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Inleiding
Willem en ik hebben al een zeer roerig jaar achter de rug als de periode 1982-1983
aanbreekt. Zo roerig zelfs, dat ik besloot om elkaar beter even niet te zien. Willem
noemde dat ‘groot verlof’. Later wanneer wij onenigheid hadden, belde hij na een
paar dagen op met de vraag of het klein of groot verlof was? Veel later konden wij
beter met elkaars karakters overweg en hadden meer respect voor elkaars mening,
hoewel we, in onze relatie als vrienden, beiden zeker koppig bleven.
Nu ik ouder ben, begrijp ik beter hoe moeilijk het voor mij als jongeman was om
Willem te leren kennen, een man die letterlijk mijn leven binnendenderde. Vooral
dat laatste aspect duurde enige tijd voordat ik daarmee om kon gaan. Het bleef
moeilijk om elkaar te begrijpen en dat is zo gebleven tot aan de dood van Willem op
30 september 2004.
Om terug te komen op 1982-1983: het was, naar ik later begreep, voor Willem
niet te verteren dat ik hem aan de kant schoof als lover. Hij pikte dat gewoon niet en
deed er alles aan om zich weer voor mij te winnen.
Willem en ik waren allebei dol op een reisje. Ik kan mij herinneren dat hij, meestal
ongevraagd als ik vrij was van werk, een reisje boekte naar bijvoorbeeld Genève in
Zwitserland om er een paar dagen tussenuit te kunnen. De Haan, want zo gedroeg
hij zich wel zat niet boven op de Kip, maar hield mij wel degelijk in het vizier tijdens
zo'n reis. En het was bal als er ook maar iemand even teveel aandacht aan mij schonk.
Jaloers als hij was, werd hij dan ook nog eens oervervelend als zijn aandachttrekkerij
door mij niet beantwoord werd. Dat waren moeilijke momenten. Toch kon het ook
fijn zijn tijdens zo'n tripje, dat Willem een honeymoon noemde.
De wereld was het speelveld van Willem, en van lieverlede leerde ik dat accepteren,
maar dat duurde wel even. Het gemak waarmee hij zich door zijn keurige voorkomen
naar binnen wist te praten bij wereldleiders en belangrijke personen was fenomenaal.
Hij ging goed voorbereid naar zo'n gesprek toe en wist ze de juiste vragen te stellen
tijdens zo'n gesprek. Willem had een ijzeren discipline en absoluut geen tijd voor
nietsnutten die in zijn ogen verloren moeite waren en had daar dan ook geen geduld
mee. ‘Een ding’, zei hij, ‘heeft men wel of niet en dat is innerlijke bescha-
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ving. Koningin Juliana heeft dat zeker wel, maar over de Prins-gemaal (Bernhard)
laat ik mij niet uit’. Ik was erbij dat hij via via hoorde dat mevrouw Buringh
Boekhoudt ziek was, en wel zo ernstig dat ook koningin Beatrix en haar man daarvan
op de hoogte gebracht moesten worden. Via Hans Teengs Gerritsen werden Beatrix
en Claus, die met het gezin in Tanzania op vakantie waren ervan op de hoogte
gebracht. Nog de volgende dag werd er in opdracht van Hare Majesteit bloemen bij
mevrouw Buringh Boekhoudt bezorgd.
Het bleef echter een zeer moeilijke relatie omdat Beatrix vanwege haar positie
niet met Willem kon spreken, en hij het onzin vond dat men op haar positie werd
neergezet door geboorte. Hij heeft zijn visie hierop duidelijk opgeschreven in het
boekje over prins Claus. Respect had hij echter wel voor Beatrix omdat hij vond dat
ze in een ontzettend moeilijke situatie zat als staatshoofd. Hij zei me dat hij er net
als Claus helemaal gek van zou worden niet altijd je mond open te mogen doen.
Ik, aan de zijlijn, heb er veel van opgestoken en later als persoon veel profijt van
gehad.
Eduard Voorbach
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Amsterdam
12 augustus 1982
Amerbos
Ik ervaar het nog steeds als een schok dat de portretten van Peter (wat kan hij eraan
doen?) en Eduard van mijn bureau zijn verdwenen na de aanvaring met Eduard
Voorbach op 9 augustus. Mijn vader had op ditzelfde bureau het portret van mam
en een foto van overgrootmoeder. Niet een van ons drieën. Hoe werken zulke zaken
toch in het hoofd?
Ik luister naar goddelijke muziek van Rachmaninoff.
Ik kreeg een lieve brief van Sicco Mansholt. Ik had hem geschreven wat een ramp
ik het vond dat hij zo lang wegging voor die zeiltocht naar het Caribische gebied.1
Hij staat zeer positief tegenover de brief van Arbatov. Hoe zal dit nu verder verlopen?
Ik heb hem meteen geantwoord.
De Amerikaanse Senaat heeft met 69 tegen 27 stemmen een resolutie aanvaard
die goedkeurt dat de VS desnoods wapens zullen gebruiken ‘om Cubaanse agressie’
een halt toe te roepen. De Monroe-leer uit 1823 is weer eens uit de kast gehaald. De
Sovjet Unie roept de Veiligheidsraad in spoedzitting bijeen over Libanon. Ook
communisten in de Knesset hebben zich zodanig opgewonden, dat een van hen moest
worden verwijderd. Zoiets zie je niet op onze televisie. Schandelijk wat in Beiroet
gebeurt.
Ernst van Eeghen liet me zijn brief aan senator Hatfield lezen. Hij schreef over
‘my good friend Mansholt’. Hij ‘vergeet’ echter te vermelden dat ik hem onlangs bij
Mansholt binnenloodste en nu is het meteen frère et compagnon geblazen. Zo heeft
hij natuurlijk ook Arbatov bij de Amerikanen gelanceerd nadat ik hem aan de hand
had meegenomen. Ik vind a) dat je zoiets niet kunt doen en b) dat hij, Van Eeghen,
dergelijke leugentjes niet nodig heeft.

1

Zie bijlage 1.
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13 augustus 1982

De voorpagina van The New York Times2 is weer meer dan walgelijk: BEIRUT HIT BY
11-HOUR RAID; EVACUATION TALKS ARE HALTED; ‘OUT-RAGED,’ REAGAN CALLS
BEGIN. De luchtaanvallen zijn eindelijk afgeblazen na woedende twistgesprekken in
het Israëlische kabinet, waarbij minister van Defensie Ariel Sharons bevoegdheden
aan banden werden gelegd. Reagan heeft premier Begin opgebeld en recht voor zijn
raap geëist dat aan ‘needless destruction and bloodshed’ onmiddellijk een einde zou
worden gemaakt. Daar is de man wel laat mee. De woordvoerder van het Witte Huis,
Larry Speakes, verklaarde dat de president ‘geschokt’ was over wat Israël in
West-Beiroet aanrichtte. Bij de jongste aanvallen werden opnieuw 128 burgers gedood
en de hemel mag weten hoeveel meer het er zijn, om van gewonden en verminkten
niet te spreken. Het is puur misdadig wat daar gebeurt.
Nu de Noren begonnen zijn in de Barentszzee naar olie en gas te zoeken, een
bedrijvigheid die premier Aleksei Kosygin al in 1974 aan Nederland aanbood bij het
bezoek van Max van der Stoel, heb ik Wagner van Shell geschreven of de tijd niet
is aangebroken te voorkomen dat de oliemaatschappij in de achterste koets zal
geraken. Het zou fantastisch zijn als ik met hem iets in Moskou zou kunnen doen,
in plaats van met Pieter Baaij die maar blijft aanmodderen of me opzettelijk aan het
lijntje houdt. Ik kreeg een lieve brief met veel foto's van mevrouw Hartini Sukarno.3
Generaal Knulst is zo vriendelijk geweest de Zuid-Koreaanse ambassadeur een
brief te schrijven om een reis naar Seoul voor mij te regelen.4 Ambassadeur
Young-Kyo Yoon heeft Cor op 3 augustus geschreven dat hij ons in verband hiermee
in oktober te lunchen zal vragen. Goed nieuws.
De berichten in de pers over Libanon zijn een grof schandaal.

2
3
4

The New York Times, 13 augustus 1982, door John Kifner.
Zie fotokatern.
Zie bijlage 2.
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De Telegraaf had een klein bericht op de voorpagina, het Algemeen Dagblad niets.
Alleen de Volkskrant rapporteerde groot op de voorpagina over de Israëlische
moordpartij in Beiroet, zoals de The New York Times ook deed. Ook de Britse bladen
komen met gigantische koppen. De BBC fulmineert al dagenlang tegen het Israëlische
gedrag. Ik vind het beestachtig zoals onze journalisten zich in deze affaire opstellen.
NRC Handelsblad komt met een slap hoofdartikel en laat Theo Sommer kankeren op
de Israëli's. Een FDP-politicus in Bonn heeft Begin terecht als ‘Kriegsverbrecher’
aangeduid. Helmut Schmidt, als kanselier, is voorzichtiger en brandt zijn vingers
liever niet. Wibo van de Linde laat in TROS Aktua een begrafenis van joden in Parijs
zien en gaat aan wat in Libanon gebeurt maar helemaal voorbij. Ook wordt rabbijn
Soetendorp weer eens geïnterviewd. Er zijn joden in Parijs vermoord als gevolg van
uitlatingen van president François Mitterrand, althans die mening is premier Begin
toegedaan. Deze terroristische aanval waarbij zes personen waren gedood, onder wie
twee Amerikanen, en 22 gewonden zijn gevallen, zou het gevolg zijn geweest van
een anti-joodse stemming die de Franse president had helpen scheppen. Mitterrand
had namelijk de Israëlische aanvallen op Beiroet vergeleken met de slachting door
de nazi's van 600 mensen bij Oradour-sur-Glane. Premier Begin en de zijnen zien
echter zelf niet meer waarmee ze bezig zijn: blinde vernietigingshaat.

14 augustus 1982
Eduard waarschuwde dat De Telegraaf vanmorgen een opzienbarend groot artikel
heeft gepubliceerd, van wie anders dan Johan Olde Kalter, over de rel in Antwerpen
met consul-generaal Michiels van Kessenich en zijn sovjet-tegenspeler, Vladimir
Kouznetsov.
Het curieuze van deze reportage is dat uit de doeken wordt gedaan hoe er
binnenskamers op Buitenlandse Zaken blijkbaar het nodige over te doen is geweest.
De Telegraaf is getipt, dat kan niet anders. Het roddelcitaat van Michiels van
Kessenich over mij wordt als zijnde onschuldig opgedist, maar ik weet wel beter. Er
wordt gerefereerd aan mijn protestbrief aan Max van der Stoel van 19 april 1982,
dus aan Olde Kalter is uit de hogere regionen gelekt. Franz Italianer,
secretaris-generaal van het ministerie, heeft Van Kessenich geschreven niet langer
door diens uitlatingen in moeilijkheden te willen worden gebracht. Waarop de
consul-generaal zijn superieur zou hebben geantwoord dat ik blijkbaar meer krediet
had bij diens superieuren
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dan hij zelf. Onze diplomatieke dienst is dicht bezaaid met kneuzen en ouwehoeren.
Intussen ben ik wel voortdurend de dupe van die roddelaars.5
Ik heb Ernst Denig, woordvoerder van Buitenlandse Zaken, geschreven niets met
het artikel in De Telegraaf te maken te hebben gehad.
Ik heb de brief naar Beatrix met het voorstel om samen met Boudewijn te
bemiddelen in Libanon, in navolging van Wilhelmina en Leopold, na rijp beraad niet
verzonden. Toch zou ik dit artikel van 29 augustus 1939 onder haar aandacht hebben
willen brengen.6

16 augustus 1982
Parijs, Hotel Vendôme
Gisteren viel weg. Ik heb niets geschreven op die intens beleefde dag. Eduard en ik
namen de TEE naar Parijs en logeren in mijn favoriete hotel.
We hebben Richard Thieuliette bij Café Flore ontmoet. Het is duidelijk dat hij
Eduard aantrekkelijk en aardig vindt.
Heerlijke dagen. Het is onmogelijk alles vast te houden.

17 augustus 1982
Ik belde Richard. Zijn moeder was gekomen, want hij had koorts en een mondinfectie.7
Hij kwam toch even aan de telefoon en vond Eduard ‘my best friend ever, even I
like him better than Casper Bake’.

18 augustus 1982
Amerbos
Gisteren stapten in Brussel een Amerikaanse neger en twee blanke meisjes in de
trein, beladen met rugzakken. Ze wisten niet dat je voor de TEE toeslag moest betalen,
want ze hadden tweedeklas kaartjes. In België ging alles goed, geen controle, maar
de eerste de beste mierenneuker-conducteur in Holland ontdekte ‘het vergrijp’. Ik
kwam tussenbeide en spoorde de man aan begrip te hebben voor de fout die was
gemaakt. Maar hij greep zijn boekje en ze gingen op de bon. Ik beschuldigde hem
van nazigedrag en een Befehl ist Befehl-mentaliteit, wat tot verdere escalatie leidde.
Een tweede conducteur nam me, onder dreiging uit de trein te worden gezet, mee
naar de hoofd5
6
7

Zie bijlage 3.
Zie bijlage 4.
Het moeten de eerste symptomen van AIDS zijn geweest, waar hij later aan zou sterven.
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conducteur ‘Be human,’ pleitte ik, ‘het zijn buitenlanders, wees soepel.’ Maar nee
hoor, de conducteur had zijn plicht gedaan en had gelijk. Bovendien had ik nodeloos
diens gezag in de trein ondermijnd. Ik diende luid in de TEE coupé te verkondigen
dat ik niet tussenbeide had mogen komen. Wat ik prompt heb gedaan. Maar toch
bereikte ik dat zij in plaats van ieder 22,50 gulden boete te betalen, in Rotterdam uit
de trein werden gezet om met een andere trein verder te reizen. Een dame zeurde dat
zij door alle heibel niet in Agatha Christie had kunnen lezen. Een andere dame meende
dat ik de conducteur niet voor nazi had mogen uitmaken. De conducteur zei later
toen hij zelf gekalmeerd was, dat hem dit nooit eerder was overkomen in de 23 jaar
dat hij conducteur was. Ik dacht: je hebt pech gehad tegen mij te zijn aangelopen.
Waarom zijn mensen toch zulke makke schapen?
Ik had Lulofs van De Telegraaf mijn boek Over intelligentie toegezonden, omdat
hij nooit iets anders doet dan op me schelden. En zie wat hij schrijft.8
Tage Domela Nieuwenhuis is nu 27 jaar. Ik heb hem al lang niet meer gezien.
Frans Kellendonk stuurde me zijn reisverslag over Amerika. Ik heb het gelezen.
Hij schrijft mooi, zelfs soms erg mooi. Er zijn ook beschrijvingen die zinloos zijn.
Toch bewonder ik die notities.9

19 augustus 1982
Ik kan het niet betalen maar de Britse kranten slaan een totaal andere toon aan dan
de media hier, die voor de joodse belangen het in hun broek doen of er door worden
gecontroleerd. The Times spreekt over ISRAEL'S SAVAGERY IN THE LEBANON. Waarom
worden hier zulke woorden niet voor het gedrag van Israël gebruikt? Ik begrijp dit
niet. Of The Guardian, dat gewoon drukt dat Reagans meest recente verhaal dat een
atoomoorlog die zes maanden zou duren door de VS gewonnen zou kunnen worden,
‘crazy’ is.
Fritjof Capra, fysicus aan de Berkeley University in Californië, schreef The Turning
Point.10 Jan Foudraine heeft gelijk, dat dit een boeiend verhaal is. Hij benadrukt
bijvoorbeeld: ‘a profound change in the thoughts, perceptions, and values that form
a particular vision of reality’ zoals dit onze moderne Westerse cultuur heeft gevormd.
‘The current crisis is not just a

8
9
10

Zie bijlage 5.
Kan het stuk waar het om ging niet terugvinden.
Frithof Capra, The Turning Point, Simon & Schuster, New York, 1982.
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crisis of individuals, governments, or social institutions: it is a transition of planetary
dimensions. As individuals, as a society, as a civilization, and as a planetary
ecosystem, we are reaching the turning point.’ Dat zou wel eens zeer waar kunnen
zijn.
‘What we need to prepare ourselves for the great transition to enter, is a deep
reexamination of the main premises and values of our culture, a rejection of those
conceptual models that have outlived their usefulness, and a new recognition of some
of the values discarded in previous periods of our cultural history. Such a thorough
change in the mentality of Western culture must naturally be accompanied by a
profound modification of most social relationships and forms of social organization
- by changes that will go far beyond the superficial measures of economic and political
readjustment being considered by today's political leaders.’
Dit is de verwoording van veel gedachten waar ik al enige tijd mee rondloop en
zoals ik in zekere zin ook in Made in Soestdijk heb bepleit. Dit is namelijk een
waarden- of totemsysteem, waarvan misschien voor Hollandse breinen het
gemakkelijkste is te begrijpen dat het de hoogste tijd is dat deze onzin geschrapt
wordt om plaats te maken voor meer dringende zaken, zoals het werkelijk aanpassen
aan voor het jaar 2000 geldende psychologische, sociale, politieke en economische
waardesystemen. ‘En,’ zegt Capra, ‘the transition should be as painless as possible.’
‘The Chinese philosophers saw reality, whose ultimate essence they called Tao,
as a process of continual flow and change. The principal characteristic of the Tao is
the cyclical nature of its ceaseless motion. The yang having reached its climax retreats
in favor of the yin, the yin having reached its climax retreats in favor of the yang.’
Hij zegt dan: ‘Nothing is only yin or only yang. All natural phenomena are
manifestations of a continuous oscillation between two poles, all transitions taking
place gradually and in broken progression. The natural order is one of dynamic
balance between yin and yang.’
Tao makes much sense indeed. Het Westen kent die beweging niet. Er wordt met
hand en tand aan mentale starheid vast gehouden.
Ik denk dat Van Eeghen me een handig klankbord vindt, wat niet erg is, want Ernst
en Erica zijn vrienden. Erica belde en vroeg me om zondag te komen lunchen. Van
Eeghen is met Lukin op de sovjetambassade gaan praten. Lukin zou gezegd hebben
dat hij de noodzakelijke ‘link’ moest zijn tussen Chitikov, voorzitter van de Opperste
Sovjet, Siline, voorzitter van
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het Comité voor Europese Veiligheid en Samenwerking, en de Amerikanen. Direct
na dit gesprek haastte Ernst zich de tekst van Lukin naar senator Hatfield te zenden.
Ik merkte op: ‘Ik denk, dat je die uitspraak beter in portefeuille had kunnen houden,
zoals de brief van Arbatov aan Mansholt.’11
Hij antwoordde: ‘Mansholt vaart voorlopig. Het is belangrijk dat de gedachten
van Arbatov, de Amerikanen en - naar ik denk - George Shultz bereiken. Ik ben niet
als jij. Ik hoef nergens eer van te hebben. Ik ben ook niet uit op publiciteit.’ Ik dacht
van die woorden het mijne. Hij vervolgde: ‘Als er maar geen raketten komen.’
‘Jij bent de nieuwe Philip Habib.12 De Amerikanen komen er nooit zonder een
tussenpersoon als jij, omdat ze niet die ervaring hebben om met de sovjets om te
springen,’ moedigde ik hem aan.
Mijn oude vriend John van Haagen vertelt dat zijn vrouw Greet kanker heeft. ‘We
zijn nu alleen maar erg zuinig met onze tijd. Greet kreeg pijn in haar maag en de
ziekte werd ontdekt. Specialisten die vier en een halve ton verdienen en niet terug
willen naar twee en een halve ton hebben dan precies zes minuten tijd om Greet te
onderzoeken. Je zit ik weet niet hoe lang met honderden mensen op gangen te
wachten.’ Zijn verslag was afschuwelijk. John was in de jaren vijftig machinist bij
de Koninklijke Marine en sliep dan met Greet in mijn bed in de weekenden, waaruit
een tweeling (jongens) is voortgekomen. Zij behoren bijna dertig jaar tot mijn
intiemste vrienden. Nu dit.
Als minister van Buitenlandse Zaken heeft Van Agt in het parlement gezegd dat
de Israëlische invasie van Libanon ‘begrijpelijker is geworden, nu gebleken is dat
de PLO over grote hoeveelheden zware wapens beschikte’. Wie gaf die informatie,
Jeruzalem?

20 augustus 1982
Ik was onrustig. Wat zal deze dag weer brengen? Wat zal er op de volgende blanco
vellen papier komen te staan? Zelfs mevrouw Hornkamp merkte dat ik nerveus was.
Ik lunchte met Gerrit Jeelof en Ernst van Eeghen in Hotel de l'Europe om de
plannen rond mijn toekomst als consultant te bespreken. Gerrit kwam twintig minuten
te laat. Hij moest bovendien om 15:30 uur voor een vergadering op Nijenrode zijn.
Na een eerste glaasje wijn werd Ernst nogal spraakzaam.

11
12

Zie Memoires 1982.
De Amerikaanse onderhandelaar in het Libanon-conflict.

Willem Oltmans, Memoires 1982-1983

16
Hij overlaadde ons met verhalen en op-de-borst-klopperij. Van tijd tot tijd stuurde
ik de conversatie in de richting van Jeelof, opdat hij ook aan bod kon komen.
Jeelof vertelde net terug te zijn uit Pakistan waar duizend mensen voor Philips
werken. Hij had er een ontmoeting met president Zia-ul-Haq, de verrader en
moordenaar van Ali Bhutto. Zia had gezegd: ‘I am a general, but everyone wants me
to leave.’ In Bangladesh ontmoette hij eveneens het staatshoofd, en ambassadeur
Willem Sinninghe Damsté.
Ernst stapte weer over op de USSR en zei te verwachten dat handel met Moskou
op ruilhandel zou uitlopen. Jeelof knikte instemmend. De beide heren schenen elkaar
te liggen, want ze waren het vrijwel steeds hartgrondig eens. Ernst vertelde tussen
de bedrijven door dat zijn kantoor geen ondernemingsraad en dus ook geen CAO had
met maar vijftig werknemers ‘maar ik moet per man, tot en met de koffiejuffrouw,
een omzet van twee miljoen bereiken’. Dat lukte wel. Hij had zojuist een uitstekende
zaak gedaan, namelijk het leveren van hout uit Joegoslavië naar China.
Beide heren spraken over de hausse op Wall Street, wat goed was voor de business,
ook al was het compleet geënsceneerd theater en opgeklopte shit. Toen ik daarop zei
die situatie ongezond, oneerlijk en ontzettend smerig te vinden, gezien het feit dat
twaalf procent van de Amerikanen beneden de armoedegrens leeft en er tien miljoen
werklozen zijn, waren zij het beiden heftig oneens met mij.
Er werd over banken, bankiers, handelsmethoden en dergelijke gesproken. Het
gebeurde maar een keer tijdens deze voor mijn toekomst gearrangeerde lunch - door
mijn Amsterdamse koopman beschermheer en door mijn oud-studiegenoot van
Nijenrode - dat Van Eeghen opmerkte: ‘Ja, Willem heeft goede contacten.’ Jeelof
was het ook daarmee eens en zei tegen Van Eeghen: ‘Ik neem contact met je op en
zal onze man voor barter-trade naar je toe spelen.’ Tegen mij liet Jeelof erop volgen:
‘Dan zullen Van Eeghen en ik uitwerken hoe we jou kunnen inschakelen,’ of woorden
van die strekking.
Misschien zijn mijn belangen door deze ontmoeting een stapje verder gekomen,
maar in werkelijkheid onderzochten Jeelof en Van Eeghen de mogelijkheden om
samen zaken te gaan doen en zijn zij beide een flinke stap verder. Wat een lunch zou
zijn om mijn financiële positie op de rails te zetten, na me op vele niveaus voor
beiden te hebben uitgesloofd, werd feitelijk een onderonsje tussen Ernst en Gerrit.
Ik heb ze rustig hun gang laten gaan omdat het niet mijn stijl is me voor poen op te
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dringen. Ook kwam ik er niet toe te bedingen dat mijn volgende reis naar Jermen
Gvishiani wat onkosten betrof nu eens door Philips betaald moest worden. Ik zal dus
Jeelof toch, voor hij gaat zeilen, een aantal zaken via een brief onder zijn neus moeten
wrijven.
Van Eeghen vroeg mee te lopen naar zijn kantoor. Hij zei dat de driehoekslunch
me dichter bij mijn doel had gebracht. ‘En bovendien gaat het goud weer omhoog.’
‘Ja,’ zei ik, ‘maar ik zette mijn kinine-aandelen om in goud toen het op 636 stond.’
‘Ik heb goud gekocht toen het op 80 stond,’ was zijn antwoord. Baas boven baas.
Deze hele affaire maakte me triest.
Ik nam vervolgens een trein naar Den Haag.
Time komt met een meer dan afschuwelijk verhaal over vijftien hoge Amerikaanse
officieren die in het beruchte Livermore laboratorium in Californië13 met ‘the world's
most powerful combat simulator’ atoombomspelletjes waren gaan spelen. Het betrof
een programma van vijf weken, Janus genaamd, dat 2,45 miljoen dollar kostte. ‘The
action took place entirely within the circuitry of a large research computer.’ En Time
laat er letterlijk op volgen: ‘but the officers sitting in front of the machine's display
screens were not just playing video games.’
Er waren twee teams in aparte kamers. Ze hadden ‘battle stations’ van
honderdduizend dollar ter beschikking ‘jammed with the latest computer hardware.
They slide plastic “plucks” across electronic graphics tablets to command the full
paraphernalia of modern war: tanks and personnel carriers, jets and helicopters,
artillery pieces, chemical munitions and an arsenal of tactical nuclear weapons. A
few typed commands to a VAX 11/780 minicomputer conjure up rivers, mountains
and cities.’
Precies als ik vermoedde was: ‘the game most often played on West German real
estate near the Iron Curtain’. Natuurlijk niet op Amerikaans grondgebied. Wanneer
in dit ‘spelletje’ sovjettanks komen aanrollen ‘artillery fire slashes across the screen
like a laser sword. The flight time of the shells is programmed to the millisecond:
even reloading is figured in.’ Een deelnemende officier ‘who let his position
deteriorate beyond recovery, reached into his megaton arsenal, picked the largest
weapon and dropped it where he guessed the Red Army had massed. The bomb
detonated in a flash of orange. But the weapon he chose was so powerful that it also
wiped out his own troops. His only comment, “Holy smoke”.’

13
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Jerome Wiesner, de voormalige president van het Massachusetts Institute of
Technology - voor mij steeds een heldere geest - ‘suggests that no amount of computer
training will enable US generals to prevent Europe (altijd zo ver mogelijk weg van
Amerika zelf) “from being turned into a big lake” if there is a nuclear war on that
continent.’14 Levensgevaarlijke ten top gedreven waanzin.
De cocktailparty bij André Spoor was groots opgezet. Coen Stork zei: ‘Noem mij
maar Coen.’ Ook oud-ambassadeur Jacob van der Gaag was aanwezig, evenals de
Cubaanse ambassadeur Antonio Díaz, die vroeg of ik diens brief had ontvangen. Van
der Gaag zei dat Coen Stork de gastenlijst samen met Buitenlandse Zaken had
opgesteld voor Spoor. Het was Van der Gaag die had geadviseerd mij erbij te halen.
Omdat de Haagse Post had geschreven dat alleen Spoors inner circle te eten werd
gevraagd, had ik hem geschreven blij te zijn nu tenminste in aanmerking te komen
voor cocktails. Hij refereerde aan dit briefje. Egbert en Yvonne Kunst waren er,
Schiff, Bertens, Racké van Buitenlandse Zaken, anyway, een typisch Haags partijtje
waar ik eigenlijk liever van wegblijf. Meestal alleen geklets in de ruimte.
Ik kwam met een late bus terug op Amerbos en ben uiteindelijk na deze dag erg
triest. Voornamelijk omdat ik me door mijn zogenaamde ‘vrienden’ Jeelof en Van
Eeghen belazerd voel. En daarnaast natuurlijk de complicaties met Eduard, ook door
de eindeloze afstand tussen ons die er nog steeds is.
Wagner reageerde op mijn brief.15
Het Utrechts Nieuwsblad heeft mijn gesprek met ambassadeur Viktor Beletski
geplaatst.16

21 augustus 1982
Eduard is vandaag jarig. Hij wordt 22 jaar. Ik kan hem vandaag niet tegen me
aandrukken en laten voelen hoeveel ik van hem houd. Hij zei nog: ‘Wim, Jeelof en
Van Eeghen zijn zakenmensen en het enige wat ze doen is je aan het lijntje houden
tot zij straks met jouw contacten aan de haal kunnen gaan.’ Soms denk ik: waarom
zou ik me eigenlijk op het pad begeven om filthy money te verdienen met mensen
als Jeelof en Van Eeghen. Als ik het echter niet doe, ga ik op een dag kopje onder.
Dan zou me nog slechts resten mijn hele hebben en houden te liquideren en me van
kant te maken. Heb ik ooit dergelijke woor-
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den zwart op wit neergezet? Ik luister maar gauw naar Debussy voor ik nog meer
vreselijke dingen aan het papier toevertrouw. Ik moet mejuffrouw Buringh Boekhoudt
vandaag benaderen om te vragen hoe zij het maakt, of misschien bloemen sturen. Er
gaan stemmen op om Menachem Begin de Nobelprijs die hij in 1978 samen met
Anwar Sadat ontving, te ontnemen vanwege de massale moordpartij in Beiroet. Van
Agt beschouwt sancties tegen Israël als zinloos.
Omdat Jeelof ook een solo had weggegeven over een gezamenlijke Europese
industriepolitiek, die ik trouwens uitstekend vond, heb ik Jan Sampiemon voorgesteld
hem in contact te brengen met Jeelof, opdat er wellicht eens een hoofdartikel aan
dergelijke gedachten gewijd zou kunnen worden. Sampiemon was pleased.
Weer een bomaanslag in Parijs. In Israël noemen ze dit dan de schuld van
Mitterrand.

22 augustus 1982
Mam had eigenlijk gelijk. Het is toch ongehoord dat Jeelof, die precies weet wat ik
allemaal al in het belang van Philips en hem tot stand heb gebracht, niet uit zichzelf
een eerlijke tegemoetkoming voorstelt. Terwijl Van Eeghen gewoon, zonder de
minste egards jegens mij, zijn eigen belangen en zaken met Jeelof heeft zitten
uitspellen. Ernst vroeg hoeveel de boeken over de MX-raket uit New York hadden
gekost. ‘Het was een blunder,’ zei ik, ‘je die nota van zestig gulden te sturen op een
moment dat je een lunch met Jeelof arrangeert in mijn belang.’
‘Dan kan ik je nooit meer vragen iets voor me te doen,’ antwoordde hij. Maar een
lunch in mijn belang bestaat alleen in mijn dromen als je met zulke mensen te maken
hebt. We leven in een jungle, zelfs met contacten als de Van Eeghens en de Jeelofs.
Ik herinner me de regenjas die Voetelink me vroeg voor hem in New York te kopen.
Er voor betalen, of dit althans aan te bieden, kwam nooit bij hem op.
Nu moet ik vanavond ook nog op Berkenrode gaan eten. Ik zal een bloemetje voor
Erica meenemen, die staat buiten al deze proleterige zaken van haar man.
Mijn oude bekende, Robert Heilbroner heeft in The New York Times Magazine
over de toekomst van het kapitalisme geschreven.17 ‘That is a question that makes
people nervous. It conjures up visions and specters. It paralyzes thought.’
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‘Capitalism is a market-system, a system of economic and political freedom, a system
of wage labor and exploitation. The life of capitalism is its incessant and insatiable
drive to accumulate wealth. The first necessity is expansion, growth. Capitalism is
a system that cannot stand still.’
Dat is dus exact de reden dat er een moment komt dat het kapitalisme noodgedwongen
tenonder zal gaan, omdat er ‘Grenzen aan de groei’ zijn, zoals de Club van Rome al
in 1972 waarschuwde. Wat ze eigenlijk zeiden was: pas op, ook kapitalisme heeft
haar grenzen, want onze planeet en alles wat erop en aan zit, heeft definitieve
begrenzingen. Voorlopig zijn er nog uitgestrekte gebieden in de wereld waar robber
barons (als Jeelof en Van Eeghen) hun vleugels kunnen uitslaan in een andere
vermomming dan voor 1945. Nu worden Suharto's, Mobutu's en Pinochets
geïnstalleerd om via militaire en fascistische regimes de vuile was voor de uitzuigers
en uitbuiters van de geïndustrialiseerde wereld te doen. Maar ook daar zal de olifant
met de lange snuit komen en het verhaaltje uitblazen. De spoeling zal steeds dunner
worden en locale Westerse onderkoningen als Suharto, Mobutu en Pinochet zullen
door revolutionairen in de klasse Fidel Castro worden vervangen. Castro is een
voorloper.
Wat in de jaren negentig in de voormalige USSR gebeurt, is een variatie op
bovengenoemd thema. De verkrachting van Rusland door de lokale maffia en
opportunisten is (althans als ik dit schrijf in 1996) in volle gang. Tot het moment dat
ook daar een beslissend keerpunt zal worden bereikt en opnieuw een gelijkere
verdeling van de welvaart via een nieuwe revolutie door de massa zal worden opgeëist.
In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden lopen een honderdtal ‘pages’ rond,
jongetjes en meisjes die stukken rondbrengen. Er schijnen heel wat nichten tussen
te zitten en een aantal Congresleden schijnt regelmatig in de broeken van die boys
te zitten. Er is een officieel onderzoek geweest en niets onregelmatigs zou zijn
vastgesteld. Help het je geloven.18
Capra schrijft: ‘Psychological and social pathologies have become major problems
of public health. According to some surveys, as many as 25 percent of the US
population are sufficiently troubled psychologically to be seriously handicapped and
in need of therapeutic attention.’ Dit cijfer zal alleen maar verder oplopen zoals het
nu gaat, denk ik.
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Trein naar Heemstede
The New York Times Magazine publiceerde de reportage ALONE, YEARNING FOR
19
COMPANIONSHIP IN AMERICA. Een stijgend aantal specialisten constateert ‘that we
are in America more lonely than in the past’. De fysieke en emotionele gevolgen zijn
ernstiger dan werd aangenomen. Alleen-zijn wordt gedefinieerd als ‘locked in the
solitude of one's own heart’ en ‘an absence of companionship. Rather, there is a sense
that our connections are somehow inadequate. Exaggerated expectations created by
the idealized versions of life on television, in films and in scores of “self-help” books
on the “best-seller-list” may also play a role.’
Een kwart van de Amerikaanse bevolking leeft alleen. Onder hen is een belangrijke
groep Amerikanen onder de veertig jaar. ‘One out of every two marriages now fails.
One out of five children lives with only one parent.’ Omdat mensen ook steeds ouder
worden, treft het alleen-zijn veel ouderen. James Lynch, specialist in
psychosomatische ziekten, schreef: The Broken Heart: the Medical Consequences
of Loneliness. ‘People often develop heart ailments when they lose love or
companionship. The rise of human loneliness may be one of the most serious sources
of disease in the twentieth century,’ aldus Lynch.
Het werd tenslotte toch een genoeglijke avond op Berkenrode. Jongste zoon
Wijnand van Eeghen belde uit Martha's Vineyard in Massachusetts op. Hij had geld
nodig. Om hen niet af te luisteren, begon ik in de andere kamer op de vleugel te
spelen, een tweedehands Steinway, indertijd (1960) voor vierduizend gulden gekocht.
De lage tonen klonken wel mooi. Onbegrijpelijk dat je met een banksaldo als dat
van de Van Eeghens niet voor een behoorlijk instrument zorgt. Erica speelt niet
onaardig.
Op het terras vertelde Ernst eindelijk de Amerikaanse ambassadeur Dyess bij
Janssen van Raaij in Rotterdam te hebben ontmoet. Hij vroeg zich weer eens af wat
hij nu moest stemmen. Ik adviseerde VVD wat het best bij hem past. Hij vond het
voorstel van Ed Nijpels om een referendum over kruisraketten te houden goed
‘wanneer er tenminste voldoende militair verantwoorde informatie wordt gegeven’.
Ik adviseerde hem contact met Hiltermann en Jaap van Meekren op te nemen met
de kans dat ze er aandacht aan zouden besteden. Ook raadde ik hem aan Kees
Bastianen van de Forumpagina van de Volkskrant eens uit te nodigen. Een contact
bij de VVD had hem
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geadviseerd lid te worden, met als uiteindelijke mogelijkheid tot minister van Defensie
te worden benoemd. Maar dat wilde hij niet. Erica viel hem bij omdat hij nu nuttiger
werk kan doen, juist omdat hij geen deel van de overheid uitmaakte. Ik sprak dit
tegen en onderstreepte dat juist als minister hij bepaalde zaken erdoor kon drukken,
die langzamerhand meer dan noodzakelijk waren. ‘We zouden inderdaad in twee
jaar een ander leger hebben,’ was de reactie van Ernst.
Later speelde Erica een stuk van Albéniz. Toen ik daarop een etude van Chopin
speelde, begon Erica te dansen. Ik vind haar een schat. Ze gaven me twee paperbacks
van Chuck Colson, voormalig CIA-man en een van de inbrekers in de
Watergate-affaire, die in Christus is herboren.

23 augustus 1982
Mieczyslaw Rakowski heeft bekend gemaakt dat de Poolse regering niet bereid is
een dialoog aan te gaan met ondergedoken leiders van de vakbeweging Solidariteit.
De impasse is compleet.
Voel me down and depressed, wat nogal ongewoon is voor mij. Eduard is in zijn
eentje om onverklaarbare redenen met mijn vriendin Mora Henskens uit New York
aan de haal gegaan en daar begrijp ik niets van. Dan denk ik weer aan die allereerste
zoen meer dan een jaar geleden, die zo helemaal in de roos en vol overgave was, dat
je het als een ‘hoerenjongenzoen’ zou kunnen betitelen. Hij vertelde een tafel en
stoelen van een hoerenjongenvriendje te hebben gekregen en verhalen over een tante
in Utrecht, aan het Zandpad in het hoerenkwartier gesitueerd, hebben me nog meer
achterdochtig gemaakt. Ben ik gewoon maar een soort experiment voor hem geweest?
Ik raakte in ieder geval verslaafd aan seks met hem, aan zijn lichaam, zijn seks en
zijn zoenen. Wat ik nooit eerder had gedaan: ik gaf hem vele blow jobs uit angst hem
te verliezen.
Ik kon de laatste keer alleen met hem slapen door hem mee naar Parijs te nemen
ten bedrage van 1.800 gulden. To hell with it. Dit heeft geen enkele waarde. Ik wil
dit niet. Ik moet iets bedenken om hem morgen van Amerbos weg te houden. Ik trek
de telefoon er maar uit. Ik voel me verward, verdrietig en alleen. Ik moet ophouden
te dromen. Ik ging naar boven om een naald en draad uit mams naaimand te halen
en vond al zoekende ineens een onafgemaakt borduurwerk van haar: drie musicerende
kinderen met een hondje. Zo helemaal mijn moeder. Ik werd er zo door geroerd dat
ik een huilbui kreeg. De regeringen van Frankrijk, West-Duitsland en Engeland vra-
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gen Ronald Reagan weer on speaking terms met het Kremlin te komen. De Madrid
Conferentie voor Europese Veiligheid en Samenwerking moet ook weer worden
opgestart.20 Ik denk dat dit soort verzoeken aan deze Amerikaanse president boter
aan de galg is. Hij is uit op keet met Moskou. Punt. Ik weet dit van mijn jarenlange
contacten met een aantal van zijn nu meest naaste medewerkers. In ieder geval is
Reagan, uit angst stemmen te verliezen bij Amerikaanse boeren, wel bereid om
belangrijke graanleveranties aan de USSR te doen. Ze hebben in Moskou 17,8 miljoen
ton graan nodig. Treurig dat ze dit nog altijd niet zelf voor elkaar krijgen.

24 augustus 1982
De koning van Swaziland, Sobhuza II (83) met een vijftigtal echtgenotes en naar
schatting 600 kinderen, is overleden. Hij was de oudste regerende vorst in de wereld.
Hoe kies je uit die bende de nieuwe koning?21
Om ze een plezier te doen heb ik wat in Chuck Colsons overpeinzingen gelezen,
maar heb de Van Eeghens nu geschreven dat ik de eerste 100 pagina's als de aanloop
naar een ziektebeeld beschouw. Misschien ben ik wel te scherp geweest maar ik heb
alle onzin over herboren in Christus als mind pollution and abnormality de grond in
geschreven.
Welke rol Mora Henskens momenteel speelt, weet ik niet. Misschien is zij wel
een witch. Toen we haar voor het eerst in New York bezochten, moest Eduard hevig
huilen toen we naar huis gingen. Nu, sinds zij in Den Haag met vakantie is, gaat hij
herhaaldelijk naar haar toe en het is me niet duidelijk wat er zich tussen die twee
afspeelt. Er is nu iets tussen ons aan de hand wat er nooit eerder is geweest, maar ik
kan er geen vinger op leggen.
Cecile van Lennep belde vanuit Het Enserinck. ‘Ben je me vergeten?’ Allerminst.
Zij sprak over de dood van ambassadeur Star Busmann. Zij woonden bij Bern, omdat
mevrouw Star Busmann-Röell niet van Nederland hield. Zij gaat nu in Wenen wonen
om dichter bij haar twee dochters te zijn.
Kanselier Bruno Kreisky heeft gezegd dat Israël in Libanon ‘gigantic crimes’ heeft
begaan. ‘I want nothing more to do with Israel,’ schreef hij in Der Stern, ‘because
Israel stands morally naked. Its leaders have shown their true face. The world fears
the madness of Israel's leaders, who rely only on their weapons.’22
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Een Israëlische piloot die deelnam aan de bombardementen op Beiroet, heeft eveneens
een duit in het zakje gedaan. De 34-jarige majoor zei tegen The New York Times23
‘You see the citizens of Beirut as civilian targets,’ aldus de pilot. ‘I see them as
military targets. It is not fair to ask only about their civilians, most of our soldiers
are civilians or reservists. I feel everyone, including some in Israel, are blaming us
about being cruel or inhuman, but how about the quality of the PLO and their
inhumanity? I had preferred they sat in the Bekaa Valley and that we bombed them
there, but they concentrate in Beirut.’ Een soortgelijk zelfvergoelijkende conversatie
is denkbaar onder voormalige piloten van de Luftwaffe onder Hermann Göring. Theo
Sommer van Die Zeit schreef ook al op de opiniepagina van NRC Handelsblad, dat
de Duitsers - ondanks wat het Derde Rijk de joden had aangedaan - best de oorlog
van Begin in Libanon mochten veroordelen. ‘Die strijd is onnodig en onmenselijk
en zal uiteindelijk precies het tegenovergestelde gevolg hebben van datgene van de
aanstichter ervan (Begin) wil bereiken. Begin schendt regels van de menselijkheid
en het volkenrecht. Hij treedt zelfs de belangen van zijn beschermer Amerika met
voeten. Hij bekommert zich niet om wie dan ook. De premier van Jeruzalem brengt
de wereldvrede in gevaar.’ En tenslotte: ‘Ook Duitsers zijn niet verplicht het doldrieste
imperialisme van de Israëlische extremisten toe te juichen.’24
Het beroerde van alles wat momenteel om me heen gebeurt, is dat door deze
afschuwelijke ontwikkeling in relatie tot Eduard nu ook de leegheid van mijn
vriendschap met Peter duidelijker schijnt te worden dan ooit, om over andere relaties
met mensen maar helemaal niet te spreken.
Op de Belgische televisie wordt een gesprek met Fritjof Capra uitgezonden, een
nog jonge kerel. Ik heb nooit geweten dat er in 1968 reeds meer dan dertig nucleaire
incidenten zijn geweest ‘involving American nuclear weapons that came close to an
explosion’. Plutonium zal stralingsgevaar voor 500.000 jaar behouden. ‘What moral
right do we have,’ zegt hij, ‘to leave such a deadly legacy to thousands and thousands
of generations?’

25 augustus 1982
Beestachtig slecht geslapen. Niets voor mij. Dromen schijnen verband te houden met
het van de kook zijn van de geest. Eerst viel er een brief van Eduard in de gang die
gebracht werd met
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een busje van Transavia, en op Transavia-papier was geschreven. Ik werd er wakker
door en kon urenlang niet slapen. Daarop volgde een droom waarin ik bij mejuffrouw
Buringh Boekhoudt was. Zij vroeg me de televisie aan te zetten om naar een
programma over Beatrix te kijken. We hoorden de stem van de koningin, die over
haar jeugd sprak, voordat de beelden duidelijk waren. Daarop raakte Miss B.B.
geïrriteerd. Zij verweet me het toestel niet juist te hebben afgesteld. Het herinnerde
me aan de standjes van vroeger van mijn moeder en grootmoeder. Heel vreemd
allemaal.
Van Eeghen is bij Brugsma in Esch op bezoek gegaan. Hij volgde eveneens mijn
advies een artikel naar Kees Bastianen van de Volkskrant te sturen. Brugsma had
gewaarschuwd Van Meekren niet via Hiltermann te benaderen, want beide heren
waren als water en vuur.
De Haagse Post heeft mijn gesprek met Lord Chalfont gepubliceerd.
Ambassadeur Díaz van Cuba heeft me een brief gestuurd. Carlos Rafael Rodríguez
had hem gezegd dat sommige cijfers over El Salvador in mijn interview met hem
onjuist waren. Díaz verzocht me dit aan de redactie van Haagse Post door te geven.
Ik heb uren zitten pianospelen, meer uit radeloosheid.
Ik lees de brief aan Jeelof nog eens over.25 Ik zal wel weer te open en te eerlijk
zijn geweest, maar ik kan niet anders.

26 augustus 1982
Om 10:00 uur stond Eduard voor mijn neus. Hij herhaalde niet klaar te zijn voor een
vaste relatie. ‘I am only 22.’ Okay, maar ik vroeg hem om in plaats van een
liefdesrelatie tegen iedere prijs, eerlijk te zijn en te blijven om de vriendschap tussen
ons te behouden. Hij las mijn brief aan de Van Eeghens en vond deze ‘te scherp’.
De brief aan Jeelof was uitstekend ‘maar je schrijft hem een sterke brief en dan eindig
je met te vertellen over je gebrek aan ervaring in zakendoen en op die manier verzwak
je je betoog teveel. Misschien is het waar, maar je hoeft het niet te zeggen.’ Hij heeft
gelijk, heel erg gelijk.
Ik liet een boodschap achter bij Jeelofs secretaresse. Jeelof belde terug. ‘Ik heb de
ontmoeting met Van Eeghen meer als kennismaking beschouwd,’ zei hij.
‘Dat begrijp ik Gerrit,’ zei ik, ‘maar ik heb toch al geruime tijd stappen ondernomen
bij Jermen Gvishiani en anderen in Moskou ten behoeve van Philips. Ik betaal dit
allemaal al jaren-
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lang uit eigen zak, wat me nerveus maakt en het is bovendien oneerlijk.’
‘Dat begrijp ik,’ zei hij ruiterlijk, ‘maar als ik straks terug ben in het land neem ik
contact op met Van Eeghen en zal ik dat regelen.’
Ik wenste hem een prettige zeilvakantie.
Ernst van Eeghen had mijn gesprek met Lord Chalfont gelezen. ‘Ik vind het prima
wat hij zegt,’ en karakteristiek voor de Amsterdamse koopman liet hij er op volgen:
‘Hij praat mij na.’ Mijn brief was inderdaad wat scherp geweest, bovendien had ik
beloofd beide Colson-boeken eerst uit te lezen alvorens commentaar te leveren. Erica
was enkele uren bezig geweest om in een encyclopedie op te zoeken wat Nietzsche,
Jung en Camus hadden gezegd.
Ik ben op weg naar Soest in Baarn uitgestapt, en heb in de Laanstraat een lieflijke
rozenplant gekocht die nog vanmiddag bij mejuffrouw Boekhoudt zal worden bezorgd.
Op het kaartje schreef ik: ‘Ik denk steeds, steeds, steeds aan U.’ Ik liep langs haar
flatgebouw en de gordijnen waren open. Ik dacht aan haar laatste woorden bij onze
vorige ontmoeting: ‘Hoop maar dat het gauw afgelopen is.’
Ik bezocht mijn vaders zuster, tante Yuut Mennega, die zei dat de reportage over
Michiels van Kessenich en mij in De Telegraaf voor het eerst in mijn voordeel uitviel.
Ik vertelde dat Voetelink me had gewaarschuwd op mijn hoede te zijn ‘want straks
gaat Buitenlandse Zaken zeggen: we komen hem te hulp, als hij gelijk heeft.’

27 augustus 1982
Ik ga via Brussel naar Baulers om mijn lieve vriendin Déliane de Ramaix-van der
Weede op château Bouillon te ontmoeten.26 Het is een soort pelgrimsreis.
Het onweert en er komt een regenboog.
Ambassadeur Díaz van Cuba gaat vandaag met Pieter Baaij naar windmolens
kijken.
Een psychologiedocent aan de Harvard Medical School, Louis Sass, schrijft over
27
THE BORDERLINE PERSONALITY in The New York Times Magazine. ‘The typical
borderline patient has an exaggerated sense of self-importance, uniqueness and
superiority - the usual definition of “narcism” and a central feature of the “narcistic
personality disorder”. In fact, far from being grandiose, borderlines usually have a
very negative and indis-
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tinct sense of themselves. Also, their relations with others are likely to be more
intense and less stable. Consequently, empowered by their boundless need for
self-aggrandizement, narcissists are often able to rise to positions of considerable
power and fame.’
Psychoanalytici zeggen dat borderline wordt veroorzaakt door ‘an inability to
sublimate or to derive satisfaction from activities - like work - that do not provide
direct sensual pleasure’. Waarom vind je dergelijke algemene artikelen over vrij veel
voorkomende psychische afwijkingen nooit in onze kranten of bladen?
Ik vind weer schitterende passages bij Capra. ‘Then, about a billion years ago, the
evolution of life went through an extraordinary acceleration and produced a great
variety of forms. To do so “life had to invent sex and death”, as Leonard Shlain put
it. “Without sex there would be no variety, without death no individuality.” From
then on higher organisms would age and die and individuals would pair their
chromosomes in sexual reproduction, thus generating enormous genetic variety which
made evolution proceed several thousand times faster.’
‘Since we too are born and are bound to die,’ aldus Capra, ‘does this mean that
we are part of larger systems that continually renew themselves? Indeed, this seems
to be the case. Like all other living creatures we belong to ecosystems and we also
form our own social systems. Finally, at an even larger level, there is a biosphere,
the ecosystem of the entire planet, upon which our survival is utterly dependent.’
Begreep men dit maar. Dan citeert Capra Gregory Bateson,28 die de definitie ontwierp:
‘Mind is the essence of being alive.’ Bateson vervolgde dat ‘mind is a systems
phenomenon characteristic of living organisms, societies, and ecosystems’. Capra
schrijft over zo veel dat ik voor geen goud had willen missen. Bijna even belangrijk
als Chopin en Debussy en wat zij me te zeggen hebben.
Eduard had gezegd: ‘Je moet voor ze dat kantoor in Moskou openen je zaakje met
Jeelof op papier hebben, want dat ze dat kantoor gaan openen, betekent dat zij hun
eigen zaakjes voor elkaar hebben.’ Zijn scherpe observaties verbazen me steeds. Hij
is nauwelijks 22 jaar. Of een andere opmerking: ‘Je moet niet denken dat ik je niet
ongelooflijk dankbaar ben voor alles wat je voor me doet of hebt gedaan.’
Ik neem het lokaaltje van Brussel naar Charleroi om in Baulers uit te kunnen
stappen. Het herinnert me aan het bezoekje dat
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ik er eens met Inez Röell bracht. Ook met Casper van den Wall Bake ben ik er eens
afgestapt.

Brussel, Hotel Metropole, op het terras
Madame De Ramaix was humoristisch als altijd. Haar kleindochter Déliane was van
plan met een boer te trouwen, wat me een gezonde zaak leek. ‘What I resent,’ zei
grootmama, ‘is that he picks up the phone there. He is the master of the house. May
be we do not have much to offer, but we do have a situation,’ waarmee ze doelde op
het feit dat het om Déliane Quarles gaat tenslotte. Haar schoonzoon, Willem Quarles29
werd omschreven als ‘selfish’, ‘and, of course, he is of the other side,’ waarmee ze
zijn homoseksualiteit bedoelde.
Zij ziet er tegen op château Bouillon op te geven. ‘Everyone wants me to give it
up, and they only think of how to squeeze some money out of this old woman. But
I am like an old cat who knows these walls.’ Zij had er zestig jaar gewoond.
‘Everything breathes the good old days.’ Zij noemde op een gegeven moment een
automobiel, Graham Page, en ik herinnerde me opeens dat mams zuster in Wassenaar
ook zo'n auto had in de jaren dertig. ‘After all, my family Van Weede has been
diplomats and ambassadors for three hundred years.’
De broer van mevrouw De Ramaix, oud-ambassadeur Marc van Weede,30 woont
al vele jaren in het Park Hotel in Lausanne en is nu 79 jaar. Zijn vrouw is zeer
hulpbehoevend. ‘He never leaves his wife,’ vertelde zij, ‘except for one hour of
walking every day. Marc is the next thing to a saint. He simply says: “I have always
done my duty, so why should I not be doing it now.” He is that rare type of a man,
every inch a gentleman, who will never make a faux-pas.’ Zijn vrouw heeft al enkele
jaren niet meer gesproken en ontvangt voeding via een buis bevestigd aan haar neus.
‘Iedere twee weken komt een specialist de rotzooi opruimen, maar als haar iets niet
zint maakt zij nog altijd een fuss.’
Op 17 september wordt mevrouw De Ramaix 92 jaar.
Toen het treintje bij Waterloo langsreed op de terugweg naar Brussel, dacht ik aan
het bezoek dat ik met Henk Hofland aan Baulers en château Bouillon heb gebracht,
nu inmiddels 35 jaar geleden.
Skinner adviseert dat pornografie een handig hulpmiddel zou zijn om op hogere
leeftijd de seksualiteit gaande te houden. Hij
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beweert dat ‘aging scholars’ te maken krijgen met vergeetachtigheid en de draad
kwijtraken. ‘It is characteristic of old people,’ zegt hij tegen Philip Boffey, ‘not to
think clearly, coherently, logically or, in particular, creatively.’ Zou je dit werkelijk
zo kunnen generaliseren?31

28 augustus 1982
Mejuffrouw Buringh Boekhoudt belde. ‘How are you,’ vroeg ik onnadenkend meteen.
‘Hetzelfde, en dat moet je nu niet meer vragen.’ Zij wilde bedanken voor de plant
en vond deze prachtig. Ik moest ook maar geen briefjes meer schrijven. ‘Je mag
gerust zo iedere twee weken tegen 18:00 's avonds opbellen, dan ben ik er wel.’
Colin Campbell schrijft na een bezoekje van drie weken aan Indonesië in de
gezaghebbende The New York Times een hoop onzininformatie zoals over ‘President
Sukarno's theoretical attachment to Communism’. Journalisten bij The New York
Times die later Campbell zullen opvolgen, oriënteren zich dan over Indonesië aan
de hand van dit soort artikelen en het ‘misverstand’ meandert naar ‘geschiedkundige
wijsheid’ op de lange duur. Ondertussen klopt er geen mallemoer van.32 In een tweede
artikel vraagt Campbell aandacht voor het lot van ‘landless farmers’ op Java. Er
zouden tussen 1977 en 1980 500.000 boeren zonder land bij zijn gekomen, zodat het
totaal nu op 8 miljoen wordt geschat. Volgens de Amerikaanse ambassade in Djakarta
zou een verdere verslechtering van deze situatie tot een explosie op Java kunnen
leiden.
Joseph Luns doet weer eens van zich spreken als loopjongen voor de oorlogslobby
in Washington, en natuurlijk doet hij dit in onze populaire BVD-krant De Telegraaf.33
‘ATOOMVRIJ EUROPA WERKT OORLOGS-BEVORDEREND’ is zijn boodschap in dikke
vette letters.34 Wanneer Nederland geen kruisraketten zou plaatsen ‘zou dit een enorme
klap voor de geloofwaardigheid van Nederland als NAVO-bondgenoot betekenen,’
aldus deze zak. Hoe is het mogelijk dat de man, na alles wat hij in zijn leven al aan
kattekwaad heeft uitgespookt, nog altijd het hardste schreeuwt en gets away with it.
Ernst van Eeghen schreef deze week zijn eigen visie op kruisraketten.35 Intussen
verkondigt de Amerikaanse minister van De-
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fensie, Caspar Weinberger, dat hij gelooft in het voeren van een langdurige nucleaire
oorlog.36 Die man is goed geschift. Het Amerikaanse leger heeft bekend een
vijfjarenplan te hebben ontworpen ten bedrage van 100 miljard dollar om de
oorlogsvoorraden verder op te voeren.37
Leroy Williams, het 18-jarige boodschappenjongetje op de gangen van het Congres
in Washington, die opzien baarde door te verklaren dat leden van het Amerikaanse
parlement tippelden en seks met hem hadden gehad, heeft nu verklaard dit verzonnen
te hebben. Hoeveel geld zou hij daarvoor hebben gekregen? In New York City zijn
negentien zwembaden, zeventien stoombaden, 45 sauna's en 108 van de 180
sportscholen gesloten, omdat ze een gevaar zouden opleveren voor de
volksgezondheid. In werkelijkheid zijn het meestal ontmoetingsplaatsen voor homo's
en zolang men niet precies weet hoe de nieuwe ziekte AIDS wordt overgedragen,
schijnt men het zekere voor het onzekere te nemen. Het is echter niet slim, want
daarmee houd je nichten niet tegen seks met elkaar hebben. Er zullen andere wegen
en middelen worden gevonden.38

29 augustus 1982
Vandaag is de eerste vergevorderde vergadering van de Nederlandse tak van het
Forum Humanum van de Club van Rome, een onderneming die ik samen met Aart
van der Want in elkaar heb getimmerd.39
We kwamen om 10:00 uur in Amstelveen bijeen. Tage Domela Nieuwenhuis
kwam binnen in een leren jack, blond, baardje, mooie ogen en tanden. Het schoot er
bij me in en ik bloosde. Wanneer ik de tafel rondkijk, concludeer ik toch iets unieks
in elkaar te hebben gezet. Behalve Cor Klaasse, die door Milan Potuznik werd
aangetrokken, zijn het allemaal mijn ‘vondsten’ van de afgelopen de jaren. Ieder van
hen vertegenwoordigt een aantal pagina's uit mijn dagboek of levensverhaal.
Eduard kwam ook om met Milan te praten over de mogelijkheid een cursus Frans
op een instituut bij Spa te gaan volgen. Milan heeft daar contacten. Eduard wil zijn
talen opvijzelen want hij wil uiteindelijk bij de KLM terechtkomen. Ik bood een
uitsmijter in het Sheraton motel aan.
Ik heb met 2.250 gulden bijgedragen aan de totale kosten van Eds cursus van vier
weken.
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30 augustus 1982
Denig van Buitenlandse Zaken had me geschreven dat Buitenlandse Zaken
ambassadeur Van Gorkom in Djakarta niet had kunnen inschakelen om een visum
voor mij te bemachtigen, dus dat ik toch bij de ambassade in Den Haag moest zijn.
Vanmorgen belde persattaché Sumo Hidajat: ‘Het spijt me dat ik u dit moet zeggen,
maar begrijpt u mij, ik breng slechts een boodschap over, ik kan u geen visum voor
Indonesië geven.’ Ik zal Denig opnieuw schrijven.
Het opmerkelijke hier is, dat toen premier Ruud Lubbers besloot mij in april 1994
mee naar Djakarta te nemen, ambassadeur Van Roijen van Buitenlandse Zaken de
opdracht kreeg zich bij de autoriteiten in Djakarta te vervoegen om zeker te stellen
dat mij een visum zou worden verstrekt. Dit had overigens tot gevolg dat ik ook in
1995 ongehinderd naar Djakarta kon reizen en daar drie maanden kon verblijven.
Pas in augustus 1995 kreeg ik opnieuw de rode kaart in Djakarta omdat Kok en Van
Mierlo me niet mee wilden hebben bij het staatsbezoek van Beatrix, om deze
fascistische dictator niet voor het hoofd te stoten nadat ik de brochure Bon Voyage
Majesteit had geschreven, waarin ik hare majesteit adviseerde haar reis uit te stellen.
Dat Van Gorkom in 1982 niets deed, duidt op de kwaadwilligheid van Buitenlandse
Zaken. Maar dat wist ik toen nog niet, en kon dit evenmin aantonen. Dat ligt nu, in
1996, anders.
Tage Domela Nieuwenhuis en Milan Potuznik belden om me te bedanken hen bij
het Forum Humanum te hebben betrokken.
Menachem Begins populariteit in Israël steigt. Dat zegt veel, want 82,3 procent
van de ondervraagden steunt de invasie van Libanon. Wat zijn dit toch voor mensen?
Het gesprek met McGeorge Bundy in Parijs is door de VARA eindelijk uitgezonden.
Ingrid Bergman is overleden. Ik herinner me hoe Dewi Sukarno me eens meevroeg
haar te begeleiden voor een lunch met Ingrid Bergman op een kasteel bij Parijs, waar
ik beslist geen zin in had en niet heb gedaan.
Pieter Baaij telefoneerde om te vertellen hoe een prettige indruk ambassadeur Díaz
van Cuba had gemaakt. Het gezamenlijke bezoek aan de windmolenfabriek was een
succes geweest.
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31 augustus 1982
Ik heb gisteravond in Brieven aan Wimie 1959-1963 van Gerard Reve gebladerd.40
Het zegt me niets.
Eduard gaat van 25 oktober tot 19 november op cursus in Spa. Hij arriveerde
onverwachts, terwijl ik aan het pianospelen was. Ik ben door zijn bezoek in
feeststemming.
Ik heb een gesprek met Willem Brugsma bij de Haagse Post gehad, wat erg prettig
verliep. Ik begrijp alleen niet waarom hij zinnen inlast, als dat deze of gene had
gezegd: ‘Brugsma is too great a journalist for Holland.’ Hij had concurrent Hofland
naar Haagse Post gehaald en toch, Henks lezersdichtheid bleef beneden die van
Brugsma. Ik zei dat hij het voordeel had Achter het Nieuws te presenteren. Daarbij
komt natuurlijk dat Hofland vrijwel zijn hele journalistieke leven aan de Nieuwezijds
in Amsterdam heeft gesleten, terwijl Brugsma meer internationaal bezig is geweest.41
Toen ik voorstelde een televisiegesprek met Bruno Kreisky te willen maken,
antwoordde hij daar al mee bezig te zijn. Ik zei: ‘Dat kan niet, want dat heb ik
geclaimd.’ Hij krabbelde wat terug op dit punt en zei toen zelfs: ‘Het is prima als
Kenmerk hem een half uurtje laat babbelen.’
‘Hoe goed ken jij hem,’ vroeg hij, waarop ik een overzichtje gaf. Hij had gehoord
dat Kreisky kanker had. Brugsma vond dat Kreisky een initiatief zou kunnen nemen
dat kon leiden, niet tot de Finlandisering van Europa maar tot de Austrianisering.
Hij merkte ook nog op weinig te lezen, behalve dat hij af en toe een buitenlandse
krant of tijdschrift opensloeg. ‘Harry Mulisch leest ook nooit iets maar schrijft toch
het nodige,’ aldus Brugsma.
Ik ontmoette Eduard weer nadat ik bij Brugsma was geweest. We tafelden twee
en een half uur in de Mangerie. Later, terug in mijn werkkamer, hadden we seks,
voor de variatie gewoon daar op de grond. Al met al werd het een absoluut heerlijke
dag.

1 september 1982
Ik droomde over het probleem van de pianist Vladimir Feltsman om uit Moskou weg
te komen.
Ariel Sharon verkondigde in The New York Times dat ‘the crushing defeat of the
PLO’ de grote winst voor Israël is van de huidige, bloedige oorlog. ‘No longer will
Soviet Katyusha rockets rain down on Israeli villages from terrorist sanctuaries
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in Lebanon. Israeli children who spent night after night, month after month, in bomb
shelters are free at last from attack. Normal life has returned to the Galilee.’
Een ander voordelig bijproduct zou zijn dat in Libanon, volgens Sharon, een einde
is gekomen aan de PLO-terreur die er zou hebben geheerst. Israël had inderdaad 350
militairen verloren en 2.000 militairen waren gewond, maar sedert 1965 waren 1.392
Israëlische burgers omgekomen door terreurdaden van de PLO en 6.400 mensen waren
gewond geraakt. De Palestijnen zijn allerminst lieverdjes, maar de manier waarop
Israël dit heeft aangepakt, is niet acceptabel.42

2 september 1982
De Telegraaf drukt over de hele voorpagina: BVD SCHADUWT DE VRIENDIN VAN
MINISTER VAN MIERLO. Natuurlijk weer Johan Olde Kalter, die de lekken van
inlichtingendiensten, vroeger via Heitink, schijnt te hebben overgenomen. Het zou
gaan om Gretta Bédier de Prairie, verbonden aan het Transnational Institute in de
Paulus Potterstraat. Daar heb ik professor Ernst Utrecht eens ontmoet. Ook Philip
Agee, de ex-CIA-agent zou er gewoond hebben. ‘Een verkiezingsstunt,’ was ook het
onmiddellijke commentaar van Eduard. Het is duidelijk dat de minister van Defensie
bewust een hak werd gezet om hem verdacht te maken.
Voetelink belde. Het hof vraagt alle processtukken in drievoud. ‘Mijn kantoor is
dus als een razende aan het kopiëren geslagen, maar goed, we hebben dit graag voor
je over. Ik wil het zo goed mogelijk doen. We zijn dit begonnen en als ik onderga,
wil ik met vlag en wimpel ondergaan.’
‘Zoals de Karel Doorman in de Javazee,’ zei ik. Hij antwoordde: ‘Ik val aan.
Oltmans volg mij.’
Toch is Voetelink ergens een boer. Hij vroeg om nog meer gegevens. Hij wilde
bijvoorbeeld de tekst hebben van hoe ambassadeur Leopold in New Delhi me
adviseerde de Indiase premier een vraag te stellen over de Noord-Zuid-dialoog. Hij
begon het gesprek namelijk met: ‘Sliep u nog?’ Ik antwoordde: ‘Nee, ik ben al naar
de bank geweest.’
‘Oh, om mijn voorschot over te maken? Ha, ha, ha!’ Hij weet dat ik geen geld heb
en dat de NVJ me laat stikken, dus dit was niet elegant. Aan wat mensen als grapjes
zien is al te dikwijls de mate van beschaving meten.
De regering-Reagan schijnt eindelijk in te zien dat de sancties
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tegen West-Europese bedrijven die zaken doen met het Kremlin voor de aanleg van
de energiepijplijn naar Siberië, eigenlijk te rigoureus zijn. Het zijn maar hinderlijke
amateurs in Washington die een zwaar overtrokken beeld van eigen belangrijkheid
hebben en keer op keer miskleunen.43 Margaret Thatcher heeft zelfs voor de BBC over
Reagans sancties gezegd: ‘Ik voel mij zeer gekwetst, juist omdat het om een vriend
(Reagan) gaat.’44 Ik ben naar Bilthoven gegaan en heb roosjes geplaatst op het graf
van mijn ouders. Mam is vandaag acht jaar geleden overleden. Ik nam, wat ik altijd
doe, twee dennenappels van het graf mee. Ik stond doodstil en een ogenblik flitste
het door mijn hoofd dat er niets meer van hen over moet zijn. Onder de pot waar de
bloemen in zijn gezet, wemelde het van de wormen. Ik stapte bij Lex Poslavsky
binnen. Het is beter niet meer met hem over politiek te spreken. Hij zweert bij De
Telegraaf. Hij had in de bibliotheek wel eens in NRC Handelsblad gekeken ‘en als
ik dan aan De Boer denk, hun wetenschappelijk medewerker...’45 Maar zijn zoon
Erik heeft blijkbaar wel degelijk het verschil door en probeert zijn vader over te halen
NRC Handelsblad te nemen.
Lex kan totaal irrationele opmerkingen over politiek maken, zoals: ‘Ik ben alleen
maar bang dat de neutronenbom niet op tijd klaar is.’ Het is waar: de drie broers van
zijn vader, Vladimir, Yuri en Alexander zijn als tsaristische officieren door Stalin
vermoord. Maar is dit een reden om een halve eeuw later de bewindhebbers van de
USSR van nu dermate te haten? Wanneer hij Willem Brugsma in beeld zag komen
met een gezicht van: de wereld zal vergaan, schakelde hij snel naar een andere zender.
Hij moedigde me aan een ander boekje van het formaat Made in Soestdijk te
schrijven. ‘Jammer,’ zei hij, ‘dat we niet lang genoeg leven om te kunnen zien hoe
het allemaal verder gaat.’ Ik zei Peter geadviseerd te hebben op de VVD te stemmen.
Daar was hij het mee eens: ‘VVD of niet stemmen.’ Maar op de terugweg naar
Amsterdam las ik Joop den Uyls pleidooi in NRC Handelsblad. Ik ben het met diens
inzichten op de militaire situatie in de wereld geheel eens en zal mijn advies aan
Peter naar de PvdA verleggen. Ook al weet ik dat hij uiteindelijk zijn eigen keuze
zal maken.
Holec levert 186 windmolens aan de VS.46 Windmolens zijn in.
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3 september 1982
Lex Poslavsky meende dat we weinig of niets van India weten. ‘Waarom zouden
we,’ zei hij nota bene, ‘India draagt immers niets bij tot de wereldgemeenschap?’
Hier schrok ik van. ‘Gelukkig komen er van tijd tot tijd veel Indiërs om het leven bij
overstromingen.’47 Ik wist werkelijk niet wat ik hoorde. Poslavsky heeft ook nooit
een pas in India gezet.
Het mooiste weer van de wereld voor een keer.
De goudprijs is naar 439 dollar gestegen.
Johan Olde Kalter schrijft vandaag in De Telegraaf dat minister Rood (D66) van
Binnenlandse Zaken gistermiddag laat een communiqué heeft uitgegeven, dat het
onwaar is dat de BVD de vriendin van minister Van Mierlo (D66) zou schaduwen.
De Telegraaf zegt over bewijzen te beschikken dat Grette Bédier de Prairie wel
degelijk in BVD-dossiers voorkomt. Wie liegt er nu? Prins Claus is opgenomen in
het Nijmeegse St. Radboudziekenhuis. Volgens de RVD voelt hij zich al enige tijd
niet goed. Het zat er dik in dat het die kant op ging. Het zal een psychosomatische
ziekte zijn. Hij moet 24 uur per dag het toneelstuk van prins-gemaal op voeren, waar
hij niet werkelijk in gelooft. Ik had van 10:00 tot 11:00 uur een gesprek met de
voormalige hoogste baas van Shell, Wagner in het Shell-gebouw aan de Carel van
Bylandtlaan in Den Haag. Ik overhandigde hem mijn twee delen gebundelde
interviews Grenzen aan de Groei en terwijl hij vroeg: ‘Hoe hebt u er tijd voor gehad,’
kreeg ik van hem Beschouwingen van een ondernemer. Ik voelde me hoogst
comfortabel met de man. We hadden an absolutely wonderful conversation.
Hij zei het gevoel te hebben dat onderhandelingen tussen het Oost-Europa
Department van Shell in Londen en de USSR in een cruciaal stadium verkeerden, zo
zelfs dat op dit moment niemand er tussen moest gaan zitten. Hij gaf toe dat het over
zes maanden anders kon zijn. Tijdens de onderhandelingen over de aanleg van de
Siberische energiepijplijn in 1980 en 1981 was hem op het ministerie van Buitenlandse
Handel in Moskou voorgesteld: ‘Let's resume negotiations.’ Suslov, onderminister
voor de Olie-industrie, voegde er aan toe: ‘We no longer object to selling oil.’
Vervolgens kwam Suslov naar Londen om Wagner te ontmoeten. Hij vroeg om een
gesprek onder vier ogen. Nu komt het, had Wagner gedacht. De boodschap was
slechts dat het Olie Ministerie had besloten tot zaken doen met Shell, maar het
corresponderende politieke besluit
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was nog niet gevallen. Daarop hoorden Shell en Wagner niets meer. ‘Ik ken dat in
Moskou,’ zei ik, ‘dat geknoei aan de top is de reden waarom dat land stagneert. Het
enige middel om de zaak in beweging te krijgen is een lobby starten bij het Centraal
Comité van de CPSU.’
Wagner vertelde in 1970 de eerste president van Shell te zijn geweest die naar
Moskou was gereisd. Daarop, toen Max van der Stoel in 1974 naar Moskou reisde,
deed Aleksei Kosygin formeel het voorstel om joint ventures met Shell te beginnen.
Baron van Lynden, die met Van der Stoel mee was naar Moskou, had hem
onmiddellijk op de hoogte gebracht van het voorstel van Aleksei Kosygin. Wagner
herinnerde zich niet dat Frits Böttcher hem hierover had opgebeld, wat nogal vreemd
is, want Frits verzekerde me dit te hebben gedaan en Wagner hoorde voor het eerst
van het voorstel van Kosygin via hem. Nu vertelde Wagner het dus heel anders. Nog
vreemder: Wagner herinnerde zich wel op een zaterdagavond door Igor Cornelissen
van Vrij Nederland te zijn opgebeld. Ik had Cornelissen op het spoor van Wagner
gezet na informatie te hebben gekregen van sovjetambassadeur Alexandr Romanov,
die maar niet begreep waarom het van de zijde van Shell doodstil bleef, terwijl hij,
Romanov, er in Moskou bij had gezeten toen Kosygin het voorstel aan Van der Stoel
deed.
‘Dat telefoontje van Cornelissen irriteerde me hogelijk,’ aldus Wagner vanmorgen.
‘Ik weet het nog goed. Ik ging om 21:30 uur met de hond wandelen en hij belde op
het moment dat ik weg wilde gaan.’ Hij had Cornelissen gezegd dat Shell al drie jaar
bezig was in de USSR, dat Buitenlandse Zaken hem correct had geïnformeerd - en
‘toen verscheen dat artikel in Vrij Nederland, dat Van der Stoel om politieke redenen
een mogelijk deal met de Sovjet Unie saboteerde’. Hier was hij woedend over
geweest. Hij vervolgde: ‘Het was ambassadeur Romanov die het slecht heeft gespeeld.
Hij hamerde er steeds maar op, dat we een deal moesten maken. Ik zei hem dat wij
er klaar voor waren, maar ik denk dat hij me niet geloofde.’
Vreemd verhaal. Als het waar zou zijn, dan zouden Frits Böttcher en Romanov
beide tegen me gelogen moeten hebben en ook tegen Cornelissen, die natuurlijk ook
met hen de gegevens natrok en omdat ook zij de lezing bevestigden, schreef dat Van
der Stoel kiekeboe met het voorstel van Kosygin had gespeeld. De Nederlandse
participatie bij de aanleg van de gaspijplijn naar Siberië was aan de financiële kant
stukgelopen. Thomassen & Drijver waren te duur geweest, althans, dan had de
Nederlandse regering kredietgaranties moeten geven, zoals de West-
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Duitse regering doet ‘en daar was ik faliekant tegen’. Hij vervolgde: ‘Het zou voor
Thomassen & Drijver beter zijn geweest, want dan hadden ze voor enkele jaren werk
gehad, maar dan moeten zij maar op een andere manier saneren en weer rendabel
worden. We moeten zaken doen, ook met de Sovjet-Unie, maar we moeten het hen
niet al te gemakkelijk maken. Het zijn keiharde onderhandelaars en schaakspelers.
Nou, wij ook.’ Ik was perplex en dacht: ja, ja, Nederland haast zich gigantische
kredietgaranties te geven ten gunste van fascistische generaals in Indonesië, maar
waar ze werkelijk tegen zijn, is de communisten in de USSR te helpen of tegemoet te
komen en daarom zit dus ook deze mijnheer Wagner indirect in de zak van Ronald
Reagan en de CIA. Want het is vooral daar waar ze zakendoen met het Kremlin niet
willen hebben.
Hij onderstreepte enkele malen dat hij confidentieel, open en recht voor de raap
met me sprak, ‘want ik vind het belangrijk’. Hij zei ook Pieter Baaij te kennen en
Klaasse van de Gasunie en een volgende keer zou Boskalis wel een opdracht krijgen.
‘U moet de USSR bezien over een komende periode van 25 jaar en er rekening mee
houden dat er nog veel te doen zal zijn in dat land. Ik ben nu 65 jaar, dus tot ik als
president-commissaris van Shell, de Hoogovens, enzovoorts moet aftreden, ben ik
nog intensief bezig.’ Hij leidde van 1956-1958 Shell op Sumatra. ‘Vond u het dan
zo slecht dat ik juist toen een actie voerde om van het gelazer over Nieuw-Guinea
met Indonesië af te zijn,’ vroeg ik hem. ‘Dat vonden wij toch ook,’ antwoordde hij.48
Ik bracht een bezoek aan Vladimir Opalev op de sovjetambassade. Ik probeerde
het maken van een film over de gaspijplijn naar Siberië nieuw leven in te blazen.
‘Men heeft ons gevraagd tot december te wachten,’ zei hij. Ik heb hem geadviseerd
Frans Kellendonk door de schrijversunie van Moskou voor een bezoek uit te laten
nodigen. Hij scheen hier wel voor te voelen.
‘I have encountered a very strange gap in the thinking of American students,’
schreef Gregory Bateson, ‘that springs from a lack of certain tools of thought. This
lack is rather equally distributed at all levels of education among students of both
sexes and among humanists as well as scientists. Specifically, it is a lack of knowledge
of the presuppositions not only of science but also of everyday life.’49 Er is zoveel
te lezen.
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Wagner droeg een ordinaire ring met ingegraveerde, gouden letters. Hij begon met
een soort grapje over twee tijgers, een dikke en een magere. De dikke at kranten van
Shell-werknemers, de magere at de koffiejuffrouw. Ik heb er verder eigenlijk niet
naar geluisterd.
Mijn volgende bezoek gold Kim, adviseur van de Zuid-Koreaanse ambassade om
het bezoek aan Seoul te bespreken, dat generaal Cor Knulst voor me regelde. Ik zei
me te hebben verbaasd nooit een behoorlijk antwoord van de ambassadeur te hebben
gekregen. Ik liet On Growth II, de Putnam-uitgave, zien. We gingen naar beneden
om een aantal interviews te kopiëren. Of ik belangstelling had voor Noord-Korea.
‘No, not now, and probably never,’ antwoordde ik.
Daarna ben ik gaan eten met Tage Domela Nieuwenhuis in Ramayana. Hij had
besloten geen vlees of kip, maar nog wel vis te eten. Hij heeft waarschijnlijk gelijk,
maar hoe raak je van de gewoonte af? Hij doceert in Leiden internationaal recht,
maar zou voor het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen willen werken. Hij
gaat overal op zijn motorfiets naar toe. De fagot heeft hij laten zitten en speelt nu
altsaxofoon.
Hij heeft samen met zijn vriendin Therèse, die op het ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking een functie heeft, een flat in Leiden gekocht. Tage
heeft absoluut de mooiste ogen van de wereld die, mij althans, heel veel zeggen.

