men niet in het straatbeeld in de
USSR.
Ronald Reagan refereerde in een rede aan Notre Dame University aan het
communisme als ‘a bizarre chapter in human history whose last pages are even now
being written’. Afgezien van de gedachte dat het een minstens even bizarre
ontwikkeling is dat een figuur als Ronald Reagan de scepter is gaan zwaaien op het
Witte Huis - in het machtigste land ter wereld - lijkt het me zeer de vraag of wat in
Rusland gebeurde tussen 1917 en 1981 zo zonderling is als Reagan c.s. het voorstelt.
Amerikaanse lezers wordt verteld dat marxisme altijd een droom is gebleven ‘with
the makings of a nightmare’. De Amerikaanse democratie werd in 1776 gevestigd.
Rusland werd tot 1917 totalitair geregeerd door tsaren en na 1917, na
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de bestorming van het Winterpaleis in Sint Petersburg, door de CPSU-bazen. Time
accentueert dat er geen egalitarisme is ontstaan maar totalitarisme. Dat mag waar
zijn, de USSR is een dictatoriale communistische staat, maar de doorsnee burger is
er over de hele linie beter aan toe dan in de meeste andere, geïndustrialiseerde landen.
Aangenomen dat de architectuur van een sociaal verantwoorde samenleving in 1917
begon, werd zeer veel meer bereikt dan het Westen toegeeft, dat alles in het werk
stelt er voor te zorgen dat marxisme-leninisme nooit zal slagen.
An Salomonson schrijft dat het bezoek aan Moskou van de groep prominente
Kamerleden (Meijer, Lubbers, Van Eekelen, Ter Beek, Brinkhorst, Waltmans en
Scholten) ‘verhelderend’ zou hebben gewerkt. Ik begrijp nooit hoe iemand, wie het
ook is, na vier dagen praten in de omgeving van het Kremlin zo iets kan verklaren.
Onzin.254
Het is natuurlijk een feit dat marxisme, om het simpel te stellen, de menselijke
natuur op de koop toe nam. ‘Marx misread the human mind. Stalin cancelled
Psychology as a study and Freud was forbidden in the USSR.’ Hoe dikwijls heb ik
hier tijdens mijn reizen in de Sovjet-Unie niet op gewezen. Vandaar mijn verwoede
pogingen professor Delgado en nu ook Luis Alberto Machado naar Moskou te krijgen.
Reagan bazelt weer over handelssancties tegen de USSR, ditmaal niet vanwege
Afghanistan of de boycot van de Olympische Spelen - wat een ontzettend stomme
zet was - maar nu vanwege Polen. Dat de man zich niet geneert voor waar hij mee
bezig is, wat in werkelijkheid gericht is tegen het slagen van het
marxistisch-leninistische ‘experiment’.
Lex Poslavsky vond dat de VARA met de televisiefilm over het Venezolaanse
programma feitelijk de kern had gemist ‘vooral omdat Machado zijn project absoluut
niet in de sfeer van klassenstrijd had ontworpen. Je moet doen wat Wim Kan heeft
gedaan,’ zei hij, ‘weggaan bij de VARA.’ Ik heb die keus niet, want in heel Hilversum
kom je van de regen in de drup. Intussen vertelde Joop Daalmeijer dat Pepe
Dominguez, toen hij naar de film was komen kijken in Hilversum, het afgesproken
bedrag niet had meegenomen (dat ken ik). De VARA dreigde dit nu op Daalmeijers
salaris te gaan inhouden.
Josje Hagers was 17 december naar het gerechtsgebouw in Den Haag gegaan,
maar de pers werd weggestuurd. Zij had wat te lezen meegenomen en drie uur zitten
wachten, tot na de ge-
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tuigenis van prins Claus. Daarna had zij alle betrokkenen om commentaar gevraagd.
Droogleever Fortuijn had haar kortaf afgebekt. Voetelink had haar geduldig uitgelegd
waarom hij er niets over kon zeggen.
Ik zie dat An Salomonson in NRC Handelsblad duidelijk maakte dat tijdens de
ontmoeting van parlementariërs met minister Gromyko, alleen Lubbers ervoor had
gezorgd dat de sovjetminister geïrriteerd raakte. Ruud vond het nodig te onderstrepen
dat het Nederlands pleidooi voor zelfbeheersing bij nucleaire bewapening niet als
zwakheid mag worden uitgelegd. Waar haalde de man het vandaan om dat te berde
te brengen? Stoer willen doen?

28 december 1981
Ik probeer post te beantwoorden en de dagelijkse achterstand weg te werken.
Ik ben diep van binnen nog erg van streek over het gemis van Eduard. Ik schrijf
voortdurend in zijn speciale schrift om de druk op mijn brein te verzachten.
President Suharto heeft de doodstraf voor Subandrio omgezet in levenslange
gevangenisstraf.
Beatrix heeft met Kerstmis weer een aantal enormiteiten gedebiteerd. ‘Wij trachten
elkaar te vinden en vast te houden.’ Behalve waarschijnlijk dan Claus. Het jaar 1981
stond in het teken van gehandicapten. Sommige mensen dragen leed en pijn met zich
mee als verborgen handicap. En na de gebruikelijke ellende van eenzaamheid te
hebben onderstreept, hield zij het volk voor dat het kerstfeest de belofte brengt ‘dat
er juist voor wie het moeilijk heeft hoop is. Zij, die de duisternis niet vermerken,
zullen het licht nooit zoeken,’ en meer van dit soort kolder. ‘Wie zijn broeder liefheeft,
blijft in het Licht,’ met een hoofdletter. Allemaal koninklijke onzin. Genant dus.

29 december 1981
Arme Philip Handler is no more. Een telegram van zijn trouwe vriend Henry Kamin
is binnengekomen. Hij was al weer opgekalefaterd. Waarom die bestraling met 2.000
rad? Wat zou dat in hemelsnaam betekenen? Ik luister al urenlang naar Sjostakovitsj'
tweede pianoconcert. Ik kook wortelen, zoals Peter me altijd aanraadt. Hij leerde dit
van zijn moeder.
Ik wil alleen zijn als ik niet met Eduard samen kan zijn.
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30 december 1981
Mevrouw Hornkamp, mijn interieurverzorgster, stond om 09:40 uur opeens in mijn
slaapkamer. Ik had me verslapen. Even later kwam de pianostemmer, gevolgd door
Aart van der Want. Vervolgens belde mevrouw Van Dijk uit Baarn die zei dat zij
zich zo eenzaam voelde. Zij heeft haar man verloren maar wat doen haar drie zonen
voor haar? Ze komen haar blijkbaar voor het oudejaar niet halen, ook Gerben Bonno
niet, die alleen is en niet als Folkert en Han een gezin heeft. Onbegrijpelijk. Ik hield
mam altijd in de gaten na de dood van mijn vader.
Ronald Reagan is mesjogge. The New York Times255 meldt dat vluchten van Aeroflot
naar New York zijn stopgezet en sovjetschepen slechts beperkte toegang krijgen tot
Amerikaanse havens. Ook worden alle leveranties van hoogtechnologische apparatuur
meteen beëindigd. De smoes die wordt aangevoerd, is de staat van beleg in Polen,
waar het Kremlin verantwoordelijk voor wordt gehouden. In werkelijkheid wordt de
ontwikkeling in Polen aangegrepen om de USSR verder te isoleren en te ruïneren.
Lord Carrington schijnt een beraad te hebben voorgesteld tussen West-Europese
landen in verband met hun belangen ten oosten van de Oder.
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31 december 1981
Ik schreef mijn eerste brief naar Eduard.256 Gisteravond lukte het nog niet. Ik word
overspoeld door liefdesgevoelens voor deze jongen. Sjostakovitsj brengt me tot
tranen. Ik luister al drie dagen naar die nieuwe plaat.
Volodja Molchanov belde vanmorgen met de vraag of ik een commentaar over
de nieuwe sancties van Reagan wilde schrijven voor APN Novosti. Ik heb er eigenlijk
geen zin in.
Babette van Jan Cremer vroeg om op een oudejaarsfeestje te komen, wat ik erg
op prijs stelde, maar ik ben liever alleen.
Peter belde nog voor de jaarwisseling vanuit Londen. Ik vertelde hem van het
overlijden van Philip Handler. Hij had Over intelligentie ontvangen en zei dat het
hem een prettig gevoel gaf dat het aan hem was opgedragen. Hij vroeg of ik me
eenzaam voelde. Dat hangt dus af van het komende gesprek met Eduard.
Om 23:30 uur kwam Eds telefoontje uit New York. Ik vertelde dat Handler was
overleden. ‘De bestraling heeft dus zijn dood versneld, maar nu is hij uit zijn lijden,’
zei hij. ‘Wat ben ik blij dat je het boek hebt afgemaakt.’ Dit gesprek maakte me veel
rustiger.
Deze avond dus weer een jaar dichter bij het einde.

1 januari 1982
Het gesprek van Bibeb met Jan Foudraine is door Vrij Nederland gepubliceerd.257
Hij zegt nog drieduizend gulden op de bank te hebben. Hij heeft een nieuw boek
geschreven: Meester/antimeester. Wordt het een bestseller, dan geeft hij de opbrengst
aan de Bhagwan in Poona, de man in wie hij niet gelooft, maar die hij ‘herkent’. De
meester ‘heeft zijn netten voor me uitgezet’. Bibeb wil weten of die kennismaking
hem heeft veranderd. ‘Ha, ha, Bhagwan heeft een vuurpijl in mijn reet gestoken. Ik
begin hoe langer hoe meer mijn eigen leugens te herkennen, mijn grote harnas.’
Waarom hij Anton Constandse een trap moest geven, is niet duidelijk, maar die zou
de gaskraan al hebben opengezet.
Ik vind het een onthutsend, chaotisch verhaal. Typisch Bibeb, zij verwees naar
mijn bemiddeling.
Ik bezocht tante Jetty in Wassenaar, die als grapje zei: ‘Kijk mij nog maar eens
goed aan. Het is misschien de laatste keer.’ Zij had Made in Soestdijk vermakelijk
gevonden, maar niet uitgelezen. ‘Mensen zullen altijd totems nodig hebben, kijk
maar in onze familie waar je grootmoeder die rol vervulde. Iedereen
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trok zich altijd aan haar op.’ Dat deden mam en zij inderdaad maar dat is nauwelijks
iedereen.
Broer Theo belde uit Zwitserland. Ze waren ingesneeuwd. Ik belde terug of hij
het Arbatov-boek ooit had gelezen. Hij zei van niet, want zijn aversie tegen de USSR
was er te groot voor. Hij had het doorgebladerd.

2 januari 1982
Een nieuw euvel: ik kan niet meer slapen. Ik was tot 04:30 wakker. Vervolgens
droomde ik van mam en de hemel mag weten wat meer.
Georgii Arbatov heeft in Pravda geschreven dat het besluit tot de staat van beleg
in Polen ‘een pijnlijke en onplezierige beslissing’ is geweest. De Poolse crisis is
kunstmatig door ‘extremistische, tweederangs beleidsmakers in Washington’
aangewakkerd. Daar zou hij wel eens gelijk in kunnen hebben.
Ik kreeg telefoon van Eduard. De eigenaren van de winkel vertrouwden hem nu
het bijhouden van de kas toe, wat toch wel bijzonder is voor een ventje van 21 in het
hartje van New York. Hij klonk erg opgewekt en handhaaft zich uitstekend op zijn
eerste trans-Atlantische ‘sprong’. Ik schreef hem trots op hem te zijn.