4 september 1982
De Volkskrant publiceert de overpeinzingen van Ernst van Eeghen onder de kop
50
CONVENTIONELE WAPENS KUNNEN KRUISRAKETTEN VOORKOMEN. Ook dat advies,
om via Kees Bastianen te opereren, volgde hij op en wierp vruchten - voor hem - af.
In Libanon zijn tot dusverre als gevolg van de Israëlische oorlogshandelingen
17.825 mensen om het leven gekomen en 30.103 gewond. Het is toch onvoorstelbaar
dat dit allemaal gebeurt en de wereld verroert geen vin.
Ernst van Eeghen belde. Moskou heeft gevraagd of hij komt. Hij had contact met
vrienden in Washington opgenomen die hem hadden aangemoedigd te gaan. Je weet
nooit of de man het allemaal verzint, of dat het waar is. Hij had ook een artikel aan
De Telegraaf gezonden en Goeman Borgesius had hem opgebeld om te zeggen dat
zijn stuk geplaatst zou worden. De naam Van Eeghen doet nog altijd wonderen.
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Ik het las de getuigenis van Henk Hofland terug over diens verklaringen voor de
Raad voor de Journalistiek inzake de Peter Zonneveld-affaire in mijn huis in 1973.
Henk herhaalde niet te hebben geweten dat er sovjetdiplomaten aanwezig zouden
zijn. Wat kan hij toch liegen. Eigenlijk zou ik nooit meer een woord tegen die man
moeten spreken. In het gesprek met Lex Poslavsky beschuldigde ik zijn geliefde De
Telegraaf van het smerige spel met de fotograaf in mijn huis om mij als communist
te schande te kunnen maken. Lex antwoordde terecht: ‘En Henk Hofland dan, die
redacteur is van het door jou zo geprezen NRC Handelsblad?’
Time schrijft dat in de zestien maanden dat AIDS voor het eerst werd gesignaleerd,
in de VS 547 doden zijn gevallen. ‘The immune system becomes so severely impaired
that the victims became living playgrounds for infectious agents.’ 75 procent van de
slachtoffers zijn homoseksuelen en 25 procent ‘are intravenous drug abusers’. James
Curran, die een task-force van 120 man leidt om AIDS te onderzoeken, zegt:
‘Unfortunately, it is not known whether there is a transmissible agent, whether the
patients we are studying harbor it, which body secretion may contain it, and whether
marmosets51 are an appropriate species to study AIDS.’ Heel griezelig dus.52 Ik stuur
het artikel naar Peter en Eduard.
Wayne Smith, het voormalige hoofd van de diplomatieke missie in Havana, heeft
tegen The New York Times gezegd, dat er nooit waterdicht bewijs is geleverd voor
de leverantie van Cubaanse wapens aan El Salvador ‘with respect to either their
magnitude or their timing’. Smith zegt dat indien El Salvador alle wapens zou hebben
ontvangen die Washington zegt dat Cuba heeft gezonden, dan zou het leger in dit
land met 20 tegen 1 zijn ‘outgunned’. Hij zegt ook: ‘The only way that we can have
some moderating influence on Castro is through a process of gradual engagement,’
en zo is het exact.53 Maar Reagan en consorten luisteren niet naar kennis of expertise
over het onderwerp Cuba maar leven emotionele waanbeelden over de vijand uit,
die in geen enkele verhouding tot realiteiten staan.

5 september 1982
Psyché van César Franck. Waarom die titel?
De gigantische correspondentie van Marcel Proust is ‘gedeco-

51
52
53

Zijdeaapjes.
Time, 6 september 1982.
The New York Times, 4 september 1982.

Willem Oltmans, Memoires 1982-1983

40
deerd’. Het werk werd verricht door Philip Kolb en zal worden uitgegeven door
Doubleday. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Illinois en heeft vijftig jaar aan
deze klus besteed. ‘The letters reflect Proust's development as a writer. They had
been thought of mostly as examples of relentless social climbing.’ Nu alles op orde
is gebracht, schrijft Mary Blume,54 ‘the letters have a form of richness that no-one
suspected’. Een bijkomstige complicatie was dat Proust zijn brieven vrijwel nooit
dateerde. ‘Correct dating can tell a good deal about the author's state of mind.’ Ook
het handschrift leverde gigantische problemen op. ‘It would take a paleographer three
years to decipher a few lines of these letters,’ schreef Proust zelf reeds. Kolb schat
dat het zeventien of achttien delen zullen worden.

doodle
Ronald Reagan doodle
JFK

Terwijl presidenten met medewerkers zitten te confereren op het Witte Huis, krassen
zij dikwijls van alles op papier, wat ze in de VS ‘doodles’ noemen. Volgens grafologe
Andrea McNicol toont JFK hier ‘a superior intellect’. Het eerste huisje vond hij
‘messy’ enzovoorts. Reagan tekende drie aspecten van zichzelf: de cowboy, de atleet
‘and the grumpy old man’. Het zal best waar zijn maar na mijn vriend, Henk
Bruinsma, vermaard Amsterdams grafoloog die uitzonderlijke staaltjes van kunde
vertoonde, ben ik sceptisch gebleven over die tak van bedrijvigheid.55
Mijn Yale-vriend Tony de Almeida Santos stuurde me een brochure over zijn
studie van Jacques Offenbach.56
Ik lees een meer dan afschuwelijk verhaal over Barry Stanford Weinbaum, een
jongeman die in juni afstudeerde aan Ben-
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nington College in Vermont. Hij was opgevallen als ‘an outstanding student, editor
of the college newspaper, captain of the softball team, a student of Shakespeare and
a proof-reader of texts on Psychiatry’. Maar hij gebruikte ook cocaïne en handelde
erin.
Hij handelde in drugs om ze zelf te kunnen gebruiken, maar ook om in zijn
onderhoud te voorzien, want hij hield van boeken kopen en dure kleren aanschaffen
bij Brooks Brothers of bij Paul Stuart op Madison Avenue. Hij kocht voor een vriendin
oorbellen bij Tiffany's, hield van een goed glas wijn en dineerde in restaurant Lutèce.
Hij was het laatste gezien op 9 juli, toen hij een afspraak had met een dealer aan
de Lower East Side tussen de derde en vierde straat. Hij droeg jeans, een designer
shirt en sneakers. Tien dagen later werd zijn lichaam gevonden in een groene plastic
zak tussen twee oude gebouwtjes in dezelfde buurt. Medestudenten plantten ter
herinnering van hem een boom nabij de sportvelden van Bennington College.
Marcia Chambers57 heeft bijna een hele pagina aan de geschiedenis van deze jongen
gewijd. Zijn vader kwam over uit Oregon voor de begrafenis. Zijn moeder, die
hertrouwd was, noemde hem haar lieveling van de vier kinderen, maar kwam zelf
niet over, wilde zelfs niet openlijk over hem spreken tegen The New York Times. Zij
had hem als kind dikwijls geslagen omdat zij alcoholist was. Omdat hij al drugs
gebruikte op zijn zeventiende jaar, smeet zij hem de deur uit. Zo gaat dit met sommige
moeders en lievelingszonen. Nu is hij er niet meer. En hoe is hij aan zijn einde
gekomen? Ik word volkomen naar van zo'n reportage.

6 september 1982
Averell Harriman - in de oorlog van 1942 tot 1946 ambassadeur in Moskou - wijst
erop dat de strategische strijdkrachten van de VS en de USSR over 100.000 maal de
vernietigingskracht van de bom op Hirosjima beschikken. Hij houdt een vurig pleidooi
tegen kruisraketten. James Reston begeleidt zijn oproep om matiging en gebruik van
verstand door iets over Harrimans opmerkelijke levensloop te vertellen.58 Ik zal niet
vergeten dat hij het indertijd voor Sukarno opnam, toen deze door de CIA en verraders
voor communist werd uitgemaakt.
Ik belde met professor Arbatov in Moskou, die net achter zijn bureau klaarstond
met zijn koffertje om naar het vliegveld te
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gaan. Puur geluk dus. Ik zei dat ik met hem wilde spreken en vroeg of hij me een
dienst wilde bewijzen, zodat ik snel een visum kon krijgen. ‘Willem, we are friends,
don't say a favor. I cannot do it now, because I am leaving for Stockholm but tell
your friends at APN Novosti that we have scheduled a meeting.’ Heb vrijwel de hele
ochtend op de eerste en tweede postume etudes van Chopin gestudeerd. Wel met
tussenpozen; heerlijk. Ik las ergens in mijn dagboek dat ik in Bilthoven tegen mam
zei: ‘Als ik intensief zou studeren, zou ik goed kunnen spelen.’ Haar antwoord was:
‘Waarom doe je het dan niet?’ Ik heb twee en een half uur gestudeerd.
Ik ontmoette enigszins tegen heug en meug Jan en Babette Cremer met een
Hongaarse journaliste, Torday Aliz. Babette houdt haar dagboek bij. Zij vertelde dat
toen zij eraan begon, geschreven had dat dit op mijn dringende advies gebeurde, wat
waar is. Ze zei dat Jan lange, lange dagen werkt en soms pas om 23:00 uur
tevoorschijn komt. Hun zoon die in de marine zit, is in Amsterdam geweest. Ze
noemen hem beiden ‘een vreemde’. Hij is nu zeventien jaar. ‘Hij is breed,’ zegt
Babette, ‘heeft een smal middel en hele mooie handen.’ Ze denken dat hij ervan
uitgaat dat Jan steenrijk is. Babette heeft de jongen daarom duidelijk gemaakt dat
het appartement aan de Keizersgracht van haar is. Toen Babette en ik iets over politiek
wilden zeggen, viel Jan in het Nederlands in en zei: ‘Je weet toch niet of zij een
KGB-agente is,’ waarmee hij op de Hongaarse gaste doelde.

7 september 1982
Eduard belde, opgewekt als altijd, van Gate B-52 op Schiphol. Hij ging met ‘een
oude rotkist’ naar Tel Aviv en zou heen en terug een tussenlanding maken.
Ik ontving een briefje van Lord Chalfont. Ik had hem gepolst om in de te vormen
Mansholt Commissie te gaan zitten, waar hij misschien wel oren naar heeft.
Jan Cremer belde. Hij voelde zich enigszins genomen ‘want die Hongaarse
juffrouw’ had eigenlijk helemaal geen interview met hem gemaakt.
John van Haagen59 haalde me op station Rotterdam Lombardije af. We zijn naar
de Hengelstraat in Sportdorp gelopen, via sportvelden waar zijn oudste tweeling,
Rob en Rien, aan het voetballen was. Greet heeft op twee plaatsen kanker: spotjes
op de longen en op de plaats waar zij een nieroperatie heeft gehad.
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Een gezwel is met bestralingen weggebrand. Zij moet nu een besluit nemen over
chemotherapie. Beiden beklaagden zich over de schandalige behandeling van
ziekenfondspatiënten door artsen en specialisten.
Greet leek vermoeid, maar zag er nog hetzelfde uit. Zoon John Paul is vlak na het
bekend worden van Greets ziekte met een vrouw van dertig jaar (hij is 19) gaan
samenwonen. Greet beschouwt dit als onvergeeflijk. John zei dat het een vorm van
een vlucht was, omdat hij de ziekte van zijn moeder niet kon verwerken.
We keken op televisie naar het debat tussen Joop den Uyl, Dries van Agt, André
van der Louw en Edje Nijpels.

8 september 1982

Aunty is al op 3 september overleden. In stilte gecremeerd. De annonce kwam pas
nu met de post. Zij zal het zo gewild hebben. Haar wens is vervuld. Ik ben diep
terneergeslagen. Godzijdank is Ed op weg naar me toe. Ik dacht laatst nog: vreemd
dat zij nooit eens heeft gevraagd om Peter te ontmoeten. Misschien had het te maken
met onze homoseksualiteit waardoor zij aarzelde. Veertig jaar heb ik haar gekend.
Zou Beatrix nog naar haar toe zijn gegaan? Ik heb overwogen André Spoor te bellen
en voor te stellen een artikel over haar te schrijven. Toch maar niet. Zij wilde anoniem
blijven.
Sociale wetenschappers in de VS zijn van mening dat een president in het Witte
Huis wel eens een atoomoorlog zou kunnen ontketenen, omdat volgens professor
Morton Deutsch van Columbia University ‘nuclear weapons are psychologically
seductive largely because they provide a tremendous emotional kick for those with
strong power drives’. Ook Deutsch zoekt naar middelen om ‘the real horrors of a
nuclear war’ voor de man in het Witte Huis ook ‘psychologically real’ te maken.60
Toen Einstein vijftig jaar geleden naar Sigmund Freud schreef ‘to analyze the
strong psychological factors blocking peace in a troubled world’, is er door honderden
behavioristen en anderen gespeculeerd over de psychologische origine van oorlog.
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Freud, in zijn antwoord aan Einstein, ‘was dubious about the relevance of psychiatry
to international conflict’. Professor Irving Janis, psycholoog aan Yale University, is
van mening ‘that a psychological analysis is essential for understanding outbreaks
of war, while current knowledge is grossly incomplete’.61
Een tweede artikel handelt over de biologie van ‘fear and anxiety’.62 Onderzoekers
ontdekken steeds meer over de chemische processen die ten grondslag liggen aan
emoties als depressie of angst, slaap en slapeloosheid en andere vitale functies die
zich in het brein afspelen. Er zijn proeven met apen genomen. Die bleken wanneer
zij met bepaalde chemische substanties werden ingespoten, binnen enkele seconden
‘severe anxiety’ te vertonen, terwijl anderzijds al jaren bekend is dat librium en
valium juist kalmerende effecten veroorzaken.

9 september 1982
Hans Verploeg van de NVJ is zo vriendelijk geweest nu ook naar ambassadeur Van
Gorkom in Djakarta te schrijven, of hij niet kan helpen bij het verkrijgen van mijn
visum.63
Ik heb mevrouw Hornkamp het etui uit de familie - ik geloof dat het grootmama
Poslavsky toebehoorde, die het via Verloop of Linck erfde - met twaalf antieke
zilveren koffielepeltjes gegeven. Zij zat zo lief te praten en liet foto's zien van de
busreis naar Oostenrijk. Ik heb naar haar proberen te luisteren. Ze is bovendien jarig.
Ze liggen maar in de kast. Ik vroeg Peter en Eduard laatst ook al of zij niet van mening
waren dat mijn moeder het prima zou vinden als ze naar deze dame gingen, die mij
al die jaren al helpt.
Ernst van Eeghen belde in opperbeste stemming. Erica wilde niet meer met me
spreken voor ik beide boekjes van Chuck Colson gelezen zou hebben over diens
‘bekering’.
Ik heb een brief naar Sicco Mansholt geschreven, zodat hij van een en ander op
de hoogte is als hij met zijn zeilboot in Lissabon is aangekomen.
Van Eeghen gaat naar Moskou als gast van het Comité voor Europese
Samenwerking en Veiligheid en ik moet iedere keer alles zelf betalen. Ik adviseerde
hem naar het kantoor van Georgii Arbatov te gaan, ook al is hij op reis, als
beleefdheidsgeste. ‘Je hebt hem nu niet meer nodig,’ drukte ik hem op het hart, ‘maar
je hebt wel alles wat je bereikt in eerste instantie aan de
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ontmoeting met hem te danken, hij heeft je pas echt gelanceerd (ik liet mijn eigen
rol daarin natuurlijk weg); dan toon je tenminste dankbaarheid en belangstelling door
op zijn bureau je kaartje achter te laten.’
Van Eeghen had senator Hatfield gebeld, die in Afrika was. Waarschijnlijk had
hij slechts met een assistent van Hatfield gesproken, wat de kleine nuances zijn die
je bij Van Eeghen steeds in de gaten moet houden. Ernst had gezegd onder druk van
Moskou te staan om te komen. De Amerikanen hadden geantwoord: ‘Ga je gang,
maar wat ons betreft is de Berkenrode-conferentie afgeblazen.’
‘De Amerikanen hebben geen tijd voor de Sovjet Unie,’ denkt Ernst. ‘Ze zijn nu
met het Nabije Oosten bezig.’ Onzin. Ze willen gewoon niets. Hij had geconstateerd
dat ik door het stijgen van de goudprijs weer 25 procent meer geld had, maar hij zou
er voor zorgen dat Jeelof mij honoreerde voor wat ik voor Philips had gedaan en
deed.
Henry Brookman, die nu de Centrumpartij leidt - heeft opgericht eigenlijk - zegt
dat hij Alfred Vierling voor de partij op ecologiezaken heeft gezet. Hij schijnt nu
ook te rekenen op een zetel in het parlement.

10 september 1982
Peter arriveerde pas om 23:00 uur uit Londen. Er had een locomotief in brand gestaan.
Edwin had hem een Sony Walkman voor zijn verjaardag gegeven (‘terwijl hij het
zich eigenlijk niet kan permiteren’) dus Peter had ‘tuned out’ op de kuddes gedurende
de reis. Ik liet hem wel zien dat in Japan werd gewaarschuwd voor beschadiging van
oren en brein als gevolg van het te hard afspelen van muziek, zoals Newsweek heeft
geschreven. Claudia Stendl van IIASA in Wenen belde dat Jermen Gvishiani een lichte
hartaanval had gehad waardoor een ontmoeting met mij moest worden verschoven.
Dit compliceert mijn Philips-lobby. Ik belde Aurelio Peccei in Rome die van de
hartaanval van Gvishiani nog niets wist. Hij bedankte me nu eigenlijk ook voor het
eerst dat ik een Nederlandse versie van het Forum Humanum op gang had gebracht.
Ik kon hem melden dat Wagner van Shell me eveneens had toegezegd te zullen
helpen.
Etude Opus 25 nummer 1 van Chopin heb ik nu vrijwel onder de knie zoals hij
hoort. Ik werk even geconcentreerd aan een prelude van Rachmaninoff.
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11 september 1982
Mejuffrouw Veen, de beste vriendin van mejuffrouw Buringh Boekhoudt, belde om
te bedanken voor mijn briefje. ‘Ik weet dat zij altijd erg op u was gesteld en zij stelde
uw bezoekjes altijd enorm op prijs.’
‘Zij heeft alles precies geregeld en getimed. Een neef was executeur-testamentair.
Ik heb haar 56 jaar gekend,’ aldus mejuffrouw Veen, die evenals Aunty in de flat
Amaliagaarde woonde. ‘De laatste week van haar leven had ik een karretje voor haar
gekocht. Een nicht is ook een weekje geweest. Er is maar een nacht een nachtzuster
geweest. Wie sterft er tegenwoordig nog in zijn eigen bed?’
Ik ken mejuffrouw Veen nauwelijks. Wat me opviel was dat zij met identiek
dezelfde intonaties en modulaties sprak als Aunty. Mensen die zolang samen zijn en
elkaar door en door kennen, schijnen dat te doen. Zoals Brinkhorst als Van der Stoel
is gaan kletsen en Van der Stoel als Den Uyl. Ik weet niet of haar telefoontje nu het
bezoekje aan haar, dat ik had aangevraagd, zal moeten vervangen. Ik wil vooral nog
steeds weten of Beatrix nog bij Miss B.B. is geweest, zoals ik haar vroeg te doen.
Mejuffrouw Veen was het ermee eens dat Miss B.B. liever geen artikeltje in NRC
Handelsblad zou hebben gehad.
Peter is weer met zijn hele hebben en houden naar Tilburg vertrokken. Als hij weg
is, denk ik soms: ben ik wel lief genoeg geweest? Hij gaf me een brief uit augustus
die hij was begonnen, maar niet afmaakte.
In El Salvador is het leger weer eens bezig geweest tegen de bevolking: 300 mensen
kwamen om. Als Washington dit niet zou willen, zou het niet gebeuren. De
moordenaars zitten daar.
Telefoneren met de Sovjet Unie is weer eens niet mogelijk. Technische storing.
De Volkskrant meldt dat 52 procent van de bevolking tegen de plaatsing van
kruisraketten is. Dat toont andermaal aan hoe de media tekort schieten in het geven
van relevante voorlichting.64

12 september 1982
Uitgerekend vandaag komt Luns in De Telegraaf met een nieuw pleidooi voor
kruisraketten en de man voorspelt dat ze zullen worden geplaatst.65
Mejuffrouw Buringh Boekhoudt is een schrijnende lege plek in mijn gedachten
nu. Heel vreemd dat ik haar stem nooit
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meer zal horen. Die hele gigantische ‘investering’ van elkaar kennen, samenzijn,
schrijven, praten, is gewoon van de ene op de andere dag gone with the wind. Vreselijk
eigenlijk.
Mejuffrouw Veen zei dat toch nog vijftig mensen de begrafenis hadden bijgewoond.
‘Je kunt toch iemand die opbelt niet weigeren?’
Frans Kellendonk schreef al een paar dagen geleden dat hij met Vladimir Opalev
zal gaan praten. Hij heeft dus kennelijk zin in een reis naar de USSR. Na Minneapolis
lijkt me dit a must. Dat is het grondbeginsel van non-alignment, zoals ik dit van Bung
Karno heb geleerd.66
Gisteravond toen Peter en ik tijdens het avondeten zaten te praten, moet hij door
iets wat ik heb gezegd geroerd zijn geweest, want hij kreeg tranen in zijn ogen. We
zijn ondanks alles altijd weer even close. Hij wilde in Tilburg zijn voor zijn moesje
ging slapen. Ik herinner me echter niet wat hem zo raakte. Was het dat ik toegaf voor
hem en Eduard niet lief genoeg te zijn?
Ik keek naar de tenniswedstrijd tussen Lendl en Connors. Lendl verloor maar we
zullen meer van hem horen.

13 september 1982
Ik heb heerlijk piano gestudeerd.
Er zijn geluidsbanden verdwenen uit de woning van journalist Frans Dekkers in
Eindhoven waarop gesprekken stonden met voor Philips belastend materiaal. De
Philips-politie gaf in de oorlog informatie door aan collega's van de Kriminalpolizei
en later aan de Gestapo.67 Zoiets gebeurt dus gewoon in Nederland.
Eduard kwam langs. Hij was moe van de nachtvluchten en wel toegenegen, maar
hij ontweek beslist seks.
Peter belde uit Tilburg op. Hij ging een tripje maken naar Antwerpen met een
vriend, Bernard Heldens. Ik reageerde hier supercynisch op en vergeleek hem en
Bernard met Laurel & Hardy. Toen werd hij agressief: ‘I don't give a fuck what you
say, especially if you put my friends down. I won't accept it. You always look at the
outside. With me it is the human quality that counts, the heart! Maar je luistert toch
nooit naar wat ik zeg.’ Ik was nogal verbaasd over zijn uitbarsting en ik vond het
niet prettig. Peter geeft om me maar ik ben niet meer zijn eerste prioriteit. Al met al
ben ik als gevolg van al deze verwikkelingen weer in een vreemde stemming.
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Reuven Feuerstein beklaagt zich over Joop Daalmeijer en het gedrag van de VARA.
Hij heeft natuurlijk gelijk. Het vervelende is echter dat ik de VARA bij hem
binnenbracht, ook al kan ik niets aan hun methode van werken veranderen.68
Als Eduard nu naast me zou liggen zou ik hem vragen: wat was het eigenlijk, een
experiment?69

14 september 1982
Prins Claus is oververmoeid. Hij is hiervoor de afgelopen tien dagen in het St.
Radboudziekenhuis in Nijmegen onderzocht. Hij moet zijn werkzaamheden beperken.
Het blad Partner publiceert veertien pagina's foto's uit het leven van Jan Cremer.
Welja.
Ik studeerde een paar uur piano. Ik kan eigenlijk mijn ei niet kwijt. Onzekerheid
over Wenen en Moskou, Kreisky en Gvishiani, ga ik of ga ik niet die ontmoetingen
hebben?
De Volkskrant komt terug op het incident rond het boek Eindhoven 1933-1945
van de Eindhovense journalist Frans Dekkers. Hij voerde veertien lange gesprekken
op band met Geelen van de Philips inlichtingendienst (annex Abwehragent c.q.
V-Mann en dubbelspion voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog). Er blijkt slechts
een gedeelte van te zijn gestolen. Toch een smerig zaakje.
Zeven militairen hebben klachten ingediend tegen instructeurs, die rekruten op
een aaneenschakeling van vernederingen trakteerden tijdens een veldoefening, zoals
gras, bladeren en zand eten of met een dennenappel in de mond rondlopen. Andere
militairen werden geslagen, geduwd of over het hoofd geaaid met het commentaar
‘lieve hond’. Sommige militairen liepen brandwonden op omdat rookbommen op
hen werden geworpen. Ze zijn toch werkelijk geschift.70
Ik ontmoette Pieter Baaij in het Holiday Inn te Utrecht. Hij wilde me ideeën mee
geven voor een volgend gesprek met Jermen Gvishiani. ‘Je moet hem natuurlijk niet
vertellen dat ik er bij Wagner op heb aangedrongen, dat als Nederland geen orders
krijgt bij de aanleg voor de gaspijplijn er ook geen kredietgaranties gegeven moeten
worden, of geld voor de aanleg aan de Sovjet Unie moet worden geleend door de
banken.’ Hij voegde toe: ‘Wagner schijnt toch wel een machtig man te zijn.’ Hij
dacht dat ik meer aan Romanov in Moskou zou hebben dan aan Gvishiani. Hij begrijpt
er dus nog altijd niets van.
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Ik had Windows of the Mind71 bij me. Hij zei dat hij een veel beter boek voor me had.
Ik dacht: klets jij maar. Hij had het artikel in De Telegraaf over de affaire Michiels
van Kessenich in Antwerpen gelezen en tegen zijn secretaresse gezegd: ‘Willem
weet nog altijd niet hoe hij geld moet verdienen. Je maakt je teveel vijanden, man!’
Ik legde geduldig uit dat ik dit in 1956 inderdaad had gedaan door de kwestie
Nieuw-Guinea onder de loep te nemen en gelijk te krijgen en dat er sindsdien een
niet te stoppen roddelcampagne was gelanceerd om te voorkomen dat ik me nog eens
met belangrijke zaken zou gaan bemoeien.
Jacob van der Gaag zat in Televizier voor de beeldbuis te vertellen hoe hij na
gesprekken met rijkscommissaris Seyss-Inquart naar Londen was gegaan om te
proberen de geallieerde opmars bij de IJssel te stoppen om te helpen voorkomen dat
Nederland onder water zou worden gezet. ‘Verraad,’ werd in sommige verzetskringen
gezegd.
Pianist en componist Maarten Bon heeft Le Sacre du Printemps van Stravinsky
voor vier piano's bewerkt. Het viel tegen. Ik was er niet kapot van.

15 september 1982
Bisschop Stephen Donahue is in New York overleden. De man die in 1960 nog eens
probeerde in mijn broek te zitten en bij wie ik door monseigneur Hemmick in het
Vaticaan was geïntroduceerd.72 Hij werd 88 jaar.
Willem Brugsma belde en zei dat hij tegen Van Mierlo had gezegd dat we
probeerden een interview met Bruno Kreisky te krijgen, wat de minister een
uitstekende gedachte vond. Volgens Brugsma staat Helmut Schmidt op vallen.
Brezhnev werkte ook nog maar een uur per dag, wegens ziekte, dus er heerst een
crisissfeer over de leiding in Europa.
Jan van Wieringen stuurde me uit New York een artikel uit The Washington Post
in de serie ‘Brainwaves’ van Philip Hilts, met als titel THE RACE IS ON TO DEVELOP
NEW DRUGS FOR RAISING INTELLIGENCE. Het zou om ‘cognitive drugs’ gaan ‘that
will boost human learning, attention and memory’.
Wanneer wat bij de hersenen van dieren opgaat, toepasbaar op mensen zou zijn
‘we would be on the verge of a drug wonderland,’ schrijft Hilts. ‘In mice and rats
and monkeys, scientists have been able to boost memory or induce forgetfulness,
recharge a lagging sex drive, bring on anxiety or return into
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placidity, induce sleep, trigger dreaming, increase or decrease thirst or appetite.’ Ik
geloof er nog niet zo in.73
De NCRV wil mijn film met priester Alekseij in Spas niet uitzenden. Ze sturen het
materiaal eindelijk terug. Het gaat weer niet om het materiaal als zodanig, maar om
wie de film heeft gemaakt. Ik ben te controversieel. Had Brugsma de film gemaakt,
of een andere beroemdheid uit de mediawereld, dan zou de film alleen daarom al
worden getoond.74
Koelisjov van de sovjetambassade belde. Zagladin zou naar Den Haag komen. De
ambassadeur had geregeld dat ik hem zou ontmoeten en hem dus kon interviewen.
Ik ben er zeker van dat dit in Moskou geregeld is, niet hier. Koelisjov zei dat Arno
Vermeulen ook was ingeschakeld voor een NOS-televisiegesprek. Ik herinnerde Pieter
de Vink aan het contract dat 27 januari 1982 met mij voor een gesprek met Zagladin
was getekend, dat weliswaar in mei als ‘niet langer in geïnteresseerd’ werd
‘opgezegd’, maar wat nu blijkbaar toch zou worden gerealiseerd, liefst zonder mij.
Ik kon lastig in Moskou zeggen dat de NOS-televisie geen belangstelling meer voor
Zagladin had en heb de lobby om hem te krijgen gewoon door laten gaan. In juni
nog liet ik via Siline weten dat we hem graag wilden filmen. Ik gaf zelfs Ernst van
Eeghen een brief mee voor Zagladin (via Siline) om te vragen voor onze camera's
te komen. Volodja Molchanov had Vladimir Opalev getelefoneerd dat ik
gewaarschuwd moest worden dat Zagladin nu in Den Haag zou zijn. Volodja kent
zijn Hollandse pappenheimers, hij wilde voorkomen dat ik er naast zou komen te
zitten, als gewoonlijk.
Ik ben op weg naar Hilversum voor een nieuw gevecht om mijn rechten. Zonde
om een prachtige herfstdag te moeten vullen met shit als knokken om je rechten bij
NOS-types als Kool (misschien nog de meest acceptabele van de drie), De Vink en
Roelevelt. Het werd een gevecht met de messen op tafel. Ik maakte duidelijk Zagladin
contractueel te hebben geleverd en op zijn minst hiervoor betaald te willen worden,
en ik eiste de vermelding op TV: ‘Productie Willem Oltmans’. De clou van het
gesodemieter is: mijn naam moet tegen iedere prijs weggelaten worden. Ook toen
ik opmerkte Arno Vermeulen als geen partij voor een zwaargewicht als Zagladin te
beschouwen, kwamen ze en masse voor die jongen op, die van toeten noch blazen
weet over de USSR. Bah! Wat een ellendige middag. Het ziet er overigens naar uit
dat deze trip tenminste 5.500 gulden zal gaan opleveren.
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Gelukkig kwam Peter. Hij maakte ons avondeten. We zijn later - wat ik ‘de
konijnenroute’, omdat je ze overal ziet, noem - gaan fietsen in de polders. Ook de
twee grote hazen zijn er nog. Hij sprak veel over zijn moeder, die nu 77 jaar is en in
prima conditie verkeert, ondanks dat zij elf kinderen had. Ik dacht steeds, al fietsend:
you are a beautiful person, maar ik zei het niet. Soms denk ik dat we een periode
van vervreemding doormaken, als in die tijd dat hij met Frederick Ress op de
Nassaukade woonde. Een zekere Michael belde voor hem op, maar ik moest zeggen
dat hij er niet was. Toen Benjamin belde, wie dat ook mocht zijn, volgde een lang
gesprek op zijn eigen lijn beneden.

17 september 1982
De Journalist beklaagt zich over de schandalige manier waarop men in Den Haag
omspringt met de Wet Openbaarheid van Bestuur.75
Israël heeft nu West-Beiroet bezet en daarbij slechts weinig tegenstand van groepjes
Moslims en militietroepen ondervonden. Onmiddellijk nadat de man die president
van Libanon had moeten worden, Bashir Gemayel, werd doodgeschoten, begonnen
Israëlische tanks op te rukken.76
Washington eist dat Israël deze strijdkrachten onmiddellijk zal terugtrekken omdat
hiermee het staakt-het-vurenverdrag werd geschonden. De regering Reagan zegt dat
Israël de toezeggingen aan Washington gedaan niet nakomt.77 Ariel Sharon doet exact
wat hem goeddunkt en wordt door premier Menachem Begin gedekt.
Yasser Arafat vraagt de VS, Frankrijk en Italië om opnieuw troepen naar Beiroet
te zenden om de burgers tegen Israëlische agressie te beschermen.78
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De voormalige Amerikaanse commandant in Vietnam, generaal William
Westmoreland is een lasterproces tegen CBS-televisie begonnen en vraagt 120 miljoen
dollar schadevergoeding. In een CBS-film is namelijk gesproken over ‘a conspiracy,
at the highest levels of American military intelligence, to suppress and alter critical
intelligence on the enemy’. Westmoreland is razend. Een kind kan de was doen. Al
was het misschien geen samenzwering, dat er gelogen werd staat immers vast.
Waarom dus deze charade van miljoenen dollars aan advocatenkosten om dit feit te
proberen te bestrijden?79
Opnieuw heeft een professor, ditmaal Roger Fisher van de Harvard Law School,
een initiatief genomen om iets te doen aan ‘the psychological distance’ van de
Amerikaanse president en een toekomstig gebied van conflict of oorlogshandelingen.
‘He has to look at someone and realize what death is, what an innocent death is,’
aldus Fisher. ‘Blood on the White House carpet. It is reality brought home.’ Altijd
weer wordt vergeten dat Amerikanen in tegenstelling tot Europa niet begrijpen wat
een oorlog op eigen grondgebied in de twintigste eeuw betekent.80

18 september 1982
Ik had een brok in mijn keel toen Peter voor de zoveelste maal bepakt en bezakt naar
Londen vertrok, in het rode wollen hemd dat we samen bij Saks in Phoenix kochten
toen we Wicher de Marees van Swinderen bezochten. Hij wees een artikel in de
International Herald Tribune van gisteren aan, over dat blikken kunnen doden. Hij
leest die krant zorgvuldiger dan ik.
Peter Kampschuur schreef een uitstekend pleidooi om een richting aan te geven
voor het Forum Humanum.
Ik ving een glimp op van de begrafenis van Grace Kelly. Het ongeluk dat zij had
toen zij met haar dochter in een ravijn reed, is veroorzaakt door een acute hartstilstand.
De kudde blijft dit soort sprookjes nodig hebben terwijl we juist in een tijdperk leven
waarin realiteitszin redding moet brengen.
Wijnholt, president van de Haagse rechtbank,81 heeft bepaald dat het Amerikaanse
embargo op levering van materiaal voor de pijplijn naar Siberië voor het Nederlandse
bedrijf Sensor niet geldt. Sensor is een dochter van het Amerikaanse Geosource
concern en moet 2.400 seismometers aan de Sovjet Unie leveren.82 Prima besluit.
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Na gedonder over de benoeming van een Amerikaanse ambassadeur in Djakarta, is
nu Kent B. Crane aangewezen, een 47-jarige voormalig CIA-agent, die reeds eerder
in Indonesië gestationeerd was voor de spionagedienst, daarna in zaken ging en als
president van de Crane Group Limited zakelijke contacten ontwikkelde in Indonesië,
ook met Suharto en aanhang. In kringen van het State Department in Washington is
er kritiek op na de flater met Morton Abramowitz, door Djakarta geweigerd als
ambassadeur, en nu dit.83
Israëlische militairen zijn zonder plichtplegingen de sovjetambassade in Beiroet
binnengegaan. Diplomaat Yuri Suslikov deelde de pers mede dat Israëliërs op dat
moment bezig waren vanuit de ramen van het ambassadegebouw te schieten.
Ik had lunch op het terras van Berkenrode met Ernst en Erica van Eeghen. Hij liet
me de brief aan senator Hatfield (dertien kantjes) lezen. Erica schijnt dit allemaal
voor hem uit te typen. Hij vertelde in Moskou van het vliegveld te zijn afgehaald
door oud-ambassadeur Romanov en Siline van het Comité voor Europese Veiligheid
en Samenwerking. Wat me trouwens opviel, is dat hij nu Romanov kleineert en veel
te veel invloed toeschrijft aan Siline. Op mijn vraag of hij zijn kaartje had afgegeven
op het USA Instituut van Arbatov antwoordde hij: ‘Ik ben geen hofdame.’ Een
succesvolle Amsterdamse koopman en fundamentele egards, die geen direct voordeel
opleveren, schijnen niet meer samen te kunnen gaan.
Hij vertelde dat de sovjets nog steeds een Berkenrode-conferentie willen realiseren:
met Hatfield, Nunn en Jones. De sovjets willen wel dat Nederlanders deelnemen
‘want het vindt in jullie land plaats’. Ik stelde voor dat hij afwisselend met Hans van
Mierlo het gezelschap zou kunnen voorzitten. Van sovjetzijde zouden Zagladin, Falin
en een generaal (Cherkov?) participeren. Ernst wilde een en ander eerst met Willem
Brugsma bespreken. ‘Buiten Brugsma zou ik het geheim houden,’ zei ik, ‘en niet
Klaas de Vries of anderen informeren, want Den Haag is zo lek als een mandje.’ Hij
mompelde wat. Van Eeghen kletst zijn plannen toch overal rond.
Het schijnt dat Andrei Gromyko en Buitenlandse Zaken in Moskou tegen de
Berkenrode-plannen is, waarop Siline zou hebben voorgesteld andere kanalen te
bewandelen dan de ambassade van Viktor Beletski in Den Haag. ‘Beletski is no
friend,’ had Siline gewaarschuwd. Die man voelt zich gewoon gepasseerd, dat is
alles. Anatoly Dobrynin in Washington zou
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wel voor zijn, aldus Van Eeghen. Hij sprak ook over een soort ultimatum dat hij in
de mond van Chitikov84 legde, die gezegd zou hebben dat wanneer de Amerikanen
niet voor eind oktober ‘ja’ zouden zeggen, het niet meer van een
Berkenrode-conferentie zou kunnen komen. Ik adviseerde hem dit veel minder
ultimatief te stellen en slechts aan Hatfield te schrijven dat Chitikov het betreurde
wanneer het niet voor eind oktober zou plaatshebben, omdat het daarna in 1982 niet
meer mogelijk zou zijn.
De brief aan Hatfield was een veel te lang en zeikerige rapport, veel te gedetailleerd,
met ook nog uitweidingen over religieuze zaken erdoorheen geweven. Maar het had
verder geen enkele zin om te proberen zijn ‘meesterwerk’ bij te slijpen. Hij heeft
ook met Chitikov gesproken, die veel vragen over George Shultz stelde. Van Eeghen
had geantwoord Shultz nooit te hebben ontmoet. Erica ondersteunde me trouwens
dat er nog altijd veel in het rapport aan Hatfield stond dat overbodig was. Erica reed
mee toen Ernst me naar station Heemstede bracht. Ik moest zweren niet tegen Zagladin
te zeggen dat ik hem na zijn reis naar Moskou nog had ontmoet. ‘Waar is dit allemaal
voor nodig,’ vroeg ik hem. Na alles wat hij heeft gedaan, mijn brieven voor Romanov
en Siline meegenomen, de bezorgdheid van die heren dat ik Zagladin niet zou
mislopen, waarom dan nu zulk naïef en kinderlijk gedoe?
In de auto herinnerde ik hem nog aan zijn belofte Jeelof eraan te herinneren dat
hij financiële verplichtingen jegens mij heeft. ‘Dat kan ik niet doen,’ mompelde
koopman Van Eeghen en veranderde van onderwerp. We spraken vele uren over zijn
reis en de aanpak van de resultaten van die reis en misschien een minuut over mijn
belangen, maar die ene minuut was ‘vriend’ Van Eeghen al teveel.
Toen ik thuiskwam, viel mijn oog op Peters bordje en eierdopje, wat er nog precies
zo stond. Hij had van Eichholtz een fles rosé meegenomen. Er stond nog een bodempje
wijn in zijn glas. Ik laat het nog even zo staan. Hij had zijn bed in de logeerkamer
nog keurig in orde gemaakt. Hij zei trouwens voor een keer heerlijk geslapen te
hebben.

19 september 1982
The New York Times opend de krant gisteren met een dike kop: MASS KILLINGS
REPORTED IN PALESTINIAN'S CAMPS; U.S. SAYS THE TOLL IS 300.
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De falangisten en Israëli's hebben zich een weg gehakt door Palestijnse vluchtelingen
kampen. Reagan riep de Israëli's op zich onmiddellijk terug te trekken uit
West-Beiroet. Arafat zei dat de Amerikanen schuldig waren, want zij hadden hun
erewoord gegeven dat ze de Israëli's zouden tegenhouden.85 De hele wereld is
verantwoordelijk voor wat daar gebeurt, niet alleen Washington. Ik weet nog niet
wat ik professor Reuven Feuerstein zal gaan antwoorden.86
Ik ben al vroeg de polders ingegaan, want het zal wel een van de laatste mooie
dagen van deze zomer zijn. Er was geen konijn te bekennen. Er waren wel veel
fazanten met hun wonderlijke, lange staarten. Die zijn er tenminste nog, voor zolang
als het duurt.
Ik heb de film Umberto D. gezien, over een oude man en zijn hondje van Vittorio
de Sica uit 1951. Zulke films worden niet meer gemaakt. Het was een roerend, zeer
roerend verhaal. Het lijkt wel dat men dit met de hedendaagse denkkaders niet meer
voor elkaar krijgt.
Om 20:30 uur ontmoette ik Vadim Zagladin in de sovjetambassade in Den Haag.
Ik vond hem meteen aardig. Ik zette de bandrecorder naast hem op de bank, maar
merkte in paniek, na twintig minuten praten, dat hij niet draaide. Ook een lamp werkte
niet. Dus het stopcontact waar ik de bandrecorder had ingestoken, was kapot. Een
butler ging alle stopcontacten af, maar ze werkten geen van allen. We verplaatsten
ons naar de eetkamer. Daar werkte eveneens geen enkel stopcontact. Vladimir Opalev
kwam daarop te voorschijn met een bandrecorder die op batterijen liep. Ik vroeg me
een moment af of de BVD zoiets kon organiseren, maar dat is natuurlijk onzin.
Toen we het reeds behandelde materiaal probeerde te reconstrueren, omdat het
niet was opgenomen, viel me op dat zijn data hetzelfde waren. Hij had een groen
notitieboekje met gegevens dat hij te voorschijn haalde, maar nauwelijks raadpleegde.
Ik nam hem goed in me op, een typische Rus van misschien boerenafkomst, maar
erg aardig. Hij stopte steeds om na te denken voor hij een vraag beantwoordde. Hij
behandelde het gesprek met groot gemak.
Ik citeerde Philip Handler om naar een filosofisch einde toe te werken. Toen het
apparaat uitging, schonk ambassadeur Beletski, die er met Opalev anderhalf uur voor
spek en bonen bij had gezeten omdat Zagladin en ik Frans spraken, cognac in. Dat
is altijd weer een must bij Russen.
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Zonder het met zoveel woorden te zeggen, vroeg ik of hij het eens was met de opzet
van het Arbatov-boek. Ik zei niet rechtstreeks: ‘Wilt u een boek met me schrijven?’,
maar draaide eromheen. Zagladin begon in het Russisch tegen Opalev te spreken,
die ik uiteindelijk ka-racho (goed) hoorde zeggen, waarop Zagladin tegen mij zei:
‘D'accord.’ Dit betekende blijkbaar dat hij akkoord was samen een Arbatov-type
interviewboek te maken. Vooral omdat de plannen voor een boek met Zamyatin en
Gvishiani geleidelijk aan in rook waren opgegaan, gooide ik nog maar eens een
hengeltje uit.

20 september 1982
International Herald Tribune opent met het bloedbad in Beiroet:
The Massacre in Beirut
Reagan Outraged; Lebanon Asks Peace Force
De wereld is zogenaamd razend over de slachtingen onder Palestijnen door Israëlische
soldaten en falangisten in vluchtelingenkampen als Shatila en Sabra. Ronald Reagan
gaf uitdrukking aan ‘outrage and revulsion’ over het uitmoorden van Palestijnse
burgers. Ook in Israël zelf werd gedemonstreerd voor het huis van premier Menachem
Begin tegen het Israëlische optreden in Beiroet. De Sovjet Unie eist dat er VN-troepen
zullen worden gezonden om de Palestijnen te beschermen. Allemaal geklets in de
ruimte: de slachtingen gaan al weken door, escaleren voortdurend en niemand doet
iets.
De falangisten en Israëli's geven elkaar de schuld van de moordpartijen. Egypte
heeft haar ambassadeur uit Israël teruggeroepen. De Veiligheidsraad heeft besloten
meer waarnemers naar Beiroet te zenden. Het Witte Huis schijnt te overwegen
Amerikaanse mariniers te zenden. Shimon Peres beschuldigt Begin en minister van
Defensie Sharon, verantwoordelijk te zijn en noemt de Likoed-regering een ramp
voor Israël, wat het ook is. Een beschrijving in The Washington Post van Loren
Jenkins over wat er in het kamp Shatila gebeurde, is ten hemel schreiend.
Op de BBC hoorde ik een ooggetuigenverslag van een journalist die zegt dat
niemand weet of de genitaliën van Palestijnen werden afgesneden voor of nadat zij
werden vermoord. Het maakt me razend naar zoiets te luisteren en een traan liep
erbij over mijn wang.
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Ik ben bezig het interview met Zagladin uit te schrijven en begrijp nu pas wat een
voortreffelijk verhaal de man me heeft gegeven. Het gaat naar de Haagse Post, maar
het zou eigenlijk naar NRC Handelsblad moeten. Maar daar wil men niets van mij
hebben, tenzij bij hoge uitzondering via André Spoor nog iets lukt. Ik heb nu tweemaal
geprobeerd Spoor via Astrid Waltmans te bereiken, maar hij belt niet terug. Peter
heeft me er altijd voor gewaarschuwd. Ook na wat hij de afgelopen jaren van Spoor
op Amerbos heeft gezien en meegemaakt. Ook Wim Klinkenberg vond dat het gesprek
met Zagladin bij NRC Handelsblad thuishoort. Helaas is dit met vereende krachten
door de Haagse rode knop onmogelijk gemaakt.
Ik heb professor Feuerstein onder meer geschreven: ‘How can you even want to
make an effort to defend these bastards in your government and army. You are all
totally mad and in the same collective grip at present in which Nazi Germany found
itself, once it was led by madmen. I cannot feel warmth or friendship for anyone who
defends the deeds of mass killers. I was always inclined to sympathize with the cause
of Israel.’ Ik zei niet langer Feuerstein als een vriend te kunnen beschouwen ‘or with
anyone who whitewashes these hideous crimes. Farewell my dear professor, I will
never again speak with you as long as you continue to defend Nazism as practiced
by Israel.’ Het is toch erg leeg zonder het vertrouwelijke contact met mejuffrouw
Buringh Boekhoudt.

21 september 1982
The New York Times schrijft: ‘There are no Israeli precedents for, at the very least,
the negligence and ignorance that permitted mass slaughter of Palestinians whom
Israel had undertaken to protect.’ Het blad schrijft verder: ‘Instead of doubt about
the performance or assigned mission of its Army, the cabinet uttered shameless
self-praise.’ En: ‘Mercifully, there are nobler voices in Israel whose preachments
may yet bring that nation to its senses.’87
Intussen weigert Israël een commissie van onderzoek naar de slachtpartij tot de
Palestijnse kampen toe te laten.
Ik wipte even bij Ernst van Eeghen binnen, want ik moet een elektrisch kacheltje
voor Siline's assistent Thomas Grigoriev meenemen naar Moskou en brieven voor
Ribakov en Siline. Hij had zijn rapport aan senator Hatfield ook naar Brugsma
gezonden, op voorwaarde dat Boebie het zou vernietigen na le-
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zing. Ik zei hem het vrij absurd te vinden dat zijn reis door Moskou werd betaald,
hij is tenslotte miljonair, en dat ik alles weer zelf moest zien te klaren. Hij benadrukte
dat Gerrit Jeelof hem nog niet had gebeld, maar hij zou moeite doen dat Philips mijn
kosten zou teruggeven. ‘Je hebt me enorm met alles geholpen,’ liet hij zich ontvallen,
begeleid door andermaal een bedankje. Je moet niet denken dat hij dan eens zegt:
goed ik betaal je ticket.
Het is Prinsjesdag. De majesteit spreekt tot het parlement en haar volk. Zij
besteedde 32 woorden aan wat in Libanon gebeurt. ‘De bewoners betalen wel een
heel zware tol. Nederland draagt naar vermogen bij tot het tegengaan van geweld in
het Midden-Oosten. Nederlandse militairen dienen zowel in de Sinaïwoestijn als in
Libanon.’ Een Nederlandse koningin zal het niet in haar hoofd halen, zoals Reagan
of andere staatslieden in de Westerse wereld, bijvoorbeeld Kreisky, om Israël voor
haar walgelijke gedrag te veroordelen. Kan dit niet in Nederland? Verder schijnt de
koningin een foutje te hebben gemaakt. In plaats van ‘vrede en vrijheid’ zei ze ‘vrede
en veiligheid’. Kan gebeuren. De mierenneukers hebben het prompt ontdekt. Het
koningshuis zal de belastingbetaler in 1983 ruim 29 miljoen kosten.

22 september 1982
Israëlische troepen hebben de Algerijnse ambassade in Beiroet bestormd en
documenten meegenomen. Ze doen maar raak onder leiding van Ariel Sharon. Israël
is losgeslagen. Wie zal ze tot zinnen brengen?
Ik vlieg via Frankfurt naar Moskou. Het toestel naar de USSR is weer half leeg, als
gewoonlijk.
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Moskou
23 september 1982
Hotel Metropole
Het is heerlijk weer. Dat betekent de halve slag is gewonnen. Bij aankomst arriveerde
de bagage vrijwel meteen en de visumcontrole was voor een keer ook niet al te
omslachtig en tijdrovend. Het stempel op het visum van APN-gast werkte als
gewoonlijk prima. Zelfs het filmmateriaal voor Gabishev vormde geen problemen.
Ik werd echter niet afgehaald, wat me erg irriteerde. Ik belde oud-ambassadeur
Romanov maar die was in Alma Ata, aldus mevrouw Romanov. Eindelijk kwam de
bestelde Intourist-taxi. De chauffeur reed als een gek naar de stad. Het inchecken in
het hotel liep ook al ongelooflijk vlot.
Volodja Molchanov vroeg meteen naar hem toe te komen. Consuelo had een
appeltaart gebakken. Het werd een oergezellige avond. Vanmiddag was de opening
geweest van een tentoonstelling van technische boeken met 800 boeken uit Nederland.
Toen hij wilde vertrekken, kwam een Nederlandse diplomaat hem buiten adem
achterna: ‘We hebben vergeten u uit te nodigen voor vanavond. Wilt u alsnog komen?’
‘Nee, dank u,’ had hij geantwoord. Hij vertelde dat APN Novosti ook generaal Von
Meijenfeldt voor een bezoek had uitgenodigd. Hij vroeg meteen of hij ook zijn vrouw
en dochtertje mee mocht brengen op kosten van het persbureau. Zijn echtgenote vond
men goed, maar zijn dochtertje moest hij thuis laten. Je vraagt je af hoe zo'n man het
durft. Volodja vroeg zich af of hij ooit eens van Nederlandse zijde als journalist zou
worden uitgenodigd.
Dat kan hij op zijn buik schrijven. De regering in Bonn had vier APN
Novosti-functionarissen, Fedijashin, maar ook Volodja, voor een bezoek aan Bonn
en een aantal West-Duitse bedrijven uitgenodigd. En dan begrijpen ze in Den Haag
niet waarom alle grote orders uit Moskou naar West-Duitsland gaan. Jermen Gvishiani
zei me al jaren geleden dat de Duitsers veel agressiever zaken deden dan wij.
Ik sprak vanmorgen een half uur onder vier ogen met Siline. Hij gaf aan dat men
nog steeds hoopte of in Bonn of op Ber-

Willem Oltmans, Memoires 1982-1983

60
kenrode een ontmoeting met Nunn, Hatfield en Jones te kunnen arrangeren.
Vervolgens begon hij opnieuw over Van Eeghens deelname aan het comité van
Kappeyne van de Coppello-Racz. Onomwonden heb ik geadviseerd om Van Eeghen
niet bij die club te betrekken, want dan zou hij onmiddellijk vanwege die binding
van alle kanten worden aangevallen. Hij verduidelijkte dat Ernst Stock hem had
bezocht, de secretaris van de club in Wenen die de Oost-West conferentie organiseert,
waarvan Aurelio Peccei van de Club van Rome en Donald Kendall van Pepsi Cola
deel uit maken, evenals Jermen Gvishiani. Dan is het inderdaad een andere zaak, als
die link wordt gelegd.
De Belgische Kappeyne is de kanunnik Raymond Goor uit Charleroi. Hoe komen
ze aan zo'n man? Siline zou er voor zorgen dat Goor contact met me zou opnemen.
Ze waren bezig een Oost-West conferentie op te zetten. Ze vroegen of ik bereid was
tegen betaling van een salaris adviezen te geven, hoe dit het beste kon worden
geregeld. Siline had een en ander met Gvishiani besproken, en het aanbod klonk
inderdaad als iets wat uit zijn koker had kunnen komen. Ik zei dat ik in principe geen
geld accepteerde van ‘either side, East or West’, ook omdat ik er altijd de voorkeur
aan gaf op eigen kracht achter de coulissen te opereren. Ik wees zijn voorstel niet af,
maar zei erover te willen nadenken. Ik zegde toe naar Goor te zullen luisteren.
Vervolgens vertelde ik hem van de Mansholt-lobby die ik met man en macht had
geprobeerd in elkaar te timmeren. Hij reageerde alsof hij een dergelijk initiatief een
duplicaat van zijn eigen comité beschouwde. Hij kon me ook niet helpen om de film
over de gaspijplijn naar Siberië voor elkaar te kunnen krijgen. Ik beklaagde me dat
hij Van Eeghen met een jaaromzet van honderd miljoen naar Moskou haalde als gast
van zijn comité en dat ik alles zelf diende te betalen. Kon hij mij dan tenminste aan
een waardevol interview helpen zodat ik door dit te plaatsen iets van mijn kosten
kon terugverdienen? Hij stelde voor Vladimir Kudrjavtsev te ontmoeten, directeur
van het Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the USSR, die zojuist
een groot artikel in Pravda had geschreven over de Israëlische moordpartij in Libanon.
Vanavond was ik opnieuw bij de Molchanovs. In tegenstelling tot gisteren was
het ongezellig. Volodja was woedend dat ik Georgii Arbatov al het materiaal over
pianist Feltsman had gegeven, die naar Israël wil emigreren. ‘Daar heb je een fout
gemaakt,’ zei hij.
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‘Dat kan me niets verdommen, maar ze moeten die man laten gaan als hij weg wil’,
zei ik. ‘Hoe kan een land of een systeem in godsnaam gedijen als het een gevangenis
is?’ Later ging Molchanov zijn buurman Volodja Feltsman ophalen die er slecht
uitzag. Feltsman vertelde door ambassadeur Arthur Hartman van Amerika voor de
Independance Day-receptie te zijn uitgenodigd, waar ook Andrei Gromyko en Arbatov
bij aanwezig waren. De ambassadeur en anderen hadden juist Volodja demonstratief
vriendschappelijk behandeld, om de sovjets onder ogen te wrijven hoe belachelijk
zij met de pianist bezig waren. Molchanov betrok het op zichzelf en concludeerde
dat Arbatov nu moest weten dat ik Feltsman en zijn vrouw Anja via hem had leren
kennen, met alle gevolgen van dien.

24 september 1982
De werkwijze en taal die Radio Moskou nog altijd gebruikt, de sovjetpropaganda,
is volkomen achterlijk. Ze herhaalden nog eens hoe hartelijk Brezhnev van Indira
Gandhi op het vliegveld van Moskou, vorige week vrijdag, afscheid had genomen.
Ook Pravda maakte veel ophef over haar bezoek.
Het is een prachtige herfstdag. De bomen beginnen te verkleuren, zij verliezen
hun zomerjasje. Het charmante kerkje van aartsbisschop Pitirim staat in de steigers
en wordt opgeknapt. Ik zit in een parkje ertegenover. De duiven komen schooieren,
maar ik heb niets.
Eduard is vrij vandaag. Wat gaat hij doen? Zijn ‘kruit’ in sauna Thermos
verschieten? Waar zijn de dagen gebleven dat ik bezoekjes bracht hiernaast in het
House of Composers aan de Khatchaturians? Er passeert een hondje met twee
verlamde achterpoten. De juffrouw die het aan de riem houdt, loopt veel te snel.
Ik had een ontmoeting met Boris Krylov, assistent van Jermen Gvishiani, die nog
in het ziekenhuis ligt na een lichte hartaanval. Ik gaf hem een memo over Jeelof en
Philips, over mijn gesprek met Wagner en energie-exploratie in de Kaspische Zee
en tenslotte bood ik namens Pieter Baaij aan dat hij een compleet verdeelstation voor
de energielijn naar Siberië op eigen kosten zou bouwen om te laten zien wat hij kan
leveren. Krylov adviseerde dit laatste voorstel gedetailleerd aan Vasily Saburov te
telexen, vroeger werkzaam op de ambassade in Den Haag en nu hoofd Benelux in
het kantoor van Gvishiani.
Later corrigeerde Krylov zichzelf. Pieter Baaij zou beter rechtstreeks de baas van
Saburov kunnen telexen, N.N. Borisov, directeur van de Foreign Affairs Branch van
het State Committee on
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Science and Technology (GKNT). Ook moest ik kennis gaan maken met Valery
Galushin, de GKNT-vertegenwoordiger op de ambassade in Den Haag.
Gvishiani was wel op, maar hij zou het voorlopig langzaamaan moeten doen.
Vervolgens had ik een ontmoeting van een uur met professor Arbatov. Hij vroeg
hoe ambassadeur Beletski zijn werk deed. Tolstikov was geen professional geweest
en eigenlijk onvoldoende in zijn missie geïnteresseerd. Ik vertelde hoe Beletski en
Koelisjov aanvankelijk het eerste gesprek met de ambassadeur hadden voorgekookt,
wat ik weinig bemoedigend had gevonden. Ik informeerde Arbatov uitvoerig over
Van Eeghens lobby, waar hij kennelijk weinig of niets over wist. ‘I do not know why
Siline does all this, because it is not necessarily his field, but I wish him success.’
Arbatov beschouwde senator Nunn als een ‘top military expert, and to have such a
meeting needs expertise and top-notch knowledge, while that is what the Siline people
do not have’. Ik vertelde dat generaal David Jones een viersterren-generaal was en
de Russische militair, voorgedragen voor de ontmoeting, had maar drie sterren
waardoor problemen waren ontstaan. ‘Well,’ zei hij, ‘Jones is now a
non-commissioned officer, so that should be alright.’
Arbatov benadrukte dat er voortdurend dit soort contacten waren, als waar Van
Eeghen zich voor beijverde. Admiraal Noel Gayler, met vier sterren, was bijvoorbeeld
op dit moment in Moskou als gast van zijn USA Instituut, en dergelijke contacten
vonden voortdurend plaats. Ik bracht admiraal Elmo Zumwalt nog eens ter sprake,
die ik al enige tijd bij Arbatov probeer binnen te krijgen. ‘Zumwalt is a crook,’ zei
Arbatov zonder pardon. ‘Gayler may have outspoken views, but he is not a crook.’
Mijn neefje Georg Poslavsky arriveerde in Hotel Metropole. Er ontstond een
gigantische scene toen we naar het restaurant wilden gaan. Georg was te jong om
toegelaten te worden. Ze zagen natuurlijk dat het een Russische jongen was en vonden
de zaak verdacht. Ik begaf me naar het Intourist Service Buro en maakte een scene
die zo groot genoeg was, om het restaurant vlot binnen te komen waar we een
plezierige maaltijd gebruikten. Georg vertelde dat hij een neef was en dat zijn moeder
alleen niet was meegekomen omdat zij last van haar been had. We aten een steak en
het was de eerste keer in zijn leven dat hij in een restaurant exclusief voor
buitenlanders was. Het diner met ijs kostte dertien roebel, wat hij erg duur vond.88

88

Tien jaar later kostte een kopje koffie in Moskou 13 roebel.
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Georg studeert wiskunde sinds hij uit het leger is, maar wil eigenlijk geologie gaan
doen. We spraken Frans, waar hij zich aardig in kan redden.
Arbatov vond de Nunn, Hatfield, Jones-delegatie veel te militair georiënteerd en
asymmetrisch. Hij noemde de Ronald Reagan-kliek mensen die nog met hun breinen
in de jaren vijftig leefden. Tijdens een recente ontmoeting in Noorwegen overdreef
Max Kampelman nogal: ‘pointing fingers at us in the USSR all the time, while I took
a much more moderate position. So even the Norwegians attacked Kampelman
themselves. I did not need to intervene at all. A Norwegian delegate mentioned that
British and French nuclear weapons were also real and that Reagan's so-called
zero-option meant nothing as long as French and British nuclear arms were not
included in the negotiations.’ Dat is wat Moskou eveneens voortdurend benadrukt.
‘You can't have a zero-option this way,’ zei de Noor. Max Kampelman antwoordde
dat de Fransen en Engelsen dus aan de onderhandelingen moesten deelnemen ‘and
let them negotiate with the USSR’.
‘This was complete nonsense,’ aldus Arbatov, ‘because the Norwegians, of course
brought forward: “What about NATO and the overall NATO command?”’
Ik vertelde hem hoe ik met Sicco Mansholt de mogelijkheden van een nieuwe
lobby ten behoeve van ontspanning had besproken en proberen te bevorderen.
Tenslotte had ik Arbatov ook zelf met Mansholt in Bonn in contact gebracht. ‘It is
very bad to improvise such an initiative,’ antwoordde hij. ‘I will need several weeks
to think about it and talk to my colleagues.’ Hij zou ondanks drukke werkzaamheden
waarschijnlijk wel naar Denemarken gaan om het werk van de Olof Palme commissie
onder de loep te nemen. ‘Palme will be there.’ We zouden elkaar daar ook kunnen
spreken.
Het leek hem niet verstandig om de bestaande Palme commissie te gaan dupliceren.
Een andere vraag was, of vertegenwoordigers van zittende regeringen eraan zouden
deelnemen. Men zou natuurlijk nog een rapport kunnen schrijven en dit toevoegen
aan de stapel reeds bestaande rapporten. Er dienden echter andere factoren mee te
spelen en in acht te worden genomen. Ik vertelde over mijn ontmoeting met Lord
Chalfont en liet hem mijn interview met hem zien. Hij kende McGeorge Bundy
uitstekend en het was beter in die richting niets te ondernemen. Hij verwachtte in
West-Duitsland een regeringswisseling die ongunstig zou kunnen uitpakken. De
toestand in Europa in het algemeen beschouwde hij als ‘very shaky’.
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‘Western Europe is politically and economically influential, but mentally they still
live in the postwar period as junior partner of the United States,’ zei Arbatov.
‘Europeans don't seem to want to participate in the decisions concerning their own
security. They still live by their license given to the USA.’
Tenslotte bracht ik de kwestie Volodja Feltsman ter sprake. Hij herinnerde zich
niet diens materiaal te hebben gezien. Men wilde de USSR afschermen tegen een
vlucht van begaafde artiesten die naar het buitenland uitweken. Hij adviseerde echter
om het Concertgebouw te vragen een brief te richten tot de ambassade in Den Haag
over een mogelijk concert van Feltsman in Nederland.
Volodja Molchanov kwam me bij het USA Instituut halen en was flink uit zijn
humeur. ‘Eerst betaalden ze me vandaag maar 80 procent van mijn salaris. Ik heb
een gevecht geleverd met de boekhouder van APN Novosti en moest een nieuw papier
invullen. Vervolgens kreeg ik een bon van een politieman van drie roebel omdat
mijn auto niet was gewassen en daarna werd ik nog eens enige tijd opgehouden omdat
er een begrafenisstoet voor een Armeense veldmaarschalk langs moest rijden.’
Ik had een ontmoeting met Popov van het Centraal Comité van de CPSU bij APN
Novosti. ‘Denk er aan,’ zei Volodja, ‘als Beletski in Moskou is, gaat hij bij Popov
op bezoek en niet andersom.’ Popov begon met te zeggen dat hij grote delen van
mijn boek Over intelligentie had gelezen89 en soms ook voor zijn vrouw en dochter
had vertaald. Aardig opwarmertje dus.
Ik speelde volkomen open kaart met Popov. Ik zei me af te vragen hoe ik ooit met
kanunnik Goor zou kunnen samenwerken wanneer de informatie is dat de man an
asshole moet zijn. Ik benadrukte ‘not to want to be on anybody's payroll, never was
in life and did not want to start now’ dus dat ik aarzelde op het aanbod van consultancy
door Siline in te gaan. Ik herhaalde dat het onvruchtbaar zou zijn Van Eeghen bij de
club van Kappeyne van de Coppello te gaan betrekken. Ik denk dat Popov mijn
redenatie beter begreep dan Siline. Ik behandelde letterlijk alles: Jeelof, Baaij, Wagner,
een film over de energie-pijplijn en een mogelijk boek met Zagladin. Uiteindelijk
pleitte ik voor een informeel bezoek van Juliana en Bernhard aan de USSR, een reis
die om een of andere reden door Den Haag tot dusverre was tegengehouden. ‘Goed
idee, hebt u nog meer ideeën,’ vroeg Popov.
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Popov werkte in de jaren vijftig op de ambassade in Den Haag en kon zowel Nederlands
lezen als spreken.
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Na Popov ontmoette ik de rechtsgeleerde Vladimir Kudrjavtsev. Volodja en ik werden
door hem ontvangen in gezelschap van de vicepresident van de Association of Soviet
Jurists, professor Samuel Zivs, ‘a fast talking Jew’ - die zijn mond overigens niet
open deed. Volodja had me gezegd: ‘De regering gebruikt deze asshole om
buitenlanders suf te kletsen.’ Het puntje van de neus van de professor was vreemd
rood en al zijn ondertanden waren van goud. Toch mocht ik de man wel. Hij gaf me
een van zijn boeken en schreef er een opdracht in.
De staf van dit instituut heeft 300 medewerkers waarvan 70 hoogleraren en vijf
corresponderende leden van de Academie van Wetenschappen van de USSR.
Kudrjavtsev is onlangs benoemd tot voorzitter van een commissie van onderzoek
naar Israëlische oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen.
Hij begon dan ook met de invasie van Libanon op 6 juni als een daad van Israëlische
agressie te veroordelen. Het doel was kennelijk de PLO uit te schakelen en zoveel
mogelijk Palestijnen te vermoorden. Er bestond een hele reeks internationaal erkende
verdragen en andere wettige overeenkomsten die het huidige optreden van Israël als
misdadig omschreven. Welke bijvoorbeeld? De Verklaring van St. Petersburg van
1868, de Haagse Conventie van 1907 ten aanzien van de grondbeginselen van een
landoorlog, het Charter van het Internationaal Militair Tribunaal van Neurenberg uit
1945, de Conventie ter voorkoming van genocide uit 1948, De Geneefse Conventie
van 1949, de resolutie van de VN inzake de definitie van agressie uit 1974 en nog
veel meer. ‘Israël schendt zelfs het Kellogg-Briand pact van 1928,’ aldus Kudrjavtsev.
‘Die paperassen zullen ook wel bij Begin en Sharon in de kast staan, maar wat
schiet je ermee op? De slachting in Beiroet gaat door,’ zei ik hem.
‘Dat valt te bezien. Zoals u weet zijn medio augustus in Nicosia, Cyprus een aantal
deskundigen bijeen geweest. Er namen vooraanstaande geleerden aan deel, zoals
John Platts-Mills, raadsman van de koningin in Londen, Dhirajlal Ambelal Desai,
lid van het Hoge Gerechtshof van India, Francisco da Costa Gomez, voormalig
president van Portugal en deskundigen uit Zweden, de VS, West-Duitsland, Italië,
Frankrijk en Finland. Uit Israël was professor Israël Shahak gekomen, president van
de Israëlische liga voor de mensenrechten.’
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Kudrjavtsev vertelde dat de Israëliërs ook moorden in twee ziekenhuizen hadden
gepleegd - hij sprak van 1.500 doden - en hij had gegevens dat tenminste vier artsen
waren gefusilleerd. Ik zei dat het te verschrikkelijk voor woorden was wat er in
Libanon gebeurde en vroeg of hij het met me eens was dat we deze gebeurtenissen
buiten de gebruikelijke propagandaoorlog tussen Oost en West moesten bespreken.
‘De nationale sovjetcommissie inzake Israëlische oorlogsmisdaden in Libanon,
die ik voorzit, heeft drie hoofdtaken: 1) het verzamelen van bewijsmateriaal, dat aan
een gerechtshof moet worden overgedragen, 2) het afvaardigen van een groep artsen
en journalisten naar Libanon en 3) het verzamelen van artikelen en films uit de
wereldpers.’
Ik vroeg of de USSR ook zo had gereageerd op bijvoorbeeld de moordpartijen van
de Amerikanen in El Salvador, zij het door middel van hun fascistische handlangers.
Libanon was nu eenmaal dichterbij zei hij, maar inzake Vietnam was dit wel
gebeurd. Ook nam de USSR deel aan een commissie van onderzoek naar genocide in
Cambodja. ‘Wat in Israël gebeurt roept herinneringen van de Tweede Wereldoorlog
op,’ zei hij. ‘Hoeveel Israëli's zijn niet juist naar Israël gekomen omdat zij slachtoffer
waren van dergelijke moordpraktijken en naziwreedheden? De jonge Israëlische
militairen die nu tekeergaan in Libanon werden door Begin en Sharon geïndoctrineerd.
Zij weten niets van naziterreur uit het verleden. De Israëlische jeugd krijgt het verleden
opgedist in termen van racistische en fascistische excessen. Het zou allemaal uit
antisemitisme zijn voortgekomen.’
‘Het is waarschijnlijk toch op den duur een psychologische handicap om ervan
uit te gaan tot een uitverkoren volk te behoren,’ meende ik.
‘Shakak zei in Nicosia dat inderdaad die gedachte en die nationalistische gevoelens
Israëlische soldaten voor ogen stonden.’
‘Dan hadden Nietzsche en Freud dus gelijk,’ stelde ik vast.
‘Ik ben het met u eens. Zionisme is gebaseerd op religieuze uitgangspunten. Fanatici
en orthodoxe rabbi's schijnen een belangrijk gedeelte van de Israëlische jeugd op te
hitsen. Wanneer je nazisymptomen nauwkeurig bestudeert, stoot je op dezelfde
factoren van haat, wraak en fanatisme. De componenten van wat de nazi's deden en
wat Israël in Libanon uitvoert zijn dezelfden. De paradox is dat dezelfde mensen,
die eens slachtoffers van de nazi's waren, nu eenzelfde gedrag ten toon spreiden.’90
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De rest van het gespreksverslag bevindt zich in mijn dagboek.