3 januari 1982
Reagan straft Moskou met reeks sancties
Door onze correspondent SYTZE VAN DER ZEE
WASHINGTON, 30 dec. - President Ronald Reagan heeft gisteren
economische sancties tegen de Sovjet-Unie afgekondigd omdat dit land ‘een
zware en directe verantwoordelijkheid voor de onderdrukking in Polen’ zou
dragen. Dat zei hij in een verklaring in zijn Californisch vakantieoord San
Clemente.
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Waar komt die Amerikaanse self-righteous mentality toch vandaan om de rest van
de wereld te beschouwen als kleine kinderen, die voortdurend gestraft moeten worden
als zij niet naar de Amerikaanse pijpen dansen? Reagan heeft bovendien verboden
dat Amerikaans materiaal wordt gebruikt bij de aanleg van de gaspijplijn uit Siberië.
Washington stelt alles in het werk om te voorkomen dat West-Europa energie uit de
USSR zou gaan afnemen, wat de notoire oliemaatschappijen die in het Nabije-Oosten
pompen, ook niet goed uitkomt. Het is allemaal zo doorzichtig als de pest. Het
Kremlin zou immers over miljarden dollars komen te beschikken.
Intussen gaan de Fransen, met Thomson CSF, gewoon door met de levering van
telecommunicatie- en computerbeheersystemen voor de pijpleiding uit Siberië ter
waarde van 800 miljoen gulden.
Jhr. mr. J.L.R. Huydecoper van Nigtevecht gaat Fack opvolgen als ambassadeur
in Groot-Brittannië. Een mooi einde van een diplomatieke carrière, die ik in Djakarta
in 1956-1957 zag beginnen.
P. de Haan, directeur van de BVD, heeft voor de VARA-televisie gezegd dat hij de
CPN en haar leden nog altijd scherp in de gaten houdt. Een kind weet dat ook ik op
het lijstje van De Haan voor zal komen als ‘staatsgevaarlijk’. De held Tweede
Kamerlid Hein Roethof (PvdA) - die in 1957 mijn ‘geef Nieuw-Guinea aan
Sukarno’-artikel niet in NRC Handelsblad wilde afdrukken, terwijl hij zei me gelijk
te geven - heeft vragen gesteld aan Ed van Thijn, minister van Binnenlandse Zaken.
Een paskwil dus, want ook Kamerleden worden immers niet naar waarheid ingelicht.

4 januari 1982
Het is zover. Richard Allen heeft zijn post op het Witte Huis toch neergelegd. Hij
wordt opgevolgd door William P. Clarck van het State Department. Toen de
vermeende corruptieaantijging niet werkte, zijn diens vijanden gewoon doorgegaan
met pesten tot Reagan door de knieën is gegaan. Ik zou hem nu zeker willen
interviewen.258
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WASHINGTON, Jan. 4 (AP) - Following are the texts of the letter of
resignation submitted to President Reagan today by Richard Allen, the
national security adviser, and Mr. Reagan's reply:
Richard Allen's Letter
Dear Mr. President:
I herewith submit to you my resignation as assistant to the President for
national security affairs.
It has been a rare privilege and a high honor to serve in your
Administration, and before that in the years of your campaign for the
Presidency. You have created memories which will accompany me and
my family forever, and your trust and confidence are a source of deep
pride and satisfaction.
In accordance with your request that I continue to serve the Administration,
I shall be pleased to undertake the interim task we discussed.
Sir, you have my high esteem and my warm good wishes as you continue
in the second year of your historic Presidency.
Faithfully,
Dick Allen
Reagan's Reply
Dear Dick:
Over the past year, you have served our nation with great distinction as
my assistant for national security affairs. You have provided me with
invaluable advice and counsel over the years of our association and I am
grateful for your constant loyalty and dedication.
Thus it is with deep regret that I accept your resignation as assistant to the
President for national security affairs. I am pleased, however, that you will
continue to serve our Administration in a new assignment.
As you leave your post, I want you to know that you do so with my
confidence, trust and admiration for your personal integrity and your
exemplary service to the nation.
Nancy and I extend our best wishes to you and your family.
Sincerely,
Ron
Ik heb een nieuwe ziekte: ik slaap slecht. Ik ben te gewend geraakt aan regelmatig
liefde bedrijven, wat trouwens de eerste keer in mijn leven is geweest.

5 januari 1982
Grootmama Poslavsky zou vandaag 106 jaar oud zijn geworden. Ik belde haar dochter
in Wassenaar, mams zuster Henriette Meijer.
Caroline Delgado heeft me een brief geschreven over een diner bij oud-ambassadeur
Cnoop Koopmans waar ook de huidige ambassadeur in Spanje L.J. Goedhart, een
voormalig paladijn van Luns in de VN, bij aanzat. De man schijnt haar te hebben
gezegd dat hij in New York indertijd van hogerhand voor mij was gewaarschuwd.
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Hij maakte duidelijk dat ik door de Nederlandse regering niet als ‘favorite reporter’
werd beschouwd. Ik heb de tekst aan Wim Klinkenberg gestuurd, die belde dat de
NVJ opnieuw stappen zou moeten ondernemen.
Ik voerde een lang gesprek met Voetelink. Hij wil 20.000 gul-
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den voor zijn bemiddeling bij het verhoor van prins Claus hebben. Dat vond ik veel
te veel. Ik zei 70.000 gulden voor de ‘schade’ van de reis naar New Delhi te willen
hebben, waar hij mee akkoord ging.
Voetelink vertelde dat verscheiden confrères hem hadden gezegd: ‘Moet dat nou,
Claus laten horen?’ Hij vertelde dat het verhoor van de prins anderhalf uur had
geduurd. ‘Hij rook heerlijk. Ik vroeg me af, welke aftershave hij gebruikt. We zaten
aan een tafel. Aan de ene kant Drooglever Fortuijn, die zo droog is als gort, maar
wel eerlijk,’ wat ik ten zeerste betwijfel. ‘Claus zat tussen beide heren in. De prins
was uitermate openhartig,’ aldus Voetelink. Hij had gezegd dat mijn naam niet ter
sprake was gekomen in New Delhi. Dat is uiteraard onwaar want ze stonden in de
hal van het hotel naar mij te gapen, ook toen ik er met professor Van Dam zat te
praten. Bovendien moet secretaris Froger hem alles wel degelijk hebben gezegd, ook
ten aanzien van mijn hartstochtelijke roep om hulp.
Er is een uitermate curieuze krant gearriveerd: The Mississauga News van 28
oktober 1981, een krant in een plaatsje dichtbij Toronto, Canada. Generaal Dimiter
Dimitrov, alias generaal Donald Donaldson, alias Jim Adams, die mij in 1977 drie
maanden in Amsterdam kwam opzoeken,259 heeft een verhaal opgehangen op de
voorpagina van de hiervoor genoemde krant, dat hij Anwar Sadat had willen gaan
waarschuwen dat hij zou worden vermoord, maar hij was te laat. De man is dus nog
even knetter als in 1977.
Hij wilde 150.000 dollar van Sadat vangen om een film te kunnen maken over
clandestiene operaties, zoals de moord op JFK. Hij spreekt ook nog altijd over de
moord op de Tsaar en begint dan over mij te babbelen. Ik zou ‘a traitor’ zijn omdat
ik hem via David Hartman en ABC Good Morning America op de Amerikaanse
televisie in de publiciteit bracht. Natuurlijk heb ik dat gedaan, na maandenlang door
deze mijnheer in de maling te zijn genomen over wie JFK had vermoord.
Het curieuze van deze publicatie is dat hij op 7 december 1977 in Californië zou
zijn doodgeschoten, zoals kolonel L. Fletcher Prouty mij indertijd vertelde. Prouty
zei me dat generaal Dimitrov met achttien kogelgaten was gevonden, wat wees op
een liquidatie door de CIA. Hoe kan de man dan nu weer opduiken in Canada? Het
is een smerig zaakje. In ieder geval zal ik de schrijver van het artikel, Dave O'Brien,
proberen te bereiken.260
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Zie bijlage 33.
Dat lukte per telefoon, maar daarna ging de man in rook op.
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6 januari 1982
Ik heb standvastig doorgewerkt aan het uittypen van het Handler-boek en bereikte
pagina 225. Ik ben bezig, zoals José Delgado het verwoordde, ‘to eternalize his
voice’. Dit op de dag, zoals professor Henry Kamin me seinde, dat in de kapel van
Duke University een herdenkingsdienst voor hem wordt gehouden.
Ik kreeg een nieuwsjaarskaart uit India van mijn lieve Richard Thieuliette. Hij is
in Kashi tijdens zijn wandeling van negen maanden langs de rivier de Ganges.
Pieter Baaij belde. Irritant geklets. Wisse Dekker en Gerrit Jeelof willen de
contacten met Moskou intensiveren en met het vliegtuig van Philips naar de USSR
gaan, samen met Kleyn van Willigen, die hij nu binnen loodst. Het ging erom mijn
oude vriend Jermen Gvishiani te bewerken en in een gunstige stemming te krijgen,
zodat hij mogelijke contracten in de richting van de Nederlandse industrie zou
kanaliseren. Toen ik hem vroeg wat mijn aandeel in die expeditie zou zijn, kreeg ik
natuurlijk weer geen antwoord.
Ik heb heerlijk in de sneeuw gelopen.

7 januari 1982
Ik belde de assistent van Gvishiani, de heer Stepoura in Moskou. Ik legde uit dat
Wisse Dekker nu de baas was bij Philips en Gerrit Jeelof wilde sturen. Hij zou een
uitnodiging mee brengen om Gvishiani naar Eindhoven uit te nodigen. Tien jaar
geleden probeerde ambassadeur Romanov een dergelijk bezoek van Gvishiani aan
Philips te arrangeren, maar kreeg nul op rekest omdat Den Haag, mede in opdracht
van Washington, het kennelijk niet wilde hebben. Nu schijnt er voorzichtig een
gunstiger wind te waaien.
Om 18:30 uur belde Jan Willem Bertens van Buitenlandse Zaken. Hij viste naar
de naam van de diplomaat in Madrid die had geroddeld tegen Caroline Delgado.
Omdat ik niet meteen thuis gaf, kwam hij er schaamteloos enkele malen op terug.
Hij zei dat hij voor de rechter in Den Haag de waarheid had gesproken. Zo'n man
liegt dus gewoon voor zijn baantje bij Buitenlandse Zaken en realiseert zich niet dat
hij op het verkeerde spoor zit. Wel gaf hij toe zich te kunnen voorstellen dat voor
mij nu de maat vol was.
Om 19:00 uur gooide een jongetje vanaf de straat een steen tegen een ruit van de
keuken. Ik werd werkelijk razend. Ik was sneller buiten dan hij had ingeschat en heb
hem een behoorlijk pak rammel verkocht. Hij schreeuwde moord en brand.
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Kanselier Bruno Kreisky van Oostenrijk biedt Lech Walesa van de beweging
Solidariteit politiek asiel aan. Probeert hij de sovjets van een lastpak te ontdoen?
Ik heb 282 pagina's van het Philip Handler-manuscript opnieuw getypt aan de
hand van professor Kamins correcties.
John van Haagen belde. Zijn vrouw Greet was naar een club. Hij was alleen ‘en
dan zit ik te piekeren’. Hij zei de laatste tijd dikwijls zijn zeventigjarige moeder in
Amsterdam te bezoeken. Hij vond rust bij haar, ook door de wijze waarop zij over
de dood sprak.