Willem Oltmans, Memoires 1982-1983

67
Vanavond ben ik 45 minuten in het park nabij de Bolshoi gaan tippelen. Ik liep tegen
een aantrekkelijke jongen aan die wel nieuwsgierig was, maar kennelijk nog niet in
the game zat. Er zaten twee nichten, een was dronken, op een bankje. Ze zoenden,
knepen in tieten en een zat in de broek bij de ander. Een oudere dame wilde vlakbij
op een bankje gaan zitten, zag wat gebeurde en ging ostentatief heel veraf zitten.

25 september 1982
Om exact 09:00 uur belde Volodja Feltsman uit Sochi. Ik vertelde hem de zaak met
Arbatov te hebben besproken en dat hij had geadviseerd het Concertgebouw een
brief te laten schrijven aan ambassadeur Beletski.
Het nieuws dat ‘het apparaat’ de mensen in dit land voorzet, slaat nergens op.
Misschien kijkt de Reagan-kliek inderdaad met ogen uit de jaren vijftig naar de USSR
maar de propagandamachine van de Sovjet Unie doet hetzelfde tegenover het eigen
publiek. Er werd bijvoorbeeld op televisie getoond hoe duizenden mensen langs de
tombe van de overleden Armeense veldmaarschalk schuifelden. Volodja Molchanov
merkte op: ‘Dat gaat zo bij ons: een partijfunctionaris gaat naar een fabriek en zegt:
“Geef me even honderd mensen voor het defilé langs de tombe.”’
Ik moest lachen, want toen we in zijn auto stapten om van APN Novosti naar het
Instituut van Kudrjavtsev te rijden, was er weer een gigantische verkeersopstopping.
‘Zeg me niet,’ zei Volodja, ‘dat er nog een veldmaarschalk is overleden. We hebben
namelijk zoveel van die oude maarschalken.’
Ik bracht vanmorgen een bezoekje van twee uur aan mijn oude vriendin Olga
Chechotkina.91 Zij vertelde dat de vrouw van Popov in haar Vrouwen Comité
werkzaam is. Zij kende hem ook goed. Zij had hem indertijd Den Vaderland Getrouwe
te lezen gegeven, waar hij niets van heeft gezegd. Olga zou best nog eens een reis
naar Nederland willen maken. Popov zou dit kunnen regelen. Ik heb hem hierover
als de bliksem een briefje geschreven.
Olga zag er prima uit. Ook zij heeft nu een aantal gouden tanden, wat ze veel doen
in dit land. Ik vertelde haar van mijn bezoek aan de Poslavsky's in Tasjkent, wat zij
sensationeel vond. Zij vroeg om een kopie van de brief van de Poslavsky's in het
Russisch die ik heb gekregen en waar Volodja een en ander uit vertaalde. Die geef
ik natuurlijk niet. Zij noemde kanunnik
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Goor oprecht en een idealist die voor vrede werkte. Zij begreep mijn aarzeling. Zij
belde mevrouw Romanov om te zien of ik de ambassadeur toch nog op de valreep
kon ontmoeten. Zij gaf me een kleine samowar die ik Ed cadeau kan doen.
Ambassadeur Romanov wipte als een wervelstorm nog even Hotel Metropole
binnen. Ik probeerde alle punten met hem aan te roeren. Hij wist dat Wagner weer
naar Moskou zou komen. ‘Now, he is reactivating what we offered him in 1974,’
aldus de oud-ambassadeur over de ontmoeting tussen Kosygin en Van der Stoel
andermaal. ‘But I think, the Soviet Union is not as ready as we were at the time.
Philips and Shell made exactly the same mistakes with us. They both let some ten
years go by, idle, while the rest of the international business community went right
ahead with us.’
Ik bracht opnieuw naar voren dat Juliana en Bernhard nu toch eindelijk het
verlangde privébezoek aan Moskou zouden moeten brengen. Hij was het ermee eens
om aan een uitnodiging voor het prinselijk paar mee te werken. Hij vertelde me ‘Please Willem, keep this secret totally,’ - dat Beatrix en Claus in 1984 opnieuw naar
de USSR zouden komen.

Austrian Airlines, vlucht 602
Goud noteert nu 437 dollar per troy ounce.
Olga Chechotkina sprak over de gigantische problemen om een natie te bouwen
uit een land als de USSR met zoveel verschillende volkeren en culturen, terwijl er ook
nog de nodige migratieproblemen waren op te lossen. Zij was het overigens wel met
me eens dat de propagandamachine van de Sovjet Unie langzamerhand ‘an insult to
the intelligence of the people’ was geworden. Zij vroeg om het adres van Hartini
Sukarno, aan wie zij een brief wilde schrijven.
Ik vlieg via Salzburg naar Zürich. De bergen liggen beneden prachtig omsluierd
door mist in het avondlicht.

26 september 1982
Neuheim, Zwitserland
Bij aankomst in Zürich belde ik eerst Ernst van Eeghen. Mijn gesprek met Zagladin
was in de Haagse Post verschenen. Ernst vond het ‘uitstekend’92 Hij had nu een brief
geschreven over de Berkenrode-conferentie, die naar George Shultz zou zijn gegaan.
Dat lijkt me niet handig want Shultz is tegen dit soort, niet te controleren
semi-officiële conclaves. Ik hoop eigenlijk
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dat Georgii Arbatov de activiteiten van Siline & Co op een lager pitje kan krijgen,
nu hij volledig is geïnformeerd.
Broer Theo en Nellie haalden me in Zürich af, beide kennelijk in hogere sferen.
Theo is nogal dik geworden. Thuis wachtte een glas champagne en tompoezen, die
ik in Zwitserland en Frankrijk heerlijk vind. In Nederland komen ze uit fabrieken en
zijn ze oneetbaar geworden.
Het nieuws uit Libanon is meer dan afschuwelijk. Er gaan geallieerde troepen
terug naar Beiroet om Israël van verdere oorlogsmisdaden te kunnen afhouden.93 Hoe
moet je het anders noemen? David Shipler meldde dat bewezen is dat de Israëlische
militaire commandanten minstens 24 tot 36 uur voor de massale slachting onder
Palestijnen hier wel degelijk van op de hoogte waren. Minister van Defensie Ariel
Sharon heeft de informatie opzettelijk achter gehouden en verzwegen, opdat de
moordacties nog een tijdje zouden kunnen doorgaan. Veel van de mannen, vrouwen
en kinderen werden door de falangistische milities uit Libanon, opererend samen
met Israël, om het leven gebracht. The Jerusalem Post schreef in een kop over SHAME
94
OF THE NATION, wat het natuurlijk ook is.
Er hebben blijkbaar 350.000 Israëliërs tegen het beleid van Begin en Sharon
gedemonstreerd. Godzijdank. Niet alle Israëli's kunnen dolgedraaid zijn. De
verstandigen lijken eindelijk de dwazen te gaan overheersen.
Neuheim is een klein dorp buiten Zürich. Ik ben een uur gaan wandelen. Het is
hier prachtig, de bomen, de bloemen, de beekjes, de lucht is absoluut zalig. Peter
zou intens genoten hebben, zeker in vergelijking met de permanente stank om hem
heen in Londen.
Le Monde stelt zelfs voor dat Frankrijk de Israëlische ambassadeur beter naar huis
kan sturen.
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Amsterdam
27 september 1982
Amerbos
Gisterenavond op weg naar het vliegveld was ik nerveus het vliegtuig te zullen missen
vanwege verkeersopstoppingen. Van de weeromstuit liet ik mijn sleutelbos in Theo's
auto liggen. Ik kon Amerbos in, maar mijn werkkamer is afgesloten, evenals de
slaapkamer. Het is dus kamperen geblazen. Heb Theo vanuit Peters kamer gebeld
om de sleutels per expresse te sturen. Ik vroeg hetzelfde aan Peter in Londen om
twee pijlen op mijn boog te hebben.
Eduard had uit Spanje drie ansichtkaarten gestuurd met tekst die op elkaar aansloot.
Er lag ook een brief met foto's van Casper van den Wall Bake uit Nigeria waar hij
aan een irrigatieproject werkt.
Theo sprak deze keer uitvoerig over zijn consultancy voor de Parker Pen Company.
Hij was van mening dat Ariel Sharon geen andere keuze had dan te doen wat hij in
Libanon deed. Ik zei maar niets. Sharon heeft inmiddels in het Israëlische parlement
gezegd dat hij de falangisten had gevraagd te helpen bij het binnentrekken van de
Palestijnse kampen en dat hij en zijn commandanten wel vermoedden dat
moordpartijen aan de gang waren, maar dit pas constateerden toen de falangisten
zich terugtrokken. Een voorstel van de oppositie om te onderzoeken wat er was
gebeurd, werd met 48 tegen 42 stemmen in het parlement verworpen. The New York
Times drukte het ellenlange betoog van Sharon over een volle pagina af. Die man
doet of hij van de prins geen kwaad weet. Walgelijk.95
Anthony Lewis schreef dat het Israëlische kabinet al op 16 september had
goedgekeurd dat de falangisten de Palestijnse kampen zouden binnentrekken, wat
dus gelijk stond met een stempel van goedkeuring voor massamoord. Lewis begrijpt
niet hoe Menachem Begin ‘in the holiest week of the Jewish year, the week of
penitence, has closed his eyes to evil and rejected the doctrine of personal
responsibility. For years the Jews have condemned the silence of the world, when
Jews were perse-
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cuted and murdered. To avert one's eyes from evil, Jews said, was the worst of sins.
And we were right.’ Anthony Lewis herinnert aan de uitspraak van het kabinet-Begin
‘that any claim of Israeli responsibility for the massacre was a blood libel against
the Jewish state’. Hiermee werd herinnerd aan ‘the horrible old anti-Semitic
superstition of Central Europe that Jews took the blood of Christian children at
Passover. Thus Mr. Begin enlarged a criticism of particular politicians into a collective
charge against an entire people. He made self-righteousness obscene.’96
David Shipler schreef: ‘The Beirut massacre has plunged Israël into moral turmoil.
A sudden wilderness seems to have enveloped the nation. There is no voice to speak
for its conscience.’ Ook kanselier Bruno Kreisky heeft herhaald dat Israël zich
gedraagt als ‘a semi fascist state’. Oostenrijk heeft de VN gevraagd een onafhankelijke
commissie te benoemen om uit te zoeken wat er is gebeurd.97
Terwijl ik in Moskou was, werd in Washington een militair budget van 201,3
miljard dollar goedgekeurd, 8,7 miljard minder dan Ronald Reagan had gevraagd.
Veel geld is uitgetrokken voor de nieuwe MX-raket.
Uitgerekend Henry Kissinger vindt dat Engeland, Frankrijk en Italië - en andere
West Europese landen - zich aanstellen wanneer zij het Amerikaanse besluit om de
energielijn naar Siberië in de USSR te saboteren, bekritiseren. Natuurlijk steunt deze
meneer Reagan in diens smerige praktijken, want hij heeft er zelf in het Witte Huis
volop aan mee gedaan. Dat er nog iemand naar die man luistert, terwijl men exact
weet wat hij allemaal op zijn kerfstok heeft, is misschien wel het meest onbegrijpelijk
van alles.98
George Ball heeft juist in The New York Times een uitstekend artikel geschreven
wat hij noemde THE CASE AGAINST SANCTIONS. Hij acht de Reagan-sabotage van
‘the natural gas pipeline marked by hypocrisy, self-deception and an astonishing
ignorance of past experience. In addition, - and even more important - they disclose
a lamentable confusion of basic philosophy regarding the Soviet Union and the
Western alliance.’ Ball vervolgde: ‘The idea of tearing apart that empire by the means
they propose, is wishful thinking verging on the bizarre. Niggling sanctions, no matter
how persistently applied, could never prove more than a marginal nuisance.’ De
oud-onder-
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minister van Buitenlandse Zaken van JFK en LBJ vervolgde: ‘The Soviet economy is
huge, the USSR commands vast raw material resources within its borders, and it has
achieved an extraordinary degree of autarky. More sophisticated opponents of the
pipeline hold a less ideological view: they are against the project not because of any
fantasy about speeding the disintegration of Moscow's empire but because of the
foreign exchange aspect. Denying the Kremlin a potential flow of hard currency
might, they reason, provide a constraint on Soviet military expenditures.’99
Balls argument in 1982 was niet dat het Westen en evenmin de andere grootmacht,
moest overgaan tot het verklaren van een economische oorlog tegen de andere
grootmacht, noch hadden de VS het recht bondgenoten voor te schrijven wat zij in
de kwestie van de pijplijn naar Siberië wel of niet mochten doen. ‘We live as our
business leaders constantly point out in a multinational world, where our companies
prosper from freedom of trade and invest with diminishing regard to national borders.’
In 1982 was ik het hartgrondig met Ball eens, dat de sovjeteconomie de pesterijen
en blokkades van Reagan met gemak zou overleven. Dat was een misrekening, want
het Kremlin begon al binnen vijf jaar, na 1982, te wankelen. Er bestaat geen twijfel
over dat zowel het exorbitante opvoeren van Amerikaanse defensiebudgetten en juist
die economische oorlog van de regering-Reagan tegen de USSR, de uiteindelijke
neergang van het sovjetrijk wel degelijk hebben helpen verhaasten. Ik zat die dagen
op de Ball-lijn, die althans voor het moment (als ik dit schrijf in 1996) ongelijk schijnt
te hebben gekregen. De vraag is echter: hoe zal Rusland er over vijftig jaar uit zien?
Komt er een moment dat het zogenaamde Westerse kapitalisme en de
vrijemarkteconomie zal zijn achterhaald om plaats te maken voor een nieuwe vorm
van socialisme en een opnieuw revolutionaire poging een evenwichtiger verdeling
van 's lands rijkdommen te bewerkstelligen?

28 september 1982
Eduard is op weg hier naar toe. Het beïnvloedt mijn bloeddruk. Ik heb hem vijftien
dagen niet gezien, terwijl het halve huis op slot zit en ik geen sleutels heb.
Hij kwam om 11:00 uur en zag er absoluut zalig uit. Ik kon al direct niet van hem
afblijven, hopeloos dus. Tegen het middaguur kwam een expresse uit Zürich met
mijn sleutels. Broer
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Theo belde. Ik zei geroerd te zijn geweest over hoe hij iedere sleutel met tape
zorgvuldig aan een kartonnen plaatje had bevestigd. Laat in de middag kwam een
tweede expresse uit Londen met twee sleutels die Peter opstuurde.
We eindigden toch in de grote slaapkamer op de tweede etage en het was absoluut
zalig en nog eens zalig.
Voetelink belde om te vertellen dat hij het pleidooi voor het Hof in Den Haag in
de zaak tegen Buitenlandse Zaken aangaande New Delhi, op 23 september om 11:00
uur had afgestoken. Er was geen pers bij aanwezig geweest met uitzondering van
een ANP-journalist. De uitspraak volgt op 4 november. Er lag een brief van McGeorge
Bundy die ik meteen heb beantwoord. Ik wil hem voor een Mansholt-lobby strikken.100

29 september 1982
Het interview met professor Kudrjavtsev is uitgeschreven. Maar wie zal het in dit
land willen publiceren?
In het vliegtuig had ik een doos chocola gekocht. Ik heb deze aan Eduard gegeven
namens Nellie, Theo's vrouw. Waarom heb ik dat gezegd? Het was a white lie maar
waarom erom liegen? Vandaag kwam Eduard. Ik vertelde dat de doos niet van Nellie
was, maar dat ik die in het vliegtuig had gekocht. ‘En Nellie gaf je die chocola?’ zei
hij ongelooflijk. Toen draaide ik nog wat verder en maakte het alleen maar erger
door te zeggen dat Nellie me inderdaad chocola had gegeven, dat ik die had verorberd
en vervangen door een nieuwe doos in het vliegtuig te kopen. Waarom heb ik dit
gedaan? Wilde ik dat hij aardig over Nellie dacht? Waar komt zoiets bezopens
vandaan, want ik doe anders nooit iets dergelijks.
Ik maakte vis klaar. Hij at als een wolf.
Ger van den Berg, specialist op het gebied van sovjetrecht van het Documentatie
Bureau voor Oost-Europees Recht in Leiden, zegt dat in de USSR tussen de een en
anderhalf miljoen mensen gedetineerd in kampen zitten.101
Moskou heeft Noorwegen het voorstel gedaan gezamenlijk een gaspijpleiding in
de Barentszzee aan te leggen.102 Dat is dus wat Van der Stoel in 1974 kreeg
aangeboden. Max legde het naast zich neer, of liever, verzweeg het sovjetaanbod in
alle toonaarden.
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30 september 1982
Hoe werkt sluipende oneerlijkheid, zoals over die doos chocola? Het hield me bezig
in bed. Je begint met een minileugentje en het hek is van de dam.
In een brief d.d. 27 september gaat Leo Kool dus toch door de knieën en de NOS
zal 5.500 gulden overmaken in verband met het tot stand komen van een
televisiegesprek met Vadim Zagladin.
Er lag een aardig briefje van Walt Rostow. Hij verontschuldigde zich dat hij geen
kans zag mij een interview te geven, maar kijkt ernaar uit om dit in november alsnog
te doen.
Ik sprak 75 minuten met Coté van de AMRO. ‘We zijn nog niet van plan vanwege
uw lening bij ons uw huis aan Amerbos te verkopen, maar...’ Mijn financiële situatie
wordt geleidelijk aan kritiek. Ik vertelde wat ik eraan deed om middels een fikse
commissie, hetzij via Jeelof, hetzij via Van Eeghen, hetzij via Baaij, in één klap uit
de penarie te komen.
The New York Times legt de felle reacties van de Sovjet Unie op gebeurtenissen
in Beiroet uit als onmacht om er iets aan te veranderen. Ook tegen een inval van
Israëlische militairen in de sovjetambassade kan het Kremlin weinig anders doen
dan luide protesten laten horen. Serge Schmemann meldt dat het Kremlin aan alle
kanten wordt belaagd, ondermeer door Afghaanse guerrilla's die in gevecht zijn met
100.000 sovjetmilitairen.103 Er zit veel waarheid in die visie.

1 oktober 1982
Het is stralend weer. Ik ben op weg naar ambassadeur Viktor Beletski.
Erich Harth schrijft over ‘sketchpad in the head’. Hij citeert Karl Pribram van
Stanford, die de term ‘sensory mapping’ lanceerde. Harth constateert, zoals José
Delgado me al lang geleden uiteenzette, dat ‘free will is a delusion. Freedom of will
is achieved by introducing the mind.’ Ik zou hier hele pagina's willen bijvoegen, ook
omdat ik denk dat iedereen veel en veel meer over zijn bovenkamer en hoe deze
functioneert, zou moeten weten. Wanneer ik de middelen had, zou ik nu tien jaar
later, Skinner en Rogers - en een aantal anderen uit Grenzen aan de Groei - opnieuw
willen interviewen.104
Ook Coté van de AMRO waarschuwde toch vooral rekening te houden met de
onbetrouwbaarheid van Jeelof, Van Eeghen en
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Baaij. Jeelof, die 14 september van zijn zeiltocht zou terugkeren, had beloofd de
centjes dan te zullen regelen voor de kosten die ik maakte. Het is nu 1 oktober en ik
heb nog niets gehoord.
Ik sprak anderhalf uur met Viktor Beletski. Ook Valery Galushin voegde zich bij
ons. Deze laatste bleek prima geïnformeerd, zoals iemand van het kantoor van
Gvishiani betaamt. Ik legde de voorstellen van Pieter Baaij uit en gaf hem een kopie
van het jongste telegram van hem aan N.N. Borisov, zoals Krylov had geadviseerd.

Galushin maakte duidelijk dat alleen de ambassade van de USSR in Den Haag
gemachtigd was te besluiten of, en wanneer er zaken met Philips werden gedaan. Dit
werd niet door Gvishiani besloten, zelfs niet door de minister van Buitenlandse
Handel, Patolichev, ‘maar hier bij ons. Als wij nee zeggen, gebeurt er niets,’ aldus
Galushin. Ik dacht: gelooft hij het zelf?105 Hij zei verder open contacten met Philips
te hebben en een bezoek aan Eindhoven te zullen brengen. ‘We zijn er voor dat
Philips een kantoor in Moskou opent, maar we hebben wel gezegd: “Stel er iets
tegenover: jullie moeten ook wat doen.”’ Galushin begrijpt er dus nog te weinig van.
Ik lichtte hem in over wat er sinds het bezoek van Max van der Stoel in 1974 in
de relatie met Shell was gebeurd in Moskou. Galushin maakte notities. Ik gaf hem
een kopie van het recente artikel in NRC Handelsblad over boringen samen met de
Noren in de Barentszzee. Hij zei dat Shell nu deel uitmaakte van de
HIRO-onderhandelingsdelegatie in Moskou via een vertegenwoordiger van Shell,
Engelshoven. Hij beklaagde zich dat
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toen de onderminister van Handel, Vikilov, in Nederland was, hij enkele nieuwe
systemen van Shell niet had mogen zien, die de Noren hem wel hadden getoond.
Hollandse kaffers, maar dat wisten we al heel lang. Galushin verwachtte dat boringen
in de zee nog meer gas zouden opleveren dan Siberië. Ik zegde hem toe opnieuw
met Wagner te zullen gaan spreken. Ambassadeur Beletski verkoos dit moment om
andermaal te benadrukken dat niets enige zin zou hebben, wanneer buiten de
ambassade om zou worden gehandeld. Ik antwoordde om die reden dus met hen te
zijn komen praten.
Over Pieter Baaij zei Galushin: ‘He makes measuring devises, not seismic devises,
like Instromet.’ Hij verzocht me om Baaij te vragen hem te bellen voor een afspraak.
Zij verwachtten de vice-president van de Akademie van Wetenschappen van de USSR
in Den Haag. Vadim Zagladin zou in november opnieuw naar Nederland komen. Ik
heb direct geïntervenieerd ten behoeve van een Meet the Press op televisie, zoals we
dit een jaar geleden met Georgii Arbatov deden bij de NOS.
Ambassadeur Beletski vertelde verder dat Moskou aan Rotterdam de voorkeur
gaf voor de overslag van voor de Sovjet Unie bestemd graan, dan Antwerpen of
Hamburg, m.n. vanwege betere prijzen. Dit betekende ‘uitstekende zaken’ voor
Nederland. Hij wilde een interview geven aan NRC Handelsblad, want de Sovjet Unie
stond nu voor de keuze ‘gaan we verder met Rotterdam of niet’. Ik zei onmiddellijk
dat hij in dit geval moest bedingen het gesprek met André Spoor zelf te maken.
Opalev zei daarop dat NRC Handelsblad reeds An Salomonson had aangewezen.
Vanuit Den Haag ging ik eerst naar Zoetermeer om mijn oude vriend, sergeant
Martin Portier106 te ontmoeten. ‘Ik bid altijd voor je dat God je zal begeleiden en in
je werk zal helpen. Ik ben in jou en zal altijd je vriend zijn,’ zei hij, wat ik heel goed
weet en wat wederzijds is. Hij dacht dat God me naar Zoetermeer had gebracht om
hem te bezoeken. Ik probeerde duidelijk te maken dat het mooie weer had bijgedragen,
plus zijn brandtelefoontje dat zijn vrouw Jeanne gezondheidsproblemen had. ‘Nu
heb je nog geen tijd,’ zei Martin, ‘maar eens zal je wel tijd hebben aan God te denken.’
Ik voerde aan niet per se religieus in traditionele zin te zijn. ‘Ja, maar God zal tot je
komen zoals hij het wil,’ verzekerde Martin me. Hij was hierdoor aangedaan en had
betraande ogen. We omhelsden elkaar. We gingen naast elkaar op bed liggen, en ik
viel in slaap met

106

Zie Memoires 1925-1953 en verder.

Willem Oltmans, Memoires 1982-1983

77
mijn hand op zijn gezicht. Toen ik wakker werd, wist ik even niet waar ik was, maar
mijn hand was op dezelfde plaats.
Prins Claus lijdt aan depressies. Waarom eigenlijk? Het staat vast dat hij aan de
andere kant van paleishekken is geboren, oftewel ‘de kooi’, zoals Wilhelmina het
noemde. Niemand die zichzelf respecteert, kan ooit van harte meedoen aan die
apekool van het koningstheater, die volwassen mensen beslist zouden behoren af te
wijzen. Ik vond hem in New Delhi al krampachtig en vreemd, en zeker niet zoals ik
hem vroeger en eerder heb gezien. Hij knapt af op het prins-gemaal zijn, wat hem
tot eer strekt. De poppenkast is hem teveel geworden.
Hij is nu opgenomen in de universiteitskliniek van Basel en wordt behandeld door
prof. dr. Kielkolz. Zijn Nijmeegse arts, psychiater Nijdam, had hiertoe geadviseerd.

Ik heb een briefje van Richard gekregen; altijd dierbaar.107
Cecile van Lennep schrijft uit Het Enserinck: ‘Levendig kan ik mij voorstellen
welk een leegte je voelt, dat je oude vriendin, je gewezen gouvernante, gestorven is.
Zij interesseerde zich intens in je leven en gaf je veel goede raad en die steun moet
je nu missen en blijft je steeds pijn doen.’ Zij is een schat.
De International Herald Tribune toont een foto die laat zien hoe bij de Algemene
Vergadering van de VN bijna de hele zaal uit protest leegliep toen de Israëlische
minister van Buitenlandse Zaken de vergadering wilde toespreken.
The New York Times meldt dat Israëli's nu Ariel Sharon toeschreeuwen: ‘Sharon,
king of Israel!’108 De collectieve waanzin grijpt steeds verder om zich heen, zoals we
dat aanvankelijk in nazi-Duitsland zagen. Sharon noemde de verontwaardiging in
de wereld over de slachtpartij in Libanon ‘character massacre’.
Ihsan Hijazi schrijft in The New York Times dat de Israëlische
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militairen bij het terugtrekken uit West-Beiroet onder druk van Reagan, het
onderzoekcentrum van de PLO hebben leeggeroofd. De bibliotheek van ‘25.000
volumes in Arabic, English, and Hebrew, a printing press, microfilms, manuscripts
and archives’, alles is meegpikt. ‘They smashed filing cabinets, desks and furniture
and made off with telephones, heating equipment and electric fans.’ Directeur Sabri
Jiryes zei: ‘They have plundered our Palestinian cultural heritage.’ Intussen roepen
ze in Israël: ‘Heil Sharon’. Meer dan walgelijk allemaal.

2 oktober 1982
Washington heeft een nieuwe wet aangenomen waarbij het is toegestaan buitenlandse
diplomaten intensief te bespioneren en geheime agenten in hun ambassades te laten
infiltreren, evenals in hun woningen. Het excuus is dat de sovjets het ook doen.109
Hier heeft de BVD toegegeven de Hagenaar Aad van Wijk elf jaar lang te hebben
bespioneerd vanuit de woning van een overbuurvrouw. Er werd gebruik gemaakt
van film- en geluidsapparatuur, camera's, infraroodkijkers en dergelijke. Wie weet
hebben ze dat tegenover Amerbos ook al jarenlang gedaan. Dit zou betekenen dat
ieder gesprek in mijn huis zou zijn afgeluisterd, puur Gestapo-methoden dus. Van
Wijk moest geschaduwd worden vanwege zijn anti-Israëlische houding en ook omdat
hij eens tot de Bond voor Dienstweigeraars had behoord. Kan je nagaan, als dat
belangrijk is, hoe ze mij in de gaten houden.110
Senator Alan Cranston, democraat uit Californië, heeft premier Begin een scherpe
protestbrief geschreven die op 1 oktober door de Israëlische eerste minister werd
beantwoord. Hij schreef onder meer:
Dear Senator, to assume humanity in others is no sin, even when instead
bestiality occurs. What is morally untenable and sinful is the a priori
assumption that a disciplined military unit will behave like beasts. We
could not conceive of such an assumption.
Hence, the whole campaign of the last 10 days of accusing Israel, of
blaming Israel, of placing moral responsibility on Israel - all of it seems
to me, an old man who has seen so much in his lifetime, to be almost
unbelievable, fantastic and, of course, totally despicable. Observing this
behavior I cannot help but remember that in Jewish history, leveling false
accusations is a repeated feature of our experience. It is almost inexplicable
but true, the astonishing fact - Jews condemned as the poisoners of wells,
the killers of Christian children for the Pesach ritual, the spreaders of the
Black Plague - and with what not. And now this.
The first horrific truth is that Arabs murdered Arabs.
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The second simple truth is that Israeli soldiers stopped the carnage. And
the third simple truth is that if the current campaign should go on without
a reaction of outrage - indeed, outrage - by decent men, then, within a
matter of a few weeks or months, everyone everywhere will have gotten
the impression and will begin to believe that it was an Israeli military unit
which perpetrated the horrible killings.
As far as an inquiry commission is concerned, it was established yesterday,
but 10 days after the tragic event. Is that so late? I know of other inquiry
commissions which were established months after the event.
We could not, dear Senator, accept as a basis for negotiations the U.S.
‘positions’ brought to me on Aug. 31 by Ambassador Lewis. Allow me
to explain why:
1. By those positions Jerusalem should, in fact, be divided again and live
under two authorities, the one Israeli, and the other, the autonomous
administrative council.
2. There should be a complete freeze of our right to settle in Judea, Samaria
and the Gaza District. By that principle not one Jewish family should be
added to those already residing in those parts of the land which are the
cradle of our civilization. And I speak of parts which do not, as of right,
belong to the Hashemite Kingdom of Jordan which conquered Judea and
Samaria in an aggressive war, in an invasion by force of arms. Can anybody
imagine that we shall ever agree to what is tantamount to an anti-Jewish
restriction in those very places?
3. Responsibility for internal security should not be Israel's. Were this to
happen the inevitable result would be permanent bloodshed culminating
in an onslaught on our dismembered country launched by a combination
of our enemies equipped with their amassed, sophisticated and
ever-expanding arsenals supplied both by the East and the West. This is
no fantasy; it is an analytical truth emanating from the positions submitted
to us.
4. The Camp David agreement clearly stipulated that the full autonomy is
for the inhabitants; now it is suggested that it should embrace the land as
well.
5. In the wake of the August positions came the Fez conference, which
stated that Judea, Samaria and the Gaza District should be turned into a
Palestinian state under the rule of the P.L.O., which, as you know, is bent
on the destruction of Israel (if ever it will be given the strength and the
opportunity to do so). King Hussein endorsed the Fez resolutions and
proposed a ‘federation’ between Jordan and the independent Palestinian
P.L.O.-ruled state. In no time the P.L.O. regime would have an alliance
with the Soviet Union, as it has had for these long years past (and no
‘federation’ could prevent it). So then, again, we would be in mortal danger
and even more so - much more so - than we were before Operation Peace
for Galilee when, with the help of the Soviet Union the P.L.O. built up in
Lebanon a state within a state.
Friends and Allies
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Dear Senator, the United States and Israel are friends and allies. It was
President Reagan and I who decided so to call our two countries. Between
friends and allies there should be complete candor. How, then, could we,
the Israelis, say that the ‘positions’ are negotiable if we feel with all our
heart and analytical reasoning that we see in them an ultimate danger to
our children, to our future, to our very existence. Are we going to be asked
for the sake of any interest whatsoever to give up our innermost
convictions, put in jeopardy our independence and sacrifice our most vital
interests?
I thank you again, dear Senator, for your friendship for Israel which we
deeply cherish. I am convinced it will continue for if, sometimes,
misunderstandings do arise we can always clarify them through a direct
and sincere dialogue.
With every good wish,
Yours sincerely,
MENACHEM BEGIN111
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Korporaal David Reagan (21) is omgekomen in Libanon bij het demonteren van een
bom. Een andere Amerikaanse marinier werd erbij gewond.
Hier zijn Lubbers en Nijpels gebotst over de positie van de kabinetsformateur. De
VVD wil naast Steenkamp van het CDA een eigen informateur hebben, terwijl Lubbers
kennelijk geen pottenkijkers gedoogt. Joop den Uyl besloot in troebel water te vissen
en gaf aan de koningin het advies de wens van Nijpels in te willigen. Beatrix heeft
de spelletjes doorzien en gewoon de vice-president van de Raad van State, Scholten,
tot informateur te benoemd.112

3 oktober 1982
Ik ben al vroeg op de fiets de polders ingegaan. Er is dan niemand. Heerlijk. Alleen
bedrijvigheid bij konijnen.
Eduard was hier. We keken naar Televisier dat over atoomcentrales en Kalkar
handelde.

Ik vertelde hem over The New York Times dat een kaart had afgedrukt, die liet zien
dat West-Europa letterlijk wemelt van die rotdingen. Frankrijk alleen stevent op 55
atoomcentrales af die iets meer dan de helft van de elektriciteit zullen gaan opwekken.
In de VS staan nu 73 atoomcentrales die dertien procent van de benodigde energie
leveren. Alleen de Zweden gaan de zaak afbouwen. Maar wat helpt dat? Als er in
Finland iets misgaat, kunnen ze in Zweden meteen ook inpakken. En dan is er het
afschuwelijk dilemma van het atoomafval. Frankrijk stopte de rotzooi onder de Alpen.
West-Duitsland verbergt het afval in voormalige zoutmijnen; België in bevroren klei,
Zweden in
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gigantische granietblokken in zee, Engeland in graniet dat ze begraven. De VS schijnen
geen vastomlijnd plan voor atoomafval te hebben. Ga er maar even aan staan.113
De biochemicus William Frey, directeur van de Psychiatric Research Laboratories
in St. Paul, bestudeert ‘how often and under what circumstances adult people cry.
Tears help to relieve stress by ridding the body of potentially harmful stress-induced
chemicals.’ Dat is een fraaie formulering. ‘Crying is an exocrine process,’ aldus Frey,
‘that is a process like exhaling, urinating, defecating and sweating release toxic
substances from the body. There is every reason to think, crying does the same,
releasing chemicals that the body produces in response to stress.’114 Allemaal goed
en wel maar waar het mij om gaat, is waarom stress dit cruciale punt bereikt en
wanneer verdriet of woede tot tranen leidt. Een stinkdier scheidt ook een
onvoorstelbaar penetrante stank af als er gevaar dreigt. Is een verlies gevaar? Maar
hiervoor zal je niet bij een biochemicus moeten aankloppen, wil je er wijzer van
worden.
Wim Klinkenberg zei dat hij dacht dat nu Claus ziek is, prins Bernhard in zijn
vuistje moet lachen. Waarom? Ik denk dit niet. Ik heb mijn oom Poslavsky gevraagd
wat hij van de ziekte van Claus denkt.
André Spoor vertelde in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken
(hoe werkt dat in godsnaam: hij Spoor, de onafhankelijke journalist?) een ontvangst
bij hem thuis te hebben gegeven, waarbij ook ambassadeur Beletski en Vladimir
Opalev aanwezig waren geweest. Opmerkelijk overigens dat er daarbij geen fotograaf
van De Telegraaf naar binnen gesmokkeld hoefde te worden om Spoor voor het hele
land via een leugenachtige voorpagina te schande te maken. Beletski zou tegen Spoor
hebben gehint dat hij een artikel voor de opiniepagina wilde schrijven. Hij vond het
de overweging waard toch een interview te laten maken door mij, samen met Eppo
Jansen.

4 oktober 1982
Prins Claus zal in strikte afzondering worden geplaatst in de universiteitskliniek in
Basel. Professor Kielholz zegt de prins van diens depressies te kunnen afhelpen. ‘Wij
beginnen met een rustperiode van enkele dagen waarin contacten met de buitenwereld
of bezoeken vrijwel zijn uitgesloten.’ Er zal met
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biologische middelen, waaronder vitaminepreparaten worden gewerkt.115
Gisteravond beluisterde ik op televisie een opmerkelijk pianoconcert van de Belg
Frederik van Rossum, gespeeld door Colette Orloff.
Eduard kwam al vroeg en zag er weer zalig uit. Hij traint bij Splash. Ik zei dat die
sportschool een hoerentent was. Hij toonde zich even uit het veld geslagen en keek
of ik hem had betrapt. Ik heb er spijt van zo te hebben gereageerd. Ik moet
voorzichtiger zijn. Ik had niet het recht dat te zeggen. Soms zegt hij: ‘Ik denk dat we
elkaar twee jaar niet zouden moeten zien omdat we dan met andere ogen naar elkaar
kijken.’116
President Suharto heeft vrijwel onopgemerkt vier wetten ondertekend waarbij de
macht van de militairen in Indonesië voor het eerst volledig is gelegaliseerd. De
belangrijkste is de zogenaamde dual function-wet, die bepaalt dat de strijdkrachten
‘a component of the defense force and at the same time a component of the social
force’ zullen uitmaken. Het komt er allemaal op neer dat de militairen onveranderlijk
de gang van zaken in het land zullen blijven bepalen. Wat voor etiket je er ook aan
hangt, het is een militaire dictatuur.

5 oktober 1982
De post bracht een grijze enveloppe met Eduards handschrift. Ik schrok me eerst rot
en dacht: ik heb geen zin de bons te krijgen per brief. Ik opende de enveloppe en een
brok schoot in mijn keel.117 Ik schreef hem vlug terug.
Volodja Molchanov belde op en zei dat hij naar Bonn komt, waar ik hem zal gaan
bezoeken. Een attaché van de Cubaanse ambassade belde om te bevestigen dat Carlos
Rafael Rodríguez had besloten een boek met mij te schrijven volgens het
Arbatov-concept. Dit bracht mij in de zevende hemel. Dat is een project waar ik me
met hart en ziel aan wil wijden. Cuba heeft er recht op. Ik begin meteen met het
organiseren van vragen. Ik ontving een brief van Guruh Sukarno.118 Hij hoopt dat ik
met Peter (Prince) naar Djakarta zal komen.

6 oktober 1982
Jan Foudraine belde. Ik liet hem freewheelen over Claus. Hij vond het een schandaal
dat Claus werd opgesloten. Nijdam was
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een idioot ‘en die professor in Basel gooit hem op organische wijze vol met
medicijnen. Claus moet gewoon in psychotherapie.’ Ik belde Wim Klinkenberg. ‘Zeg
aan Foudraine,’ zei hij, ‘dat hij een artikel schrijft voor Open Forum in de Volkskrant
onder de titel CLAUS IS OOK NIET VAN HOUT.’ Ik belde Foudraine terug, die dit een
voortreffelijke gedachte vond. Als hij het nu ook maar doet.
Lex Poslavsky schrijft onder meer:
‘Wanneer ik Claus in de kliniek zou krijgen, zou ik het als volgt aanpakken, tot
jouw teleurstelling en tot woede van een aantal feministische studenten in de
geneeskunde. Ik zou eerst Claus - eventueel met enige hulp - het doel van de
behandeling laten bepalen. Na de vaststelling van dat doel door Claus, zou ik wegen
of methoden aangeven waarlangs dat doel mijns inziens te bereiken ware.
Mijn inzicht zou dan (hopelijk) berusten op vakkennis en correct verzamelde
gegevens over de patiënt. In de loop van verdere gesprekken zou ik de keuze van de
onderwerpen als regel (eventueel toe te voegen zo spoedig mogelijk) overlaten aan
de patiënt zonder mijnerzijds een hiërarchie aan te brengen.
Nu heb ik, denk ik, (bijna) alles geschreven, wat je niet wilt lezen! Maar toch denk
ik hiermee - hoe summier hier ook weergegeven - taak en plicht van de psychiater
te hebben geschetst.’
Waarom Lex denkt dat ik hem om een mening vraag, alsof ik zelf een opinie over
dit onderwerp zou hebben - dat mijlen ver van mijn bed staat - weet ik niet. Ik was
gewoon in zijn professionele mening geïnteresseerd.119
Heb eindelijk, en met tegenzin, Gerrit Jeelof van Philips per brief gevraagd wat
er nu ging gebeuren en wanneer hij onze uitstaande zaken zou regelen. Treurig dat
ik hem hieraan moet herinneren na alles wat ik al voor hem regelde.
Wicher de Marees van Swinderen schrijft uit Phoenix, Arizona en hoopt dat ik
weer spoedig langs kom.
Eduard is terug uit Tel Aviv. Ik zie hem vrijdag.
Het liefje van prins Charles, Diana, heeft een edelhert omgelegd. Zij schoot het
dier in de buik waarna een echte jacht diende te worden georganiseerd om het
aangeschoten beest werkelijk te doden. Wanneer zullen we er in slagen breinen te
decoderen, weg van gebruiken uit de Middeleeuwen, die geen ene moer meer te
maken hebben met 1982?
Frits Abrahams en Robert Dulmers wijdden meer dan een pagi-
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na aan jongensprostitutie in Amsterdam.120 Centraal Station, Rembrandtplein en
Amstelstation zijn de voornaamste oppikplaatsen. Er zijn veel Duitse jongens, maar
ook Turken en Marokkanen bij. Nederlandse jongens werken liever in clubs met een
vast dak boven hun hoofd. In New York wordt het aantal homohoeren op vijfmaal
zo hoog geschat als vrouwelijke prostituees. Daarvoor is het Amerika, waar mannen
nu eenmaal veel vrijer met elkaar omgaan dan hier. Voor wie wordt zo'n artikel nu
eigenlijk geschreven? De jongens zelf zullen het niet onder ogen krijgen.
De International Herald Tribune tapt uit een ander vaatje. Jongens op de Filippijnen
tippelen vooral rond de militaire bases van de Amerikanen. Zij beginnen daar al, ook
de meisjes, als zij negen jaar zijn. Tony (14) sprak met The Washington Post en
noemde zich een ‘call-boy’. Prijzen variëren van 20 tot 100 pesos of 2,50 to 12,50
dollar. Sommige van de jongetjes versieren honderd dollar per week bij elkaar.121
Amerikaanse jongens zijn verplicht zich voor militaire dienst te melden, binnen
vier weken nadat zij achttien jaar worden. Benjamin Sasway werd gesnapt en tot 30
maanden gevangenisstraf veroordeeld.
The Washington Post meldt dat er een kleine revolte in het Israëlische leger is
ontstaan, nadat Ariel Sharon de militairen de schuld begon te geven van de slachting
in de Palestijnse kampen Shatila en Sabra. De kritiek vanuit het leger op de minister
van Defensie heeft ongekende vormen aangenomen.122
Time publiceert een artikel THE BLOODBATH IN THE PALESTINIAN CAMPS: BUTCHERY
THE MIND CANNOT COMPREHEND. De foto's van hele groepen jonge Palestijnen, het
lijkt wel of ze op een hoop werden geveegd, zijn afgrijselijk. ‘Middle-aged women
and girls as young as three, their arms and legs grotesquely splayed, were draped
across piles of rubble. Portions of their heads were blown away. One woman was
found clutching an infant to her body: the same bullet that tore through her chest had
also killed the baby.’123

7 oktober 1982
De Amerikanen gaan nu zo ver dat zij de CIA telefoongesprekken in West-Duitsland
laten afluisteren om gegevens te krijgen over Duitse leveranties aan de energielijn
naar Siberië. Zo gaat dit tussen ‘bondgenoten’.
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Ik ben op weg naar Bad Neuenahr bij Bonn om Volodja Molchanov te ontmoeten.
Conrado Monas vluchtte toen hij 27 was met een bootje van Cuba naar Florida
om zijn geluk te beproeven in de VS. Hij zette alles op alles om snel Engels te leren
en probeerde vervolgens aan werk te komen. Hunaldo Planas, een oudere Cubaan,
nam hem in huis om te helpen. Soms had Conrado werk in een winkel of een
tankstation en soms had hij een vriendin. Toch kon hij zijn draai niet vinden. Twee
weken geleden was hij bij de dierentuin in Central Park in New York. Bij de beren
gekomen, zei hij tegen een oppasser: ‘You have to get close to animals, I am just
trying to show them I love them.’ Hij klom vervolgens bij de ijsberen naar binnen
en werd levend verscheurd.124
Veteranen van een elite parachutistenregiment in Israël hebben een petitie getekend
en geëist dat Ariel Sharon zijn verontschuldigingen aanbiedt. In een televisie-interview
op 24 september verklaarde de minister van Defensie dat de Israëlische para's
geweigerd zouden hebben te vechten bij de invasie van Libanon. Sharon is niet goed
bij zijn hoofd. Kan die man niet ophoepelen als minister van Defensie?

Bad Neuenahr, Hotel Steigenberger
Dit is een zogenaamd kuuroord. Er lag een briefje (‘Dag mijn lieve broertje!’) van
Volodja op me te wachten.
We hebben uren zitten praten.
Hij vond West-Duitsers veel ernstiger en serieuzere gesprekspartners dan
Hollanders ‘maar ze doen dan ook zaken in de orde van grootte van miljarden met
ons’. Hij was met zijn delegatie bij Mannesmann geweest. Fedijashin was leider,
Volodja was tweede man, het derde lid was een assistent van Tolkunov,
hoofdredacteur APN Novosti en de vierde man was een tolk. ‘Fedijashin dacht mij
mee te nemen opdat ik hem overal in zijn jas zou helpen.’ Maar Volodja stelde overal
vragen en Fedijashin was hier verbaasd over geweest. Tenslotte heeft Molchanov
jarenlang mij begeleid bij gesprekken in de USSR. Hij zegt tenminste zelf veel van
me te hebben afgekeken en geleerd. ‘Ik geloof dat Fedijashin het wel leuk vindt,’
vervolgde Volodja. ‘Hij zit zelf heel verstandig te praten met zijn zware stem, precies
als onze hoogste baas Brezhnev. Ik geloof zelfs, dat hij hem probeert na te doen.’
De Grünen vond Volodja mesjogge. ‘Zij zeggen op alles “nee”
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en als je dan zegt “okay, nee dus, en dan?”, daarop krijg je geen antwoord.’ Hij had
de indruk dat de CDU met twee benen op de grond staat en duidelijke taal spreekt.
‘Van de SPD ben je nooit zeker,’ zei hij. Dat is exact als met de PvdA hier: ze zitten
op een of andere manier in de zakken van Washington.
Leonid Brezhnev was dus in Azerbeidzjan geweest om een rede te houden. ‘Hij
begon zonder het te merken op pagina twee.’ Normaal beginnen zijn redevoeringen
met ‘Beste Kameraden’ en toen dit wegviel, kwam er een ventje naar hem toegesneld
met pagina een en begon met de partijleider te smoezen, waarop Brezhnev zei: ‘Dit
is niet mijn schuld.’ Halverwege de redevoering zei Brezhnev zich speciaal te willen
richten tot de werknemers in de olie-industrie, maar zei in werkelijkheid: ‘Nu moet
ik spreken tot de arbeiders in de olie-industrie van Afghanistan,’ wat dus Azerbeidzjan
had moeten zijn. ‘Moet je je voorstellen,’ vervolgde Volodja, ‘dit was een
live-uitzending. Mijn zuster werkt op de betreffende televisie-afdeling. Daar zit een
ventje die de stem van Brezhnev kan imiteren, en die spreekt dan de fouten opnieuw
in.’
Hij vertelde dat Raymond van den Boogaard binnenkort naar Moskou komt om
zijn post als correspondent voor te bereiden. Molchanov heeft de autoriteiten gezegd
absoluut niets met de man te maken te willen hebben. Ik had het gesprek met
McGeorge Bundy naar APN Novosti gezonden maar omdat hij als antisovjet bekend
staat in de Sovjet Unie, hadden zij het niet genomen. Ik zou zeggen: juist wel. Hij
adviseerde om meer commentaren in te zenden. Ik zou de geluidsband van McGeorge
Bundy of van Rostow als uitgangspunt hebben kunnen nemen en mijn eigen
commentaar op hun uitlatingen in elkaar kunnen draaien. Ook Vladimir Lomeiko is
in Bonn, evenals de president van de Republiek Rusland. Er is een belangrijke
sovjettentoonstelling geopend. Er waren al zestig West-Duitse journalisten naar de
USSR uitgenodigd dit jaar, in groepen van tien en twaalf. Er zouden er nog twintig
meer komen. ‘Alleen jullie nodigen nooit journalisten uit en dat is jammer, want ik
heb me in Holland gespecialiseerd.’
Volodja hoopte dat Joeri Andropov het roer van Brezhnev zou overnemen. ‘Als
voormalige KGB-chef zou hij door niemand in de maling kunnen worden genomen.
Hij kent exact alle details die meespelen,’ zei hij. Maar Brezhnev zou zeker aanblijven
tot zijn dood. Hij wordt een wonder van de sovjet medische wetenschappen genoemd.
‘Ze doen alles wat mogelijk en niet mogelijk is om hem daar te houden, want dat is
beter voor ons land,’ zei hij.
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Mijn goede vriend academicus Oleg Gazenko heeft in Moskou een persconferentie
gegeven nadat een vrouwelijke kosmonaut deze zomer uit de ruimte was teruggekeerd.
Volodja benadrukte dat Gazenko het niet met zoveel woorden had gezegd, maar
algemeen wordt aangenomen dat zij seks had gehad in de ruimte als wetenschappelijk
experiment. Terwijl we zaten te praten, bevonden zich een tafeltje naast ons twee
heren, waarvan we aannamen dat dit niet toevallig was.
Hij was opgebeld door een vriend, Sacha, die op het ministerie van Buitenlandse
Zaken125 werkt, en hem had gevraagd: ‘Is dat Willems werk, die uitnodiging aan
Juliana en Bernhard?’ Dan heeft onze vriend Popov er werkelijk vaart achter gezet.126
Hij vond het veel prettiger om een bezoek aan West-Duitsland dan aan Nederland
te brengen ‘want hier behoef ik me niets steeds af te vragen of er naar viezigheid
tegen mij worden gezocht’.127 Volodja vindt Carlos Rafael Rodríguez in Havana een
verkeerde keuze om een boek mee te schrijven. Fidel Castro was immers een echte
dictator. Hij maakte geheel alleen de dienst uit. ‘In Moskou gaat het anders. Wanneer
bijvoorbeeld Zagladin aan Brezhnev zegt dat iets zus of zo moet worden geregeld,
dan gebeurt het zo.’ Hij legde uit dat het Centraal Comité van de CPSU uit drie lagen
bestaat: ‘Je hebt de referendarissen, zoals onze vriend Popov, die zullen altijd
referendaris blijven. Dan heb je de leden van het Comité en de derde laag zijn de
Zagladins die de lijn uitstippelen. Geen wonder dat hij veel gemakkelijker tegen jou
sprak dan Beletski, want de ambassadeur weet niet wat hij wel of niet mag zeggen.’
‘Wanneer straks de zoontjes van onze huidige bazen op het punt staan de macht
over te nemen, dan zal er een echte coup nodig zijn om ze aan de kant te schuiven,’
aldus Volodja. ‘Ze hebben alles te gemakkelijk gekregen. Primakov wilde voor zijn
zoon een snelle carrière bouwen. Het ging allemaal zo snel dat de zoon aan een
hartverlamming is overleden toen hij 27 jaar was. Dat heeft Primakov met hem
gedaan.128 De zoon van commentator Spartak Beglov zit nu ook al in Washington,
maar hij kan eigenlijk niets. Af en toe schrijft hij stukjes voor APN Novosti.’
Volodja herinnerde zich dat ik had geschreven dat Donald Donaldson, alias Dimiter
Dimitrov, me had verzekerd dat Moskou
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JFK had gewaarschuwd dat er een aanslag op hem werd beraamd. ‘Dat houdt in,’ zei

hij, ‘dat het geheim van Dallas in Moskou ligt en dat wordt dus nooit bekend,
misschien pas over vijftig jaar.’ Hij bedoelde te zeggen dat iedere publicatie over de
JFK-affaire verspilde tijd en moeite was omdat Dallas pas twintig jaar achter ons ligt.
Hij waarschuwde geen contact meer met deze Donaldson te zoeken ‘want je begrijpt
dat het voor zo'n man een koud kunstje is om een mannetje te laten verdwijnen. Zulke
mensen zijn in die mentaliteit van moord en geweld opgegroeid.’

8 oktober 1982
Neuenahr, station
Ik denk dat ik in Volodja's plaats zeker zou zijn opgestaan om nog samen te ontbijten.
Maar hij slaapt. Ik ben op weg naar huis.
Volodja vertelde hoe hij op een avond in het zwembad van het hotel door een
Amerikaanse vrouw van middelbare leeftijd was aangesproken. Zij keerde even later
terug met haar dochter. Vervolgens werd een trio door beide dames voorgesteld.
‘Zulke dingen gebeuren bij ons ook, maar wel anders,’ voegde hij er aan toe.
Hij had me bezworen vooral te benadrukken dat ik niet voor hem maar voor een
gesprek met Fedijashin naar Bonn was gekomen. Er werd daarom tijd ingeruimd
voor een ontmoeting met de KGB-baas van APN Novosti. Het was zijn verjaardag. Er
stond veel drank klaar op zijn kamer. Volodja en ik zaten te wachten. Niemand
verscheen. Typisch sovjetgedrag. ‘Bij ons wordt de Dag van de Grondwet gevierd,’
zei Volodja, ‘en iedereen neemt drie dagen vrij en drinkt zich ladderzat.’ Hij zit vol
inside story's.
Een beroemde wiskundige, Markov, had in de jaren vijftig een 25-jarige leerling
uit Vietnam, ‘de dochter van een hoge baas uit Hanoi’. Ze werden verliefd. Hij kocht
een flat buiten Moskou om haar te huisvesten en ze kregen een kind. Markov was
reeds bij een referendaris van het Centraal Comité van de CPSU geroepen. Men had
geadviseerde de jongedame los te laten. ‘Ik hou van haar en wil met haar trouwen’,
had Markov geantwoord. Daarop arriveerde haar vader uit Hanoi. Hij was
regeringsgast en verbleef in een villa in de Leninheuvels, maar zijn dochter was nog
in een ziekenhuis als gevolg van de bevalling. Vervolgens verscheen de jongedame
om op te biechten dat zij ging trouwen en een dochter had. Zij liet haar
telefoonnummer achter om hem tijd te geven over een en ander na te den-
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ken. ‘Dat was een fout,’ aldus Volodja, ‘want de volgende dag stopte er een zwarte
auto voor haar huis. De professor was op de universiteit. De moeder was uit. Het
kind werd gekidnapt en naar de villa in de Leninheuvels gebracht. De vrouw kreeg
een zenuwinzinking en werd naar een ziekenhuis gebracht. Dit was haar redding,
want daardoor kon het stel weer bij elkaar komen. Er werd een tweede kind geboren.
Weer een dochter. Markov wenste een zoon. Het derde kind werd inderdaad een
zoon, maar de moeder overleed bij de bevalling. Daarop werd ook de jongen gekidnapt
en naar Vietnam gebracht. Markov kreeg een brief dat de jongen het uitstekend
maakte en dat hij hem nooit meer te zien zou krijgen. Dat is dan weer een van die
drama's die zich in ons land afspelen.’ Hij vertelde de geschiedenis als een roman.

Trein Bonn-Amsterdam
‘The entry-fee to life is collected at the end of one's membership and is given the
common name of death. But it is not charged equally to all. For many the top of that
fee-scale is death by cancer.’ - Science.
Robert Jay Lifton schreef over THE PHYSICAL TOLL OF THE NUCLEAR AGE.129 Hij
vertelt dat toen hij als jongen van negentien jaar hoorde dat de bom op Hirosjima
was gevallen, hij had gezegd: ‘If a single American life has been saved, the bombing
was the right thing to do.’ Nu is Lifton, de bekende psychiater, 56 jaar en zegt niet
trots te zijn op die uitspraak. Ik vind dit een erg slappe reactie. ‘I had no conscious
awareness of our extermination as a species as a result of our own technology at the
time.’ Wat het eigenlijk voor de zoveelste maal onderstreept, is dat Amerikanen in
het algemeen geen notie hebben van wat een moderne oorlog betekent.
Opmerkelijk is dat Lifton ‘the psychological impact’ aanroert van de dreiging van
de atoombom. Hij schrijft: ‘Faced with the loss of fundamental structures in the
spiritual or physical universe, many people have adopted the narrowest kind of
fundamentalism.’ Hij vervolgt: ‘When basic connections are profoundly threatened,
confidence in the overall continuity of life gives way to widespread death imagery,
even to a collective sense of being inundated by death and nothingness. In the 1970's
and 1980's we have witnessed nothing less than a worldwide outbreak of
fundamentalism, some of it religious, some political, much of it both. In the United
States we encounter
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extremist cults, or “new religions” whose doctrine is usually Christian, though
sometimes mixed with Buddhist or Hindu elements. Organizations like the Moral
Majority have found ways to channel fundamentalist religious impulses into
radical-right politics.’ Hij concludeert: ‘The threat of nuclear annihilation is a central
factor in the growth of fundamentalism.’
Eduard wachtte me in zijn Renault op bij het Victoria Hotel. We lunchten bij
Djanoko. Hij stond erop dat hij trakteerde. Hij reageert steeds slim en to the point.
Nadat ik hem anekdotes van Molchanov uit Moskou had verteld, zei hij: ‘Die man
moet hoog zijn, want het zijn geen verhalen die je bij de bakker hoort.’ Hij las het
artikel over jongensprostitutie in Vrij Nederland en gaf als commentaar: ‘Zo'n jongen
maakt vierduizend, ik twee en een half duizend, maar ik hoef tenminste niet op mijn
rug.’ Hij had een piloot van Transavia van 31 jaar ontmoet die hij bijzonder
aantrekkelijk vond. Ik kreeg het heel erg warm van die opmerking.

9 oktober 1982
Amerbos
Ik zat al vroeg op de fiets in de stromende regen.
Franz Italianer, die het in de affaire Michiels van Kessenich blijkbaar voor me
opnam, is naar de OECD in Parijs weggepromoveerd. Zo gaat dat op Buitenlandse
Zaken.
Ik werk verder aan de opzet van het boek met Carlos Rafael Rodríguez in Cuba.
Ronald Reagan hield een praatje voor 65 Republikeinse leden van het Congres.
Een afgevaardigde uit Californië, Gary Arnold, beschuldigde Reagan ervan dat hij
de conservatieven in de GOP in de steek had gelaten. De president werd razend en
riep de volksvertegenwoordiger toe: ‘Shut up!’ Arnold wist niet waar hij over sprak,
verklaarde Reagan achteraf. Zo'n incident illustreert wel de persoonlijkheid van de
huidige man in het Witte Huis.130
De intensieve behandeling van prins Claus is in Basel begonnen. Hij schijnt lange
tijd, misschien een aantal maanden, uit de roulatie te gaan. Intussen heeft prins
Bernhard in de luchtmacht- en marineclub in Washington aan zestien Amerikanen
verzetskruizen uitgedeeld, onder hen William Casey, directeur van de spionagedienst
CIA. De vraag wie de prins machtigt zulke dingen te doen, komt bij niemand op.
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10 oktober 1982
Peter (Swami) Kampschuur viel binnen. We hebben vijf uur zitten praten. Ik heb
zijn verhaal over Bhagwan op de band opgenomen.
De oorlog tussen Iran en Irak heeft al aan 200.000 soldaten het leven gekost. Het
schijnt dat ongewapende Irakese krijgsgevangenen door de Islamitische Garde van
ayatollah Khomeini zijn vermoord. Zij werden gedwongen om liederen te zingen die
de ayatollah de hemel in prezen. Zij die weigerden, werden neergeknald. Bulldozers
groeven eerst een diepe gleuf en massaal tuimelden de slachtoffers in dit graf. Die
islamitische eenheden schijnen onder bevel van de islamitische geestelijk leider te
staan. Ik vind het een gruwelijke reportage.131
Algemeen Dagblad rapporteert dat Dries van Agt geniet van zijn dubbelrol van
premier en minister van Buitenlandse Zaken. Hij beschouwt Buitenlandse Zaken
leiden als deeltijdverdrijf wat de 3.855 ambtenaren, onder wie 2.154 diplomaten,
behoorlijk dwars moet zitten. Het is ook van de gekke dat dit gebeurt, maar dat kan
dus allemaal in Den Haag.132

11 oktober 1982
Josje Hagers rapporteert dat er een golf van medeleven met prins Claus is ontstaan.
Postzakken vol met goede wensen bereiken het paleis. De Zangeres Zonder Naam
zond ook een kaart: ‘Van harte beterschap, beste jongen. Sterkte en kom maar gauw
weer thuis, want je vrouw en zoons hebben je nodig.’
Het Algemeen Dagblad publiceerde een overzicht van de functies van prins Claus:
Waslijst banen
Prins Claus vervult de volgende functies:
Lid van:
• presidium van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening,
• Raad van State,
• beheerscommissie Leergang Buitenlandse Betrekkingen,
• Dagelijks en algemeen bestuur van de Stichting Biowetenschappen
en Maatschappij,
• college van regenten Kröller-Müller-museum,
• algemeen bestuur National Park De Hoge Veluwe,
• Adviescommissie Bedrijfsleven,
• Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,
• Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum,
• Stichting Utrechts Landschap,
• Vereniging tot behoud van natuurmonumenten,
• Vereniging Het Reewild,
• Koningin Wilhelmina Fonds,
• Stoelbroederschap van de Grote of Martinikerk,
131
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beschermheer van:
• Nederlands Astma Fonds,
• Scouting Nederland,
• Concertgebouworkest,
• Vereniging tot Behoud van Molens in Nederland,
• Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde,
• Stichting Amsterdamse Academie voor Lichamelijke Opvoeding,
• Vereniging Bureau voor Handelsinlichtingen,
• Stichting West-Indisch Huis,
erelid van:
• Hollandsche Maatschappij voor Natuurkunde onder de zinspreuk
Diligentia,
• Nieuwe Of Litteraire Sociëteit De Witte,
• Sociëteit De Besognekamer,
• Carnavalsclub Limburger Kangeroo's Melbourne 1957,
• Koninklijk Instituut van Ingenieurs,
• Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereniging Muiden,
• Koninklijke Marine Jachtclub,
• Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereniging De Hoop,
ere-voorzitter van:
• Stichting Koninklijke Sportliga,
• Stichting Nationale Contactcommissie Monumentenbescherming,
• Stichting Nationaal Brandweer Museum,
• Koning Willem I-stichting,
voorzitter van:
• comité van aanbeveling van de Stichting Nationaal Monument St.
Jan,
en verder:
• Zwanenbroeder van de Proosten en Broeders van de Illustre Lieve
Vrouwen Broederschap.
• buitengewoon adviseur van de minister van
ontwikkelingssamenwerking
• directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
In Londen is Anna Freud (86), de dochter van de beroemde Weense psychiater,
overleden. Zij was de jongste van diens zes kinderen. Zij leidde de Hampstead Child
Therapy Clinic in Londen (waar ik haar eens vergeefs benaderde voor een interview).
Het was gevestigd aan 20 Marsefield Gardens, het huis waar Freud in 1939 is
overleden.133
Lejo Schenk van de Evangelische Omroep lunchte op Amerbos. Hij leek het als
een happening te beschouwen. Ik bleek hem in Stockholm in 1972 voor het eerst te
133
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hebben ontmoet. Over een gesprek met Bruno Kreisky zei hij nota bene: ‘Ik zou de
kanselier naar de affaire met Martin van Amerongen134 willen vragen.’ Ik dacht: over
mijn lijk en vroeg: ‘Waarom wil je dat?’
‘Nou, als je terug komt uit Wenen en je hebt een gesprek met Kreisky gehad en
je heb die kwestie Van Amerongen niet aangeroerd, dan denken ze dat je gek bent.’
‘Wie denk je, Lejo, dat van het televisie kijkend publiek nog weet, dat Van
Amerongen met Kreisky botste over wat in De Groene Amsterdammer stond waarvan
de kanselier volhield het niet te hebben gezegd?’
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‘Dat is waar maar iedereen in de journalistiek weet dat wel.’ Ik heb toen zo
diplomatiek mogelijk gezegd: ‘Ik zou mijn vrienden, het televisiepubliek, niet gaarne
met zulke onzin durven opzadelen. Dat is immers geen serieuze journalistiek.
Bovendien, als ik in dit vak werk, kan het me geen moer schelen wat “de journalisten”
zeggen of denken. Ze weten meestal niet waar het over gaat.’
We babbelden verder. Hij zei dat ik eens tegen hem had gezegd: ‘Nu kom je in
mijn dagboek, dus word je beroemd.’ Omdat hij zei dat ik dit in Stockholm had
gezegd, zijn we naar mijn kast met dagboeken uit 1972 gegaan en heb ik die pagina's
opengeslagen. Het was pijnlijk, want hij kwam niet in mijn dagboek voor.
Lejo bracht me naar de stad en na een sauna was ik op weg naar het Hilton Hotel
toen ik in een onvoorstelbare herrie terechtkwam. Rond het Concertgebouw hingen
dikke rookwolken van aangestoken autobanden. De ME was in actie. Er werd traangas
afgeschoten en ik vluchtte in een telefooncel omdat ik het in mijn ogen had
gekregen.135
In het Hilton ontmoette ik Pieter Baaij en zijn secretaresse Ellen. Ik gaf hem een
ontwerptekst voor Borisov in Moskou. Hij vond deze te agressief. ‘I am not an
aggressive guy,’ zei hij ook nog. ‘Yes, and therefore you have done no business
whatso-ever in Moscow up to now. Neem het toch in godsnaam van me aan. Dit is
wat we moeten doen. The only way to succeed in Moscow is to be rough.’

12 oktober 1982
De Telegraaf meldt (met foto) dat Beatrix prins Claus in Basel vanuit de kliniek mee
uit heeft genomen.
Ik belde mijn eerste mentor in de journalistiek, Anton Constandse en vertelde hem
een boek te zullen schrijven met Carlos Rafael Rodríguez in Havana. ‘Ik ben trots
op je,’ zei hij, wat van hem komende plezierig was om te horen.
Herman Wigbold belde of ik McGeorge Bundy of een andere belangrijke
Amerikaan te pakken kon krijgen voor een discussie op televisie over raketten, met
waarschijnlijk ook Luns. Ik gaf hem de betreffende nummers om Lord Chalfont te
kunnen uit nodigen.
Vandaag is het volgende telegram naar het kantoor van Gvishiani in Moskou
gegaan:
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13 oktober 1982
Richard Thieuliette arriveerde maandagavond. Ik bereidde een visje. We hebben tot
de vroege ochtend zitten praten. Die nacht droomde ik dat ik op oneerlijke gronden
in de gevangenis terecht kwam. Gisteren brachten we een groot deel van de dag met
Eduard door. Richard en Ed vielen me aan dat ik veel te veel verwachtte dat Peter
hetzelfde als ik zou zijn. Het gesprek liep hoog op en Eduard zei zelfs: ‘Ik zal je een
brief schrijven en precies weergeven wat ik denk, ook al zouden we elkaar daarna
nooit meer spreken.’ De uitspraak verwonderde me omdat ik denk dat hij deze niet
gedaan zou hebben als Richard er niet bij had gezeten. Die brief was nodig omdat
ik hem niet echt liet uitspreken. Hij voegde eraan toe Richard beter te kennen na een
dag, dan Peter in een jaar.
Eduard zou in Parijs willen werken. Ik vroeg me af of hij door het voortdurend
met Richard eens te zijn (wat ik als ontrouw tegenover mij interpreteerde) een
hengeltje uitgooide naar een nuttig contact in Parijs. Ik hielp trouwens zelf ook
enigszins mee het gesprek in die richting te manoeuvreren, want Eduard moet zijn
Frans verbeteren en zou om die reden graag in Parijs werken.
Lord Chalfont belde uit Londen op en zei gaarne bereid te zijn op 8 december over
te komen voor het door Herman Wigbold beoogde televisieprogramma.
Commotie in Den Haag. Van Agt treedt terug. Ruud Lubbers gaat met de VVD een
regering vormen. De Telegraaf noemt het kiezersbedrog. Veel kiezers voelen zich
in de steek gelaten door het onverhoedse besluit van Van Agt in lucht op te gaan.
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Opmerkelijk overigens dat Lubbers hem opvolgt. Hoeveel invloed heeft Beatrix
hierbij uitgeoefend? Of is zij er niet aan te pas gekomen? Ik betwijfel het. Als minister
van Economische Zaken maakte hij vooral in Moskou blijvende indruk, zoals
ambassadeur Romanov me herhaaldelijk toevertrouwde. Hij werd als een ‘witte raaf’
uit West-Europa gezien.136 Gezien de vele vertrouwelijke gesprekken tussen de
Romanovs en prinses Beatrix en prins Claus in de jaren zeventig, is dit ongetwijfeld
ter sprake gekomen.
Ik sprak anderhalf uur met Ernst van Eeghen. Hij wil Lord Chalfont graag
ontmoeten wanneer hij naar Nederland komt. Hij liet me een brief aan senator Sam
Nunn lezen. Ik was er diep geschokt van. Siline had Van Eeghen in Moskou verteld
dat Andrei Gromyko diens initiatieven afkeurde. Twee- of driemaal refereerde Van
Eeghen aan die uitspraak van Siline en sprak gewoon over sabotage. Iedereen in
Washington was ingenomen met zijn brief geweest, die persoonlijk afgegeven werd
bij George Shultz.
Van Eeghen gaf aan dat er bijkans oorlog werd gevoerd tussen autoriteiten
onderling in Moskou, waarbij de groep rond Siline zou streven naar een vorm van
Oost-Westbetrekkingen zoals Hongarije die momenteel kent. Ik vroeg Ernst of hij
zich realiseerde dat de contraspionage mogelijk op de hoogte was van zijn brieven
en dossiers. ‘Je denkt toch niet,’ zei hij, ‘dat de KGB een brief van mij aan senator
Hatfield te pakken kan krijgen?’ Ik zei ervan overtuigd te zijn dat de CIA een kopie
kreeg van alles wat naar het bureau van Shultz ging. ‘Ik zie die CIA er heus wel voor
aan om dit soort informatie naar de KGB door te spelen,’ zei ik, ‘en dan ziet Gromyko
het ook vanzelf. Dan valt onze vriend Siline meteen op zijn bek.’
Omdat Richard naar me toe kwam, had ik een ontmoeting tussen Aurelio Peccei,
Frits Böttcher en Aart van der Want over
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het Forum Humanum afgezegd, want Richard gaat dan voor. Aurelio belde gisteravond
of ik misschien ziek was, omdat hij niet gewend was dat ik verstek laat gaan. Hij
vroeg ook of Jermen Gvishiani in Moskou echt een hartaanval had gehad, of dat er
iets anders achter stak. Ik zei het ook niet zeker te weten, omdat rond het Kremlin
nu eenmaal alles mogelijk is.
Volodja Molchanov zond een afscheidsbriefje uit Bad Neuenahr.137
Suharto en echtgenote zijn in Washington en tafelen uitgebreid met Ronald Reagan
en Nancy. Er is gelazer geweest over een nieuwe ambassadeur, maar nu meldt NRC
Handelsblad dat de voormalige onderminister van Buitenlandse Zaken, John
Holdridge - mij wel bekend - als ambassadeur naar Djakarta zal gaan. Nadat Indonesië
Morton Abramowitz had geweigerd, werd Kent Crane, een voormalig CIA-figuur
voorgedragen, waartegen in Washington zelf bezwaren bestonden. Suharto zou dit
prachtig gevonden hebben, gezien zijn eigen smerige zaken met Washington en de
CIA. Nu gaat Holdridge, wat een betere keuze is.
Suharto reisde in gezelschap van zeventig personen. Amerika blijft de voornaamste
wapenleverancier van het fascistische Suharto-regime. Ook de kwestie Oost-Timor
staat voor de vorm op de agenda, want Washington kan het geen moer schelen wat
daar gebeurt als Suharto maar naar het Amerikaanse pijpen danst.
Ik weet niet meer waarom Richard en ik op het wonder van de spin die een web
construeert, kwamen. Hij vertelde dat er een experiment was geweest met een spin
die drugs toegediend had gekregen en toen ‘a craze web’ had gemaakt.

14 oktober 1982
Het schijnt bij het Museumplein een oorlogje te zijn geweest rond een kraakpand in
de Jan Luyckenstraat met ordetroepen gesteund door marechaussees. Het gedonder
met de krakers duurt al sedert begin 1981 in die buurt. Ik begrijp niet dat een dergelijk
vraagstuk niet in behoorlijk overleg kan worden opgelost, waarbij het zaak is de
krakers concessies te doen. Maar zo wordt er niet gedacht in dit land. Het wetboek
heeft altijd prioriteit nummer een. Het gaat om jonge mensen en hun (acceptabele)
toekomst.
Yeats heeft gezegd: ‘If we understand our own minds, and the things that are
striving to utter themselves through our minds,
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we move others, not because we have thought about those others, because all life
has the same root.’ Ook de krakers (en ik).
George Miller, psycholoog aan Princeton University en collega Jerome Bruner
stichtten in de jaren zestig een centrum voor cognitieve psychologie aan de Harvard
University. Het doel was: ‘Scientifically investigating the works and states of the
human mind.’
‘Psychology has been like a dog turning around three times before it lies down,’
vertelde Miller aan The New York Times.138 Miller zegt dat ‘most of what the mind
does best, it does unconsciously’. Dat is een uitspraak waar ik over heb zitten denken.
De schrijfster Shirley Hazzard merkte in The New York Times op: ‘The attempt
to touch truth through a work of imagination requires an inner center of privacy and
solitude. We all need silence - both external and interior - in order to find out what
we truly think.’139
Deze uitspraak is me uit het hart gegrepen.
Als jongetje lag ik dikwijls in onze grote tuin op De Horst in het mos bij de rotstuin,
of ergens bij de moestuin onder de dennenbomen te luisteren naar de geluiden van
het bos. Op de Baarnseweg in Bosch en Duin kwam voor de oorlog nauwelijks enig
verkeer langs. Leveranciers kwamen per bakfiets en de groenteboer had paard en
wagen. Af en toe vloog een militair dubbeldekkervliegtuigje van Fokker over ons
huis richting Soesterberg om daar te landen, maar verder was het echt stil. Er
bestonden geen walkmans. De mind speelde een solo. Als er iets is wat ik een halve
eeuw later mis, is die unieke vorm van stilte ervaren omdat deze is uitgestorven.

15 oktober 1982
Ernst van Eeghen meende verplicht te zijn geweest om de Amerikanen over te brengen
wat Siline in Moskou zei, opdat zij op zijn voorstel zouden ingaan om een
Berkenrode-conferentie te arrangeren. Hij mikt nog steeds op de tweede helft van
november. Ik denk dat het niet zal plaatsvinden. Hij dineerde gisteravond alleen,
want Erica was naar boetseerles.
Van Dantzig van het Concertgebouw belde. ‘Wanneer wij een optreden voor
Volodja Feltsman regelen, dan blijft hij toch meteen in Nederland,’ was zijn vraag.
Ik legde uit dat de sov-
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jets zijn vrouw en zoontje als onderpand in Moskou houden bij een reis naar
West-Europa of de VS, dus dat ik dacht hij netjes naar Moskou zou teruggaan. ‘Dan
is al onze moeite niet zoveel drukte waard,’ was zijn overrompelende antwoord. Ik
moest werkelijk als Brugman praten om van Dantzig weer ten gunste van een optreden
hier bij te draaien.
Ernst van Eeghen zei dat Siline en het Sovjet Comité voor Europese Veiligheid
en Samenwerking af willen van het imago dat zij door het Kremlin worden betaald
en aan de man gebracht. ‘Zo vertelde Siline mij dat oud-minister Couve de Murville
van Frankrijk zou toetreden tot de Franse afdeling. Zo spelen ze iedereen tegen elkaar
uit en kondigen ook jouw en mijn toetreding aan en hopen zodoende te bereiken wat
ze willen. Nogal naïef allemaal.’ Ik herhaalde dat hij en ik niet moesten toetreden.
Hij zei Jeelof al te hebben gebeld voor een donatie. Ik kon mijn oren niet geloven.
De Cubaanse ambassade belde. Carlos Rafael Rodríguez verwacht mij 20 oktober
om 22:00 uur op de ambassade in Kopenhagen.

16 oktober 1982
De brief die Eduard in het vooruitzicht stelde, is gekomen.140 Ik heb meteen uitvoerig
geantwoord.141
Heb weer een aantal uren gewerkt aan de opzet van het boek met de vice-president
van Cuba.
William Safire schrijft in The New York Times een artikel INSIDE ANDROPOV'S
142
MIND. Je moet het lef maar hebben. De man weet niets van de Russian mind, laat
staan van die van Andropov. Hij schrijft dit commentaar alsof het gesproken woord
zou weergeven wat Joeri Andropov in het Kremlin werkelijk denkt. ‘My man Arbatov
has persuaded his Washington contacts that sweet reason is my nature.’ Alsof Arbatov
een verlengstuk van Andropov is. Zelfs dat klopt niet.
De CIA heeft psychiaters in dienst, onder leiding van Bernard Malloy, die agenten
van de spionagedienst met mentale problemen moeten bijstaan. Sommige CIA'ers
hebben zich dermate vaak andere identiteiten moeten aanmeten, dat zij het contact
verloren met hun eigen en werkelijke Zelf. Anderen zijn bovendien zo bij
beduvelarij-werk en intriges betrokken, dat zij op den duur eigenlijk niemand meer
vertrouwen, wat leidt tot tal van problemen op het persoonlijke vlak. Philip Taubman
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noemt ‘depression, marital problems, alcoholism and drug abuse’. Steve Pieczenik
zegt: ‘Secrecy and compartmentalization are essential to intelligence work. The
problem is that those interests do not work well in a family setting.’143

17 oktober 1982
Tegen Eduard zou ik nu zeggen: er is in onze relatie voor het eerst echt een snaar
gesprongen.
Tot nu toe vervulde hij me vrijwel steeds met blijdschap. Maar die avond met
Richard, zijn laatste brief en zijn stilte nu hebben een soort droefheid gebracht.
Gelukkig is er nog altijd Amerbos, mijn werkkamer en mijn muziek en vleugel om
op terug te vallen.
Hij kwam pas tegen 12:30 uur. Ik was nijdig. Ik omhelsde hem ook niet als anders,
wat hem scheen te kwetsen, bijna tot tranen toe. Pas later deden we onze armen om
elkaar heen en scheen de situatie weer normaal te worden. Richard en Raoul
arriveerden tegen 13:00 uur. We hebben samen geluncht. Maar Ed bleef een beetje
stil. Later, toen we weer alleen waren, vroeg ik hem wat er aan de hand was. ‘Ik denk
dat ik verliefd ben op die piloot van Transavia, over wie ik je vertelde.’ Hij was
gisteren naar hem toe gegaan. Zij hadden seks gehad. Hij heet Robert. Misschien is
hij zelfs blijven slapen. Ik heb er verder niet naar gevraagd.
Mijn onmiddellijke reactie was: ‘I will never touch you again.’ Hij had de man
drie maanden geleden al ontmoet. Hij was toen in Djibouti gestationeerd. Hij vertelde
precies hoe het in zijn werk was gegaan. Eerst dacht ik: dat kan toch immers niet?
Maar hij schijnt inderdaad verliefd te zijn. Ik voelde me zodanig verpletterd door dit
verhaal dat ik het gevoel had compleet van de aardbodem te verdwijnen. We spraken
een paar uur samen. Het gesprek eindigde ermee dat Eduard voor de vierde maal
huilde sinds ik hem ken.
Toen hij vertrok, stelde hij vragen als: ‘Can you handle it?’ en ‘Will you sleep?’.
Op een speciale manier zei hij: ‘Dag Wim.’ Ik had een ogenblik het gevoel hem voor
het laatst in mijn leven te hebben gezien. En dan zegt hij: ‘Er is geen tweede als jij,
Wim. Wat je vandaag weer allemaal voor me hebt gedaan.’ En dan kijkt hij naar me
en weet ik gewoon dat hij echt van me houdt. Maar intussen - misschien is het een
wanhoopsdaad - vlucht hij naar een Transavia-piloot. ‘Ik voel me als bij een
overlijdensbericht.’ Ik had bijna gezegd: als toen moeder stierf,
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maar dat hield ik in, want dat leek wel heiligschennis. Ik dacht weer aan de avond
dat ik werd gebeld dat mam was overleden en ik in Amerbos een aantal gasten
ontving. Ik was wel net zo in verwarring als nu.
Vanavond is het buiten zo mooi, met een heldere sterrenhemel. Ik zou zo graag
bij hem willen zijn. Nadat ik zei dat ik rustig zou toezien en me niet zou bemoeien
met zijn nieuwe liefde, antwoordde hij: ‘Ik wil niet dat je nieuwe offers brengt.’ Het
bracht in herinnering hoe we een jaar geleden al eens tegen elkaar zeiden dat het
beter zou zijn elkaar niet meer te zien. Kort daarna hadden we seks. Hoe moeten we
deze vriendschap redden? Zal het weer net als met Peter in een zuiver platonische
relatie veranderen? Op een dag zal ik totaal alleen zijn en alleen eindigen, maar dan
zou ik ook niet langer meer willen leven. Als mijn dagboek maar doorleeft en niet
sterft, als ik zelf.
Ik herinner me hoe hij vertelde al mijn brieven op datum te hebben bewaard. Ik
schreef Peter kort, dat als hij niets hoorde, ik te verdrietig was om naar de vergadering
van de Club van Rome in Japan te gaan.

18 oktober 1982
Han André de la Porte stuurt als herinnering een foto genomen op kasteel Eerde ter
gelegenheid van de reünie van ons jaar op Nijenrode, 1946-1948. Ik sta vrijwel op
de achterste trede in een blauwe trui en Gerrit Jeelof van Philips (met bril) staat een
trede lager rechts voor me.
Ik voel me verslagen, moe en verdrietig. In mijn droom verschenen mijn ouders
die naar me zwaaiden. Er zijn mensen die hieruit dan afleiden dat zij nog leven en
dat we eens zullen worden herenigd. It is bunk, pure bunk, such stories. Die dromen
hebben alleen te maken met oude coderingen in ons zenuwstelsel.
Mevrouw Hornkamp arriveerde. Ik zag op tegen haar komst. Zij droeg een aardige,
blauwe jurk. We lachten weer. Om 12:15 uur arriveerde Eduard. We hebben uren
en nog eens uren samen gesproken. Hij houdt zielsveel van me, maar ik ben niet ‘zijn
uitverkorene’, wat ook niet mogelijk is wanneer je 35 jaar in leeftijd verschilt. Ik
moet heel, heel dankbaar zijn voor de affectie die hij wel met me wil delen. Daarmee
moet ik tevreden zijn en stil blijven.
Het is niet mogelijk weer te geven wat we vandaag beleefden. Hij droeg weer mijn
lievelingstrui, die ik van Bloomingdale's had meegenomen. Wanneer hij dan met
zijn grijsblauwe ogen
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en blonde kop tegen me spreekt, realiseer ik me dat ik nooit eerder met iemand die
vorm van nabijheid beleefde, waarbij bovendien seks bijna anderhalf jaar een uiterst
belangrijk rol speelde. Wat dat betreft is hij de enige.144 Ik voel nog steeds die totale
liefde tussen ons. Zijn moeder had zijn stemming aangevoeld en gezegd dat indien
hij wilde, hij niet voor het avondeten thuis hoefde te komen. We zoenden en
omhelsden elkaar en gingen later de stad in en kochten laarzen bij Fred de la
Bretonière.

19 oktober 1982
Om 05:00 uur werd er getelefoneerd en weer opgehangen. Ik haat zoiets.
Ik ben al vroeg de polders in gefietst.
Eugene Rostow, directeur van het bureau voor ontwapening in Washington, heeft
in Brussel gezegd te verwachten dat Moskou pas vlak voordat de Amerikanen Pershing
II-raketten gaan plaatsen, concessies zal doen.
Boven het bericht in de Volkskrant staat dat Rostow ‘expert’ is. Ik ken hem evenals zijn broer Walt Rostow - nu een aantal jaren: het zijn geen van beide experts,
terwijl ze bij verschillende Amerikaanse presidenten als naaste medewerkers de
meest rampzalige ‘adviezen’ hebben gegeven. Zoals Walt, die mij in 1961 in de
kwestie Nieuw-Guinea zei dat Sukarno op zijn tellen moest passen omdat de zevende
vloot in de wateren rond Indonesië voer.

20 oktober 1982
Ik heb Gerrit Jeelof geschreven: ‘Je totale stilte bezorgt me.’ Ik heb hem opnieuw
herinnerd aan zijn verplichtingen, al is het waarschijnlijk boter aan de galg gesmeerd.
Intussen gaat Ernst van Eeghen met een van zijn topmedewerkers voor barter trade
bij Jeelof in Eindhoven lunchen.
Herfstkleuren stemmen triest. Mejuffrouw Buringh Boekhoudt zal er nooit meer
iets van zien.
Eduard kwam om 14:00 uur. Hij vertelde hoe een oudere heer tijdens zijn vlucht
naar Israël aan boord was overleden. Daarna sprak hij over familieproblemen, over
zijn vader en zus. Vervolgens hebben we urenlang over onze eigen verhouding
gesproken. Hij reed me naar Schiphol voor de vlucht naar Kopenhagen en zoende
me heel uitdrukkelijk alleen op mijn wang.
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Het lijkt wel, wanneer je eindelijk een diepe, blijde, innerlijke vreugde met een ander
beleeft, of een dergelijk geluk onvermijdelijk voorbestemd is met een enorme dreun
te pletter te vallen. Dan volgt onbeschrijflijk verdriet, dat gevoelens van de Eiffeltoren
te willen springen met zich meebrengt. Gevoelens als: waarom leef ik eigenlijk nog?
Ik ben nu in ieder geval desolaat. Ik zou nu een psychiater nodig hebben. Heb dan
ook geweldige behoefte te praten. Hij heeft blijkbaar veel en veel langer met plannen
voor een permanente breuk rondgelopen dan ik in de verste verte bevroedde. Ik ben
er (ver)blind voor geweest. Dan heb je momenten dat je dood zou willen zijn, omdat
niets meer enige zin schijnt te hebben.

21 oktober 1982
Kopenhagen, Hotel Regina
Toen ik gisterenavond om 22:00 uur eindelijk de Cubaanse ambassade had gevonden,
bleek Carlos Rafael Rodríguez nog aan tafel te zitten.
De ontmoeting zelf was plezierig en werd bijgewoond door de onderminister van
Buitenlandse Zaken. Er liep een jonge dame rond in een opvallend mooie, witte jurk.
‘You know my wife,’ zei Carlos Rafael en stelde me voor.
Ik had me voorgenomen, zoals met minister Machado in Caracas, vijfduizend
dollar voorschot te vragen voor de productiekosten van het manuscript. In de taxi
naar de ambassade besloot ik tienduizend dollar te vragen. Maar nu die onderminister
erbij zat, had ik niet het hart het geld aan te roeren.
Wel vroeg ik naar de windmolens voor Cuba. De vice-president zei een rapport
van twintig pagina's te hebben ontvangen van de Akademie van Wetenschappen,
waarin stond dat er niet genoeg wind was om elektriciteit op te wekken met
windmolens. Misschien zou langs die weg wel water kunnen worden gepompt. Die
invalshoek om tot activiteiten op Cuba te komen, is nu dus ook vervlogen.
Over ons boek zei hij: ‘I will be speaking to you as member of the Politburo, as
Cuban official, so it is important to take the time for it. Fidel likes Hemmingway. I
like Faulkner, so I cannot stress that, in other words, I will have to be careful what
I say.’

Bus naar de luchthaven
Carlos Rafael Rodríguez logeert als gast van de Deense regering in het Royal Hotel.
Ik heb er een brief voor hem achtergelaten met het verzoek om steeds de beantwoorde
vragen
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schriftelijk naar Amsterdam te sturen voor nadere beschouwing. Ik kreeg de indruk
dat hem was geadviseerd geen interviews op de band te laten opnemen, zoals ik met
Georgii Arbatov en vele autoriteiten in de USSR steeds heb gedaan.145
Op Schiphol ontdekte ik dat Eduard om 16:40 uur met Transavia uit Kos zou
terugkeren. Om zeker te zijn hem bij de slurf te kunnen ontmoeten, kocht ik een
retourtje Brussel zodat ik door de douane naar de aankomsthal kon gaan. Ik ging
eerst naar huis om geld van de bank op te nemen en als de bliksem terug naar
Schiphol.
Ik viel in de bus naar het vliegveld in slaap. Ik ging door de douane alsof ik echt
naar Brussel reisde, kocht eerst een ITT cassetterecorder voor Ed en een opname van
het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, met op de achterzijde Chopins tweede
pianoconcert. Eduard zou arriveren aan gate 17A.
Ik ben hem toch misgelopen. Zijn toestel landde om 16:15 uur. Ik had me
strategisch geposteerd met een flesje Spa en wachtte rustig, denkende dat de
bemanning spoedig naar buiten zou komen. Toen viel mijn oog op een busje dat
naast het vliegveld stil hield. Ik zag hem instappen. Ik rende terug naar de uitgang,
zag kans vrijwel meteen door de douane te komen, bereikte de straat en zag het
Transavia-busje achter de gebouwen wegdraaien naar het Transavia-gebouw.
Ik heb in de overdekte garage bij zijn Renault op een muurtje zitten wachten. ‘Oh,
hallo,’ zei hij vrij koeltjes toen hij kwam aanlopen. Mijn aanwezigheid maakte hem
dermate nerveus, dat toen hij de sleutel in het portier stak om de deur open te maken,
deze afbrak. Hij moest zijn vader in IJmuiden opbellen om de reservesleutel te komen
brengen. We hebben nog een paar uur in het Hilton op Schiphol zitten praten. Hij
zei dat er vroeg of laat toch een einde zou zijn gekomen aan onze intense relatie en
of zijn ontmoeting met de piloot hiertoe had bijgedragen, was niet relevant. Ik zei:
‘I love you, and not for sex but for the total you. Period.’ Ik gaf toe, dat ik heimelijk
iedere keer wanneer we intense seksuele belevenissen hadden, dacht: zou dit de
laatste keer zijn? Ook al weet hij dit heel goed, ik herhaalde nog nooit op het pad
van blow jobs te zijn geweest, met niemand, en dat ik dit bij hem wel had gedaan,
mede uit angst hem te verliezen.
‘Als je maar niet denkt,’ zei Eduard, ‘dat dit allemaal gemakkelijk voor me is. Ik
moet wat er tussen ons is gebeurd allemaal rustig op een rijtje zetten voor mezelf.
Denk maar niet dat ik
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op dit ogenblik lachend door het leven ga.’ Ik drukte hem op het hart zich verder om
mij geen zorgen te maken. ‘I love you for the rest of my life. Peter will always be
my friend, but he is with Edwin van Wijk and for me, you are number one now. What
we had together, I experienced with nobody ever before.’ Ik legde uit de seks en
fysieke kant van de relatie weer voor mezelf te zullen houden, zoals het eigenlijk
altijd is geweest, terug naar de vrije markt. ‘Maar vergeet niet hoe het tussen ons is
geweest.’
‘Je moet niet denken,’ antwoordde hij, ‘dat ik alles zo maar van tafel kan vegen.
Ik heb het er erg moeilijk mee.’ Hij zei heel veel van alles te hebben geleerd.
Het afscheid viel zwaar. ‘Ik denk dat ik je niet meer kan zien, voor ik naar de
school in Spa ga, want ik wil proberen ook nog bij Robert te zijn.’ Thuis zette ik
voor het eerste de portretten van Peter en Eduard terug op de plaats waar ze stonden.
Ik zag zijn vingers voor me, die tijdens het gesprek in het Hilton met de papieren
onderlegger zaten te friemelen. Hij zag er eigenlijk zo zalig uit. We hebben een heel
eerlijk en open gesprek gehad. Ik zal zonder dramtisch gedrag een stap terug moeten
doen, maar met pijn in het hart. Mijn affectie moet diep genoeg zijn om dit te
volbrengen.
Peter belde uit Londen om te vragen hoe het met me was. ‘My heart is broken,’
zei ik hem. ‘It is a damned fact. But it will make no sense to sit here and feel sorry
for myself. I must properly process this event.’
Ik probeerde naar Falcon Crest op televisie te kijken, maar zette me aan de
typemachine en schreef een eerste brief naar Spa. Om 23:30 uur heb ik die met bus
33 nog naar Centraal Station gebracht in de hoop dat hij deze dinsdag al in België
zou krijgen.

22 oktober 1982
Het is 05:45 uur. Ik hoorde in mijn slaap, na uren wakker te hebben gelegen, Eduards
stem ‘Wim’ roepen. Ik voel me radeloos. Tijdens een soortgelijk moment in onze
relatie, toen hij in New York woonde en werkte, heb ik eens in een briefje aan hem
geschreven: ‘Ik zou een breuk niet overleven.’ Misschien wilde hij toen al breken.
Ik ben radeloos. I want to die. I just want to pass out. What sense does it make
now, to write a book, to make money, to do anything? Ik kan en wil zelfs niet meer
in mijn dagboek schrijven. I reached total desperation.
Ik ga eerst de polders in, beesten kijken. Op de walkman
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Dvoraks symfonie die ik bij mijn vaders begrafenis speelde. Ik fietste steeds verder
en huilde en huilde en huilde. Ik dacht zelfs: ik ga zondag met Ernst en Erica van
Eeghen mee naar de kerk. Zelfs Peter dacht dat het juist steeds sterker tussen ons
werd en nu dit.
Ik probeer in te halen met lezen wat er allemaal in de wereld is gebeurd. Ruud
Lubbers heeft een nare mond. Van Agt beweert dat het premierschap ‘teveel van zijn
vitaliteit’ heeft opgebruikt.
Alva Myrdal, de Zweedse minister van Wetenschapsbeleid heeft een Nobelprijs
gekregen. Ik herinner me haar als een bijzondere dame. Zij voorspelde dat terrorisme
spoedig de grootste bedreiging voor de mensheid zou worden.146
The Washington Post schreef in een hoofdartikel dat Suharto uit zou moeten leggen
wat Indonesië op Oost-Timor uitspookt. Djakarta is slim. Laat de hele wereld maar
over Oost-Timor redekavelen, ondertussen runt deze verrader een van de smerigste
en meest corrupte politiestaten in Zuidoost-Azië. Oost-Timor is een ideale
bliksemafleider. De foto's van het staatsdiner van de Suharto's met de Reagans maken
me misselijk. Reagan als Hitler en Suharto als Seyss-Inquart.
Erg opzienbarend is een reportage in The New York Times die schrijft dat
Washington heeft besloten de militaire oorlogvoering in de toekomst naar de ruimte
te verleggen. De komende vijf jaar zal de regering Reagan miljarden gaan uitgeven
voor ‘Space Wars’. Dit gebeurt onder het gebruikelijke excuus dat de sovjets alleen
al op hun ruimtevaartbudget drie miljard meer zouden hebben begroot dan de
Amerikanen, dus altijd weer wordt de sovjetdreiging gehanteerd om de gigantische
Amerikaanse oorlogsindustrie op de been te houden. Generaal Richard Henry zegt
in de krant: ‘Space is not a mission, it is a place. It is a theater of (military) operations.’
Daar gaan we dus: oorlogvoering in het heelal!147
LOCKHEED'S GRIP ON WASHINGTON, meldde The New York Times over de verwoede
strijd in de Amerikaanse hoofdstad om orders voor de oorlogsindustrie los te peuteren.
Lockheed, Boeing en McDonnell Douglas voeren rond het Amerikaanse Congres en
het Witte Huis hun eigen veldslagen om te zorgen dat de miljarden dollars die in de
oorlogsindustrie omgaan, de goede kant op rollen.148
Edwin Diamond, politiek wetenschapper van het Massachu-
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setts Institute of Technology, schreef over de ‘Missile Gap Madness’. Hij herinnerde
eraan hoe de VS, nadat de Sovjet Unie de Spoetnik had gelanceerd in 1957, over de
rooie was gegaan inzake de veronderstelde sovjetsuperioriteit in de ruimte. ‘It was
a hysteria that enveloped press, politicians and ordinary citizens alike.’ Er werd
geschreeuwd om de benoeming van een rakettentsaar in Washington. ‘And the press
- ah, the press! Like dogs in heat we yelped and clawed at the air after Sputnik.’149
De Amerikaanse geschiedenis van de twintigste eeuw zal eens beschreven worden
als een aaneenschakeling van ‘fits of hysteria’.
Seweryn Bialer, sovjetspecialist aan de Columbia University, voorspelt een ‘major
change in leadership and the (Soviet) system’, omdat zonder dat zich deze verandering
voltrekt, de sovjeteconomie gedoemd is ten onder te gaan. De man kletst uit zijn nek.
Bialer denkt dat wanneer Brezhnev door Andropov zal zijn opgevolgd, de VS de
sovjetontwikkelingen zullen kunnen beïnvloeden ‘by presenting Andropov with clear
alternatives. We can say, for instance, that if the USSR uses its military force to expand
its influence, our economic relations will be restricted.’150 Dit is eigenlijk wat Ronald
Reagan en de zijnen nu ook al doen. Ze zetten alles op alles om de sovjeteconomie
te kraken, maar dat zal ze niet lukken.151
Ook al probeer ik mijn brein af te leiden, Eduard staat volkomen centraal. Ik belde
Erica van Eeghen en kondigde aan zondag met hen naar de kerk te willen gaan. Ik
zei dat ik dit liever deed dan de vreselijke onzin van Watergate-inbreker Chuck
Colson te moeten lezen. Voor sommige mensen is de kerk in een uur van crisis de
laatste uitkomst. Ik vrees dat dit bij mij niet zal werken. Ik ben niet in staat een noot
piano te spelen. Het wordt allemaal veel te emotioneel.
Het is het mooiste weer van de wereld en ik zou op het strand willen lopen.
Ik heb geregeld dat Dolf van Dantzig van het Concertgebouw wordt uitgenodigd
voor de nationale receptie op de sovjetambassade, opdat hij bij Beletski voor Volodja
Feltsman kan pleiten.
Ernst van Eeghen belde om te vertellen dat zowel Vadim Zagladin als Valentin
Falin zich in Bonn bevinden voor besprekingen met Duitse autoriteiten. Ook Siline
is in Bonn. Hij zond
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een metropoliet van de Russische kerk naar Van Eeghen om hem te informeren. Ernst
zijn laatste woorden in dit gesprek waren: ‘I will never let you down.’
Het gaat beter met prins Claus. Ook de vijftienjarige kroonprins Willem Alexander
is nu op bezoek geweest en ze zijn samen in restaurant Kasteel Bottmingen gaan
lunchen.152
Mevrouw De Ramaix logeert bij Christine Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
in Wassenaar en zei te moe te zijn voor een bezoekje aan Amerbos.
Van Eeghen was naar de afscheidsreceptie van Joeri Timofiev gegaan.153
Ambassadeur Beletski had bijna onbeschoft jegens hem gehandeld en op norse toon
gevraagd waarom Ernst hem niet meer op de hoogte had gehouden van de
ontwikkelingen. Hij had dit met Siline afgesproken en laat daarom het ministerie
van Buitenlandse Zaken van Andrei Gromyko liever overal buiten. Ik moedigde hem
opnieuw aan vooral aantekeningen te maken voor een mogelijk boek. Hij zou later
vandaag Billy Graham ontmoeten, die in Nederland is. ‘Erica en ik hebben vreemde
vogels als vrienden maar jij bent een paradijsvogel,’ aldus Van Eeghen.
Hij tamboerde ook nog dat ik Gerrit Jeelof zelf moest opbellen. ‘Je moet voor je
belangen knokken. Bel hem gewoon thuis op. Daarna zal ik wel helpen.’
Mijn leven lijkt leger dan ooit zonder Eduard. Of zal hij tenminste enigszins in de
buurt van me blijven? Vanmiddag maakte ik opnieuw een fietstochtje bij zwoel weer
waarbij ik geëmotioneerd was. Ik voel me verpletterd en eet niets, een ei en wat
yoghurt. Hoe kan je toch zoveel om iemand gaan geven in anderhalf jaar?
‘To be secure about fundamentals is to live within an intact framework of larger
human connectedness, of symbolic immortality.’ - Robert Jay Lifton154
Ik ben van ellende vroeg naar bed gegaan. Ik draaide het licht weer aan om te
lezen. Om 02:50 uur werd ik wakker in een nachtmerrie over Peter - sorry over
Eduard. Eigenlijk heeft het geen zin er nog verder over na te denken of er een woord
over op te schrijven. Hij heeft me naast zijn leven gezet, zag geen andere oplossing.
Ik voel me meer dan belazerd. Waarom kwam hij vorig jaar die allereerste keer naar
Amerbos?
Hoe kom ik opeens, in het midden van de nacht na enkele uurtjes af en aan
dommelen, in zo'n opstandige bui tegen Ed?
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Toen hij zondag met Richard en Raoul hier kwam eten, had hij de piloot al in zijn
vingers gehad die middag.

23 oktober 1982
Alexandr Lopushinsky, de cultureel attaché van de sovjetambassade, schrijft op 10
november bereid te zijn op Amerbos Frans Kellendonk te ontmoeten om diens reis
naar de Sovjet Unie te bespreken. Dat is non alignement thinking: na de VS nu de
USSR.
Twintig jaar geleden vond de zogenaamde rakettencrisis tussen Amerika en de
Sovjet Unie plaats en keken JFK en Nikita Chroetsjov elkaar recht in de ogen. De
afloop van die levensgevaarlijke confrontatie - ik heb dit toen in de VN allemaal direct
gevolgd - werd de oplossing aan de man gebracht ‘as a brilliant success’ van Kennedy,
schrijft Leslie Gelb in de The New York Times.155 ‘Historians and critics of the left
have seen Mr. Kennedy's actions as dangerously irresponsible, risking far too much
to gain too little and adding to foolish myths about toughness being the only way to
deal with Soviet leaders.’ Afgezien van het beruchte Amerikaanse superioriteitsgevoel,
dat een feit is, de enigen in de wereld te zijn die weten wat goed is voor de rest van
de mensheid, bestaat er geen twijfel over dat JFK op dat moment geen andere keuze
had dan proberen te voorkomen dat de Sovjet Unie raketten op Cuba zou plaatsen.
Ik stond op, overladen met nare gevoelens over Eduard. Ik zette me aan het
schrijven van een brief aan hem, wat twee uur en vijfenveertig minuten duurde. Toen
ik het epistel overlas, voelde ik opeens een traan over mijn wang lopen. Ik ging terug
in bed, begon de brief nog eens te lezen en weet eigenlijk niet waarom ik er bij
masturbeerde.156
Ik ben met de bus naar Schiphol gegaan en vond Eds auto in de parkeergarage. Ik
deed een briefje op zijn voorruit dat ik een doos Nestrovit157 en een brief aan de balie
van Transavia voor hem had afgegeven. Het kostte me heel veel moeite om niet op
hem te blijven wachten. Toch heeft me het schrijven en bezorgen van die brief me
enige rust gebracht. Hoe gaat hij het verwerken?
Hij belde na thuiskomst van zijn vlucht voor Transavia. Hij vroeg of ik al een brief
had gekregen. Hij was erg overstuur
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The New York Times, 22 oktober 1982.
De kopie van de brief bevindt zich in mijn dagboek.
Al voor de oorlog kregen wij van onze ouders iedere dag een Zwitsers vitaminetablet en die
gewoonte gaf ik door aan Eduard.
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over alles thuisgekomen. ‘Ik heb erg gehuild en mijn ouders zijn erg geschrokken.
Mijn vader gaat zelfs twee dagen mee naar Ceran bij Spa, want hij wil weten hoe
het daar is, en of alles goed is.’ Hij wordt morgenmiddag om 17:00 uur verwacht op
het taleninstituut in België, de tent die Milan Potuznik voor hem heeft gevonden. Na
het volgen van die cursus zou hij het liefste in Parijs gaan werken. Het werd een
gesprek van een half uur.
Ik belde Peter. ‘You picked up my vibes, I wanted to call you.’ Hij moet eerst nog
een reclamereportage doen, maar daarna komt hij naar Amerbos. Hij was erg met
mij begaan aangaande de crisis tussen Ed en mij. Ik kwam net uit de polders en zei:
‘Fazanten hebben dergelijke problemen niet.’ Waarop Peter antwoordde: ‘But what
did the rabbits say?’
‘The rabbits were fast asleep.’
‘Willem, your sense of humor saves you.’
Ik begon weer piano te spelen, maar ging toch maar weer achter mijn typemachine
zitten. Een nieuwe brief naar Eduard.

Berkenrode, Heemstede, 01:10 uur (in bed)
Ernst haalde me van de trein. De maaltijd werd ingeleid met het gebruikelijk gebed.
Ik speelde Chopin en Erica van Eeghen begon weer te dansen. Eerst moedigde Ernst
me aan vanuit zijn huis naar Jeelof te bellen, maar hij kwam er niet op terug en ik
wilde niets forceren.
Eduard is heel dichtbij me en toch eindeloos ver weg. ‘Je ziel is eeuwig,’ zeggen
Ernst en Erica met grote beslistheid.

24 oktober 1982
Ik kijk vanboven op het terras waar we die heerlijke zomerdag met Erica samen
lunchten. Er is zon vandaag. Eduard vertrekt naar Ceran. Ik voel me aangeschoten,
zoals Lady Di een hert alleen maar in de buik wist te raken. Het is niet te beschrijven
deze gemoedstoestand. Hoe moet ik die brief lezen, die hij geschreven schijnt te
hebben? Het is zo mooi buiten rond Berkenrode, ik wil niet naar woorden luisteren,
ik vrees dat ook in de kerk niet te willen.

(kerk)
Ik zie geen kans via geprevel in contact met God te komen. Alleen in absolute stilte
kan ik rustig naar oergevoelens luisteren en orde in de breinchaos proberen te brengen.
Toen Erica deze Engelse Episcopale kerk binnentrad, leek het alsof zij, die hier
dikwijls komt, ook echt gezien wilde worden. Het zal er wel
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allemaal bij horen. Vroeger had onze familie een eigen bank in het Hervormde kerkje
in Huis ter Heide. We zaten er meestal alleen met Kerstmis.
Na de kerk probeerde Erica met veel overredingskracht haar geloof met me te
delen. Erica bracht me naar Amsterdam terug. Bij een tankstation liepen stromen
tranen over mijn gezicht. Ik lijk steeds verder weg te zakken en mis de moed en
motivatie me eruit te tillen. We spraken lang in de auto. Ik vertelde haar voor het
eerst ook wat ik van de befaamde lunch met Ernst en Gerrit Jeelof in Hotel de l'Europe
dacht. ‘Ernst mag dan nog zo'n gelovig mens zijn, maar iemand die echt gelovig is,
gedraagt zich niet zo,’ zei ik. Toen zij mij bij mijn huis afzette, wenste zij me toe:
‘God zegen je.’ Het was lief bedoeld. Hoe durf je het eigenlijk? Ernst van Eeghen
is trouwens heilig overtuigd dat Beatrix werkelijk koningin is ‘bij de gratie Gods’.
Hoe kunnen mensen zoiets in dit late uur denken?
Ik zal Eduard niet terug zien, althans nooit meer met die speciale affectie in zijn
ogen, als voorheen.

25 oktober 1982
Nijenrode is een Hogeschool geworden. Het is moeilijk voor te stellen. Waar ook
ter Wereld kwam uit met wat bijzonderheden, waarbij Wim Kok en ik ietwat
prominent worden opgevoerd.158
Ik voel me ontroostbaar, maar stort me als een bezetene op mijn werk. Ik sta
perplex dat is vastgesteld dat de angst voor de Sovjet Unie in Nederland zelfs groter
is dan in de VS.159 Het toont voor de zoveelste maal het falen van de media aan. Er is
absoluut geen enkele redelijke grond om te veronderstellen, of te vermoeden dat de
USSR een bedreiging zou vormen voor West-Europa of de wereld. De diepgewortelde
aversie in de Sovjet Unie, coast to coast, tegen alles wat met oorlog te maken heeft,
is dankzij de Tweede Wereldoorlog een onafscheidelijk deel van the mental landscape
van sovjetburgers.
Serge Schmemann beschrijft exact de absoluut onacceptabele sfeer en gebrek aan
klantgerichtheid rond sovjethotels. Kamers in sovjethotels worden voor sovjetburgers
naar vooroorlogse prijzen berekend. Buitenlanders betalen vijf of tienmaal zoveel.
Toeristen worden soms geweigerd in restaurants in het hotel waar zij zelf verblijven
en dan is er eerst een ordinaire rel voor nodig bij de directie om alsnog binnen te
komen. Ik ken dat maar al te goed. Het artikel werd geïllustreerd met een foto van
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duizenden mensen, in de rij om het graf van Lenin te bezoeken.160
Bij Harvard University Press zijn de brieven van Gustave Flaubert verschenen uit
de jaren 1857-1880. Er wordt gesproken over ‘the novelist's virtually insane dedication
to his work’.161 Onzin. Toewijding kan nooit teveel zijn. Dedication is dedication.
Over de juridische verwikkelingen rondom Madame Bovary schreef hij: ‘Let us
always have a vast condom within us to protect the health of our soul amidst the filth
into which it is plunged.’ Hiermee verklaarde hij in een brief aan zijn maîtresse Colet
zijn ‘being condemned to a reclusive life’. Hij heeft bijna zijn gehele leven gewoond
in het dorp Croisset aan de Seine. Hij correspondeerde ook enige tijd met George
Sand. Zijn moeder zei, toen hij dag en nacht aan Madame Bovary werkte: ‘Your
mania for sentences has dried up your heart.’ Ik geloof dus ook niet in het zorgvuldig
construeren van een pagina in 24 uur, zoals Frans Kellendonk zegt te doen. Dergelijk
gekunsteld prutswerk draagt dan de status ‘literair’.
Een team van wetenschappers aan de Universiteit van Chicago heeft in het geheim
een honderdtal wereldberoemde concertpianisten, Olympische zwemmers, tennissers
en onderzoekdeskundigen tussen de zeventien en 35 jaar bijeengebracht ‘to investigate
how these exceptionally talented people got where they are’.162
Bij muziek werden vijf fasen van talentontwikkeling vastge-
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steld. Als heel klein kind wordt de vader of moeder nagedaan wanneer de ouder
bijvoorbeeld zingt. ‘The child is bathed in Music.’ In andere gevallen kan dit sport
zijn of lezen. De tweede fase is een voorsprong op andere kinderen wanneer de jongen
of het meisje tussen de vijf en zes jaar de eerste lessen ontvangt, zoals ik die van
mam kreeg vanaf mijn vierde jaar in solfège en mijn vijfde jaar via een minicello
(Eberle). De derde fase wordt bereikt wanneer de ouders een werkelijk begaafde
muziekleraar zoeken om het talent verder te ontwikkelen onder professionele
begeleiding. Gedurende het vierde stadium begint de gedachte post te vatten dat een
professionele carrière tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Fase vier zou van
tien jaar tot het begin van de adolescentie lopen. Daarna volgt fase vijf waarin een
begin wordt gemaakt met zes uur per dag studeren om concertpianist te kunnen
worden. Ik ben zelf nooit voorbij fase drie gekomen, ook al was het vooral madame
De Ramaix in Baulers die me probeerde aan te moedigen met pianospelen door te
gaan. Zij wilde me aan de Britse pianiste Myra Hess voorstellen. Ook de moeder van
Inez Röell speelde met die gedachte, schonk me een Steinway-vleugel en bood aan
pianolessen bij George van Renesse te financieren. Time brengt een curieuze reportage
over een 29-jarige jongeman,

Eric

Eric, die in Daytona Beach werd opgepikt en een ‘multiple personality disorder’
bleek te hebben. Hij sprak bijvoorbeeld tegen de artsen in Daytona Beach met twee
verschillende stemmen: enerzijds ‘the infantile rhythms of “young Eric”, a dim and
frightened child and the measured tones of the “older Eric”, who told a tale of terror
and child abuse’.163
Malcolm Graham is de psycholoog die Eric heeft behandeld en tot de ontdekking
kwam dat hij ‘unfurled 27 personalities, including three females, one of whom was
a lesbian’. En vervolgens: ‘They ranged in age from fetus to a sordid old man who
kept trying to persuade Eric to fight as a mercenary in Haiti. In one therapy session,
reported Graham, Eric shifted personality nine times in one hour.’ Ik heb het artikel
aan José Delgado in Madrid gezonden met de vraag: ‘How do you explain this one?’
De psychiatrie zou in Nederland in een zorgelijke toestand verkeren.164 Is Claus
daarom naar Zwitserland doorverwezen? Er
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zijn 1.250 psychiaters in Nederland, wat me voor dertien of veertien miljoen mensen
veels te weinig lijkt. Socioloog Paul Schnabel schreef De psychiater in beeld en
berekende dat er jaarlijks 100 psychiaters bij komen. Daardoor zouden tegen 1987
ongeveer 300 psychiaters werkloos zijn. Zeeland heeft negen psychiaters,
Noord-Holland 325. In streng religieuze streken gedijt de psychiatrie veel minder,
zoals in dictatoriaal geregeerde landen. Stalin, Hitler, Mussolini en Franco verboden
psychoanalyse. ‘Mensen moeten immers in hun onderbewustzijn niet anders denken
over het leven dan publiekelijk de bedoeling is,’ schrijft Fred Backus om de reden
van het dictatoriale verbod te illustreren.

‘Het in de jaren 60 geformuleerde gevoel dat we eigenlijk allemaal gek zijn,’ schrijft
Backus, ‘heeft voor de psychiatrie fatale consequenties gehad. Schizofrenie
bijvoorbeeld, werd een gezonde reactie genoemd op een zieke samenleving. Maar
het kind werd met het badwater weggegooid. De kritiek op de psychiatrie sloeg om
in een ontkenning dat mensen echt ziek kunnen zijn. De grenzen van de psychiatrie
vervaagden en men ging te luchtig denken over psychiatrische ziekten,’ aldus citeert
hij Schnabel.
Ernst van Eeghen belde om te vertellen dat Siline uit Bonn had opgebeld om te
melden dat Valentin Falin ook met Willy Brandt had gesproken en dat Vadim Zagladin
beschikbaar was voor de geplande Berkenrode-conferentie met de Amerika-

Willem Oltmans, Memoires 1982-1983

114
nen. Ik wil dit graag geloven maar dergelijk intelligent en rationeel overleg past niet
in het straatje van de Reagan-kliek. Ernst was optimistisch over de vooruitzichten
van een ontmoeting. Ik helemaal niet. Hij repte overigens met geen woord over
Philips, hoewel hij heel goed weet dat dit een dringend probleem voor mij is, zoals
ik Erica omstandig heb uitgelegd en wat zij ongetwijfeld heeft doorgegeven.
De door Eduard aangekondigde brief is gearriveerd. Durf het epistel niet te lezen
om niet nog meer van streek te raken. Ik neem hem mee naar Spa en lees hem samen
met hem.
Siline belde me trouwens eveneens op en verbond me door met de kanunnik Goor.
Er is een briefje uit Tokio van de psycholoog Masaya Sato, die zich verontschuldigt
lang niets te hebben laten horen vanwege het overlijden van zijn moeder. Hij verwacht
me in Japan voor de vergadering van de Club van Rome, die ik trouwens heb afgezegd
vanwege de totale commotie in mijn persoonlijke leven. Lord Chalfont belde uit
Londen omdat hij een onduidelijk telegram van Herman Wigbold had ontvangen.

26 oktober 1982
Ik zat al om 05:30 uur te werken. Ik waag het er op naar Ceran een telegram voor
Eduard te sturen, met de mededeling dat ik vrijdag aanstaande een kamer in hotel
Cardinal in Spa heb gereserveerd.
Van een fietstocht bij het krieken van de dag ben je meteen een ander mens.
Heerlijk in de polders met in geen velden of wegen iemand te bekennen.
Pieter Baaij heeft een telex naar het ministerie voor de Gasindustrie in Moskou
gezonden.165
In Cancun, Mexico zullen de zeven leiders van de rijkste landen met veertien
ontwikkelingslanden gaan spreken over nieuwe Noord-Zuidverhoudingen in de
wereld. Newsweek noemt het ‘an effort at global negotiation designed to reform the
economic order that has held sway since the end of World War II’.166 De Wereldbank
berekent dat 800 miljoen mensen in absolute armoede leven. De gemiddelde leeftijd
in geïndustrialiseerde landen is 72 jaar en in de ontwikkelingslanden 56 jaar, dat is
nog al een verschil. Er wonen anderhalf miljard mensen in de 35 armste landen van
de wereld. Dat is een kwart van de wereldbevolking. Zij beschikken over drie procent
van de rijkdom van deze planeet en hebben een inkomen van 300 dollar
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per jaar (per persoon). Er zijn 140 landen die zich tot de ontwikkelingslanden rekenen,
waar 75 procent van de wereldbevolking woont en waar men over 20 procent van
de rijkdommen van de planeet beschikt.

De cijfers zijn buitengewoon indrukwekkend. Er wordt nu vijfenzestig jaar met man
en macht gedokterd aan het wegwerken van schrille tegenstellingen tussen rijk en
arm binnen de grenzen van de Unie van Socialistische Sovjet Republieken. Maar in
werkelijkheid gaat het over het op den duur ausradieren van schrille tegenstellingen
tussen rijk en arm, tussen naties en volkeren op de planeet in haar geheel. In dit
opzicht zal het kapitalisme het altijd en geheid afleggen tegen het socialisme, omdat
uiteindelijk de meerderheid het voor het zeggen zal krijgen.
Het geheugen blijft een enigma. Er is door onderzoek komen vast te staan dat
geheugenverlies ook te maken kan hebben met depressiviteit. In dat geval kan men
geholpen worden om herinneringen opnieuw te organiseren en terug te brengen.
Maar er is ook ‘progressive dementia’ of ‘an inexorable deterioration of the mind’
en daar is verder niets meer aan te doen. The New York Times schrijft: ‘What memory
really is, how it works and why it sometimes fails remains a convoluted puzzle.’167
Gary Lynch en Michel Baudry hebben een enzym geïdentificeerd, dat zij als een
mogelijke sleutelfactor zien bij de biochemie van het geheugen. De naam van het
enzym is calpain. De functie ervan zou zijn ‘to digest and degrade protein’. ‘A
memory must be turned on,’ aldus Lynch, ‘by some physio-
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logical event. A memory must appear quickly, sometimes almost instantaneously,
and must last for a long time. Some memories, of course, last for a life time.’
China heeft bekend gemaakt dat volgens de jongste telling 1.008.175.288 mensen
in het land wonen. Totaal onvoorstelbaar.

27 oktober 1982
Vanmorgen werd ik weer heel triest wakker en voelde me verpletterd en desolaat.
Bovendien werd ik beheerst door de meest vreselijke voorgevoelens. Laat ik eerst
maar stil zijn. Ik heb een paar regels in Eds carnet geschreven. I love that boy. Ik
ben de polders ingegaan met de Impromptus van Chopin op de walkman.
Toen ik een woord opzocht in een Frans woordenboek, stootte ik op mijn vaders
handschrift in de kantlijn, wat me ontroerde. Vanmiddag heb ik een tweede lange
fietstocht gemaakt, nu met Turandot van Puccini op.
Vanavond weer gefietst, 45 minuten ver, bij een wassende maan. Het was prachtig
buiten. Ik heb bij elkaar vandaag bijna drie uur getrapt. Ik was net thuis, of Eduard
belde uit Ceran. Hij zit in een talenstudiegroep van achttien personen, de oudste
zeventig, de jongste zestien. Ook veel Amerikanen. Zijn vader bracht hem weg, vond
alles in orde en ging terug naar IJmuiden. De lessen, ook aanstaande vrijdag, duren
tot 18:00 uur en dan is hij inderdaad het weekeinde min of meer vrij. Er is echter
ook huiswerk. Toch kwam hij nog steeds koel over, en niet als vroeger. Zelfs zijn
‘Dag Wim’ klonk anders, maar ik ben zelf ook over mijn toeren en supergevoelig
op die punten. Ik biechtte op zijn brief nog niet te hebben gelezen. ‘Dat dacht ik al,’
was het antwoord.
Ronald Reagan wilde op de Amerikaanse radio een protest laten horen tegen de
Poolse regering die vakbeweging Solidariteit buiten de wet had gesteld en zich
voorbreidend op de uitzending door de microfoon te testen zei hij: ‘My fellow
Americans, yesterday the Polish Government, a military dictatorship, a bunch of
no-good lousy bums...’ De apparatuur werkte meer dan uitstekend en deze
presidentiële karakterisering van de Poolse regering werd door het hele land gehoord.
Hugh Sidey gaf in Time toe dat dit geen diplomatieke taal was, maar wel een eerlijk
standpunt weergaf.168
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28 oktober 1982
Ik werd om 04:00 uur al wakker uit onrust over de toestand met Gerrit Jeelof, die
zijn woord niet houdt. Het zal overigens ook wel te maken hebben met mijn eigen
onzakelijkheid. Dat is een soort vloek die ik vanuit mijn ouderlijk huis heb
meegekregen. Het was thuis niet alleen moeilijk om het onderwerp geld aan te snijden,
er hing een soort rookgordijn over. Er was overigens genoeg van. Om een of andere
reden vormde geld geen onderwerp van discussie. Mijn vader werd ook altijd door
iedereen belazerd omdat hij volkomen integer was. Daar wordt onmiddellijk van
geprofiteerd door smeerlappen die niet weten wat integriteit betekent.
‘The tradition of past generations weighs like an Alp upon the brains of the living.’
- Karl Marx
Alva Myrdal, die vele jaren Zweden vertegenwoordigde bij
ontwapeningsonderhandelingen op internationaal niveau, gaf ter gelegenheid van
het ontvangen van de Nobelprijs een interview aan Newsweek.169 Zij hoopt dat, zoals
de publieke opinie uiteindelijk Washington dwong een einde aan de oorlog in Vietnam
te maken, hetzelfde zal gebeuren ten aanzien van nucleaire wapens. In 1960, toen
zij dit werk begon, hadden beide grootmachten meer dan voldoende atoomwapens
om elkaar te vernietigen. ‘They could have stopped then. But with each step they
have taken, they have made the world more insecure.’
Op de vraag hoe zij tegen de toekomst aankijkt, zegt ze: ‘I am very pessimistic.
There are failures in the disarmament field, and the superpowers seem unable to get
together on any sensible solution. Then we have the economic crisis, the population
crisis and the unemployment crisis. These crises all show lack of foresight. People
are not anticipating these problems and trying to solve them. To me, the most
encouraging thing is the grass-roots movement against nuclear weapons.’
Toen ik door een boek van Berdiajew bladerde dat ik op Nijenrode las, vond ik
een opmerking van Henk Hofland tegen mij: ‘De dosis gevoel en hersens van jou en
het gezicht van Mimi zou voor mij het ideale huwelijk zijn.’ (14-XII-1947)
Ik schreef iets dergelijks een uurtje geleden in het voor Eduard bestemde carnet.
Vroeger zou ik Henk zo'n vondst meteen hebben geschreven. Nu staan we te ver van
elkaar af na het verraad in mijn huis met de fotograaf van De Telegraaf en de sovjets.
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Het was zo mooi buiten in combinatie met Debussy via de koptelefoon. Ik worstelde
in de polders met mijn affectie voor Eduard.
Leonid Brezhnev heeft de militaire top van het Kremlin toegesproken om te
herdenken dat twintig jaar geleden de USSR onder Nikita Chroetsjov de atoomraketten
uit Cuba terugtrok. Hij gaf aan dat de sovjetleiding alle hoop had opgegeven om het
met Washington eens te worden over ontwapening. ‘The ruling circles of the USA
have launched a political, ideological and economic offensive against socialism and
have raised the intensity of their preparations to an unprecedented level.’ Dit bracht
problemen met zich mee die om een onmiddellijke oplossing vroegen. In dit verband
waren betrekkingen met andere landen van vitaal belang. Brezhnev sprak de hoop
uit dat ‘relations with China would improve’.
Een groep voormalige CIA-agenten heeft een alarmerende verklaring uitgegeven,
waarin zij toegeven dat de Amerikaanse spionagedienst de dood van miljoenen
mensen op haar geweten heeft. In de grond van de zaak is dit oude koek. Enigszins
nieuw is dat Ralph McGhee, voormalige CIA-baas, en mij redelijk bekend, heeft
verklaard de stukken te hebben gelezen waarin het aantal doden in Indonesië na een
door de CIA gesteunde staatsgreep van Suharto wordt geschat op minstens 500.000
en maximaal een miljoen.
Paul Sakwa, voormalig CIA-specialist voor Vietnam, schat dat in dat land alleen
door bemoeiingen van de Amerikaanse spionagedienst anderhalf miljoen mensen
om het leven kwamen. Over Laos en Cambodja wordt in deze reportage170 met geen
woord gerept, als gewoonlijk. Terwijl in de Westerse propaganda altijd over de
miljoenen doden van Stalin, Hitler en Mao wordt uitgewijd, worden dergelijke
berichten over de miljoenen doden veroorzaakt door de andere kant, naar berichtjes
op achterpagina's weggewerkt. Er worden trouwens ook regelmatig ex-CIA-agenten
vermoord, zoals nu weer Kevin Mulcahy en de geboren Cubaan en ex-CIA-agent
Villaverde. Dan weten ze teveel en worden geliquideerd à la Werner Verrips.171
Vanavond keek ik steeds naar wie er uit bus 33 stapten en om 21:15 uur arriveerde
Peter uit Londen. Bij een gebakken lever zei hij dat een van mijn belangrijkste fouten
in relatie tot Eduard Voorbach was geweest, dat ik hem honderd procent zeker had
gemaakt van mijn affectie voor hem. ‘Don't drive him
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into the arms of the Transavia pilot. Play it light with him about this. Ignore that
affair altogether,’ luidde zijn advies.
Tien jaar geleden leek het erop of malaria vrijwel van de aardbodem verdwenen
was. Maar nu schijnt in Cambodja een nieuwe variant van malaria de kop te hebben
opgestoken, welke bestand is tegen bestaande medicijnen. Momenteel zouden weer
150 tot 200 miljoen mensen in de wereld aanvallen van malaria te hebben verduren.
‘The parasite is more clever than we are,’ zeggen deskundigen. Er is een variant op
kinine ontwikkeld dat mefloquine heet. Het wordt in Thailand getest. Ik volg deze
ontwikkelingen steeds omdat mijn familie de afgelopen zeventig jaar nauw bij de
ontwikkeling van de kina-industrie en het daaruit voortkomende medicijn was
betrokken.
Richard Nixon wordt zelfs in de Op-Ed pagina van The New York Times172 - alsof
de man niets op zijn kerfstok heeft - opgevoerd als ‘elderly statesman’, die de wijsheid
in pacht heeft. In een analyse over betrekkingen tussen China en de VS tot 1992,
begint hij met de standaardleugen: ‘Today, the Soviet threat to China is far greater
than it was ten years ago.’ Er bestaat zelfs helemaal geen sovjetdreiging, voor niemand
in de wereld, althans niet militair. Daarvoor weet het Kremlin maar al te goed wat
oorlog in de praktijk betekent. De werkelijke bedreiging is het socialisme en de
verwoede poging in het Kremlin zoveel mogelijk voor alle burgers in het land een
acceptabele levensstandaard op te bouwen. Zou die poging slagen, waar het overigens
niet naar uitziet, dan kunnen de zogenaamd rijke landen, waar de afstand tussen rijk
en arm alleen maar verder toeneemt, wel inpakken. Het gaat om de dreiging van het
socialistische experiment dat door een gigantisch militair apparaat wordt bewaakt.
Dat is waar.
Een ander aspect van Nixons analyse is wel belangwekkend. Hij stelt dat de
communistische leiders van China het marxisme-leninisme niet formeel kunnen
afzweren, ‘their power would lose its legitimacy’. Dan vervolgt hij: ‘But subtlety,
pragmatism and adaptability are all Chinese characteristics, and the present
Government is showing a shrewd capacity to abandon the practice of Communism
while keeping enough of the forms to maintain the central structure of power intact.
Politically, the Communist party is firmly in control and determined to remain so.
Economically, the country is moving away from doctrinaire Communism.’173
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The New York Times, 11 oktober 1982.
Ik heb deze passage in 1996 uit het artikel geselecteerd, omdat ik toen wist hoezeer hij destijds
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29 oktober 1982
Ik heb eindelijk weer eens diep geslapen. Toch ramt het beeld van mijn lieve jongen
door mijn hoofd.
Peter zag meteen dat Van de koele meren des doods van Frederik van Eeden was
gearriveerd (voor hem ook een exemplaar). ‘Ik heb er indertijd op school een scriptie
over gemaakt,’ zei hij. Wat zou ik die graag lezen.
Ik heb twee aparte kamers gereserveerd in Spa. ‘Ik ben van plan om zelfs niet te
insinueren dat ik liever met Ed samen zou hebben geslapen,’ zei ik tegen Peter. ‘Dat
zou ik ook zo hebben gedaan,’ was zijn antwoord. ‘Op die manier slapen jullie
waarschijnlijk uiteindelijk toch samen.’
Erica van Eeghen wilde dat ik van Paul Tournier The Seasons of Life zou lezen.
Ik probeerde het in de trein naar Luik, maar ik geloof nu eenmaal niet dat wij,
armzalige stervelingen, naar Gods evenbeeld zijn geschapen. Waar halen ze die onzin
vandaan?
Nu pas lees ik in THE RELENTLESS PURSUIT OF THINNESS van Jane Brody174, dat
handelt over anorexia. Nu begrijp ik pas wat een hoogst ernstige aandoening dit is.
Eduard vertelde dat hij als jongen daaraan heeft geleden. Moet ik hem dit laten lezen?
‘Anorexia is often precipitated by an emotional crisis,’ schrijft Brody, ‘like resistance
to sexual maturity or response to an innocent remark such as “Your jeans are getting
tight.” Whatever the trigger, it leads to a diet that soon gets out of hand: diuretics,
laxatives or purgatives and overzealous exercising may be resorted to. Male victims
lose interest in sex. Anorexia is an emotional disorder compounded by biological
factors that result from food deprivation.’ Ik kan me een dergelijke ontwikkeling niet
voorstellen.
Het is heerlijk om op weg naar Eduard te zijn. Ik weet zeker dat Peter intens
meeleeft met mijn expeditie. Hij vroeg of het de eerste keer was dat ik naar Spa ging.
Ik vertelde hem als klein jongetje met de hele familie vanuit Sprimont en de villa
van de Poslavsky's vele malen in Spa te zijn geweest, voor bloemencorso's en
familie-etentjes. Ook zijn er veel foto's te vinden waarop te zien is dat we mochten
ezeltje rijden in de parken. In Luik huurde ik bij AVIS een auto. Nu de Ardennen in
naar Spa.
Prins Claus schijnt in Den Haag te zijn teruggekeerd vanuit Basel.
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31 oktober 1982
Trein Luik - Maastricht
Waar te beginnen? Hij stond me in de rode trui, die we samen op Third Avenue in
New York kochten, uit te zwaaien. Het vertek uit Ceran ging me door merg en been.
Bij aankomst in Spa schreef ik me eerst in bij hotel Cardinal. Eduard had zich
gehaast en verscheen al om 18:10 uur. Hij wilde eerst even zijn ouders bellen. Dat
was voornamelijk om er voor te zorgen dat zij niet het weekeinde zouden gaan
telefoneren en ontdekken dat het vogeltje gevlogen is. Hij droeg de boots die we bij
Fred de la Bretonière hebben gekocht. Op het moment dat ik zei een enkele kamer
voor hem te hebben genomen, meende ik een flits te zien van schrik, dus liet ik er
op volgen: ‘Geen probleem, ik verander het wel in een double.’ We kregen kamer 8
en gingen de stad in om te dineren. Die avond sliepen we samen, kroelden, maar
geen seks. Midden in de nacht werd ik wakker en zag Ed rechtop zitten. Hij zei: ‘Ik
zie bergen.’ Dat was waar. Dat was het zicht vanuit ons hotelraam.
Hij vroeg hoe de zaken met Moskou gingen. Ik liet hem het rapportje over Baaij's
gesprek met Galushin zien175 en toonde het antwoord uit Moskou van Boris Krylov.

Hij sprak de afgelopen twee dagen veel over school, zijn lessen en de andere
studenten. Donderdagavond was er een feest voor vertrekkende cursisten geweest.
Zijn tafeldame was een Franssprekende dame geweest. Hij arriveerde in spijkerbroek
en zag
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dat iedereen was opgedoft. Hij rende terug naar zijn kamer om wat stemmigers aan
te trekken. Ook hierin is hij al Amerikaans geworden. ‘Ik ben met twee koffers
gekomen,’ zei hij. ‘Mijn moeder vond het idioot, maar ik blijf hier tenslotte vier
weken.’
De maaltijden zijn meer dan prima. ‘Ik ben eigenlijk nog niet buiten geweest,’ zei
hij, ‘dit is de eerste keer, nu jij me komt halen.’ Ik geloof dat hij er blij om was. Er
was een expresse-brief van Robert, de piloot, gekomen of het schikte dat hij het
weekeinde naar Spa kwam. ‘Jij had me een telegram gestuurd dat een dag eerder
arriveerde. Jij had gezegd: “Ik kom.” Ik had jou gebeld dat het goed was. Dus het
leek me niet in orde om mijn belofte aan jou te breken. Trouwens, hij liet de
mogelijkheid open dat ik nee zou zeggen, door te vragen of het schikte.’ Toen Robert
hem belde, heeft Ed geantwoord dat hij al een afspraak had.
Bij het wakker worden zaterdagochtend raakte ik zijn hoofd aan en vertelde hem
van het rechtop zitten in zijn slaap. Hij deed twee armen om me heen en zei (heel
lief): ‘Gekke Wim.’ Hij had een erectie, maar ik vermaande mezelf: niet nu.
Daarop zijn we aan een prachtige autorit begonnen. Ik liet hem natuurlijk rijden,
wat hij altijd rustig en uitstekend doet. We reden eerst naar Aywaille - ook met
duizend en een herinneringen uit mijn jeugd, zoals de hangbrug over de Amblève en vervolgens naar Sprimont. We reden naar Villa des Marronniers. ‘Aardig optrekje,’
was zijn commentaar op het buitenverblijf van mijn grootouders. Hij maakte een
opmerking over een naam in de windwijzer op het torentje boven de kamer van tante
Cor Oltmans. We stopten in een patisserie om rijstvla te halen, dat ik me herinnerde
uit mijn jeugd.
In de late middag bereikten we hotel Europa in Brussel en namen kamer 717. We
tafelden lang en laat en waren om 22:00 uur de laatsten in de eetzaal. In bed keken
we televisie en vielen uiteindelijk in slaap. Midden in de nacht zat hij weer rechtop
en brabbelde in het Frans tegen me, waar ik geen touw aan kon vastknopen. Bij het
ochtendgloren hadden we toch seks en nadat het moment suprême was gepasseerd,
had zijn gezicht zo'n diep ongelukkige uitdrukking dat ik me schuldig voelde tot in
het merg van mijn botten. Het was hartverscheurend. Hij mompelde ook nog:
‘Waarom ben ik zo zwak.’176
Zijn brief van 22 oktober 1982, die ik ongeopend liet, hebben we zaterdag in Luik
samen gelezen. Hij schreef tijd nodig te
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hebben om na wat er zich tussen ons had afgespeeld een en ander op een rij te zetten.
‘Als mijn moeder me een aai over mijn hoofd geeft en ik begin te huilen, dan is dit
voor mezelf een teken dat ik echt van slag ben. Het is de verhouding die ik met jou
had, die me opbreekt.’ Hij vraagt om hem rust te gunnen ‘en ik smeek je te proberen
mij te begrijpen en die rustpauze te gunnen’. Hij zegt intussen wel verliefd op Robert
te zijn. En als post scriptum: ‘Je bent echt een van de beste vrienden die een mens
zich maar wensen kan. Misschien wel de beste.’177
We dineerden zaterdagavond in As Ouhes, een quasideftig restaurant in Luik met
een verkeerde sfeer. Ik kon van alles geen hap door mijn keel krijgen. Ook keurde
ik de koffie af. ‘Ik ben overal met je geweest,’ zei Ed, ‘van het Washington Hilton
tot en met Broodje van Kootje en je hebt altijd problemen met de koffie.’ Dat klopt.
Hij refereerde soms wel aan de komst van de piloot het volgende weekeinde, met
een opmerking als: ‘Ik hoop dat dan de herfstkleuren nog aan de bomen zitten.’ We
zijn zondagochtend nog wat Brussel in gegaan. We zijn via Namen en La Marche
naar Spa teruggereden en hebben onderweg ook nog wat foto's genomen, evenals
bij Ceran. En dan opeens zegt hij: ‘Jij bent zo lief voor me geweest, ik sta voor eeuwig
bij je in het krijt.’
Halloween is een traditioneel feest voor kinderen in de VS. Kinderen gaan dan 's
avonds verkleed langs de huizen en zingen liederen - althans zo herinner ik het me
- en krijgen dan na aangebeld te hebben surprises en versnaperingen. Het kinderfeest
is in de VS ontaard in een levensgevaarlijke gok met de kans vergiftigd en zelfs
vermoord te worden. Er worden tegenwoordig injectiespuiten in dozen versnaperingen,
ja zelfs naalden in Kit-Kat chocola gevonden, waardoor kinderen door het hele land
worden gewaarschuwd voor wat wordt genoemd ‘booby-trapped candy’. Deze
ontwikkeling heeft epidemische vormen aangenomen.178
The New York Times meldde dat in een buitenwijk van Houston, Texas, een klein
jongetje, Timothy O'Bryan, bij zijn gang langs de deuren versnaperingen had gekregen
die in cyaangif waren gedoopt. Hij overleed vrijwel direct. Vier andere kinderen,
waaronder zijn zusje, hadden het snoep eveneens gekregen, maar er nog niet van
gegeten. De vader van Timothy had het zelf gedaan, namelijk na eerst het leven van
zijn zoontje
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voor 20.000 dollar te hebben verzekerd. De vader werd overigens ter dood
veroordeeld.

1 november 1982
Het was overduidelijk de juiste beslissing om naar Eduard in Spa te gaan in plaats
van naar de vergadering van de Club van Rome in Tokio.179
Bij een bomaanslag in Beiroet zijn veertien Amerikaanse mariniers en een matroos
om het leven gekomen. De eerste door Stars and Stripes overdekte lijkkisten zijn al
weer op Dover Air Force Base in de VS gearriveerd.180 Ze leren het nooit.
Er is een massale bedevaart ter ere van prins Claus en een voor hem gewenste
genezing gehouden in het grensplaatsje Kevelaer.181 Circa 850 gelovigen kwamen in
de aan Maria gewijde basiliek bijeen voor een speciale aan Claus opgedragen mis.
‘Laten we met elkaar tot de heilige Moeder Maria bidden om beterschap,’ aldus pater
Verdult, die de mis opdroeg. Levensgrote portretten van Claus werden meegedragen.
Johan en Agnies Beelaerts van Blokland-Pauw van Wieldrecht zijn naar Rome
gezonden. Van chef protocol van Buitenlandse Zaken in Den Haag lijkt me
ambassadeur bij het Vaticaan geen opvallende promotie. Misschien heeft hij het zelf
zo gewild. Na een sauna ben ik bij Jan en Babette Cremer binnen gelopen. Kozak is
nu een werkelijk oude hond, erg zielig eigenlijk. In de Nederlandse Playboy schijnen
vier pagina's van Babette als pin-up te staan, waar haar moeder absoluut razend over
is. Jan leidde me zijn atelier rond. Ik wees op een gigantische muur vol met
verfspetters en zei dat ik zijn stijl enorm veranderd vond. Hij lachte zich kapot. Het
waren verfdruppels die bij zijn werkelijke kladderpartijen slechts op de muur terecht
waren gekomen. Er lag voor 85.000 gulden verf, zei hij.
‘Ik denk dat de Grünen de nieuwe Duitse nazi's zijn,’ aldus Jan, ‘en over vier jaar
zijn zij de grootste in Duitsland. Schrijf dat maar in je dagboek.’

2 november 1982
Ik was erg moe van het piekeren over Eduard. Ik ben om 22:30 uur gaan slapen. Ik
had ook een geestelijk ei gelegd, door in zeven uur dertig pagina's dialoog tussen
hem en mij te schrijven, die onze situatie opsomt. Ik heb het stuk aan hem toegestuurd.
Totaal onverwacht belde Eduard om 09:00 uur uit Ceran op.
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In 1996 denk ik er anders over. Ik had hem alleen moeten laten.
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Gisteravond had hij me niet kunnen bereiken omdat ik bij de Cremers was. Door zijn
telefoontje is mijn dag totaal anders. Ik was juist heel verdrietig opgestaan, maar was
op slag een ander mens.
Herman Wigbold heeft Lord Chalfont uiteindelijk geschrapt. Wat een blamage na
die deur voor hem open te hebben gekregen. Maar daar denken zulke types verder
niet over na. Hij neemt iemand uit de CDU in Bonn. Wigbold wil wel morgen met
Ernst van Eeghen lunchen. Willem Brugsma had een geheel eigen commentaartje
vandaag. ‘Nee,’ zei hij tegen me, ‘wat heb ik eraan om nog eens sovjetklachten over
het Westen te filmen. We zullen die Russen maar eens twee jaren overslaan.’ Dat is
dan nog een van de besten van het stel.
Eindelijk kreeg ik Gerrit Jeelof te pakken. Hij zei doodgemoedereerd dat hij te
veel door andere belangrijke zaken in beslag werd genomen. ‘Op dit moment is mijn
belangstelling voor zaken doen in Moskou niet groot,’ zei hij. Hoe werkt zoiets?
Over zijn verplichtingen aan mij repte hij met geen woord. Dat is dan een klasgenoot
van Nijenrode, die een briljante carrière maakte bij Philips.
Twee Britse artsen en een Amerikaanse verpleegster hebben getuigenissen afgelegd
over de moordpartijen in de Palestijnse kampen Sabra en Shatila.182 Ontkenningen
hebben verder geen enkele zin.
Ambassadeur Viktor Beletski pleit vanavond in NRC Handelsblad in een door hem
geschreven artikel op de opiniepagina: PIJPLEIDING GUNSTIG VOOR HET WESTEN. Hij
wijst uitvoerig en terecht op de campagne vanuit Washington de energielijn naar
Siberië tegen iedere prijs tegen te houden. Ook omdat dit 7,5 miljard dollar per jaar
voor de sovjeteconomie zou betekenen. ‘Men probeert dit voor te stellen als een
“zuurstofkussen” onder de sovjeteconomie,’ schrijft hij, ‘die zo ongeveer zou stikken
zonder deze valuta-inkomsten uit het Westen.’ Ook al citeert hij plichtsgetrouw zijn
hoogste baas Brezhnev, het is een redelijk onderbouwd pleidooi.
Het NOS Journaal liet Beletski zien, die de heren professor Tinbergen, Mient Jan
Faber, Van den Bergh en Van Thijn ontving, die visa willen hebben om een bezoek
te brengen aan de dissident Natan Sharansky. Hoe haal je het in je hoofd? Dat
Tinbergen daaraan meedoet; onbegrijpelijk.
Aart van der Want belde. Wagner van Shell steekt geen vinger uit om het opzetten
van het Forum Humanum te helpen
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bevorderen. Frits Böttcher klaagt erover niet snel 7.500 gulden bijeen te kunnen
brengen. Ik kreeg de indruk dat Aart bij de pakken neerzat. Hij wilde de geplande
bijeenkomst van 12 december al naar februari verschuiven. Misschien wil Ab Heijn
tienduizend gulden geven. Ik gaf een por in de juiste richting.