8 januari 1982
Ik grijp steeds naar het aparte carnet voor Eduard en lucht mijn gevoelens voor en
over hem. Ik heb de grootste moeite hem niet steeds op te bellen, maar mijn affectie
is sterk genoeg om hem met rust te laten. Vandaag komt zijn vriendin Ans bij hem
logeren.
Ik bezocht Jan van Beek, hoofdredacteur van de GPD in Den Haag. Hij was nerveus.
De krant in Amersfoort is naar de Persunie overgegaan. Het Utrechts Nieuwsblad is
in handen gekomen van een glasfabrikant. Hij vertelde me zoveel shit, zelfs dat de
70-jarige oud-voorzitter van de NOS met een 29-jarige verpleegster uit de Filippijnen
was getrouwd, diens vierde vrouw, dat ik voor de zoveelste keer de hemel dankte
wat dat betreft buiten de maalstroom van de konkelaars te staan. Hij repte met geen
woord over eventuele financiële hulp bij het Claus-proces dus ik zei er ook maar
niets over.

9 januari 1982
Edward Jay Epstein, de man die George de Mohrenschildt interviewde op de dag dat
hij ‘zelfmoord’ pleegde in Palm Beach, Florida (1977), heeft een portret gemaakt
van de Amerikaanse zakenman Armand Hammer, topman bij Occidental Petroleum,
de grootste onafhankelijke oliemaatschappij in de wereld. Als 24-jarige jongeman
is Hammer op bezoek bij Lenin geweest, die een geheime boodschap naar Stalin
zond om te adviseren hem te gebruiken als ‘spreekbuis’ in de richting van de
Amerikaanse grootindustrie.
Leonid Brezhnev heeft Hammer in 1975 een luxueus appartement in Moskou
aangeboden en het Kremlin liet zelfs doorschemeren dat hij een ideale Amerikaanse
ambassadeur in Moskou zou zijn. Het is een feit dat de leiders van de USSR het liefste
werken met buitenlanders die zij vertrouwen. De rege-
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ring Reagan stelt zich op het standpunt niet te weten ‘which side of the fence Hammer
is on,’ aldus iemand uit kringen rond de Amerikaanse president. Wie houden ze voor
de gek? Hammer is een Democraat en hij is joods. Desondanks onderhoud hij prima
betrekkingen met kolonel Khadaffi in Libië, die hem ook vertrouwt.
Hammer vliegt de wereld rond in zijn privéjet en ondervindt niet de minste
problemen in Moskou te landen als hij er voor zaken moet zijn. Hij wijdt de problemen
die hij in de VS ondervond aan Richard Allen, de onlangs afgetreden
veiligheidsadviseur van Reagan. Allen gaf toe Hammer te hebben gesaboteerd
vanwege ‘the funny company he keeps’. Waarom zou juist deze Epstein zich nu
hebben beziggehouden met een studie naar deze mijnheer?261
Vanmorgen heb ik het nieuw uitgetypte manuscript van de gesprekken met Handler
- begeleid met een schietgebedje - naar professor Kamin in Durham gezonden. Mijn
belofte aan Handler is uitgevoerd.
Ik geef Eduard het schildpaddoosje van mam en ik geef Bertie Hilverdink het
beeldje uit Java van ‘de bruidegom’ dat mijn vader me op mijn 40ste verjaardag gaf.
Dit als blijk van dankbaarheid voor wat hij voor Eduard mogelijk maakte.
Ik regelde een lunch tussen Ernst van Eeghen en oud-minister Sicco Mansholt in
Den Haag.

10 januari 1982
Langdon Burwell stuurde een brief over het heengaan van mijn vriend Handler.
De regering Reagan heeft officieel de Europese bondgenoten en Japan gevraagd
om geen technologie te leveren voor de gaspijplijn uit Siberië. Minister Al Haig heeft
dit in Air Force One op weg naar de NAVO in Brussel nog eens tegen journalisten
onderstreept. Het is een schaamteloze poging van de Amerikanen de sovjeteconomie
te ondermijnen. Zij stellen alles in het werk om te voorkomen dat de buitenlandse
valuta die de sovjetenergie zou gaan opleveren, de sovjeteconomie zullen
binnenstromen. Nu wordt Polen gehanteerd als alibi om Moskou dwars te zitten.
Daarvoor was het Afghanistan. Er wordt altijd wel een stok gevonden om de hond
mee te slaan.
Bovendien komt Haig er nu openlijk voor uit ook een andere hoge ambtenaar,
Myer Rashish van het State Department, met harde hand en met hulp van Reagan
uit zijn ministerie te heb-
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ben gesmeten. Dat komt er van als je een generaal tot diplomaat bombardeert.

11 januari 1982
Amsterdam - New York, KL641
‘Ronald Reagan does not have a foreign policy - but a movie script,’ aldus James
Reston.
Waarom krijg je in vliegtuigen nooit behoorlijke koffie?
Friso Endt sprak met Wisse Dekker van Philips, die nu eindelijk zegt: ‘Ach, het
is gewoon verstandig om in Rusland (hij zal wel de Sovjet-Unie bedoelen) een kantoor
te hebben. Niet omdat er nu zoveel zaken uit voort zullen komen. We leveren er wat
op het gebied van medische apparatuur. Het is dan goed erbij te zitten voor de service.
Maar ook onze concurrentie, bijvoorbeeld Siemens, zit er.’ Het blijft een typisch
vlees noch vis verklaring, gebaseerd op de Philips' arrogantie van: we hebben de
Sovjets eigenlijk niet nodig.
Newsweek wijdde een omslagverhaal aan THE MYSTERY OF EMBRYONIC
262
DEVELOPMENT. ‘Embryology is the next frontier of biology. Incorporating genetics
(the study of heredity), cell biology and molecular biology, is emerging as the grand
synthesis of the life sciences.’ Het proces begint op het moment van verwekking,
het moment waarop het embryo ontstaat. ‘Out of hundreds of millions of sperm that
swim to the waiting egg, only one manages to penetrate. It releases digestive enzymes,
eating its way into the egg, and alters the egg's surface so that no other sperm can
follow. Then the sperm merge its genes with the egg's.’
De derde week schijnt ‘the future nervous system’ zich te vormen. ‘As the neural
tube closes, the brain takes shape, already differentiating into hind-, mid-, and
forebrain. A normal, healthy adult has about 200 different kinds of cells: arranged
into patterns, they form into human shape and make the connections that let muscles
move and brains think.’ We weten toch eigenlijk helemaal niets van hoe we zelf in
elkaar zitten. Schokkend. De gouverneur van de staat Massachusetts, Edward J. King,
is een proces tegen The Boston Globe begonnen en eist 3,6 miljoen dollar
schadevergoeding, omdat twee journalisten en een tekenaar van de krant hem tijdens
de verkiezingscampagne als belachelijk en gedreven door haatgevoelens hebben
afgeschilderd. Dat wint King nooit. Ik weet nu hoe lasterprocessen in de VS worden
afgedaan.
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Op weg naar mijn toestel op pier A liep ik tegen minister Hans van Mierlo aan, die
thuiskwam, omringd door medewerkers en fotografen. Hij groette me nogal hartelijk.
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New York
12 januari 1982
Ik kwam om 20:30 uur bij de flat van Bertie aan waar Eduard me opwachtte. Het
was meteen raak. Zijn ogen drukten diepe affectie uit. Hij hield mijn hand vast en
zei dat ik er uitstekend uit zag. We gingen naar La Forge om een visje te eten. Bij
thuiskomst gingen we naar bed. Het is verder niet te beschrijven. Ik weet een ding
zeker: nog nooit heb ik iemand zo totaal omhelsd en in mijn armen gesloten, seks
inbegrepen.
Hij heeft zoveel te vertellen. Ik luister en neem alles zo intensief mogelijk in me
op. Hij kreeg in de winkel vijf dollar per uur opslag.

14 januari 1982
Gisteren ben ik niet aan mijn dagboek toegekomen. Toen we 12 januari na een
heerlijke avond bij Leonard en Brigitte Freed thuiskwamen, bleek Bertie twee dagen
eerder uit Europa te zijn teruggekeerd. Eduard was onmiddellijk van slag. De sfeer
was even naar als toen ik vorig jaar uit Caracas arriveerde. Ik botste met Bertie op
een heel nare manier. Hij kreeg lucht van ons plan een weekje naar Florida te gaan
en begon met verwijten: ‘Als ik iemand beloof drie maanden op zijn huis te zullen
passen, dan ga ik niet weg naar Florida.’ De keet sloeg ook terug op Eduard en mij
en alles was verpest. Bertie gunt ons die trip gewoon niet en komt met smoesjes aan.
Het is toch eigenlijk een valse nicht. Bertie trok zich in zijn kamer terug.
Ik volgde mijn gesternte en ging naar hem toe. Hij zei het allemaal niet zo gemeend
te hebben. Ik gaf hem het Indische beeldje dat ik van mijn vader had gekregen. Als
gevolg van alle commotie was er met Eduard verder geen land te bezeilen. Ik lag de
hele nacht wakker en huilde 13 januari in de vroege ochtenduren in zijn armen.
Gisteren gingen we met Mora Henskens eten. De situatie tussen Eduard en mij
verslechterde nog verder. Hij begon in haar bijzijn een lange tirade dat hij niet van
mij hield als lover maar mij als zijn beste vriend beschouwde. Ik probeerde hem af
te remmen omdat ik het niet de plaats en het moment vond onze
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persoonlijke emoties met Mora te bespreken maar er was geen houden aan. Hij ging
maar door. Hij kreeg er tranen bij in de ogen en op zo'n moment ben ik precies als
mam, dan word ik ijskoud omdat ik de hele vertoning als een vorm van verraad
beschouw. Hij luchtte zijn hart nog verder en zei dat ik hem steeds besprong als een
havik die zijn klauwen in hem zette. Hij maakte een achteroverbuigend gebaar, als
van iemand die wordt besprongen. Hij benadrukte met klem dat ik teveel van hem
hield. Ik liet me ijskoud ontvallen: ‘Wel, dan is alles tussen ons slechts een droom
en illusie geweest.’
Op dat punt gearriveerd - nog steeds aan tafel in een Chinees restaurant - kondigde
Mora Henskens aan dat ze liever dit gesprek verder niet bijwoonde en er de voorkeur
aan gaf te vertrekken. Ik zei: ‘Niet doen, je bent onze vriendin.’ Eduard keek wanhopig
en zei te betwijfelen of hij zich wel juist had uitgedrukt. Hij ging zijn handen wassen.
Ik zei tegen Mora: ‘Misschien zijn we te vlug geweest met te spreken over een
mogelijke baan voor hem bij de VN. Laten we eerst maar afwachten hoe dit verder
afloopt.’ Nadat we Mora hadden thuisgebracht, zei ik tegen hem in de lift: ‘Waarom
zou ik moeite voor je doen? Als ik naar je luister, is het duidelijk dat je nooit van me
hebt gehouden.’ Door die opmerking begon hij hartstochtelijk te huilen. Het duurde
op straat voort. Ik probeerde hem te kalmeren, maar hij was ontroostbaar. Nu was
het mijn beurt om afschuwelijke schuldgevoelens te krijgen dat hij zo verdrietig was.
‘Waarom maken we zulke fouten jegens elkaar,’ vroeg hij zich af. ‘Er is niets in de
wereld waarvoor ik jou zou willen kwetsen, ik wilde je geen pijn doen Wim, voor
geen goud.’ We bereikten Third Avenue. Hij huilde nog toen we bij Lexington
Avenue arriveerden. We liepen naar het Hyatt hotel en namen ijs met koffie. Zijn
behuilde gezicht deed me pijn alsof het mezelf schroeide.

15 januari 1982
Peter belde uit Amerbos. Ik vertelde hem wat er was gebeurd. ‘Wat vreselijk voor
je, dat je nu op dit moment weer terug naar Amsterdam moet. Ik leef zo met je mee,’
zei hij.
We namen afscheid in Crêpes. Droom ik of begint hij nu toch echt van me te
houden? Hij zei: ‘Your eyes are very, very blue.’ Hij zei eerder: ‘Vergeet niet, je
bent de eerste andere persoon, buiten mijn familie en ouders, die echt van me houdt.
Dat is een ervaring die ik nog moet verwerken. Ik moet nog voor mezelf alles op een
rijtje zetten.’
Er was die avond vanuit het Hyatt hotel geen taxi te krijgen.
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We wandelden in de sneeuw van 42nd Street terug naar Gramercy Park.
Gisteren gingen we na zijn werk naar een film op 68 East en dineerden in La
Caroussel. Wat die jongen op zo'n avond allemaal zegt. Tijdens het eten zei ik opeens:
‘Van alle mensen die ik ooit heb gekend, besef ik dat jij het meeste op Frieda
Westerman lijkt, ogen, haar, neus, huid, the whole package.’
Met Bertie is het weer goed. Hij kwam met een klein houten doosje aanzetten.
Toen ik het openmaakte zag ik een fel rood, houten hartje en de woorden: Have a
heart. Hij gaf Eduard een zilveren sleutelring van Tiffany's.

New York - Amsterdam
Eduard las het artikel van Max Pam in de Haagse Post. Ik geloof dat hij apprecieerde
wat ik over mam zei.
Ik luister naar muziek van Jacques Ibert.
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Amsterdam
17 januari 1982
Amerbos
Het is stralend weer. Eduard lijkt griezelig ver weg. Ik dank de hemel dat ik vrijdag
weer naar New York terugga met het vooruitzicht van onze trip naar Florida.
Ik vond dat Peter er vreemd uitzag. We hadden meteen een botsing. We gingen
later naar Thermos. Ik dacht dat ik een Amerikaanse marinier zag en wees hem Peter
aan. Later vertelde hij dat het drie Britse mariniers waren geweest die hij alle drie
had gepakt. Het draaide allemaal weer bij.
Om 21:30 uur arriveerde Volodja Molchanov per taxi op Amerbos. Hij begeleidde
als Nederlandse tolk een sovjetdelegatie op bezoek in Nederland. Hij vroeg of ik
tweemaal per maand een commentaar voor APN Novosti wilde schrijven, samen met
een Britse journalist, John Aldridge. Ik aarzel. Te hooi en te gras is prima maar niet
meer.263 Hij sprak zeer kritisch over de situatie in zijn land. Popov van de CPSU was
(mede na mijn pleidooi voor de Nederlandse industrie) naar Jermen Gvishiani geweest
‘en ik geloof,’ zei Volodja, ‘dat IHC nu een contract van 300 miljoen heeft gekregen.’
Dit klopte. IHC, de baggeronderneming, had inderdaad een opdracht voor de
levering van vier baggervaartuigen gekregen ter waarde van 300 miljoen, waarvan
de financiering door de staatsbank van de Sovjet-Unie en de ABN werd geregeld.264
Het doet deugd te weten, al kan ik het niet morgen in de krant zetten, dat mijn
contacten en lobby in Moskou van tijd tot tijd vruchten voor het koninkrijk afwerpen,
ook al word ik er zelf niet beter van.
Chris van Esterik, die ‘onderzoek’ verricht naar onder meer de escapades van Luns
in de kwestie Nieuw-Guinea, stuurde me een bandje met gesprekken van Jerome
Heldring met oudpolitici Theo Bot en Edzo Toxopeus. Het is ambassadeur Carel van
Boetzelaer geweest die mij eens, in Taxco, Mexico, vertelde dat een aantal
ambassadeurs in de dagen van Luns bijeen was geweest om te overleggen of ze het
beleid van de man - en
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Ik heb het ook niet gedaan.
NRC Handelsblad, 16 december 1981.
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diens leugens onder meer over Nieuw-Guinea en Amerikaanse toezeggingen, die er
niet waren - langer konden tolereren. ‘Curieus is, vind ik,’ aldus schrijft Chris, ‘dat
ze het niet durven te ontkennen dat het is gebeurd en dat ze er verder niets mee te
maken willen hebben. Let maar op de afhoudende toon van Toxopeus en Bot.
Waarschijnlijk omdat het een scandale diplomatique betreft. Goed voor roddels in
eigen kring in de Wittebrug265, of op Buitenlandse Zaken, maar niets voor het gewone
volk en zeker niets voor journalisten. Maar toch, het bewijs is geleverd.’
Oud ambassadeur Jacob van der Gaag had ik Over intelligentie laten sturen en om
commentaar gevraagd. ‘Ik heb het boek pagina voor pagina met grote aandacht
gelezen in de hoop aanknopingspunten voor een dialoog te vinden. Dat is mij niet
gelukt,’ schreef hij 13 januari l.l. ‘Voor ik verder ga, een rechtzetting: toen je mij
een paar dagen geleden opbelde en mij vroeg in een zin te zeggen wat ik van je boek
dacht, was mijn antwoord: ik ben het er niet mee eens. Deze reactie vond ik bij nader
inzien onjuist. Er is geen sprake van het er niet mee eens te zijn, om de
doodeenvoudige reden dat jij en ik in een volkomen verschillende gedachtewereld
leven.’ Hij meent dat er geen plaats is voor een dialoog omdat het niet mogelijk zou
zijn mijn gedachtenwereld tot de zijne te maken, alsof dat een voorwaarde zou moeten
zijn voor het uitwisselen van ideeën.
Van der Gaag zegt dat er rationalisten en mystici in de wereld zijn en dat het
onmogelijk is een rationalist (als Willem Oltmans) in de gedachtewereld van een
mysticus (Jacob van der Gaag) binnen te leiden. Ik ben er dus kennelijk niet in
geslaagd, zonder meteen voor rationalist te worden uitgemaakt, om de
neurofysiologische realiteiten van ons functioneren - of ons eigen hoofd - dichter bij
de denkwereld van de oud-ambassadeur te brengen.266

18 januari 1982
Ook het Amerikaanse ministerie van Handel beijvert zich op alle fronten om Westerse
landen te manipuleren of chanteren om toch vooral geen hoogwaardige technologie
aan de Sovjet-Unie te leveren.267 Ik vind het schandelijk wat er gebeurt om nolens
volens te proberen de USSR met alle denkbare en ondenkbare middelen te kraken.
George Ball hield een vurig pleidooi dat ‘in diplomacy frustra-
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Een wijk tussen Den Haag en Wassenaar.
Zijn brief bevindt zich in mijn dagboek.
The New York Times, 13 januari 1982, door Clyde Fransworth.
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tion makes a bad policy’.268 Hij vervolgde: ‘Since we cannot by unilateral sanctions
alter Soviet policy, our current shadow-play exposes our weakness rather than
strength. Our punitive efforts appear more like those of a toothless poodle than a
majestic lion.’ Maar Reagan heeft immers eerder de geest van een poedel dan die
van een leeuw.
Hoe belachelijk de Amerikanen zijn, werd weer eens duidelijk door een bericht
in de The New York Times, dat het gevaar voor een moordaanslag op president Ronald
Reagan door Libische agenten was afgenomen. Reagan had zelf de mogelijkheid van
een kogel via kolonel Khadaffi op een persconferentie geopperd. Nu heeft een hoge
zegsman in de regering Reagan gezegd: ‘This was not an artificial affair created by
the White House to justify punitive action against Lybia.’ Hij zei zelfs: ‘We believed
the threat was real and we now believe it has receded.’269 Ze liegen met een stalen
gezicht de schurken in Washington en doen dit al jarenlang jegens al die landen en
politiek leiders, die niet naar hun pijpen dansen. Terwijl ze zelf over heel de wereld
moord- en doodslagpraktijken hanteren wanneer het in hun kraam te pas komt,
schuiven ze Castro, Khadaffi en andere leiders die Washington uitstekend door
hebben, de meest walgelijke misdaden in de schoenen.
Intussen meldde Associated Press270 uit Washington, dat het regime Reagan de
duimschroeven verder heeft aangedraaid ten aanzien van de vrijheid van nieuwsgaring.
Hij laat met alle beschikbare justitiële maatregelen dreigen wanneer journalisten
‘unauthorized news’ naar buiten zouden brengen.
Nieuwe botsing met Peter. Eigenlijk het gevolg van mijn al jarenlang onderdrukte
irritatie, dat hij, wat betreft zijn toekomst en regelmatige inkomsten, niet de koe bij
de horens pakt en aan de gang gaat. Ik vermijd het onderwerp altijd, omdat hij
onmiddellijk of van onderwerp verandert of de benen neemt. Zo ook vanmiddag. Ik
was op weg naar Joop Daalmeijer in het Park Hotel toen hij op de Stadhouderskade,
toen ik voor een stoplicht stilhield, midden in ons gesprek uit de auto sprong.