3 november 1982
Ik was al om 08:00 uur op de fiets in de polders. Een fazant stond midden op de weg.
De foto's van het tripje in België zijn super.
Willem Brugsma meldde dat de buitenlandpot van de VARA op is. Ze kunnen dus
geen interview met Bruno Kreisky financieren. Lejo Schenk van Kenmerk was wel
geïnteresseerd. Hij stuurde me trouwens al een brief welke zijn denken over Kreisky
weergeeft.183
Ik woonde de ontmoeting tussen Van Eeghen en Wigbold grotendeels bij. Wigbold
zag er onverzorgd uit, vieze handen en rookte de een na de ander van Ernst zijn
Willem II-sigaartjes. Ik had Ernst op het hart gedrukt te luisteren en Wigbold eerst
te laten praten. Een advies aan dovemansoren gericht. Alleen Van Eeghen voerde
het woord en was niet te stoppen. Hij is overigens uitstekend geïnformeerd over de
rakettenmaterie. Ik vond een ogenblik tijd om hem te herinneren aan de befaamde
lunch in Hotel de l'Europe, waarbij hij had toegezegd mij te zullen helpen bij het
maken van afspraken met Gerrit Jeelof. Nu zei hij dat een dergelijke rol nooit door
hem gespeeld zou kunnen worden, want Jeelof zou de interventie van Ernst van
Eeghen in deze niet acceptabel hebben geacht. Waarom moest ik dan die lunch
regelen? Opdat zij barter deals met de Sovjet Unie zouden kunnen afsluiten? Ernst
benadrukte zelfs: ‘In deze wereld is het ieder voor zich en je moet in staat zijn je
eigen gevechten te leveren. Het is trouwens mooi dat hij je nog steeds ontvangt, want
hij weet exact waar het over gaat.’ Van Eeghen zei dat hij een toezegging van twee
maal 25.000 gulden van Jeelof voor door mij bewezen diensten ‘een jodenfooi’ vond.
Hij moedigde me aan voor veel meer te knokken.
Ook in de VS schijnt het beroep van psychiater zich in neergaande lijn te bevinden.
Een belangrijk facet zou zijn dat studenten zich niet in psychiatrie specialiseren
omdat er in die sector minder te verdienen zou zijn dan in andere sectoren van de
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medische wetenschappen. Tussen 1970 en 1980 is het percentage studenten psychiatrie
van elf naar vier en een half gezakt.184
Lex Poslavsky reageerde op mijn brief over anorexia nervosa. Hij vindt het
vraagstuk te ingewikkeld om in een briefje even te bespreken. Ook zond ik hem het
artikel over Eric en de 27 verschillende persoonlijkheden onder de kap van een brein.
Hij dacht dat de kwestie ingewikkelder was dan in Time werd weergegeven. ‘Eigenlijk
vrees ik,’ schrijft hij, ‘dat de patiënt wanhopig probeert tot uitdrukking te brengen
hoezeer hij vervreemd is van zichzelf en daarom verdwaalt in sprookjes over zichzelf,
terwijl de dokter als een postzegelverzamelaar steeds meer nieuwe faces (postzegels,
gezichten) tracht te verzamelen. Ik betwijfel of de patiënt hierdoor efficiënt wordt
behandeld.’

4 november 1982
Ik kon weer niet slapen. Peter kwam gelukkig over uit Tilburg. Ik vroeg hem Eduard
te bellen. Hij had er geen zin in en had eigenlijk ook gelijk. ‘Ik zou op dit moment
niet graag in jouw schoenen staan,’ was zijn conclusie nadat ik hem over onze situatie
had verteld. We hebben later samen een fietstocht door de polders gemaakt, waar ik
nu net zoveel van houd als Peter altijd al heeft gedaan. Het was Peter trouwens die
me letterlijk de fiets op heeft gejaagd. Ik zat vroeger met mijn luie achterste alleen
in auto's.
Henk Aben heeft ambassadeur Beletski voor het Algemeen Dagblad geïnterviewd.
De verhouding tussen Den Haag en Moskou is niet meer zo hartelijke als vroeger,
aldus de ambassadeur. ‘Als Nederland ons zelfs maar een halve stap tegemoet zou
willen komen, dan is de Sovjet Unie bereid twee stappen voor184
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waarts te maken.’ Boter aan de galg gesmeerd, mijnheer Beletski. En bovendien is
de verhouding na tsaar Peter de Grote, of misschien Nicholas II, nooit meer hartelijk
geweest, laat staan na 1917. Nederland erkende Stalin pas in 1942 toen het niet anders
meer kon omdat Stalin met ons meevocht tegen Hitler.
Ik erger me enorm aan Van Eeghens uitspraak gisteren: ‘Ik heb toch zelf allerlei
contacten bij Philips. Als ik Gerrit Jeelof per se had willen spreken, had ik dat zelf
kunnen regelen!’ Dat bewijst des te meer dat hij mij de bijeenkomst in Hotel de
l'Europe liet arrangeren omdat hij - zoals hij me toen verzekerde - bij Philips en Jeelof
wilde helpen. Van Eeghen is een crook in de klasse Emile van Konijnenburg van de
KLM, die ik ook jarenlang voor een oprechte vriend heb aangezien tot ik een geheim
agent, Werner Verrips op mijn dak kreeg geschoven in New York, met alle
afschuwelijke gevolgen van dien. Omdat het de uitdrukkelijke wens van president
Sukarno was, heb ik me in 1966 weer met hem verzoend.
Ik kreeg een briefje van Wayne Smith, de voormalige vertegenwoordiger van
Washington in Havana van de zogenaamde United States Interest Section van het
State Department. Hij wil me ontvangen omdat ik ook met hem de vragen voor Carlos
Rafael Rodríguez wil doorspreken.
Voetelink belde om aan te kondigen dat de president van de
Arrondissementsrechtbank in Den Haag arrest heeft gewezen over de zaak Claus en
New Delhi. Ik heb de eis om schadevergoeding verloren en moet zelfs 3.500 gulden
aan de Staat betalen. Dus ik word in India verhinderd mijn werk te doen, dien een
klacht in, ook omdat ik privé duizenden guldens door die reis verloor, en moet nu
nog eens voor straf vele duizenden gulden aan de Staat betalen. Ze zijn gek. Over
mijn lijk! Ik betaal geen rooie cent aan die basterds!185 Maar het is een nieuwe ernstige
tegenslag, want de terreur uit Den Haag, daterend uit 1956, zal op die manier nooit
een halt worden toegeroepen. ‘Ik denk niet dat ze onder deze omstandigheden en
diens ziekte, Claus nu voor het hoofd hebben willen stoten,’ aldus Voetelink, ‘maar
het is inderdaad zeer onrechtvaardig wat hier is gebeurd en nu door de rechter is
uitgesproken.’ Ik ging hierop in, waarop hij vervolgde: ‘Ik val de rechtspraak niet
aan, maar de wet moet veranderd worden. Dit zou ik samen met de NVJ willen
bewerkstelligen. Wanneer een journalist van tevoren aankondigt dat hij mee op zo'n
reis gaat en hij wordt door de
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voorzitter van een ambtelijke commissie in het buitenland (prins Claus) uitgesloten,
dat kan gewoon niet.’ Je zou soms na al dit gelazer met Den Haag het bijltje erbij
neer willen gooien. De ene jobstijding wordt gevolgd door de andere. De secretaresse
van Jeelof, mejuffrouw Boer, belde dat zij bij vergissing een afspraak voor 19
november maakte en niet ziet hoe Gerrit en ik elkaar voor die datum nog zouden
kunnen spreken. Het bezopene is, dat hij wel tijd heeft om 9 november een ontmoeting
met Van Eeghen te hebben. Jeelof speelt smerige spelletjes, zoals een echte tycoon
betaamt. ‘Als je gaat dreigen,’ waarschuwde Ernst gisteren, ‘dan is alles verloren.
Gebruik je verstand, niet je gevoel. Ik ken je nu een beetje. Je zou hem vanavond
thuis kunnen opbellen en het zeer vriendelijk met hem moeten houden, of je kunt
ook wachten tot ik hem de negende heb gesproken.’ De hele zaak windt me bijzonder
op.
Jan Foudraine (Amrito) belde. Hij had een artikel voor de Volkskrant geschreven,
dat werd geweigerd. Wat wil je? Ze wijzen die man à priori af zonder ooit de moeite
te nemen eens echt naar hem te luisteren.
Alfred Vierling belde op dat hij de post van fractiemedewerker van de
Centrumpartij had aangenomen. Hij erkende dat dit het gevolg was geweest van het
etentje op Amerbos alwaar hij bij puur toeval Henry Brookman ontmoette, die met
plannen een dergelijke rechtse partij op te richten, bleek rond te lopen. Hij heeft dit
dus doorgezet.
Mevrouw Hornkamp zei vanmorgen dat zij Peter erg verwend vond. Eduard maakte
een flinkere indruk op haar. Ze zijn eenvoudigweg niet met elkaar te vergelijken. Na
de sauna zijn Peter en ik naar de film Van de koele meren des doods gegaan, wat
wellicht met Max Havelaar een van de beste films is die ooit in Nederland is gemaakt.
René Soutendijk was sensationeel als actrice. We gingen in Le Musicien dineren,
waarbij ik Eduard miste. Ik heb Peter wat meer proberen duidelijk te maken waarom
Ed voor mij speciaal is in mijn leven, ook al voel ik me na het weekeinde in Spa als
een weer gelijmde, gebroken vaas. Peter zei dat stewardessen ook altijd verliefd
worden op piloten, ‘a classic deal in the airline world’. Hij verwachtte dat de
Transavia-piloot niet lang in Eds leven zou blijven.186 Het komende weekeinde is
Robert dus in Ceran. Peter adviseerde met klem niets te ondernemen en zeker tot de
dinsdag erna niet te bellen.
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5 november 1982
Ik heb Gerrit Jeelof een vriendelijk, maar duidelijk briefje geschreven. ‘Ik meen dat
ik er recht op heb, en doe dan ook een beroep op je eigen toezegging, om voor ik
nieuwe gesprekken in Moskou heb, te weten waar ik wat betreft Philips aan toe ben.
Je kent mijn activiteiten voor jullie in 1982, tweemaal Wenen, tweemaal Moskou,
gesprekken met Zagladin, Gvishiani en Beletski plus een sleutelfiguur bij het Centraal
Comité van de CPSU,187 waarover ik je al enige weken mondeling wil inlichten, maar
ik kan je niet te pakken krijgen.’
Ik reed met Peter mee in de boottrein tot Den Haag. Ik was voor de lunch
uitgenodigd door de sovjetambassadeur in Wassenaar.

Ik zit in Den Haag op een bankje tussen de herfstbladeren. Hoeveel lentes, zomers
en herfsten zullen er nog volgen? Ik liet mijn haar knippen bij Robert. Ik maakte op
de sovjetambassade kennis met de opvolger van Joeri Timofiev. Klaas de Vries was
er. Wim Hulst van de Vereniging Nederland-USSR vroeg zich af waarom Dirk Keijer
in rook was opgegaan. Ernst van Eeghen arriveerde heel laat in blazer en flanel en
deed publiekelijk koel alsof we elkaar nauwelijks kenden. ‘I will never let you down,’
waren zijn woorden in een van onze meest recente gesprekken.
Een docent van de universiteit van Nijmegen vertelde dat mijn
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Arbatov-interviewboek verplichte lectuur was voor een doctoraalstudie. Ook Dolf
van Dantzig van het Concertgebouw was uitgenodigd in verband met de
emigratieproblemen van Volodja Feltsman naar Israël. Hij gaf me een kopie van de
brief aan de ambassadeur hierover.188 Ik zag trouwens onlangs een bericht, dat in
1982 het aantal Joden dat uit de USSR naar elders emigreerde, met 75 procent was
gedaald. Ik bracht Van Dantzig bij cultureel attaché Lopushinsky. Uiteindelijk stelde
ik hem ook aan de ambassadeur voor die Van Dantzig toezegde hem spoedig onder
vier ogen te zullen spreken.
Met een Hongaarse diplomaat, die van 1965 tot 1970 in Djakarta had gediend en
zich permitteerde zich denigrerend over Bung Karno uit te laten, liftte ik mee naar
Wassenaar. Eveneens aanwezig waren An Salomonson van NRC Handelsblad,
Gommert de Kok van de Haagsche Courant, een nul van het ANP en een medewerker
van het Instituut voor Vredesvraagstukken, a real sucker. Ik moet zeggen: Salomonson
viel me mee.

6 november 1982
Ik lig al uren wakker, heb intens gedroomd en voel me absoluut ellendig. Peter heeft
beloofd vanavond vanuit Londen naar Eduard in Ceran te bellen. Zelfs als de post
komt, ben ik nerveus over een mogelijke fatale tijding.
Skinner stuurde een briefje. De rede die hij voor de American Psychological
Association hield, kan hij me niet toesturen omdat deze in een boek gaat verschijnen.
Hij schrijft me, denk ik, klinkklare onzin, want op het moment dat hij de rede hield
circuleerde de tekst al.
Johan Olde Kalter heeft de speciale taak van de inlichtingendiensten bij De
Telegraaf van Heitink geheel overgenomen. SOVJET ROL IN VREDESBEWEGING
BEWEZEN is de kapitale kop in die krant vanmorgen. ‘De Nederlandse regering
beschikt over harde bewijzen voor de Russische betrokkenheid bij de Nederlandse
vredesbeweging,’ aldus begint zijn verhaal. Hij beroept zich op uitgelekte documenten,
die hem dus door de BVD in handen werden gespeeld. Ed van Thijn en Max van der
Stoel, de ministers van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken, hadden dit
‘bewijsmateriaal’ aan het NAVO-hoofdkwartier in Brussel aangeboden. Vooral de
CPN en Joop Wolff worden als de kwade pieren opgevoerd. Stel je voor dat het
Kremlin zich hier zou inzetten voor een oorlogsbeweging in plaats van voor de vrede.
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Het weekblad De Tijd publiceerde een omslagverhaal JEUGD '82 EN DE LOKROEP
VAN JANMAAT. Het schijnt dat jongeren veelal op de VVD stemmen en politiek veel
rechtser zijn dan hun ouders. ‘In een paar jaar tijd is de jeugd compleet van kleur
verschoten,’ zeggen Matt Dings en Jet Kunkeler.189

Het is vandaag koud, zonnig en het mooiste weer van de wereld. Ik stort me op mijn
piano. Was ik maar in Ceran. Ik probeer de Fantasie-Impromptu van Chopin in tempo
te spelen. Maar Eduard dramt in mijn hoofd. Ik heb Peter in Londen gebeld om Ed
toch maar niet te bellen, want hij begrijpt dat ik er achter zit. De uren kruipen tergend
langzaam voorbij.
Ik vroeg ambassadeur Lakatos van Hongarije tijdens de lunch in Wassenaar hoe
het AKZO was vergaan in zijn land, nadat ik een opening had gemaakt voor
Nijenrode-collega Siebe Minnema naar Lakatos' voorgangster, Anna Bebrits. Hij
antwoordde dat AKZO een van de belangrijkste handelspartners van Hongarije was
geworden. Daar ga je weer. Ik bracht iets tot stand en hield er zelfs geen pakje
sigaretten aan over. Ik onderstreepte bij An Salomonson dat zij Friso Endt zou
attenderen op deze ontwikkeling, zodat haar krant er over zou kunnen schrijven.

7 november 1982
Senator Claiborne Pell, vriend van Aurelio Peccei van de Club van Rome, heeft
minister George Shultz gevraagd of het een opbouwende gedachte zou zijn om aan
de Amerikaanse delegatie bij de START-onderhandelingen in Genève, over de be-
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perkingen op strategische wapens, een psycholoog of psychiater toe te voegen. Dat
had al jaren geleden moeten gebeuren. John F. Kennedy is met die benadering
begonnen toen hij in 1961 Nikita Chroetsjov in Wenen zou gaan ontmoeten. Er werd
toen een team van verschillende specialisten in verschillende disciplines onder leiding
van psychiater Bryant Wedge gevormd, die ik indertijd heb geïnterviewd en voor de
NOS heb gefilmd. Men stelde een analyse van Chroetsjovs brein samen waar JFK op
zou kunnen inspelen.
Jeane Kirkpatrick, de ambassadrice van Ronald Reagan bij de VN heeft vorig jaar
in antwoord op beschuldigingen van Fidel Castro dat Washington een biologische
oorlogvoering tegen Cuba was begonnen, gezegd dat de Cubaanse leider een
psychiatrische behandeling van aanzienlijke duur nodig had. Dat was natuurlijk een
aardig grapje. Ik zou overigens niet graag de functionarissen in Washington de kost
willen geven die ook een checkup zouden kunnen gebruiken. NRC Handelsblad meldde
dat de CIA nu zelf psychologische studies ‘op afstand’ van wereldleiders maakt.190
Koningin Beatrix heeft de regel ingesteld dat zij alleen gasten met hun vaste
levenspartner aan het hof wenst te ontvangen. Mensen die samen hokken en niet
getrouwd zijn, zullen deze verder niet geregistreerde partner thuis moeten laten.

8 november 1982
Er arriveerde een briefje van Eduard uit Ceran. Ik schrok eerst heel erg toen ik zijn
handschrift in de gang zag liggen. Vanavond heb ik hem opgebeld. ‘Ik had je telefoon
verwacht,’ zei hij. Hij komt straks negen dagen naar Nederland.
Newsweek komt met een oorlogszuchtig omslagverhaal AMERICA'S SECRET WAR:
191
TARGET NICARAGUA.
Aanvankelijk gingen de VS en de CIA zich met Nicaragua bemoeien om de stroom
van wapens die vanuit Cuba via Managua naar El Salvador liep, te onderscheppen
en tegen te houden. Ook de vriendschap tussen de Sandinista's en Fidel Castro is een
doorn in het oog der Yankees. Ambassadeur John Negroponte in Honduras maakt er
geen geheim van de ondermijnende operaties tegen El Salvador en Nicaragua vanuit
Tegucigalpa te leiden. Het is natuurlijk ongehoord wat er gebeurt maar ‘de wereld’
kijkt al heel lang de andere kant op wanneer de VS weer ergens anders een geheime
oorlog beginnen om wat zij ‘hun belangen’ noemen te bevorderen. CIA-agenten
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ronselen bijvoorbeeld Miskito Indianen om het vuile werk voor Washington te doen.
Ook sympathisanten van de verdreven fascistische dictator Anastasio Somoza nemen
deel aan de geheime operaties onder Amerikaanse vlag.

9 november 1982
Gerrit Jeelof belde warempel terug vanmorgen. ‘Je gaat naar het Oosten, he?’ vroeg
hij. ‘Je kent ons standpunt. We hebben alle formaliteiten vervuld voor de accreditatie
van ons kantoor in Moskou. Je begrijpt, we staan niet te trappelen, gezien de financiële
positie van de Sovjet Unie.’
Nadat ik onderstreepte dat ik toch een regeling verwachtte voor reeds ontplooide
activiteiten en gemaakte kosten, was het enige wat hij antwoordde, dat hij nog altijd
van plan was me voor te stellen aan de functionaris bij Philips die verantwoordelijk
is voor zakendoen met de USSR. Die man zou dan moeten beslissen of hij gebruik
wenste te maken van mijn contacten en diensten. Jeelof draaide bewust om de essentie
van mijn verzoek heen en verkiest dus te doen alsof ik tot op heden eigenlijk nog
geen werkzaamheden zou hebben verricht. Het wordt tijd dat ik een advocaat
inschakel, want dit kan zo niet langer.
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Ik heb daarna een buitengewoon prettig gesprek met Ernst van Eeghen gehad, aan
wie ik mijn beklag deed over Jeelof. Hij zei wel te begrijpen waarom Jeelof zich
aldus opstelt tegenover mij. ‘Zo gaat dit in zaken,’ zei hij. Maar hij beloofde, en
vroeg even niets te doen, om mijn zaak rechtstreeks bij Jeelof te zullen aankaarten.
‘Ik heb veel vreemde kerels in mijn leven ontmoet, maar zo iemand als jij nog nooit,’
liet hij er op volgen. Hij vertelde over de avond die hij samen met Erica en de
evangelist Billy Graham had doorgebracht. ‘He is a man of God,’ aldus Ernst van
Eeghen. Graham zou erg geporteerd zijn openingen naar Oost-Europa en de Sovjet
Unie te creëren. Graham zou nog deze week met George Shultz dineren.
Alex Lopushinsky arriveerde precies om 17:00 uur op Amerbos. Frans Kellendonk
kwam om 18:00 uur met de bus. Hij had een bloemetje bij zich. Die jongen blijft een
van mijn favoriete guys, ook al is hij het totaal oneens met mijn boekje Made in
Soestdijk. Ondanks zijn uiligheid trekt hij me enorm aan.192 Lopushinsky vertelde dat
de Amerikaanse ambassade razend was geweest toen mijn boek met professor Arbatov
in Moskou uitkwam. De hele Amerikaanse missie had tegen wie maar wilde luisteren
gezegd, dat ik een niemendalletje van een journalist was en dat Arbatov het boek
met een Amerikaanse journalist had moeten schrijven. Het was een ernstige faux pas
van Arbatov zijn boek met een Nederlander te schrijven. Bovendien was het boek
beledigend voor de VS en er zou bekeken worden of Arbatov nog wel een visum voor
Amerika gegeven zou worden.
Deze informatie maakte me razend. De clou van het schrijven van een boek met
een Nederlander was juist om Arbatov in de gelegenheid te stellen zich te uiten tegen
een Westerse journalist die niet à priori aan de Amerikaanse belangen of propaganda
was verkocht.
Vervolgens, tot mijn stomme verbazing, vertelde Lopushinsky dat het
Philips-concern reeds zes weken geleden een kantoor in Moskou had geopend. Ik
kon mijn oren niet geloven, vooral na het gesprek van hedenmorgen met Jeelof
hierover. Lopushinsky bevestigde zelfs dat Philips en AMRO nu de enige Nederlandse
ondernemingen waren met een volledige staf in Moskou. Ik vroeg hem nog maar
eens of hij hier absoluut zeker van was.
Ik belde meteen naar Ernst van Eeghen die ook duidelijk ge-
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schokt was.193 Hij smeekte me om nu niet op hoge poten Jeelof te gaan bellen. Ik zou
wel een grondig overdacht briefje kunnen schrijven. Dit kon naar het kantoor van
Jeelof mits ‘persoonlijk’ geadresseerd.
Pieter Baaij belde. Hij stuurde me een kopie van zijn telex naar het sovjetministerie
van Gaszaken.

10 november 1982
Ik stuurde Gerrit Jeelof de volgende brief:
Na ons telefoongesprek van gisteren ben ik van sovjetzijde geïnformeerd,
dat het Philips-kantoor in Moskou reeds een aantal weken geleden werd
geopend en in functie is. Je herhaalde gisteren je oorspronkelijke
toezegging, dat indien de zaak in Moskou open zou gaan, je me aan de
Philips-man in de USSR zou voorstellen om na te gaan of ik zou kunnen
assisteren bij het opbouwen van contacten aldaar.
Ik herhaal deze keer dus dringend mijn vriendelijke verzoek om je voor
18 november te kunnen spreken, ook omdat ik van mening ben dat ik zelf
gedurende 1982 in overleg met jou mijn uit 1971 daterende lobby, mede
ten behoeve van

193

Tenminste, zo deed Van Eeghen voorkomen.

Willem Oltmans, Memoires 1982-1983

137
Philips in de USSR (gedetailleerde documentatie hierover heb je) op een
aantal niveaus heb voortgezet, opgevoerd en geïntensiveerd. Ik heb hiervoor
bij een aantal reizen kosten gemaakt. Ik wens hiervoor gecompenseerd te
worden, zoals het bij een dergelijke consultancy gebruikelijk is. Geheel
los van de vraag of de directeur in Moskou jullie adviezen hieromtrent
van sovjetzijde gedaan om mij in te schakelen, zal opvolgen, kan ik me
niet langer permitteren en ben ik ook niet bereid mijn gedane bemoeiingen
onafgerond te laten. Dus je medewerking in deze zal zeer gewaardeerd
worden. Groet.
Ik las per telefoon deze brief aan Van Eeghen voor. ‘Uitstekend, en dat zou ik niet
zeggen als ik dit niet vond. Het staat er zakelijk in. Zo moet je dat doen. Kijk, als
Jeelof een schoft is, dan verander je er toch niets aan, maar ik denk niet dat hij dit
is.’ Ernst belt morgen met Jeelof.
Ik heb de Sonate voor piano en viool van César Franck gekocht, welke Erica van
Eeghen zei graag te willen hebben. Ik heb het als cadeautje laten inpakken en op
kantoor bij Van Eeghen afgegeven als ‘Van Sinterklaas’.
Ida Last - Ter Haar (89), weduwe van de schrijver Jef Last, is overleden. Arme
Iet. Zij was een schat. Of misschien wel helemaal niet ‘arme Iet’. Wie zal het zeggen?

11 november 1982
Ik faxte Boris Krylov dat ik komende reis graag Jermen Gvishiani wil ontmoeten.
Ik kreeg vrijwel meteen een telex terug, dat het was geregeld. Ik heb anderhalf uur
piano gestudeerd. Leonid Brezhnev is overleden. Zoals Volodja Molchanov
verwachtte, volgt Joeri Andropov hem op. Het einde van een tijdperk. Wie van ons
zal naar de begrafenis gaan? Waarschijnlijk alleen de ambassadeur.
Erica van Eeghen belde om te bedanken voor de Franck-plaat. Vlak daarna belde
Ernst. Hij had Gerrit Jeelof gezegd dat ik 25.000 gulden kosten had gehad en een
honorarium van 25.000 gulden verwachtte, dus een halve ton in totaal. ‘I got the
message,’ had Jeelof geantwoord. Jeelof had gevraagd of Ernst en ik vrienden bleven
en de koopman had geantwoord: ‘Nou, reken maar!’
Van Eeghen zei de indruk te hebben dat mijn centjes van Philips in orde zouden
komen.194 Jeelof had gezegd dat het een-
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voudiger was mij te betalen zodra er in Moskou geld werd verdiend. Hij zei tegen
Van Eeghen niet geweten te hebben dat het kantoor in Moskou reeds was geopend.
Ernst voegde er aan toe: ‘Ik kreeg de indruk dat hij er echt niet van op de hoogte was
geweest.’ Toch was ik blij met het nieuws. Ik belde eerst Peter in Londen en broer
Theo in Neuheim, Zwitserland om het goede nieuws te vertellen.
In de Tweede Kamer is een moment stilte in acht genomen voor de dood van
Brezhnev. Van Eeghen en professor Röling zijn gevraagd voor Het Capitool zondag
om over Brezhnev te spreken. Ik vroeg aan Frans Kellendonk toen hij hier was, hoe
het kwam dat hij er zo gezond uit zag. Hij vertelde om de andere dag te joggen.195
Achter het Nieuws van de VARA had een extra uitzending over Brezhnev in elkaar
geflanst. De tekst zou door Alexander Münninghoff zijn geschreven. Dan weet je
eigenlijk al hoe laat het is. De sovjetdissidentenspecialist. Ik kan het niet bewijzen
maar die man werkt met de beroeps anti-sovjetlobby samen en met
inlichtingendiensten. Net als Raymond van den Boogaard, van wie het wel bewezen
is. Brugsma sprak met professor Hylke Tromp. Van den Boogaard wordt zonder
blikken of blozen als Oost-Europaspecialist op televisie aangekondigd. Hoe reageert
de sovjetkudde op de dood van Brezhnev, wordt hem gevraagd. ‘Vrij passief,’ zegt
orakel Raymond, die feitelijk van toeten noch blazen weet ‘want die mensen kunnen
immers geen invloed uitoefenen.’
En op de West-Duitse televisie zegt een professor dat de geschiedenis zal uitwijzen
dat Andrei Sacharov een grotere Rus was dan Leonid Brezhnev. Zoiets als Jan
Tinbergen, de Nobelprijswinnaar, was een grotere Nederlander dan Ruud Lubbers.
Of: Philip Handler was een grotere Amerikaan dan Ronald Reagan.
Mijn lieve vriendin Penny Hedinah uit Djakarta schreef weer.196 Ik heb haar
geantwoord dat ik haar naar Nederland zal uitnodigen als ik ooit de jackpot win door
Van Eeghen, Philips, Keijer of Baaij.

12 november 1982
Ik heb om 08:45 uur, voor zijn lessen begonnen, Eduard in Ceran gebeld. Hij was
verrast. Hij is teleurgesteld over de school, want hij vindt dat hij niet snel genoeg
opschiet.
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Brezhnev werd 75 jaar. The New York Times geeft een overzicht van de Moskouse
machtsstructuur.

Opvolger Joeri Andropov is 68 jaar. Hij heeft vijftien jaar aan het hoofd gestaan van
de KGB. Volodja Molchanov onderstreepte laatst al dat het voordeel van Andropov
was, dat hij het klappen van de zweep rondom het Kremlin als spionagechef dermate
goed kende, dat hem geen oor zou kunnen worden aangenaaid.
Vanavond kreeg ik bezoek van de weduwe van Werner Verrips, de voormalige
CIA-man die in 1961 in mijn leven kwam, aanvankelijk dreigde me te zullen
vermoorden, maar met wie ik later redelijk bevriend raakte, tot hij bij een viaduct te
Sassenheim verongelukte. Zijn oudste zoon Rob lijkt sprekend op hem. Ik heb de
grootste bewondering hoe zij hem en de andere zoon Paul (18) in haar eentje
grootgebracht heeft. Paul ontdekte vanavond voor het eerst dat hij naar Paul Rijkens
van de groep Rijkens was genoemd, met wie zijn vader nauw samenwerkte, net als
ik trouwens.

13 november 1982
In mijn klacht tegen Time werd de clausule in de Amerikaanse rechtspraak gehanteerd
dat ik een ‘public figure’ was, dus iemand die erg bekend was ‘and in the public
eye’. De Amerikaanse wet schrijft in dat geval voor dat het pas strafbaar is als er niet
alleen een onjuist bericht is verspreid, maar bovendien een bericht met ‘actual malice’,
dus opzettelijke kwaadsprekerij tegenover de gedupeerde. Wibo van de Linde en
Robert
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Kroon waren verantwoordelijk voor de publicatie PINK HOUSE OF ORANGE in Time,
waarin ze beweerden dat ik in samenwerking met de KGB probeerde Juliana van de
troon te stoten ten gunste van Beatrix. Dat was niet alleen onjuist en uit de lucht
gegrepen, het was opzettelijke laster. Maar hoe moet ik bewijzen dat ik niet met de
KGB samenwerk? Iets wat te absurd voor woorden is.
Jonathan Friendly schrijft in The New York Times dat er stemmen op gaan in de
197
VS om aan de ‘public figure’-rechtsregel een einde te maken. Generaal William
Westmoreland eist in een soortgelijke klacht tegen CBS-televisie een schadevergoeding
van 120 miljoen dollar. Natuurlijk zal CBS aanvoeren dat Westmoreland dan maar
moet bewijzen dat CBS hem opzettelijk zwart wilde maken. Er zou geknoeid zijn met
cijfers over de sterkte van de Vietcong.
De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) beschuldigt de USSR ervan
dwangarbeiders te hebben ingezet bij de aanleg van de energiepijpleiding naar Siberië.
Moskou heeft ingestemd met een onderzoek naar de beschuldiging.
Maarten Schneider, mijn leraar Nederlands op het Baarns Lyceum, neemt afscheid
als docent in de geschiedenis van de pers aan de Amsterdamse Universiteit. Ik had
een zwak voor hem op school. Nu bereikt hij alweer het einde van zijn carrière.
Eugène Ionesco heeft in Parijs met Fred Backus gesproken. Ionesco was op het
punt dat hij besefte de wereld de rug te willen toekeren, ‘een klooster in te gaan en
niets anders te doen dan bidden. Maar ik kon niet. Het kwaad verhindert mij te
geloven. Alles wordt gevoed door het kwaad. Ik ben doodsbang voor mensen die de
wereld willen redden. Ik haat de politiek, want de politiek is uiteindelijk de producent
van het kwaad. Daarover is links zich veertig jaar blijven vergissen.’
Ionesco voelt zich ‘een gevangene van het schrijven’. Hij zegt te reizen om
landschappen te zien ‘maar ik reis ook omdat ik het hier (in Parijs) niet kan uithouden.
Ik wil weg, weg, weg. Ik weet niet waar naar toe maar weg, weg. Ik ben permanent
op de vlucht.’
‘Er zijn geen oplossingen,’ aldus Ionesco. ‘De geschiedenis heeft niets opgelost.
Niets. Het Godsprobleem niet, niets.’ Dat is ook de opvatting van Beckett. ‘Ik zou
mijn positie willen omschrijven als een réfus d'un âme.’198
Ik vind hem een vreemde vogel.
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Oud-presidenten Nixon en Ford gingen wel naar Cairo voor de begrafenis van Anwar
Sadat maar bij Brezhnev zal Amerika door vice-president George Bush worden
vertegenwoordigd. Dat wordt een interessante ontmoeting tussen Andropov (KGB)
en Bush (ex-CIA).
Ik dineerde op Berkenrode, waar Erica moeite had gedaan iets bijzonders te
bereiden met roereieren. Er werd weer aanhoudend over religie gesproken. Zij kan
inderdaad inspirerend over godsdienstige gevoelens uitwijden. Ze ratelt de ene tekst
van toepassing op het gesprek na de andere af. Sprekend over ‘liefde’ vreesden de
Van Eeghens dat ik seks en liefde door elkaar haalde. Ik onderstreepte dat ik liefde
in combinatie met seks een onhaalbaar ideaal beschouwde en dit dus ook nooit heb
gekend, met uitzondering van bepaalde momenten met Eduard Voorbach.
Terwijl we zaten te praten belde Willem Brugsma op vanuit Duitsland, met de
mededeling dat Hans van Mierlo eigenlijk naar Moskou wilde reizen. Ernst zal dan
niet tegen hem zeggen dat ik bij ze op bezoek ben, terwijl zij beide weten dat ik de
‘innige relatie’ tussen Brugsma en Van Eeghen op gang heb gebracht.
Bij vertrek vroeg Ernst om morgen om 11:55 uur, dus voor Het Capitool op
televisie begint, voor hem te bidden. Herman Wigbold zal uiteindelijk met professor
Bezemer, oud-ambassadeur Boon, polemoloog Röling en Van Eeghen discussiëren.

14 november 1982
Na een verschrikkelijk onrustige nacht over Eduard heb ik vanmorgen eerst in regen
en wind door de polders gefietst. Ik ben niet van plan eraan onderdoor te gaan. Ik
wacht op zijn telefoon.
Ik heb vandaag vijf uur achter de vleugel gezeten.
De telefoon ging. Het was Eduard. Mijn eerste vraag was: ‘Waar ben je?’ Hij hing
meteen weer op. Waarom?

15 november 1982
Eduard belde om te zeggen dat hij me gisteren telefoneerde vanuit Nieuw-Vennep.
Daar was hij bij zijn vriend Robert, de piloot. Hij belde na met hem seks te hebben
gehad. Ik dacht: lieve jongen, je staat met zevenmijlslaarzen op mijn hart.
Ik speel mijn verdriet op de piano weg.
Er arriveert een lieve kaart uit Ceran. Deze steekt me weer een hart onder de riem.
Alles blijft een raadsel.
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Godzijdank zal het International Institute for Applied System Analysis op kasteel
Laxenburg bij Wenen, waar zeventien landen - ook Nederland - aan deelnemen,
blijven voortbestaan ondanks de sabotage van de Reagan-kliek. IIASA, oorspronkelijk
opgezet in nauwe samenwerking met Jermen Gvishiani, McGeorge Bundy en mijn
persoonlijke vriend Philip Handler, voormalig president van de National Academy
of Sciences in Washington, heeft enige tijd in onzekerheid verkeerd omdat Reagan
de paar miljoen dollar steun van de VS introk. Nu heeft de American Academy of
Arts and Sciences de rol van de National Academy of Sciences overgenomen en
vooral door een aantal Amerikaanse stichtingen en privédonaties zal het werk in
Wenen kunnen worden voortgezet. Handler maakte zich hier grote zorgen over toen
hij vorig jaar overleed. Trouwens, mede de contacten die ik tussen Gvishiani en
McGeorge Bundy weer op gang bracht, hebben het instituut kennelijk gered.199
Claus en Beatrix zijn volgens plan voor een staatsbezoek naar Engeland vertrokken.
Het gezicht van de prins-gemaal is dik en opgezet. Hij moet volgepompt zijn met
chemicaliën, wat nu precies is wat niet zou moeten gebeuren.
Peter belde. Eigenlijk was ik niet teleurgesteld dat het niet Eduard was. Hij heeft
een contract getekend met het Royal Opera House in Londen om Bacchus, God of
the Vine, te spelen in Händels opera Semele. Ik ben ontzettend blij voor hem.
Hij vroeg eerst: ‘Heb je Eduard nog gezien?’
‘Nee,’ zei ik.
‘Ja, ik hoor het meteen aan je stem.’

16 november 1982
REAGAN LIFTS THE SANCTIONS ON SALES FOR SOVIET PIPELINE REPORTS ACCORD
200

WITH ALLIES.

Met veel fanfare heeft Reagan aangekondigd de pijplijn naar Siberië niet langer
te zullen saboteren. Afgezien van het feit dat ik er geen moer van geloof, weet hij
nog altijd niet wat hij wil. Ze zullen met die sabotage wel ondergronds verder gaan
via de CIA. Zo werkt de Amerikaanse democratie. Hij heeft de sancties dus opgeheven
tegen bedrijven die zaken willen doen en zo het sovjetplan helpen verwezenlijken.
Het wordt verkocht als een bijzondere presidentiële gunst.
Hierop wijst Jan van Wieringen terecht in de Volkskrant van-
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daag: REAGAN VERKOOPT EINDE SANCTIES ALS OVERWINNING. Jan wijst mij te weinig
op het feit dat met de overname van de macht in Washington in 1981 door de
Republikeinen, feitelijk de rechtse, antisovjetvleugel in die partij het witte Huis in
handen kreeg. Indertijd nam ik Jan al mee naar bijeenkomsten van The Committee
on the Present Danger,201 juist omdat ik verwachtte dat zij een belangrijke nationale
en internationale rol zouden gaan spelen.202 Mijn verwachting van een ‘rechtse coup’
is uitgekomen en in mijn Memoires is de nodige correspondentie met Allen, Nitze
en Rostow terug te vinden.
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The New York Times, 23 november 1981, door David Schribman.
Drie leden heb ik redelijk gekend, Pipes heb ik ontmoet.
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Brezhnev is vandaag in de muur van het Kremlin begraven tijdens een ceremonie
die wat omvang en belangrijkheid betreft die van Stalin in 1953 evenaarde. Bij tonen
van Chopins Marche Funèbre werd de man die achttien jaar het sovjetimperium
leidde, achter het Lenin-mausoleum weggeborgen. Bush en Shultz hebben een eerste
gesprek met de nieuwe leider Andropov gehad, dat twintig minuten duurde.
Ik ontving een aardige brief van de president van de Academy of Sciences van de
USSR, Anatoly Alexandrov, die me graag weer wil ontvangen en vooral mijn
gesprekken met zijn Amerikaanse tegenspeler Philip Handler zou willen ontvangen.203
Ik kreeg bezoek van Lejo Schenk en een medewerkster om het komende gesprek
met kanselier Bruno Kreisky van Oostenrijk te bespreken.
Ik belde met Ab Heijn. Ik had hem geschreven of hij mee wilde doen met de
financiering van het Forum Humanum van de Club van Rome. Zijn secretaresse had
hem gezegd dat mijn brief onwaarheden bevatte. Het gesprek verliep niet prettig en
toen ik zei dat ook het FNV via Henne Pauli meedeed, zei hij: ‘Nu moet je niet
beginnen te dreigen.’
Ik dacht: fuck you.
Om 18:45 uur heb ik vijftien minuten met Ed in Ceran gebeld, tot hij zei: ‘Als ik
nu niet terug aan tafel ga, is mijn eten verdwenen.’ Hij had me zondagavond uit
's-Hertogenbosch proberen te bellen, op weg naar Spa en toen we verbroken werden,
dacht hij: mij ook goed. Nu had hij een pittige brief geschreven. Alsof ik die lijn met
hem verbroken zou hebben. Ik ben immers vanwege de meeluisteraars nooit zeker
van mijn toestel? Hij begreep nu dat we er geen van beiden wat aan konden doen dat
de verbinding verbroken werd.
Robert Kroon heeft zich weer eens ten dienste gesteld van het Suharto-regime, is
naar Oost-Timor gegaan en met een film over ‘een papieren oorlog’ teruggekomen.
Het verslag zou door het Suharto-regime geschreven hebben kunnen zijn. En niemand
in dit land schijnt door te hebben voor wie mijnheer Kroon werkelijk werkt.
Van televisiebeelden viel te concluderen dat Claus verre van zichzelf is. Er kan
geen lachje af en zijn gezichtsuitdrukking is onherkenbaar. Beatrix gaat haar
staatsbezoek-gangetje alsof hij er niet bij is. Zij heeft tijdens het banket op
Buckingham Palace gezegd dat koninklijke families zich aan nieuwe tijden kunnen
en moeten aanpassen. Daar red je het niet mee. Het sprookje
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zelf zal moeten worden geschrapt als anachronisme zonder weerga. Voor wie wordt
trouwens de charade van een koninklijk staatsbanket opgevoerd, wanneer
televisiecamera's niet zijn toegestaan?
Ik was na het telefoongesprek met Eduard een ander mens.

17 november 1982
Ik heb eindelijk weer als een blok geslapen.
Er was vanmorgen vroeg een regenboog in de polders. Een reiger stond langs de
weg met een vis in zijn bek, zeker 30 centimeter lang. Ik had de arme vis willen
bevrijden maar was machteloos, want de vogel vloog weg. En straks haal ik een
heerlijk stuk kabeljauw voor het avondeten. Dit is de basale tegenstrijdigheid die in
de breinen van alle mensen speelt en tot waanzin leidt. Beatrix schijnt in Londen op
een fazantje te zijn vergast. Ik zie die prachtige dieren hier dagelijks in de weiden
lopen.
De rampbrief van Eduard uit Ceran is gearriveerd.204 Zijn post scriptum luidt:
‘Wim, dank je, dank je voor alles wat je voor me hebt gedaan en betekend. Jij bent
voor een groot deel degene geweest die mijn leven en kijk op het leven heeft
veranderd. Dat samen met mijn ouders.’
Gerrit Jeelof belde dat er helemaal geen Philips-kantoor in Moskou was geopend.
Dus diplomaat Lopushinsky kletste uit zijn nek en was verkeerd geïnformeerd. Jeelof
adviseerde om bij mijn bezoek aan Moskou geen druk te gaan uitoefenen. ‘We hebben
administratief alles gedaan wat werd gevraagd en nodig was en wat ons betreft: graag
of niet.’ Ik ga proberen die fucking Philips office binnen een week geopend te krijgen.
Veel zal ervan afhangen of ik in Moskou Popov te pakken zal kunnen krijgen.
Aize de Visser van Bosch & Keuning schrijft een boek met oud-ambassadeur
Alexandr Romanov niet te zien zitten. ‘Je zou vier hartstikke goede artikelen moeten
schrijven waarin je Romanov zoveel mogelijk aan het woord laat. Die zul je zeker
aan een van de weekbladen kwijt kunnen.’ Jammer.
De wetenschapsrubriek van The New York Times waarschuwt voor het gevaar op
gehoor en gedrag van het toenemende geluid in de wereld en de samenleving tot en
met straalmotoren van vliegtuigen toe. De Zweedse marine heeft moeite om zeelieden
te rekruteren zonder beschadigd gehoor na jarenlang luisteren naar keiharde
rockmuziek.
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David Lipscomb, directeur van het ‘noise laboratory’ aan de Universiteit van
Tennessee, heeft 1.410 studenten onderzocht. Hij constateerde dat 60 procent leed
aan ‘significant hearing loss in the high-frequency range, a deficit he believes is
increasing at an alarming rate’.205
Bij een onderzoek in Japan onder 4.500 jonge mensen werd geconstateerd dat
meer dan 90 procent zogenaamde ‘headphone addicts’ waren. Er werd meer dan 24
uur per week naar walkmans geluisterd ‘at volumes that averaged 88 decibels, the
approximate noise level of rush-hour traffic’.
In 1978 werd al vastgesteld dat tien miljoen Amerikanen op hun werk aan veel te
hoge geluidsniveaus zijn blootgesteld. Bovendien schijnt niet alleen het gehoorsysteem
hierdoor te worden beschadigd. ‘Nonacoustical harm caused by noise suggests,
according to the latest studies, that noise stress can result in high blood pressure,
cardiovascular injury, ulcers, and possibly even increased susceptibility to infection
and reproductive problems. Other studies have pointed to noise-related learning
difficulties, irritability, fatigue, reduced work efficiency, increased accidents and
errors and socially undesirable behavior.’ Ik ben altijd overtuigd geweest dat de
waanzinnige toename van geluid overal tot en met de liften in Amerikaanse hotels
toe, een desastreus effect moet hebben op de breinen van de mensen. Waar is nog
waarachtige stilte te bekomen?
Heb nu de tekst van Skinner Why We Are not Acting to Save the World gelezen.
Op pagina een vind ik al de zin: ‘Happiness is a dangerous value, and the pursuit of
happiness has clearly been too successful. Like other affluent nations, we must, to
coin a horrid word, “deaffluentize”.’ Hemeltje wat een gelul in de ruimte.
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Op pagina 3 schrijft hij: ‘There was something in the very nature of human behavior
- indeed, of life itself - which would lead to destruction.’ Wat moet je ermee?
‘We lack a sense of responsibility to later generations. We are suffering from a
failure of will.’ Alsjeblieft. Over een open deur gesproken.
‘Why are we not thinking more effectively about the future?’, vraagt Skinner
‘The more remote the future the less reliable the advice.’
‘Religions offer advice and rules with respect to positive or negative consequences
in this or another world.’
Op 6 september 1971 was Skinner met Beyond Freedom & Dignity voor mij een
gigantische eye-opener en was ik totaal door de man gefascineerd. Tien jaar later
ben ik alle contact met dergelijk geklets verloren. Hoe is dat mogelijk?206

18 november 1982
Wanneer je, na eerst de Hollandse ochtendbladen gelezen te hebben, de International
Herald Tribune openslaat, begrijp je dat onze kranten een slechte mop zijn.
Ik was om 05:00 uur op, maar heb mijn oude ‘high spirits’ hervonden. Ik geloof
dat ik bezig ben de laatste Sturm und Drang-periode rond mijn lieve jongen te
verwerken. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat ik hem waarschijnlijk
morgen zal terugzien.
Time komt met een omslagverhaal over Andropov. In 1517 kwam een Duitse
ambassadeur uit Moskou terug met de volgende mededeling: ‘A Russian ruler
surpasses all the monarchs of the world. He uses his authority as much over
ecclesiastics as laymen, and holds unlimited control over the lives and property of
all his subjects: not one of his counselors has sufficient authority to dare to oppose
him.’ Dan vraagt Time of de ambassadeur een beschrijving gaf van een tsaar of van
Stalin? In een apart artikel over Andropov schrijft Patricia Blake,207 dat hij een
sovjetintellectueel ‘met pro-Westerse neigingen’ zou zijn. Dan weet je meteen dat
deze dame vanuit New York onzin schrijft. De Amerikaanse sovjetspecialist Jerry
Hough weet te vertellen dat een zoon van Andropov in het USA Instituut in Moskou
werkte, onder leiding van Georgii Arbatov. Hough zou verwachten dat Arbatov en
Andropov ‘very close’ zijn. Arbatov zou wel eens een sovjetversie van National
Security Advisor

206
207

De complete tekst bevndt zich in mijn dagboek.
Time, 22 november 1982.

Willem Oltmans, Memoires 1982-1983

148
van Andropov kunnen worden. Dat zou prettig zijn maar ik moet het allemaal nog
zien.208
De Staatkundig Gereformeerde Partij is tegen een voorgenomen bezoek van
koningin Beatrix aan het Vaticaan. Hans van den Broek is gevraagd of hij beseft dat
de visite vele Nederlanders kwetst. Sommige van onze landgenoten blijven
hunebedbouwers.

19 november 1982
Volgens de BBC heeft koningin Beatrix in Hampton Court een banket aangeboden
aan koningin Elisabeth II. Ooit woonde koning Willem III (in de Nederlandse
Republiek stadhouder) daar. En eerder koning Hendrik VIII van Engeland. Beatrix
zette haar wil door dat het diner juist daar zou plaatshebben. Dat de tent min of meer
in verval verkeerde, was geen bezwaar. Een opknapbeurt was geen bezwaar. Er
gingen vrachtwagens vol met glazen, tapijten, keukengerei en serviezen vanuit
Nederland naar Londen. Wie heeft die rekening betaald? Hans van den Broek? Ook
een jaknikker. Er is niemand die haar zo'n volkomen onnodige extravagantie zal
afraden.
Een aantal plechtigheden kon prins Claus niet bijwonen, waarvoor de koningin
haar excuses aanbood. Sprekend over prins William, de zoon van Charles en Diana,
zei Beatrix: ‘Nu de kleine prins William is genoemd, hoop ik dat hij de wijsheid en
het doorzettingsvermogen zal hebben die ooit het sieraad waren van een man die
Britse koning was, stadhouder van Holland maar bovenal een Europees staatsman.’209
Fraaie woorden, maar ik weet niet of ik het als vermeend nazaat van Willem III in
die bewoordingen zou hebben gezegd.
Beatrix bood Elisabeth een paard aan met de naam Valentin. De roddelpers in
Londen draait op volle toeren. Wout Woltz meldde dat de majesteit een goede indruk
maakte. Maar de Daily Express schreef dat Beatrix als bikkelharde dragonder min
of meer verantwoordelijk zou zijn voor de depressies van Claus, wat ten dele zeker
klopt. ‘Zij wordt koningin Bee genoemd. En dat is geen afkorting van Beatrix. Haar
rose publieke glimlach is van was, en even stijf als een Hollandse tulp,’ aldus de
Daily Express. Dat is wel erg vals. ‘Londen ligt niet wakker van bezoek Beatrix,’
aldus de Volkskrant.210 Dit zijn de plichtplegingen waar een koningin nog altijd niet
omheen kan, maar die eigenlijk al jaren geleden geschrapt hadden moeten
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worden. Beatrix nam immers zes koks en 73 lakeien en ander personeel mee naar
Londen. Het is te bespottelijk voor woorden. Je zou geneigd zijn te concluderen dat
niet Claus naar Basel moet maar Beatrix.
Joseph Luns heeft weer eens alarm geslagen. Hij heeft gezegd dat wanneer de
Amerikanen 20.000 tot 30.000 militairen uit Europa zouden weghalen dit ‘een fataal
effect op de Europese defensie zou hebben en een geschenk aan de USSR zou zijn.’
Welke machten houden deze Luns nu al jaren, tegen ‘alle verdrukking’ in, op de
been?
Heitink, de Koude Oorlogfantast van De Telegraaf fulmineert weer eens tegen de
activiteiten van sovjetdiplomaten. Voor de zoveelste maal beweert hij dat
sovjetvertegenwoordigers, ook van de handelsmissie in Amsterdam, zich met de
vredesbeweging hier bemoeien. Ook neemt hij leden van het parlement op de korrel
die volkomen legitiem de heren Arbatov en Zagladin hebben gehoord om meer over
de sovjetbedoelingen te weten te komen. Maar ook dat mag van Heitink niet. Die
man, als hij al niet is ingehuurd door de inlichtingendiensten zoals zo veel
Amerikaanse journalisten, geeft toch getrouw de standpunten van de oorlogshitsers
weer.211
Een hoofdartikel in The Washington Post demonstreert weer volledig weer hoe
weinig er zelfs door een van de twee belangrijkste kranten in de VS van de USSR
wordt begrepen. Er wordt door Amerikanen druk gespeculeerd hoe de machtswisseling
in het Kremlin ten gunste van de VS zou kunnen worden uitgebuit. Er zijn groepen
in Amerika die van mening zijn dat de harde aanpak van Ronald Reagan averechts
uitwerkt en dat men subtiel ‘doves, liberals and reformers’ in het Kremlin tegen
elkaar zou moeten uitspelen. De krant merkt verder op: ‘It is silly to think of “good
guys” and “bad guys” in the Kremlin, of closet liberals, of Politburo members aching
for an American bail-out, of “people just like us” except that they happen to be
Russian or Communist or something supposedly minor like that.’212
Ik heb nu meer dan tien jaar heen en weer gereisd naar Moskou. Als ik van een
conclusie overtuigd ben, dan is het juist dat zeer veel van de hooggeplaatste
Kremlin-functionarissen, van wie ik er vele redelijk goed heb leren kennen, wel
degelijk vergelijkbaar zijn met gezagsdragers in Washington, Londen, Parijs of zelfs
Den Haag. Het is toch een deplorabele situatie dat on-
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danks de vele moderne communicatiemiddelen die huidige generaties ter beschikking
staan om elkaar beter te leren kennen, nog steeds de grootst mogelijke onzin over en
weer wordt gedebiteerd, welke de misverstanden en het heersende onbegrip op
temperatuur houden met alle nadelige gevolgen voor alle partijen van dien.
Nu lijdt prinses Diana aan anorexia nervosa. Dat heeft dus als bij prins Claus te
maken met het niet voorbereid zijn geweest op het koningstheater en de absurditeit
ervan.
Ik ben op weg naar Eduard Voorbach in Ceran.
Robert Scheer heeft een opzienbarend artikel geschreven over het thema: HOW
THE U.S. GOVERNMENT CAME UNDER CONTROL OF MEN WHO BELIEVE THAT NUCLEAR
WAR CAN BE WAGED AND WON. Dat is nogal niet niets, maar dat is dus het werk van
het vermaledijde Committee on the Present Danger. Er wordt door Scheer gerefereerd
aan een UPI-bericht van Helen Thomas, die erachter kwam dat Reagan een document
van acht pagina's had goedgekeurd, waarbij de VS ‘een campagne zouden ontketenen
gericht op interne hervormingen in de Sovjet Unie en het verder inperken van het
sovjetimperium’. De fameuze professor Richard Pipes, een naaste medewerker van
Reagan, heeft al in 1981 gezegd dat de sovjets konden kiezen tussen ‘het
communistische systeem op vreedzame wijze omvormen of er zou een wereldoorlog
komen’. Later heeft Washington geprobeerd de verklaring van Pipes weg te poetsen,
maar wat hij zei, aldus Scheer, is intussen wel de officiële politiek van de VS. Richard
Halloran van The New York Times kreeg dit Defense Guidance Plan, voor een periode
van vijf jaar, zelfs te pakken. Het werd door Caspar Weinberger, de huidige minister
van Defensie van de VS, getekend.
Wat ook interessant is in dit artikel, is dat generaal David Jones op 19 juni 1982
aftrad als voorzitter van de gecombineerde chefs van staven, omdat hij het oneens
was met het wegwerpen van belastinggeld in een bodemloos vat, namelijk ‘to try to
prepare the United States for a long nuclear war with the USSR’. In de zomer van
1982 legde de Los Angeles Times beslag op een ander geheim presidentieel document,
waarbij het ministerie van Defensie opdracht kreeg van het Witte Huis ‘to provide
a program for implementing Reagan's nuclear war policy’.
Scheer herinnert aan wat een andere Amerikaanse gek, Colin Gray, in 1980 in het
vooraanstaande blad Foreign Policy schreef, onder de titel VICTORY IS POSSIBLE,
over een mogelijk door de VS begonnen en gevoerde atoomoorlog, welke zeker bij
aan-
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vang 20 miljoen doden als gevolg zou hebben. Hierover zei Herbert York, die eerder
voor JFK werkte, in gesprek met Scheer: ‘What is going on right now is that the
crazier analysts have risen to higher positions than is normally the case.’ Hij geeft
dan een voorbeeld van wat Richard Perle, onderminister van Defensie, hierover te
berde heeft gebracht: ‘I have always worried less about what would happen in an
actual nuclear exchange than about the effect that the nuclear balance has on our
willingness to take risks in local situations. The Soviet Union is much like Hitler's
Germany - inexorably bent on world conquest unless an aroused West intervenes.’
Ook de mij bekende Eugene Rostow wordt door Scheer geciteerd omdat hij schreef:
‘We are up against another Hitler. Our posture is comparable to that of Britain, France
and the United States during the thirties. Whether we are at the Rhineland or the
Munich watershed remains to be seen.’ Het artikel van Scheer is een van de
belangrijkste artikelen van de laatste tijd en kon slechts in Playboy verschijnen omdat
andere media er niet aan durven.213
Wanneer ik dit opzienbarende verhaal in 1996 weer tegenkom en overlees, begrijp
ik hoe Scheer toen in de roos schoot en hoe de regering Reagan bezig was om met
alle - ongeoorloofde - middelen het Kremlin te ondermijnen ten einde een definitieve
omwenteling te bewerkstelligen, welke een aanloop zou krijgen met het aan de macht
komen van Mikhail Gorbatsjov. Deze campagne zou slagen, juist omdat zich wel
degelijk good en bad guys in de hoogste regionen van het Kremlin bevonden. Tot
op dit moment ken ik alleen het boek Victory van Peter Schweizer, dat als ondertitel
draagt: The Reagan Administration's secret strategy that hastened the collapse of
the Soviet Union. Er zullen wel meer publicaties hieromtrent zijn verschenen, maar
omdat ik sinds 1992 in Amsterdam een strijd op leven en dood voer tegen de Staat
der Nederlanden waardoor ik van een minimumuitkering moet leven, kan ik de
publicaties op dit gebied niet volgen zoals ik dit vroeger deed.
Gisteren typeerde Ernst van Eeghen het PvdA Tweede Kamerlid Klaas de Vries als
een ‘typische turncoat’. Daar zou hij wel eens gelijk in kunnen hebben. Het lijkt in
de politiek een onmisbaar conditio sine qua non.
Nog steeds in de trein, Maastricht naderend, vind ik enkele opmerkingen op pagina
302 van Playboy over uitlatingen van
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George Bush en Ronald Reagan tegen Robert Scheer, die mijn maag doen omkeren.
Bush, vicepresident van de VS, werd zelfs nijdig door Scheers suggestie dat een
nucleaire oorlog pure waanzin was. ‘If you believe,’ aldus Bush, ‘there is no such
thing as a winner in a nuclear exchange, that argument makes little sense.’ Scheer
vroeg: ‘Denkt u dat vijf procent, of twee procent zou overleven?’
‘If everybody fired everything he had,’ aldus Bush, ‘you would have more than
that survive.’ Ik wil hier nadrukkelijk aan toevoegen, dat in de zestien jaar dat ik
intensief met de USSR ben bezig geweest, ik nooit van hoog tot laag, van
CPSU-gezinden of van dissidenten in de Sovjet Unie dergelijke onzinpraat te horen
heb gekregen. Ik ben ervan overtuigd dat in de Sovjet Unie over de hele linie totaal
anders over oorlog en vrede wordt gedacht als gevolg van de aan den lijve
ondervonden Tweede Wereldoorlog die tot in Stalingrad doordrong. Amerikanen
weten niet waar ze over spreken en kunnen zich er ook geen voorstelling van maken.
Dit is wat Ronald Reagan aan Scheer antwoordde over dit onderwerp: ‘It would
be a survival of some of your people and some of your facilities, but you could start
again. It would not be anything that I think in our society you would consider
acceptable, but then, we have a different regard for human life than those monsters
do.’ Hij verduidelijkte dat het bovendien ‘godless monsters’ waren. Ik wind me over
zulk leugenachtig geklets in de ruimte onbedaarlijk op. Ik sta machteloos. Ik kan
bovendien nergens in Nederland zelfs maar mijn mening hiertegenover uiten, want
ik ben effectief voor de media uitgeschakeld.
Opvallend is overigens dat Cyrus Vance, die met Arbatov in de Olof Palme
commissie zit, het volgende tegen Scheer zei: ‘I happen to be one of those, who
believe it is madness to talk about trying to fight a continuing nuclear war as though
it were like fighting a conventional war and that one could control the outcome with
the kind of precision that is sometimes possible in a conventional war situation.’ En
Paul Nitze zei tegen Scheer: ‘The Kremlin leaders do not want war. They want the
world.’ Dit is klinkklare nonsens, zeker wanneer bedoeld wordt dat de USSR door
het voeren van oorlog de hele wereld zou willen veroveren. Het is waar dat het credo
in Moskou is gebleven: ‘Proletariërs aller landen verenigt u’. Het is ook waar dat
Moskou Fidel Castro en andere vrijheidsbewegingen in fascistische, door de
VS-oligarchieën gesteunde landen, met wapens en geld steunt. Waarom zouden de
Amerika-
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nen wel het recht hebben, desnoods via full scale oorlogen als in Korea en Vietnam,
of via staatsgrepen (Indonesië, Congo, Cambodja, Ghana, noem maar op), de wereld
proberen naar eigen hand te zetten en de sovjets niet? De stomme sovjetstreek in
Afghanistan was afgekeken van de oorlog in Vietnam en zal ze even duur te staan
komen als de Amerikanen in Saigon.
Ik ben opgewonden dat ik op weg ben naar Eduard.

Pepinster - Spa
Mijn hart klopt al sneller.
Tegen 15:30 uur was ik in Spa. Ed wachtte me met zijn rode Renault op. We reden
samen, daarvoor was ik gekomen, van Ceran naar Amerbos, waar we om 19:15
arriveerden.

20 november 1982
We zijn gisteravond in Le Musicien gaan eten. Rob, de piloot, is ‘een fijne vent,
helemaal niet nichterig’. Hij wilde de relatie een kans geven. Ze vonden dat zij elkaar
langer moesten kennen. ‘Het zal heel lang duren voor ik die drie woorden (I love
you) tegen iemand zal zeggen,’ zei hij.
Na Le Musicien ging ik met bus 33 naar huis. Hij vertrok naar zijn ouders. ‘Voel
je je genomen,’ vroeg hij nog, wat me helemaal in een onbeschrijfelijke stemming
bracht. Ik kwam totaal murw thuis. Zo erg was het nooit eerder geweest.
Peter zegt steeds Eduard rustig los te laten, want hij is zeker dat Ed bij me terug
zal komen. Hoe weet hij dat zo zeker? Hij is nu naar zijn piloot. Ik ben naar Thermos
gegaan. Uitzieken zal wel het parool zijn. Onze relatie verstikte hem.
De school in Ceran blijkt meer geschikt te zijn voor hen die al Frans kennen. ‘Je
wordt doodgegooid met grammatica en na verloop van tijd ben je kapot,’ zei Eduard.
Een andere student is twintig jaar en kreeg een Mercedes 280 van zijn vader. Hij
nam driemaal per dag privélessen voor 45 gulden per uur. ‘Het doet me aan
Veenhuizen denken, want wie niet om 22:30 uur binnen is, kan buiten slapen.’ Hij
vervolgde: ‘Ik zou wel eerder weg kunnen gaan maar dan verlies ik 170 gulden per
dag, dat is duurder dan een ziekenhuis.’ Hij is teleurgesteld, maar zet door en maakt
het af. Toen ik de rijsttaart uit België in de koelkast wilde zetten, zei Ed: ‘Die moet
je op een bord zetten, anders gaat het naar het karton smaken.’
Max Pam schrijft over Antonie Dake, ‘de koning van de kabel, een man met een
heel eigen kijk op het mediabeleid’.214
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Zijn artikel begint ermee dat Peter Hofstede, de mediasocioloog, Dake als ‘volstrekt
integer’ omschrijft, terwijl ik Pam antwoordde: ‘Absolute CIA.’ Ik doelde hiermee
vooral op zijn fameuze boek over Suharto en de coup in Indonesië van 1965, In the
Spirit of the Red Banteng’,215 wat een grootschalige verdediging van de CIA-staatsgreep
tegen Sukarno is terwijl de CIA in het boek (of de index) niet wordt genoemd. Het
zal later nog wel eens uitkomen wie deze meneer Dake werkelijk is geweest met als
cover zijn schoonmaakbedrijf Cemsto.
Eigenlijk zijn Eduard en ik bezig met het ontmantelen van een droom, de
liefdesdroom. Zoals je ooit op een dag ontdekt dat Sinterklaas nep is. Het is eigenlijk
vreselijk. Bij iedere ontmoeting valt er een stukje meer van het château en Espagne
in duigen.

21 november 1982
Amsterdam - Wenen
Handelsblad heeft Ambassadeur Viktor Beletski van de USSR het HOLLANDS
216
DAGBOEK laten schrijven. Hij zegt in bedekte termen ‘dat een uiterst betrouwbare
firma in de naaste toekomst waarschijnlijk een vertegenwoordiging in Moskou zal
openen’. Dat is waarschijnlijk Philips.
Dat Reagan de sancties ophief ten aanzien van de aanleg van de energiepijplijn
naar Siberië, heeft volgens The New York Times217 te maken met het feit ‘that the
sanctions did more damage to the West than to the Soviet Union’. Het schijnt dat
George Shultz de formule heeft bedacht dat Reagan met een minimum aan
gezichtsverlies het vege lijf kon redden. Vooral de Fransen hebben de aanval op die
sancties geopend. Het Pentagon en het Witte Huis ontkennen dat de USSR via
economische druk op de knieën kan worden gedwongen. Wat zij wel willen, is dat
financiële en technologische assistentie aan de Sovjet Unie wordt onthouden, opdat
minder gelden vrijkomen om de sociale omstandigheden in dat land op te vijzelen.
Dit is een geraffineerde drogreden, want wanneer de levensomstandigheden van de
massa in de USSR door gebrek aan middelen niet spoedig kan worden verbeterd, komt
er langs die weg onrust. De krant schrijft: ‘The pipeline pipe dream is not worth the
price.’
Volgens Stanley Karnow is het socialistische experiment reeds ‘ijselijk mislukt’.218
De VS zullen, omdat zij een langere adem
NRC
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hebben, geduldig moeten zijn ‘to wait until the Russians stumble through an evolution
that brings them to a more rational assessment of their own weaknesses’. Karnow
schildert de USSR af als een imperium in verval. De levensstandaard is de helft van
die van de Duitsers. Voedseltekorten en ondervoeding nemen toe, de gemiddelde
leeftijd voor mannen is gedaald van 66 tot 63 jaar. Dergelijke sombere beelden
verspreiden rechtse commentatoren. Er zijn problemen maar Karnow kletst.219

Er is een keuze uit dagboeken en brieven van Lord Byron verschenen.220 Ik hoop dat
mij dit niet zal overkomen en dat me de tijd zal zijn vergund mijn eigen selectie te
maken. Hoewel ik aan de paar duizend brieven naar Peter waarschijnlijk niet toe zal
komen.
The myth in which to clothe one's life is een fraaie titel voor memoires. ‘Byron
swam the Hellespont, used a skull as a drinking cup, threatened suicide when peeved,
carried on a scandalous affair with his half sister and lamented that passage of youth
at the age of 23,’ aldus Michiko Kakutani in The New York Times.221 Byron was 36
jaar oud toen hij overleed. Bijna als Chopin, die 39 jaar was. Wat is ons aan literatuur
en muziek onthouden omdat zij niet langer leefden?

Wenen
Ik luister naar César Franck, wat aansluit bij mijn stemming. Ik voel me verpletterd
en heartbroken. ‘We zijn er nog lang niet Wim,’ waren Eduards laatste woorden.
Van Dantzig van het Concertgebouw belde en vloekte dat Gorconcert in Moskou
had geweigerd Volodja Feltsman, de pianist, te laten gaan.
219
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Karnow zou helaas gelijk krijgen.
Lord Byron: Selected Letters and Journals, Belknap Press, Londen, 1982.
The New York Times, 19 november 1982.

Willem Oltmans, Memoires 1982-1983

Newsweek schrijft over Boris Buryatia, alias Boris the Gipsy, vriend van Galina
Brezhnev. Hij woont in hetzelfde gebouw
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als Volodja Molchanov, waar de dochter van de voormalige president hem kwam
‘opzoeken’. Hij zou diamanten gestolen hebben bij een leeuwentemster uit het circus,
waar ze beiden aan verbonden waren. De boef schijnt nu te zijn gearresteerd, nu de
vrienden van Galina's vader, onder wie Mikhail Soeslov, van het toneel zijn
verdwenen. Het is rommelig in het Kremlin na de dood van Brezhnev.

Wenen - Moskou
Nu moet ik doordrukken dat het kantoor voor Philips nu werkelijk opengaat in de
USSR.

00:15 uur Moskou tijd
Al tijdens het wachten en het gelazer bij de douane dacht ik: hoe kom ik er weer
doorheen? De Sovjet Unie is slecht voor je zenuwgestel. Om 17:45 uur bereikte ik
hotel Metropole, en kreeg een kamer zonder toilet en zonder douche. Ik ging naar
de receptie om te reclameren, wat tot een gigantische scène leidde. Terugkerend in
mijn kamer stond er inmiddels bagage van andere mensen. Dat maakte me pas goed
nijdig.

22 november 1982
Luchthaven Moskou
Ik ben alweer op weg naar huis. Wat een dag. Ik ben er compleet misselijk van.
Jermen Gvishiani was ‘onvindbaar’. Ze zijn bovendien lafaards en hebben geen
moed. Wat moet ik nu tegen Jeelof van Philips zeggen of tegen Baaij? Dat ik door
niemand behoorlijk te woord ben gestaan?
Om een of ander reden had ik dermate pijn in mijn bovendij, dat ik niet kon opstaan.
Gelukkig arriveerde de Indonesiër Surjono, die kans zag telefonisch de Eerste Hulp
te laten aanrukken. Een dokter en twee verpleegsters in witte jassen arriveerden. Ze
namen mijn bloeddruk op. Daarna kreeg ik een spuit in mijn achterste, wat vrijwel
onmiddellijk hielp. Ze gaven daarnaast een aantal pillen. Ik gebruikte meteen een
hete douche. Ik denk dat ik me vertild heb aan de bagage en de loodzware tas met
kranten en boeken.
Gelukkig regelde Volodja Molchanov een ontmoeting met Popov van het Centraal
Comité van de CPSU. Hij vertelde dat Zagladin ziek was geweest, maar hem had
verzekerd belangstelling te hebben voor een boek met mij zoals ik met Arbatov
maakte. Ik maakte Popov overigens zeer duidelijk dat ik zijn hulp nodig had, en
verwachtte zo snel als doenlijk is het openen van een kantoor van Philips in Moskou
mogelijk te ma-
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ken. Eveneens bepleitte ik de belangen van Pieter Baaij en overhandigde Baaijs
laatste brief aan Gvishiani. Verder vroeg ik of hij kon helpen bewerkstelligen dat
Olga Chechotkina een bezoek aan Nederland zou kunnen brengen.
Na een kort bezoek aan het USA Instituut, waar ik het nodige materiaal voor Arbatov
en Ivanian deponeerde, haastte ik me naar de afspraak bij Jermen Gvishiani. Terwijl
ik een bevestigde afspraak had, was niemand aanwezig om me te ontvangen. Weer
die lafheid en kiekeboespelletjes. Boris Krylov kwam niet te voorschijn. Ik liet de
twee delen Grenzen aan de groei (Amerikaanse editie) voor hem achter, waar ik in
schreef: ‘Thanks for nothing, I am disgusted with your treatment and don't think I
deserve this.’ Molchanov zei niets meer en was het volkomen met mijn
verontwaardiging eens. Hij zei dat ik meer aan Popov zou hebben wanneer het erop
aankwam. Waarom gaan reizen naar de Sovjet Unie toch altijd gepaard met zoveel
shit? Ik heb steeds minder zin nog een stap in dat land te zetten.
Gisteravond volgde een robuuste, grote, Russische jongen mij niet alleen het
Metropole in, maar hij sprak me bovendien gewoon aan of ik soms spijkerbroeken
te koop had. Ik vroeg hem naar mijn kamer te komen, wat hij deed. Toen hij
binnenkwam, wees hij meteen naar het plafond, dus als waarschuwing eraan te denken
dat we werden afgeluisterd. Ik omhelsde hem en betastte hem, als om zijn lichaam
te inspecteren. Hij liet me mijn gang gaan. Maar toen mijn hand steeds lager ging,
bij wijze van experiment, werd hij schrikachtig. Hij wilde mijn Japanse walkman
kopen. Ik zei, denkende dat hij er toch geen geld voor zou hebben, dat deze 150
roebel kostte. Hij trok meteen zijn portemonnee. Maar daar had ik geen zin in.