19 januari 1982
In Moskou is een pamflet van 79 pagina's verschenen: Vanwaar de bedreiging voor
de Vrede?, dat de Amerikaanse beweringen moet weerleggen dat de USSR een gevaar
voor de wereldvrede zou vormen. Dat is ook pertinent niet waar, zoals ik de afgelo-
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pen tien jaar in Moskou heb kunnen constateren. Het sovjet ministerie van Defensie
beargumenteert dat de Amerikanen een strategie hebben uitgestippeld om het arsenaal
kernwapens zodanig uit te bouwen dat een preventieve aanval op de USSR nog in de
jaren tachtig mogelijk zal worden. De grootmachten zitten in een afschuwelijke
vicieuze cirkel, en kom er maar eens uit. Intussen zal de Olof Palme Commissie weer
in Bonn vergaderen in een poging er iets tegen te doen.
Dusko Doder gaat in The Washington Post271 gedetailleerd op het pamflet in. Het
Warschaupact heeft 385 onderzeeërs tegen de NAVO 279. Maar de NAVO beschikt
over 25 vliegdekschepen, terwijl de USSR er slechts twee heeft. De VS beschikken
over 1.500 militaire installaties in 32 landen, waarvan de meeste zijn aangelegd in
buurlanden van de USSR. Ga zo maar door. Ik schreef ambassadeur Van der Gaag
onder meer: ‘Ik had moeite te geloven wat daadwerkelijk op uw briefpapier stond,
namelijk dat er tussen ons geen plaats voor een dialoog zou zijn na het lezen van
Over intelligentie. Uit de koker van een diplomaat par excellence als u, klinkt me
dit zelfs aan het ongelooflijk grenzende. Ik heb altijd gedacht, en dit moet toch
evenzeer gelden voor de diplomatie als de journalistiek, dat the art of creating a
dialogue de kwintessens van ons metier is. Er vinden inderdaad veel dialogen tussen
‘doven’ plaats, maar een diplomaat of journalist mogen er nooit a priori vanuit gaan
dat praten geen zin zou hebben?’
Peter Atit, de swami, en Jan Foudraine kwamen dineren op Amerbos. De
conversatie met hen, mij en Peter heb ik grotendeels op de band opgenomen. Soms
was het interessant wat werd besproken, soms hysterisch en soms crazy.
Popov logeert met Volodja Molchanov in het Park Hotel. Terwijl Peter met Volodja
sprak, vertelde Popov dat ambassadeur Tolstikov bang voor hem was. Ze hadden op
de ambassade met Tolstikov in de sauna gesproken - blijkbaar niet af te luisteren
door de BVD - en hij beloofde Tolstikov instructies te zullen geven. Ik beklaagde me
namelijk om het uitermate stalinistische gedrag van de man, wat op de receptie laatst
tot een openlijke botsing had geleid.
Ronald Reagan heeft er in een gesprek met Reader's Digest op gehamerd dat de
sancties en het embargo, of liever de blokkade, tegen Cuba verder verscherpt diende
te worden.272 Steeds denkt Amerika, en de Reagan-kliek helemaal, in termen van
straffen alsof andere landen en leiders baby's zouden zijn.
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The Washington Post, 19 januari 1982.
Reuters, 18 januari 1982.
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20 januari 1982
Premier Nikolai Tikhonov heeft opnieuw met engelengeduld een beroep op
Washington gedaan ‘a constructive dialogue’ met het Kremlin te beginnen. Opnieuw
werd in Moskou onderstreept dat de USSR geen confrontatie met de VS wil,
integendeel. Het is daarom in het dwingende belang van de Sovjet-Unie, in deze fase
van haar ontwikkeling, alle energie en beschikbare middelen te richten op de economie
en de ontwikkeling daarvan naar het niveau dat in Westerse landen al lang geleden
werd bereikt. Tikhonov sprak voor dovemansoren. Reagan & Co. willen een
confrontatie om te voorkomen dat de USSR de rust zou worden gegund om na de
vrijwel totale vernietigingsoorlog van 1941-1945 er bovenop te komen.
Achter het Nieuws heeft dus via Popov, Molchanov en mij als eerste de beschikking
gekregen over het nieuwe sovjetrapport inzake bewapening. Ze hebben het na enige
aarzeling, mede door druk van Willem Brugsma die het wel zag zitten, als eerste
uitvoerig op televisie gebracht. Eerst was er ‘geen gat’ in Achter het Nieuws
beschikbaar. Nu zei Joop Daalmeijer tegen me: ‘Er was toch een gat beschikbaar,
waarom niet? Je moet altijd eerlijk zijn, alleen af en toe niet.’ Hij voelde er niets
voor iets op televisie te doen met de Olof Palme Commissie in Bonn of om Georgii
Arbatov daar te filmen ‘want dan zou ik hem moeten attaqueren over Polen’. Aldus
‘journalist’ Daalmeijer. En dat is een van de besten in Hilversum om mee samen te
werken.
Ik probeerde Pieter Baaij weer aan te sporen ten aanzien van het zaken doen met
de USSR. ‘De socialisten met Joop den Uyl vermoorden ons bedrijfsleven in
tegenstelling tot West-Duitsland, waar de regering het bedrijfsleven steunt,’ zei hij.
‘De heer Wagner ziet geen kans een effectieve Nederlandse club voor Moskou bij
elkaar te krijgen.’
Peter had geen zin met Jan en Babette Cremer te gaan eten. Hij vindt dat Jan alleen
maar in de ruimte zwetst en daarom is het zonde van onze tijd. Eigenlijk heeft hij
gelijk.
Volodja kwam weer eten op Amerbos en zei dat zijn auto door een andere wagen
tot vrijwel voor de deur van Amerbos was gevolgd, volgens hem een auto van de
BVD. Hij kondigde aan dat ambassadeur Tolstikov in augustus naar Moskou teruggaat.
Dat is een opluchting. Maar Popov en hij zijn bang dat er een andere klootzak voor
terug komt. Tolstikov had een codetelegram naar Moskou gezonden over de uitzending
van Achter het Nieuws over het nieuwe militaire rapport uit de USSR, alsof hij
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en Vladimir Opalev de VARA-televisie hadden geregeld. Popov ging zijnerzijds een
rapport aan Boris Ponomarev van de CPSU zenden om te onderstrepen dat hij over
dermate goede contacten bij de Nederlandse televisie beschikte, dat hij ervoor had
gezorgd dat er hier aandacht was besteed aan het sovjetrapport. Het pronken met
andermans veren is een wereldwijd verschijnsel, dat zie je maar. Ik word er een beetje
moe van.
Ook het telefoongesprek met Baaij was een domper. Waarom gaat iedereen altijd
bij de minste tegenslag bij de pakken neerzitten? Ze zijn niet werkelijk toegewijd
aan waar ze aan beginnen, of wat ze vinden dat hoort te gebeuren.
Ik heb de NVJ gevraagd opnieuw naar Buitenlandse Zaken te schrijven, nu naar
aanleiding van het geroddel van ambassadeur Goedhart in Madrid. Vicevoorzitter
Willem Klinkenberg zegt dat Hendrik van Niftrik dwarsligt. Hoewel ik vermoed dat
Hans Verploeg, de nieuwe grote baas daar, er ook wel van weet.
Georgii Arbatov belde uit Bonn om te bepleiten dat het beter was niet teveel
bezwaren te opperen tegen ‘de bewerking’ door Dodd & Mead van ons boek bestemd
voor de Amerikaanse markt, ‘because it is in our interest to have the book out’. Hij
spant zich in om ook een Japanse editie op de markt te krijgen.
Ik belde meteen Roel Oostra bij NCRV-televisie of er belangstelling was voor een
gesprek met Arbatov in Bonn, wat ik bereid was voor 2.500 gulden te regelen.
Peter wees me op de publicatie in Groot-Brittannië van The Holy Blood and the
Holy Grail waarin wordt beweerd dat Christus eigenlijk getrouwd zou zijn geweest
en een kind gekregen zou hebben van Maria Magdalena. Hij overleefde zijn kruisiging
en zijn afstammelingen bevinden zich onder Europese adellijke families. Het is een
zelfde onzinverhaal als Dimiter Dimitrov, alias Donald Donaldson, die beweerde dat
de tsaar via Roemenië naar België wist te vluchten en later aldaar was gestorven.
Mijn oude bekende, bisschop Hugh W. Montefiore van Birmingham,273 doet de zaak
af als ‘academically absurd’.274
Een andere oude bekende, Chalmers Roberts van The Washington Post vraagt zich
af of Paul Nitze wel de juiste man op de juiste plaats is voor de
ontwapeningsgesprekken in Genève. Hij citeert Nitze met uitspraken als: ‘The Kremlin
leaders do not want war: they want the world.’
Nitze leerde ik kennen via The Committee on the Present
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Zie: Grenzen aan de groei, Bruna, 1973.
International Herald Tribune, 20 januari 1982.
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Danger, het ultieme koudeoorlogsgezelschap in Washington. Hij is nu 75 jaar. Ergens
heb ik toch het gevoel gekregen dat je misschien juist zo'n havik onder de Reaganites
nodig hebt, om uiteindelijk tot een modus vivendi te komen met de Brezhnevites.
Chalmers omschrijft Nitze als ‘a dogged insistent, no-nonsense negotiator, who
knows well the interrelationship between theater and strategic nuclear forces, and
who knows both the diplomatic intricacies and the complex military hardware
involved in the current negotiations’. De journalist eindigt zijn column met: ‘If it
works out, it will be the crown of Nitze's carreer.’275

21 januari 1982
Peter zag erg op tegen de terugreis naar Londen, ook vanwege stakingen. Ik bracht
hem met de TR-6 naar het Centraal Station en zat weer bij het afscheid met een brok
in mijn keel. Hij vond mijn gebakken aardappeltjes gisteravond weer zalig. Hij rolde
gisteravond ook een hasjiesjsigaretje voor Volodja Molchanov. Ik moet hem altijd
even naar coffeeshop Rusland brengen om de rotzooi op te halen.
Eigenlijk sprak ik er tegen Peter voor het eerst over moe te zijn om altijd weer te
moeten knokken voor erkenning. En daarnaast manipuleren om de kassa te kunnen
laten rinkelen. Ik ben wel gedwongen om een interview met Arbatov in Bonn ‘te
verkopen’ aan de NCRV omdat ik sinds de sabotage van Luns in 1957 nooit meer
ergens een poot aan de grond heb gekregen. Ik haat dit soort shit om op die manier
rond te moeten komen. Ook zei ik Peter dat wanneer het met Eduard allemaal
misloopt, ik aan het einde van mijn Latijn zal zijn. Of zoals ik tegen Eduard zelf heb
gezegd: ‘Een breuk met jou overleef ik niet.’ Peter zei me nooit eerder op die toon
te hebben horen praten. Het verwonderde hem ten zeerste, maar er zit veel waarheid
in.
Peter antwoordde er zeker van te zijn dat de affaire met Eduard zeker in een trauma
zal eindigen. Volodja Molchanov zei zelfs: ‘Over acht maanden is het allemaal
voorbij.’ Ik bracht ertegenin dat ik er zeker van was, vanaf de eerste dag, dat we
nooit meer uit elkaar zouden gaan. ‘De seks zal misschien wel eindigen,’ zei ik,
‘maar dan blijft er nog zoveel over.’ Maar dan is het dus inderdaad opnieuw niet ‘de
ware’ geweest.276
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Idem.
In 1996 zijn we nog altijd zeer bevriend, maar inderdaad anders, als ‘beste vrienden’.
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Ik heb een bandopname met pianospel voor Eduard gemaakt en ga deze nog wat vol
praten. Ik wil en moet hem proberen te overtuigen, om hem gerust te stellen, dat ik
niet verwacht dat we lovers zullen worden.
Willem Klinkenberg vertrouwde me toe dat Hendrik van Niftrik van de NVJ
Voetelink wil dwarsbomen. Hoe is dit mogelijk, van binnenuit mijn eigen
vakorganisatie? Tegen mij kletste Van Niftrik gisteren geheel anders.

22 januari 1982
Schiphol
Ik raak nu pas echt opgewonden omdat ik opnieuw op weg ben naar Eduard. Ik ga
naar Mora, zet zijn cadeautjes op tafel en verstop me in haar slaapkamer. Hij weet
immers niet dat ik kom.
Ik heb nog in het Park Hotel ontbeten met Popov, Volodja en een Russische
droogkloot. Ik gaf Volodja een brief mee bestemd voor Vadim Zagladin, die ik wil
interviewen. Volodja gaf me een reprimande: ‘Je kletst altijd teveel. Je hoeft er niet
bij te zeggen dat je ook Arbatov en Gvishiani wil spreken en met mij wil kletsen als
je in Moskou bent.’

KL641, Amsterdam - New York
Ik vertelde Popov dat als ik adviseur van Ponomarev was, ik Gromyko zou
verhinderen naar Genève te reizen voor ontwapeningsgesprekken met de Amerikanen,
die er alleen maar op uit zijn hun land op de knieën te krijgen.
Gisteren zag ik op televisie hoe een journalist aan minister Al Haig vroeg: ‘Why
are you so upset with Poland while you associate with some of the worst police states
in the world?’ Haig gaf een dermate fanatiek, aan waanzin grenzend antwoord, dat
ik aan psychiater Arnold Hutschnecker moest denken. Hij was te druk om twee dagen
aan Gromyko te besteden in Genève. De zaken dienden in een dag te worden
afgehandeld. In werkelijkheid wilde hij zodoende zijn ongenoegen over wat in Polen
plaatsvindt zichtbaar maken!
Volodja Molchanov zei over mijn plan om het weekeinde naar Eduard te gaan:
‘Ik wacht twee jaar om een weekje naar Nederland te gaan en jij vliegt even naar
New York op en neer.’
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New York
23 januari 1982
Ik heb eerst een brief aan Peter geschreven.
Na aankomst besprak ik met Mora Henskens hoe we Eduard zouden verrassen:
het oorspronkelijke plan - zij had drie kaartjes voor de komische opera The Pirates
of Penzance gekocht - dat ik in het Minskoff Theatre onverwachts op hun rij zou
aanschuiven, of dat ik mij in de slaapkamer zou verbergen waar hij dan een pakje
van haar bed zou ophalen. We besloten tot het laatste. Hij was verrast maar het hield
niet over. ‘Als ik mijn moeder in de slaapkamer had gevonden, ja, dan zou ik geschokt
zijn geweest,’ zei hij, ‘maar van jou verwacht ik zoiets.’ Hij had zijn ouders gezegd
dat hij door kennissen was uitgenodigd naar Florida te gaan, maar onderstreepte hoe
walgelijk hij het vond over zoiets te moeten liegen. Zijn vader had zelfs aangeboden
voor zijn trip naar Florida te betalen, maar dat wilde hij absoluut niet. ‘Ze betalen
ook altijd al een belangrijk deel van mijn skivakanties,’ zei hij.
Ik vond de show een ramp, zonde van het geld, 105 dollar. Allemaal onzin.
Later, terug in Berties flat, raakte ik weer in de zevende hemel. Nog nooit heb ik
iemand met zoveel affectie en seksuele intensiteit in mijn armen gehouden. We
eindigden bij het ochtendgloren - het voor mij althans preferabele moment - in een
69. Een droom. Ik kan er niet over praten. Het was totaal compleet.
Eduard dekte de ontbijttafel. Ik draaide de band met mijn pianospel waar hij ernstig
en geroerd naar luisterde. De sfeer bij het ontbijt is niet te beschrijven. Hij gaat
eigenlijk nooit uit, niet in de laatste plaats omdat hij keihard werkt. Hij heeft geen
zin om opgepikt te worden in disco's of sauna's. ‘I have been through all of that. Ik
ben bepaald niet groen.’
Henry Kissinger heeft The New York Times zijn licht over de wereldsituatie doen
schijnen. Deze afschuwelijke man blijft het hoogste lied zingen in Washington, alsof
hij helemaal niets op zijn kerfstok zou hebben. ‘The art of policy-making is to have
a sense of nuance. Diplomacy should not become a form of psychological warfare,’
aldus: de man die, zoals Hermann Gö-
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ring met Rotterdam deed, Hanoi liet platgooien door B-52 bommenwerpers om de
overgave van Noord-Vietnam af te dwingen. Of die met Nixon eigenlijk
verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen Cambodjanen. Hij is nu professor
Internationale betrekkingen aan Georgetown University.277

25 januari 1982
KL644, New York - Amsterdam
In de winkel zei Eduard vanmorgen: ‘We had a glorious weekend.’ En dat was het
exact. Zaterdagavond, gisteren en vandaag stond mijn dagboek stil.
Gisterochtend, voor we met een gehuurde auto naar Yale in New Haven reden,
zei hij nadat hij aan zijn neus had gewreven: ‘Nieuws.’ Even later belden zijn vader,
opa, oma, en zijn moeder kwam tweemaal aan de lijn. ‘Zij zou het liefste willen dat
ik bij haar om de hoek woonde,’ was het commentaar. We reden langs de Hudson
rivier noordwaarts. Ik toonde hem Pierson College waar ik in 1949 en 1950 een jaar
op een studentenkamer had gewoond. We namen foto's op de binnenplaats. Een
pélerinage naar vervlogen tijden waar ik hem een moment deel van wilde laten zijn,
al vond ik het heerlijk een foto van hem te maken op dezelfde plaats waar ik zo
dikwijls met mijn toentertijd beste vrienden Freddy Heath, Erling Christophersen en
Tony de Almeida Santos tijd doorbracht.
We reden rond de campus. Het was zonnig maar koud met sneeuw.

277

The New York Times, 22 januari 1982.

Willem Oltmans, Memoires 1981-1982

257

Amsterdam
26 januari 1982
Amerbos
Ik val voortdurend in slaap als gevolg van een intens beleefd weekeinde.
Ik ontving het programma van de gedenkdienst voor Philip Handler in de Duke
University Chapel. Professor Henry Kamin sloot zijn rede erbij in.
Voetelink heeft landsadvocaat Droogleever Fortuijn voorgesteld tot een minnelijke
schikking te komen. Eigenlijk ben ik hier tegen. Ze verdienen het niet, de schurken.
Frankrijk heeft, kennelijk met instemming van president François Mitterrand, een
contract voor de levering van 280 miljard kubieke feet Siberisch gas gesloten over
een periode tot na het jaar tweeduizend. Terecht trekt Parijs zich niets aan van de
Amerikaanse hysterie om tegen iedere prijs het Kremlin in de wielen te rijden. General
Electric krijgt geen toestemming turbines te leveren voor de pompstations langs de
Siberische pijplijn. Je zou zeggen een betere kans voor Pieter Baaij, maar er gebeurt
niets op dat front. Wie weet laat ook die mijnheer de wet van wat mag en niet mag
tegenover de USSR door Den Haag voorschrijven.
De Olof Palme Commissie schijnt in Bonn op een aantal problemen te zijn gestuit.
Egon Bahr heeft gezegd: ‘Het valt niet mee om een gemeenschappelijk oordeel te
vinden als commissieleden als de Amerikaan Cyrus Vance en de Amerikadeskundige
Georgii Arbatov tegenover elkaar staan.’
Aart van der Want schreef dat het NCRV-gesprek van Oostra met Georgii Arbatov
in Bonn inderdaad was uitgezonden. Dat is mooi geregeld en 2.500 gulden meer in
kas. Er zit op het ogenblik niets anders op.
Peter belde om 23:00 uur uit Londen. Het is gespannen tussen ons op dit moment.
Ik was koel en niet hartelijk en rechtvaardig die stemming met het verwijt dat hij mij
de afgelopen vijftien jaar veel te veel als vanzelfsprekend aan zijn kant heeft
beschouwd. Het is natuurlijk niet eerlijk om zo te redeneren. Hij is nu trouwens al
vijf jaar samen met Edwin van Wijk. Eduard heeft me uit de Peterdroom wakker
geschud. Hij wil echter
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absoluut niet de reden zijn van een verwijdering tussen Peter en mij. Ik moet Peter
schrijven. Die huidige minicrisis tussen ons bezorgt me.

27 januari 1982
Mevrouw Mansholt bevestigt dat professor Arbatov en haar man anderhalf uur in
Bonn met elkaar hebben gesproken. Ze hadden beiden aantekeningen gemaakt en
de ontmoeting was ‘buitengewoon bevredigend’ geweest. ‘We volgen wat u doet
altijd met erg veel plezier,’ voegde zij eraan toe. Het is gewoon waar dat ik mensen
zoveel mogelijk ‘aan elkaar naai’.
Washington zegt verrast en teleurgesteld te zijn door de Franse beslissing het gas
uit Siberië aan te zullen kopen. Straks beginnen de Amerikanen straffen tegen de
Fransen in te voeren. Ze zijn werkelijk mesjogge in Washington.278
De Amerikaanse luchtmacht heeft in een 500 pagina tellend rapport nu officieel
toegegeven dat herbiciden tijdens de oorlog in Vietnam en Laos - waarom wordt niet
over Cambodja gesproken - met transportvliegtuigen over het Aziatische land werden
gespoten, met alle afschuwelijke gevolgen voor de bevolking van die landen van
dien. Een aantal pagina's is verdwenen uit het rapport volgens het standaard smoesje
dat die geheim moeten blijven ‘ter bescherming van de nationale veiligheid’. De
besproeiingsmethode met gif is in 1965 op aandringen van generaal William
Westmoreland begonnen.279 Het resultaat zou namelijk zijn, dat wanneer de bladeren
van de bomen zouden vallen, de guerrilla's zich minder gemakkelijk zouden kunnen
verbergen. Het schijnt dat ambassadeur William Sullivan - die ik indertijd in Den
Haag had leren kennen - vanuit zijn post in Vientiane met kracht tegen deze misdadige
methoden van Washington heeft geprotesteerd. De Amerikanen gebruikten
‘combinations of phenoxy herbicides 2,4,5-T en 2,4-D, including Agent Orange,
which was a 50-50 mix of the butyl esters of the two compounds’.280
Westmoreland wilde dat 55.548 km2 landbouwgebied met dit gevaarlijk giftige
spul werd besproeid, omdat een dergelijk terrein het voedsel zou opleveren voor
15.000 Vietcongsoldaten. Robert McNamara werd onlangs gevraagd wat hij van
dergelijke methoden vond. ‘Outlandish and insane,’ was zijn antwoord twintig jaar
later. Desalniettemin was hij de minister van
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The New York Times, 24 januari 1982, door Bernhard Gwertzman.
Volgens de in Neurenberg gehanteerde maatstaven, zou Westmoreland berecht moeten
worden voor oorlogsmisdaden.
The New York Times, 25 januari 1982, door Richard Severo.
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Defensie van de VS toen deze misdadige vluchten werden uitgevoerd. Ook
ambassadeur Frederick Nolting, die jaren ambassadeur in Saigon, kon zich zijn rol
in die misdadige affaire in 1982 niet meer herinneren. Hij doceert tegenwoordig
Ethiek aan de Universiteit van Virginia. Roswell Gilpatric, indertijd onderminister
kon zich evenmin herinneren dat hij er iets mee te maken had, was zelfs verbaasd
dat The New York Times hem hierover opbelde en dat hij in het genoemde rapport
werd genoemd. Minister van Buitenlandse Zaken, Dean Rusk, adviseerde JFK met
het besproeiingswerk in Zuidoost-Azië akkoord te gaan ‘since it does not violate any
rule of international law and is an accepted tactic of war’. Rusk zei zelfs tegen
Kennedy dat hij maar op de koop toe moest nemen te worden beschuldigd van ‘germ
warfare, because successful plant-killing operations in Vietnam, carefully coordinated
with and incidental to larger operations, can be of substantial assistance in the control
and defeat of the Vietcong’. Op 30 november 1961 gaf Kennedy het
ontbladeringsprogramma met herbiciden zijn zegen. In 1962 schreef Rusk een
aanbeveling aan JFK dat het hele project in strijd was met het terugwinnen van de
bevolking voor de anticommunistische zaak. Bij navraag nu in 1982 zei Rusk zich
niet te kunnen herinneren, zich in 1962 tegen het herbicidenproject te hebben gekeerd.
Pieter Baaij sprak met Gerrit Jeelof van Philips, die tegen ‘mijn partner’ zei dat
hij Gvishiani al verscheiden malen had ontmoet en dat ‘Philips niemand nodig had
om contacten in Moskou te leggen’. Allemaal grootspraak want op kasteel Eerde,
tijdens de Nijenrode-reünie, tapte hij uit een heel ander vaatje en sprak ik met Jeelof
wel degelijk af voor hem en Philips aan een ‘nieuwe start’ te werken, te beginnen
bij Jermen Gvishiani. Jeelof kent Gvishiani niet en heeft hem nooit ontmoet.