23 november 1982
Wenen, Imperial Hotel
Ik droomde van een ontzagwekkend grote spin, die een ander dier met een soort lans
doorboorde. Toen ik met tegenzin diens kop afhakte en het andere dier gillend
wegrende, stierf het toch. Heeft zo'n droom iets te maken met mijn doodsangsten Ed
te verliezen? Er was nog een andere droom die ik per se wilde vast houden, maar die
vervlogen is. Eduard heeft kennelijk besloten dat hij onze relatie niet later, maar nu
moet verbreken. Het houdt me nog steeds veel bezig.
Penthouse publiceert een artikel over mannelijke strippers. Waar gaan we met z'n
allen naar toe?
Er stond over een hele pagina een foto van een mooi bloot mannenlijf met een
G-string, waar een vrouwenhand, met ge-
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lakte nagels, een aantal dollarbiljetten in stopt, tussen de penis en de ballen in. De
dames betalen de mannen fikse bedragen voor de gunst een blow job te mogen geven
en hun sperma, als een glaasje advocaat op een late zondagmiddag, te mogen
innemen.222
Newsweek publiceert een omslagartikel over Andropov plus een analyse van Henry
Kissinger van vijf pagina's over HOW TO DEAL WITH MOSCOW. ‘I do not pretend,’
aldus de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, ‘to know what Yuri Andropov's
convictions are: I am certain that nobody in our Government knows either.’ Hij
vervolgt: ‘Any serious effort to improve relations with the Soviet Union must begin
with an analysis of realities - those that impede progress as well as those which,
properly managed, offer reason for hope.’ Kissinger wijt ‘cynicism about communism’
in de USSR aan het feit ‘that ideological élan has been replaced by an orthodox
interpretation of reality’. Daar ben ik het hartgrondig mee eens.
Kissinger: ‘There are some American conservatives in both parties who luxuriate
in the myth of diabolic Soviet planners implementing a detailed master plan for world
revolution. No one who has actually dealt with the top of Soviet leadership has
encountered such types.’ Kissinger had het niet duidelijker kunnen zeggen. Dat weet
ik al heel lang, in tegen stelling tot de Voorhoeves, Van der Stoels, Den Uyls, Van
Thijns en de rest van de Koude Oorloghitsers in Den Haag die altijd weer denken de
wijsheid in pacht te hebben zonder ooit de minste moeite te hebben ondernomen om
nieuwe realiteiten te ontdekken. Kissingers essay is een van de belangrijkste analyses
over de verhouding van onze wereld met de USSR die ik in lange tijd heb gelezen.223
Ik arriveerde tegen 11:45 uur bij het Bundeskanzleramt voor het televisiegesprek
voor KENMERK met Bruno Kreisky. Er was zojuist een kabinetsberaad geëindigd en
de man werd omringd door journalisten.
We hebben drie rollen opgenomen met de bondskanselier.224
‘Hoe kijkt u, met uw achtergrond, naar het Israëlische gedrag in de Libanon,’
vroeg ik Kreisky.
‘Ik ben natuurlijk van Joodse afkomst. Naar mijn gevoel is dit allereerst een
godsdienstige kwestie. We zullen de zaak tot reële proporties moeten herleiden.
Wanneer je voortdurend het Joodse aspect tot een speciaal geschilpunt maakt, dan
draag je
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eveneens bij tot het opwekken van een reactie op een geschilpunt. Wanneer je een
kant van de zaak overdrijft, loop je het risico eveneens een overreactie van de andere
kant uit te lokken. Dit betekent het opzwepen van irrationele emoties. Naar mijn
smaak is het zeer moeilijk om in het leven twee loyaliteiten te dienen. Men kan niet
tezelfdertijd een loyale Amerikaans staatsburger zijn en eveneens proberen loyaal
aan Menachem Begin te zijn. Dit is nu eenmaal niet mogelijk. Het staat een ieder
natuurlijk vrij dit toch te proberen maar ik geloof dat zoiets niet zal slagen. Het is
een illusie om te denken dat de dwingende belangen van een grootmacht als de VS
samen te smelten zouden zijn met de belangen van een staat als Israël. Dit is niet het
geval. Dit is onmogelijk. Israël is een land dat betrokken is in een diep en ernstig
geschil met de Arabische staten. Het is mijn overtuiging dat een dergelijke kwestie
niet te rijmen is met de belangen van Amerika.
We bevinden ons allemaal wel eens in een situatie dat we in conflict geraken met
onze eigen belangen en de belangen van een bevriende mogendheid. Dit heeft
natuurlijk niets van doen met het feit dat ik van Joodse afkomst ben. Ik erken dit en
ik heb er absoluut geen problemen mee. Integendeel, ik aanvaard dit als een vaststaand
feit, als de meest natuurlijke zaak ter wereld.’
‘Iemands afkomst is totaal irrelevant,’ merkte ik op.
‘Niemand gebiedt mij een nationalist te zijn,’ zei Kreisky. Duitsers werden immers
ook niet gedwongen om extreme nationalisten te zijn? Extreme nationalisten zijn
altijd een gevaar voor andere landen en volkeren. Dit zijn aspecten die Joden zullen
moeten leren om te erkennen, namelijk, dat je een Jood kan zijn, zonder te ontkennen
af te stammen van de joodse godsdienst. Ook absoluut niet te proberen die afkomst
te verdoezelen, te verbergen, te camoufleren, en toch niet tegelijkertijd ook een
toegewijde zionist te zijn. Dat gaat immers absoluut niet noodzakelijkerwijs samen.
Het spreekt meer dan vanzelf dat Joden, om redenen van humanitaire aard en
humanitair recht op hun geboortegrond moeten blijven waar ze thans ook een eigen
staat hebben opgebouwd. Vele Joden kwamen naar Israël als zionisten, maar de
meesten kwamen ook als gevolg van onderdrukking.’
‘Maar we spraken over de jongste gebeurtenissen in Libanon,’ probeerde ik hem
terug te halen.
‘Inderdaad. Ik zeg vooraf dat iedereen weet dat ik sedert vele jaren groot begrip
heb opgebracht voor de Palestijnse zaak, en wel om een aantal redenen. Allereerst
vanwege mijn socialisti-
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sche oriëntatie. Men dient zich om onderdrukte volkeren te bekommeren. Ten tweede
ben ik van mening dat Israël nooit vrede zal verkrijgen zonder dat het vrede sluit met
de Arabische wereld. Ten derde ben ik ervan overtuigd, dat wanneer in dat deel van
de wereld een oorlog zal uitbreken, er - bij de huidige verhoudingen - gemakkelijk
een wereldconflict uit kan voortkomen, dus dat de grootmachten erbij betrokken
zullen worden.’
Toch probeerde ik de kanselier nog meer over het gedrag van Begin en de zijnen
uit zijn tent te lokken.
‘In Israël,’ vervolgde hij, ‘is een politieke macht aan het bewind gekomen die
dermate huiveringwekkend is, dat ik er eigenlijk niets meer over zou willen zeggen,
behalve misschien dat wanneer het ene land een ander land met oorlog verplettert,
dit land verantwoordelijk is voor alles wat erin dat andere land gebeurt. Israël heeft
Libanon militair bezet. Israël is verantwoordelijk voor wat is gebeurd, en zelfs nog
meer verantwoordelijk dan het zich op het eerste gezicht liet aanzien. Het zal worden
aangetoond dat alle Israëlische topleiders er vanaf hebben geweten. Israël heeft
tegenover de geschiedenis van het Jodendom een geweldige misdaad begaan. Ik
spreek nu niet over algemeenheden. De hele geschiedenis van het Jodendom is een
geschiedenis van vervolging, pogrom, moord en vernietiging. Wat in Libanon
gebeurde, wordt thans aan deze geschiedenis van geestelijke domheden toegevoegd
en kan naar mijn inzicht absoluut niet meer goedgemaakt worden. Een zaak waar
men bovendien niet scherp genoeg tegen kan protesteren. De verontwaardiging zie
je trouwens goed aan reacties van een land als Nederland. Geen land is zo'n trouwe
vriend van Israël geweest als Nederland. Hierin is thans verandering gekomen. Uit
Nederland heb ik altijd de meeste protestbrieven gekregen tegen mijn houding inzake
de Palestijnen. Vandaag de dag ontvang ik geen protesten meer uit Nederland.’

24 november 1982
Amerbos
Ik was al vroeg op en ben op de fiets de polders ingegaan. Ik wist toen nog niet dat
het een heerlijke dag zou worden.
Eduard stond in de middag onverwachts voor mijn neus. Het leek meer zoals het
vroeger tussen ons was. Acht fantastische uren samen.
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25 november 1982
De dag van gisteren zou ik voor altijd willen vasthouden. Hij zei bijvoorbeeld: ‘Als
iemand zo enorm van je houdt, als jij doet, dan kan je niet anders doen dan er echt
bij stil staan. Maar dan denk ik anderzijds weer: als ik toch naar hem toe ga, maak
ik hem misschien blij met een dode mus.’
Toch was het rustiger tussen ons. We waren het eens, en hadden elkaar toch weer
overtuigd, dat er een emotie bestond gericht op een liefde, een ander om te zoenen,
van te houden en seks mee te hebben, en dat speciale gevoel dan ook voor die persoon
te reserveren. Ik zei tegen Eduard: ‘Stel je voor, we hebben elkaar opnieuw geleerd
wat liefde is, dat het bestaat, maar we weigeren het te delen.’ Hij benadrukte nu niet
met me naar bed te willen. ‘Ik kan mezelf niet in vieren delen.’
‘Ben je dan met Robert, de piloot, verloofd of getrouwd,’ vroeg ik.
‘Nee, hoe kan dat nu, na die paar maal dat ik hem heb ontmoet of dat we samen
zijn geweest?’
Het enige wat ik nog kan doen is wachten. We hebben de hele middag intens zitten
praten. Als ik mijn gezicht tegen het zijne voel, of onze lippen elkaar raken en vooral
wanneer ik in zijn ogen kijk, krijg ik een uniek gevoel van versmelten, wegzinken
voor altijd. Fantastisch.
Ik bracht een bezoek aan Hans Verploeg van de NVJ, die behulpzaam en aardig
was. Hij zal de jurist van de NVJ vragen de NOS en de VARA aan hun verplichtingen
tegenover mij te herinneren.225
Ernst en Erica van Eeghen dineren vanavond bij ambassadeur Beletski van de
USSR. Ernst vroeg of ik naar zijn kantoor kwam, maar ik had er geen zin in.
In de Europese Gemeenschap zijn thans 11,5 miljoen werklozen. Dat is nog maar
het begin van de ellende.
Volodja Molchanov is in Amsterdam. Hij begeleidt weer een delegatie uit Moskou.
Popov had via de directe lijn uit het Kremlin naar Gvishiani thuis gebeld, om na te
trekken waarom de afspraak met mij was misgegaan. Gvishiani had geantwoord: ‘Ik
heb directe contacten met Willem Oltmans. Via mijn medewerkers gaat het altijd
mis.’ Kan je nagaan wat er verder nog mis gaat in Gvishiani's leven.
Volodja zei ter verduidelijking: ‘De medewerkers van Gvishiani weten niet wat
ze wel en wat ze niet met jou kunnen bespreken. Dan zijn ze bovendien een beetje
bang voor jou, dus
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ze weten niets beters te doen - dat is nu eenmaal echt Russisch - dan niet tevoorschijn
komen of zich ziekmelden.’ Ik zei tegen Volodja dat ik het laf en dom vond. Hoe
kan je op die manier een land besturen?
Het ministerie van Buitenlandse Handel zou wel geïnteresseerd zijn in wat Pieter
Baaij heeft te bieden ‘maar het is meer een kwestie van lange adem,’ aldus Voldoja.
‘Die spullen van Baaij zijn voor onze binnenlandse gaspijpleidingen en je weet,
daarvoor gebruiken we niet onze beste materialen. Je kunt het wel proberen maar
het duurt lang. Intussen blijft de kans bestaan dat andere aanbiedingen worden gedaan
tegen betere prijzen.’
‘Ik heb meer gehad aan Popov dan aan Gvishiani,’ antwoordde ik. ‘Nee,’ zei
Volodja, ‘je hebt ze allebei nodig.’ Wat Philips betreft, die zaak leek nu in orde te
komen. De accreditatie voor een kantoor in Moskou zit in de pijplijn. ‘Popov
overwoog nog mij naar het vliegveld te sturen om jou daar te treffen opdat je het
goede nieuws mee kon nemen,’ aldus Volodja. Hij adviseerde Jeelof te bellen, opdat
het bericht het eerste van mij zou komen.
Hij vertelde dat koningin Beatrix, evenals toen ambassadeur Romanov Den Haag
verliet, een gesigneerd portret aan Joeri Timofiev heeft gegeven toen hij naar Moskou
terugkeerde.

26 november 1982
Eduard moet niet te lang doorgaan met zijn spelletjes. Er komt een moment dat ik
er genoeg van heb. Het begint me enorm de keel uit te hangen. De hele ochtend wacht
ik al op een telefoontje.
Om 00:45 uur vannacht belde John van Haagen226 me wakker. Zijn vrouw Greet
was overleden. We spraken bijna een half uur. Zij wordt vandaag begraven. Hij is
in Duitsland dertig Zwitserse pillen gaan halen en heeft haar die zelf, uiteraard in
overleg met de arts, toegediend. De pillen heeft hij vermengd met zoetigheid. Zij is
erop ingeslapen. Het lijden werd haar te zwaar. Hij had de laatste nachten naast haar
op de grond geslapen. Hij had eigenlijk samen met haar willen sterven, maar dat
weigerde zij. Zij heeft hem gevraagd de vijf jongens te blijven begeleiden. Zij had
voor ieder van hen een enveloppe gereedgemaakt, gevuld met zeer persoonlijke
herinneringen.
Greet heeft de muziek gekozen voor de crematie en een gedicht dat John indertijd,
toen hij in de marine diende op Nieuw-Guinea, aan haar had gezonden. Zij had voor
haar
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dood tegen hem gezegd: ‘Denk maar dat ik een bushalte eerder ben uitgestapt.’ John
vroeg me er niet verdrietig over te zijn, want alles was in goed overleg gebeurd en
exact zoals zij het wenste. Ik kon lange tijd niet slapen en hoorde haar stem. Wat in
dat huwelijk nu dus is gebeurd, is compleet onvoorstelbaar: de man, die in overleg
en op verzoek, de vrouw feitelijk de dood toedient. Ik heb altijd veel van haar
gehouden.
Er is een telegram uit Madrid. Voorgesteld wordt om Ricardo Diez Hochleitner
een voorwoord te laten schrijven voor de Spaanse editie van Over intelligentie die
Santillana Publishing Company uitbrengt. Ik pieker er niet over. Hochleitner mag
dan van alles zijn en het hoofd van de Club van Rome in Spanje, maar op mij maakte
hij altijd een onbetekenende en vervelende indruk. Ik wil niet dat dit gebeurt en heb
met die mededeling een telegram naar Madrid gezonden.
Ik heb hoofdpijn van het gelazer met Eduard, maar eigenlijk is dit beschamend,
want wat gaat er deze dag in godsnaam allemaal in John van Haagens hoofd om? Ik
zou naar hem toe willen, maar ik ben zelf van streek.
Er is weer eens een kies getrokken.
Peter belde uit Londen. Ik sprong op toen er werd gebeld, in de verwachting dat
het Eduard was. Ik was haast teleurgesteld. Gisterenavond heeft Peter de première
gespeeld in zijn rol van Bacchus bij de Royal Opera. De kritieken waren uitstekend.
Volgende week begint hij bovendien aan een rol in een film. Prima.

27 november 1982
01:30
Ik kan niet slapen. Ik lees in mijn dagboek terug hoe ik Eduard op 20 april 1980 voor
het eerst ontmoette en noteerde hem ‘echt lekker te vinden’. Op 17 mei 1980 kwam
hij voor het eerst naar Amerbos met bloemen en een vaas.
Vanmorgen om 11:15 uur stond mijn lieve jongen opeens voor mijn neus. Hij
keek heel ernstig, zag bleek en vertelde twee dagen door een diep dal te zijn gegaan.
Ik vroeg waarom dit allemaal was gebeurd en was meteen mijn eigen misère van de
afgelopen dagen vergeten, alsof dat niet meer belangrijk was. ‘You are the key,’
waren zijn woorden. Maar hoe moet ik hem zijn gevoel van niet-gebondenheid, van
totale vrijheid hergeven in de toestand waar we in verkeren?
Ik zal hem dus totaal moeten zien te bevrijden van het beklemmende gevoel dat
hij verantwoordelijk zou zijn voor mijn affectie voor hem. Hij is zich bewust mijn
totale overgave te
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hebben opgewekt. Het zou misdadig zijn om hem hieraan te herinneren. Hij is daar
helemaal niet verantwoordelijk voor. Ik probeer het wereldnieuws te volgen. In
Washington is een muur van zwart marmer onthuld waarop de namen staan gegraveerd
van de 58.000 militairen die in Vietnam sneuvelden.227
Anthony Lewis wees in een commentaar op ‘de doodenge adviezen’ die Ronald
Reagan van zijn militairen en mensen als Eugene Rostow en Richard Perle krijgt.228
Ze willen de USSR in ‘een onbegrensde wapenwedloop’ betrekken, en zetten erop in
dat de economische druk te groot wordt om zoveel geld in hun legers te blijven
pompen als ze nu doen. Het uiteindelijke doel van de atoomhaviken in Washington
is, dat het Kremlin door de dreiging van een atoomoorlog gedwongen zal worden
hun samenleving te wijzigen.
Ronald Reagan vroeg inderdaad via de televisie aan het Amerikaanse volk om
akkoord te gaan met de zogenaamde ‘Dense Pack’ opstelling van MX-intercontinentale
raketten. Het is de waanzin ten top, maar dat is het plan wat de regering het Congres
voorlegt en vraagt het ‘sympathiek te ontvangen’. Het zal momenteel 26 miljard
dollar kosten en de komende jaren nog eens 40 miljard verslinden. Later blijkt meestal
dat de berekeningen bovendien veel te laag en te optimistisch zijn geweest.
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De nieuwe leider van de Sovjet Unie, Joeri Andropov, heeft onmiddellijk geantwoord
dat de USSR naar ontspanning blijft streven en bereid is ‘preliminary concessions’ te
doen bij de wapenonderhandelingen. Het lijkt een zwaktebod, althans zo zal het in
Washington worden opgevat. De oorlogshitsers zullen tegen Reagan zeggen: zie je
wel!229 Premier Nikolai Tikhonov voegde eraan toe dat zijn land ‘betere en
vriendschappelijker betrekkingen met Amerika’ nastreefde. Tijdens een diner met
zakenlieden uit de VS in het Kremlin, benadrukte Tikhonov dat er in het verleden
uitstekende relaties waren geweest, dus waarom nu niet?230
George Shultz, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, antwoordde
prompt dat Washington naar ‘daden’ keek en ‘a change in behavior on important
matters’. Dat illustreert weer die typisch Amerikaanse arrogantie dat zij, en alleen
zij de wijsheid in pacht zouden hebben over hoe de bewoners van deze planeet zich
zouden behoren te gedragen. Harrison Salisbury van The New York Times231 noemt
Andropov ‘a formidable opponent’ en ‘the first Russian leader since Czar Nicholas
II who is comfortable with the English tongue’. Hij stuurde zijn zoon Igor naar het
USA Instituut waar Georgii Arbatov de scepter zwaaide. Volgens Salisbury zou er
kritiek op Arbatov in het Kremlin zijn geweest omdat hij niet accuraat ‘the intensity
of Ronald Reagan's anti-Soviet attitudes’ zou hebben ingeschat. Volgens dit artikel
zouden Arbatov en Zagladin de twee voornaamste adviseurs van het Kremlin zijn
ten aanzien van het beleid richting Washington. Mijn boek met Arbatov is al
gepubliceerd. Ik zit dus op de juiste lijn met een boek met Zagladin. Henry Kissinger
staat weer eens in zijn hemd als leugenaar. Seymour Hersh heeft uitgevlooid, aan de
hand van verklaringen van leden van de Amerikaanse inlichtingendiensten, dat door
de Amerikanen aan de omverwerping van president Allende in Chili wel degelijk
geconcentreerd werd gewerkt, nog lang nadat Kissinger onder ede voor het Congres
had verklaard dat ze waren opgehouden.232 Dergelijk gedrag, dat dus het voorbeeld
voor ‘de wereld’ zou moeten zijn, voltrekt zich identiek in Den Haag, alleen hier
wordt er met geen letter over geschreven in tegenstelling tot in de Amerikaanse
media.
Uit Tel Aviv wordt gemeld dat luitenant-kolonel Zeev Zeharin voor een
onderzoekscommissie naar de bloedbaden in Pale-
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stijnse kampen van West-Beiroet heeft verklaard, dat zowel premier Menachem
Begin als minister van Defensie Sharon voor de commissie aanwijsbaar hebben
gelogen. Iedereen liegt over alles wat los en vast zit als eigen straatjes moeten worden
schoongeveegd.233

28 november 1982
Gisteravond heb ik Volodja Molchanov meegenomen naar de Van Eeghens op
Berkenrode. Ernst lanceerde weer diens eindeloze cadensen over de wereldpolitiek
en was niet te stoppen. Ik heb het op die momenten met Erica te doen. Zij ging
demonstratief even bij Volodja zitten maar Ernst raasde maar door.
Van Eeghen was er absoluut zeker van dat Gerrit Jeelof mij minstens 50.000 gulden
zou geven voor bewezen diensten ten behoeve van Philips. ‘Ik had hem iets gevraagd
voor mij te doen, en vrijdag begreep ik dat hij dat had gedaan.’ Hij zei dit kennelijk
om te onderstrepen hoe betrouwbaar Jeelof was.
Bibeb had hem inderdaad gebeld en zou in januari een interview met de koopman
gaan maken, zoals ik haar had geadviseerd. Ik zei: ‘Over public relations gesproken.’
‘Hoeveel geld wil je van me hebben,’ antwoordde hij.
‘Het enige wat ik van je verwacht Ernst, is advies.’
‘Ja, maar jij draagt je hart op de punt van je tong en dat heeft je in het leven al
heel wat centen gekost. Ik deel je mening over Klaas de Vries voor honderd procent,
maar je had het hem niet hoeven te zeggen. Je hebt hem immers misschien nog eens
nodig.’
‘Nee, dank je hartelijk, geen Klaas de Vries.’
Volodja Molchanov walgt van het CPN-congres, waar vijf uur werd gediscussieerd
over de positie van de vrouw ‘en waar het wemelt van de homo's’. Hij begeleidt een
sovjetdelegatie op deze bijeenkomst.
Ik zat in bus 33 op weg naar de stad in mijn dagboek te schrijven toen ik Eduards
auto in de richting van Amerbos zag rijden. Ik stapte de volgende halte uit en rende
terug, geheel buiten adem toen ik aankwam. Hij was begonnen een briefje aan me
te schrijven. We zaten in mijn werkkamer. Ik voelde sterk onheil naderen.
Zijn besluit stond vast. We zouden elkaar niet meer moeten ontmoeten. ‘Ik heb
de hele nacht niet geslapen,’ zei hij. ‘Ik ben doodop. Ik kan niet meer. Wim, ik wil
niet meer.’
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‘Nee, nee,’ antwoordde ik wanhopig, ‘don't do that, listen to me.’
‘Anders hebben mijn ouders ook niets meer aan mij,’ was een andere overweging.
Laatst vertelde hij dat zijn verhuizing naar een kamer in de Lairessestraat werd
ingegeven, niet door een botsing met zijn ouders, maar omdat hij niet langer een
dubbelleven wilde leiden en oneerlijk zou moeten zijn tegen zijn ouders over met
wie hij omging omdat hij gay is. Blijkbaar weten of beseffen zijn ouders dat nog
niet. Hij was ervan overtuigd dat wanneer we elkaar zouden blijven ontmoeten, we
elkaar alleen maar meer zouden kwetsen en pijn doen.
Hij zat op de bank en zag er zo zalig uit in een lichte broek en een trui van mij uit
de States. Hij was mooier dan ooit. Geleidelijk aan werd hij kalmer. Ik geloof dat
niet uitgesproken en onopgeloste zaken met zijn ouders een rol spelen. Hij kan nog
steeds niet loskomen van hen. Zij spelen niet alleen een rol, maar bepalen op de
eerste plaats het goed en kwaad in zijn leven. Hij wordt verteerd door schuldgevoelens
tegenover hen, omdat wat hij met mij doet door hem als hoogste verraderlijk en
oneerlijk tegen hen wordt ervaren.

29 november 1982
Vanmorgen kwam ik van de bakker en daar stond hij. Ik wist in een oogopslag dat
een nieuwe ramp op handen was. Ik wist zelfs, en bij navraag bleek dit zo te zijn,
dat hij zijn hart bij zijn ouders had uitgestort en alles had opgebiecht wat er de laatste
jaren was gebeurd. ‘Alles,’ vroeg ik.
‘Ja alles,’ antwoordde hij. Ik huilde, huilde en huilde. Ik wist nu zeker dat this was
the end of the line.
Hij was tegelijkertijd erg lief. ‘Ik zal je brieven altijd bewaren.’ En: ‘Wil ik van
je loskomen, dan zal er tijd nodig zijn. Weken, misschien wel maanden, of langer,
want als ik dit nu niet doe, dan ga ik eraan onderdoor. Ik heb geen zin om gekke
dingen te doen.’
‘Als je over twee jaar terug zou komen,’ antwoordde ik, ‘dan zou mijn leven
stoppen en zou ik me aan jou wijden.’
‘Wat vreselijk,’ was zijn antwoord, wat kennelijk betekende dat dit nooit zou
gebeuren.
Hij begon alles wat van hem nog op Amerbos was te verzamelen en in te pakken.
Het is allemaal niet meer te reconstrueren wat we zeiden of voelden. Boven omhelsden
we elkaar wat dubbel vreselijk was, omdat ik voelde, of me verbeeldde, dat zijn love
and affection nog wel degelijk, zoals altijd, in hem was. ‘Ik hoop,’ zei hij ook nog,
‘dat je veel steun aan Peter zult hebben.’
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Zal ik naar Londen gaan? Eduard is weg, voor altijd. Hij brengt zijn spullen eerst bij
vriendin Marit. ‘Hoe leg ik uit dat ik een vriend van 57 jaar heb gehad,’ zei hij. Hij
gaat maandag terug naar de school in Ceran.
Ik bracht het gesprek met Kreisky bij de Haagse Post en ging naar Thermos.
Bennie Becht zei toen ik binnenkwam, opmerkzaam als hij is: ‘Ben je moe? Je bent
anders.’ Ik probeerde mijn emoties te verbergen, had geen seks en vertrok toen
verdriet over Eduard mijn brein verder vertroebelde. Ik zal nooit meer hetzelfde zijn
en zal nooit meer in een liefdesrelatie betrokken worden, ook niet met Peter. Ik heb
geleefd met onhaalbare illusies. Onder dit hoofdstuk staat nu een streep.
Hans Glaubitz, diplomaat bestemd voor Havana, kwam langs. Hij deed me enige
tijd alle verdriet vergeten.

30 november 1982
Emile Bode citeert in De Telegraaf234 mijn vriend Molchanov in een commentaar op
het CPN-congres: ‘De vernieuwing bij de partij heeft positieve en negatieve kanten.
Positief zijn met name de vredesaspecten, negatief het verbreken van contacten met
de communistische partijen van Tsjechoslowakije en Polen. Ik ken een hoop oude
kameraden in de CPN die er ook zo over denken.’
Ik voel me totaal verloren. Het beeldje van de twee beertjes dat ik uit Caracas voor
hem meebracht, staat nog hier. Ik heb momenten dat ik overweeg om John van
Haagen te vragen dezelfde pillen te mixen voor mij, die hij voor de euthanasie voor
Greet gebruikte. Nog nooit heb ik me zo ‘genomen’ gevoeld als deze keer, omdat ik
diep, diep overtuigd was dat de affectie totaal wederzijds was. Hoe dikwijls vroeg
ik hem geen spelletjes te spelen. Waar ik geen rekening mee hield, was zijn leeftijd,
het pas komen kijken op het slagveld der liefde en menselijke relaties.
Ik zou Amerbos snel willen verkopen, al mijn schulden betalen en liquideren en
een reis in het niets gaan maken, om nooit meer terug te keren. Ik heb gewoon geen
zin meer om te moeten soebatten bij Van Eeghen, Jeelof, de VARA en de hemel mag
weten wie nog meer, voor een eerlijk deel van mijn inkomsten.
Ik belde eindelijk met Peter. ‘Als ik het niet juist nu zo druk had met werk, kwam
ik naar je toe,’ zei hij vanuit Londen. Ik breek ook met Peter. Hoe weet ik nog niet,
maar onze relatie
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*1

Met Volodja Molchanov en dochter Anja op dacha buiten Moskou.
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*2

Met Eduard Voorbach in Parijs.
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*3

In de tuin in Ceran.

Na gelogeerd te hebben in Hotel Europa, Brussel.
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*4

Forum Humanum Nederland van de Club van Rome vergadert in Amstelveen.

Nijenrode-reunie op Eerde, 1982.
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*5

Mevrouw Hartini Sukarno naast prins Norodom Sihanouk tijdens diens bezoek aan Djakarta in Hotel
Borobudur. Geheel rechts de koningin-moeder van Cambodja naast prinses Monique, koningin in
1996.
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*6

Greet van Haagen van wie ik veel hield.

Vladimir N. Kudrjavtsev, directeur van het Institute of State and Law of the Academy of Science of
the USSR.
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*7

Casper en Carine van den Wall Bake (met dochter) in Nigerië.

Eén van Casper's projecten.
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*8

Peter als Bacchus in de Royal Opera in Londen. Hij ‘verbood’ deze foto op te nemen, maar waarom
niet.
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*9

Fanny Hill, met Peter en Lisa Raines.
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*10

‘Voor mijn vriend Willem Oltmans’, 3 januari 1983.
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betekent niets meer. Ik belde Lex Poslavsky. Ik wil met hem lunchen.
In een briefje in New York aan Eduard schreef ik eens dat ik het niet zou overleven
als hij met me zou breken. I really think, I want to die. Bovendien vertelde hij dat
zijn ouders tot tweemaal toe bijna naar New York waren gereisd, omdat zij het gevoel
kregen dat hij in moeilijkheden was geraakt. De dood is inslapen. Hoeveel keren
meer zou ik nog naar Chopin en Ravel, zoals op dit moment, moeten luisteren? Je
kabbelt gewoon uit het leven weg als bij het naar bed gaan. Eens is de laatste keer.
Om 01:15 uur ging de telefoon. Het moet Peter zijn geweest. Maar ik wilde met
niemand spreken.

Ik ben vanavond met Frans Kellendonk naar de receptie op de sovjetambassade
gegaan, omdat ik nog steeds bezig ben hem naar Moskou te krijgen. Ambassadeur
Beletski behandelde Volodja Molchanov als een VIP

1 december 1982
Ik voel me koud, naar, triest en ontroostbaar. Ik schreef eerst een brief aan Eduard,
wat me een stuk rustiger maakte. Ik luisterde naar Debussy in de bus naar Centraal
Station en begin weer te bubbelen met meer positieve gedachten en gevoelens, ook
ten aanzien van Ed. Zal dit zich in zijn ziel ook voltrekken?
Ik bracht samen met Pieter Baaij een bezoek aan de Cubaanse ambassadeur Díaz
in Den Haag. Hij is aardig, alleen je moet hem steeds bijsturen om resultaten uit zo'n
gesprek te halen. Ik
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stelde voor dat we een proefwindmolen in Cuba zouden plaatsen. De ambassadeur
wilde echter eerst alle informatie ontvangen opdat er geen geld over de balk zouden
worden gesmeten. Er wordt momenteel toch nog voor 100 miljoen dollar handel
gedreven tussen Cuba en Nederland.
Pieter Baaij vertelde dat Dirk Keijer ‘financiële klappen’ in Brazilië had gehad.
Baaij had zijn eigen bedrijven de afgelopen tien jaar gesaneerd en gestroomlijnd,
wat hem twaalf miljoen gulden had gekost. Hij had onlangs een bod gedaan op hotel
Babylon bij het Centraal Station in Den Haag. We moesten eerst even langs zijn
kleermaker. ‘Die maakte ook de kostuums voor Claus,’ zei hij. We liepen ook binnen
bij zijn zoon Dolf, die het kaaswinkeltje in de galerij van het station exploiteert.
Díaz grapte dat ik hem bombardeerde met brieven: ‘You are my mental torturer.’
Hij zei ook dat ik meer kon bereiken dan hij, gezien mijn uitstekende contact met
vice-president Carlos Rafael Rodriguez.
Kellendonk was gisteren op chique, in een pak. Hij zag er oergezond en
aantrekkelijk uit. Hij gaf Volodja Molchanov een boekje met een opdracht. Volodja
gaf me cadeautjes en wodka om aan Jan Cremer te geven. We namen met een
omhelzing afscheid in de hal van de ambassade. Hij had op verzoek van Ernst nog
een half uurtje een bezoek op diens kantoor aan de Herengracht gebracht. Ernst had
gevraagd om aan Popov over te brengen ‘vooral geen spionnen op sovjet
handelsmissies neer te zetten, want het meeste werk wordt immers door
spionagesatellieten uitgevoerd’.
Ernst van Eeghen zei later dat, als gevolg van zijn gesprek met Molchanov, hij er
over dacht handelsbetrekkingen met Moskou aan te gaan. Hij nodigde me uit op
kantoor te komen om kennis te maken met enkele leden van zijn staf. Ik vroeg me
af of Volodja hem op die gedachte had gebracht. Ik stelde voor elkaar volgende week
te spreken. ‘Nee, morgen om 10:00 uur,’ aldus de koopman. Dit vooruitzicht iets
samen met Van Eeghen & Co te doen, windt me op.
Intussen meldt NRC Handelsblad dat er als gevolg van Israëlische
oorlogshandelingen ‘bijna twintigduizend mensen in Libanon werden gedood’. Niet
minder dan 84 procent van de slachtoffers waren burgers in Beiroet. Over
oorlogsmisdaden gesproken.

2 december 1982
Ik heb professor Arbatov een telegram gezonden, dat naar mijn mening rekening
moeten houden met nog eens vier jaar Rea-
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gan, nu Edward Kennedy zich heeft teruggetrokken als kandidaat voor het Witte
Huis.
Om 10:15 uur begon de vergadering bij Van Eeghen. Het staat voor mij vast dat
dit een resultaat is geweest van het gesprek dat de koopman met Volodja Molchanov
heeft gevoerd. Het kantoor wil kopen en verkopen in Moskou. Enkele jaren geleden
hadden ze al chemicaliën willen verkopen maar de economische recherche had dit
verboden. Dat viel allemaal onder ‘strategische materialen.’. Er waren omwegen via
de DDR en Bulgarije mogelijk geweest, maar Ernst had dat niet gewild. Hij zou in
Moskou op kleine schaal willen beginnen om geleidelijk te leren hoe zakendoen met
de Sovjet Unie verloopt. Ik ontmoette Maarten van Ancum Plas, de manager van de
Chemical Division, die mij een memo zal schrijven. Ook Ronald Develing was
aanwezig, directeur van Central Buyers BV, een ander bedrijf van Van Eeghen. Ik
stelde voor dat we om te beginnen een letter of intent zouden tekenen om tot
zakendoen te komen. Ik moest akkoord gaan exclusief consultant voor Van Eeghen
en de Chemical Division in Moskou te zijn. Ook wanneer ik iets voor de ACF in
Maarssen zou gaan doen, moet ik eerst met Van Eeghen overleggen. Het lijkt
warempel een serieuze zaak te worden. Eindelijk.
Ik zou een portefeuille willen opbouwen met het doel die op den duur aan Eduard
over te dragen. Ik stuurde Eduard twee expresbrieven.
Ernst van Eeghen liet me eerst zijn correspondentie met het kantoor van senator
Hatfield in Washington lezen en daarna een briefwisseling met premier Lubbers. Het
ging over een uitspraak van minister Weinberger in Brussel, die had gereageerd op
een verklaring van Arbatov dat MX-raketten ‘first strike weapons’ waren. Ik heb dit
gemist omdat ik en in Moskou was en holderdebolder raakte van de situatie met
Eduard. Ernst voegde eraan toe niet te denken dat Lubbers iets van het belang daarvan
begreep, maar dat hij de brief in het gunstigste geval aan de minister van Defensie
zou doorgeven.
Van Eeghen zou Van Meekren willen ontmoeten, wat ik zal proberen te regelen.
Om 16:25 uur volgde een gesprek met Carel Enkelaar, Dennis Livson en Henk
Suèr in Hilversum. Opnieuw is uitvoerig van gedachten gewisseld over hoe we een
film zouden kunnen samenstellen uit al het jarenlang gefilmde materiaal in de
JFK-affaire. Ik denk dat we geen stap verder zijn gekomen.
Toen ik thuiskwam, ben ik eerst de polders ingegaan. Ik snakte naar beweging.
Soms heb ik het gevoel dat er nieuwe jobstij-
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dingen boven mijn hoofd hangen. Ik had een lang telefoongesprek met Eduard. Hij
vond dat ik hem een vreselijke brief had geschreven: ‘Je hebt me tot in mijn tenen
geraakt. Ik heb bijna de hele dag lopen janken. Ik sta ook nu te trillen op mijn benen.
Inderdaad, actie schept reactie, maar je hebt me vreselijk diep geraakt. Ik heb de hele
dag een lijst lopen maken. Heb ik je ooit iets gevraagd?’ En zo ging het maar door.
Op dit moment, 27 oktober 1996, als ik deze passage aan het verwerken ben voor de
uiteindelijke memoires, zoek ik de brief van 30 november 1982 op, waaraan hij
refereert en waarvan ik deze derde versie hem heb gezonden:
Ed,
Tot gisteren kon ik niet geloven, dat je op een finale breuk aanstuurde.
Voor mijn gevoel waren we nog steeds veel te close en was er teveel truth
in onze relatie. Ik voelde, tot gisteren en we in elkaars armen tegen de
garagedeur stonden, dat die closeness er nog steeds was.
Toen kwam je vertrek, zonder uitzwaaien waarbij je inderdaad, zoals je
al zei, geen tranen meer had. Steeds was het warm-koud. We spraken af
naar Brussel te gaan samen. De volgende dag zegde je af. We spreken af
onze relatie bij te sturen. ‘That is a deal,’ waren je woorden, de volgende
dag een totale breuk. Wat moet ik nu denken of doen?
(Sla een alinea over)
Na ons etentje vorige week in Le Musicien zei je bij het afscheid in de
auto: ‘Voel je je nu genomen?’ Hoe denk je dat ik die avond naar huis
ging? Na gisteren, met het weghalen van je spullen en achterlaten van de
sleutels, voel ik me voor het eerst verraden - en na wat je allemaal zei verraden in alles wat er tussen ons is geweest. Letterlijk heb ik je gesmeekt
van onze relatie geen keukenmeidenroman te maken. Toch heb je coûte
que coûte doorgedreven om een breuk tot stand te brengen ‘en misschien
zie ik je wel nooit meer,’ zei je ook nog.
(Sla vier regels over)
Ik wil je het volgende zeggen.
Na wat er tussen ons is geweest, is mijn heilige opvatting dat samen en in
overleg, in liefheid en in basic genegen-
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heid voor elkaar, die er tussen ons nog altijd is, elkaar helpt, elkaar bijstaat
en in love een zodanige situatie schept, dat niet de vernietiging of de
wreedheid jegens elkaar centraal staat, maar dat de innige relatie die er
was en in enigerlei vorm zal blijven voortbestaan en moet voortbestaan want een tweede situatie als de onze zal in ons leven niet meer voorkomen
- zal kunnen voortleven. Dat we elkaars diepste vriendschap behouden.
Wil je dit of wil je dit niet? Ben je bereid hiervoor te knokken of ben je
dit niet? Weglopen, wegvluchten, verliefd op een ander worden, met een
ander in bed duiken, rekening houden met wat ouders wel of niet zouden
kunnen begrijpen of aanvaarden, staat hier allemaal buiten. It is a matter,
exclusively and totally, between you and me.
Doe wat je hartje begeert. Het is gemakkelijk gezegd. Maar wie doet het?
Wie volgt zijn innerlijke instincten en innerlijke stem wat waar is en
onwaar? Ik weet, en jij weet, dat als we elkaars armen om elkaar heen
sluiten, we waarheid en love voelen.
(Dan sla ik een halve pagina in mijn brief over en kom tot een beschamende passage,
waarbij ik zelf van onze relatie een goedkope keukenmeidenroman maak.)
Zaterdagmiddag ben ik weg en zal ik de garagedeur open laten. Je zult
daar een doos vinden met je truien, het potje wat ik in NYC van je cadeau
kreeg en al het andere. Ik verwacht dat je alles wat ik je aan schoenen,
kleren enzovoorts heb gegeven in de lege dozen zal flikkeren, die klaar
zullen staan. En dan wil ik je naam ook nooit meer horen.
Ik wil dit niet en ik heb dit niet gewild maar jouw behandeling kan ik niet
accepteren. Wanneer je op die manier onze relatie beëindigt, dan voel ik
me inderdaad alleen nog maar ‘genomen’ en ‘belazerd’ en alsof ik met
een hoerenjongen ben omgegaan.
Jouw idee van een breuk is blijkbaar alle voordelen die je aan de relatie
hebt gehad behouden en de persoon zelf een trap na geven. Ondanks je
eigen uitspraak dat je een relatie als de onze niet zomaar van tafel kan
vegen, doe je uiteindelijk juist dat. Sorry: ik kan niet leven met de gedachte
dat je me alleen maar hebt gebruikt. Heb je dat wel, dan zal me dit a.s.
zaterdag voldoende duidelijk worden. Of je komt terug, en je begrijpt dat
wat je me de laatste
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tijd hebt aangedaan, ik niet had verdiend, en je geeft me een hand om
samen dit dieptepunt te boven te komen, of we maken een totale breuk,
maar dan ook echt finaal.
Diep in mijn hart geloof ik ook nu nog in je en refereer aan wat je deed
aan je in-de-war-zijn of aan adviezen van buitenstaanders, mensen die
niets van onze werkelijke relatie weten of begrijpen. Nog steeds kan ik
niet geloven dat dit alles jouw wil is. Nog steeds denk ik dat we vrienden
zullen blijven, en niet omdat je naar Luik wilt of om een dozijn sweaters
te kunnen behouden. Als je werkelijk die breuk wenst, zal je ook niets
meer van me willen hebben of gebruiken wat je iedere dag opnieuw aan
mij zou doen denken. Ik wil die zekerheid wel van je terugontvangen, die
ik gisteren voor het eerst verloren heb. Ik stel de eis dat dit zaterdag 4
december 1982 gebeurt, omdat ik niet met deze warm-koud methode van
afspraken maken verder kan leven. Alles heeft me verschrikkelijk
aangegrepen. Ik weet niet waar ik het aan te danken heb om deze
behandeling te krijgen. Als ik er doorheen moet, dan zal ik het doen. Maar
is het niet fair onze relatie een laatste kans te gunnen? Geloof me het is
niet nodig wat je doet en hebt gedaan.
Wanneer ik deze rampzalige brief uit 1982 nu in 1996 weergeef, terwijl ik er
aanvankelijk reeds aan voorbij was gegaan (en deze ook niet had teruggelezen bij
het samenstellen van dit Memoires-deel), geneer ik me behoorlijk voor wat ik toen
aan een jongeman van 22 jaar schreef, terwijl ik zelf al 57 was. Pas toen ik verder
werkte en zijn onbeschrijflijk emotionele en geschokte reactie las, heb ik de brief uit
een vorig dagboekdeel opgediept. ‘Ik heb de hele dag in mijn hoofd een lijst lopen
maken,’ zei hij door de telefoon. ‘Ik had je al gezegd dat ik je het doosje van je
moeder wilde teruggeven.’ ‘Ach Ed,’ heb ik geantwoord, ‘als ik dood ga, heb ik het
liefst dat wat van mij is, bij jou is.’ Waarom heb ik dan die zo diep kwetsende brief
toch geschreven?
Ik voel me van alles wat er is gebeurd de laatste dagen op een vreemde manier
verlamd. Wat kan ik nu nog doen om te redden wat te redden valt? Ik moet hem
helemaal loslaten maar hoe? Hij ziet natuurlijk niet in dat mijn ‘wraak’ een reactie
is op wat hij heeft geflikt.235
Ik belde 25 minuten met Peter in Londen. Hij denkt dat ik
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Eduard heb ‘verstikt’. Ik wil wel en ik wil niet dat hij ‘bloedt’ voor deze laatste acties.
Ik vrees dat alles nu is verpest.
De VARA stuurt me een brief waarin ze aangeven dat zij geen verplichtingen aan
me zouden hebben.236 Ik zal contact met Hans Verploeg van de NVJ opnemen.
Ik probeer wat te lezen. Yukio Mishima beroofde zich twaalf jaar geleden van het
leven. Of liever, zijn vriend sloeg zijn hoofd af nadat hij al een dolk in zijn buik had
gestoken. Ik herinner me hoe Dewi Sukarno van de daad walgde, want ik was in die
tijd bij haar in Parijs.
Mijn voormalige leraar Nederlands op het Baarns Lyceum, Maarten Schneider,
gaf een interview aan Hubert Smeets in NRC Handelsblad. Hij is de enige
pershistoricus die we tot nu toe in dit land hebben gehad. In 1978 is persgeschiedenis
een volwaardige studierichting aan de Gemeente Universiteit van Amsterdams
geworden. Ik zou hem graag nog eens ontmoeten en spreken.
Niet minder dan 276 rooms-katholieke bisschoppen hebben in de VS een debat
gevoerd over de moraliteit van een atoomoorlog.237 Ze hebben zich tegen ‘first use
of nuclear weapons’ door de VS uitgesproken en zijn dus ook voor een ‘nuclear
freeze’.

3 december 1982
Na een absoluut afschuwelijke nacht belde ik Eduard. We spraken af om 16:00 uur
in het Hilton bij Schiphol.
Precies een minuut voor vier reed hij de parkeerplaats op. Hij droeg de boots die
ik hem had gegeven en de lemon and soda sweater. We bestelden erwtensoep. Ik
gaf hem een zilveren slak met een bronzen slakkenhuis, in een mooi doosje verpakt.
Hij stelde gerichte vragen over mijn plannen met Van Eeghen & Co. Hij benadrukte
dat ik alles wat Ernst me zou voorleggen in ieder geval met Voetelink diende te
overleggen. Hij zag wat witjes, maar was mooi als altijd.
Ik biechtte op dat ik hem altijd in boots had willen zien en nu had hij ze en droeg
ze ‘and now you are screwing others in them’. Ook bekende ik dat ik dikwijls bij
Bloomingdale's heel zorgvuldig truien voor hem had uitgezocht en het niet kon
hebben dat Robert of wie ook ze nu bij hem uittrokken. Eigenlijk was het al met al
een betrekkelijk normale ontmoeting zonder teveel emotionele toestanden of nieuwe
dramatische ontwikkelingen.
Toen ik thuiskwam, lag er een telegram van Jermen Gvishiani
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uit Moskou met een verontschuldiging. De boodschap was via Pieter Baaij verzonden.
Ik was er blij mee.

Er is een kleine rel rond het feit dat iemand bij een sollicitatie voor een functie in de
hofhouding vanwege zijn homoseksuele geaardheid was afgewezen. Premier Van
Agt heeft de gang van zaken bevestigd.238 Het ging om een maatschappelijk werker
voor de 250 personeelsleden van het koninklijk huis. De Volkskrant noemt het besluit
de man af te wijzen ‘in diverse opzichten verbazingwekkend en compleet
ontoereikend’.
Ronald Reagan heeft tijdens een bezoek aan Brazilië een toast uitgebracht op het
volk van Bolivia.

4 december 1982
Ik sliep onwaarschijnlijk lang. Wat een normaal gesprek met Eduard weer niet teweeg
kan brengen.
Drie Westerse bedrijven, Mannesmann Anlagenbau, Partec Lavalin uit Canada en
Technip uit Frankrijk hebben aangeboden mee te willen werken aan de ontwikkeling
van nieuwe gasvelden in zuidelijke republieken van de USSR.
De producent John de Crane is overleden. Hij kreeg een hartaanval. Ik leerde hem
kennen toen Peter in de musical Met man en muis van Annie M.G. Schmidt zat.
In Thermos heb ik, met in gedachten Ed in mijn armen, gemasturbeerd. Als het
maar geen afwijking wordt. Een aantrekkelijk neger tippelde. Ik stond stil en dacht:
nee. ‘Je hebt niets gedaan,’ zei Eduard in het Hilton ‘maar ik wil niet nog eens aan
een onmogelijke relatie beginnen.’
Ik had een lang telefoongesprek met John van Haagen. In vergelijking met zijn
verdriet, de ziekte van Greet en de noodzakelijk geworden euthanasie, zou ik me met
mijn problemen voor hem moeten schamen. Hij gaf me meer bijzonderheden over
de dood van zijn vrouw, op wie ik erg was gesteld.
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Zij nam de dodelijke pillen 's middags om 15:00 uur in en hield pas in de ochtend
om 04:30 uur op met ademhalen. John heeft haar toen gewassen en in de kist gelegd.
‘Zij was zo licht geworden,’ zei hij, ‘je kon haar op een hand dragen. Hele delen van
haar lichaam functioneerden niet meer.’
Hij herhaalde dat ze eerst hadden besloten samen te sterven. Maar later had Greet
hem gevraagd vooral te blijven leven om voor de twee jongste zonen te blijven
zorgen. ‘Ik had er niet meer zoveel plezier in en nog niet, maar ze heeft het me
gevraagd. Weet je pal, Greet was eigenlijk als kind al volwassen. Zij heeft van mij
een beter mens gemaakt.’ Ik protesteerde hier tegen, maar in zekere zin is dat waar.
Ik begrijp hoe hij het bedoelt. Zij zag kans zijn positieve kanten, die er waren, wat
ik wist de dag dat ik hem ontmoette, verder te stimuleren. Greet was een schat.

5 december 1982
Op de fiets in de ijzige zuidoosten wind vanmorgen was a blessing in disguise.
Broer Theo vond de brief die ik van Develing, directeur van Central Buyers, had
ontvangen en Theo ter inzage heb gezonden ‘behoorlijk indrukwekkend’.239
Theo vertikt het om als Zuid-Afrikaans staatsburger nu om een visum voor
Nederland te moeten vragen. Ze komen om die reden niet met Kerstmis naar Amerbos.
De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Dyess, heeft namens zijn regering op
het ministerie van Buitenlandse Zaken bij een officiële demarche aangedrongen, dat
de Nederlandse regering bij debatten in de VN niet al te hard moet hameren op
mensenrechten in bijvoorbeeld Midden-Amerikaanse landen. Eigenlijk zouden we
helemaal geen bondgenoot behoren te zijn van de misdadigers op dit gebied in
Washington. De onzin die Ronald Reagan op televisie over Latijns-Amerika
uitkraamde was beschamend.

Amsterdam - Heemstede (trein)
Erica van Eeghen belde of ik kwam eten en logeren. Ik ben op weg, alhoewel totaal
vervuld van Eduard. Hoe lang zal ik nog van hem houden, ook als hij uit mijn leven
zal zijn verdwenen? ‘Ik moet niet meer het belangrijkste element in je leven zijn,’
zei hij het laatste nogal schuchter.
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Heemstede - Amsterdam
Het was een unieke avond bij Ernst en Erica en Louis van Eeghen, een oom van
Ernst, ver in de negentig die aan de Apollolaan in Amsterdam woont. Ik raak steeds
intiemer met Erica bevriend. Zij ging heel serieus op mijn problemen met Eduard
in, die zij ook heeft ontmoet. Ernst was ingedommeld en snurkte. Ik heb het
randgebeuren inderdaad aangeroerd maar ik zou wel eens echt met haar alleen willen
spreken. ‘Zie je nu tenminste in dat je je met die jongen niet meer moet inlaten,’ zei
ze. ‘Uit dat soort relaties kan toch geen geluk voortkomen.’
Ik ben dit niet met haar eens. We zullen losser van elkaar komen misschien, maar
het leven zonder Eduard zou, zoals ik het nu zie, helemaal leeg en nutteloos zijn,
haast waardeloos. Ik zou graag intens veel voor hem blijven betekenen. Misschien
is hij inderdaad aanvankelijk wel met enige verborgen motieven naar Amerbos
gekomen. Maar hij is een zuivere jongen en het betekent niet dat we niet heel veel
voor elkaar zouden kunnen blijven betekenen voor de rest van ons leven. Daar richt
ik me op. Hij wil dit misschien ook wel, maar dan zonder langer zijn ouders over
mij om de tuin te moeten leiden. Wat ik hem nog het meest kwalijk neem, is dat hij
deze breuk zeer lang voorbereidde, zonder enige indicatie en zonder er met mij over
te spreken. Maar dat heeft te maken met zijn leeftijd.
In de auto zei Ernst dat de beide topmedewerkers van zijn bedrijf er hun beklag
over hadden gedaan dat ik bij Van Eeghen op kantoor was verschenen in een colbert
met daaronder een spijkerbroek. Er kwam een reprimande achteraan met als thema
‘do in Rome as the Romans do’ en ‘je bent nu in zaken, dus...’ Toen Ernst en Erica
me naar station Heemstede terugbrachten, zei Ernst: ‘Je bent nu op de goede weg,
als je het goed doet kun je een stevige boterham verdienen. Je moet niet denken dat
je meteen vier en een half miljoen zult verdienen. Denk er maar aan dat de mensen
die je in zaken miljoenen beloven, erop uit zijn je te beduvelen.’
Bij deze uitspraak dacht ik aan Pieter Baaij, die altijd weer herhaalt dat hij me rijk
zal maken. Ernst zei dat een van zijn directeuren hem had meegedeeld dat Pieter
Baaij een bonafide zakenman was.

6 december 1982
Terwijl Erica gisteravond oom Louis naar bed bracht, sprak Ernst van Eeghen
uitvoerig over zijn moeder, de dochter van
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een Boreel, generaties lang generaals geweest. Hij sprak over de oorlog, over Joodse
onderduikers, hoe de buitenplaats in Doorn afbrandde en hoe zijn moeder voor de
armen had gewerkt in Amsterdam.
Op een gegeven moment werd gisteravond op de ramen van Berkenrode getikt.
Een deur ging open. Er werd tot groot plezier van de honden Hans en Pepper met
pepernoten gestrooid. Pepper is mijn favoriet. De tuinman bracht Sinterklaaspakjes,
die Ernst eerder bij hem had bezorgd. Er was een levensgrote damesschoen met een
sticker die aangaf dat deze voor mij was, plus een gedicht. Een tweede pakje was
een muziekdoosje om op de telefoon aan te sluiten. Pakje drie voor mij was een pop
uit Irkoetsk met andere souvenirs uit Rusland (voor de kinderen van
interieurverzorgster mevrouw Hornkamp). Cadeautje nummer vier was het boekje
van Malcolm Muggeridge, Christ and the Media. Voor cadeautje nummer vijf moest
ik de kamer afzoeken waarop ik een langspeelplaat vond met kwartetten van Brahms
en Haydn, gespeeld door het Tokyo String Quartet. Ik vond het allemaal heel
bijzonder. Jammer dat ik hen nooit aan mejuffrouw Buringh Boekhoudt heb
voorgesteld, zoals ik van plan was geweest.
Ik heb intussen de letter of intent met Van Eeghen en Co getekend en Ernst zei:
‘Je kunt nu kaartjes laten maken met Consultant Van Eeghen Group of Companies.’
Ernst zei ook dat mijn opstelling tijdens een gesprek met zijn medewerker de Bruin
‘prima’ was geweest, ‘beter dan met Van Ancum Plas en Develing’. En Van Eeghen
zei: ‘Een paar jaar geleden zou ik dit niet met je hebben gedurfd.’ Begreep niet goed
wat dat mocht betekenen. De eerste transactie schijnt een partij knoflook te worden
van anderhalf miljoen gulden met een procent commissie. Het is een begin. Maar
toen ik vroeg om een telex naar Gvishiani te zenden, antwoordde hij: ‘Ik heb vijf
telexen maar ik vertel niet aan mijn hele kantoor dat je consultant voor ons bent. Doe
het maar liever via Pieter Baaij.’ Zoiets begrijp ik dan weer niet.
Van Eeghen vertelde dat hij er eens bij was geweest dat prins Bernhard koningin
Juliana de kamer uit had gestuurd met de opmerking: ‘Nu moet je maar eens
weggaan.’ Het verbaasde me niet omdat mejuffrouw Buringh Boekhoudt me
soortgelijke incidenten vertelde uit de dagen dat zij op Soestdijk over een kamer
beschikte om Beatrix bij te staan.
Het CPN-congres moet een ramp zijn geweest, althans in de ogen van Moskou.
Volodja Molchanov kwam er in ieder geval verontwaardigd vandaan.
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Robert Scheer behoort tot de unieke schrijvers in de VS die zich tot het uiterste
inspannen de waanzin van deze tijd te documenteren en vast te leggen, zoals nu weer
in een lang artikel voor Playboy met als titel: HOW THE U.S. GOVERNMENT HAS COME
UNDER THE CONTROL OF MEN WHO BELIEVE THAT NUCLEAR WAR CAN BE WAGED
AND WON. Misschien heb ik er hier al over geschreven maar het is nuttig wanneer

het twee maal gebeurd. Jammer dat de hele tekst hier niet kan worden weergegeven.
Het verhaal illustreert andermaal wat voor absolute idioten Reagan en Bush eigenlijk
zijn.

7 december 1982
Het lezen van de International Herald Tribune vervult me iedere ochtend met walging
over waar men in de VS mee bezig is. Soms vraag ik me af of ik de belangstelling
voor het wereldgebeuren nog wel op peil moet houden. In Denemarken is door
tienduizend mensen geprotesteerd tegen de ‘nucleaire waanzin’ om
‘intermediate-range missiles’ in Europa te stationeren, zoals de Yankees dit wensen.
Toch is Ernst van Eeghen in meer dan een opzicht onbetrouwbaar. Ik vroeg
bijvoorbeeld voor hoe lang mijn contract met Van Eeghen & Co. geldig was. ‘We
zetten er een opzegtermijn van drie maanden in. Maar als je voldoet, kan je wat mij
betreft twintig jaar zaken met ons doen.’
‘We zouden ook meteen een contract kunnen tekenen voor drie jaar,’ antwoordde
ik.
Van Eeghen antwoordde: ‘Vertrouw nu maar op ons, want al zouden we je een
contract voor drie jaar geven, als we willen is er altijd wel een clausule te vinden om
er onderuit te komen.’ Ik haat eigenlijk nu al dit gedoe met Van Eeghen.
De Tijd heeft een reportage gepubliceerd: WAT DOEN WE MET JANMAAT? van Matt
Dings en P. van der Eijk. Het antwoord is natuurlijk: niets. Opmerkelijk is dat zelfs
professor Jan Tinbergen, bij wie Alfred Vierling college liep, nu zegt dat hij een man
is ‘om serieus te nemen’. Alfred is aangetrokken als fractiemedewerker van de
Centrumpartij. Ik ben het met dit serieus nemen van Vierling eens, sinds ik hem voor
het eerst ontmoette op de milieuconferentie in Stockholm. Trouwens, ik voel me
enigszins verantwoordelijk voor Vierlings toetreden tot de Centrumpartij. Hij deed
dit nadat hij de oprichter Henry Brookman aan mijn dinertafel voor het eerst sprak.
Janmaat is tenslotte een indringer van naderhand, die een coup tegen Brookman
pleegde. Onbegrijpelijk dat Henry het zover heeft laten komen.
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Alfred Vierling.

Ik sprak bij Van Eeghen over mijn zondag samen met Ernst geplande reis naar
Moskou. Hij haalde Van Ancum Plas en De Bruin ook naar zijn kamer. Men was
het erover eens dat Van Eeghen & Co het spenderen van drieduizend gulden voor
een trip van mij naar Moskou ‘te duur’ vond.
Gunter Pauli belde, dat hij waarschijnlijk een baan voor Eduard had versierd in
een Brusselse patisserie. Dan kan hij zijn Frans pas echt goed oefenen in plaats van
op die peperdure school in Ceran. Een andere mogelijkheid zou een stage zijn bij
een bank in Luik. Ik belde Eduard in België, die onmiddellijk reageerde met: ‘Prima.’
Later schreef ik een en ander in het speciale voor Ed bestemde carnet en betrapte me
er op dat er een traan over mijn wang rolde.
Lichtpuntje. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met 245 tegen 176
stemmen de plannen van Reagan voor het MX-raketprogramma ter waarde van 26
miljard dollar verworpen.240
Leo Kool, chef Actuele Programma's van de NOS, heeft aan Hans Verploeg in een
brief geschetst waarom mijn claims op de NOS geen hout zouden snijden.241 In een
memo aan de NVJ heb ik andermaal samengevat hoe ze me voor de zoveelste keer
in Hilversum tekort willen doen.
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8 december 1982
Wat me raakt is dat mevrouw Hornkamp meeneuriet wanneer ik de
fantaisie-impromptu van Chopin speel terwijl ze in het huis bezig is.
Gisteren heb ik met Van Eeghen en Pieter Baaij in Hotel de l'Europe geluncht.
Terwijl ik probeerde te verzekeren dat ze me niet opnieuw buitenspel zouden zetten,
zoals na de lunch met Van Eeghen en Jeelof gebeurde, zei Baaij met veel nadruk:
‘Als we jou er buiten zouden laten, zouden we ons een dief voelen, denkt u niet?’
‘Ja,’ aldus Ernst, ‘dat is zo.’ Intussen meende Van Eeghen dat er maar eens snel
een tweede lunch moest komen met Van Eeghen, Baaij en de heren Develing en De
Bruin. Intussen bleek dat de VMF met zwager Sickinghe voor honderden miljoenen
zaken doet in de Sovjet Unie. Tevens wenste Baaij niet mee te betalen voor mijn
komende reis naar Moskou, wat ook Van Eeghen verbaasde. ‘Hij denkt misschien
toch dat je het niet klaarspeelt in Moskou,’ aldus Van Eeghen. Hij liet er een
bemoedigende zin op volgen. ‘Willem, als je werkelijk zou begrijpen wat zakendoen
is, dan zou je waarschijnlijk in de Herengracht springen.’
Ernst schijnt ook alles in het werk te stellen om de aide-mémoire van Siline uit
Moskou,242 voorzien van diens handtekening, te bemachtigen. ‘Komt die niet meteen,
dan ben ik uitgespeeld in Washington,’ aldus Van Eeghen. Ik stelde hem gerust dat
het ding op tijd zou arriveren. ‘Ja, maar Siline zei me laatst dat hij deze keer niet
meer om Andrei Gromyko heen kon en wat zal de minister zeggen?’
Kenmerk heeft mijn gesprek met kanselier Bruno Kreisky van Oostenrijk
uitgezonden. Om te beginnen lieten ze het in de pers aankondigen met weglating van
mijn naam, net als in NRC Handelsblad. Verder ben ik zelf niet in beeld geweest. Jan
Pieter Visser van de NCRV belde ogenblikkelijk en zei het een schandaal te vinden
dat Kenmerk het zo had uitgezonden. Ze hadden toch minstens een opname moeten
laten zien van Kreisky en jou op de gang lopend. Ik dacht: dat doen ze alleen niet
omdat Den Haag ervoor heeft gezorgd dat mijn naam in de goot ligt. Lejo Schenk
zorgt er zelf voor als hij iemand inteviewt dat hij breeduit in beeld is.
Ik stuurde een artikel over Pritchett naar Frans Kellendonk. Hij is pessimistisch.
‘Life is tragic in a way. There is so much conflict. There is revival of conflict,
perpetual conflict which seems
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to go on. One has to fortify oneself to live with that, in fact identify yourself with it,
really. I believe in identifying myself with life as it is, life as it appears to be.’243 Wat
zal ik schrijven, denken of zeggen als ik 82 jaar ben?
David Shaw komt in de Los Angeles Times tot de conclusie ‘that too many news
stories give too little information on too many unidentified sources. And despite
some improvements in some areas, the problem is getting worse, not better.’244 Het
is een van de permanente problemen van journalisten, dat ze over informatie
beschikken die hen door absoluut betrouwbare bronnen wordt verschaft, maar waarbij
zegslieden anoniem wensen te blijven. Al in het derde jaar dat ik journalist was, in
1956, ondernam ik een oriëntatiereis naar Djakarta en ontdekte hoe de Nederlandse
kaarten aldaar lagen, wat in flagrante strijd was met wat algemeen werd aangenomen.
Niet alleen door Sukarno en de zijnen, maar ook door Duco Middelburg, toenmalig
diplomatiek vertegenwoordiger van Nederland in Indonesië, beschikte ik over
informatie waarvan ik de bronnen niet mocht noemen, maar die voor het beleid van
Den Haag in Djakarta wel degelijk van levensbelang waren.

9 december 1982
De sovjets hebben meer dan 100.000 stalen buizen voor de energielijn naar Siberië
bij Salzgitter in West-Duitsland besteld. Luns heeft in Brussel gezegd dat er geen
verband bestaat tussen de MX en de kruisraket. Wanneer er door Joeri Andropov
inderdaad stappen zouden worden ondernomen om de betrekkingen met het Westen
te verbeteren, ‘dan zou het de plicht van de NAVO-bondgenoten zijn hier opbouwend
op te reageren,’ wat voor deze mijnheer een opmerkelijk vriendelijk geluid is.
Tom Wicker schrijft dat 100.000 man Amerikaans militair personeel in enigerlei
vorm toegang tot of verantwoordelijkheid voor atoomwapens heeft. In 1977
bijvoorbeeld, zijn 1.219 personen van hun plichten in dit verband ontheven omdat
zij geestelijke stoornissen hadden, 256 vanwege alcoholisme en 1.365 vanwege
drugsverslaving. In een periode van achttien maanden zijn er bij het North American
Defense Command 151 maal valse computeralarmen geweest. Soms duurde het zes
minuten voor werd ontdekt dat het om een vals atoomalarm ging.

243
244

International Herald Tribune, 3 december 1982, door Kathy Stephen.
International Herald Tribune, 8 december 1982, overgenomen uit Los Angeles Times.

Willem Oltmans, Memoires 1982-1983

184
Peter belde uit Londen. Hij is erg druk en moet morgen alweer om 07:30 uur op een
filmset zijn. Omdat ik volledig in beslag genomen ben door de situatie met Eduard
en vond niet aardig genoeg tegen Peter te zijn geweest, belde ik hem terug. Het werd
eigenlijk alleen maar erger. ‘Ik benijd je niet om waar je nu door moet Willem,’ zei
hij. ‘Nu weet je nooit meer zeker hoe het tussen jullie is.’ Dat was waar maar dat
was dezelfde ervaring die ik eind jaren zestig met Peter beleefde.
Gerard Schuijt heeft in De Journalist over de uitspraak in het Claus-proces
geschreven.245

NOS/KNVB en Oltmans/Staat der Nederlanden
Tweemaal strijd om de vrije nieuwsgaring
OLTMANS
Door een gekunstelde constructie heeft de president van de rechtbank in
Den Haag de Staat der Nederlanden in het gelijk kunnen stellen in het
geding dat de journalist Willem Oltmans had aangespannen. De staat heeft
niet onzorgvuldig gehandeld door Oltmans niet uit te nodigen voor een
persgesprek van prins Claus, leider van een Nederlandse delegatie in India,
met hoofdredacteuren van Indiase kranten. Als de overheid een
geselecteerde groep journalisten uitnodigt dan kan niet elke andere
journalist daaraan een aanspraak ontlenen om er bij tegenwoordig te zijn,
aldus de president. Nog even de feiten in herinnering gebracht: de journalist
Willem Oltmans - ten aanzien van wie de vorige minister van buitenlandse
zaken Van der Klaauw onder dreiging van een gerechtelijke procedure
een circulaire aan de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen
heeft moeten sturen waarin eraan herinnerd werd dat Oltmans niet ten
achter gesteld mag worden bij andere journalisten als het gaat om de
normale faciliteiten die aan de pers verleend worden - ging als enige
Nederlandse journalist in februari 1981 de GPD mee met een door prins
Claus aangevoerde delegatie naar India. Hij beklaagde zich erover
onvoldoende informatie te hebben gekregen over het programma, maar
hij stootte zich er vooral aan dat een dag vóór de afsluitende persconferentie
prins Claus een persgesprek bleek gehad te hebben met Indiase
hoofdredacteuren. Daarover las hij in de plaatselijke kranten, zodat de
afsluitende persconferentie weinig betekenis meer had.
Om dat persgesprek draaide het in het kort geding dat Oltmans nu tegen
de Staat der Nederlanden had aangespannen en waarvoor in een voorlopige
procedure eerder dit jaar prins Claus zelf als getuige was opgeroepen. In
het vonnis van de president van de rechtbank heet het nu ‘een gesprek met
een geselecteerde groep journalisten’. Dergelijke gesprekken zijn volgens
de rechter niet ongebruikelijk en niet valt in te zien dat de overheid de
vrijheid zou missen dergelijke bijeenkomsten te beleggen.
GEVAARLIJK
Bij deze uitspraak passen m.i. een tweetal kanttekeningen. Het gaat er niet
om wat prins Claus bij dat gesprek ‘voor ogen stond’ zoals hij tijdens het
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getuigeverhoor verklaard blijkt te hebben. Prins Claus had gedacht aan
een gesprek in de trant ‘zoals mijn echtgenote en ik van tijd tot tijd een
gesprek voeren met Nederlandse hoofdredacteuren’. Van belang is wat
het feitelijke karakter van het gesprek was en dat was een spel van vragen
en antwoorden waaruit gepubliceerd kon worden, zoals ook bleek uit de
kranten de volgende dag. De gesprekken met de Nederlandse
hoofdredacteuren plegen op vertrouwelijke basis gevoerd te worden. Ook
is m.i. niet van belang dat de prins nu verklaard blijkt te hebben dat wat
er in de Indiase kranten heeft gestaan geen goede weergave was van wat
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er gezegd is. Het zouden niet zijn antwoorden zijn, maar de gestelde vragen,
die als antwoord in de krant gezet waren. Het is altijd gemakkelijk om de
journalisten de schuld te geven, vooral als zij ver weg wonen en geen weet
ervan hebben dat hun werk hier bekritiseerd wordt. De vraag blijft juist
daarom gerechtvaardigd waarom de enige ter plekke aanwezige
Nederlandse journalist er niet bij mocht zijn om ons te vertellen of zijn
Indiase collega's de woorden van de prins al dan niet goed hebben
weergegeven.
Een teleurstellend vonnis dus. Een gevaarlijk vonnis ook, omdat het de
overheid volgens deze president vrij blijkt te staan over te gaan tot het
uitnodigen van een geselecteerde groep journalisten als men een bepaalde
onwelgevallige journalist wil weren.
Jammer dat Schuijt weg is. Hij begreep en kende mijn zaak als jurist van haver tot
gort. Van Verploeg ben ik allerminst zo zeker als van diens voorgangers, maar Wim
Klinkenberg is er gelukkig om het NVJ-roer recht te houden.

10 december 1982
Olof Palme heeft een nucleaire vrije zone voor Europa voorgesteld, een corridor van
300 kilometer breed teneinde West-Duitsland van de DDR te scheiden. Finland,
Ierland, Joegoslavië, Zwitserland en Oostenrijk zijn hierover benaderd. Het is een
begin but too little too late. Ze moeten gewoon van Zweden tot Malta een atoomvrije
zone tussen de grootmachten scheppen, die steeds verder kan worden uitgebreid.
Ik pakte een sauna in Thermos en keek in een spiegel naar mijn lijf. Ik dacht:
waarom in hemelsnaam een totale overgave en liefdesrelatie te verwachten van deze
jongen? Mijn mind slingerde prompt weer naar het andere uiterste van nog alleen
dat van Eduard te aanvaarden, wat hij bereid is met me te delen. Al weken schommel
ik tussen deze uitersten. Het ene moment wil ik van hem eisen meteen met de piloot
te breken, het andere vraag ik me af waarom ik juist hem tegen iedere prijs wil
behouden. Misschien omdat hij in de totaliteit van een relatie de eerste en het
hoogtepunt was door de combinatie lichaam en geest. Nooit had ik met enige persoon
anderhalf jaar doorlopend seks.
Ik belde Peter om hem te vertellen dat ik Eduard had omgepraat elkaar in Brussel
te ontmoeten en of het niet beter was dit niet te doen. ‘Mijn instinct zegt me Brussel
beter niet door te zetten, maar jij besterft het,’ zei Peter.
‘Dat ben ik met je eens, maar als je zoveel van iemand houdt als ik van hem, dan
kan je alles.’
‘Ik denk dat het hem erg zou verbazen,’ zei Peter
Ik antwoordde: ‘I hope that he would respect me more, because of it.’
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Peter zit in opnamen voor een film waar Shelley Winters een hoofdrol in speelt. Hij
had met haar geluncht. Maandag zal ook Donald Reed op zijn set zijn, wat hem bij
voorbaat opwond. Hij had trouwens boeiende gesprekken met Shelley gehad.
Misschien moet ik Corrie Verkerk bellen voor een interview. Ik zegde toe met Willem
Smitt van Privé contact te zullen opnemen.