28 januari 1982
Ik ben op weg naar Gouda om de auto weg te brengen want het gedonder met de
motor, dat al tien jaar aanhoudt, is nog altijd niet opgelost. Misschien dat deze keer
het euvel kan worden verholpen, terwijl ik in de VS ben.

08:40 uur
Ik heb een vreselijke auto-ongeluk gehad in de dichte mist bij de afslag Nieuw-Vennep
waar ik linksaf richting Gouda wilde. Van links kwam een auto met grote snelheid,
die ik niet zag. De auto gaf de voorkant van mijn TR-6 een geweldige optater.
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Mijn auto draaide om zijn as, bleef op de wielen staan maar is total loss. Er zit bloed
en een buil op mijn hoofd. Het vreemdste is misschien het voorgevoel van naderend
onheil dat ik had. Ik dacht nog: als ik met Eduard naar Parijs ga, moeten we
veiligheidsgordels om doen. Ook was ik extra nerveus na een opstopping en veel
vertraging in de IJ-tunnel, omdat ik bang werd dat ik niet tijdig uit Gouda terug zou
zijn om het vliegtuig naar New York te halen.
De politieman die spoedig ter plaatse was, zei: ‘We noemen deze plek de dodenhoek
want de automobilisten komen met een rotgang over die brug en iedere week vallen
hier doden.’ Hij voegde eraan toe dat ik door het oog van de naald was gekropen,
want zou de TR-6 vijftig centimeter verder op de oversteek zijn geweest, dan zou de
andere wagen met hoge snelheid in het portier aan de bestuurderskant zijn gereden
en zou ik morsdood zijn geweest. Ik ben nu toch echt bang, nu ik me realiseer dat
het zo weinig heeft gescheeld of het zou fataal zijn geweest. Dit is het einde van de
TR-6. Hij wordt naar Gouda gebracht. De Wegenwacht bracht me naar Schiphol. Ik
schreef meteen aan Peter wat er is gebeurd.
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New York
29 januari 1982
Ik ben gisteren na aankomst op JFK naar de flat van Alex Kagan gegaan en logeer
nu op 326 Madison Street, in plaats van bij Bertie en Eduard. Ik voelde me nog teveel
van streek van het ongeluk om meteen naar Gramercy Park te gaan.

2 februari 1982
In de auto naar de Everglades
Het is het meest heerlijke weer van de wereld. Eduard rijdt. Eergisteren vlogen we
naar Miami, we huurden een auto, dineerden bij ‘Claire's’ en genoten intens.
Vice-president Rodriguez van Cuba zegt dat Reagan een afspraak tussen hem en
minister Al Haig heeft geschonden door bekend te maken dat beiden elkaar afgelopen
november in het geheim in Mexico hebben gesproken.

3 februari 1982
Florida, West Palm Beach, Holiday Inn
Onze kamer kijkt op zee uit. De schuifdeuren stonden vannacht open. We keken naar
de zonsopkomst en hadden sex. Ik schreef Peter en probeerde duidelijk te maken
niet onder woorden te kunnen brengen hoe ik van deze reis met Eduard geniet. It is
truly heaven for me. Ik geloof dat Ed ook in alles opgaat. Hij zegt soms niet te kunnen
geloven nu toch echt in Florida te zijn. Ik ontdekte, zoals wel vaker gebeurt, dat ik
enkele dagen had gefotografeerd zonder dat er een film in het toestel zat.

7 februari 1982
Orlando Airport
Hoe het is gekomen dat ik vier hele dagen dit dagboek niet aanraakte, is niet te
verklaren. Had ik niets meer te zeggen omdat ik alleen maar intens genoot? De dagen
waren zo compleet, zo totaal, dat ik door helemaal niets afgeleid wilde zijn.
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9 februari 1982
Washington - New York, trein
Eduard staat met een conducteur over Reagan en Haig te praten. Goed voor zijn
kennis van de Engelse taal. Ik kan niet verklaren hoe het komt dat ik gedurende negen
dagen op reis maar zeven pagina's dagboek schreef, plus wat notities in Eds carnet,
waarvan het eerste deel vol is, waarop ik het hem gegeven heb. Het beangstigt me
eigenlijk, want het is nooit eerder gebeurd. Ik heb er geen woorden voor.
Washington straft weer. Nu zijn er nog meer sancties afgekondigd tegen Polen en Londen haastte zich mee te doen - omdat in dat land de staat van beleg werd
afgekondigd na de hevige onlusten tegen het communistische regime.

10 februari 1982
New York City
Doodzonde dat onze Florida honeymoon als sneeuw voor de zon is verdwenen.
In Florida zijn we een paar dagen bij Frits van Eeden en diens vriend Chuck
geweest. We bezochten Disneyland, een instelling die ik als een ramp ervaar. In
Washington ging Eduard naar de graven van JFK en RFK, terwijl ik een bezoek bracht
aan de National Academy of Sciences om na te gaan in hoeverre men de publicatie
van Philip Handlers memoires wenste te steunen. Ook ontmoette ik voor de eerste
keer Handlers vriend, professor Henry Kamin. Hoewel ik een afspraak voor een
lunch met hem had, scheen hij deze straal vergeten, want ik moest hem in de cafetaria
van de Academy gaan zoeken waar hij al doodgemoedereerd met drie andere leden
van de Academy aan het eten was. Handler is nog geen zes weken dood of zijn beste
vriend ‘vergeet’ een rendez-vous met een andere vriend. We zaten misschien tien
minuten apart te praten. Hij was bereid de laatste versie van het manuscript nog
eenmaal door te lopen.
Ik lunchte met Ed in het Hilton Hotel. We bezochten daarna het Space Museum.
In de avond dineerden we met Barbara Applegate281 in het Empress restaurant. Ik
herinner me dat hij later die avond zei, bij zijn eerste bezoek aan Amerbos ervan uit
te zijn gegaan ‘met een oude rot in het vak’ te maken te krijgen. Dat hij mijn eerste
seksuele relatie in mijn leven zou worden”, had hij niet kunnen bevroeden.
Ik belde kolonel L. Fletcher Prouty naar aanleiding van het mysterieuze artikel
toegeschreven aan de nog mysterieuzere
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generaal Dimiter Dimitrov, alias Donald Donaldson. ‘Ha, ha, ha,’ aldus Prouty, ‘that
guy chose to play a role, and he plays it very well, I must say.’ Dat is allemaal leuk
en aardig maar u en ik hebben uitvoerig in Gallery geschreven dat hij werd vermoord
‘and now it shows, he is alive’! Zijn antwoord was: ‘Well, Willem, next I expect
George de Mohrenschildt to come walking in here again.’
Bertie Hilverdink is eigenlijk helemaal niet aardig en alleen in zichzelf
geïnteresseerd.
Aartsbisschop Józef Glemp, de primaat van Polen, heeft gezegd dat ‘the people
are overcome by anger’. Hij vervolgde: ‘No one must be allowed to manipulate our
wrath, because the people want to shed this illness of rage all by itself, and emerge
all in one, and healed.’282
Minister Al Haig heeft herhaald dat hij een militair ingrijpen in Midden-Amerika
niet uitsluit en dat de parallel met Vietnam verder niet opgaat. Het Caribisch gebied
behoort tot de meest directe Amerikaanse invloedssfeer denkbaar. Één Cuba, overeind
gehouden door de USSR, is voldoende. Washington zal niet toestaan dat er een tweede
bijkomt.283
Harrison Salisbury publiceerde een beschouwing over de USSR: THE RUSSIA REAGAN
284
FACES. ‘The internal failures and frustrations now convulsing Russia's outdated
political system pose as much of a problem to President Reagan as does the Soviet
Union's military strength.’ Er wordt de laatste tijd in de VS gedaan of de USSR op
instorten zou staan, en niets is minder waar. Salisbury zegt bijvoorbeeld: ‘The
principal danger to world peace is not posed by the nefarious schemes of Communist
plotters set on fomenting revolutions and overwhelming the West with military might,
but by the Soviet Union's reaction to failures and frustrations that stem from incurable
flaws within its own creaky system.’ Er ontbreekt veel aan het management van de
USSR, maar waarop baseert Salisbury zijn bewering dat de Sovjet-Unie op instorten
zou staan?285
Een reden voor die bouwvalligheid zou de ‘grinding, no-exit combat in
Afghanistan’ zijn. Oke, die oorlog is een ramp, maar daardoor stort het Kremlin nog
niet in elkaar. ‘There is a 4.600-mile frontier with China,’ aldus Salisbury. Die grens
is er al sinds 1917 voor de CPSU. ‘Until ten years ago,’ aldus de
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sovjetspecialist, ‘the Soviet gross national product rose at a buoyant rate of 8 percent
to 10 percent annually. Since 1970, the rate of growth has dwindled. The GNP for
1980, US experts estimate, increased by barely one percent.’ Dus de sovjeteconomie
stagneert. ‘The US outproduces the sclerotic Soviet Union by forty percent,’ aldus
Salisbury. ‘Weakness, particularly internal weakness, in a world power can sometimes
be more dangerous than strength.’ Ik begrijp niet waar de man een zo pessimistische
beschouwing over de USSR vandaan haalt.

11 februari 1982
Lieve Ed kwam brandschoon uit de douche. Ik begon hem af te drogen, maar kon
niet van hem afblijven. Na een mild eerste protest liet hij me toch mijn gang gaan
en ik gaf hem een blow job, die hij aangenaam vond. Nu ben ik bezorgd dat hij moe
naar zijn werk zal gaan. De foto's van Florida zijn prima, ook een foto van Ed en mij
door Frits van Eeden genomen. Ik ben wel bang dat Eduard me gaat haten omdat hij
het toch enigszins als een rape ervaart wanneer we dagelijks seks hebben.
Ik bezocht mijn oude vriend Lloyd deMause, directeur van het Psychohistorisch
Instituut op Broadway. Hij gaf me Foundations of Psycho-History286 wat hij ‘the
science of historical motivation’ noemt. In het voorwoord schrijft hij: ‘It is only by
discovering the “Hitler in ourselves” that we can understand a Hitler. If one denies
one has “a Hitler in ourselves”, one cannot do psycho-history. I, like Hitler, have
been a beaten, frightened child and a resentful youth. I recognize him in myself, and
with some courage can feel in my own guts the terrors he felt that helped produce
the European Götterdämmerung.’
Hoofdstuk één handelt over THE EVOLUTION OF CHILDHOOD. ‘The history of
childhood is a nightmare from which we have only recently begun to awaken. The
further back in history one goes, the lower the level of child care, and the more likely
children are to be killed, abandoned, beaten, terrorized and sexually abused. It is our
task,’ aldus deMause, ‘to see how much of this childhood history can be recaptured
from the evidence that remains to us.’ Eigenlijk sluit hij in deze benadering aan bij
Alice Miller. ‘We ask how each generation of parents and children creates those
issues which are later acted out in the arena of public life,’ schrijft deMause. Dat is
ook het onderwerp dat ik al vele jaren met neurofysioloog Delgado in
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Madrid heb besproken, namelijk hoe de eeuwige vicieuze cirkel van conditionering
van vader op zoon, definitief doorbroken zou kunnen worden.
Lloyd werkt aan een boek over Ronald Reagan. Hij gaf me een kopie van hoofdstuk
drie, THE MAKING OF A FEARFUL LEADER, waarin hij Reagans autobiografie uit 1964,
Where is the rest of me? analyseerde.287

Het geharrewar tussen Washington en de West-Europese bondgenoten over het
Siberische aardgas houdt aan. West-Duitsland is de belangrijkste overtreder van het
zogenaamde strafpakket van de VS tegen de sovjets vanwege eerst Afghanistan en
nu ook Polen.
NRC Handelsblad waarschuwde ook al dat de bouw van de gaspijplijn van de USSR
naar West-Europa vermoedelijk op vertraging moest rekenen.288
Washington doet er alles aan om dit superproject, dat de sovjet-economie zonder
meer uit het slop zou kunnen trekken, te saboteren. Ook maakte de krant bekend dat
minister van Financiën, Van der Stee, druk heeft uitgeoefend opdat de Gasunie minder
energie uit Siberië zou betrekken dan men zich had voorgenomen. De kop in de
krant: VAN DER STEE IS TEGEN IMPORT VAN RUSSISCH GAS. De order is van vier tot
twee miljard kubieke meter teruggebracht. Het zou ook te maken hebben met het
uitblijven van compensatieorders, zoals Pieter Baaij en ik al enige tijd in Moskou
hebben bepleit. Eddy Lachman meldde uit Parijs dat de NAVO-landen en Japan hadden
besloten de lijst van strategisch belangrijke goederen die niet aan de USSR mogen
worden geleverd verder uit te breiden.
Tien jaar geleden concludeerde de Amerikaanse psychiatrie dat homoseksualiteit
geschrapt kon worden van de lijst van mentale abnormaliteiten. Toch schijnen
traditionele psychoanalytici te willen vasthouden aan de stelling dat nichterij in
essentie abnormaal is. Meer sociologisch ingestelde specialisten noemen
homoseksualiteit ‘a normal variant of human sexual behavior’. Weer anderen vinden
dat men therapie moet vervolmaken om van homo's aangepaste hetero's te maken.
Vooral homoseksu-
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ele psychiaters menen dat ongelukkige homo's geholpen moeten worden om gelukkige
homo's te worden.
Op een congres over dit onderwerp deze week was men het over het algemeen
wel eens dat homofobie uit den boze was. Dit terwijl nog altijd homoseksuele artsen
in de meeste ziekenhuizen niet worden toegelaten tot psychiatrische opleidingen.
Hetzelfde geldt voor psychoanalytische instituten.289 Judd Marmor, een psychiater
uit Los Angeles, verklaarde: ‘Homosexuality is diverse in character, various in its
manifestations and has multiple roots - genetic, hormonal, psycho-dynamic and
sociodynamic.’ Maar in wezen zijn de ‘intimacy disorders’ bij homo's en hetero's ‘difficulty getting close to others, sharing emotions, trusting others and making a
commitment to a lasting relationship’ - in de grond van de zaak dezelfde.

12 februari 1982
Gisteravond waren Eduard en ik - en later voegde Alex Kagan zich bij ons - bij
fotograaf Leonard Freed (Magnum) en zijn Oost-Duitse vrouw Brigitte. Leonard
maakte foto's.
Ik bracht een bezoek aan Mark Monsky, die zich met onderzoek naar de moord
op JFK in Dallas bezighoudt. Hij had een revolver bij zijn been. Hij noemde
Dimitrov-Donaldson ‘a raving maniac, who might have something, but who is not
talking’. Er kwam weinig uit.

13 februari 1982
Ik lunchte met Jacqueline de Gunzburg en Eduard ergens op 76th Street. Zij vond
hem meteen aardig maar adviseerde mij: ‘Spaar hem, want hij ziet er moe en squeezed
uit.’ Hierdoor voelde ik me schuldig. Ik moet hem tot ik naar Amsterdam terugga
echt ontzien.
Jacqueline sprak over Joseph Luns die haar op Park Avenue voor de thee had
bezocht en woedend werd bij het horen van mijn naam. Zij vond ook dat Leopold
Quarles van Ufford er steeds meer als ‘a lecherous old faggot’ begon uit te zien. We
hadden een kleine botsing over het onderwerp Israël. Ook Peter kwam ter sprake.
Zij benadrukte zijn Londense musical te hebben gezien, waar hij maar een klein
rolletje in had, ‘and he has absolutely no talent for acting. As his big brother you
should now tell him and advise to change his career.’ Ik weet dit al heel lang. Peter
is nu bijna 37 jaar, maar hoe moet ik hem dit aan zijn verstand brengen.
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Mijn oude vriendje Randy Shilts schijnt een bestseller te hebben geschreven, The
Mayor of Castro Street.

16 februari 1982
Eduard moedigde me aan Peter te bellen, die opgewekt klonk vol met plannen en
audities.
We zagen gisteren de film Making Love, met Michael Ontkean, Kate Jackson en
Harry Hamlin, die ik eens bij Bill Bast in Hollywood ontmoette. De film verhaalt
over een jonge vrouw die na acht jaar huwelijk ontdekt dat haar man, een arts,
eigenlijk op kerels valt. We zaten erover na te praten in The Black Pot want we waren
er door geroerd. Eduard liet zich zinnen ontvallen als: ‘What could I do? You came
for me from Holland. Should I have said: You sleep in the kitchen!’ Eduard heeft
ook nog steeds een diep probleem tegenover zijn ouders, die niet van zijn
homoseksualiteit op de hoogte zijn. ‘Mijn moeder zal het begrijpen en accepteren,
mijn vader niet. Bovendien weet ik zelf nog niet hoe het verder met me zal gaan.’
Daarop huilde hij in het restaurant en bedekte zijn ogen. Ik vond het vreselijk, niet
te beschrijven. Waarom heb ik dit niet weten te voorkomen? Het was de derde maal
dat deze anders vrolijke en uitstekend aangepaste jongen huilde in mijn bijzijn. Wat
heb ik gedaan? Wat zou ik kunnen doen? We verlieten het restaurant en zochten
stille straten op, want Eduard huilde nog steeds.
Hij benadrukte opnieuw dat we nooit lovers zouden kunnen worden. Florida was
een experiment geweest om te onderzoeken hoe het zou aanvoelen je op een vriend
te concentreren. In Orlando had hij 's avonds in de Ramada Inn eenzelfde machteloze
huilbui gekregen, gewoon omdat ik hem teveel werd. Hij vertelde nu op reis in Florida
heus wel kerels te hebben gezien waar hij mee de koffer in had gewild ‘maar ik
durfde niet, omdat jij in de buurt was’. Want hij wilde mij op geen enkele manier
kwetsen. Eduard heeft nu op zijn 21ste jaar problemen. Wel of niet nicht zijn? Wat
zullen mijn ouders zeggen? Die crisis begon bij mij op mijn vijfentwintigste jaar,
zo'n vier jaar later dan ze zich bij Ed aandienden. En hoe lang heeft het niet geduurd
voor ik de puzzel min of meer rond had?

17 februari 1982
Ik schreef Peter dat de droom met Eduard tegen haar einde liep. Wat te doen?
Gisteren heb ik mijn oude vriend, de Indiase danser Bhaskar opgezocht. Vier jaar
geleden is hij bij een voorstelling in India-
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na op het podium in een diep gat gevallen. Sedertdien is hij invalide en zit hij in een
rolstoel. Hij heeft nog maar een klein randje haar over, maar zijn gezicht, ogen en
tanden zijn nog even mooi als toen ik hem 25 jaar geleden voor het eerst ontmoette.
Zijn Amerikaanse lover, Mark, is nog altijd bij hem en verzorgt hem. ‘We hardly
ever talk anymore,’ zeiden ze, ‘what is there to say? We said it all. I watch television,
he reads. And from time to time we say, “I love you very much”.’ Ik moet er niet
aan denken ooit in zo'n situatie terecht te komen.

JFK Airport
Ik dineerde ten afscheid met Eduard in het Hyatt Hotel. Hij sprak heel ontspannen
over zijn familie, zijn oom in Spanje en zijn grootouders waar hij zeer op is gesteld.
Hij vergeet kennelijk nooit hoe zijn broer Ron aankondigde dat hij ging scheiden.
Dat moet devastating voor Eduard zijn geweest. Ze zijn in dat gezin kennelijk allemaal
erg close.
De emoties achter zijn woorden bracht hij tot uitdrukking in zijn ogen. Ik zei zelfs
tegen hem: ‘You have so many faces - and I mean this very positively - each time I
seem to catch another shade of your being.’ Hij zei: ‘Iedereen koos de kant van Ron
bij zijn scheiding, behalve ik. Daarna is het nooit meer hetzelfde geweest tussen hem
en mij.’
Ik zei te veronderstellen, dat ‘nooit’ soms extreem was en dat de soep niet zo heet
wordt gegeten als opgediend maar eigenlijk functioneer ik hetzelfde. Nadat
mejuffrouw Büringh Boekhoudt me kwalijk nam dat ik haar in gesprek met Bibeb
in 1973 had genoemd, was er ook tussen ons iets voor altijd gebroken. Onbeschadigde
relaties zijn niet van deze wereld, dat weet ik al heel lang.
Ik schrijf tijdens deze vlucht in Eduards carnet. Had zelfs geen zin in het avondeten.
Ik mis hem totaal.
Ik probeer als altijd met lezen de Atlantische overtocht te bekorten. The Universe
Within: A New Science Explores the Human Mind van Morton Hunt is uitgekomen.290
Het is een boek dat ik zo snel mogelijk wil lezen, past precies in mijn straatje.
Terwijl er veel ophef wordt gemaakt over de nieuwste verkenningen ‘in outer
space’, houden ongeveer duizend wetenschappers zich de laatste tijd bezig met het
exploreren van onze ‘inner space’, ‘the universe within our minds, where, in words
and images, we make a working model of what lies outside’.291
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De nieuwe wetenschap draagt de naam van ‘Cognitive Psychology’ en is ‘an amalgam
van Psychology, Psycho-Linguistics, Computer Science, Psycho-Biology,
Anthropology and Philosophy. They are investigating how we construct that inner
universe and then how, by tinkering with it, we know what to expect from the world
outside - in short, how we think.’
Deze vragen houden me al heel lang bezig. Ik denk namelijk dat dit dagboek een
gedragslijn zou kunnen aangeven hoe ik in een halve eeuw ‘leven’ aan de bovenkamer
ben gekomen die ik in 1982 bezit, waarmee ik werk en denk.
‘Cognitive scientists hold that the human mind is highly complex and thoroughly
admirable, that one cannot understand human behavior without knowing what goes
on in it and, most important, that it can be scientifically investigated.’
Er houden zich reeds meer dan honderd Amerikaanse instituten op universitair
niveau met de studie ‘Learning how to think’ bezig. Dit is een belangwekkend boek.
Hunt zegt dat de huidige wetenschap berekent dat het menselijke geheugen een
capaciteit heeft van 1011 (100 miljard) ‘bits of information’. Dit zou betekenen dat
het gemiddelde menselijke geheugen op zijn minst zoveel informatie opslaat
vergelijkbaar met 500 maal zoveel ‘bits of information’ afgedrukt in de Encyclopedia
Britannica.
We naderen Schiphol. Ed slaapt. Gelukkig heb ik er een foto van genomen voor
het geval het in mijn geheugen gegrift beeld eens zal vervagen.
Wordt vervolgd.
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