11 december 1982
Na een onrustige nacht verbeeldde ik me bij het krieken van de ochtend in een intrige
verwikkeld te zijn met Eduard in Brussel.
Ik kreeg een mooie kerstkaart van de Van Eeghens.
Hylke Tromp is, nadat ik dat geregeld had, nu ook een uurtje op kantoor bij Ernst
van Eeghen geweest.
Kanunnik Goor belde uit Brussel. Dat is de nieuwe vertegenwoordiger van de
Siline-club.
Zelfs Erik de Vries vindt de houding van de VARA tegen mij schandelijk. Wim
Klinkenberg, die er het meest van af weet, idem dito.

12 december 1982
Ik heb zalig gefietst. Ik bedacht me als titel voor een boek: The silence of the soul.246
Lord Chalfont is op verzoek van mevrouw Thatcher naar Rabat gevlogen om te
proberen om op de topconferentie van de Arabische Liga te helpen zoeken een formule
te vinden waarmee een delegatie naar Londen zou kunnen reizen.

Amsterdam - New York, Alia vlucht 261
‘A sense of inferiority affects the motivation of a child to learn,’ schreef psycholoog
Kenneth Clark in The New York Times. Ik denk dat in het geval van mijn broers en
ik, die van kinds af aan erop werden gewezen eigenlijk ‘lummeltjes’ te zijn - onze
ouders hadden het immers zoveel beter gedaan - dit onze schoolresultaten negatief
beïnvloedde. Tot ik mejuffrouw Buringh Boekhoudt ontmoette, die mijn gevoel van
eigenwaarde herstelde.
‘I write because I don't know what I think until I read what I say.’ - Flannery
O'Connor
Flaubert schijnt een woordenboek van algemeen aanvaarde ideeën te hebben
geschreven. Wat is dat?
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Wim Klinkenberg vertelde ‘een genoeglijk gesprek’ met Raymond van den Boogaard
te hebben gevoerd, die het als een overwinning schijnt te beschouwen als
correspondent voor NRC Handelsblad naar Moskou te gaan.
‘I write out of a desire for revenge against reality. I write out of hate, out of a
desire for revenge against all the men who have oppressed and humiliated me.’ Francine du Plessix Gray.
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New York
13 december 1982
Waldorf coffeeshop
Ik logeerde bij Alex Kagan, het broertje van Anja Feltsman.247 Ik sliep wonder boven
wonder als een blok.
Ik ging bij Doug Logan langs om het Arbatov-boek op te pikken. De omslag ziet
er prima uit. Het is al onderweg naar Moskou. De zoon van de hoofdredacteur van
Pravda die aan Columbia University studeert, heeft het meegenomen.
Ik bezocht lezingenmanager Robert Keedick. Mevrouw Schenk en mevrouw Reidy
zijn met pensioen. Bob heeft rode lijntjes rond zijn ogen gekregen en leek
geïnteresseerd om een tournee te organiseren.
Ik kocht Leaders van Richard Nixon.248 Niet om te gillen. Hij heeft toch een pagina
foto's ingeruimd voor Bung Karno. Dat valt me mee. Vijf van de 350 pagina's tekst
zijn aan hem gewijd en zijn bezaaid met onjuistheden, onwaarheden en soms ordinaire
kletskoek. Sukarno mocht Nixon wel. Wat voor mij aantoont dat beide heren weinig
van elkaar wisten of begrepen. Hoe kan het anders? Ze ontmoetten elkaar een aantal
malen voor diners en ontvangsten, misschien enkele uren gesprekken en doorgaans
weten de zogenaamde adviseurs, die vooraf achtergrondinformatie moeten
verschaffen, nog minder.
Het is toch te belachelijk voor woorden om in The Guardian249 de kop tegen te
komen: REAGAN FEARS NATO COULD NOT HOLD RUSSIAN ATTACK AGAINST WEST
GERMANY. Om die reden heeft deze idioot opdracht gegeven het Amerikaanse
hoofdkwartier in Stuttgart de komende vier jaar naar Engeland over te brengen. Moet
je nagaan wat de waanzin weer allemaal kost, terwijl er geen sovjetleider is bij wie
ook maar een haar op zijn hoofd over een aanval op de NAVO droomt, laat staan
denkt. Zulke opzienbarende koppen verschijnen in de kranten en iedereen doet er
het zwijgen toe. Ik heb nu toevallig de afgelopen tien jaar in Moskou geleerd (uit de
eerste hand), dat dit gelul in de ruimte is. Maar in West-Europa neemt ‘men’ aan dat
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Reagan exact weet waar de klepel hangt. De man is gestoord. George A. Keyworth
II, wetenschappelijk adviseur van Reagan, heeft een stuk geschreven in The New
York Times250 Als ik al nauwelijks begrijp wat voor mind blowing beelden de man
voor de lezer schetst, wat moet een taxichauffeur die 's ochtends de krant koopt in
godsnaam van dit geklets maken? In Wyoming worden honderd MX-raketten in diepe,
massieve silo's ingegraven om gelanceerd te kunnen worden. Moskou zou 27-megaton
koppen nodig hebben om een van die MX-raketten uit te schakelen, dus 2.700 om
het zogenaamde dense pack MX-complex te vernietigen. Van andere zijden wordt
betoogd dat een atoomkop in een SS-18 raket uit de USSR alle 100 MX-installatie's
zou kunnen verpletteren. De Sovjet Unie beschikt over een vloot van 308 SS-18's,
aangenomen dat ze alles wat ze hebben aan de Yankees hebben verteld. Ze zijn toch
volledig geschift om dergelijke verhalen voor bij de ontbijttafel op te dissen? Het
grootste probleem met de Amerikaanse oorlogszuchtigheid of het oorlogsdenken in
Washington is dat ze niet weten wat oorlog is.
Herbert Scoville laat er een artikel op volgen THE MX INVITES ATTACK.251 Om er
een passage uit te pikken:
But even if the Air Force's optimistic predictions for ‘dense pack’ were
fulfilled - if 50 of the 100 MX missiles did survive and were launched
against Soviet missile silos - how could the Administration expect them
to destroy the Soviet missiles? By the time our MX warheads reached their
targets, the silos would be empty. The Russians would have launched part
of their force in their first strike, and certainly they would not leave those
missiles they have kept in reserve waiting in their silos to be destroyed
once they knew our retaliatory attack was under way. As soon as their
warning systems told them that we had sent our missiles toward the Soviet
Union, Moscow would launch every remaining missile it could get out of
the ground. Launching an mx retaliatory attack against Soviet silos would
thus only insure that every single warhead the Soviet Union was capable
of launching would be dispatched toward every American target the
Russians could find.
The Russians must see that the MX missile system would pose little threat
to its land-based missiles unless it were used in a first strike. They must
therefore assume that under some circumstances, the United States would
actually launch such a strike - and undoubtedly their military plans are
based on this assumption. They have no choice but to prepare themselves
to preempt an American attack - to beat us to the punch. Thus, the
Administration's claim that we must build the MX to maintain our deterrent
is totally illogical. Instead of making nuclear war less likely, it can only
increase the chance that this ultimate horror will take place. The White
House, not Congress, must have been ‘sleepwalking’ when it nicknamed
the MX the ‘Peacekeeper’.
Herbert Scoville Jr., former assistant director of the Arms Control and
Disarmament Agency and deputy director for research of the Central
Intelligence Agency, is author of MX: Prescription for Disaster.’
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De dagboeken van Thomas Mann bestrijken twee periodes: 1918-1921 en 1933-1939.
‘One must restrict oneself to his own immediate concerns and the life of the mind.
I require serenity and the consciousness of my favored existence.’
De criticus Anatole Broyard van The New York Times252 voegt eraan toe: ‘If this
sounds selfish, we have to remind ourselves that without such selfishness, we would
not have had some of the greatest novels and short stories that this century has
produced.’ Ik denk dat stilte, een zeker zwijgzaam vacuüm rond de geest, eveneens
een voorwaarde is voor een waardevol dagboek in deze eeuw.

14 december 1982
McGeorge Bundy was een en al verontschuldiging, dat hij me nooit verder had
geschreven over het Philip Handler-manuscript. Ik hielp hem een handje door te
zeggen: ‘Maybe you were puzzled what to say?’
‘Yes, in a way that's right.’ Hij dacht dat er nog veel aan het boek moest gebeuren.
Onzin. Het is goed zoals het is. Hij meende te weten dat IIASA in Laxenburg het wel
wilde uitgeven.
Ik stortte bij Jan van Wieringen mijn problemen over Eduard Voorbach uit. Zijn
advies was op de eerste plaats nergens meer over te spreken. ‘Het woord relatie werkt
als een rode lap op een stier. Nee, niet de sleutels van je huis weer teruggeven. Als
hij je wilt zien, komt hij toch wel, ook al heeft hij geen sleutels. Eduard is jong. Hij
wilde proberen zijn ouders te ontlopen. Jij bent heel zwaar over hem heen gevallen.
Ik weet dat het moeilijk is, maar geen brieven, geen telefoons, niet laten merken dat
je zoveel om hem geeft. Soms is het niet goed om totaal eerlijk te zijn. Laat hem
eens een keer (opzettelijk) wachten. Bel eens niet op als hij het wel verwacht. Laat
hem jou missen. Hij gaat je heus wel missen. Ik weet dat dit een vorm van spelletjes
spelen is, maar in dit stadium is het noodzakelijk.’
Ik mocht vanuit Jans flat naar Eduard in Spa bellen. ‘Ik had het helemaal niet
verwacht.’ Hij had ook twee expresbrieven ontvangen vandaag, wat dus weer veel
te veel tegelijk is geweest. Hij leek koel en afstandelijk. Hij boekt nu wel vooruitgang
in Ceran.
Ik bracht een lang bezoek aan mijn oude vriend, psychiater Arnold Hutschnecker,
eens de geneesheer van Richard Nixon. Zijn gezicht had meer rimpels gekregen.
‘Your eyes sparkle,’
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zei hij toen ik zijn appartement aan Park Avenue verliet. ‘Genes of my mother,’ zei
ik.
‘Yes, you were a good mixture.’
Ik denk dat Hutschnecker een weduwnaar is. ‘Aren't you lonely,’ vroeg hij.
‘Yes, but I am strong,’ heb ik gezegd.
‘I can see that,’ antwoordde hij bij de suggestie dat we eens naar zijn buitenhuis
in Connecticut moesten rijden.
Nixon werkte aan zijn memoires. Er lagen overal notities en paperassen, tot op de
grond van zijn werkkamer. Hij ontving vrijwel niemand meer. ‘He said that he was
very seriously ill,’ aldus Hutschnecker. ‘He even told me he was going to die and
would like to be buried under Egyptian pyramids. His aide, Colonel Brenan, confirmed
that he hardly received anyone.’ Ik benadrukte dat de tijd wellicht was gekomen om
een gesprek met Fidel Castro te arrangeren. ‘That would be the one. Him I would
like to see. I have a lady-friend, a cellist, who gave a concert in Havana. Unexpectedly,
Fidel came to her apartment in the hotel. Someone came and said: “The Commandante
is there.” They chatted for hours.’
‘Did she play for him?’
‘No, he wanted to talk about Cuban-American relations. He later sent her a
photograph, “To Christine, whose genius passes my power of imagination,” or
philosophic words to that effect. Fidel would be certainly more interesting than a
Russian. Because the United States acted diplomatically in a very foolish way towards
Cuba. When he asked for our sympathy and aid, he was rebuffed.’
‘Actually, it was your friend Nixon who acted in 1959-1960 in dirty ways towards
Cuba, more so than Eisenhower, who didn't know what really was going on,’ merkte
ik op.
‘Alright, at the time he was no Communist at all. He wanted power, but he also
wanted to do something useful for the Cuban people.’
Ik legde uit dat ik via Carlos Rafael Rodríguez wellicht een gesprek met Castro
kon helpen bewerkstelligen. Ik vroeg of hij dit ook werkelijk zou doen.
‘Yes. Castro is our back door. We have to prevent another cold war type of missile
crisis. After all, when I go to Havana, no-one will ever suspect me to be a Communist,
or ever doubt I am red. Everyone knows that I consider war a brutally, outdated,
mental illness. It is mass murder. Whatever you can say about war, you can say about
negotiations. My aim has been all along to explain intelligently in a psychologically
responsible
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way that the continuation of two armed camps in the world is insanity.’
‘How to get out of this vicious circle,’ vroeg ik hem.
‘The movement is already on the way. What is needed, is to support it. A book
should be written about learning to trust.’
‘But aren't we genetically programmed to carry on as born killers?’
‘No, we are to control the killing instinct.’
‘Menachem Begin is good at it,’ zei ik.
‘Begin is out to revenge. He lost thirty or forty members of his family. Some
groups live by revenge for many generations. So Begin goes on and on. He is driven
by the force of his conviction that never ever such atrocities against Jews should
happen again. Not only does he mix up revenge with diplomacy, but he is out on
revenge. He wants to eradicate the PLO.’
‘Are you saying that hostility in a group can spread and turn into collective
madness,’ vroeg ik ter verduidelijking.
‘That is the fastest way to arouse people. Take children. When they have a serious
argument, it doesn't take long to change into fighting and blows, because their intellect
is limited. The control over what they still have to learn, is weak or absent. They get
into fistfights. They want to kill each other. When grown-ups get drunk, they digress
to the level of the child with broken-down controls, ready to kill. Break down the
moral code and you turn people into killers. That is what happens in every war.
Soldiers that come from homes with strong moral ideals and constraints, will behave
differently from those who lack behavioral control.’
‘Vietnam,’ zei ik.
‘They learned there to kill gooks. Those who resisted, showed the outcome of their
entire upbringing. There, young men became the first victims of drug abuse.’
‘Did you at that time still meet with Richard Nixon?’
‘I first talked to Nixon when he still was vice president. We occasionally had
lunch. He was advised that it was not to his advantage to meet me. He used to come
in limousines right here into my office, accompanied by secret service men. Our
meetings then were not for medical or analytical purposes. He liked to talk to me.
He would apologize to be late, for instance, because John Foster Dulles was ill. He
went to see him in the hospital. Then, we talked over lunch about all kinds of things.
An example: I concentrated for instance on Dulles. I told him: “Dulles is a very angry
man, if it were not for Eisenhower we would be in a war tomorrow.” Nixon was very
surprised and
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replied: “How can you say that?” I replied: “I watch him. I have observed him at the
United Nations. As a US delegate I went into the hall to study some of these leaders
that paraded on the platform and addressed the assembly. If you watch Dulles, watch
his speech, his facial expressions, he radiated anger. Then, when Andrei Gromyko
spoke, Dulles was focusing on paperwork. He symbolically closed his ears for the
Russian. He did not want to listen to Gromyko”.’
‘My Foreign Minister, Joseph Luns always walked out of the hall when president
Sukarno spoke.’
‘Dulles did not want to listen to Gromyko. He did not want to hear another opinion.
He wanted only one opinion: the opinion of Dulles. The man had a strong personality
but he was also very destructive. I interpret Eisenhower's stress and heart attack as
a reaction to his constant efforts to fight the forces around him, who wanted really
a showdown with Moscow at the time.’
Hutschnecker vervolgde: ‘People give themselves away, especially when you
watch them closely. I watch my patients from the moment they come through the
door. Then I have already a mental picture from their personality.’
‘It seems dangerous business to read a face, a studied mask, and not pay attention
to the words spoken,’ zei ik.
‘You learn to take all aspects of a face into consideration. The face is the total
summing-up of what the personality expresses.’
‘And an actor like Reagan?’
‘Again, an angry leader with a knowledge of history at high school level. The way
he destroyed Carter during the television debate, was incredible. Carter, at the time,
was conditioned to the job. He was giving an excellent performance like the best
pupil in his class. His presentation was dramatically good but had no resonance,
because he is not alive. He does not stir audiences. Then came the moment that
Reagan had to produce an answer. He could not say that Carter's opinion was
incorrect, nor that it was a lie. Reagan gave Carter a long look, moved his hand and
said: “Here he goes again.” With one sweep of his hand, he defeated a sound argument
by Carter. With one single motion. It was grandiose. That is why I say: “Watch
people!” Reagan was aware of what the issue was. He was not insulting the man who
was still president. But he absolutely removed Carter from the scene with that one
gesture. I say, Reagan won the election with that one gesture. Then came the closing
words: “If you go to the polls think about: are
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you better off now then you were four years ago?” And, of course, no-one was.’
Ik dineerde met Peters vriend, Frederick Ress. Zijn vriend Jay Beadle is verliefd
geworden op een oogchirurg in Londen, die in een Rolls-Royce rondrijdt. Toch
schijnt Jay de relatie in Engeland te hebben verbroken. Hij keerde in ieder geval in
Freds bedje terug. Frederick vroeg me: ‘What if Jay runs into a New York eye
surgeon?’

15 december 1982
Het is prachtig weer, maar ik ben diep vanbinnen erg bedroefd om Eduard. Ik schreef
eerst naar Peter en daarna enkele pagina's in Eds carnet.
Ik bezocht McGeorge Bundy in zijn kantoor aan de New York University. We
bespraken het manuscript van mijn gesprekken met Philip Handler. Wanneer het
nodige redactionele werk was gedaan, wilde hij er een voorwoord voor schrijven.
McGeorge Bundy verbaasde me toen hij zei dat Ted Kennedy een wijs besluit had
genomen zich niet kandidaat te stellen voor het Witte Huis. ‘Some of his closest
friends don't feel about him like they did about his two brothers.’ Ik vroeg hem daarop
of hij het met me eens was dat Ronald Reagan voor een tweede termijn van vier jaar
zou worden herkozen. Hij was het oneens en zei: ‘This largely depends on the
economy.’ Hij had zelfs het gevoel dat ‘with a certain set of circumstances’ Walter
Mondale de verkiezingen zou kunnen winnen. Hier ben ik het niet mee eens.
Ik heb vier en een half uur doorgebracht bij de Pravda-correspondent Andrei
Tolkunov en diens vrouw Natasha. Ook Vladimir en Maria Daukshta, van de
persdienst van de USSR-vertegenwoordiging bij de VN, waren aanwezig. Een breed
scala aan onderwerpen kwam aan de orde, van Sukarno tot en met Gerard Croiset.
Volodja Molchanov had ze al het nodige hierover verteld. Je moet een gegeven paard
niet in de bek kijken maar, het geserveerde eten was abominabel.

16 december 1982
Bij het ontwaken en nog dromend bedreef ik de liefde met Eduard. Ik heb het gevoel,
alsof mijn affectie voor hem zich gestadig verder verdiept. Hij is overal bij me, in
me. I wonder, I wonder, en zal waarschijnlijk nooit weten wat hem werkelijk beroert.
Ik verbaasde me eigenlijk over het fanatisme van de Tolkunovs, zelfs bij Natasha,
die duidelijk slimmer is dan Andrei. Ze zeiden
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bijvoorbeeld: ‘Andropov is Andropov, he does not have to answer to Reagan on his
State of the Union. Who is Reagan? When this Reagan is long gone, Andropov will
still be there.’ Ik heb gisteren bij Saks Fifth Avenue twee mooie kandelaars voor
Eduard gekocht, als kerstcadeautje.
Ik zag Richard Gere in An officer and a gentleman.
Orthodox jews - some of them - with their hair and long curls around the ears look like neurotic rats advertising their insane robotisation.
Wat is dit dagboek in de grond van de zaak toch onvolledig. Toch heb ik hierdoor
een accuratere geheugenbank dan de meeste mensen van 57 jaar.
Ed van Kan zette zijn zoon af op het vliegveld en vertelde dat de KLM hem korting
geeft. Dat heb ik, dankzij de interventies vanuit Den Haag, in dertig jaar nog nooit
gehad. Hij lanceerde en passant een scheldkanonnade op Wibo van de Linde. ‘Ik had
die man kunnen vermoorden.’ Dit wordt dan na jarenlange ‘samenwerking’ even
gezegd. Wibo schijnt voor alles dubbel te vangen omdat wat Ed van Kan voor Aktua
maakt, Wibo ook nog voor Time gebruikt. Hij wilde voor Aktua wat over Reagan
doen, maar Robert Kroon verscheen op het toneel om het onderwerp weg te kapen.
Ed van Kan overweegt te gaan procederen.
Van Kan vroeg om een introductie bij de sovjets hier in New York. Ik schreef snel
een briefje aan Vladimir Daukshta.
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Amsterdam
17 december 1982
Amerbos
De Telegraaf had vanmorgen een gigantische kop waar de honden geen brood van
lusten. De BVD en dit ochtendblad sloven zich uit de Koude Oorlog op temperatuur
te houden. Wat moet de doorsnee burger van zo'n canard denken?

Minister Rietkerk (VVD) van Binnenlandse Zaken heeft in het parlement bevestigd
dat de USSR en andere Oost-Europese landen, zowel openlijk als in het geheim, de
kernwapen- en vredesdiscussies in ons land trachten te beïnvloeden. Joris Voorhoeve
heeft de BVD in het Kamerdebat gecomplimenteerd voor haar ‘uitstekende werk’.
Volgens Joris moet de regering voortdurend waakzaam blijven op
sovjetinfiltratiepogingen. Wanneer ik niet zelf met Ernst van Eeghen bij die
zogenaamde infiltratiepogingen was betrokken, zou ik dit sensatiebericht misschien
ook voor waar hebben aangenomen. Het is een volledig valse voorstelling van zaken,
waar types als Voorhoeve van de VVD natuurlijk graag aan meedoen, om het publiek
verder tegen de USSR in het harnas te jagen.
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Casper van den Wall Bake schreef me vanuit Nigeria. ‘Jij hebt me altijd geleerd je
ergens helemaal voor in te zetten. Dat doe jij altijd voor honderd procent. Het gevaar
daarvan is dat de “dalen” (die er op volgen) ook diep zijn. Naarmate je ouder wordt,
komen die klappen waarschijnlijk harder aan. Je houdt weinig dierbaren in je directe
omgeving over.’ Dit ter aanmoediging over wat ik hem schreef over Eduard. ‘Sterkte
om dit dal door te komen.’
urgent
telex nr 65
attention mr. willem oltmans
re your telexes of December 1 and 6. am prepared to meet you december
27th at four o'clock.
best regards,
j. gvishiani.
39609 baai nl
411354 dmnts su
George Sluizer is overleden. Onvoorstelbaar. Ik mocht hem vroeger graag. De tijd
gaat door.
Ik was om 11:05 uur thuis. Geen Peter. Douche, post, geschoren en ik zat om 14:15
uur weer in een trein richting Eduard in Spa. De sleutel tot het succes van deze trip
- gedachtig de tips van Jan van Wieringen - zou moeten zijn met geen woord over
de problemen te reppen, laat staan iets over gevoelens te laten blijken.

16:55 uur, Perpinster - Spa
Dit zijn de langstdurende vijftien minuten van de hele trip. Wacht Ed bij het station?
Ja, natuurlijk is hij er. Waarom ben ik toch zo verdomd van slag en geïrriteerd? Het
zal ook wel zijn omdat de trein te laat is.

18 december 1982
Brussel, Hotel Europa, kamer 101
Eduard wachtte voor het station. Ik was verschrikkelijk blij. We hebben eerst ergens
koffie gedronken met een flink stuk taart. Daarna begonnen we aan een ontspannen
trip naar Brussel. We dineerden met tournedos en een wijntje. Ook de avond verliep
rustig. We keken wat naar televisie in bed.
Wat daarna gebeurde was zo intiem, zo ongelofelijk, zo onverwacht, zo teder en
voor mij zo compleet, ondanks alles, dat ik
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deze avond en nacht me alleen maar wil herinneren, zonder er hier over in mijn
dagboek te spreken.253
Ook vanmorgen was Eduard in een zalige stemming. Om 11:30 kwamen Gunter
Pauli en de heer LeClerc, die wil dat ik een lezing kom geven, naar het hotel. Later
gingen Gunther en Eduard weg om naar de patisserie te gaan waar hij misschien kan
werken om Frans te leren. Het wordt een goddelijke logeerpartij.
Hans van den Broek heeft ambassadeur Viktor Beletski van de Sovjet Unie
gekapitteld vanwege diens uitlatingen dat er eindelijk een Consulaat-Generaal in
Rotterdam zou moeten komen. Volgens Van den Broek, die vragen van VVD'ers
Blauw en Joekes beantwoordde, zou Beletski zich niet hebben gehouden aan in het
diplomatieke verkeer geldende internationale regels en gebruiken.254 Die Van den
Broek is een echte Hollandse lul, die barst van de Hollandse arrogantie.
Later reden we terug naar Amsterdam. Er is heel veel ongezegd gebleven. Eduard
vond de kandelaars van Saks echt mooi. Hij sprak ook over een liedje van Marvin
Gay, Sexual Healing. Ik belde Peter of hij het kende. Nee. Hij was bezig hun
appartement aan Charingcross Road in ‘passive pink’ te schilderen, ‘kalmerende
kleuren’ noemde hij het.

Na middernacht
Heerlijk weer in mijn eigen bed.

19 december 1982

Steeds meer kerstkaarten arriveren.
Eduard voelt zich nog niet rijp om mee te doen aan het Forum Humanum van de
Club van Rome. Hij heeft hierover voorzitter Aart van der Want een briefje
geschreven.
Toen ik midden in de nacht tegen Eduard in bed zei dat seks hebben met elkaar
niet direct betekent dat we in het wit met een bosje lelietjes van dalen naar het stadhuis
moeten te marcheren, antwoordde hij: ‘Voor mij betekent seks met elkaar hebben
dit wel.’ Ik wilde niet zeggen: voor mij in jouw geval ook, all the way, darling, for
ever and ever, want dat wil hij nu be253
254

In 1996 herinner ik me die nacht nauwelijks meer.
NRC Handelsblad, 16 december 1982.
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slist niet horen, noch zou hij een liefdesverklaring accepteren. Ik heb geprobeerd een
verhaal van William Gass, vertaald door Frans Kellendonk, te lezen. Het is moeilijk,
gekunsteld gepraat, en ik houd er niet van. Er zijn wel fraaie vondsten in taalgebruik
bij het uitdrukken van gedachten. Een vreemde jongen die Kellendonk. Ik vond hem
een beetje zoals Gerard Croiset mij vond.

20 december 1982
Nixon heeft een interview aan Strobe Talbott van Time gegeven.255 Hij zegt zinnige
dingen. Hij vindt dat we Moskou duidelijk moeten maken ‘that we are not out to get
them’. Hij zegt zich ervan bewust te zijn dat er een stroming in Washington is waarvan
‘if we fence them in with sanctions, their whole rotten system will come tumbling
down’. Nixon denkt dat hier niets van zal worden gerealiseerd.256

Broer Theo belde en adviseerde met een weekendretour met de TEE naar Zwitserland
te komen, wat ik besloten heb te doen. Je leeft maar een keer. Hij was verbaasd
geweest dat senator William Fulbright het voorwoord voor het Arbatovboek had
geschreven. Ook vond hij het gesprek met Bruno Kreisky interessant. ‘Je merkt wel,
dat twee kontjoh's257 aan de praat zijn,’ was het commentaar. Om half een vannacht
ging het licht aan. Door storm vertraagd, kwam Peter binnen uit Londen. Hij vertelde
aangetrokken te zijn geraakt tot een negentienjarig meisje dat met hem in de film
Fanny Hill - ook met Shelley Winters - had gespeeld. Zijn vriend Edwin gaat een
paar maanden naar zijn ouders in Zuid-Afrika. Die periode komt Peter gelukkig hier.
Hij bracht ook het programma mee van het Royal Opera House waar hij als Bacchus
optreedt in Semele van Händel.

21 december 1982
De pianist Arthur Rubinstein is te Genève overleden. Alle muziek in zijn hoofd is
dood. Weer een verre vriend minder. Zoiets als toen Philip Handler overleed.

255
256
257

Time, 27 december 1982.
Die sancties en sabotage zouden wel tot de ondergang van de USSR leiden.
Javaans voor vriendje.
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Galushin van de sovjetambassade vertelde dat een delegatie van het ministerie van
Verbindingen een week bij Philips op bezoek is geweest. Ik weet van niets. Toch
heb ik die zaak op het hoogste niveau aangezwengeld. Intussen is de accreditatie van
Philips voor Moskou nog steeds niet rond. ‘Ze hebben je in Moskou mooi in de steek
gelaten,’ aldus Ernst van Eeghen.
Dewi Sukarno belde dat zij nu vrijwel permanent in Djakarta woont en slechts af
en toe nog in Parijs is.
De AVRO benoemde Dries van Agt voor de vijfde maal achtereen tot Man van het
jaar. Moet je nagaan. Beatrix komt op de tweede plaats. Lubbers en Den Uyl kwamen
ieder op de vierde plaats.
Beatrix is in Basel op bezoek geweest bij Claus. Zijn herstel verloopt trager dan
werd verwacht. Een staatsbezoek aan Denemarken is afgezegd. Hij gaat wel mee
naar Lech voor de gebruikelijke koninklijke skivakantie.

22 december 1982
Vanmiddag arriveerde Eduard in zijn rode Renault. Hij had lang met zijn moeder
gesproken. ‘Zij had vroeger ook grote moeite zich uit te drukken. Ik denk dat ik als
haar ben,’ zei hij. Hij zei in november niet ver ‘van je oom Poslavsky’ af te zijn
geweest. Hij was rustig maar zijn ogen waren anders. Hij keek anders naar me. ‘Soms
denk ik,’ zei Ed, ‘ik stap op een trein naar Perpignan en zie wel wat er van komt.
Dan blijf ik drie maanden weg.’
Later ontmoette ik Peter in Thermos. We dineerden bij Djanoko. Na Eduards
vertrek werd ik overmand door doodsgevoelens en vroeg me af of dit mijn laatste
oudejaarsavond zou worden.
Vanavond was er op televisie een herdekkingsprogramma over Arthur Rubinstein,
waarin hij vertelde over Claude Debussy. Daarna speelde hij een prelude van Debussy.
Dan besef ik weer hoeveel schoonheid hij hordes mensen heeft nagelaten.

23 december 1982
Ik bracht Peter naar de trein. Hij installeerde zich in de restauratiewagon met kranten
en tijdschriften. Ik huilde bij de trein. Ik huil nu bij het opschrijven. ‘Ons verhaal is
er een van afscheid nemen, reizen en trekken,’ zei Peter. Hij schreef een lange brief
aan zijn moeder. Ook aan Eduard.
Nu is het weer stil op Amerbos. Erg stil.
Het schijnt dat prins Claus een jaar rust nodig heeft.
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Mijn financiën hebben een bodem van 10.000 gulden bereikt. Het maakt me nerveus.
Ik probeer het nieuws in te halen. William Branigin schrijft vanuit Djakarta dat
Suharto ogenschijnlijk de zaak onder controle heeft maar dat er ‘seeds of unrest’ in
het land broeien. De man speelt zijn vijanden tegen elkaar uit, militairen bepalen het
politieke leven, de corruptie is totaal en er bestaan zelfs geen minimale vrijheden
voor de mensen.258
Hier gaat het Openbaar Ministerie na of De Telegraaf en de redactie van het
televisieprogramma TROS Aktua vervolgd moeten worden wegens het gedeeltelijk
laten lekken van geheime BVD-rapporten. Het gaat om het zogenaamde stimuleren
van de vredesbeweging door de Sovjet Unie. Wat is daar eigenlijk mis mee?
Nederlanders zouden zich ‘soms bewust, soms onbewust’ door Moskou laten
gebruiken.259 Gelul in de ruimte. Intussen heeft NRC Handelsblad eindelijk een
hoofdartikel gepubliceerd waarin gesteld wordt dat het tijd wordt om de USSR toe te
staan in Rotterdam een Consulaat-Generaal te openen.260 Hoe het mogelijk is dat in
dit land de inlichtingendiensten steeds maar weer eigen spelletjes spelen om de Koude
Oorlog aan te wakkeren, is me een raadsel. Geen hond schijnt bereid er iets tegen te
ondernemen.
In de VS heeft het Pentagon het gepresteerd journalisten te vragen een verklaring
te tekenen betreffende geheimhouding alvorens een persconferentie over

sovjetbewapening werd gegeven. De journalisten weigerden en de
Pentagon-ambtenaren gingen daarop akkoord dat de verslaggevers op erewoord
geheimhouding toezegden. The New York Times weigerde terecht onder die
voorwaarden een journalist naar de persbijeenkomst af te vaardigen.
Ik kreeg twee kerstkaarten dit jaar van de Van Eeghens. Een was een opname in
Volendammer kostuum.

258
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The New York Times, 17 december 1982.
NRC Handelsblad, 17 december 1982.
NRC Handelsblad, 15 december 1982.
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24 december 1982
Ik kreeg een aardige brief van mijn vriend van het Baarns Lyceum Wicher de Marees
van Swinderen.261
Anthony Lewis herinnert er terecht aan,262 dat tien jaar geleden Nixon en Kissinger
de beruchte kerstbombardementen op Hanoi en Haiphong lieten uitvoeren. ‘During
twelve days,’ aldus Lewis, ‘100 B-52's and 500 smaller planes struck. It was the most
intensive conventional bombing campaign in history (...) the use of violence by
politicians when their courage and wisdom failed.’ Deze walgelijke twee
oorlogsmisdadigers, Nixon en Kissinger, waren hiervoor verantwoordelijk en zullen
dat tot hun dood blijven.
John van Haagen is voor het eerst in al die jaren met Kerstmis zonder zijn vrouw
Greet. Gelukkig heeft hij zijn vijf zonen.
Joeri Andropov heeft nieuwe kernwapenvoorstellen gedaan. Minister De Ruiter
van Defensie heeft gezegd dat de regering hier verheugd over is. Alleen Voorhoeve
van de VVD heeft weer gezegd voorzichtiger te willen zijn en eerst de tekst van
Andropov onder de loep te willen nemen. Voorhoeve is een loopjongen van
Washington.
NRC Handelsblad schreef in een hoofdartikel dat het Westen meteen negatief op
Andropov had gereageerd. De sovjetleider heeft ook de Franse en Britse kernmachten
in de discussie betrokken, waarmee hij de vredesbewegingen in die landen in de kaart
wil spelen. Dit is mede gebeurd met het oog op Franse plannen een eigen
neutronenwapen te gaan ontwikkelen.

Kerstmis 1982
Het was vanmorgen heerlijk buiten. Ik was volkomen alleen op de fiets in de polders.
Damesfazanten waren voor schapen gestrooid voedsel aan het nuttigen.
Arnold Hutschnecker schreef me. Hij richtte een brief aan Carlos Rafael Rodríguez
en vroeg me deze aan hem door te sturen als ik de brief goed vond.263
Ik had professor Arbatov gevraagd te helpen een interview met Andropov te
regelen. Hij liet per telegram weten dat hem dit op het moment niet lukt.
Gerben Hellinga stuurde Micha Frenkel, een filmmaker, naar me toe. Zijn moeder
woonde in Indonesië. Hij wil er een film gaan maken en de verbinding uitbeelden
tussen droom en werkelijkheid. Ik gaf hem een aantal contacten.

261
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Ik eerbiedig zijn verzoek om anonimiteit.
The New York Times, 24 december 1982.
Zie bijlage 39.
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De Duitsers maakten een film over Felix Timmermans en het hofje waar hij zijn
boeken schreef. Ik hield vroeger van de boeken van die man. Overigens bevestigde
Micha dat ook hij voortdurend door advocaten briefjes moest laten schrijven om de
omroepen in Hilversum te dwingen hun afspraken na te komen.
Vandaag kwam er geen enkel telefoontje binnen. Prima, maar het is de voorbode
van meer stilte op komst.
Ik werk aan het manuscript van Philip Handler.
Mefloquine gaat de traditionele kinine vervangen.

26 december 1982
Ondanks de opschudding van de afgelopen maanden voel ik me vrij rustig. Gelukkig
heb ik veel werk te verzetten. Het is echter een waarheid als een koe dat ik erg verlang
de liefde te bedrijven met Eduard.
Ik ben op weg naar Vught. De uiterwaarden zijn volgelopen. De bomen staan met
hun voeten in het nat.
Ik arriveerde samen met Roderick van Voorst tot Voorst om afgehaald te worden
door mijn oude vriend Toon Quarles van Ufford.264
Het werd een uiterst plezierige avond met een uitgebreid diner. Roderick bleek
gay te zijn. Hij studeert rechten maar vliegt 's zomers voor de KLM. We maakten op
de terugweg een fout bij het overstappen in Den Bosch en ontdekten in een trein naar
Nijmegen te zitten. We waren intensief in gesprek verwikkeld en merkten er eerst
niets van. We moesten naar Vught terugkeren, wat ik hoogst onaangenaam vond.

27 december 1982
Ik ontving een brief van professor Arbatov.265
Bondskanselier Bruno Kreisky en PLO-leider Arafat voeren besprekingen in Palma
de Mallorca. Ook de uitwisseling van gevangenen tussen Israël en de Palestijnen
kwam aan bod. Kreisky is een vooruitziend politicus.
Beatrix heeft er in haar kerstrede op gewezen dat we niet uitsluitend oog mogen
hebben voor verslechtering, want dan komen we in een crisis terecht. Ze kan ervan
meepraten.
‘Gods licht valt met Kerstmis in onze duisternis,’ aldus Beatrix. ‘Met het teken
van de geboorte van Zijn Zoon opent God onze ogen voor de kracht van het zwakke,
die boven de machten van de wereld uitstijgt en overwint. Het is het teken dat
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uiteindelijk het kwaad moet wijken voor het goede. In dit licht wens ik u op deze
Kerstmis moed en vertrouwen.’ Wat een onbedaarlijk geklets.
Koningin Elisabeth II is met haar kerstpraatje in opspraak gekomen. Zij naaide
een goedkeuring van de Britse oorlog om de Falklandeilanden in haar toespraak,
welke door de communistische Morning Star meteen als ‘nationalistisch
oorlogsgebral’ werd afgedaan. De koningin betuigde geen spijt over 255 gesneuvelde
Britse militairen en duizend Argentijnen.
Eduard arriveerde in de avond met een nieuwe jobstijding, namelijk dat we elkaar
weken, misschien zelfs maanden niet zouden zien. Hij huilde hevig. Zijn moeder
wilde zelfs dat hij een psychiater zou raadplegen. We spraken twee uur. Van tijd tot
tijd voelde ik ook een traan mijn wang afzakken. Hij wil eerst losser van mij komen.
‘Laat me voorlopig alsjeblieft met rust. Mijn ouders zeggen dat ik er heel slecht uit
zie. Ik wil weer mezelf worden.’
Het werd een vreselijke avond. De nieuwe werkelijkheid, zonder hem verder te
gaan, is nog eigenlijk niet echt tot me doorgedrongen. Peter had hem geschreven
inderdaad eerst tot rust te komen ‘maar vergeet Willem niet’.

28 december 1982
Gijs van der Wiel van de RVD, perschef van Juliana en Beatrix, gaat met pensioen.
Ik wil nog steeds van hem weten wat Beatrix voor het staatsdiner wel of niet mee
naar Londen heeft gesleept. Gijs is een aardige kerel. Hij heeft me altijd van alles
uitgesloten, maar op het persoonlijke vlak was hij oké.

29 december 1982
Heldere hemel, volle maan. De natuur lokt me naar buiten.
Het Forum Humanum organiseerde een bijeenkomst in Rotterdam, waar door
twintig personen aan werd deelgenomen, onder aanvoering van professor Jan
Tinbergen. Het verbaast me eigenlijk dat ik dit balletje eigenhandig aan het rollen
bracht en Aart van der Want de leiding gaf. We zullen de uitgangsprobleemstellingen
voor het Forum gaan vaststellen. Voor het onderwerp arbeidsethos zijn professor
Roscam Abbing en professor Kuiper uitgenodigd, voor arbeidsverdeling professor
Tinbergen en professor Poeth, voor grootschaligheid een vertegenwoordiger van
Philips, Kumpe en een zekere Van Alphen, terwijl voor automatisering professor
Van Dongen en ir. Simons zullen spreken. Het brein is nog geen onderwerp van
gesprek.
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John van Haagen kwam me om 19:00 uur halen. In zijn huisje waart duidelijk de
geest van zijn overleden vrouw rond. Hij sprak weer over haar einde. Zij wilde dat
haar kist was versierd met witte fresia's. Haar grootste zorg was dat het gezin na haar
dood uiteen zou vallen. Zij sprak een voor een met de zonen en drukte hen op het
hart, dat niets zou veranderen.266
John vertelde dat de GEM hem had gevraagd als ombudsman voor het personeel
te gaan optreden. De Graan en Elevator Maatschappij heeft duizend werknemers.

30 december 1982
Ik reis per trein naar Brussel en lees Uit mijn leven van Nietzsche.267
Ook hij zag het leven als een voorbijsnellende, verwarrende droom. Hij was
kennelijk in 1862 al bezorgd over de wijze waarop we al in de kinderjaren worden
gehersenspoeld, het onderwerp dat ik al jarenlang met professor Delgado en anderen
bespreek. Nietzsche besefte ‘dat we vanaf onze vroegste jeugd onder het juk der
gewoonte worden beperkt tot vooroordelen’. Dan schrijft hij: ‘Omdat we door die
ontwikkeling tijdens de kinderjaren in de natuurlijke ontwikkeling van onze geest
zijn gestoord en omdat ons temperament door de opvoeding is vastgelegd, daarom
menen wij het bijna als een misdaad te moeten beschouwen, als we een vrijer
standpunt kiezen om van daaruit een onpartijdig en meer bij deze tijd passend oordeel
over religie en christendom te vellen.’
In 1864 schrijft hij op een dag meermalen de Consolations van Liszt te hebben
gespeeld.
Eigenlijk is het leven afschuwelijk. Met Peter lag ik volkomen op een lijn wat
betreft ‘dorst naar input’, lezen, en zo meer. Dat bracht ons duidelijk veel dichter bij
elkaar dan ik - op dat punt - ooit met Eduard ben geweest. Maar Ed is steeds in staat
geweest mij ‘in brand te zetten’, wat ik tot mijn 56e jaar nooit eerder had meegemaakt.
Vreselijk, ik spreek al in de verleden tijd.
Ontmoette kanunnik Goor van de Europese vredesbeweging, op verzoek van Siline.
Hij legde uit dat de kanunnik zich tot de bisschop van een district verhoudt als de
kardinaal tot de paus. Hij was een kleine, nerveuze man, die stinkende sigaartjes
rookte, maar die precies wist wat hij wilde. Hij overhandigde me een pak
vredesmateriaal. Het viel me op dat Ernst van Eeghen al op de lijst stond als
thesaurier-generaal. Mij bood hij
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een functie voor pers en publiciteit aan, tegen betaling. Er was 200.000 dollar per
groep beschikbaar, dus ik kan bijvoorbeeld 5.000 dollar per maand vragen als
adviseur.
Nietzsche beschrijft hoe hij aan Richard Wagner werd voorgesteld. Zij spraken
langdurig over Schopenhauer. Ook las Wagner voor uit zijn biografie en speelde hij
stukken op de vleugel uit Die Meistersinger von Nürnberg.
‘Ziektes kunnen mij niet uit mijn humeur brengen, alleen mensen. Ik heb mensen
onderzocht en mijn ideaal niet onder hen gevonden.’
‘Niets vind ik echt goed - daarom maak ik zelf maar een boek naar mijn hart. Ik
vecht verder.’
‘Zoals ik ook muziek bewaar voor de tijd dat ik blind zal zijn. Ik ben hartstochtelijk
onafhankelijk, daar offer ik alles voor op.’
Deze treinen zijn veel te heet.
Nog meer Nietzsche: ‘Ik geef toe aan mijn hang naar eenzaamheid, ik kan niet
anders, “hoewel er geen aanwijsbare noodzaak is,” zoals men dan zegt. Maar voor
mij is het nodig. Ik verban mezelf.’
‘De mensen, die ik liefhad, kreeg ik niet, maar datgene waarom ik ze liefhad, kreeg
ik wel.’

31 december 1982
Andropov heeft aan Joseph Kingsbury-Smith van Hearst Newspapers een interview
gegeven en gezegd een topontmoeting met Ronald Reagan te willen hebben. Reagan
is geen partij voor deze man. Wat zou ik dat gesprek graag gevoerd hebben.
Gijs van der Wiel bevestigt dat 73 leden, inclusief koks, van het koninklijk
personeel naar Engeland zijn overgebracht voor het staatsdiner in Hampton Court.
Van hen zijn 53 personen overgevlogen. De brief van Gijs bevestigt de berichten in
de pers.268 Ik hoopte op een levensteken van Eduard voor oudjaar. Niets, wat me
irriteert.

Amsterdam - Zürich, Swiss Air 793
Ik luister naar Nocturnes van Debussy.
Broer Theo kwam me enthousiast, zwaaiend met de Financial Times van Kloten
afhalen voor de rit naar Neuheim. Het was gezellig, maar ik raakte toch geleidelijk
aan gedeprimeerd. Ik excuseerde mezelf en ben naar mijn kamer in het hotel gegaan.
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1 januari 1983
Neuheim, Zwitserland
Wat een manier om het nieuwe jaar in te luiden. Niet dat ik niet waardeer hier te
kunnen zijn. Het is ook de eerste jaarwisseling dat mejuffrouw Buringh Boekhoudt
er niet meer is. Waar is Eduard?
Het is stralend, zonnig weer. Ik schrijf in Eds carnet. Volgens Nietzsche is de
eenzaamheid niet gekozen maar gegeven. ‘Onze twijfel, dat wat in het hart omgaat
[dat moet het brein zijn; WO] niet communiceerbaar is, zit diep.’
Theo zit altijd vol rare uitlatingen. Zo werd op televisie een circus getoond. Op
een gegeven moment verschenen papegaaien. Ik zei: ‘Mevrouw Hornkamp heeft ook
een papegaai.’ Waarop Theo vroeg: ‘Is dat ter vervanging van mijnheer Hornkamp?’
Waar haalt hij zoiets vandaan? Ik sta hierin erg ver van hem af.
We maakten een autorit naar Zugersberg en gingen met een kabelbaan naar boven.
We maakten een wandeling van twee uur in de sneeuw en lunchten ergens. Daarna
ging ik naar de kamer in mijn hotel om alleen te zijn. Als ik aan Eduard denk, slaat
de schrik me om het hart, dat ik hem inderdaad vele weken niet zal zien.
Om 17:30 uur keerde ik naar de flat van Theo en Nellie terug. Nellie bereidde
broodjes. We zagen een prachtige film over Zuid-Afrika. Na het nieuws wilde zij
The Sound of Music zien, een dweperig liefdesverhaal voor de simpelen van geest.
Theo viel erbij in slaap. Ik vond de sentimentaliteit niet om te harden. Nellie stelde
voor dat Theo en ik in de keuken zouden gaan schaken. De film zou tot 23:00 uur
duren. Ik heb me teruggetrokken en ben naar het hotel teruggegaan. Het maakte deze
dag allemaal nog droeviger omdat ik me meer dan ooit realiseer dat mijn jongste
broer in een totale vreemdeling is veranderd, ook al zie ik natuurlijk veel
overeenkomsten met vroeger. We hebben elkaar weinig of niets meer te zeggen.
Nellie is helemaal hopeloos.

2 januari 1983
Wat me gisteren grenzeloos irriteerde tijdens onze wandeling, was dat er drie mensen
met twee honden vlak achter ons liepen. Gelukkig gingen Theo en Nellie akkoord
die groep eerst te laten passeren zodat we heerlijk alleen konden wandelen. Nellie
merkte op dat ik kennelijk niet van mensen hield. Wat me verder opviel, was dat
Nellie iedereen die we tegen kwamen groette, waarop uit beleefdheid werd
geantwoord. Ze be-
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klaagde zich door de week teveel alleen te zijn en blij te zijn buiten kinderstemmen
te horen.
Ik had een nare droom. Ik was met mam op weg naar een reünie van het Baarns
Lyceum. We waren laat maar mam wilde nog langs een postkantoor. Zij ging naar
binnen en kwam niet meer terug. Ik ging naar binnen om haar te zoeken. Ze was
onvindbaar. Peter zou direct een verklaring hebben gehad.
Ik vind die steeds verdere, schrijdende vereenzaming van Nietzsche opmerkelijk.
Ik denk niet dat hij gek werd, maar dat de wereld - en wat op hem afkwam - hem
deed doldraaien. ‘Mijn wonde is het uitblijven van alle antwoord,’ schreef hij. Ik ben
verbaasd wanneer ik zie dat hij in 1888 bij kranten en boekhandelaren in het
verdomhoekje zat. Waar heb ik dit eerder gehoord? Hij wordt doodgezwegen en
schrijft: ‘Ik kan nog geen honderd exemplaren kwijt.’ Nietzsche heeft nauwelijks
enig vermogen. Zijn uitkering vanuit Basel is bescheiden, jaarlijks drieduizend frank.
Hij noemt zich ‘het genie van de waarheid’.
Toen ik om 07:00 uur beneden kwam voor het ontbijt, waren twee meisjes al druk
met alles in de weer. Ik realiseerde me daardoor opnieuw dat de USSR kapot gaat aan
het feit dat niemand er werkt. Het socialisme heeft het afschuwelijke bijeffect dat de
genieters van een op marxisme-leninisme geënte samenleving denken dat dit het
recht met zich mee zou brengen permanent op de lauweren te mogen rusten. Het is
zo menselijk, maar heeft dus een neveneffect waardoor het medicijn tegen de kwaal
onbruikbaar wordt.
De communisten zagen in Nietzsche ‘de aanstoker van het fascisme’. Er zou met
het Nietzsche-Archiv door het cultuurvijandige communisme zijn gesold en het zou
van hot naar haar zijn gesleept. Later bleek dat dit Archiv in oorlogstijd wel in dozen
verpakt is geweest, en in 1947 was het weer voor onderzoekers toegankelijk. Er
schijnt echter op grote schaal geknoeid te zijn met oorspronkelijke teksten, waar
Charles Vergeer aan refereert in een nawoord. ‘Soms werden hele alinea's
herschreven.’ Onbegrijpelijk.
Als David Cooper schrijft269 dat Nietzsche gek werd omdat hij niemand vond die
dacht als hij, begrijp ik dit niet. Wanneer voor jou iets echt zo is, wanneer je het echt
zelf weet, dat bijvoorbeeld de analyse Made in Soestdijk voor jou op waarheid berust,
als product van je innerlijke overtuiging, dan heb je in geen duizend jaar een
bevestiging nodig van wie ook. Ik kreeg
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vrijwel geen bevestiging van anderen dat mijn analyse van het koningssprookje de
juiste was. Maar dat heeft me niet warm of koud gelaten, nooit. Laat staan dat ik dit
als pijnlijk zou ervaren. Voor mij zit het zo en ze zoeken het verder maar uit.
Natuurlijk hoop je eens een gelijkgestemde ziel te ontmoeten om ermee te kunnen
versmelten. Maar ook dat sprookje bestaat dus niet. Je komt er soms wel eens dichtbij
maar een totaal in elkaar opgaan is niet van deze wereld. Wat Freud noemt: ‘We zijn
er te gefragmenteerd voor.’ Het enige wat men wel vindt, zijn regelingen, tot
‘gewapende vrede’ toe. Nooit totale overgave.
Die regelingen zijn situaties die schommelen tussen stille hoop op meer, dieper
en altijd, en pijnlijke realiteiten over hoe het is. Alleen constante concessies,
afgewisseld met voortdurend pijnlijke botsingen, houden zogenaamde relaties op de
been of in stand. Via het beruchte immunisatiesysteem glijd men af naar min of meer
leefbare situaties, zoals broer Theo en Nellie.
Ze brachten me samen naar het vliegveld van Zürich waar ik in een rel terechtkwam
bij de elektronische controlepost. Eerst moest mijn walkman (met Tosca) af. Daarna
moest ik mijn ski-jack uit doen, maar de kleine nazi-beambte bleef zeuren. ‘Don't
make an ass of yourself,’ zei ik. Dat ging te ver. Dat was de belediging van een
beambte. Ik moest mee naar het bureau. Ik maakte duidelijk, dat door zo te handelen,
hij nog verder onderstreepte hoe juist mijn constatering was geweest. ‘We better
keep you in for a while,’ zei de hogere idioot. ‘We will make a file on you.’
‘Doe wat je niet laten kan,’ zei ik. Bespottelijk.

Zurich - Amsterdam, KL 312
Ik haat een toestel dat vol is, zoals ik sowieso drommen mensen haat.
Theo zei dat ze een nieuwjaarsbesluit hadden genomen. Het bestond uit twee delen:
Nellie zegde toe voortaan op tijd te zijn, terwijl ze tevens toezegde zich niet te
bemoeien met zaken die haar niet aangingen.
Mijn nieuwjaarsresolutie staat vast. Ik moet eerst het manuscript van Philip Handler
persklaar maken. Verder ben ik niet geïnteresseerd om een adviseur te worden en op
die manier geld te verdienen. Ik heb geen zin meer in een boek met Vadim Zagladin,
noch om mijn dagboek te schrijven, of welk ander boek ook. Ik zou eigenlijk willen
verdwijnen, volledig. Het moet vroeg of laat immers toch gebeuren? Waarom nog
langer op dit moment wachten? Nu heb ik tenminste de herin-
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nering aan een mooie, lieve jongen die me ware liefde gaf. ‘Je was in ieder geval de
eerste,’ zei hij eens. Het verbaast me grenzeloos dat het hier beschreven proces zich
nu werkelijk in mijn brein voltrekt.
Vreemd eigenlijk dat Nietzsche aanvankelijk zo vol adoratie voor Richard Wagner
was en dat daar later een totale ommekeer op volgde. Wat me ook verbaast, is dat
Nietzsche een priester als ‘vunzig’ omschrijft. Waarom kan hij het priesterschap niet
zien als een aberratie, een ontsporing van een brein? Ik begrijp die felle afkeuring
helemaal niet.
Ik schrijf in Eds carnet en het toestel vliegt uitgerekend over IJmuiden, waar hij
nu waarschijnlijk is.
Het is stralend weer in Amsterdam. Een ideale dag voor een strandwandeling.
Toen ik Amerbos binnenwandelde, zag ik direct dat er een rode doos in de gang
stond. Er zaten foto's van Eduard in. De sleutels van het huis lagen op de vloer, door
de brievenbus gegooid. Ik dacht: eerst de polders in en een frisse neus halen. Bij het
openen van de garagedeur zag ik pas echt wat er was gebeurd. Alles wat ik hem ooit
had gegeven stond in dozen in de garage met een meer dan afschuwelijk briefje
erbij.270
Ik nam onmiddellijk de trein naar IJmuiden, stapte verkeerd uit in Velzen-Oost
en kreeg een lift naar het huis van zijn ouders aan de Orionweg. Het was inmiddels
18:15 uur. Ik zag dat zijn moeder en zus in de keuken bezig waren. Ook zijn vader
was er, maar geen Eduard. Ook zag ik zijn auto niet. Ik keerde onverrichter zake
naar Amerbos terug.
Ik verkeerde in totale verwarring, zwenkend van hem voor altijd te haten of een
gigantisch schandaal te schoppen tot en met gevoelens van de vrede tussen ons
proberen te herstellen. Ik ben al een aantal brieven aan hem begonnen.
Ik belde met Peter, die niet - als anders - blij verrast reageerde dat ik een paar
dagen naar Londen wilde komen. Privé had een interview van een paar uur met hem
gemaakt.
Ernst van Eeghen belde. Hij was geïrriteerd dat Siline in Moskou nog altijd het
memorandum niet had gesigneerd. Hij had al helemaal geen zin meer om iets te doen,
ook niet met kanunnik Goor in Brussel.

3 januari 1983
Ik kreeg een hele lieve brief van Erica van Eeghen, zes kantjes, geschreven in Chalet
Uhu hun huis in Wengen in Zwitserland.
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Zij schreef eerst over een petekind, een dochtertje van haar broer in Nieuw-Zeeland,
dat de ziekte van Hodgkin heeft. Het geloof redde de familie. Erica bepleitte
vervolgens om toch te willen aanvaarden dat Christus de enige werkelijke
personificatie van goddelijke liefde is, ‘geheel zuiver, zonder bijbedoelingen [bedoelt
zij seks?; WO] en totaal gevend. Deze liefde is voor jou en voor mij en voor iedereen
die dat wil aannemen. Geloof je niet dat Christus jou kent, beter zelfs dan je jezelf
kent?’
Nee dus. Helaas, hoe lief ook bedoeld om me te hulp te komen met weer andere
sprookjes dan Roodkapje en de Wolf, geloof ik er niet alleen geen ene moer van, het
is allemaal archaïsch, achterhaald gezwam in de ruimte. Sorry Erica.
Ik ben in de late middag opnieuw naar IJmuiden gegaan en heb een briefje onder
de ruitenwisser van Eduards rode Renault gedaan.271
Burgemeester Bram Peper heeft met minister Hans van den Broek van Buitenlandse
Zaken gesproken over de vestiging van een Consulaat-Generaal van de Sovjet Unie
in Rotterdam. Mierenneukers zijn die Hollanders. Nu is het er nog altijd niet, terwijl
Antwerpen hier alleen maar wel bij vaart, waar wel een sovjet Consulaat-Generaal
is gevestigd. Friso Endt komt met een artikel over dit Hollandse gemier in NRC
Handelsblad.
Premier Lubbers en verschillende ministers hebben op Kamervragen geantwoord,
dat het niet vermelden van homofilie een overheidsbetrekking in de weg kan staan.
Dit is dan 1983. Het niet vermelden van een afwijkende seksuele geaardheid zou tot
vermindering van wederzijds vertrouwen leiden. Lubbers moet zich laten nakijken.

4 januari 1983
Ik kreeg een kaart van Jan Cremer: ‘Voor mijn goede vriend Willem Oltmans.’
Time publiceert een omslagverhaal over THE DEBT-BOMB THREAT.272 De arme
landen en het Oostblok staan voor meer dan 700 miljard dollar in het krijt, geld dat
naar alle waarschijnlijkheid nooit of te nimmer zal worden terug betaald. Iedere man,
vrouw en kind in de wereld staat 154 dollar rood. De vraag is wat de gevolgen zouden
zijn wanneer die gigantische schuld eens zal exploderen? In 1975 waren vijftien
landen achter met betalen. Nu zijn het er 32. Ook Oostbloklanden hebben al een
schuld van 130 miljard dollar.
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Volgens mij, maar ik begrijp dus niets van de wereldeconomie en geld, moet dit
vroeg of laat op een wereldwijde financiële ramp uitlopen.

Wim is hertrouwd. Het zij hem gegund, maar eigenlijk zou een ezel zich niet tweemaal
aan dezelfde steen moeten stoten. Jan Foudraine (Amrito) belde. Hij vertelde dat zijn
meester, de Bhagwan, door de Amerikaanse emigratiedienst een permanente status
in de VS werd geweigerd. ‘Deze Jezus Christus-figuur wordt niet toegelaten omdat
hij zwijgt en dus niets vertegenwoordigt,’ aldus Amrito.
Amerikanen begrijpen ‘andere werelden’ niet, ook niet dat in India niet computers,
maar de sterren worden geraadpleegd. Er werd weer eens een National Seminar on
Astrology in New Delhi gehouden. Dat is waar Richard Thieuliette zich ook steevast
mee bezighoudt en wat hem naar het Oosten trekt. ‘In love, sex, business, careers,
health, work and just about every other aspect of life,’ aldus William Stevens in The
New York Times273 ‘India's expanding, increasingly potent middle class consults the
stars. Parents have their children's horoscopes cast at birth as guide to child rearing.
Later they rely on the astrologer's advice in advising their children whether to become
doctors or engineers.’
Ik heb opnieuw in IJmuiden een briefje onder de ruitenwisser van Eduards auto
gedaan.
Ik kon vanavond Jan en Babette Cremer niet langer ontlopen en aanvaardde een
uitnodiging. We dineerden bij Keijzer en het werden drie gezellige uurtjes. Jan is al
zes maanden in een depressie, ondanks grote, waardevolle contacten. Hij ziet dan
273
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niet zitten waar hij mee bezig is en waarvoor hij het doet. Babette beschreef hun
verblijf in Gstaad, waarbij Jan dagenlang van 11:00 tot 23:00 uur boven bleef en
werkte. Zij bracht hem melk en probeerde zichzelf bezig te houden, bijvoorbeeld
met breien. Kozak is nu heel erg oud en zal niet lang meer leven. Zij zet haar dagboek
door, zoals ik haar lang geleden al aanraadde, maar ze zegt dat het een lange tirade
van triestheden is, omdat ze alleen schrijft wanneer ze zich bedroefd voelt en zij en
Jan moeilijke tijden doormaken. Dat is ook helemaal verkeerd.

5 januari 1983
Willem Brugsma belde. Altijd en alleen wanneer hij je nodig heeft. Hij gaat een
Open Brief aan Georgii Arbatov schrijven die ik straks voor hem mee naar Moskou
moet nemen.
Doodse stilte vanuit Eduard. Het brengt me vreselijke gedachten, zoals dat hij
vanaf het begin niets anders deed dan me in de maling nemen.
Gisteravond kwamen Peter Brusse en Ed van Westerloo naar de tafel waar ik met
Cremer zat, later gevolgd door Fons van Westerloo. Brusse, de idioot, was niet meer
weg te branden en bleef maar naar me staren. Hij schijnt onlangs zijn vrouw aan
kanker te hebben verloren en bleef met drie kinderen achter. ‘Mijn vrouw zei voor
ze stierf: “Jij komt er wel, maar wat gebeurt er met de kinderen?”’ Hij voegde me
later toe: ‘Jij bent toch rijk?’ Ik vind die man een walgelijke kerel.
Babette zei dat haar dagelijkse telefoongesprekken met haar moeder haar blijven
voeden, vooral om het met Jan uit te houden in Gstaad. Deze driehoeksverhouding
is voor haar essentieel. Na nog een paar glaasjes wijn stelde ze voor dat zij, Jan en
ik samen een reis zouden gaan maken. Stel je voor.
Peter Kampschuur, oftewel Swami Atit, arriveerde. Ik vertelde hem dat de situatie
met Eduard me voor het eerst van mijn leven suïcidale gevoelens had gebracht. ‘Dat
vind ik zonde,’ zei hij. Hij vond dat Eduard zijn ‘innerlijke stem’ moest volgen en
zich moest losmaken van de eisen van zijn omgeving (ouders).
Ik bracht Atit in contact met Frénk van der Linden en inderdaad, hij had nu een
eerste artikel voor De Tijd geschreven.
Ik ben weer naar IJmuiden gegaan en heb gewoon drie uurtjes in de wind en soms
in de regen gewacht, in de hoop dat hij naar buiten zou komen, juist omdat zijn auto
er stond. Er gebeurde niets. Onverrichter zake ben ik weer naar huis gegaan. Er dreigt
in Washington binnen de regering een conflict over
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het kernwapenoverleg met Moskou. Ronald Reagan heeft Robert Grey tot
onderdirecteur van het Bureau voor Wapenbeheersing en Ontwapening benoemd.
Dit is tegen de zin van Eugene Rostow, die nu waarschijnlijk zal aftreden.274

6 januari 1983
Der Spiegel heeft een omslagverhaal gepubliceerd over FASCHISMUS, met Hitler en
Mussolini als ‘helden’. Onthutsende lectuur. Vooral: hoe is het in godsnaam mogelijk
dat na een dergelijke basis te hebben gevormd, ze uiteindelijk toch kans hebben
gezien alles in de soep te draaien.
Volgens Privé beweert de astrologe Astrid Antonczyk dat er het komende jaar een
aanslag (zonder kwalijke gevolgen) op koningin Beatrix zal worden uitgevoerd en
meer van dergelijke onzin.
Josje Hagers meldt in De Telegraaf dat prins Claus al tweemaal zijn skivakantie
in Lech heeft moeten onderbreken en terug naar Basel reisde vanwege depressieve
klachten.
Twee nichten hebben burgemeester Schols van Den Haag tijdens een
nieuwjaarsreceptie gezoend. Mevrouw Schols gaf een van de heren een klap in het
gezicht. Heibel in de residentie. NRC Handelsblad publiceerde een hoofdartikel
275
HOMOSPOOK. Na Van Agt borduurt Lubbers op het thema voort, door zich op het
standpunt te stellen: ‘Homoseksualiteit is niet erg, maar je moet het wel zeggen.’
Waarom eigenlijk? Wat doet het er in godsnaam toe hoe je je neus snuit in je eigen
slaapkamer? De krant vindt dat de uitspraak van Lubbers tot ‘willekeur’ leidt. Ook
de NRC Handelsblad concludeert: ‘Wat gaat ons dat welles-nietes gedoe over iemands
persoonlijke wedervaren aan? Inderdaad, helemaal niets.’ Maar zover zijn Lubbers
en de hem omringende bewindslieden nog niet. Diep treurig.
Ik ben vanmorgen weer naar IJmuiden gegaan en las in alle vroegte op de deur
van zijn ouders: Aad en Miep Voorbach. Ik besloot mijn brief toch maar weer niet
in de brievenbus te doen, maar onder de ruitenwissers van zijn auto, after all his
private territory. Op de terugweg naar het station kocht ik verse kabeljauw op de
vismarkt. Ik voelde me ‘opgedroogd’ en afschuwelijk toen ik op Amerbos terugkeerde.
Ik viel in slaap in de trein trouwens.
Ik luister naar Vespers van Rachmaninoff.
Friso Endt meldt in NRC Handelsblad dat Philips een fabriek voor kleurentelevisies
in de Sovjet Unie wil gaan neerzetten.
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Ambassadeur Viktor Beletski heeft gezegd dat het om een project van vele tientallen
miljoenen guldens zou gaan. Philips zelf bevestigt dat er in Moskou over is gesproken.
Het bericht maakt me razend want Gerrit Jeelof laat geen moer van zich horen, laat
staan dat hij eindelijk eens over de brug zou komen met het afrekenen van mijn
kosten voor bemiddeling gedurende een periode van tien jaar. Ik belde Volodja
Molchanov in Moskou om na te vragen bij Popov of de Philips-accreditatie nu ook
een feit was geworden.
Vanavond ben ik opnieuw naar IJmuiden gegaan omdat ik koste wat kost met
Eduard wilde spreken. Ik dacht hem in het donker in zijn auto te zien stappen en
rende op de auto af. De deur ging open in het donker en ik zag Eduards vader. Ik zei:
‘Sorry, ik ben verkeerd.’ Ik draaide om en liep weg.
Later kwam Eduards broer, Ron, naar buiten. We hebben een gesprek van twintig
minuten gevoerd. Lekkere kerel trouwens, een politieman. Hij vertelde dat Eduard
sterk aan zijn moeder hing. De hele affaire met mij is een vreselijke schok voor de
hele familie geweest. Ik vertelde dat Ed een stunt had uitgehaald terwijl ik in
Zwitserland was en dat ik daarom eerst met hem wilde praten. Hij scheen dit te
begrijpen. Ik denk trouwens dat hij aanvoelde dat ik oké was. Hij zei verder geen
moeite met de relatie tussen Eduard en mij te hebben. ‘Ed moet eerst helemaal tot
rust komen,’ aldus Ron, ‘dan mag hij alleen gaan wonen en omgaan met wie hij wil.
Daar hebben we helemaal geen moeite mee.’ Ik was intussen door en door nat.
Dit gesprek met zijn broer heeft me enorm opgelucht. Ik ben niet langer ‘een
geheim’ voor zijn familie. Hun ouders hadden eerst de scheiding van Ron moeten
verwerken en nu de homoseksualiteit van Eduard. Wel waren zijn ouders
buitengewoon van streek over het feit dat ik steeds buiten op hem had gewacht. Er
is in de VS een proces tegen Penthouse begonnen waarbij 522 miljoen dollar wordt
geëist vanwege laster. Dat is andere koek dan mijn 500.000 dollar vanwege de
KGB-beschuldiging in Time. Anthony Lewis constateerde dat president Botha van
Zuid-Afrika tegenwoordig grote zelfverzekerdheid uitstraalt ten aanzien van de
constitutionele hervormingen die aan de gang zijn. In plaats van een geheel blank
parlement, zal er nu afzonderlijk worden gestemd voor een parlement bestaande uit
drie kamers: voor blanken, voor kleurlingen en voor Zuid-Afrikanen met Indiase
afkomst. Het houdt wel in dat de zwarte bevolking onmondig blijft.276 Too little too
late.
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Het Amerikaanse lezingencircuit is volledig ‘vervuild’ geraakt, omdat het publiek
nu alleen nog afgaat op ‘grote namen’, of de personen in kwestie nu gecertificeerde
crooks zijn of niet. Dat was toen ik in 1958 dit circuit via W. Colston Leigh in
binnentrad wel even anders. Alexander Haig spant de kroon met 25.000 dollar voor
een uurtje kletsen. Kissinger krijgt ook 15.000 dollar en soms zelfs meer. De zaak
is totaal uit de hand gelopen. Het heeft niets meer met werkelijke informatie te maken
maar met straatjes schoonpraten onder de vlag van vermaak.277

7 januari 1983
Ik heb vreselijke dingen gedroomd. Ik denk dat Eduard, om mij te ontlopen, zijn
ouderlijk huis in de auto van zijn zusje is ontvlucht. Ik droomde van Peter en mij bij
het Centraal Station. Er kwam een oud geel trammetje aan en Peter raakte eronder.
Ik zag het in mijn droom gebeuren. Ik griezelde ervan. In plaats dat hij muisstil bleef
liggen, richtte hij zich op en bewoog. Met mijn hele wezen probeerde ik hem hiervan
te weerhouden, omdat iemand na zoiets immers niet moet bewegen. Daarop werd ik
wakker.
Ik durf Peter niet eens te vertellen dat ik dit droomde, ook omdat hij er altijd meteen
een verklaring voor heeft.
Ik herinner me trouwens dat er gisteren twee honden voor Centraal Station tussen
alle trams door liepen. Ik vroeg me bezorgd af wat er met de dieren kon gebeuren.
Is er een connectie met deze nachtmerrie?
Ik droomde ook dat ik bij Dewi Sukarno was. Kartika was de bewegingen van een
kikker aan het imiteren. Ook had ik een gesprek met George Shultz in Washington
en wilde de affaire Ernst van Eeghen en Siline aansnijden toen ik me bedacht Ernst
te hebben beloofd er niets over te zullen zeggen, dus begon ik over wat anders.
Nixon en Kissinger hebben de moordenaar van premier Ali Bhutto van Pakistan
in het Waldorf Astoria opgezocht. Soort zoekt soort, moordenaars onder elkaar.
De VS zullen de eerste Indonesische binnenlandse communicatiesatelliet Palapa
B-l op 20 april de ruimte in schieten. De Amerikanen en de CIA blijven nauw met
hun Seyss-Inquart in Djakarta samenwerken.
Intussen wijst The New York Times opnieuw op de ‘rampant corruption’ van het
Suharto-regime onder de titel: ART OF BRIBERY IN JAKARTA.278 Een dergelijk artikel
zal je in de Nederlandse pers nauwelijks vinden. De aangeboren haat voor Sukarno
verhindert de heren journalisten om Suharto als de fascistische dictator neer te zetten,
die hij tenslotte is.
Aan Jiang Qing, de weduwe van Mao Tse-Tung, is gratie verleend. Zij zal niet
worden doodgeschoten. Wel ja.
Ik zou eigenlijk alleen met John van Haagen willen spreken over het beeindigen
van mijn leven omdat het nu allemaal zinloos voor me is. Trouwens, Peter
Kampschuur wees toen ik dit zei op mijn muur met dagboeken en zei: ‘Je zou je
Memoires schrijven.’
Ik schreef naar Erica van Eeghen.
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Amsterdam - Londen
Ik zal nooit meer van Eduard loskomen. Dat weet ik zeker. Ik wil er eigenlijk met
Peter niet over spreken.
Tranen.
Ik zit in een boemeltreintje van Swindon in Gloucestershire op weg naar
Cheltenham om generaal John Hackett te ontmoeten die The Third World War:
August 1985 heeft geschreven.279 Wat bezielt de man?
‘Als Ed later naar je toekomt,’ zei Ron Voorbach gisteren, ‘dan moet hij dat in
vrijheid kunnen doen.’ Die woorden staan gegrift in mijn brein. Ik probeer mijn
tranen weg te dringen, maar steeds keert de gedachte dood te willen gaan terug. Ik
vind geen stimulans om met de show door te gaan.
Ik ben in Maslows dagboek begonnen. ‘What is the use of facts? They all become
obsolete.’280

17:35 uur
Een taxi bracht me naar Coberley naar ‘the millhouse of the Hacketts’. Zij bevonden
zich op de eerste verdieping in een ruime zitkamer met een openhaardvuur. De
generaal in een corduroy broek en tweed jasje. Ik moest eerst van alles zien. Zoals
een beeldje van een Nederlandse soldaat en een prachtige, beschilderde schaal van
de Koninklijke Luchtmacht, dit als erkenning voor de slag om Arnhem. Hij liet me
ook zijn werkkamer zien. Buiten ontmoette ik een oude, seniele man, met wie ik de
hand schudde. Hij verzorgt de schapen van de fami-
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lie. Later vroeg ik hem naar Peter te bellen en de boodschap te geven dat ik pas om
19:30 uur in Londen terug kon zijn.
Daarna zetten we ons aan het interview, wat een chaotisch, rammelend gesprek
werd.281 Ik kon niet echt in contact met de man komen, misschien wel omdat ik zijn
boek van de gekke vond. Meestal lukt het me wel zo iemand toch de ruimte te geven,
maar dit verhaal is eigenlijk te gek voor woorden en op het misdadige af. Hij maakte
ook voortdurend grapjes. Misschien lag het allemaal wel aan mij, want in de taxi
terug naar het station was ik opnieuw in tranen bij de gedachte aan Eduard. Ik schreef
daarom ook in Eds carnet.
Maslow vraagt zich af wat we weten over ‘dankbaarheid’.282 ‘This can also be seen
in sex when it is very good, when the feeling is “this is better than I deserve,” and
“it is too good for me.” Then ensues gratitude and this to must be one part of love mutual basic gratitude and reassurance that the world is good.’ Ik vind dit geklets.
De seks tussen Eduard en mij was perfect, totaal, maar op geen enkel moment heb
ik in de verste verte gedacht, dat dit meer was dan ik verdiende of dat die seks te
goed voor me was. Helemaal niet. Het was een ontdekking van een mogelijkheid die
ik nooit eerder had beleefd en die ik onderging met Eduard als volkomen
gelijkwaardige partners. We hadden er bovendien recht op ingevolge de emoties die
er ten grondslag aan lagen.
Peter was niet naar het station gekomen. Hij zei dat ‘die man’ (generaal Hackett)
hem te laat had gewaarschuwd. Hij vertelde ook al meteen per telefoon, geen positieve
brief van Eduard te hebben gekregen.

8 januari 1983
Londen, YMCA
Peter wachtte me hier op. We zaten met een kopje koffie bij het zwembad. Ik vertelde
hem wat er allemaal de afgelopen dagen was gebeurd.
Peter was in december in het YMCA, waar hij aan het trainen was, door twee kerels
aangevallen. Hij had een klacht ingediend. Er is een onderzoek gestart en allerlei
figuren hebben getuigd, onder wie Edwin van Wijk, zijn vriend. Twee dagen geleden
kwam er een brief van het YMCA, dat de twee leden niet verwijderd zouden worden.
Peter wil doorknokken, maar ik adviseerde hem niets te ondernemen zonder dit samen
met Edwin te doen. Ik ben gewoon altijd bang dat eens een idioot
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hem werkelijk kwaad zal doen. Hij zegt altijd op zijn instinct te vertrouwen, zoals
zijn moeder dat doet, maar er hoeft maar een keer iets mis te gaan en hij zou gewond
kunnen raken.
Later zijn we samen met Edwin gaan dineren. Ik heb een half uurtje met Peter
alleen gesproken en hem gezegd dat ik net zo lief nu dood zou gaan. Nu voel ik me
er nogal schuldig over omdat het hem kennelijk zeer aangreep. Hij zei wel te begrijpen
dat ik me op dit moment zo voelde ‘maar ik ben nog jong en kan het niet zo zien’.
Wat ik vooral benadrukte, was dat ik moe was eeuwig te moeten knokken met de
Van Eeghens, de Jeelofs en de omroepen in Hilversum om geld, om een eerlijk deel
dat me toekwam omdat ik werk had verzet.
Vandaag is het zonnig, fris weer. Ik kocht voor Eduard het boekje Don't Say Yes
When You Want to Say No van Herbert Fensterheim.
Ook de International Herald Tribune meldde vanochtend dat Philips nu in
onderhandeling is met Moskou over een fabriek voor televisietoestellen. Ik zou Peter
om 13:30 uur in het YMCA ontmoeten. Hij was er niet. Dit maakte me van streek.
Gisteravond maakte ik Peter duidelijk dat, na wat er met Eduard was voorgevallen,
voorgoed al mijn luchtkastelen in elkaar waren gedonderd. Ik hield hem ook al zestien
jaar krampachtig vast met als resultaat dat hij in Phoenix House met Edwin woonde.
‘Did your perception of friendship change,’ vroeg hij. ‘No, but I have changed. My
heart is broken and will never again heal.’
Peter dook pas tegen 17:00 uur uur op. Hij zei dat we geen precieze tijd hadden
afgesproken. Hij kon ook niet lang blijven, want hij moest helpen voor een belangrijk
optreden van Edwin vanavond. ‘I never have seen you like this before. I am worried
about you. Eduard will bounce back,’ aldus Peter. Hij waarschuwde ook, dat indien
ik werkelijk zelfmoord zou plegen, ‘it will mark Ed's life for ever and ever’. Hij
voegde er aan toe: ‘If you commit yourself in love, Willem, you give yourself with
every cell in your body. That suffocates some people. I could not take it. May be
Eduard feels that way too.’

9 januari 1983
Er werd al vroeg een brief onder de deur geschoven. Een krabbel van Peter.283
Toen ik om 09:00 uur beneden kwam, waren Peter, Edwin en Merry Webber
(bijgenaamd Poes) gearriveerd om samen met
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mij te ontbijten. Edwin droeg de boots met ringen en het schapenleren jack, dat ik
in New York en Hollywood voor Peter had gekocht. Ik doe maar alsof ik niets merk
of zie, maar het ontmoedigt me wel me voor Peter uit te sloven. Edwin is aardig,
maar het gaat mij om Peter.
Ik moet zeggen dat ik opgewonden ben bij de gedachte dat ik eindelijk een begin
zal kunnen maken met het beschrijven wat in die eindeloze rijen groene dagboeken
staat, die in mijn kasten op Amerbos staan. Ik ga beginnen in de richting van de
publicatie ervan.
In de metro naar Heathrow zag ik weer aantrekkelijke en mooie jongens. Een leek
zo onschuldig, als een puppy. Zijn ogen zeiden: wat een grote vreemde wereld zie
ik toch. Er zit nu een jongen van misschien 21 jaar niet veraf. Ik observeer hem. Toch
is mijn leven, wat dit betreft, met Eduard tot stilstand gekomen. Ik wil hem niet en
niemand. Ik ben dood wat liefde en vriendschap betreft. Ik zal nooit meer de woorden
I love you kunnen uitspreken.
Peter zei dat hij die gevoelens had gehad ‘when Frederick Ress and I split. But
then, the day comes that life hits you again. And some day, you might still hit the
person meant for you. Why not?’
Nauwelijks was ik door de douane gegaan of ik merkte tot mijn onuitsprekelijke
schrik, dat mijn dagboek er niet was. Paniek. Ik kreeg toestemming van een Indiër
met tulband om terug te gaan. Ik liep er feitelijk recht op af. Het lag nog steeds bij
de postzegelmachine waar ik postzegels had gehaald om Peter zijn horlogebandje te
sturen, dat ik vergat hem te geven.
‘Cosmos 1402, a Soviet radar satellite powered by hundred pounds of uranium,
is apparently out of control and about to re-enter the atmosphere,’ aldus een
hoofdartikel in de The New York Times.284 Het is de tweede maal in vier jaar dat de
aarde zich gereed maakt om het radioactieve afval van een mislukte sovjet
spionagesatelliet te ontvangen. Met Cosmos 954 gebeurde iets dergelijks. Die raket
viel in 1979 ergens in Canada. Canada gaf veertien miljoen dollar uit om de zaak op
te ruimen. Moskou betaalde slechts zes miljoen. ‘The Soviet Union is playing Russian
roulette with the world,’ aldus The New York Times, de voornaamste krant van het
land dat atoombommen afwierp boven Hirosjima en Nagasaki.
Gisteren zei ik tegen Peter dat in de natuur de oudere dieren ook door tijgers en
leeuwen werden uitgezocht om als eerste
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te worden uitgeschakeld. Dat waren de natuurwetten. Waarom mensen niet een handje
helpen? ‘Als een leeuw me nu lusteloos langs het trottoir zou zien sloffen, zou het
dier me een handje helpen.’ Hij antwoordde: ‘Willem, you are mad.’
‘Emotions can be quite rational.’ - Maslow.

Londen - Amsterdam, British Airways 414
Broer Theo zei al jaren de KLM te boycotten, nadat hij werd gedwongen een onredelijk
bedrag voor overbagage te betalen op een vlucht vanuit Toronto.
Bij thuiskomst vond ik een kleurenfoto van Greet van Haagen. John had deze
gestuurd.

10 januari 1983
Amerbos
Ik begin weer meer een normaal leven te leiden. Ik heb de eerste tien pagina's van
mijn Memoires geschreven.
Premier Lubbers begint eindelijk te spreken over ‘eventuele consulaire faciliteiten’
voor de Sovjet Unie in Rotterdam. Wat valt het de Hollandse wraakzuchtige boertjes
zwaar to come of their high horses.
Ik belde Hans Verploeg van de NVJ. Hij zei geprobeerd te hebben Hans Jacobs
van de VARA te bereiken, maar die was in het buitenland. Ik belde naar Hans Jacobs
thuis. Zijn vrouw zei dat hij in Hilversum zat te monteren. Ik belde Verploeg terug
en vroeg hem of hij niet door had dat de VARA smerige spelletjes speelde. Hierdoor
kwamen we in een twistgesprek terecht. Hij verweet me achter zijn rug om te
ventileren dat hij zijn werk niet naar behoren deed. Ik antwoordde dat ik zulke dingen
meestal ook tegen de personen zelf zei. Die man heeft een
minderwaardigheidscomplex zonder einde. Bovendien legde ik hem uit dat Tijmen
Koelewijn van Veronica wel degelijk getuige in de zaak was. Veronica had tenslotte
7.500 gulden van de VARA terugontvangen. Verploeg doet gewoon zijn best niet. Hij
is een amateur.

11 januari 1983
Ik wind me op over de houding van Verploeg en van Niftrik van de NVJ, dat mijn
claim op de VARA ‘geen schijn van kans’ zou hebben.
Ik heb een broodje gegeten bij Van Eeghen op kantoor. Hij vond 5.000 dollar per
maand eerder te laag dan te hoog. Hij zei verder ervan overtuigd te zijn, nu Philips
de accreditatie in Moskou rond had, dat Jeelof mij 50.000 gulden zou betalen.
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De landsadvocaat heeft Voetelink geschreven om te herinneren aan het feit dat ik de
staat duizenden guldens moet betalen omdat ik de rechtszaak over de sabotage in
New Delhi had verloren. Dat verlies was uitsluitend het gevolg van een terugtrekken
van de NVJ op een kritiek moment. Voetelink heeft Droogleever Fortuijn geantwoord
dat hij de claim van de staat met de NVJ zal opnemen.
The New York Times heeft een opzienbarend artikel gepubliceerd getiteld:
285
TEACHING TO THINK: A NEW EMPASIS. Dat is een uitermate belangrijke zaak, mede
tegen het licht van het Venezolaanse initiatief om te proberen de intelligentie bij
mensen te verhogen.
Ik heb me hier de afgelopen jaren met Delgado en vele anderen vaak mee
beziggehouden, hoe de vicieuze cirkel van steeds weer dezelfde onzin
doorprogrammeren, afgebroken zou kunnen worden.
Deze ontwikkeling is het gevolg van het feit dat het steeds duidelijker werd ‘that
many students go through school without gaining the ability to analyze, to synthesize
and generalize. We find no link between good speaking and disciplined thinking.
Courses in teaching reasoning skills are initiated. A student becomes knowledgeable
about biology, for instance, by learning terms, concepts, facts and principles. However,
thinking skills come into play if the student wants to take this mass of information
and classify it, compare it, make inferences, draw conclusions and formulate
hypothesis about it.’
Teaching to Think: ik denk dat dit een uiterst belangrijke nieuwe richting is in het
leerproces, waar ze hier natuurlijk nog nooit van hebben gehoord. Die richting zou
het Forum Humanum Nederland in moeten slaan.

12 januari 1983
Hans Verploeg stuurde me een briefje dat bij hem past.286 Hij sloot een brief van de
287
288
NOS in. Ik heb hem meteen geantwoord.
Piet Vroon schrijft van plan te zijn geweest mijn boek Over intelligentie te
bespreken ‘ware het niet dat ik langzamerhand doodmoe word van de twistgesprekken
die sinds het Lippmann-Terman debat uit de jaren twintig nauwelijks zijn veranderd’.
Een brief met rotsmoesjes.
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Een nieuwe stomme zet. Er komt geen sovjet Consulaat-Generaal in Rotterdam.
Welke idioten houden zoiets tegen?
Ik ben nog steeds bezig om Jermen Gvishiani, Donald Kendall (Pepsi), Aurelio
Peccei en wellicht Bruno Kreisky in een gezamenlijk gesprek voor een televisiecamera
te krijgen. Peccei van de Club van Rome schrijft: ‘Misschien 24-26 april.’

13 januari 1983
Ik droomde dat prins Claus een scène maakte en Beatrix ervan beschuldigde een
absolute troep van de slaapkamer te maken. President Reagan heeft Eugene Rostow
van het bureau voor wapenbeheersing ontslagen. Dit is haast onvoorstelbaar, want
ze hebben al die jaren op een lijn gezeten. Ik zou nu met Rostow een interview willen
maken. NRC Handelsblad noemt dit vertrek in een hoofdartikel ‘verbijsterend’. Wie
zou dat geschreven hebben?
Ik liet mijn broer Theo weten dat ik mijn laatste bezoek verpest vond door het
stomme tot in den treure televisiekijken. In een antwoord noemt hij het ‘staff
problems’.289 Hemeltje, zou hij er werkelijk zo tegen aankijken?
Ik werk nog steeds aan 1970 en heb bijna honderd pagina's geschreven.

14 januari 1983
Ik sta op en ga naar bed met Eduard in mijn gedachten. Er zijn momenten dat ik me
ernstig besodemieterd voel en opstandig ben over wat er is gebeurd. Waarschijnlijk
zitten zijn ouders, en vooral zijn moeder, achter deze ontwikkelingen. Hij kan op
een of andere manier niet van thuis loskomen.
Ik belde opnieuw tweemaal naar mevrouw Jacobs. Hans, van de VARA, blijft
verstoppertje spelen. Ik zal hem nogmaals aanschrijven. Intussen heeft Hans Verploeg
de rechtskundige dienst van het FNV ingeschakeld om na te gaan wat ik tegen de
VARA zou kunnen ondernemen om hun verplichtingen tegenover mij na te laten
komen.290
De Telegraaf vindt het prachtig dat Hans van den Broek voet bij stuk heeft
gehouden en heeft voorkomen dat Moskou een Consulaat-Generaal in Rotterdam
kreeg. TERECHT heet het hoofdartikel vandaag. Er mogen zich wel enkele
sovjetbedrijven in Rotterdam vestigen. Van den Broek is een waardig opvolger van
die andere idioot Joseph Luns.
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Ik ben op Peter toch ook geleidelijk aan afgeknapt. Dat wil zeggen: als ik hem ontmoet
en afscheid van hem neem ben ik in tranen, ook om dat ik voel en weet hoe ‘leeg’
onze relatie langzamerhand is. We teren nog altijd op investeringen van jaren geleden.
Er komt nauwelijks meer iets nieuws bij.
Ik raak mijn vertrouwen in mensen steeds verder kwijt. Om die reden zou ik wel
eens van Lex Poslavsky willen horen hoe en waarom hij al jaren geleden heeft
voorzien en ingeschat dat dit zou gebeuren. Wat hij waarschijnlijk niet voorzag, was
dat ik zou weten en leren hoe hier tegen opgewassen te zijn.
Tijmen Koelewijn (Veronica) en zijn vriend Arthur (financiële man van de AVRO),
zijn komen dineren. Ze zijn al twaalf jaar vrienden. Ze waren het beiden volkomen
met me eens dat de VARA verplicht is mij voor het van Veronica overgenomen project
over de gaspijplijn naar Siberië te betalen. De vraag is dus waarom Verploeg en Van
Niftrik mij steeds adviseerden er niet aan te beginnen.

15 januari 1983
Ik ga door grote golven van intense droefheid over Eduard. Eigenlijk blijkt nu dat
het jaar 1970 was gevuld met soortgelijke trieste problemen in mijn toen aflopende
liefdesrelatie met Peter. Deze keer is het erger, want met Peter heb ik nooit een
seksuele relatie gehad. Eduard was alles in een. Mijn spring-in-het-veld Eduard
speelde spelletjes. Peter neemt het voor hem op. Hij speelde zelf spelletjes. Daarbij
komt dat ik van Eduard sinds we elkaar ontmoetten, overtuigd was dat hij een blijver
zou zijn. Ik geloofde hem, vertrouwde hem, meer dan wie dan ook ooit daarvoor. En
kijk nu, hij is verdwenen. Toch kan ik niet geloven dat hij op een dag niet opnieuw
voor mijn neus zal staan. Ik denk er wel eens over hoe ik zal reageren wanneer dat
gebeurt. Misschien blijkt dan wel dat alles tussen ons permanent in duigen is gevallen.
Ernst van Eeghen vertelde dat zijn correspondentie met Ruud Lubbers, nu de
premier, zich continueert. Hij probeert Lubbers duidelijk te maken wat een waanzin
het is om in Nederland bovengronds first-strike weapons te plaatsen.
Koole, directeur van IKON, schrijft dat het hem spijt dat door een misverstand bij
de administratie de betaling van het Kreisky-contract en de onkosten is vertraagd.
Je moet iedereen in Hilversum voortdurend achter de broek zitten om als freelancer
betaald te worden voor geleverde prestaties.

Willem Oltmans, Memoires 1982-1983

225

16 januari 1983
Ik ga naar bed en sta op met schietgebedjes voor Eduard. Ik probeer hem vibes te
zenden, maar ik voel dat hij zich verzet ze te ontvangen.
Ik kocht tulpjes voor Erica van Eeghen.

Trein naar Heemstede
Eugene Rostows vertrek schijnt te maken te hebben met een informeel akkoord, dat
zijn vriend Paul Nitze in Genève afsloot met Yuli Kvitsinsky, de wapenonderhandelaar
van de USSR. Dat accoord betekende dat beide grootmachten aan medium-range
missiles in Europa beperkingen zouden opleggen. De nationale veiligheidsadviseur
van Reagan, William P. Clark, schijnt hier razend over te zijn geworden, wat geleid
heeft tot het vertrek van Rostow.291
Na het avondeten ging Ernst naar Ajax kijken, terwijl Erica en ik bij kaarslicht
aan tafel een uurtje bleven napraten.
Theo de Graaf is overleden. Ik ontmoette hem toen hij nog burgemeester van Lisse
was. Als lid van de KVP indertijd legde hij aanzienlijk begrip aan de dag voor de
Indonesische positie ten aanzien van Nieuw-Guinea. Ik vond hem een sympathieke
man.

17 januari 1983
Schiphol
Tranen van binnen en van buiten. Ik voel me ontroostbaar over Eduard. Erica van
Eeghen zei gisteravond: ‘Je bent een kunstenaar, dus je beleeft en voelt alles dieper
dan anderen. Maar juist omdat je door diepe dalen gaat, schrijf je een boek.’

Amsterdam - Wenen, KL 255
Eugene Rostow heeft gezegd dat de overeenkomst tussen Nitze en Kvitsinsky wel
degelijk van grote waarde was en ‘a promising approach and well worth further
study’.292 Maar Reagan kiest liever voor de oorlogshitsers.
Vandaag meldt Gwertzman dat het Witte Huis formeel bekend heeft gemaakt dat
de gesprekken tussen Nitze en Kvitsinsky in Genève ‘could not have served for the
basis of an accord’. Het zal me benieuwen of Nitze, die een stevige kameraad van
Eugene Rostow is, nu ook zegt: jullie zoeken het maar uit. Het Witte Huis van Reagan
is een rotzooitje, zoals het brein van Reagan over serieuze zaken een chaos is.
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Wonderlijk hoe spinnen vogeltjes waarschuwen om niet in hun webben te vliegen.
Onderzoekers bij Cornell, een bioloog en een dierengedragskundige hebben ontdekt
dat sommige spinnen ‘loosely spun bands or patches of thick, white silk strands laid
out across the center of the spiders' circular webs’.293 Je ziet op de foto bij het artikel
een soort witte waarschuwingsdraad lopen als Keep off the Web-teken. Wonderlijk.
De snelweg van het vliegveld naar de stad is eindelijk gereed. Ik ontmoette André
Haucotte van de Siline-club, alwaar ik naar Siline zelf telefoneerde om te vragen of
hij de aide-mémoire - waar Ernst van Eeghen om zit te springen - nu eindelijk zou
tekenen. Het antwoord was, kortaf: ‘Non.’ Haucotte kon geen enkele toezegging
doen over een vergoeding voor mij als medewerker/adviseur van zijn club.

18 januari 1983
Wenen - Boedapest, per bus
Ik heb erbarmelijk slecht geslapen. Ik luister naar het Vierde Pianoconcert van
Beethoven.
De grens tussen Oostenrijk en Hongarije is nu open maar het gaat om een
tweebaansweg, met nauwelijks enig verkeer. Aan de Hongaarse kant is het een soort
karrenpad.
Het is stralend zonnig weer met een blauwe lucht.

Gellert Hotel
Ze zijn er weer, de Duitse nouveaux riches, met hun Mercedessen en BMW's en groene
jagershoedjes met geweren in leren hoezen om in Hongarije te gaan jagen. Hoe kan
je hiervan in het atoomtijdperk nog handel maken. Ik vind het achterlijk en misdadig.
Oud-ambassadrice Anna Bebrits arriveerde om 13:20 uur in een grote Mercedes
bij het hotel. We hebben buitengewoon aangenaam tot 15:15 uur samen geluncht.
Zij werkt nu voor het Hongaarse Vredescomité. Ik informeerde haar waar Siline en
kanunnik Goor mee bezig waren. Zij kopieerde een aantal van hun documenten. Zij
stelde vele vragen over Nederland, bijvoorbeeld wat André van der Louw
tegenwoordig deed; hoe was het met Mient Jan Faber? ‘I don't want to have anything
to do with that guy,’ heb ik geantwoord. Ik vertrouw die man niet.
Ik had via de Hongaarse ambassade in Wenen geregeld - Buitenlandse Zaken in
Boedapest had haar thuis opgebeld - dat ik
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vandaag naar Boedapest wilde komen uitsluitend om haar te zien en te spreken. Zij
is tenslotte een oude vriendin.

Boedapest - Wenen, ongeveer 250 kilometer
Anna Bebrits heb ik een groot plezier gedaan. Bij haar pensionering ontving zij een
hoge onderscheiding en hierdoor een verhoogd pensioen. De belasting op haar auto
was onlangs verhoogd, wat haar woedend maakte.
Zij vertelde dat Duitsers 1.200 dollar betalen om een hert te kunnen schieten en
Hongarije heeft deviezen nodig. Ze mogen de trofeeën niet meenemen en de regering
houdt scherp toezicht waar en hoeveel dieren worden afgeschoten. Ze zijn gek.
Carl Jung schreef: ‘I even believe that psychical dangers are much more dangerous
than epidemics or earthquakes. Psyche is existent, it is even existence itself.’ Ik kom
hierop, omdat toen ik Peter belde, hij zei last te hebben van ‘nausea in my stomach’.
Hij heeft, ook in het verleden, angst getoond dat hij wellicht een ziekte onder de
leden zou hebben. Ik ben zo bang dat hij daar momenteel weer last van heeft. Jung
schrijft wat hij een patient antwoordt, die zich verbeeldt aan kanker te lijden: ‘Yes,
my friend, you are really suffering from a cancer-like thing, you really harbor a
deadly evil which, however, will not kill your body, because it is imaginary. But it
will eventually kill your soul.’294
Wat Jung duidelijk maakt, is dat een zelf opgefokte imaginaire affaire - zoals ik
al wekenlang bezig ben me in een razernij over Eduard te werken - ‘will poison your
human relations and your personal happiness and it will go on thus ever increasing
until it has swallowed your whole psychic existence. In the end you will not be human
anymore, but will be an evil destructive tumor.’
Wat verder heeft Jung ook een mooie formulering: ‘Complexes indeed behave
like secondary or partial personalities in possession of a mental life of their own.’
Eduard wordt beslist geen complex. Daar zorg ik gewoon voor.
Anna Bebrits herinnerde zich Peter uitstekend. Zij wandelde met me mee van het
Vredescomité naar het busstation. ‘Well, you came to see me all the way from
Vienna,’ zei ze. Ik ben dankbaar naar haar toe te zijn gegaan. Het gaf ook mij een
oppepper, maar vooral haar. Ere wie ere toekomt. Oud-ambassadeur Romanov stuurt
haar ook nog altijd kerstkaarten. Jan
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Cremer heeft haar ook ergens vandaan een kaart gestuurd. We zonden hem nu samen
een bericht.
De grens tussen Oostenrijk en Hongarije is om 20:10 uur totaal uitgestorven. Geen
hond gaat meer langs de douane. We staan al een half uur stil omdat de verdomde
Hongaren nog altijd niet onze paspoorten hebben teruggeven. Eindelijk gebeurde
het: we moesten allemaal uit de bus en de chauffeur las een voor een de namen uit
de paspoorten op, waarna we weer mochten instappen. Crazy indeed. Bij de
Oostenrijkse douane was het een kwestie van nog geen drie minuten.

Wenen
Ik belde met Ernst van Eeghen. Hij had een lang telefoongesprek met Siline gehad.
De hele club ligt op zijn gat. Falin is er uit. Siline is zelf niet meer zeker van zijn
positie. Zelfs Zagladin zou in de problemen zijn. Er is een schoonmaak aan de gang,
de communisten eigen. Volgens Ernst is het allemaal terug te

leiden tot wraak van Andrei Gromyko, waar ik niets van geloof.
Ik nam een foto in een machine aan de grens.
Ik raakte in de bus weer zeer depressief met suïcidale gedachten. Ik dacht aan
Gerard Croisets woorden vlak voor zijn dood: ‘Het is genoeg geweest.’ Ik dacht
zelfs: ik zou een afscheidsverhaal voor mijn vrienden willen houden, dat op de
begrafenis zou moeten worden afgespeeld.

19 januari 1983
U-4 Schönbrunn
Ik droomde over Eduard en zelfs over de ondergang van de Titanic.
Om 09:20 uur was hier nog niemand te bekennen. Er lag een briefje van kannunik
Goor voor me. Hij vraagt mij hem te bellen.
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Ik lees rustig door in Jung. Hij heeft het over ‘the soul's need’. Wat, Jung, heeft
een ziel werkelijk nodig? Weet u dat? Voedsel en vitaminen? Ja? Wat verder? Is
liefde een noodzakelijk ingrediënt? Is affectie nodig? Bedoelen we daarmee het
aanhalen van een ander lichaam, ander vlees? Of spreken we over affectie voor een
reeks totems? Affectie voor God? What, dear Jung, does a soul really need?
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Park Hotel, Wenen
Nog steeds geen kip te bekennen. Wat had ik moeten beginnen als ik Jung niet bij
me had gehad?
‘Look at all the incredible savagery going on in our so-called civilized world,’
schreef Jung een halve eeuw geleden. Alsof er ook maar de geringste verbetering in
is gekomen. ‘All of this savagery is derived from human beings and their mental
condition! Look at the devilish means of destruction,’ waar de heren Reagan, Clark,
Rostow, Nitze en Kvitsinsky dag in dag uit over redekavelen. De
massavernietigingswapens zijn uitgevonden door volkomen onschuldige, redelijke,
respectabele burgers, die eigenlijk alles zijn wat wij zouden willen zijn. En als zo'n
bom dan ontploft en een onbeschrijfelijke inferno van vernietiging veroorzaakt zoals
in Hirosjima, dan lijkt niemand verantwoordelijk. Niemand heeft in de gaten dat die
hele rationeel georganiseerde massa, wat wij een staat of natie noemen, bestuurd
wordt door een schijnbaar onpersoonlijke, onmerkbare maar enorme macht, die door
niets of niemand wordt gecontroleerd.
Ik lunchte twee uur met Siline, Goor en de assistent van Siline. Mij werd in plaats
van 5.000 dollar 1.500 per maand geboden, waarop ik zei daar niet mee akkoord te
gaan. Ik schreef Goor later een briefje dat wanneer het bedrag niet op 2.500 dollar
per maand kon worden vastgesteld, ik me terugtrok. Wanneer de conferentie in
Wenen zal worden gehouden, zullen van sovjetzijde de voorzitter van de Opperste
Sovjet, Chitikov, Valentina Tereshkova, de astronaute en voorzitster van de Sovjet
Vrouwen, Jermen Gvishiani en Vadim Zagladin komen. De Amerikaanse delegatie
lijkt nergens op en zal met belangrijke figuren moeten worden aangevuld.
Ik lees dat Carroll Wilson van het MIT, en in het begin actief lid van de Club van
Rome, is overleden.

Konzerthaus, Schubertsaal
Prins Claus schijnt naar een ziekenhuis in Nederland te zijn overgebracht. Soms flitst
het door mijn hoofd dat Made in Soestdijk ook wel eens een steentje zou kunnen
hebben bijgedragen tot zijn besef dat hij in een koninklijke val zit.
André Previn verscheen in een wijnrood, wollen vest. Hij speelt aan de vleugel
Mozart en het orkest wordt door hem vanuit daar gedirigeerd. De jongen die zijn
muziek omslaat heeft een mooi gezicht.
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20 januari 1983
Het is het mooiste weer van de wereld.
Professor Holling, de Canadese directeur van IIASA heeft bekendgemaakt dat het
budget van deze denktank tussen Oost en West - dankzij de sabotage van de regering
Reagan - van 9,4 miljoen dollar naar 6,9 miljoen is teruggebracht. Het aantal vaste
stafleden wordt verminderd van honderd naar tachtig. De VS verkleinden hun bijdrage
van 2,3 miljoen dollar naar een miljoen. Ook de regering van Margaret Thatcher
sloot zich bij deze niet zo subtiele sabotage van een uitstekend Oost-West-initiatief
tot samenwerking aan.295
Kanunnik Goor zei gisteren dat hij een persbericht zou schrijven. Ik bood aan hem
erbij te helpen maar Siline kwam meteen tussenbeiden. ‘Goor writes them always
alone.’ Ik dacht: ja mijnheertje, ik ben media-adviseur of niet.

10:55 uur, Press Club Concordia
Tot mijn verbazing waren er toch nog twintig journalisten aanwezig. Kanunnik Goor
ontpopte zich als een vlot babbelende pater, behoorlijk ter zake, met een vleugje
demagogie. Hij was wel vergeten zijn nagels te knippen. De pers is meegedeeld dat
er van 6 tot 9 februari 1983 een conferentie zal plaats vinden met als thema: Proposals
to avert the dangers of war from Europe.
Ontmoette Helmut Blechner van ORF-televisie, zwart met grijs haar, grijze trui,
witte tanden, hij had wel iets. We zullen elkaar 4 februari spreken in het Park Hotel.
Ik ben zo geil als boter, maar ben niet in staat iemand in mijn armen te sluiten.
Siline, Goor en ik gingen na afloop naar een klein restaurantje. We werden het
eens dat ik voor de komende conferentie 2.500 dollar salaris zou ontvangen. Ik drong
erop aan dat zowel Hylke Tromp uit Groningen als generaal Von Meijenfeldt de
Nederlandse delegatie - met Van Eeghen - zouden versterken.
Helmut Kohl is een Amerikaanse meeloper. Hij heeft weer eens benadrukt
Amerikaanse first-strike wapens in West-Duitsland te zullen plaatsen.
Maslow: ‘Self-reference means unbridled grandiosity.’ Hij omschrijft deze
‘cut-offness’ als ‘a spy in a foreign land, suspicion as in the deaf person’. Het lijkt
me zwaar overtrokken om een dagboek als ‘een opgeblazen ego’ te betitelen of als
‘no identification with anybody or anything’. Ik ben op dit moment misschien echt
ongelukkig over Eduard, maar Peter is van A tot Z in mijn leven evenals een aantal
andere vrienden, zij het in een la-
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gere versnelling, om me heen. Mijn dagboek is niet anders dan een permanente
reportage van het wel en wee in mijn leven.
Het lezen van Maslows notities is als rijden door een onbekend landschap, van
tijd tot tijd kom je door vlakten en toendra's die weinig inspireren en dan opeens, na
het nemen van een bocht, ontvouwt zich een fantastisch mooi panorama.

Wenen - Amsterdam 18:30 uur, OS 485
Gerard Reve is geïnterviewd door Boudewijn Büch, twee idioten die prima bij elkaar
passen. Het Parool heeft de troep op 15 januari over anderhalve pagina afgedrukt,
dit onder de aanhef: GERARD REVE IS HET IN GROTE LIJNEN EENS MET GOD. Wat me
opnieuw herinnert aan de uitspraak van Lex Poslavsky toen we eens samen op de
W.A. Hoeve in Den Dolder naar een televisiegesprek met Reve keken: ‘Hierachter
lopen figuren rond die beslist minder geschift zijn dan deze man.’
In de eerste zin van het gesprek laat Reve zich al ontvallen: ‘Of we hem er nu van
voren indoen of van achteren, verandert dat iets aan de zaak?’ En verder: ‘Ik houd
mijn haar gewoon zo mooi omdat ik rooms-katholiek ben geworden.’ Wanneer Reve
zijn politieke inzichten gaat verkondigen en burgemeester Polak beschrijft als iemand
die voor jodenvervolging in de Sovjet Unie is (de stakker spreekt nog altijd over
Rusland) en voor het sluiten van synagogen en voor het vernietigen van boeken,
demonstreert hij alleen maar hoe gestoord hij is. Koningin Beatrix wordt omschreven
als ‘die stomme, eigenwijze trut van Troye. Die weet van niets en heeft nog nooit in
haar leven van iets gehoord. Claus is een aardige lieve jongen. Geen wonder dat hij
zenuwziek is geworden.’
Het schijnt dat hoofdredacteur Wouter Gortzak inmiddels excuses heeft gemaakt
voor het afdrukken van Reve's shit.
Hoe kanunnik Goor te beschrijven? Hij loopt grappig, zijn broek zit te hoog,
grappige schoenen. De algehele indruk: schmutzig. En dan opeens ontpopt hij zich
als een redenaar met veel energie en flitsende blikken.

Amerbos
Broer Theo heeft me een voorpagina van Blick van 18 januari 1983 gsetuurd, met
als kop: HOFFNUNGSLOS KRANK? PRINZ CLAUS BRICHT BEHANDLUNG IN BASEL AB!
‘Je hebt dat baasje wel echt de das om gedaan met Made in Soestdijk. Dit wordt een
kasian296 geval. Met groeten Theo.’
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Er lag een kerstkaart van de trouwe oud-ambassadeur Romanov uit Moskou. Ook
een aardige kaart van Roderick van Voorst.
Meerbach van het FNV wil aanvullende informatie hebben over mijn claim op de
VARA. Ik heb hem meteen geschreven wat hij wilde weten.
Ik zie nu dat Wouter Gortzak schreef:297 ‘Niemand hoeft zich na lezing van het
gesprek met Büch nog illusies te maken. Reve is een fascist. Het spijt me bitter dat
dit interview onder mijn directe verantwoordelijkheid is verschenen.’ Zou men in
dit land eindelijk in de smiezen hebben met een complete idioot te maken te hebben?
Mijn cash is gedaald tot tweeduizend gulden. Gelukkig stortte de IKON 4.600 en
komt er 2.500 dollar uit Wenen bij. Toch schommel ik steeds rond het nulpunt, ook
omdat er van Philips nog altijd niets binnenkomt. Bovendien moeten de plannen met
Van Eeghen zich nog materialiseren.

21 januari 1983
Ik heb weer veel meegemaakt vannacht in diverse dromen. Er was een scène met
een arendsnest boordevol met eieren, dat door een man werd vastgehouden. Een ei
rolde er bijna uit. Ik schrok me een ongeluk. Ik zag de jongen echter uit de bek van
de arend komen terwijl de eieren onaangeroerd bleven liggen. Ik zag dit gebeuren.
Leg dat maar eens uit.
Broer Theo schrijft het Philip Handler-manuscript te hebben gelezen. ‘It could be
a winner.’ Ook kondigt hij aan: ‘I have taken your letter to be genuine so I have
booked for january 29 on SR 792 from Zürich.’ Hij blijft een nachtje op Amerbos en
schijnt over het feit dat hij als Zuid-Afrikaan een visum voor Nederland nodig heeft,
te zijn heen gestapt.
Minister Hans van den Broek ziet geen heil in een niet-aanvalsverdrag tussen de
NAVO en het Warschaupact. De bewindsman wijst er op dat het niet gebruiken van
geweld al is vastgelegd in het Handvest van de VN en het Slotakkoord van Helsinki.
Wat kan het je schelen? Wanneer de Oostbloklanden zoiets voorstellen, ga er dan in
godsnaam mee akkoord. Van den Broek staat graag op zijn Haagse, legalistische
ponteneur.
Volgens Maslow verlangen veel jonge mannen in de VS naar een ‘big prick’, omdat
zij ‘weak, wobbly fathers’ hebben gehad waarmee zij zich niet konden identificeren.
Ze hebben ‘decisive, strong, smart, capable, masterful’ kerels nodig, ‘fall
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in love with them and eroticize, in a sadistic-masochistic and paranoid way, the whole
relationship’. Dit zou wel eens een verklaring kunnen zijn voor de gigantische vlucht
die homoseksualiteit in de VS heeft genomen. Op 25 maart 1964 noteerde Maslow:
‘The homosexual falls in “love” for sure, but it doesn't last long.’ Ik vrees dat hier
de hetero aan het woord is, die achteloos generaliseert.
Maslow noemt de ‘sex act’ een herhaald ‘acting out’ wanneer er geen liefde bij
komt kijken. ‘This explains why, throughout history, there has usually been sadness
after sex. That is, there was no love, because love was impossible without the female's
growth to selfhood.’ Dit laatste is absoluut een factor geweest in mijn relatie met
Frieda Westerman.

22 januari 1983
Theo belde gisteravond enthousiast op om zijn komst zaterdag te bevestigen en vroeg
‘twee bordjes bij te zetten, voor mij en Nellie’. Ik moest hem helaas teleurstellen
omdat ik een diner op Berkenrode heb gearrangeerd met Cecile van Lennep298 en
mijn vrienden Casper en Carine van den Wall Bake. Theo werd echt boos en zei al
tickets te hebben gekocht, die niet meer gewijzigd konden worden. Hij belde later
terug dat ze helemaal niet meer kwamen en de vliegbiljetten werden weggegooid.
Valentin Falin is afgezet als voorlichter van de CPSU in Moskou. Hij wordt politiek
commentator van Izvestia. Leonid Zamyatin, de man die eens toezegde samen met
mij een boek te schrijven, is nog steeds de baas van die afdeling.
Ik sprak met Henry Brookman. Hij blijft nog wel actief achter de schermen bij de
Centrumpartij. Alfred Vierling schijnt onderzocht te hebben of een samengaan met
de Groenen tot de mogelijkheden zou behoren.
Andrei Gromyko heeft na een bezoek aan Helmut Kohl in Bonn gezegd dat de
uitspraak van Eugene Rostow, dat er in Genève ‘a joint working paper’ tot stand was
gekomen ‘does not correspond at all to reality. There has been no progress because
of the instructions of those at the head of US policy.’299 Het zal best waar zijn.
William Dyess, de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, heeft gewaarschuwd
dat wanneer het Amerikaanse publiek tot de conclusie zou komen dat de
West-Europese bondgenoten
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niet langer bereid zouden zijn hun deel van de last van de gemeenschappelijke
verdediging te dragen, het zijn houding tegenover die bondgenoten zal wijzigen.300
Stom Amerikaans gedreig.
William Branigin schrijft in The New York Times dat generaal Suharto van
Indonesië ‘remains an enigma’. Dat schrijft deze Amerikaanse journalist omdat hij
zich een blauwe maandag met Indonesië bezighoudt en dus niet beter weet. Intussen
staat deze onzin wel in de invloedrijkste krant ter wereld. Volgens de Amerikaan
leidt Suharto ‘a regime that is hard to characterize’. Tegenstanders noemen Suharto
‘a dictator’. En dan volgt een slijmerig verhaal over Suharto die nog altijd in hetzelfde
huis woont waar hij verbleef voor hij president werd. Ook wordt deze grootste
massamoordenaar uit de geschiedenis van Zuidoost-Azië, die een fascistisch, militair
regime leidt, afgeschilderd als een man die wel corrupt is, maar veel aan
liefdadigheidswerk doet en geld geeft om moskeeën te bouwen. Dergelijke
onzinartikelen heten in Washington ‘voorlichting’, dit onder de banier van een
democratische, vrije pers.301
Ik dineerde bij bij Ernst van Eeghen. Pieter van Panhuys, in de sherry-business in
Malaga en zoon van de ambassadeur in Madrid, vertrok al vroeg, nadat we een paar
familiefilms hadden gezien: Ernst en ik kwamen vervolgens op het onderwerp Sovjet
Unie terecht. Van Eeghen hamerde weer tot in den treure op zijn stokpaardje van
eerlijk en oprecht zijn,302 en relateerde deze verheven uitgangspunten aan zijn
gesprekken in Moskou met Chitikov, Falin en Siline. Falin had benadrukt: ‘De
nieuwste ontwikkelingen en technische vondsten voor het voeren van een oorlog in
de ruimte zullen eerder dan algemeen werd aangenomen tot een derde wereldoorlog
leiden.’ Ernst houdt het voor mogelijk dat we al over twee jaar in een nieuwe
wereldoorlog zitten.
Ik maakte tijdens het gesprek duidelijk dat ik ondanks alles de sovjets nog altijd
als ‘de vijand’ beschouwde. Soms zie ik zelfs mijn vriend Volodja Molchanov nog
als behorend tot het andere kamp. ‘En laten we niet vergeten dat zij een politiek
systeem vertegenwoordigen dat ik als een verschrikking beschouw.’ Dat waren exact
de woorden die ook Philip Handler eens gebruikte.
Van Eeghen meende te weten dat mevrouw Dobrynin303 een
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christen is en haar man ertoe gebracht heeft zijn post in Washington op te geven.
Ernst voegde er aan toe: ‘Als ik Siline hoor spreken, denk ik: jij zou ook wel eens
een christelijke man kunnen zijn.’ Ik antwoordde dat Siline een doorgewinterde
communist was en adviseerde Van Eeghen toch afstandelijker naar de figuren in
Moskou te kijken. Maar soms raakt hij iedere zelfcontrole kwijt en dan volgen verhitte
discussies en is er geen land met hem te bezeilen.
Ik had geen zin te blijven logeren, wat bij Ernst de reactie ontlokte: ‘Verwend
jongetje, die in zijn eigen bed wil slapen. Je had beter morgenochtend met ons naar
de kerk kunnen gaan. Het wordt tijd dat je een beetje wordt gesticht.’

23 januari 1983
De enige wezens die deze ochtend in de gaten hebben dat ik besta, zijn de vogeltjes
die om brood vragen. Het werd continental breakfast, want ik had alleen krentenbrood
om te geven. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wil de sovjets verwijderen
uit de wereldorganisatie van psychiaters.
Het probleem met Eduard blijft onveranderlijk de onderstroming van mijn hele
wezen uitmaken. Ik droomde intens van mam. Wat ik momenteel in mijn dagboeken
over haar lees, heractiveert zoveel herinneringen. Vooral haar ouder worden heeft
me toen enorm aangegrepen.
‘If you are friends with everyone,’ schreef Abraham Maslow, ‘you probably cannot
be a real deep and good friend to anyone. Really good friendship takes all you have
got - lots of emotion, involvement, time.’ Ik begrijp nooit dat ontwikkelde mensen
strijk en zet het woord ‘goed’ blijven gebruiken, want het betekent eigenlijk niets.
Ik heb met kanunnik Goor getelefoneerd om een ticket los te peuteren voor
professor Hylke Tromp uit Groningen. Hij wil de Weense conferentie wel bijwonen
maar zijn Polemologisch Instituut wil zijn reis niet betalen.
Aad van den Heuvel had vanavond Gerard Reve in zijn De Alles is Anders Show.
Reve: ‘Ik ben geen fascist. Ik ben het nooit geweest en ik zal het nooit worden ook.
En een racist? Daar ben ik te intelligent voor.’ Hij noemde interviewer Boudewijn
Büch ‘een kwalijk individu’, die een karikatuur had gemaakt van wat hij werkelijk
had gezegd.
Professor Delgado, mijn vriend, antwoordt positief en is bereid mee te werken aan
een workshop van het Nederlandse Forum Humanum.
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25 januari 1983
Ik schreef een pittig briefje aan Gerrit Jeelof van Philips. ‘Ik kan je totale stilzwijgen
niet appreciëren,’ etcetera.
Ik luister naar Goyescas van Enrique Granados.
Een Australiër, Greg X. kwam gisteren bij me langs. Ik probeerde hem te
ontmoedigen, maar hij kwam toch. Hij was bij Luns geweest die hem had verzekerd
precies te weten wat de rijkdommen op Nieuw-Guinea waren, met de implicatie dat
de voormalige minister daarom het behoud van Irian Barat zou hebben bepleit. Het
is puur gelul in de ruimte. Dat zegt oplichter Luns achteraf. In werkelijkheid was het
Sukarno treiteren, niets anders dan dat, als de slechte verliezer die Luns was. Het
kostte me enige moeite hem het huis weer uit te werken.
Voor mij is de ervaring Eduard Voorbach een dodelijk keerpunt in mijn leven
geweest, wat ik merk bij het teruglezen van dagboeken. Ik zal mijn techniek van
bijhouden van een dagboek moeten herzien. Veel knipsels zijn bijvoorbeeld overbodig.
Aize de Visser haalde me in een bruine Porsche van station Baarn af. We reden
naar Lage Vuursche waar een ober vroeg hoe mams twee maltezers het maakten. Hij
is geïnteresseerd in het uitgeven van mijn dagboeken. Het werd dan ook een plezierige
lunch. Hij komt me 4 februari op Amerbos zijn besluit meedelen. Ik verlang er naar
dit aan Peter en Eduard te vertellen.
‘The truth is best: therefore wanting the best, I want the truth.’ - Maslow.
Ik zei tegen Aize: ‘Wat misschien het meest bijzondere van dit manuscript is, is
dat het waar is.’
Ik heb twee en een half uur met Aart van der Want de problemen rond het Forum
Humanum doorgenomen. Soms zinkt hem de moed in de schoenen omdat er
gigantische moeilijkheden zijn bij het rond krijgen van de financiën. Frits Böttcher
verroert geen vin, helemaal overeenkomstig de lulligheid van de man. Op 29 januari
gaan uitnodigingen voor een bijeenkomst in maart de deur uit. Frénk van der Linden,
Peter Korsten (van Nijenrode), Henne Pauli (FNV) en Aart vormen de kerngroep.
Ook Milan Potuznik liet hen lelijk in de steek.
Peter moet nog 8.000 gulden terugbetalen op zijn studielening. Ik heb Groningen
geschreven dat hij momenteel in een uitkering zit.
Kanunnik Goor gaf door dat de reis van Hylke Tromp is geregeld. Hij gaat naar
Wenen. Toevallig kwam ik de naam van Kamerlid Waltmans in mijn boekje tegen.
Ik belde met hem.
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Hij was geïnteresseerd naar Wenen te komen. Ik belde Goor meteen. Ook dat is
geregeld.
Wout Woltz is voorgedragen als hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Wie is
daar in godsnaam opgekomen? De laatste die ik zou voordragen, een typische Jan
de Quay-figuur. Misschien moet je dat wel zijn voor die baan.

26 januari 1983
beschuldigt de VS van het destabiliseren van het regime van Desi Bouterse in
Suriname. Ik weet eigenlijk niet wat zich daar afspeelt. Het zou wel eens waar kunnen
zijn.
Ik zie een oude dame. Het is alsof ik haar al jaren ken. Ik vind haar rimpels zo
zielig. Ze heeft zeker een scheut Indisch bloed. Ik zou willen dat ik die rimpels voor
haar weg kon strijken, want ik weet zeker dat ze er graag jong uit wil blijven zien.
Ze heeft waarschijnlijk bijzondere herinneringen aan voortreffelijke liefdes.
Er is weer een boek over Baudelaire verschenen304 met als thema ‘that genius is a
disease and the poet's calling a curse’. Baudelaire zou hebben bevorderd de wereld
te overtuigen dat ‘madness ran in his blood’. Moet je nagaan wat een onzin. ‘Syphilis,
which he contracted when he was young,’ schrijft Victor Brombert in The New York
Times, ‘did indeed ultimately damage his brain.’ Hij stierf op zijn 46ste jaar in de
armen van zijn moeder. Hoe is het mogelijk dat hij werd vervolgd en berecht voor
zogenaamde ‘indecency’ in zijn beroemde werk Les Fleurs du mal.
Robert Jay Lifton, de psychiater, en Richard Falk, de politiek wetenschapper,
hebben samen Indefensible Weapons geschreven.305 Het was een raak schot hen beide
in Grenzen aan de groei, nu meer dan tien jaar geleden, op te nemen. Lifton herhaalt
zijn beroemde analyse dat ‘psychic numbing by which we as individuals shut out
the reality of the bomb in order to stay sane, works against the collective awareness
and action that might avert an Armageddon of our own making’. Als lichtpunt ziet
hij een ‘worldwide hunger for nuclear truth’. Hij spreekt over ‘mind rebels against
distorting processes’. Hier geloof ik niet zo in. Amerikanen weten al tweehonderd
jaar niet meer wat oorlog op eigen bodem betekent.
Richard Falk is van mening ‘that the basic legitimacy of AmerTASS
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ican democracy has been seriously compromised by its reliance on nuclear weapons.
This condition of tarnished legitimacy is linked to the passion for secrecy, the official
control and management of news, and the easy readiness to identify morally concerned
citizens as fools, at best, or if they persist so as to obtain a hearing, as enemies of the
state.’306
Het lukt niet echt om The Journals of A. Maslow uit te lezen, want eigenlijk boeien
ze me niet echt. Er zijn bruikbare passages en zinnen, maar daar houdt het mee op.

27 januari 1983
Ik had een abominabele nacht. Ik lag op wraak jegens Eduard te zinnen, wat een
ramp was, want toen ik opstond, besloot ik vooral nooit meer dergelijke kwade
gedachten te hebben. Toch ben ik bang dat ze terug zullen komen. Wanneer ik een
of andere valse streek zou bedenken, kunnen we nooit meer terug bijelkaar komen.
Als ik me maar niet beweeg, komt hij wel weer dichterbij. Peter zei vanuit Londen:
‘I am sure, Eduard will show up eventually’.

28 januari 1983
Roderick van Voorst heeft een nieuwe vlam in Groningen ontmoet.
Ernst van Eeghen vertelde een invitatie op naam te hebben ontvangen voor een
ontbijt met Ronald Reagan. Hij dineerde gisteravond met minister Hans van den
Broek en de commandant van de Koninklijke Marechaussee. Die laatste had gezegd:
‘Ik heb zeven vacatures en zevenduizend sollicitanten’. Bij het diner was verder
iemand van het hof en een directeur politieke zaken van Buitenlandse Zaken die een
Poolse naam had. Van den Broek had tegen Ernst uitgeroepen: ‘Ach mijnheer Van
Eeghen, we worden immers geleefd.’ Ik zou er later meer over willen horen.
Ambassadeur Díaz van Cuba belde: ‘I have good news for you. Carlos Rafael
Rodríguez likes your questions. He wants to do a book with you, but asks you to be
patient.’

29 januari 1983
Time publiceert een omslagverhaal PLAYING NUCLEAR POKER.307 Er zouden 48
kruisraketten in Nederland komen te staan. Ze zijn gek. Veertien pagina's onzin. Ik
lees ze niet.
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Ik blader in Bomen Spreken van psychiater J.R.M. Maas, dat ik in 1973 heb gelezen.
Ik zou het boek aan Peter en Eduard willen geven. Maas spreekt al meteen over ‘de
ruimte die men een ander geeft om zichzelf te kunnen zijn of worden’. Dat is precies
wat Ed in zijn relatie tot mij ontbeerde, omdat ik daar niet op lette.
Hylke Tromp bevestigt in een brief van 26 januari 1983 dat hij nu geregeld heeft
in Wenen te zullen zijn.
Ik heb Stenen hebben pijn van Maas gekocht.308 ‘Steeds,’ schrijft hij, ‘ervaar ik
dat ik niet weet, niet voel wie ik ben. Ik kan mijn karakter niet beschrijven. Ik weet
niet welke eigenschappen ik heb. Veeleer voel ik mij steeds mij openend en sluitend,
ervarend mij vermengend met een of meer anderen, mij sluitend het beleven invoegend
in reeds vastgelegde ervaringen.’ Dat vind ik geklets in de ruimte. Bovendien weet
je toch langzamerhand het nodige van jezelf. Dit is wel heel negatief. Verderop
schrijft hij: ‘Wie ben ik dan?’ En in de verhouding tot een ander: ‘Zo bezit ik zelfs
mijzelf niet.’ Rare praat.
Ik voel me nog steeds onbeschrijflijk neerslachtig door het Eduard-trauma.

30 januari 1983
Ook vandaag werd ik wakker en lag te zinnen op wraak jegens Eduard. Ik weet dat
dit nergens op slaat, zoals het terugvragen van truien die ik hem gaf en waar hij nu
dus nog iedere dag in loopt. Ik schoot 2.200 gulden voor de cursus in Ceran voor.
Het flitste door mijn hoofd zijn ouders dit geld terug te vragen. Het slaat nergens op
leugens met leugens te bestrijden. Ik ben ook nog niet vergeten hoe hij aanvankelijk,
in een samenzwering met Bertie Hilverdink, me in New York had willen vragen weg
te gaan. Maar dat ging hem te ver omdat ik tenslotte
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zijn Amerikaanse reis had helpen bewerkstelligen. Het eind van het liedje is dat ik
57 jaar ben en nu helemaal geen vrienden meer heb. Ik zit in een cruciale crisis.
Doug Logan belde gisteravond laat uit New York dat Dodd, Mead & Company
niets voelt voor het uitgeven van het Philip Handler-manuscript. Twee van zijn
medewerkers lazen het, maar geen van beiden had ooit van Handler gehoord. Er was
dus geen ‘markt’ voor. Wat een aanfluiting, want het is een voortreffelijk werk. Maar
het gaat niet om voortreffelijkheid in de wereld van heden, maar om hebzucht.
Soms denk ik ineens dat Eduard misschien weer in New York is. Wat zou er toch
in hem omgaan? Morgen zag ik hem vijf weken geleden voor het laatst.

31 januari 1983
De vlaggen hangen uit voor Beatrix. Gekkenwerk.
Ik liep tegen uitgever Johan Polak aan. Hij droeg een versleten regenjas. Hij is nu
tien jaar met zijn vriendje Rik. Hij vroeg naar Peter. ‘Ik ben erg op je gesteld,’ zei
hij. ‘Waarom kijk je nu zo, ik meen het. Ik lees alles wat je schrijft, ook al ben ik het
niet altijd met je eens.’ Hij vroeg langs te komen, wat ik misschien doe.
Ik had een redelijk gesprek bij Van Eeghen met Van Ancum Plas. De Bruin schijnt
zijn directe baas te zijn. ‘Hij is zuinig,’ was het commentaar. ‘Wat me opviel,’ zei
ik, ‘is dat hij me een man lijkt, die door niemand kan worden overtuigd dat er iemand
anders zou kunnen zijn die iets beter kan dan hij.’ Van Ancum Plas zei niets maar
glimlachte.
Peter Weir, een Australische filmmaker, heeft The Year of Living Dangerously,
gemaakt, zogenaamd een film over Bung Karno. Een Australische journalist, gespeeld
door Mel Gibson, gaat op verkenning uit in Indonesië in het jaar 1965, het jaar dat
Bung Karno door Suharto en de CIA werd verraden. Wat Newsweek er over schrijft,
overtuigt me dat ik die onzin niet ga zien. Het blad noemt de film ‘an annoying failure
because it fitters away so many rich opportunities’.
De Australiër begreep dat hij niet hoefde te proberen zijn verhaal in Indonesië zelf
te gaan filmen. Hij keek eerst in Kuala Lumpur rond, maar koos uiteindelijk Manilla.
Wanneer een omgeving echt niets van Java heeft, is het wel de Filippijnen. Maar
weet Weir veel.309
Vadim Zagladin heeft in Parijs met Scott Sullivan van News-
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week gesproken. Natuurlijk vraagt de Amerikaan of het waar is dat de vredesbeweging
vanuit Moskou wordt gemanipuleerd. Zagladin verwijst naar de miljoenen in
West-Europa die gekant zijn tegen de uitbreiding van atoomraketten en vraagt: ‘Do
you think the Soviet Union can manipulate them?’ Ik zou liever vandaag aan een
boek met hem werken dan morgen, maar ook dat plan is in Moskou als een nachtkaars
uitgegaan.
Johan Polak zei al geweten te hebben dat prins Claus gay was toen hij zich met
Beatrix verloofde. Waar haalt de man die onzin vandaan? Zelfs als het waar zou zijn
geweest, beschikt Polak niet over de kanalen om dit zeker te weten. Ook vond Polak
het optreden van Gerard Reve ‘een ramp, omdat hij bezig is de homoseksualiteit in
de rechtse hoek te trekken. Op die manier wordt er gepolariseerd en krijg je
homovervolgingen.’
Ik ben me steeds meer bewust dat mijn dagboek veel en veel te gedetailleerd is.
Dozen en dozen met krantenknipsels in de garage zullen nooit in de uiteindelijke
manuscripten kunnen worden verwerkt. Wanneer ik al dit materiaal zou verwerken,
heb ik duizend pagina's per jaar nodig.

1 februari 1983
Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth
van Derek Freeman is verschenen.310 Margaret beschreef de Samoanen als ‘gentle,
peaceful, free of religious conflicts and devoid of jealousy. They condone adolescent
free love and as a result adolescence in Samoa was without turmoil or stress that
accompanies adolescence in the United States and elsewhere.’ Nu meldt professor
Freeman dat Samoanen ‘are intensely competitive. They have high rates of assault,
and the incidence of rape in Samoa is among the highest in the world,’ en meer van
dergelijke schokkende constateringen die Margaret Mead volledig tegenspreken.
Professor Freeman komt 58 jaar nadat Margaret, als 23-jarige antropologe op Samoa
werkzaam was, met geheel andere informatie. Het lijkt me afschuwelijk als een
dergelijke controverse ontbrandt en je bent er niet meer om je eigen zaakje te
verdedigen.
Het schijnt dat Joeri Andropov onder de naam ‘Operation Trawl’ een jacht is
begonnen op nietsnutten en mensen die te beroerd zijn om te werken in Moskou. Er
worden overvallen uitgevoerd in winkels, markten, cafés, spoorwegstations en zelfs
in Turkse baden. Mensen wordt gevraagd waarom ze niet
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werken maar ergens rondhangen en niets uitvoeren. Men dient zich te legitimeren.
Er schijnt de nodige onrust door te zijn veroorzaakt. Het is inderdaad de achilleshiel
van de sovjeteconomie dat ze niet weten wat werken is, maar of dit de methode is
om lanterfanters aan te pakken?311
Ik neem het boemeltje van Baarn naar Bilthoven op weg naar Lex Poslavsky. Er
komen herinneringen op aan de dagen op het Baarns Lyceum. Waar eens ons Lyceum
stond, is nu een afzichtelijk bouwsel gekomen.
Tante Yuut Mennega312 is ontroostbaar over de hersenproblemen van haar dochter
Hetty, die in Engeland woont. Zij heeft een bloeding gehad die haar gedeeltelijk kan
verlammen. Tante is nu ook erg oud en staat wankel ter been, maar haar hoofd is
helder. Ze zei mij altijd tegen aanvallen van derden te verdedigen. Dat weet ik ook
van haar, maar de spoeling wordt dun. Mam is er niet meer, mejuffrouw Buringh
Boekhoudt is er niet meer, mevrouw Van Dijk is er niet meer.
Ik ben met Lex in Soesterberg gaan lunchen, tot 14:30 uur, om eens alleen te
kunnen praten. Uiteindelijk bracht ik Eduard ter sprake en vertelde dat hij de eerste
en waarschijnlijk laatste persoon in mijn leven was, die ik van de eerste tot de laatste
dag werkelijk had geloofd. Hij begreep onmiddellijk welk effect de afgelopen,
emotionele maanden op mijn leven hebben gehad. Hij wil niet meedoen aan een
Forum Humanum workshop over Leren Denken, want hij gelooft er niet in. Hij
noemde wel een dijk Nederlandse wetenschappers die we zouden kunnen benaderen
om wel mee te doen. Hij noemde leren ‘persoonsgebonden’ en zeker tot het tiende
of elfde jaar. ‘Het is de persoon in dat milieu dat het kind naar een computer brengt.’
Lex vond de experimenten van Stalin, Hitler, of de Israëlische Kibbutz mislukt. Ik
bepleitte de stelling dat eens de vicieuze cirkel van de eeuwige herhaling via ouders
en omgeving zou moeten worden doorbroken en dat de breinen van kinderen gezuiverd
zouden moeten worden van achterhaalde totems en symbolen. ‘Met dat doel zou ik
het nog wel eens kunnen zijn,’ aldus Lex, ‘maar er zijn teveel data bij betrokken.
Voor mij is dit een naïeve en lieve benadering van het probleem. De allereerste vraag
hoort te zijn: waar is het kind? Wat is het milieu van het kind? Niet in geografische
zin, maar in de zin vanzijn leefomgeving.’
Bob Mantiri van de GPD meldt uit Djakarta dat de KGB een bijeenkomst van alle
Indonesische bevrijdingsbewegingen in We-
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nen zou hebben gesponsord, dus van anti-Suharto groepen. Hoe durft die man zoiets
te publiceren?
De aandelen ACF noteren 120 gulden. Nog twee punten en ik heb de helft van mijn
vermogen verloren door goud te kopen.
Erik van der Leeden belde na een aantal jaren in lucht te zijn opgegaan. Ik had
hem via Helga geschreven. ‘Ik dacht niet dat je ooit zo'n brief zou schrijven.’ Hij
woont tegenwoordig met een griet in Rijswijk.

2 februari 1983
Erik arriveerde om 22:30 uur met zijn vriendin Leontique, een bloemetje en een
straathondje. Hij had een geweldige bos haar maar zijn ogen waren hetzelfde. Hij
zei nooit een brief van mij geopend te hebben. De laatste wel, want er stond geen
afzender op, dus Helga had hem open gemaakt. Zij had de tekst per telefoon
voorgelezen en omdat het zo'n ander geluid liet horen, was hij verrast geweest.
Daarom had hij gebeld, maar hij wilde me kennelijk niet onder vier ogen ontmoeten
en bracht zijn bijzit mee. Ik zoende Erik. Hij zoende mij en ik ben nog altijd erg op
hem gesteld, maar er is na al die tijd van stilte in de diepte wel iets gebroken en
veranderd. Hij is nu ingenieur en gespecialiseerd in ionenoptiek en chips. Hij is 41
en werkt aan zijn doctoraal. Dat krijg je als je vader rector magnificus in Eindhoven
is geweest. Hij schijnt in de VS een vliegbrevet te hebben gehaald, net als Loet Kilian.
Zijn vader is nog altijd ‘oneerlijk’. Zijn moeder heeft een beroerte gehad en is
gedeeltelijk verlamd. Zij huilde steeds als zij Erik ontmoette. Ik heb hem altijd als
‘haar uitverkorene’ gezien.
Wat me het meest verbaasde, was hoe weinig hij was veranderd. Hij sprak als
vroeger over problemen met superieuren in Delft. Léontique zei dat ze blij was dat
ik bepaalde dingen tegen hem had gezegd. Ze leek me trouwens intelligent en niet
onaardig. Maar wel, zoals Bertie Hilverdink zou zeggen, een van de regen in de drup
geval. Hij zei overigens, zoals Eduard en Peter dit ook zeiden, dat hij de relatie met
mij niet meer aan had gekund. Ik heb hem door en door in me opgenomen. Er waren
weer talloze momenten van stille overeenstemming die we verder niet konden
specificeren door de aanwezigheid van het meisje. Ik was het er niet mee eens dat
hij na al die jaren een totale vreemdeling meebracht.
Toch blijft mijn werkelijke probleem Eduard. Ik ging de polders in en was in tranen
om hem. Ben ik geschift om te denken dat hij zal schrijven of terugkomen? Welke
mogelijkheid is er
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nog over? Niets. Ik heb me weer in de vernieling gewerkt. Zal ik naar IJmuiden gaan?
Ik wil weten of hij thuis is.
Aart van der Want schrijft over de geldproblemen rond het Forum Humanum
Nederland.313
Bernard Fensterwald meldde uit Washington dat er nieuwe gegevens over George
de Mohrenschildt boven water waren gekomen. Voor mij is dit een gepasseerd station.
Sicco Mansholt schreef me vanuit Tabago op zijn zeilreis in een handschrift waar
ik verder niets van kan lezen.
Ook een brief van vier pagina's van Frits van Eeden, de beeldhouwer uit Melbourne,
Florida. Na al het gelazer van de laatste maanden zou ik in zijn armen willen liggen.
Anders wel in die van Loet Kilian.
Leslie Gelb schrijft dat Paul Nitze vastbesloten is, zijn met Yuli Kvitsinsky's
bereikte compromissen over wapenbeheersing er door te drukken in Washington.
De 76-jarige Nitze schijnt zich niets aan te trekken van de obstructie vanuit het Witte
Huis, wat Eugene Rostow - Nitze's alter ego - zijn post heeft gekost. Ik heb zowel
Rostow als Nitze leren kennen en die vastberadenheid eerder gesignaleerd bij beide
heren. Het zijn haviken, maar geen onredelijke haviken en vooral uitstekend
geïnformeerde haviken.
Joeri Andropov heeft via TASS geantwoord op Reagans uitlating - gedaan via
vice-president George Bush - dat hij bereid was een ‘nuclear arms pact’ met de Sovjet
Unie te tekenen. Andropov benadrukt niet van plan te zijn ooit akkoord te gaan met
de fameuze ‘zero option’. ‘Really, can one seriously speak about a proposal according
to which the Soviet Union would have to scrap unilaterally all its medium-range
missiles, while the United States and its NATO allies would retain all their nuclear
weapons of this category?’ Moskou blijft ervan overtuigd dat de meest geschikte
oplossing zou zijn ‘not to have nuclear arms in the European zone at all, either
medium-range or tactical weapons’.

3 februari 1983
Toen ik wakker werd, lag ik weer met het vraagstuk rond Eduard te worstelen. Ik
vraag me steeds meer af of een uiteindelijke verzoening nog wel zin heeft. Het heeft
bovendien allemaal een diepgaand effect op mijn relatie met Peter.
Ik belde lang met Peter en vertelde hem zojuist in mijn dagboek gelezen te hebben
hoe mam mij in haar ervaring met de
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kikker Kalimero liet delen. ‘Oh, how endearing,’ riep hij uit, ‘je zou haar een zoen
willen geven.’
Aize de Visser arriveerde om 13:15 uur op Amerbos. Het leek wel of hij expres
eerst over koetjes en kalfjes begon, maar uiteindelijk belandden we dan toch bij mijn
dagboek. Hij was bereid ze uit te geven in vier delen, maar wilde eerst nog twee
buitenstaanders om een opinie vragen. Ik stelde André Spoor voor. Dat was prima.
Later zei hij dat als ik Wim Klinkenberg zou hebben voorgesteld, hij ‘nee’ zou hebben
geantwoord. De andere opinie zou die van Lex Poslavsky moeten zijn. Ook daar
ging hij akkoord mee. Lex antwoordde: ‘Fine, I will do it.’ Ik belde ook broer Theo
om het nieuws te vertellen. Ik voel me enorm aangemoedigd en dankbaar dat het er
eindelijk van komt en mijn dagboek een feit wordt.
Ik zou eigenlijk een televisiefilm willen maken over het nieuwe Amerikaanse
onderwerp Teaching to Think. Maar voor wie? En wanneer?
De voormalige Amerikaanse ambassadeur in Suriname, J. Owen Zurhellen, heeft
een brief in The New York Times gezet. Hij beweert dat Desi Bouterse ‘and a handful
of sergeants and corporals’ die in 1980 de macht overnamen in Paramaribo, ‘were
not ideologues but simply power-grabbers, intent on taking over the government
they were sworn to support’. Zurhellen beweert dat Bouterse zich nu tot Cuba en
Fidel Castro heeft gekeerd, niet omdat de militairen in Suriname ‘intellectually
communists’ zijn maar omdat ze wanhopig zijn om erkend te worden ‘and the
Communists are the only ones unprincipled enough to oblige’.314 Ik denk dat deze
mijnheer, zoals gewoonlijk bij Amerikaanse diplomaten overzee, ernaast zit.

4 februari 1983
Kanselier Bruno Kreisky heeft negentig minuten op het Witte Huis met Ronald
Reagan gesproken en de spanningen tussen Oostenrijk en de VS zouden nu in kalmere
wateren terecht zijn gekomen.315 Reagan ergerde zich blijkbaar vooral aan de vrij
intensieve handelsbetrekkingen van Oostenrijk met de Sovjet Unie. Ook de erkenning
van de PLO door Kreisky en diens gesprekken met ‘de terrorist’ kolonel Khadaffi
van Libië hebben in Washington de stemming tegenover Oostenrijk niet verbeterd.
Voor mij, ik ken Kreisky betrekkelijk goed, laat het zich gemakkelijk raden wat erin
de kanselier moet zijn omgegaan tijdens deze Witte Huis visite.
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Zbigniew Brzezinski, de voormalige veiligheidsadviseur van Jimmy Carter, heeft
gewoon maar gezegd dat hij aanneemt dat de USSR betrokken was bij de aanslag op
Paus Johannes Paulus II. Mehmet Ali Ağca zou een Turks-Bulgaarse connectie hebben
gehad, maar de werkelijke daders zouden volgens hem in het Kremlin zitten.
Ik bracht een bezoek aan Ab Heijn, een medestudent aan Nijenrode. Ik denk erin
geslaagd te zijn een bijdrage te zullen krijgen voor de activiteiten van het Forum
Humanum Nederland.

Vanmiddag zou Ab Heijn de nieuwe voorzitter van het bestuur van de Stichting
Nijenrode, Gerrit Jeelof, ontmoeten. Het flitste door mijn hoofd: ook zo'n keurige
mijnheer. Ab is 56 jaar en gaat over zes jaar met pensioen. Een zoon van hun studeert
voor dierenarts. Twee zonen van zijn broer zitten op Nijenrode. Hij vertelde een
Kamerlid in zijn Raad van Bestuur te hebben. ‘Ik lach me altijd rot. Die man denkt
dat het centrum van de wereld het Binnenhof is.’ Hij beloofde Aart te zullen bellen
en wilde financieel iets voor ons Forum Humanum doen. Ik ben blij Aart, die zich
uitslooft, het positieve nieuws te kunnen vertellen.
Jan van Beek, hoofdredacteur van de GPD, informeerde me dat zijn budget om
freelancers aan te trekken van een half miljoen was teruggebracht tot 20.000 gulden.
Dat betekent dat ik ook voor de GPD niet meer zal kunnen schrijven. In werkelijkheid
zal het wel met de nasleep van de affaire-Claus in New Delhi te maken hebben, maar
dat zeggen ze natuurlijk nooit open en bloot. We zijn een buitengewoon geniepig en
achterbaks volkje.

KLM-bus
Na lang aarzelen heb ik Eduards vriendin Marit opgebeld. ‘Je zult voorlopig wel niet
meer van hem horen nadat je rond zijn huis bent gaan lopen om hem te vinden. Hij
was er zelf niet
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eens.’ Mij is de lust om verder te leven voorgoed vergaan. Er is hier niets meer te
doen voor mij. Misschien een soort verantwoording: mijn dagboek. De rest verbrand
ik. Amerbos kan worden verkocht. Om nog goed piano te leren spelen is het nu te
laat.

Schiphol
Ik had twee lange gesprekken met Peter in Londen. ‘He will come back to you,’
verzekerde Peter me, ‘but if he feels you are suffocating him again, he will flee. Don't
apologize to his parents, Willem, for what? For your love? May be it all is a blessing
in disguise. Only time will heal. Het was toch geen relatie met een toekomst. Ik heb
me ook zo gevoeld na de breuk met Frederick Ress kijk nu eens naar me.’
‘Pas als Eduard voelt,’ zei Peter, ‘dat je anders tegenover hem staat, zal hij
misschien terugkomen. Dat houd ik vol, maar het zal dan heel anders tussen jullie
zijn. Jij zal hem dan ook met andere ogen zien.’
(Wordt vervolgd)
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